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الفصل الرابع
التدخل العسكري األمريكي والربيطاين يف العراق
التمهيد:
نتناول يف هذ الفصل جتاوزات حقوق اإلنسان املرتكبة من القوات األمريكية والربيطانية أثناء
التدخل العسكري يف العراق ،وما نتج عنها من انتهاكات حلقوق اإلنسان ،وذلك يف مبحثي :خنصص
املبحث األول حلقوق اإلنسان يف العراق بعد التدخل العسكري األمريكي والربيطاين ،ويف املبحث الثاين
نتناول املقابالت الشخصية مع بعض األساتذة من املتخصصي يف القانون الدويل ،وذلك على النحو
اآليت:
املبحث األول
حقوق اإلنسان يف العراق بعد التدخل العسكري األمريكي والربيطاين
يف مناطق احلرب بسبب التدخالت العسكرية اخلارجية تنص مجيع القواني الدولية على التزام
سلطة االحتالل ابلسماح بتمكي أنشطة اإلغاثة ،وتكينها للمدنيي ،وعدم املساس أبمنهم؛ وفقا التفاقية
جنيف الرابعة للعام 1949م والربوتوكول اإلضايف األول للعام 1977م ،ومن واجب سلطة املتدخلة
عسكراي عدم التجاوز على حقوق اإلنسان ملواطين الدولة احملتلة ،ابإلضافة إىل ذلك ضمان الوصول إىل
عمليات اإلغاثة أبقصى قدر من الوسائل املتاحة لألغذية واإلمدادات الطبية واملالبس والفراش ،ووسائل
اإليواء وغريها من اللوازم احليوية؛ لبقاء السكان املدنيي ،وكذلك األشياء الالزمة للعبادة الدينية.
وإذا كانت سلطة االحتالل غري قادرة على توفري مثل هذه التسهيالت للمدنيي؛ فستكون ملزمة
بقبول املساعدات اإلنسانية نيابة عن السكان املتضررين ،وهذا االلتزام ال خيضع ملوافقتها ،وابلتايل فإن
االلتزام بتيسري أنشطة اإلغاثة يف املناطق احملتلة غري مشروط ،ومجيع هذا الشروط القانونية قد مت جتاوزها
بعد الغزو األمريكي والربيطاين للعراق يف العام 2003م.
ويف هذا املبحث نتناول يف املطلب األول بيان حاالت التجاوز على حقوق اإلنسان يف العراق،
ويف املطلب الثاين حتليل وتقييم جتاوزات القوات األمريكية والربيطانية أثناء التدخل العسكري على العراق،
وذلك على النحو اآليت:
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املطلب األول
حاالت التجاوز على حقوق اإلنسان يف العراق
يف  20مارس 2003م بدأت حرب اخلليج الثانية حبرب على العراق ،وذلك على يد قوات
التحالف بقيادة الوالايت املتحدة واململكة املتحدة ،وتسببت هذه احلرب يف أزمة دولية حقيقية ،وانتهاك
حلقوق اإلنسان يف العراق.
ولقد أاثرت هذه احلرب العديد من األسئلة والتحدي سواء فيما يتعلق مبفهوم احلرب الوقائية ،أو
إمكانية قيام بعض أقوى الدول يف العامل ببدء العمليات احلربية بدون األمم املتحدة واهليئات الدولية الكربى.
وقد فتحت هذه احلرب الباب ملناقشة حالة عدم االستقرار احملتملة اليت سوف تسود املنطقة بعد االحتالل
الذي ميكن أن يستمر بشكل دائم يف املنطقة بعد اندالع القتال ،وأحد أكثر األسئلة اليت تطرح يف
يكن
النقاشات واملناقشات هو أن األسباب اليت قدمها احللفاء لتربير تصرفاهتم وحرهبم على العراق؛ مل ح
هناك هلا أي دليل أو أساس على وجود أسلحة الدمار الشامل يف العراق ،وال أتكيد على وجود أي صلة
بي النظام السابق يف العراق واجلماعات اإلرهابية (.)1
كما كانت عواقب هذه احلرب يف العراق بقيادة القوات األمريكية والربيطانية مدمرة حسب رأي
البعض يف كلية جونزهوبكنز بلومربج يف الوالايت املتحدة ،وأن حوايل ( )655،000عراقي ماتوا نتيجة
للحرب ،وقد قدرت منظمة الصحة العاملية أبنه ال يقل عن ( )151،000حالة وفاة عنيفة حدثت يف
العراق من مارس 2003م إىل يونيو 2006م ( ،)2وبينت ملفات البنتاغون السرية اليت نشرهتا ويكيليكس
مقتل أكثر من ( )66000مدين خالل حرب العراق بي 2004م و2009م (.)3
وتنص املواد املتعلقة بسلطة االحتالل يف اتفاقية جنيف الرابعة 1949م وابلتحديد املواد أرقام
( )18و( )23و ( )55و ( ،)56واملادة ( )54من الربوتوكول اإلضايف األول 1977م أبن أي إجراء

)1( Gaëlle Briguet. 2005. Major European States in the Iraq war: reasons and
justifications. European Institute of the University of Geneva. P1-2.
)2( Iraq Family Health Survey Study Group, “Violence - Related Mortality in Iraq
from 2002 to 200 6 ”, N Engl J Med 2008; 358:484 - 493, January 31, 2008 (95%
uncertainty range, 104,000 to 223,000). http://www.nejm.org/doi/full/
10.1056/NEJMsa070778 2 - t= articleBackground
)3( Leigh, D. ‘Iraq war logs reveal 15,000 previously unlisted civilian deaths’, The
]Guardian, 22 October 2010, [Accessed 31 January 2014
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/22/true - civilian - body - count - Iraq
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عسكري ضد أي منشأة طبية أو مدنية أو مركبات خاصة غري عسكرية منوع بصورة اتمة ،وكذلك حرمان
السكان املدنيي عمدا من إيصال املساعدات اإلنسانية هلم  -مبا يف ذلك :املواد الغذائية ،واملياه،
واإلمدادات الطبية الضرورية  -هي انتهاكات خطرية ،وجيب أن يعاجل الشخص املصاب واملريض ويعتىن
به .وجيب منح املنظمات اإلنسانية احملايدة – مثل :اجلمعية الدولية للصليب األمحر ،واهلالل األمحر -
تسهيل وإمكانية وصوهلم إىل السكان املدنيي احملتاجي هلا ،وقد مت توثيق عدد من االنتهاكات اخلطرية
هلذه احلقوق اإلنسانية األساسية على نطاق واسع من قبل حمققي األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
اليت ارتكبتها الوالايت املتحدة كقوة حمتلة خالل حرب العراق ،وسيتم ذكرها يف هذا املطلب.
فبعد احتالل الوالايت املتحدة واململكة املتحدة للعراق بدوافع حقوق اإلنسان ،وتشكيل نظام
حكم دميقراطي يف العراق؛ اختذت سلطة االحتالل األمريكية الكثري من التغيريات يف العراق ،وميكن
تشكيلها على أهنا (ثورة) وفقا ملفاهيم املاركسية على الرغم من حقيقة أن تلك (الثورة) جاءت بقوات
عسكرية أجنبية (.)1
وقد نشرت املنظمة الربيطانية النسيت يف تقريرها الصادر يف  20نوفمرب 2004م أن عدد
ضحااي الغزو األمريكي الربيطاين يف العراق يتجاوز ( )116903ضحية ،وتعتقد النسيت أن معظم هؤالء
الناس كانوا ضحااي ألفعال عسكرية ،وأهنم غري قادرين على حماكمة اجملرمي الذين ارتكبوا جرائم ضد
اإلنسانية يف مناطق خمتلفة من العراق؛ بسبب عدم وجود قانون ملزم يف القانون الدويل اإلنساين (.)2
يف  20مارس 2003م قامت قوات التحالف الدويل ابلتدخل العسكري يف العراق ،وأطلقت
على عملية التدخل حرب حترير العراق ،واستمرت هذه العملية لغاية  9إبريل 2003م ،حيث مت إسقاط
نظام احلكم ،والسيطرة على بغداد ابلكامل .وقد اختلفت املربرات – كما ذكران يف الفصل األول -اليت
ساقتها دول التحالف الدويل ،وأبرزها الوالايت املتحدة وبريطانيا بغرض إضفاء املشروعية على تدخلهما،
ابتداء من حيازة العراق ألسلحة الدمار الشامل اليت هتدد السلم واألمن الدوليي ،مرورا بعالقة النظام
السابق بتنظيم القاعدة اإلرهايب املسؤول عن أحداث  11سبتمرب 2001م يف الوالايت املتحدة ،وبعدما
ثبت كذب هاذين املربريحن طرحت مربرا آخر وهو ضرورة تغيري النظام السابق وإحالل نظام دميقراطي حيرتم
)1( Richard Norton-Taylor (2005). “International court hears anti-war claims” in The
Guardian, May 6, 2005.p110.
)2( Lancent Report on Iraq war. 2013. Adverse health consequences of the Iraq War.
VOLUME 381, ISSUE 9870, P949-958, MARCH 16, 2013
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حقوق اإلنسان؛ لكون هذا النظام دكتاتورًاي وقمعيًا ،وكان السبب يف املآسي اليت يعاين منها الشعب
العراقي عرب عقود من الزمن(.)1
كانت نتيجة هذه السياسات  -بعد االحتالل األمريكي والربيطاين – حدوث جرائم القتل
اجلماعي ،وخرق حقوق اإلنسان يف كل مكان يف البالد ،وقد حققت قوى االحتالل األمريكية والربيطانية
هدفي من غزومها العراق ( :)2األول -أهنما أظهرات للعامل كله أن العراق حباجة إىل األمن واالستقرار ،وهذا
ح
ال ميكن حتقيقه إال من خالل الطائرات والدابابت اخلاصة ابلوجود األمريكي يف العراق وملدة طويلة.

والثاين -تكنت احلكومة األمريكية والربيطانية من تغطية جرائمهما يف العراق ،وأظهرات للعامل كله أن
العراقيي لصوص ،ويعانون من احلرمان .وبينت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )(UNAMIأن
معدل متوسط عدد الضحااي ووف يات العراقيي يوميًا  -بسبب األعمال العدائية بعد غزو الوالايت املتحدة
وحلفائها يف عام 2003م حىت عام 2008م  -من ( )102إىل ( )104وفاة يوميًا للعراقيي ،ومت تنقيح
هذا التقرير وتعديله؛ على أساس أن هنالك سوء تقدير مسبق للوفيات (.)3
ولقد لقي اآلالف من املدنيي العراقيي حتفهم يف العراق منذ بداية احلرب يف مارس ،ويقدر عدد
الوفيات يف حرب العراق مبا يرتاوح بي ( )563.027إىل ( ،)654.965وإن فريقا من العاملي
األمريكيي والعراقيي يف جمال الصحة العامة قدروا أن ( )600.000مدين لقوا حتفهم خالل أعمال
العنف اليت حدثت يف مجيع أحناء العراق منذ الغزو األمريكي عام 2003م ،وهو أعلى تقدير على اإلطالق
لعدد القتلى يف هذة احلرب.
وهنالك دراسة أجرهتا مدرسة جون هوبكنز بلومربج للصحة العامة اليت حددت معدل الوفيات
يف العراق منذ الغزو عام 2003م حبوايل ( )601.027مدنيًا عراقيًا توفوا بسبب أعمال عنف بي مارس
2003م2012-م ،وذلك استنادا إىل دراسة استقصائية مشلت ( )1849أسرة عراقية ،وقد مت انتقاد
نتائج الدراسة السابقة اليت نشرت يف جملة النسيت عام 2004م ،وهي جملة طبية بريطانية على أهنا
)1( N Engl J Med. 2008. Iraq Family Health Survey Study Group. Violence-related
mortality in Iraq from 2002 to 2006. 358: 484-493
)2( Les Roberts, et al. “Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: cluster
sample survey.” The Lancet, 364, Number 9448, 20 November 2004, pp. 18571864.
)3( ProCon.org generated the daily death averages above by dividing each study's total
number of deaths by the number of days covered in the study. Where the time span
for Iraqi civilians
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مرتفعة ،ويعزى ذلك إىل أخذ عينات قليلة نسبيًا حلوايل ( )1000من األسر العراقية؛ حيث إهنا حتمل
هامشا كبريا من اخلطأ (.)1
وحتتوي سجالت حرب العراق الصادرة عن ويكيليكس يف  22أكتوبر 2010م على
( )54،910سجالت ،ومت مجعها من قبل اجليش األمريكي الذي تسجل حقوله العددية ()109،032
حالة وفاة عنيفة ،وبي يناير "كانون الثاين" 2004م وديسمرب " كانون األول" 2009م حتتوي سجالت
الضحااي هذه على أربع فئات من الضحااي ،املدين ( )66،081حالة وفاة ،األمة املضيفة ()15،196
حالة وفاة ،العدو ( )23،984حالة وفاة ،ودية ( )3،771حالة وفاة (.)2
ولقد وضع غزو العراق يف عام 2003م قانون االحتالل الذي صاغته جلان حقوق اإلنسان يف
األمم املتحدة حتت حتد كبري ،بصورة خاصة للذين يعيشون حتت االحتالل ،وتشمل هذه التحدايت:
املسائل املتعلقة ببداية االحتالل وهنايته ،وإدارة األراضي احملتلة من خالل االئتالفات اليت شكلت بعد
االحتالل ،وحقوق وواجبات قوة االحتالل ،واستخدام القوة يف األراضي احملتلة ،واحتمال تطبيق قانون
االحتالل على األمم املتحدة ،وإدارة األراضي األجنبية ،وكلها تتطلب املزيد من االهتمام من اجملتمع
القانوين (.)3
املطلب الثاين
حتليل وتقييم جتاوزات القوات االمريكية والربيطانية أثناء التدخل العسكري يف العراق
نقارن يف هذا املطلب إمجايل عدد الوفيات وفق نتائج مثاين دراسات عن إصاابت حرب العراق،
وقد أدرجت هذه الدراسات وفاة كل من :املدنيي العراقيي ،واجليش والشرطة العراقية ،واجليش األمريكي
وقوات التحالف العسكرية؛ وفق توفر تلك املعلومات ،وتغطي التقارير فرتات زمنية خمتلفة وجمموعات
سكانية ،وتستخدم طرقا متنوعة يف القتل من قبل قوات االحتالل .وبيان ذلك على النحو اآليت:
الدراسة األوىل :حتت عنوان (الوفيات يف العراق املرتبطة ابحلرب واالحتالل  ،)2011-2003نتائج
مسح العينة العنقودية الوطنية من قبل اجلامعة ،دراسة عن الوفيات يف العراق ،ونطاق اتريخ الدراسة:
)1( By SABRINA TAVERNISE and DONALD G. McNEIL Jr. The New York Times
newa paper. Published: October 11, 2006
)2( Iraq War Logs: What the numbers reveal.
:https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/warlogs/
)3( ICRC. 2012. International Committee of the Red Cross report. Occupation and other
Forms of administration of foreign territory. P7.
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1مارس 2003م  30 -يونيو 2011م ،وبلغ عدد الضحااي وفقا هلذه الدراسة ()461.000
ضحية(.)1
الدراسة الثانية :حتت عنوان (إحصاء ضحااي التحالف العراقي) ،ونطاق التاريخ الدراسي من  20مارس
2003م ولغاية  10يونيو 2008م ،حيث بلغ عدد الضحااي وفقا للدراسة ( )317.104ضحااي (.)2
الدراسة الثالثة :حتت عنوان (مؤشر العراق تتبع متغريات إعادة اإلعمار واألمن يف عراق ما بعد النظام
السابق) ،ونطاق اتريخ الدراسة من  19مارس 2003م ولغاية  24إبريل 2008م ،حيث بلغ عدد
الضحااي وفقا هلذه الدراسة ( )317.104ضحااي (.)3
الدراسة الرابعة :حتت عنوان (الوفيات املدنية املوثقة من العنف) ،ونطاق اتريخ الدراسة من  1يناير
2003م ولغاية  20مايو 2008م ،حيث بلغ عدد الضحااي وفقا هلذه الدراسة ()703.040
ضحية(.)4
الدراسة اخلامسة :حتت عنوان ( 4000قتيل ،ضحااي العراق منذ مارس 2003م) ،ونطاق اتريخ الدراسة
من مارس 2003م ولغاية  19مايو 2008م ،حيث بلغ عدد الضحااي وفقا هلذه الدراسة ()11.239
ضحية (.)5
الدراسة السادسة :حتت عنوان (معدالت الوفيات املرتبطة ابلعنف من  ،)2006-2002حيث بلغ
عدد الضحااي وفقا هلذه الدراسة ( )151.000ضحية (.)6
الدراسة السابعة :حتت عنوان (بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق (يوانمي) تقرير حقوق اإلنسان) ،نطاق
اتريخ الدراسة من عام 2003م ولغاية  31ديسمرب 2006م ،حيث بلغ عدد الضحااي وفقا هلذه الدراسة
( )452.340ضحية (.)7

( )1املصدر :آمي هاجوبيان ،دكتوراة ،وآخرون 15 ،PLOS Medicine .تشرين األول 2013
( )2املصدر iCasualties.org 10 :يونيو 2008
( )3املصدر :معهد بروكينغز  24إبريل 2008
( )4املصدر :جثمان العراق  20مايو  /أاير 2008
( )5املصدر :وكالة اسوشيتد برس (ا ف ب)  19مايو 2008
( )6املصدر :منظمة الصحة العاملية ( ،)WHOجملة نيو إجنالند للطب 31 ،يناير 2008
( )7املصدر :منظمة الصحة العاملية ( ،)WHOجملة نيو إجنالند للطب 31 ،يناير 2008
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الدراسة الثامنة :عنوان الدراسة (التكلفة اإلنسانية للحرب يف العراق ،دراسة عن الوفيات ،من عام
2002م ولغاية  ،)2006نطاق اتريخ الدراسة من مارس 2003م ولغاية يوليو 2006م ،حيث بلغ
عدد الضحااي وفقا هلذه الدراسة ( )965.654ضحية (.)1
وتبي أنه نتيجة لالحتالل؛ فقد استمر وجود القوات األمريكية والربيطانية يف العراق حتت ذريعة
مكافحة اإلرهاب من أجل تعزيز احلرية والدميقراطية ،وهذا العذر مسح للقوات األمريكية والربيطانية ابرتكاب
الكثري من االنتهاكات اإلنسانية ضد العراقيي وضد قانون حقوق اإلنسان الدويل

.

انتشرت فضيحة سجن أبو غريب يف مجيع أحناء العامل ،ويظهر كيف ميكن أن
ويف وقت الحق
ح

يتم انتهاك القانون الدويل اإلنساين حتت غطاء من أعضاء جملس األمن ،وحتت ذريعة التدخل اإلنساين
العسكري ،ويتبي أنه بعد عام من االحتالل كانت هناك جتاوزات منهجة حلقوق اإلنسان ضد املدنيي
العراقيي ،حيث أظهرت العديد من وسائل اإلعالم يف مجيع أحناء العامل صورا مرعبة لقسوة وتعذيب
السجناء العراقيي يف سجن أبو غريب املركزي على أيدي حراس أمريكيي وضباط ،ولقد أثرت هذه الصور
أتثريا كبريا يف الدول العربية اإلسالمية ( .)2وقد مت توثيق املزيد من احلوادث واجلرائم اليت ترتكبها القوات
األمريكية والربيطانية ضد حقوق اإلنسان للشعب العراقي من قبل العديد من منظمات حقوق اإلنسان
مثل :هيومن رايتس ووتش ،وشبكة حقوق اإلنسان يف العراق ،و( ،)UNIICEFومنظمات اجملتمع
املدين.
وأهم احلاالت اليت تظهر فيها انتهاكات حقوق اإلنسان يف العراق بعد الغزو يف الفرتة من 2003م
إىل 2012م ،جاءت على النحو اآليت:
احلالة األوىل -قضية بالك ووتر للخدمات األمنية:
شركة بالك ووتر العاملية هي شركة أمن أمريكية عسكرية خاصة،و يقع مقرها الرئيس يف
والية كاروالينا الشمالية ابلوالايت املتحدة ،وتعمل الشركة يف مجيع أحناء العامل ،وتقدم خدماهتا األمنية من
تدريب وعمليات خاصة إىل احلكومة اإلحتادية للوالايت املتحدة واألفراد على أساس تعاقدي وغريها من
العمالء ،وقد بدأت الشركة  -اهلادفة للربح  -بتوفري التدريب للمسؤولي العسكريي وضباط الشرطة
( )1املصدر :جامعة جونز هوبكنز واجلامعة املستنصرية 12 ،أكتوبر 2006
)2(Hersh, Seymour Myron (June 25, 2007). "The general's report: how Antonio
Taguba, who investigated the Abu Ghraib scandal, became one of its casualties.".
The New Yorker
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واملدنيي يف مقرها ابلوالايت املتحدة؛ حيث قدمت خدماهتا إىل وكالة االستخبارات املركزية( )1عندما غزت
الوالايت املتحدة العراق يف عام 2003م ،ووضعت شركة بالك ووتر نفسها لتوفري األمن ألفراد وزارة
اخلارجية األمريكية وغريها من الوكاالت األمريكية العاملة يف العراق ،وقد حصلت الشركة على عقود قيمتها
أكثر من مليار دوالر من عقود احلكومة األمريكية اليت مت حتديدها علنا خالل "احلرب على اإلرهاب"،
وترتاوح عقود بالك ووتر بي توفري األمن للمسؤولي األمريكيي يف العراق ،وكذلك خدمات الطريان ،ووفقا
لصحيفة نيويورك اتميز؛ فإن وكالة بالك ووتر هي برانمج اغتيال سري لوكالة املخابرات املركزية األمريكية(،)2
يف  16سبتمرب 2007م ونتيجة إلطالق النار العشوائي الذي قام بفتحه موظفو شركة األمن اخلاصة
األمريكية "بالك ووتر" يف ساحة النسور يف بغداد؛ فقد أسفر عن مقتل ( )17مدنيًا عراقيًا وإصابة ()20
شخصا؛ حيث كان موظفو "بالك ووتر" جزءا من القافلة اليت كانت تسري مع دبلوماسيي من وزارة
اخلارجية األمريكية ،وادعى حراس بالك ووتر أن قافلتهم العسكرية قد تعرضت لكمي؛ فأطلقوا النار على
تتعرض للهجوم ،وهنالك احتمال -
املهامجي؛ للدفاع عن القافلة ( .)3وفقا ملصادر عراقية فإن القافلة مل
ح

ليس بعيدا  -أبن قذيفة هاون أو لغم قد انفجر ( ،)4وقد قام موظفو بالك ووتر بفتح النار بعد اقرتاهبم من
سيارة عراقية رفضت التوقف بناء على طلب من الشرطة العراقية وفقا ألخبار غري مؤكدة ،وبعد مرور القافلة
األمنية فتحت قنابل الصوت الناري ،وكان يف املنطقة اجلنود األمريكان والشرطة العراقية (.)5
كانت هناك عدة حتقيقات يف احلادث ،وخالل التحقيق  -أجراه مكتب التحقيقات الفيدرايل
 تبي مقتل ( )14شخصا على األقل ،وإصابة ( )18عراقيًا ومن بي الضحااي أطفال ( .)6لقد كان هذاالقتل غري مربر ،وانتهك قواعد إطالق النار املوضوعة ملوظفي شركات األمن اخلاصة يف العراق (.)7
)1( Gielink, Dirk; Maarten Buitenhuis; René Moelker (2007). "No Contractors on the
Battlefield: The Dutch Military's Reluctance to Outsource". In Thomas Jäger, Gerhard
Kümmel. Private Military and Security Companies: Chances, Problems, Pitfalls and
Prospects. VS Verlag. p. 149
)2( Devereaux, Ryan (June 5, 2012). "Blackwater guards lose bid to appeal charges in Iraqi
civilian shooting case". The Guardian (London). Retrieved July 3, 2012.
)3( U.S. suspends diplomatic convoys throughout Iraq —CNN, 18 сентября 2007
)4( Higgins Alexander G.US rejects UN mercenary report USA Today, October 17, 2007
)(syndicated article by Associated Press
)5( Sabrina Tavernise, James Glanz. Iraqi Report Says Blackwater Guards Fired First — New
York Times, 19 сентября 2007
)6( Profile: Blackwater Worldwide (англ.), BBC (20 August 2009). Проверено 15 декабря
2010.
)7( David Johnston, John Broder. F.B.I. Says Guards Killed 14 Iraqis Without Cause — New
York Times, 14 ноября 2007
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أصدرت األمم املتحدة دراسة  -مدهتا سنتان  -ذكرت فيها أن املتعاقدين
يف أكتوبر 2007م
ح

من القطاع اخلاص ،وعلى الرغم من ذلك فقد مت تعيينهم حراس أمن ،وكانوا يؤدون واجبات عسكرية،
ووجد يف التقرير أن استخدام املتعاقدين – مثل :بالك ووتر  -كان شكال جديدا لنشاط املرتزقة الذي يعد

غري قانوين مبوجب القانون الدويل ،ومع ذلك فإن الوالايت املتحدة ليست من ضمن الدول املوقعة على
اتفاقية األمم املتحدة للمرتزقة لعام 1989م اليت حتظر استخدام املرتزقة( ،)1لذلك انتهكت الوالايت
املتحدة القانون الدويل اإلنساين بتوظيف متعاقدين أمنيي خاصي غري مسؤولي شاركوا يف قتل العراقيي
األبرايء.
يعد هذا احلادث انتهاكا واضحا لربوتوكول جنيف اإلضايف لعام 1977م؛ حيث تنص املادة رقم
( )47على أن املرتزقة هم مدنيون "يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية" ،وأن الدافع للمشاركة يف هذه
األعمال العدائية أساسا هي الرغبة يف حتقيق مكاسب خاصة ،وتيز املادة املذكورة أعاله بي األعمال
تقم هبذا التمييز؛ أل هنا ال تعترب األعمال الدفاعية اليت يقوم
الدفاعية واهلجومية ،لكن الوالايت املتحدة مل ح
هبا حراس األمن مبثابة قتال (.)2

احلالة الثانية -حادثة احملمودية:
ت هبا جمموعة من اجلنود األمريكيي يف  12مارس "آذار"
حادثة احملمودية هي عملية قتل قام ح

2006م ابلقرب من مدينة احملمودية العراقية جنوب بغداد ،وكانت مكونة من مخسة جنود أمريكيي ،وقد
اغتصبوا فتاة عراقية -امسها :عبري قاسم اجلنايب تبلغ من العمر ( )14عاما  -مث قتلوها ،كما قتلوا والديحها
وأختها اليت تبلغ من العمر ( )6سنوات .ومت اعتبار هذة احلادثة جرمية حرب ضمن األعمال االنتقامية
ضد الوحدة العسكرية املعنية ()3؛ حيث التقى أفراد من اجليش األمريكي العائلة غرب احملمودية يف اليوسفية
يف نقطة تفتيش مرورية كانت على حوايل ( )200مرت من العائلة التب تعيش يف منزل قاسم( ،)4ويوضح
هذا احلادث أن اجلنود األمريكيي انتهكوا القانون الدويل اإلنساين دون حماكمة أمام احملاكم الدولية وحظر

)1( U.S. Jury convicts Blackwater guards in 2007 killings of Iraqi civilians, The
Guardian. October 22, 2014. Retrieved 23 October 2014.
)2( Vicini, James (January 6, 2009). "US judge sets trial in 2010 for Blackwater guards".
Reuters. Retrieved October 19, 2009.
)3( Brett Barrouquere: msnbc.msn.com AP, 23. May 2009
)4( News.bbc.co.uk BBC, 20. Oktober 2006
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االغتصاب مبوجب القانون اإلنساين الدويل املعرتف به ابلفعل يف قانون ليرب( ،)1يف حي أن املادة رقم ()3
من قانون األحوال الشخصية ال تذكر صراحة االغتصاب أو غريه من أشكال العنف اجلنسي ،لكنها حتظر
"العنف على احلياة والشخص" الذي يتضمن أعماال مثل :اغتصاب املرأة أو العنف اجلنسي ضد املدنيي
مبا يف ذلك التعذيب واملعاملة القاسية والتأثري على الكرامة الشخصية"(.)2
الدي عبري
يف يوم توجه ستة جنود أمريكان إىل منزل عائلة قاسم ،واقتحموا املنزل ،وأمروا و ح
وشقيقتها اليت تبلغ من العمر ( )6سنوات ابلذهاب إىل غرفة أخرى ،مث عادوا ومعهم سالح من نوع
( ،)AK-47ووقفوا جنبا إىل جنب مع اجلنود اآلخرين الذين اتصلوا هبم ،مث أطلقوا النار عليهم مجيعا،
كرين هو اجملرم الرئيس ومعه ثالثة جنود آخرين اغتصبوا عبري آنذاك ،مث أطلقوا عليها النار يف رأسها،
وصبوا على أجسادهم البنزين ،وأشعلوا فيها النار ،قبل أن يعودوا إىل قاعدهتم ( ،)3وتثل هذه القضية اخلطر
الواضح والوشيك على اإلدارة العادلة ،وقد مت االستماع إىل احلجج االفتتاحية يف حماكمة كرين يف 27
إبريل 2009م ،واستأنف االدعاء قضيته يف  4مايو 2009م( ،)4يف  7مايو 2009م أدانت هيئة
احمللفي الفيدرالية كرين ابالغتصاب والقتل ،وكان من املمكن أن حيكم عليه بعقوبة اإلعدام( )5ومع ذلك
تتوصل هيئة احمللفي  -املؤلفة من تسعة
ويف  21مايو 2009م مت جتنيب كرين عقوبة اإلعدام عندما مل
ح

رجال وثالث نساء  -إىل اتفاق ابإلمجاع على العقوبة ،ونتيجة لذلك؛ فقد حصل على احلياة بدون
اإلفراج املشروط ،ومت إصدار احلكم الرمسي يف  4سبتمرب 2009م( .)6وأشار قرار هيئة احمللفي إىل أن
اجلمهور أصبح يدرك  -بشكل متزايد  -الضغوط القتالية ،وأتثريها على اجلنود .وعارض حمامو الدفاع
عن كرين عقوبة اإلعدام؛ حيث قدموا شهود عيان أدلوا بشهاداهتم أبن وحدة كرين عانت من إجهاد غري
كن لديها قيادة كافية للجيش .ويف الوقت نفسه غضب أقارب عبري من
عادي وخسائر فادحة ،ومل ت ح
تكن كافية (.)7
العقوبة اليت أعطيت لكرين ،والشعور أبن عقوبته مل ح
( )1قانون ليرب ،املادة ( 44املذكورة يف اجمللد الثاين ،الفصل  ،32الفقرة .)1570
( )2اتفاقيات جنيف ،املادة  3املشرتكة (الفقرة .)1555
)3( Guardian.co.uk The Guardian, 20. Oktober 2006
)4( "Prosecution rests in trial for Iraq crimes". Associated Press. 2009-05-04.
)5( "Ex-soldier could face death over Iraq murders, rape". CNN. 2009-05-08.
)6( "US soldier escapes death penalty over Iraqi rape and murder". London, UKThe
Daily Telegraph. 2009-05- 22.
)7( BBC news channel. 2012. Life for US soldier's Iraq crimes:
http://news.bbc.co.uk/2/mobile/americas/8239206.stm
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وخرقا واضحا للقانون الدويل اإلنساين
كان هذا احلادث دليال ً
قواي على انتهاك حقوق اإلنسان ،ح

وفقا ملا ورد يف اتفاقية جنيف الرابعة (1949م) اليت حتظر مجيع وسائل اإلساءة ضد املرأة واالغتصاب،
ابإلضافة إىل املادة رقم ( )27اليت تؤكد أن النزاع قد يتخذ تدابري السيطرة واألمن فيما يتعلق ابألشخاص
احملميي اليت قد تكون ضرورية نتيجة للحرب؛ حيث جيب محاية املرأة بشكل خاص ضد هذه األمور ،وقد
نصت هذه املادة على "محاية املرأة بشكل خاص من أي اعتداء على شرفها ،وال سيما ضد االغتصاب
أو الدعارة القسرية أو أي شكل من أشكال االعتداء غري الالئق"(.)1
أساسيي يف جرائم
عالوة على ذلك؛ فيمكن أن يكون االغتصاب والعنف اجلنسي عنصريحن
ح
أخرى مبوجب القانون الدويل ،لقد مت يف املمارسة العملية حتديد أن حظر العنف اجلنسي غري تييزي؛ أي
أن الرجال والنساء وكذلك البالغي واألطفال يتمتعون ابلقدر نفسه من احلماية مبوجب هذا احلظر؛ ابستثناء
حاالت احلمل القسري ،وحتظر جرائم العنف اجلنسي الواردة يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
عند ارتكاهبا ضد "أي شخص" ،وليس النساء فقط (.)2
يظهر هذا احلادث وجود فجوة كبرية يف القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين بشكل خاص،
وهو ي بي أن االغتصاب ضد املدنيي ميكن أن يصدر دون عقاب من احملاكم الدولية؛ بسبب الضعف يف
القانون الدويل اإلنساين.
كن هناك أي عقوبة على "اغتصاب احلرب" يف
وجتدر اإلشارة إىل أنه  -حىت وقتنا احلايل  -مل ت ح

القانون الدويل اإلنساين ،وتركز جرائم احلرب أو القانون اإلنساين  -بشكل خاص  -على معاملة السكان
املدنيي و"أي دمار ال تربره الضرورة العسكرية" ،واندرا ما تت حماكمة اغتصاب احلرب ابعتباره جرمية
حرب؛ فعلى سبيل املثال :وقعت حوادث ماثلة يف احلرب العاملية الثانية ،حيث فشلت حماكم نورمربغ يف
توجيه االهتام إىل جمرمي احلرب النازيي الذين اغتصبوا النساء يف البلدان اليت اجتاحتها أملانيا ،على الرغم
من أن الشهود شهدوا على اغتصاب احلرب .ومثال آخر :فقد أدانت حمكمة جرائم احلرب يف طوكيو
الضباط الياابنيي "ابلفشل يف منع االغتصاب" يف مذحبة اننكينغ اليت تعرف ابسم "اغتصاب اننكينج".

( )1املادة رقم ( .)27االتفاقية (الرابعة) املتعلقة حبماية املدنيي وقت احلرب .جنيف 12 ،أغسطس .1949
( )2أركان اجلرائم للمحكمة اجلنائية الدولية ،تعريف االغتصاب ابعتباره جرمية حرب (الفقرة 50املتعلقة ابملادة رقم ( )2( 8ب) ()22
والفقرة  62املتعلقة ابملادة رقم ( )2( 8ه ) ( )6من قانون احملكمة.
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احلالة الثالثة -حرب الفلوجة:
بعد الغزو األمريكي والربيطاين يف العام 2003م ،فرض حصار على الفلوجة مر حتي :أوالمها يف إبريل

"نيسان" واألخرى يف نوفمرب "تشرين الثاين" من العام 2004م ،وكان هنالك تقدير يف شأن القتلى خالل
حصار إبريل "نيسان" 2004م هو ( ،)800منهم ( )572مدنيًا ،وكان نصف هذا العدد على األقل
من النساء واألطفال.
وهناك تقارير واضحة عن مقتل ( )600شخص يف اجملموع حىت  12إبريل 2004م ،ومت رفض
الرعاية الطبية ألهايل الفلوجة بشدة ،وقد أعلن العاملون يف اجملال اإلنساين أن اجلنود األمريكيي كانوا
يطلقون النار على سيارات اإلسعاف واملدنيي اخلارجي من املدينة ،ومت رفض الوصول إىل املستشفيات
أسبوعي ،لقد كان مستوى القتل ملحوظا للغاية ،واحتجت
والعيادات من قبل القوات األمريكية مدة
ح
السلطة العراقية بقوة حىت أمرت القوات األمريكية ابلتوقف واالنسحاب من املدينة (.)1
وكانت حصيلة احلرب يف الفلوجة )٪40( :من املباين دمرت ابلكامل )٪20( ،من املباين
تعرضت ألضرار كبرية .إن احلرب يف الفلوجة تعد انتهاكا صارخا للربوتوكول األول من املادة رقم ()75
من اتفاقية جنيف الرابعة اليت تنص على:
" -1يعامل األشخاص اخلاضعون لسلطة طرف حمتل يف النزاع معاملة إنسانية يف مجيع الظروف،
وال توجد استثناءات لذلك.
 -2األفعال التالية حمظورة سواء ارتكبها مدنيون أو عسكريون وهي:
(أ) العنف جتاه املدنيي.
(ب) االعتداء على الكرامة الشخصية ،وال سيما املعاملة املهينة واحلط من كرامة املدنيي ،والدعارة القسرية
وأي شكل من أشكال االعتداء الفاضح والتهديد ابرتكاب أي من األفعال السالفة الذكر".
على الرغم من شدة اهلجوم على املدينة ،ووجود ما ال يقل عن ( )50000مدين؛ إال أن اجليش
منع  -بشكل غري قانوين  -األطباء والعاملي العراقيي من الوصول إىل املدنيي احملاصرين ،ووفقا
ملقرر األمم املتحدة اخلاص يف وقتها؛ استخدم اجلوع واحلرمان من املياه كسالح حرب ضد السكان
املدنيي ،فيما أصدرت شبكة مراقبة حقوق اإلنسان يف العراق  -هي حتالف جلماعات حقوق
)1( Consumers for Peace. “War Crimes Committed by the United States in Iraq and
Mechanisms for Accountability.” October 10, 2006.p23.
www.consumersforpeace.org.
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اإلنسان العراقية  -تقريرا حدد فيه جمموعة متنوعة من "اجلرائم اليت ارتكبتها قوات االحتالل والوحدات
العسكرية العراقية" يف الفلوجة يف نوفمرب 2004م .وملخص تقرير املنظمة كاآليت (:)1
 .1هنب مراكز الرعاية الصحية وتدمريها ابلقصف ،واحتالل املستشفى املركزي ،وإلقاء القبض على
املوظفي واجلميع يف املستشفى يف ذلك الوقت ،وقصف سيارات اإلسعاف يف املدينة ،ومنع فرق
اإلنقاذ من دخول املدينة؛ حيث ظل ما يقرب من ( )50000مدين حماصرين داخل املدينة .وهذا
خمالف التفاقية جنيف الثالثة (املادة رقم  )18والربوتوكول األول (املواد .)15-12
 .2استخدمت األسلحة احملظورة دوليًا يف قصف املدينة ،مثل :األسلحة الفوسفورية ،الناابمل ،والقنابل
اليت حتوي غازات جمهولة؛ ما تسبب يف انفجار الدم من اجلثث؛ حيث عثر على ( )24جثة مفحمة
يف منطقة احلي العسكري .إن األساس القانوين الدويل لتجرمي استخدام األسلحة احملظورة دوليًا
منصوص عليه يف املادة رقم ( )23من لوائح الهاي لعام 1907م .وكذلك نص املادة رقم ()36
من الربوتوكول الدويل األول على حظر استخدام وسائل وأساليب احلرب احملظورة مبوجب أي وثيقة
أو أي قاعدة للقانون الدويل.
 .3ذكر شهود عيان مدنيون أن جنود قوات االحتالل دخلوا املنطقة يرتدون أقنعة واقية من الغازات.
عالوة على ذلك زادت حاالت املشوهي حديثي الوالدة؛ نتيجة الستخدام هذه األسلحة .ويف
مؤتر صحفي -عقد خالل املعركة  -أكد مسؤولون من وزارة الصحة استخدام هذه األسلحة.
 .4أرغم املدنيون املعتقلون على املشاركة يف تنظيف املدينة من بقااي املعركة ،وما مت استخدامه فيها .ويف
أحد مواقع التخلص من هذه البقااي عثر على جثث ملقاتلي ومدنيي ،من بينهم نساء وأطفال.
 .5حاول العديد من املدنيي اهلروب من جحيم إطالق القذائف ،ولكنهم وقعوا ضحااي للقناصة
األمريكيي الذين لديهم أوامر إبطالق النار على أي شخص يتحرك حىت ولو كان من األطفال.
وأكد العديد من شهود العيان املدنيي أن شوارع أحيائهم كانت ملوءة جبثث املدنيي الذين قتلوا
وهم يف طريقهم للجوء إىل أقرب املساجد .وهذه حالة أخرى تثل انتهاكا صارخا للمادة رقم ()6
من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ،وكذلك املواد أرقام ( 27و 29و )34اليت تنظم سلطات
االحتالل ومجيع القواعد األساسية؛ إللزام هذه السلطة مبعاملة املدنيي إبنسانية وكرامة.
)1( Consumers for Peace. “War Crimes Committed by the United States in Iraq and
Mechanisms for Accountability.” October 10, 2006.p23.
www.consumersforpeace.org.
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 .6أكد شهود عيان أن ( )4أشخاص من املدنيي كانوا يلتمسون اللجوء يف مسجد "احلضرة احملمدية"،
ولكنهم قتلوا ابلقرب من اجلدار ،وأيديهم مقيدة ،وعيوهنم مغطاة؛ حيث أعدمتهم القوات األمريكية
والقوات العراقية املتعاونة معها؛ لالشتباه يف أن يكونوا مقاتلي متمردين.
 .7أفادت جلنة تعويض مواطين الفلوجة  -اليت أنشأهتا احلكومة العراقية  -أن نتيجة القصف أصبح
( )36،000منزل مدمر يف مجيع مناطق الفلوجة إىل جانب ( )8،400متجر.
كما ذكر أعاله؛ مت إرجاع القوافل الطبية اليت أرسلها اهلالل األمحر العراقي ملساعدة السكان
الباقي (يف الفلوجة) ،وينص القانون الدويل اإلنساين على أنه إذا كان السكان املدنيون يف أي إقليم خيضع
يتم تزويدهم  -بشكل مناسب  -ابإلمدادات املذكورة
لسيطرة طرف يف النزاع خبالف األراضي احملتلة ،ومل ح

يف املادة( )1رقم ()69؛ جيب اختاذ إجراءات إغاثة ذات طابع إنساين ونزيه ،وجترى دون أي تييز ضار،
رهنا ابتفاق األطراف املعنية يف أعمال اإلغاثة هذه ،وال تعد عروض هذا اإلغاثة مبثابة تدخل يف النزاع

املسلح أو أعمال غري ودية .وعند توزيع شحنات اإلغاثة تعطى األولوية هلؤالء األشخاص مثل :األطفال،
واألمهات احلوامل ،وقضااي األمومة ،واألمهات املرضعات الذين يتعي عليهم  -مبوجب االتفاقية الرابعة
أو مبوجب هذا الربوتوكول – معاملتهم معاملة ميزة أو محاية خاصة.
خالل حرب الفلوجة ،ذكر أن سيارات اإلسعاف مت إطالق النار عليها مرارا وتكرارا من قبل القوات
األمريكية خالل حصار الفلوجة يف إبريل 2004م ،ومنعت القوات توزيع اإلمدادات الطبية ،وكان هذا
قواي للقانون الدويل اإلنساين والربوتوكول األول من املادة ( )2رقم ( )70اليت تنص على ما أييت:
انتهاكا ً
"جيب على أطراف النزاع أن تسمح وتسهل املرور السريع ودون عوائق جلميع شحنات اإلغاثة واملعدات
واألفراد حىت لو كانت هذه املساعدة موجهة للسكان املدنيي يف الطرف املعاكس".

( )1املادة رقم ( : )69االحتياجات األساسية يف األراضي احملتلة .ابإلضافة إىل الواجبات احملددة يف املادة رقم ( )55من االتفاقية الرابعة
املتعلقة ابإلمدادات الغذائية والطبية ،يتعي على دولة االحتالل ،أن تقوم إىل أقصى حد بتوفري الوسائل املتاحة للعالج الطيب هلا ودون
أي تييز ومنع( .الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخ  12أغسطس 1949م ،واملتعلق حبماية ضحااي النزاعات املسلحة الدولية
(الربوتوكول األول) 8 ،يونيو 1977م).
( )2املادة رقم ( .)70الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف  12آب  /أغسطس 1949م ،واملتعلق حبماية ضحااي املنازعات
املسلحة الدولية (الربوتوكول األول) 8 ،يونيو 1977م.
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احلالة الرابعة -حادثة حديثة:
تشري حادثة حديثة (تسمى أيضا عمليات قتل حديثة أو مذحبة حديثة) إىل احلادث الذي وقع
ضحيته ( )24من الرجال والنساء واألطفال العراقيي العزل ،ومجيعهم مدنيون ( )1قتلوا على أيدي جمموعة
من مشاة البحرية األمريكية يف  19نوفمرب  /تشرين الثاين 2005م يف مدينة حديثة يف حمافظة األنبار
غرب العراق.
يف التاريخ املذكور أعاله كان جنود من الكتيبة الثالثة مشاة البحرية األوىل يسريون يف قافلة على
طول طريق ابلقرب من حديثة يف العراق ،ومن دون سابق إنذار انفجرت عبوة انسفة كبرية بشكل مفاجئ
أسفل مركبة عسكرية أمريكية مباشرة يف القافلة اليت احتلها النس كوربورالز تريازاس ،كروسان وجوزمان،
تريازاس الذي كان يقود سيارته ،حيث قتل على الفور ،بينما أصيب اثنان من مشاة البحرية جبروح خطرية،
وبعد ذلك مباشرة بينما كان مخسة رجال عراقيي يف سيارة أجرة  -سائق وأربعة شبان  -يسريون ابلقرب
من القافة العسكرية ،أمر الرقيب ووتريتش  -قائد فرقة  -ابن خيرجوا من السيارة ،وأطلقوا النار عليهم يف
الشارع ،ويف غضون دقائق وصل قائد الفصيل  -املالزم أول كلوب  -إىل مكان احلادث ،وأبلغ عن تلقيه
نريان أسلحة خفيفة من منزل قريب ،وأمر املارينز "أبخذ املنزل"؛ فدخلوا دخل هذا املنزل وثالثة منازل
أخرى جماورة ،مث قتلوا أربعة وعشرين مدنيًا عراقيًا على أيدي املارينز(.)2
وكانت إحدى الضحااي امرأة عجوز  -تبلغ من العمر  76عاما  -وكانت رجلها مبتورة ،وجتلس
على كرسي متحرك ،وحتمل القرآن ،بينما األم والطفل احننيا كما لو كاان يف الصالة ،وهوالء أيضا كانوا
من بي الذين سقطوا .وقالت صفاء يونس سامل (فتاة تبلغ من العمر  13عاما) :أهنا جنت من احلادث؛
حيث تظاهرت أبهنا ميتة عندما سقطت جبوار جثة أخيها ( .)3ومن بي الضحااي اآلخرين ستة أطفال
ترتاوح أعمارهم بي عام و ( )14عاما ،ونقلوا إىل مستشفى حديثة ،وذكرت صحيفة واشنطن بوست:
أن "معظم الطلقات أطلقت من مسافة قريبة؛ لدرجة أهنم عندما مروا عند جثث أفراد األسرة وجدوا الدم
( ) 1تشري الدالئل إىل أن عمليات قتل حديثة متعمدة :مصدر البنتاغون .سي يب سي نيوز (أسوشيتد برس) 2 .أغسطس 2006م .مت
أرشفة من النسخة األصلية يف  28أكتوبر 2013م .مت اسرتجاعه يف  12ديسمرب 2013م.
)2( Press Release, 2d Marine Division, Camp Blue Diamond, U.S. Marine Corps,
Press Release # 05-141 (NOV. 20, 2005) , available at
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/ haditha/etc/release.pdf
)3( John M. Broder, Contradictions Cloud Inquiry Into 24 Iraqi Deaths, N.Y. TIMES,
June 17, 2oo6, at Ai; Tim McGirk, Collateral Damage or Civilian Massacre in
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متناثرا يف اجلدران أو األرض"( ،)1وكان من بي القتلى العديد من األطفال وكبار السن الذين أطلق عليهم
الرصاص عدة مرات من مسافة قريبة بينما كانوا غري مسلحي.
وقد زعم أن عمليات القتل كانت انتقاما للهجوم على قافلة من املارينز ابستخدام عبوة انسفة
بدائية قتلت النس والعريف ميغيل تريازاس ،وقارنت العديد من التقارير اإلخبارية هذه احلادثة (مذحبة
حديثة) مبذحبة ماي الي ( )2عام 1968م أثناء حرب فيتنام ،وقد وصفها بعض املعلقي أبهنا "بوش يل
ماي" أو "عراق ماي الي ( .)3ويف كثري من األحيان توصف عمليات القتل أبهنا جزء من منط واسع
النتهاكات حقوق اإلنسان املتصورة اليت ارتكبتها القوات األمريكية يف العراق (.)4
ويعد هذا احلادث دليال واضحا على القتل املتعمد لغري املقاتلي على أيدي القوات األمريكية،
وهو أمر حمظور تاما مبوجب قواني احلرب احلديثة املستمدة من ميثاق األمم املتحدة واتفاقيات الهاي
وجنيف ،وتشكل جرمية حرب ،وخيضع مشاة وضباط البحرية للمحاكم العسكرية احملتملة مبوجب القانون
العسكري األمريكي وهو القانون املوحد للعدالة العسكرية (.)5
وابإلشارة إىل هذه احلادثة  -وفقا للقانون الدويل اإلنساين – فإنه جيب أن مييز املقاتلون بي
املقاتلي وغري املقاتلي ،وأال يوجهوا سالحهم إىل املدنيي (غري املقاتلي)؛ ألهنم ال ميتلكون أسلحة للدفاع
عن أنفسهم ،وابلتايل فمن السلوك الال إنساين إحداث ضرر أو إصابة هلم ،وال سيما النساء واألطفال
واملسني الذين جيب محايتهم من خماوف احلرب ،وما ال شك قيه أن هذا التمييز جزء من حقوق اإلنسان،
ويوفر محاية فعالة للمدنيي.
تثل حادثة (مذحبة حديثة) انتهاكا صارخا للمادة رقم  )4( 1من بروتوكول جنيف الرابع الذي
يطلب وقف عمليات القتل والتعذيب املرتكبة ضد املدنيي ،ومطالبة املقاتلي ابلتمييز بي السكان املدنيي
واملقاتلي .ابإلضافة إىل ذلك تقدم املاداتن رقما ( 43و )44تعريفا جديدا للقوات املسلحة واملقاتلي.
ومن بي أهم املواد تلك املتعلقة حبماية السكان املدنيي من آاثر األعمال العدائية اليت حتتوي على تعريف
)1( http://www.marjoriecohn.com/2012/01/haditha-massacre-no-justice-for-iraqis.html
)2( McGirk, Tim. Collateral Damage or Civilian Massacre in Haditha?, Time. Accessed
June 1, 2006
)3( "Haditha Killings Recall Vietnam's My Lai," Washington Post, June 2, 2006.
)4( "Haditha Massacre: Iraq's Mai Lai," Al Jazeera, May 29, 2006.
)5( "US marine spared jail over deaths of unarmed Iraqis". The Guardian (London).
January 25, 2012.
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لألهداف العسكرية ،وحظر اهلجوم على األشخاص واألهداف املدنية .وتتناول املواد األخرى ()79-61
محاية منظمات الدفاع املدين ،وإجراءات اإلغاثة ،ومعاملة األشخاص اخلاضعي لسلطة طرف يف نزاع (.)1
عرب العراقيون عن عدم تصديقهم وعن غضبهم بعد انتهاء احملاكمة العسكرية األمريكية اليت
استمرت ست سنوات ،مع عدم احلكم على أي من جنود املارينز ابلسجن ،وقالت احلكومة العراقية :إن
احلكم "ال يتناسب مع اجلرمية" ،وأهنا تعتزم اختاذ إجراءات قانونية ملصلحة عائالت الضحااي الذين قتلوا.
وعلق الناجي أويس فهمي حسي ( :)2كنت أتوقع أن حيكم القضاء األمريكي على هذا الشخص ابلسجن
مدى احلياة ،وأنه سيظهر ويعرتف أمام العامل أمجع أبنه ارتكب هذه اجلرمية حبيث ميكن ألمريكا أن تظهر
نفسها دميقراطية وعادلة (.)3
ويظهر هذا احلادث كدليل قوي على كيفية هروب جمرمي احلرب من العدالة ،وعدم حماسبتهم،
وأن هذا اعتداء على اإلنسانية ،ومل ينته ،وال يزال هناك أيتام وأرامل وشيوخ يعانون األذى من هذه املذحبة
الرهيبة؛ لكن ال يوجد تعويض عادل هلم ،وال مقاضاة عادلة جملرمي هذا احلادث.
ليس هناك شك يف أن هذه اجلرائم هي من بي االنتهاكات اجلسيمة ،كما هو منصوص عليه يف
املادة رقم ( )147من اتفاقية جنيف الرابعة اليت ينظر إليها النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف
جرائم احلرب؛ ألن النظام يصنف مجيع االنتهاكات اجلسيمة  -املنصوص عليها يف املادة رقم ()147
املذكورة أهنا تشكل جرائم حرب .وجتدر اإلشارة إىل أن "القتل" للجرائم ميكن اعتباره "جرائم ضد اإلنسانية"
إذا "ارتكبت على نطاق واسع أو منهجي ضد أي سكان مدنيي حتت علم اهلجوم" ،وكما هو منصوص
عليه يف الفقرة األوىل من املادة رقم ( )7من النظام األساسي للمحكمة.
كما يتضح من احلاالت املذكورة أعاله؛ أن احلكومة العراقية وقوات االحتالل والكياانت الدولية
تبذل أي جهد؛ لتوفري احلماية للمدنيي يف العراق؛ وفقا لقانون حقوق اإلنسان ومراقبة حقوق
يف العراق مل ح
اإلنسان يف العراق .وذكر أن هناك أعماال عسكرية غامضة جترى حتت ذريعة املقاومة .وبذلحتت هيومن
رايتس ووتش جهودا ضخمة يف تقريرها املؤلف من ( )150صفحة؛ لتسليط الضوء على اإلجراءات ضد

( )1الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف  12آب  /أغسطس 1949م ،واملتعلق حبماية ضحااي املنازعات املسلحة الدولية
(الربوتوكول األول) 8 ،يونيو 1977م.
( )2العراق يقول :إنه يتخذ إجراءات قانونية لضحااي حديثة" .وكالة أنباء رويرتز 26 .يناير .2012
( )3لقد جنا مشاة البحرية األمريكية من السجن بسبب مقتل عراقيي غري مسلحي" .صحيفة اجلارداين (لندن) 25 .يناير 2012م.
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املدنيي اليت زعمت القوات األمريكية أهنا مقاتلة ،وابلتايل فإن أي عمل ضدها ينتهك قانون حقوق
اإلنسان وبروتوكوالت القانون الدويل اإلنساين (.)1
وأجرى جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ( )2حتقيقات نزيهة  -من خالل حتقيق مستقل
 بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف العراق اليت حدثت أثناء الغزو واالحتالل من قبل قوات التحالفبعد عقد من حرب العراق عام 2003م ،وال تزال التحقيقات املتعلقة ابآلاثر الصحية املرتبطة ابألسلحة
السامة  -مثل :اليورانيوم املنضب – سارية ،ولكنها غري كافية .ومن األمهية حتديد أولئك الذين خيضعون
للمساءلة وفقا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ومبدأ "امللوث يدفع" .ويف ضوء
هذه احلقائق والقضااي يوصي القانون البيئي الدويل ابختاذ اإلجراءات اآلتية:
 .1مطالبة احلكومة العراقية إبجراء حتقيق مستقل يف احلالة الصحية للسكان املدنيي يف الفلوجة.
حكوميت الوالايت املتحدة واململكة املتحدة بنشر معلومات كمية وجغرافية حول استخدام
 .2مطالبة
ح
اليورانيوم املنضب يف العراق.
حكوميت الوالايت املتحدة وبريطانيا ابلتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف حرب العراق،
 .3مطالبة
ح
والوفاء ابلتزاماهتما  -مبوجب القانون الدويل  -جتاه االنتهاكات املستمرة.

 .4مطالبة املقررين اخلاصي املع نيي ابألمم املتحدة ابلتحقيق يف املسائل املرتبطة بوابء العيوب اخللقية يف
العراق مثل :السببية ،والوقاية ،والعالج ،واملساءلة ،واحتياجات الضحااي.
 .5إنشاء والية جديدة ضمن اإلجراء اخلاص مبوجب جملس حقوق اإلنسان؛ للتحقيق يف مجيع انتهاكات
حقوق اإلنسان املرتبطة ابستخدام األسلحة الال إنسانية والعشوائية والسامة يف النزاعات املسلحة.
كما أن احلوادث املذكورة أعاله توضح القيود املفروضة على تطبيق مبادئ بروتوكوالت القانون
يكن وصول املساعدات اإلنسانية مكنا .ويستند القانون الدويل
اإلنساين الدويل يف العراق؛ حيث مل ح
اإلنساين املطبق على وصول املساعدات اإلنسانية إىل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ومحاية املدنيي
يف وقت احلرب والربوتوكوالت اإلضافية لعام 1977م ،وتنظم االتفاقية الرابعة االلتزامات اإلنسانية للدول
األطراف فيما يتعلق إبخالء املناطق احملاصرة أو الصعبة الوصول إليها ،وال سيما املادة رقم ( ،)17كما

( )1مراقبة حقوق اإلنسان يف شبكة العراق2005 .م .التقرير الثاين .جرمية احلرب الثانية ضد اإلنسانية .نوفمرب 2005 ،25م .ص.3
( )2العراق :انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان أثناء احلرب واالحتالل يف العراق .جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة .الدورة العادية
الثانية والعشرون ( 25فرباير  22 -مارس 2013م) .البند  :4حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس.
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تنظم التزامات األطراف ابلسماح مبرور اللوازم الطبية جماان وبعض البضائع األخرى جملموعات املستفيدين
كما هو مذكور يف املادة رقم (.)23
يتم احلفاظ على حقوق األجانب يف إقليم طرف النزاع يف القانون الدويل اإلنساين ،مبا يف ذلك
اإلغاثة الفردية واجلماعية ،كما هو مذكور يف املادة رقم ( ،)38وينص على التزامات دولة االحتالل فيما
يتعلق مبخططات اإلغاثة ملصلحة سكان األراضي احملتلة كما هو مبي يف املواد (.)59-62
ابإلضافة اىل ما تقدم من األدلة املوثقة من قبل املنظمات اإلنسانية الدولية واحمللية؛ فقد توصل
العديد من احملللي إىل نتيجة مفادها أن الغزو الربيطاين واألمريكي للعراق عام 2003م كان شكال من
أشكال اجلرمية حتت ذريعة التدخل اإلنساين العسكري ،وقدموا حتليال لألصول التارخيية هلذه اجلرمية،
وتوصلوا إىل نتيجة مفادها أن غزو العراق واحتالله من قبل الوالايت املتحدة وحلفائها هو انتهاك للقانون
الدويل ،حىت ولو مت حتت حجج ودواع إنسانية ،وابلتايل تثل جرمية دولية ،وال يوجد هلا أي احتمال
لعقوابت رمسية من قبل اجملتمع الدويل .وبوصف الوالايت املتحدة األمريكية الدولة األكرب عسكرًاي
اقتصاداي يف النظام العاملي؛ فيبدو أهنا وقادهتا ميكنهم  -إذا اختاروا  -انتهاك القانون الدويل ،مع اإلفالت
و
ً
النسيب من العقاب.
ومن وجهة نظر علمية؛ خلص البعض إىل أن غزو العراق واحتالله من قبل الوالايت املتحدة
وحلفائها يكشفان عن تفاعل معقد بي القوى السياسية واالقتصادية التارخيية واملعاصرة ،ابإلضافة إىل
احلاجة إىل إدراك كيف ميكن لالحتالل  -حبجج إنسانية  -أن يؤدي اىل ارتكاب فظائع حلقوق اإلنسان
وجرائم كربى حبق املدنيي (.)1
تركزت قوات االحتالل  -بقيادة الوالايت املتحدة واململكة املتحدة بعد غزو العراق عام 2003م
 على إنشاء سجون ومراكز احتجاز يف مجيع أحناء العراق أكثر من الرتكيز على إعادة إعمار البالد،وكان االحتالل يركز  -بشكل أساسي  -على دفع الكثريين من أعضاء احلزب السياسي القدمي وزعماء
اجليش واألمن إىل السجن ،وكانت معظم اجلهود األمريكية هي بناء السجون؛ للتعامل مع العدد املتزايد
من السجناء العراقيي ،وبناء مراكز االعتقال مثل :السجن الكبري الذي أنحشئ يف مدينة البصرة املسماة

)1( Ronald C. K Ramer And R Aymond J. M Ichalowski. 2005. “War, Aggression and State
Crime A Criminological analysis Of The Invasion and Occupation of Iraq”. Oxford
University Press. Brit. J. Criminol Journal. Pp. 446–469.
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"بوكا" ،وكذلك سجن كبري يف مطار بغداد الدويل الذي عملت اإلدارة األمريكية على محايته ابلكامل؛
ألنه كان لقادة عسكريي وأمنيي خملصي وخمابرات وحزبيي يف عهد صدام حسي (.)1
الفصلي السادس والسابع مها ميثاقان أساسيان لألمم املتحدة يف شأن حل
ويظهر للعيان أن
ح
الصراعات اليت توفر السالم واألمن الدوليي للمدنيي؛ حيث شدد هذان الفصالن على عدم استخدام
القوة لتنفيذ قرارات األمم املتحدة ،لكن ما حدث مع العراق كان خمالفا ألحكام املادة رقم ( )41اليت
تنص على أن "جملس األمن يقرر ما هي التدابري اليت ال تنطوي على استخدام القوات املسلحة لتنفيذها".
وقراراهتا ،وقد تدعو أعضاء "األمم املتحدة" لتطبيق هذه التدابري ،ورمبا مبا يف ذلك انقطاع العالقات
االقتصادية والسكك احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية واإلذاعية وغريها من وسائل االتصال جزئيًا
أو التوقف التام عن قطع العالقات الدبلوماسية" (.)2
وقد وثقت منظمة السالم الدولية االنتهاكات التالية حلقوق اإلنسان يف العراق خالل فرتة
االحتالل األمريكي والربيطاين ابستخدام أسلحة حمظورة ضد املدنيي (:)3
أ  .اعرتف القادة العسكريون األمريكيون ،بعد النفي األويل ،أبن قنابل انابمل قد أسقطت على القوات
العراقية خالل تقدم بغداد" .تسببت اهلجمات يف اندالع كرات انرية ضخمة أفسدت العديد من
املواقع العراقية" .جيادل البنتاغون أبن األسلحة اليت أسقطت يف العراق ليست "انابملية" تقليدية ،ولكن
تلك اليت صنعت مبزيج خمتلف قليال من وقود الطائرات واهلالم الشبيه ابلبوليستريين اللزج .ومع ذلك،
فإن النتائج مدمرة ومرعبة.
ب .اعرتفت وزارة الدفاع األمريكية ،بعد نفي شديد ،أن القوات األمريكية استخدمت الفوسفور األبيض
أثناء حصار الفلوجة .أيضا ،يف مرة واحدة على األقل من املقاالت املنشورة اليت كتبها ضباط
عسكريون أمريكيون تعرتف ابستخدام الفسفور األبيض أثناء حصار الفلوجة يف نوفمرب 2004م.
ج .ذكر املتمردون أهنم تعرضوا للهجوم مبادة أذابت جلدهم ،وهو رد فعل يتطابق مع حروق الفوسفور
األبيض.
)1( Abdul Jalil Hassan, Iraq under the occupation and resistance, analytical study, Dar
Al-Farkad Damascus, ed 1.2006.
(2)Website of the United Nations resolutions, the UN Charter Chapter VII.
http://search.un.org/
)3( Wikileaks Iraq War Diary 2004-2009 Part:
http://peterslarson.com/2010/10/24/wikileaks-iraq-war-diary-2003-2009/
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د .ركان استخدم مدفعية الفوسفور األبيض وقذائف اهلاون يسمى "هزة وخبز" من قبل اجليش األمريكي،
وقد صاحبت قذائف الفسفور األبيض مبتفجرات أخرى شديدة احلرارة ،ما أدى إىل إجبار الناس
على الدخول إىل املناطق اليت سيكون فيها أتثريها أكرب.
وتؤكد العديد من التقارير الدولية املوثقة حجم الدمار الذي حلق ابلعراق بعد التدخل العسكري
األمريكي والربيطاين يف العراق يف العام 2003م .وتتفاوت التقديرات للعدد اإلمجايل لقتلى الغزو من
العراقيي تبعا جلهة صدورها؛ فقد أفادت دراسة  -أعدها معهد االستطالعات الربيطاين يف صيف عام
2007م  -أبن عدد قتلى الغزو من العراقيي بلغ حىت ذلك التاريخ حوايل مليون شخص ،من أصل
( )26مليوان هم سكان العراق .وكان تقرير للمجلة العلمية الربيطانية "ذي النسيت"  -صدر يف
أكتوبر/تشرين األول 2006م  -قدر عددهم مبا ال يقل عن ( )655ألف قتيل (.)1
أما منظمة ا لصحة العاملية فتعتقد أن حصيلة القتلى العراقيي ترتاوح بي ( )104آالف وبي
( )230ألفا ،وهو قريب من تقديرات واثئق ويكيليكس املسربة عام 2010م اليت أشارت إىل مقتل
( )109آالف عراقي منذ بداية الغزو .بينما اعرتف اجليش األمريكي مبقتل حنو ( )77ألف عراقي بي
يناير/كانون الثاين 2004م وأغسطس/آب 2008م ،بينهم حنو ( )63ألف مدين ،والباقون من
العسكريي (.)2
استنادا إىل التقارير املذكورة أعاله ،واحلوادث املعتمدة من املنظمات الدولية وغري دولية؛ فمن الواضح أن
القانون الدويل اإلنساين قد فشل يف توفري احلماية للضحااي العراقيي؛ ألن هناك بعض القيود اليت تسبب
ضعفا يف تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف العراق ،وقد مت تلخيص هذه القيود يف اآليت (:)3
أ .قد تكون القيود املفروضة على وصول املساعدات اإلنسانية ذات طبيعة سياسية عندما ينظر إىل أعمال
اإلغاثة على أهنا هتديد لسيادة الدولة؛ بسبب "إضفاء الشرعية" املتصورة جملموعة غري اتبعة للدولة؛ نتيجة
للمشاركة معها ألغراض إنسانية ،أو ينظر إليها على أهنا هتديد للمركز املهيمن على مجاعة مسلحة غري
)1( Ronald C. K Ramer And R Aymond J. M Ichalowski. 2005. “War, Aggression and State
Crime A Criminological analysis Of The Invasion and Occupation of Iraq”. Oxford
University Press. Brit. J. Criminol Journal. Pp. 446–469

)2( Iraq Family Health Survey Study Group, “Violence - Related Mortality in Iraq
from 2002 to 200 6 ”, N Engl J Med 2008; 358:484 - 493, January 31, 2008 (95%
uncertainty range, 104,000 to 223,000). http://www.nejm.org/doi/full/
10.1056/NEJMsa070778 2 - t= articleBackground
( ) 3القانون الدويل اإلنساين وحتدايت النزاعات املسلحة املعاصرة .تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر .املؤتر الدويل للصليب األمحر واهلالل
األمحر .جنيف ،سويسرا  28نوفمرب  1 -ديسمرب 2011م.
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حكومية يف منطقة معينة ،وقد يتم رفض وصول املنظمات اإلنسانية إىل السكان املدنيي احملتاجي يف مثل
هذه احلاالت ،وكثريا ما جتادل السلطات املعنية يف أن لديها املقدرة على معاجلة املوقف بنفسها دون دعم
خارجي( ،)1وتنظم املادة رقم ( )55من القانون الدويل اإلنساين العريف وصول املساعدات اإلنسانية اليت
تنص على ما أييت:
"جيب على أطراف النزاع أن تسمح وتيسر املرور السريع ودون عوائق لإلغاثة اإلنسانية للمدنيي
احملتاجي واليت هي ذات طابع حمايد وجتري دون أي تييز ضار رهنا حبقهم يف السيطرة".
وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة الدول ابملرور اجملاين جلميع شحنات املستودعات الطبية واملستشفيات
املخصصة للمدنيي فقط ،واملرور احلر جلميع شحنات املواد الغذائية األساسية واملالبس واجلرعات املوجهة
لألطفال دون سن اخلامسة عشرة واألمهات احلوامل واألمهات ( ،)2ويوسع الربوتوكول اإلضايف األول هذا
االلتزام ليشمل املرور السريع ودون عوائق جلميع شحنات اإلغاثة واملعدات واملوظفي (.)3
ب .عند تقدمي املساعدات اإلنسانية؛ فإن عملية الوصول غالبا ما تكون مرتبطة ابلتحدايت السياسية أو
اإلدارية أو اللوجسيتية أو األمنية ،فإهنا اندرا ما تكون نتيجة عقبات قانونية حبتة .وجتدر اإلشارة إىل أن
االعتماد على األحكام ذات الصلة من القانون الدويل اإلنساين قد يثبت  -يف املمارسة العملية  -أهنا
أداة مفيدة لتأمي الوصول إىل السكان املتضررين ،والقيام بعمليات إنسانية فعالة ،وهذا يعين أن املمارسي
جيب أن يكون لديهم فهم واضح هلذا اإلطار القانوين ،وأن يتم تدريبهم على استخدامه يف اجلهود املبذولة؛
لضمان قبول أنشطتهم واحرتامها (.)4
ج .يتعلق ابألراضي احملتلة ،ال يوجد أي شك قانوين فيما يتعلق بطبيعة التزام السلطة القائمة ابالحتالل
ابلسماح بعمليات اإلغاثة وتيسريها ،وتفرض اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول اإلضايف األول على السلطة
القائمة ابالحتالل واجب الضمان إىل أقصى حد يف الوسائل املتاحة هلا بتوفري :الغذاء ،واللوازم الطبية،
واملالبس ،والفراش ،ووسائل املأوى ،واللوازم األخرى الضرورية؛ لبقاء السكان املدنيي ،وكذلك األشياء
الضرورية للعبادة الدينية .وإذا مل تكن القوة احملتلة يف وضع ميكنها من الوفاء بواجبها؛ تنص االتفاقية –
( )1القانون الدويل اإلنساين وحتدايت النزاعات املسلحة املعاصرة .تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر .املؤتر الدويل للصليب األمحر واهلالل
األمحر .جنيف ،سويسرا  28نوفمرب  1 -ديسمرب 2011م.
( )2اتفاقية جنيف الرابعة ،املادة رقم (( )23املذكورة يف اجمللد الثاين ،الفصل  ،17ص .)361
( )3الربوتوكول اإلضايف األول يف جنيف ،املادة رقم )2( 70
( )4الربوتوكول اإلضايف األول يف جنيف ،املادة رقم )2( 70
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بوضوح  -على أهنا ملزمة بقبول املساعدات اإلنسانية ابلنيابة عن السكان املتضررين .هذا االلتزام ال خيضع
ملوافقته يف األراضي احملتلة؛ فإن االلتزام بقبول عمليات اإلغاثة غري مشروط (.)1
بناء على ما ورد أعاله ،ومبوجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ،واملواد أرقام (55 ،23 - 18
 )56،والربوتوكول اإلضايف األول من املادة رقم ()54؛ فهذا يعد انتهاكا خطريا للقانون اإلنساين للقيام
بعمليات عسكرية ضد أي :منشأة طبية ،أو أفراد ،أو مركبات؛ حلرمان السكان املدنيي من الغذاء عمدا،
أو بطريقة غري معقولة؛ ملنع إيصال املساعدات اإلنسانية مبا يف ذلك :الغذاء ،واملاء ،واإلمدادات الطبية
الالزمة الوصول إىل السكان املدنيي احملتاجي .كما جيب مجحع اجلرحى واملرضى ،ورعايتهم ،ومنح الوكاالت

اإلنسانية احملايدة مثل :اجلمعية الدولية للصليب األمحر ،واهلالل األمحر إمكانية الوصول إىل السكان
احملتاجي .ومت توثيق هذة االنتهاكات اخلطرية الكثرية هلذه القواعد األساسية من قبل الوالايت املتحدة
كقوة حمتلة على نطاق واسع من قبل حمققي األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية (.)2
مت توثيق املزيد من احلوادث واجلرائم اليت ارتكبتها القوات األمريكية والربيطانية ضد حقوق اإلنسان
للشعب العراقي من قبل العديد من منظمات حقوق اإلنسان مثل :هيومن رايتس ووتش ،ومراقبة حقوق
اإلنسان يف العراقي.
احلالة اخلامسة -حادثة راوة:
يف منتصف يونيو 2005م تعرضت مدينة راوة للحصار العسكري؛ نظرا إىل أهنا منطقة عسكرية؛
ما تسبب يف مغادرة معظم العائالت إىل مدن أخرى جماورة مثل عنه ،وعاشت هذه األسر يف املدارس
واألماكن العامة يف ظروف صعبة؛ بسبب :عدم كفاية املواد الغذائية ،وسوء األحوال اجلوية .وقد ذحبت
القوات األمريكية أكثر من مائة مدين عراقي معظمهم قتل أثناء نومهم .ويف  19يوليو 2005م وضعت
القوات األمريكية والعراقية مدينة راوة حتت احلصار للمرة اخلامسة ،ابإلضافة إىل ذلك حدثت اعتقاالت
عديدة؛ ما تسبب يف انتقال العديد من العائالت إىل مدينة عنه ،وكان عدد األسر املشردة ( )500أسرة؛
وفقا لإلحصاء (.)3
( )1الربوتوكول اإلضايف األول يف جنيف ،املادة رقم )2( 70
)2( Karen Parker. Consumers for Peace report. 2006. "War Crimes Committed by the
United States in Iraq and Mechanisms for Accountability". October 10, 2006.
www.consumersforpeace.org.
)3( Johnson, Kimberly (27 June 2006). "Governor not backing off in violent Anbar".
USA Today.
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مرجع خرق القانون الدويل اإلنساين :يشري القانون الدويل اإلنساين العريف إىل أن الطرف الذي
يفرض حصارا أو حظرا له أتثري يف جتويع السكان املدنيي احملتاجي ،وعليه التزام بتوفري وصول املساعدات
اإلنسانية إليهم (.)1
وتشري املادة رقم ( )55من القانون الدويل اإلنساين العريف أيضا إىل أن أطراف النزاع جيب أن
تسمح وتيسر مرورا سريعا ،ودون عوائق لإلغاثة اإلنسانية للمدنيي احملتاجي ،وهو طابع حمايد ،ويتم إجراؤه
دون أي تييز ضار رهنا حبقهم يف السيطرة.
ابإلضافة إىل الفقرة ( )26من املادة رقم ( )26أعاله من اتفاقية جنيف لعام 1949م اليت تنص على:
"حتظر التدابري التأديبية اجلماعية اليت تؤثر على الغذاء"(.)2
احلالة السادسة -حادثة هيت:
اخلميس  19أغسطس 2005م قصفت القوات األمريكية حفل زفاف يف مدينة هيت يف شارع
املعلمي ،وقتل شاب يف هذا القصف (أشرف خريي أمحد) وأصيب طفل (حممود رايض كرمي) ،وعندما
أرسلوا الطفل إىل املستشفى؛ اقتحمته القوات األمريكية ،وألقت القبض على الطفل مع والده وعمه ،مث
أخذهم (.)3
مرجع خرق القانون الدويل اإلنساين :حتدث هجمات يف املنطقة ،وعندما يتم التعامل مع عدد من
األهداف العسكرية املنفصلة بوضوح كهدف عسكري واحد ،وعندما يكون هناك تركيز ماثل للمدنيي أو
األهداف املدنية ويكون اهلجوم على املدنيي منوع منعا اب ًات (.)4
احلالة السابعة -القائم:
كانت هذه املدينة واحدة من أكثر املدن تعرضا للعمليات العسكرية؛ ما أدى إىل تدمري شبه كامل
للبنية التحتية ،ومل يكن هناك ماء ،وال كهرابء ،وال مستوصفات صحية .وقادت القوات األمريكية هذه
األعمال بدعوى أهنا تبحث عن إرهابيي أجانب يف املدينة ،وكانت هذه العملية هي الثالثة خالل ثالثة

( )1بروتوكول جنيف اإلضايف األول ،املادة رقم )1( 70؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين ،املادة رقم )2( 18
( )2اتفاقية جنيف الثالثة .املادة رقم (.)26
)3( Iraqi deaths from violence 2003–2011. Civilian deaths from violence 2003–2011.
Iraq Body Count project. Retrieved 11 May 2012.
( )4الربوتوكول األول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة  12آب  /أغسطس 1949م ،واملتعلق حبماية ضحااي املنازعات املسلحة الدويل،
 8يونيو 1977م.
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عملييت "السهم" و "السيف" اليت استخدمت فيهما مجيع أنواع األسلحة األكثر تدمريا مبا يف
أشهر بعد
ح
ذلك القنابل اليت تزن ( )500طن (.)1

مرجع خرق القانون الدويل اإلنساين ( :)2كان هذا احلادث انتهاكا للمادة رقم ( )3( 85ب) من
بروتوكول جنيف اإلضايف األول لعام 1977م ،وتفرض قواني وأعراف القانون الدويل اإلنساين املنطبقة
يف النزاع املسلح الدويل التزامات معينة يتعي على دولة االحتالل الوفاء هبا ضمن اإلطار الثابت للقانون
الدويل من األعمال اآلتية:
أ .عن قصد توجيه اهلجمات ضد السكان املدنيي على هذا النحو أو ضد األفراد املدنيي الذين ال
يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية.
ب .تعمد توجيه هجمات ضد أهداف مدنية أي أشياء ليست أهدافا عسكرية.
احلالة الثامنة -الرمادي:
مدينة الرمادي هي مركز حمافظة األنبار ،وقد تعرضت للعمليات العسكرية املستمرة اليت أدت إىل
دمار كبري يف املناطق املأهولة ابلسكان يف املدينة ،وكان عدد الضحااي يتزايد ابستمرار ،ابإلضافة إىل ذلك
مت إيقاف معظم اخلدمات بسبب تدمري معظم البنية التحتية (.)3
مرجع خرق القانون الدويل اإلنساين :كانت احلوادث اليت وقعت يف الرمادي انتهاكات واضحة
للقانون الدويل اإلنساين ،حيث تنص املادة رقم  )3( 26من مشروع الربوتوكول اإلضايف الثاين املقدم من
اللجنة الدولية للصليب األمحر حيظر اإلضراب أو التأثري العشوائي على السكان املدنيي واملقاتلي أو
األهداف املدنية واألهداف العسكرية.
احلالة التاسعة -املوصل:
قامت القوات األمريكية أبعمال عسكرية يف تلك املنطقة ،وهامجت املدنيي ،واستخدمت طائرات
أابتشي؛ لتدمري املنازل .وكذلك إطالق النار على الناس؛ ما أدى إىل خسائر كثرية دون توضيح السبب
)1( Mahdi, Omer; Carroll, Rory (21 August 2005). "Under US noses, brutal insurgents
rule Sunni citadel". The Guardian. Retrieved 15 December 2011.
( )2تنص املادة رقم ( )3( 85ب) من بروتوكول جنيف اإلضايف األول لعام  1977على "شن هجوم عشوائي على السكان املدنيي أو
األعيان املدنية مع العلم أبن هذا اهلجوم سيؤدي إىل خسائر فادحة يف األرواح" .أو إصابة املدنيي أو األضرار اليت حلقت ابألهداف
املدنية ".
)3( Michaels, Jim (28 August 2006). "In Ramadi, the force isn't huge but the task is".
USA Today. Retrieved 3 March 2012
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وراء ذلك .ويف  10أغسطس 2005م يف شارع جماور (الوحدة) يف املوصل قتلت القوات األمريكية ()3
أشخاص كانوا يف سيارة عندما اصطدمت إحدى دابابهتم (نوع املهاجم) بسيارهتم ،وذهبت فوقها لتدمريها
ابلكامل ،وقتل ركاهبا ،ومل يسمحوا ألي شخص ابالقرتاب من مسرح اجلرمية ،وسلمت اجلثث إىل
الشرطة(.)1
مرجع خرق القانون الدويل اإلنساين ( :)2وقع هذا احلادث يف حمافظة املوصل بعد أن سيطرت
القوات األمريكية على املدن خمالفة قانون املادة رقم ( )44من اتفاقية جنيف اإلضافية لعام 1977م اليت
تنص على" :من أجل تعزيز ومحاية السكان املدنيي من آاثر األعمال العدائية يتعي على املقاتلي أن مييزوا
أنفسهم عن السكان املدنيي أثناء قيامهم هبجوم أو يف عملية عسكرية تعد هلجوم ".ووفقا للمادة رقم
(( )3( )85ب) من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977م يعد انتهاكا "اهلجوم العشوائي الذي يلحق
ابلسكان املدنيي أو األعيان املدنية خرقا فادحا يف معرفة أن هذا اهلجوم سيتسبب يف خسائر فادحة يف
األرواح أو إصابة املدنيي أو األضرار اليت حلقت ابألعيان املدنية على النحو احملدد يف املادة  ،57الفقرة
( 2أ)".
احلالة العاشرة -الضلوعية:
يف  23سبتمرب 2005م قتلت القوات األمريكية ضابطا سابقا يف اجليش العراقي يدعى جبار
عطية سعود اجلبوري ،وهو عضو يف اجمللس الوطين للضلوعية مبحافظة صالح الدين (جنوب بغداد)،
وجاره عامر يوسف عبد هللا الذي كان ضابط شرطة ،وكان هذا بعد اقتحام منازهلم (.)3
مرجع خرق القانون الدويل اإلنساين :املادة رقم ( )32اليت تنص على أن الشخص احملمي جيب
أال يتعرض أبدا ملعاانة بدنية أو إابدة ،ويشدد على أن السلطة احملتلة جيب أال تضمن أي إساءات جسدية
أو إابدة لألشخاص احملميي احملتجزين لديها (.)4
ابإلضافة إىل احلوادث املذكورة أعاله النتهاك حقوق اإلنسان اليت تورطت فيها القوات األمريكية
ارتكبت القوات الربيطانية عدة جرائم ضد املدنيي العراقيي؛ فعلى سبيل املثال :انتهكت اململكة املتحدة
)1( Jan 26, 2005, Casey: Iraqi security may never be able to beat insurgents". MSNBC.
2005-01-26.
( )2املادة رقم ( .)44اتفاقية جنيف اإلضافية لعام 1977م.
)3( Oppel Jr, Richard A.; Schmitt, Eric (December 23, 2005). "Suicide Bombing Is Now
Suspected in Mosul Attack". The New York Times
( )4املادة رقم ( .)32اتفاقية جنيف (الرابعة)
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القانون الدويل العريف يف مجيع النزاعات املسلحة اليت تشارك فيها القوات الربيطانية؛ بغض النظر عن
خصائصها الرمسية ،وكذلك احلال ابلنسبة للوالايت املتحدة رغم أهنا ليست طرفا يف الربوتوكول ،وينطبق
هذا أيضا على كال البلدين فيما يتعلق ب "الضماانت األساسية" للمعاملة اإلنسانية الواردة يف املادة رقم
( )75من الربوتوكول األول(.)1
ارتكبت القوات الربيطانية جرائم حرب ،وانتهكت القواني وأعراف احلرب من اتفاقيات الهاي
لعام 1899م و1907م حىت يومنا هذا ،وتشمل تصرفاهتا أيضا :عمليات اإلعدام بدون حماكمة ألسرى
احلرب ،واستخدام القوة املفرطة أثناء استجواب أسرى احلرب واملقاتلي ،واستخدام العنف الشديد ضد
غري املقاتلي (املدنيي).
كان هناك عدد من احلاالت اليت فتح فيها اجلنود الربيطانيون النار ،وقتلوا املدنيي العراقيي يف
يكن فيها  -على ما يبدو  -أي هتديد مباشر ضد اجلنود الربيطانيي ،أو إصاابت خطرية بسبب
ظروف مل ح
إطالق النار من املدنيي أو املقاتلي .وقد استخدم العديد من اجلنود الربيطانيي القوة املميتة ضد املدنيي

يكن ضرورة عسكرية أو وشيكة حلماية احلياة ( .)2وبسبب هذه األفعال
على الرغم من أن استخدامها مل ح
اليت ارتكبها اجلنود الربيطانيون :مات العديد من املدنيي العراقيي ،أو أصيبوا جبروح خطرية؛ بسبب سوء
املعاملة الوحشية ،أو االستخدام الشديد للقوة العسكرية ،أو التعذيب أثناء وجودهم حتت االحتجاز
الربيطاين

()3

الذي كان انتهاكا واضحا للقانون الدويل اإلنساين؛ كما هو منصوص عليه يف املادة رقم

()32؛ فعلى سبيل املثال :أظهر شريط فيديو  -بعد غزو العراق  -اجلنود الربيطانيي يضربون بوحشية
مدنيًا عراقيًا دون رمحة بعد مقتل ستة من رجال الشرطة العسكرية امللكية (.)4
وحادثة أخرى سجلت يف فرباير 2006م حيث يظهر شريط فيديو جمموعة من اجلنود الربيطانيي
يستخدمون فيها القوة املفرطة وهم يضربون املراهقي العراقيي دون إنسانية ،وقد مت بث هذا الفيديو على
شبكات التلفزيون الرئيسة يف مجيع أحناء العامل .ويف شريط فيديو آخر مت تسجيله يف إبريل 2004م يظهر
)1( David Turns. 2008. The International Humanitarian Law Classification of Armed
Conflicts in Iraq since 2003International law studies. Vol (86).
)2( Kevin Laue and Adam Lang. 2007. UK Army in Iraq: Time to Come Clean on
Civilians Torture. Redress Trust Publishing.
)3( "Iraqi killings: Case studies". BBC news. 11 May 2004
)4( "Probe into shocking film of ‘revenge attack’ on Iraqi civilian by British troops after
the killing of six Red Caps". London: Dailymail.co.uk. 17 April 2011.
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فيه أفراد من احلشود يرمون احلجارة؛ فهرع اجلنود الربيطانيون إىل احلشد ،وبعد ذلك أحضروا عددا قليال
من املراهقي العراقيي داخل اجملمع العسكري ،وضربوهم دون رمحة أو إنسانية ،وحيتوي الفيديو على تعليق
صويت واضح بلهجة بريطانية يسجلها املصور ،يسخر فيه من املراهقي الذين تعرضوا للضرب (.)1
احلالة احلادية عشرة -معسكر بريد ِبسكت:
وهو من حوادث اإلساءة األوىل اليت تورط فيها اجلنود الربيطانيون يف العراق ،وقد أسفرت عن
حماكمة عسكرية ،وهي تلك اليت وقعت لثالثة جنود حوكموا يف أوسنابروك أملانيا يف يناير 2005م ،وذلك
بتهمة ارتكاب جرائم انشئة عن سوء معاملة املدنيي العراقيي احملتجزين يف معسكر Breadbasket

ابلقرب من البصرة يف  15مايو 2003م .أحد العراقيي احملتجزين لالشتباه فيه يف معتقلهم هو صيب يبلغ
من العمر ( )12عاما ،ومن بي األدلة على سوء املعاملة اليت وثقتها الصور تصوير للعراقيي الذين جيربون
على حماكاة اجلنس عن طريق الفم والشرج ،فضال عن رجل مقيد يف شبكة شحن ،وتعليقه من شاحنة
رافعة شوكية(.)2
أظهر هذا احلادث معاملة ال إنسانية يف انتهاك القانون الدويل اإلنساين ،عالوة على ذلك يبدو
أن املعاملة غري السليمة تندرج مباشرة يف تعريف التعذيب على النحو احملدد يف املادة رقم ( )134من
قانون العدالة اجلنائية لعام 1988م ،وهو تعبري يتضمن قانون اململكة املتحدة حظر التعذيب مبوجب
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،ومع ذلك مل يتم اهتام اجلنود ابلتعذيب (.)3
ومن ضمن األدلة اليت ظهرت يف احملكمة العسكرية هي أن اجلنود أمروا إبحضار املشتبه فيهم إىل
املعسكر بنية "العمل جبد" ،وادعى حمامو الدفاع أنه بسبب هذا كانوا يتبعون األوامر (اليت  -مبوجب
القانون الدويل بعد نورمربغ  -لن تعفيهم من الذنب ،ولكن ميكن أن تكون عامال خمففا يف وقت احلكم)،
وأقرت هيئة االدعاء العسكرية أن األمر الذي صدر كان غري قانوين مبوجب اتفاقية جنيف؛ حيث وصف

)1( "Nyheterna.se - Video visar hur britter slår irakier". Nyheterna.se. 12 February 2006.
Archived from the original on February 12, 2006. Retrieved 2006-02-12.
)2( News report by Gillan, A., ‘Boy among prisoners held by British, court martial
told’, The Guardian, 3 February 2005
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1404472,00.html
)3( News report by Gillan, A., ‘Senior’s behaviour ‘infected’ soldiers’، The Guardian,
11 February 2005
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رئيس أركان اجليش  -يف وقت الحق  -أن هذا اخلرق ليس خطريا ،لكنها ذكرت :أن اجلنود جتاوزوا األمر،
وب رئ قائد اجلنود قبل بدء احملاكمة العسكرية

()1

احلالة الثانية عشرة -قضية حسن عباد سعيد:
هذه القضية املتعلقة حبادث مزعوم لسوء املعاملة ملدين عراقي ،وهي قضية اجلندي كيفن ويليامز
املتهم بقتل حسن عباد سعيد (وهو أب لتسعة أوالد) وشخص أعزل ،ومت قتله ابلقرب من البصرة يف 3
أغسطس 2003م ،وقد رفضت قضية الضابط وليامز ،واستبعاد احتمال وجود حماكمة عسكرية له ،ولكن
بعد التحقيق الذي أجرته سكوتالند ايرد  -بناء على طلب من النائب العام – فقد اهتم يف احملكمة العليا
ابلقتل .وقد صرح حماميه :أبن الضحية حاول الوصول إىل مسدس زميل وليامز ،وابلتايل تصرف وليامز
دفاعا عن النفس .ومت قبول احلجة يف وقت الحق من قبل النيابة العامة اليت قررت أثناء القضية يف احملكمة
العليا :أنه مل تكن هناك فرصة معقولة لإلدانة؛ لذلك تت تربئته (.)2
وأظهر هذا احلادث أن القوات الربيطانية انتهكت الربوتوكولي اإلضافيي األول والثاين؛ حيث
يشكل التعذيب واملعاملة القاسية واالعتداء على الكرامة الشخصية  -وال سيما املعاملة املهينة احلاطة
ابلكرامة  -جرائم حرب يف ال نزاعات املسلحة غري الدولية مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية ( .)3هذا ابإلضافة إىل أن هذه احلادثة هي دليل على انتهاك املادة رقم ( )32من اتفاقية جنيف
الرابعة اليت تنص على" :أال يتعرض أي شخص حممي أبدا ملعاانة بدنية أو إابدة ،وتؤكد على أن السلطة
احملتلة جيب أال تضمن أي انتهاكات جسدية أو إابدة لألشخاص احملتجزين"(.)4
احلالة الثالثة عشرة -حادثة العمارة:
يف  12فرباير 2006م كشفت صحيفة "صنداي أوف ذا وورلد" الربيطانية يوم األحد عن أهنا
تلقت شريطا حيتوي على لقطات جلنود بريطانيي يهامجون املراهقي العراقيي الذين أسروهم ويسيئون
معاملتهم ،ويبدو أن الضحااي اختريوا بصورة عشوائية من بي جمموعة من احملتجي ،ووفقا للصحيفة؛ فقد
)1( News report by Gillan, A., ‘Soldiers in Iraq abuse case sent to prison’، The Guardian,
26 February 2005,
)2( News report ‘Soldier cleared of Iraqi’s murder’, BBC News Online, 7 April 2005,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4420051.stm
( )3النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،املادة ( )2( 8ج) ( )1و (( )2ص )1008 - 100؛ النظام األساسي للمحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا ،املادة رقم ( 4أ) و (ه )؛ النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسرياليون ،املادة رقم ( 3أ) و (ه ) (ص .)1009
( )4املادة رقم ( .)32اتفاقية جنيف (الرابعة)
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احتوى الشريط على العديد من الصور املزعجة مبا يف ذلك اجلنود الذين يضربون املراهقي األسرى بال
معىن بضرابت شرسة من اهلراوات واألحذية والقبضات؛ حىت يصل إىل ذروته عندما يقومون بتوجية ركالت
ميتة وكاملة القوة اىل األعضاء التناسلية لفىت مثبت على األرض ،بينما يقدم املصور القاسي تعليقا حيث
زمالءه على الضرب أكثر( ،)1ومت عرض اللقطات بعد ذلك  -على نطاق واسع  -على أجهزة التلفزيون،
ووقع احلادث هذا يف العمارة يف يناير 2004م(.)2
وهذه احلادثة دليل قوي على انتهاك القانون الدويل اإلنساين العريف؛ حيث حتظر املادة رقم ()90
منه :التعذيب ،واملعاملة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة ،واالعتداء على الكرامة الشخصية  -وال سيما
املعاملة املهينة احلاطة ابلكرامة .كما حيظر الربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين :التعذيب ،واالعتداء على
الكرامة الشخصية وخاصة املعاملة املهينة واحلاطة ابلكرامة (.)3
احلالة الرابعة عشرة -أثري املوفقي:
قام جندي من اجليش الربيطاين بقتل عراقي يدعى "أثري املوفقي" عند نقطة تفتيش على جانب
الطريق يف  29إبريل ،وقد أخرب الشهود كيف أصيب يف البطن بعد أن ضرب ابب سيارته جندي بريطاين
وضربه على ساقه عندما كان خيرج من سيارته ،وبعد ذلك جره من السيارة ،حيث ضربته القوات الربيطانية،
كن هناك حماكمة للقوات الربيطانية املتورطة يف وفاته(.)4
وقد مات يف املستشفى يف وقت الحق ،ومل ت ح

حيرتم القانون الدويل اإلنساين ،وابلتايل جيب حماكمته وفقا
أظهر هذا احلادث أن اجلندي الربيطاين مل ح

للمادة رقم ( )3( 85ب) من بروتوكول جنيف اإلضايف األول لعام 1977م الذي ينص على" :اهلجوم
العشوائي يؤثر على السكان املدنيي مع العلم أن هذا اهلجوم سوف يتسبب يف خسائر فادحة يف األرواح
أو إصابة مدنيي أو أضرار مدنية".
احلالة اخلامسة عشرة -قتل موظف استقبال الفندق:
يف  14سبتمرب مت القبض على هباء موسى (موظف استقبال يف فندق ،يبلغ من العمر ()26
عاما) مع ستة رجال آخرين ،واقتيدوا إىل قاعدة بريطانية ،وأثناء وجوده يف احلجز تعرض موسى وغريه من
– )1( 'Shamed by 42 brainless blows', Robert Kellaway, The News of the World, 12/2
06, http://www.newsoftheworld.co.uk/story_pages/news/news1.shtml
)2( 'Video of eight soldiers beating Iraqi youths will be investigated, says Blair', Terri
Judd and Kim Sengupta, The Independent, 13/2 – 06.
( )3الربوتوكول اإلضايف األول ،املادة رقم )2( 75؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين .املادة رقم .)2( 4
( )4موت العراقي يف حجز بريطاين قد يشهد مواجهة عسكرية قانونية" .صحيفة الكاردينز 1 .يوليو 2010م.
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األسرى للضرب املربح واالعتداء من قبل عدد من القوات الربيطانية ،وبعد يومي عثر على موسى ميتا(،)1
وقد وجد يف فحص ما بعد الوفاة أن موسى عاىن من إصاابت متعددة ( 93إصابة على األقل) مبا يف
ذلك األضالع املكسورة واألنف املكسور اليت كانت سببا رئيسا يف وفاته(.)2
هناك العديد من املستندات اخلاصة ابلعائالت العراقية اليت قتلت برصاص اجلنود الربيطانيي يف
ساحة املعركة اليت ميكن أن تقاضي وزارة الدفاع بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان بعد صدور حكم من
احملكمة العليا ،و ميكن أن يؤدي احلكم إىل أكثر من ( )1200دعوى قيد التحقيق يف حماكم اململكة
املتحدة ،وجاء يف حكم قضائي أن احلاالت اليت قتل فيها عراقي أو قتل ابلرصاص تندرج ضمن اختصاص
قانون احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،غري أن املطالبي جادلوا أبن املادة رقم ( )1من احملكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان وااللتزام ابحرتام حقوق اإلنسان جيب أن يطبق أيضا على الذين أطلقوا النار يف ساحة
املعركة ،ومع ذلك صرح املسؤولون الربيطانيون :أبنه يف الظروف اليت يقتل فيها جندي شخصا ما أثناء
نزاع مسلح يعد القتل قانونيًا؛ بشرط أن يكون متفقا مع القانون اإلنساين الدويل ،ويف هذه احلاالت لن
يتمكن أفراد األسرة من املطالبة ابلتعويض من اململكة املتحدة(.)3
من الواضح أن انتهاك القانون الدويل اإلنساين  -يف احلاالت املذكورة أعاله  -ميكن حرمان
األشخاص  -أثناء نزاع مسلح  -من حريتهم ،وذلك لعدة أسباب سواء أشاركوا بنشاط أم مل يشاركوا يف
األعمال العدائية والظروف اليت يواجهوهنا ،عالوة على بعض الضماانت األساسية اليت تعتمد على
وضعهم(.)4

)1( Robert Fisk (15 December 2004). "Who Killed Baha Mousa?". The Independent.
Retrieved 2006-09-23.
)2( "British soldier admits war crime". BBC News. 19 September 2006. Retrieved 200609-23.
)3( Larisa Brown, Defence Reporter for the Daily Mail. Families of Iraqis shot dead by
British soldiers could sue MoD for human rights violations after High Court ruling.
18 March 2015: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3001310/Families-Iraqisshot-dead-British-soldiers-sue-MoD-human-rights-violations-High-Courtruling.html
( )4الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة  12أغسطس 1949م ،واملتعلق حبماية ضحااي املنازعات املسلحة الدولية (الربوتوكول
األول) 8 ،يونيو 1977م[ .يشار إليه الحقا]  ، API. 75قابلة للتطبيق يف العراق إىل احلد الذي تعكس فيه املادة رقم ()75
القانون العريف.
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وعندما حيتجز أفراد القوات املسلحة أحدا من أطراف النزاع  -كأسرى احلرب  -جيب أن يتمتع
أي شخص  -مبن فيهم املدنيون الذين ارتكبوا عمال عدوانيًا ووقعوا يف أيدي العدو  -حبماية أسري احلرب
سواء أكانو ينتمون إىل جمموعة أم ال؛ حيث ينبغي منحهم وضع أسري احلرب إىل أن تتوىل حمكمة خمتصة
حتديد وضعهم كحالة واحدة غري حممية ك أسري( ،)1وعلى الكياانت األخرى أن تعامل كأفراد أسرى حرب
ألسباب أمنية حتمية فقط بوصفهم "معتقلي" ،أو خيضعون إلقامة خمصصة أي مدين يرتكب جرمية فقط
ضد "القوة احملتلة" اليت ال هتدد حياة أفراد القوة احملتلة(.)2
لقد مت ابلفعل التعريف بقانون حظر التعذيب ،وورد ابلتفصيل يف قانون ليرب ،ابإلضافة إىل أن
ميثاق احملكمة العسكرية الدولية يف نورمربغ بشأن حقوق السجناء يف املعاملة اإلنسانية قد نص على أن
"سوء املعاملة" للمدنيي وأسرى احلرب كمجرمي حرب حيث إن املادة رقم ( )3من اتفاقيات جنيف
حتظر :املعاملة القاسية ،والتعذيب للسجناء ،واالعتداء على الكرامة الشخصية  -وال سيما املعاملة املهينة
احلاطة ابلكرامة  -للمدنيي واألشخاص الذين مت أسرهم أثناء القتال (.)3
وفقا لكثري من املعلومات املذكورة يف تقرير منظمات حقوق اإلنسان يلخص الباحث االنتهاك حلقوق
اإلنسان يف اآليت:
 .1تعذيب املعتقل ابستمرار؛ للحصول على املزيد من املعلومات.
 .2اإلجرا ءات الوحشية ضد األشخاص احملميي عندما يتم إلقاء القبض عليهم يف بداية اعتقاهلم ،اليت
تؤدي – أحياان  -إىل الوفاة ،أو إصابتهم جبروح خطرية ،أو شلهم بشكل كامل تاما.
 .3االستخدام املفرط للسلطة ضد احملتجزين؛ ما أدى  -يف حاالت كثرية  -إىل الوفاة أو اإلصاابت.
 .4عدم إخطار أسر احملتجزين ابالعتقال أو االحتجاز ،أو إخبارهم عنهم.
 .5احلبس االنفرادي فرتات طويلة يف الزانزين دون ضوء الشمس.
 .6احتجاز األشخاص يف األماكن اخلطرة ،وتركهم دون محاية يف القصف.
 .7االستيالء على متلكات احملتجزين ،ومصادرهتا.
 .8تعريض احملتجزين ألعمال خطرية.
( ) 1اتفاقية جنيف (الثالثة) املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب .جنيف ١٢ ،أغسطس ١٩٤٩م [يشار إليها فيما يلي ب  .]GCIIIاملادة رقم
. ) 1( 4
( )2اتفاقية جنيف (الرابعة) املتعلقة مبعاملة املدنيي .املادة رقم (.)78
( )3اتفاقيات جنيف ،املادة رقم ( )3املشرتكة.
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ومن خالل استعراض احلاالت أعاله اليت حصلت يف حرب العراق  -خالل الفرتة من 2003م
إىل 2012م؛ يتبي أن عواقب االحتالل األمريكي والربيطاين على العراق كانت مدمرة على حقوق
اإلنسان ،وتظهر ضعف اجملتمع الدويل يف تطبيق القانون اإلنساين الدويل؛ فاحتالل العراق أدى إىل تفاقم
األوضاع االقتصادية للعراقيي ،ابإلضافة إىل تردي البنية التحتية الوطنية واملرافق األساسية للمدن مثل:
نقص املياه الصاحلة للشرب ،انقطاع الكهرابء ابنتظام ،واخلدمات الصحية السيئة ،وتدمري خدمات البنية
التحتية األخرى.
لقد أثر الفقر املتفاقم يف آالف األشخاص ،وتدمري اآلالف من املنازل ،وهتجري سكاهنا ،وأصبح
األمن االقتصادي لألسرة أسوأ؛ بسبب انتشار البطالة ،والعمالة الناقصة .وأسهم الفشل يف :عدم إصالح
املراكز الطبية وجتهيزها وحتسينها ،ومحاية الطاقم الطيب ،وزايدة الوف يات بي املدنيي العراقيي أثناء االحتالل.
أسفرت احلرب أيضا عن مئات اآلالف من النازحي؛ ما زاد الطلب على اخلدمات األساسية يف
تلك األماكن ،وبدا أن الوالايت املتحدة ال تويل اهتماما  -حىت ولو كان ضعيفا  -حلالة النازحي؛ بل
وأحياان تنع وصول املساعدات من اآلخرين إليهم .ويعاين معظم األطفال من مشكالت نفسية خطرية؛
بسبب :انعدام األمن املزمن يف أحيائهم ،ومواجهة أسرهم ،واخلوف من االختطاف واالنفجارات .كما
زادت عمالة األطفال يف العراق؛ حيث يطلب منهم املسامهة يف األمن االقتصادي لألسرة.
ويرى الباحث أن من أحد أسباب انتهاكات حقوق اإلنسان  -بعد غزو العراق  -طبيعة النظام
الدويل اجلديد ،ويوضح هذا الفصل أن انتهاكات حقوق اإلنسان ال تقتصر على األنظمة الوطنية؛ بل
تشمل األشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد اإلنسانية ،ابإلضافة إىل أهنا تتضمن انتهاكات حلقوق اإلنسان
وللقواني اإلقليمية والدولية؛ حيث تثل احلالة يف العراق دليال واضحا على أن القانون الدويل اإلنساين
ليس فعاال عندما تكون القوى احملتلة عضوا يف جملس األمن الذي يسمح هلا ابلتحكم يف القراراته.
حيث انتهكت الوالايت املتحدة القانون اإلنساين الدويل؛ عندما استخدمت القنابل الذرية خالل
احلرب العاملية الثانية يف الياابن ،واألسلحة احملظورة دوليًا يف العراق يف عام 1991م يف مناطق معينة مثل:
الفلوجة والبصرة خالل غزو العراق عام 2003م ،وإن أكثر اجلرائم دموية اليت ارتكبت ضد الشعب العراقي
ارتكبها ضباط وجنود أمريكيون.
واستفادت الوالايت املتحدة من شعار الدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان يف البلدان اليت تسيطر
عليها الدكتاتورايت؛ حيث يدل احتالل العراق على أن الوالايت املتحدة كانت مصدر انتهاكات حقوق
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اإلنسان يف مئات احلوادث اليت تسببت يف صدمة كبرية يف العامل مثل سجن أبو غريب ،على الرغم من
أهنا الدولة الرائدة واألوىل اليت تتحدث عن حقوق اإلنسان؛ إال أن حكومتها تستخدم حقوق اإلنسان
ورقة يف سياستها اخلارجية؛ بغرض حتقيق مصاحلها االسرتاتيجية.
ويتطلب فهم العملية ودراسة انتهاكات حقوق اإلنسان منح اجملتمعات املتأثرة هبذه االنتهاكات
وسائل ملنع تكرار هذه املمارسات الضارة القائمة على املصاحلة والبناء ،ومعاجلة مجيع االنقسامات اليت
ترتكبها األنظمة االستبدادية والسياسات االستبدادية ،وتفعيل الدور للهيئات واملنظمات الدولية مثل:
احملكمة الدولية حلقوق اإلنسان ،وجلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،واجملموعة املعنية حباالت
االختفاء القسري أو غري الطوعي يف عمل األمم املتحدة.
ويف هذا السياق؛ فقد مت توصل الباحث اىل النقاط اآلتية:
أ .ال ميكن ضمان حقوق اإلنسان ال مبوجب األنظمة االستبدادية وال من خالل احلروب والتدخالت
األجنبية؛ بل مبوجب حكم اللوائح الوطنية ،مع مراعاة مصاحل الدميقراطية واملكوانت االجتماعية.
ب .شكلت احلرب األمريكية والربيطانية ضد العراق مغامرة عسكرية غري مسؤولة ،وذلك ملصلحة
االسرتاتيجية الدولية اليت كلفت أعدادا كبرية من األرواح والضحااي يف العراق.
ج .أدت احلرب املدمرة على العراق إىل :تدمري اهلوية الوطنية ،وإهدار الثروة الوطنية ،والفوضى اليت
انعكست على مجيع حقوق اإلنسان العراقي.
يتمكن اجملتمع الدويل من منع انتهاكات حقوق اإلنسان بعد الغزو األمريكي والربيطاين للعراق.
د .مل
ح

ه .الوالايت املتحدة وحلفاؤها يتسببون يف دمار شامل يف العراق ،ونتيجة هلذا الغزو تشرد ماليي
العراقيي داخل البالد وخارجها؛ بسبب الدميقراطية املزيفة ،واحلرية الزائفة اليت أسفرت عن مئات
اآلالف من األيتام واألرامل واملعوقي.
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املبحث الثاين
املقابالت الشخصية
نتناول يف هذا املبحث ضعف القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة بشكل عام ،ويف
العراق بشكل خاص ،وذلك من خالل إجراء مقابالت شخصية مع أساتذة خمتصي يف القانون الدويل؛
حيث تلقى كل أستاذ نسخة من الربوتوكوالت التالية من اتفاقيات جنيف املتعلقة ابلتدخالت العسكرية
اإلنسانية يف الدول احملتلة من أجل اإلجابة عن أسئلة املقابلة اليت تتعلق أبسئلة البحث:
أ .اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى احلرب 1949م ،وملحقاهتا.
ب .اتفاقية جنيف الرابعة بشأن سالمة املدنيي يف احلروب للعام 1949م ،وملحقاهتا.
ج .الربوتوكول اإلضايف (األول) التفاقيات جنيف لعام 1977م ،وملحقاهتا.
د .الربوتوكول اإلضايف (الثاين) التفاقيات جنيف لعام 1977م ،وملحقاهتا.
مت إجراء مخس مقابالت مع أساتذة عراقيي ،واختيارهم بعناية ،وفحص السرية الذاتية لكل واحد
منهم؛ للتأكد من :مؤهالهتم ،وخرباهتم يف جمال القانون الدويل ،ولإلجابة عن أسئلة البحث ،وحتديد
الثغرات ونقاط الضعف يف القانون الدويل اإلنساين فيما يتعلق حبرب العراق يف العام 2003م والتدخل
العسكري األمريكي والربيطاين ابلتحديد من وجهة نظر خمتصي حمرتفي يف القانون الدويل .بعد إجناز مجيع
املقابالت مع األساتذة ،وفحص إجاابهتم؛ أجرينا مقابالت إضافية مع مرتمجي عراقيي ،عملوا مع القوات
العراقية كشهود على االنتهاكات اليت حصلت خالل فرتة االحتالل بي العام 2003م وحىت العام
2010م ،وقد ساعدت األدلة اليت مت مجعها من املقابالت مع األساتذة واملرتمجي على التوصل إىل
استنتاج دقيق حول ضعف القانون الدويل اإلنساين بشكل عام يف محاية املدنيي أثناء التدخالت العسكرية
من الدول الكربى ويف حرب العراق بعد عام 2003م على وجه اخلصوص.
املطلب األول
ماهية العينة املختارة ونتائج املقابالت الشخصية
أوال -نبذة عن العينة املختارة من األستاذة:
ً
أجريت املقابالت الشخصية مع مخسة أساتذة مقيمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويدرسون
القانون الدويل يف جامعاهتا ،ومجيعهم يعملون حاليا بدوام كامل يف اجلامعات اإلماراتية ،ولديهم خربة طويلة
يف أحباث القانون الدويل ،املرتجم هو عراقي اجلنسية عمل مع القوات العسكرية األمريكية يف وظيفة بدوام
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جزئي ،املقابلة مع املرتمجي كانت وجها يف مدينة ديب ،وكانوا قد عملوا مع القوات العسكرية األمريكية،
وخدموا فرتة من الوقت داخل سجن أبو غريب ،وكان اللقاء معهم يف أماكن إقامتهم احلالية يف ديب.
وفقا لألكادمييي اخلمسة الذين تت مقابلتهم خالل عملية مجع البياانت يف املقابالت مع
األساتذة املدرجة أمساؤهم أدانه:
 .1األستاذ األول :سيف غامن السويدي ،أكادميي القانون الدويل العام ،أكادميية شرطة ديب ،أجريت
املقابلة بتاريخ  30أغسطس 2018م.
 .2األستاذ الثاين :صفوان مقصود خليل ،أكادميي القانون الدويل اجلنائي والقانون اإلنساين وحقوق
اإلنسان ،جامعة الشارقة يف دولة اإلمارات ،أجريت املقابلة بتاريخ  5سبتمرب 2018م.
 .3األستاذ الثالث :نعمان عطا هللا حممود ،أكادميي القانون الدويل العام ،جامعة الشارقة بدولة
اإلمارات ،أجريت املقابلة بتاريخ  20أغسطس 2018م.
 .4األستاذ الرابع :عامر غسان فاخوري ،أكادميي القانون الدويل العام ،كلية القانون ،اجلامعة األمريكية
يف اإلمارات ،أجريت املقابلة بتاريخ  6أغسطس 2018م.
 .5األستاذ اخلامس :حممد شالل العاين ،أكادميي القانون اجلنائي الدويل ،كلية القانون ،جامعة الشارقة
بدولة اإلمارات ،أجريت املقابلة بتاريخ  1أغسطس 2018م.
اثنيًا -نتائج املقابالت الشخصية:

السؤال األول :ما هي املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين اليت تعتقد أهنا قد انتهكت يف العراق
بعد غزو الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة (بريطانيا) يف عام 2003؟
أكد األستاذ األول أن القانون الدويل اإلنساين قد خرق يف العديد من احلاالت واحلوادث يف

حرب العراق بعد االحتالل األمريكي يف العام 2003م ،وذكر مثاال على مأساة عام 2007م بعد إطالق
النار العشوائي؛ وفتح موظفو شركة األمن اخلاصة األمريكية بالك ووتر يف ساحة النسور يف بغداد؛ ما
أسفر عن مقتل العديد من املدنيي العراقيي .وذكر األستاذ أن هذه احلادثة دليل قوي على خرق بروتوكول
جنيف اإلضايف 1977م مبا يتضمن من مادة للتمييز بي اإلجراءات الدفاعية واهلجومية ،لكن الوالايت
املتحدة ال تقوم هبذا التمييز ،ومل تعترب اإلجراءات الدفاعية من جانب حراس األمن أن تكون قتاال.
وركز األستاذ الثاين على املادة رقم  )3( 44اليت تتطلب محاية السكان املدنيي من أي أعمال
تؤدي إىل أعمال عدائية ضد املدنيي .كما توضح املادة ذاهتا  -دون أدىن شك  -أنه جيب على مجيع
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املقاتلي  -سواء أكانوا حمليي أم أجانب  -أن مييزوا أنفسهم عن املدنيي يف أي قتال؛ لتجنب قتل املدنيي
عن طريق اخلطأ .وجيادل األستاذ الثاين أبنه يف معظم حوادث القتل املعروفة للمدنيي العراقيي كان اجلنود
األمريكيون يشاركون يف هجوم يف عملية عسكرية مبقاومة عراقية ،لكنهم يقتلون املدنيي العراقيي املارة أو
الذين مت مرورهم يف مكان العملية عن طريق املصادفة ،وعلى الرغم من أن اجلنود األمريكيي يروهنم غري
خرق واضح للقانون الدويل ،وتؤكد املادة
مقاتلي؛ لكنهم كانوا يقتلوهنم بشكل عشوائي دون تييز ،وهذا ح
رقم  ) 3( 44من القانون الدويل اإلنساين أن االعرتاف ابملدنيي إلزامي ،ومع ذلك فهناك حاالت يف

النزاعات املسلحة ال يستطيع املقاتل املسلح  -بسبب طبيعة األعمال العدائية  -التمييز بينهم؛ بل حيتفظ
مبكانته كمقاتل ،شريطة أن حيمل  -يف مثل هذه احلاالت  -ذراعيه عالنية يف احلالت حي اآلتي حتي:
أ .خالل كل مشاركة عسكرية.

ب .خالل الوقت الذي يظهر فيه للخصم أثناء مشاركته يف عملية نشر عسكرية تسبق إطالق هجوم
يشارك فيه.
تكن صحيحة يف العديد من احلوادث ،كاجلرائم اليت ارتكبت يف مناطق متعددة
لكن هذه املواقف مل ح

تعرتف
يف العراق مثل :الفلوجة واحملمودية وحديثة ،وهذه احلوادث أثبتت أن القوات األمريكية يف العراق مل
ح
ابملدنيي من املقاتلي يف العديد من احلاالت مثل :قضية بالك ووتر األمنية ويف الفلوجة كذلك (.)1
ومن خالل إجاابت األستاذيحن األول والثاين؛ يتبي أن القانون الدويل اإلنساين أوضح بشكل ال

لبس فيه أنه جيب على املقاتلي التمييز بي املقاتلي وغري املقاتلي ،وأال يوجهوا سالحهم للمدنيي (غري
املقاتلي)؛ ألهنم ال ميلكون أسلحة للدفاع عن أنفسهم ،وأن حقيقة الوضع يف العراق خالل احتالل
الوالايت املتحدة واململكة املتحدة كانت عكس ذلك تاما ،حيث مت انتهاك القانون الدويل بشكل سافر
ومتعمد.
وكان رد األستاذ الثالث متوافقا مع استنتاج وبياانت األستاذيحن األول والثاين ،وأشار إىل البند

( )5من املادة رقم ( )44اليت تنص على أن" :أي مقاتل يقع يف سلطة طرف معاكس يف حي أنه ال
يشارك يف هجوم أو يف عملية عسكرية استعدادا هلجوم لن يفقد حقه يف أن يكون مقاتال ،وأسري حرب
حبكم أنشطته السابقة" .ويقول :إنه خالل احلرب يف مدينة الفلوجة يف العام 2004م2005-م قبضت
)1( Vicini, James (January 6, 2009). "US judge sets trial in 2010 for Blackwater guards".
Reuters. Retrieved October 19, 2009.
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القوات العسكرية األمريكية على العديد من املدنيي العراقيي ،لكنهم مل يعاملوهم مجيعا كمدنيي ،وواجهوا
نوعا خمتلفا من االنتهاكات حلقوق اإلنسان ،وكان لزاما على الضباط األمريكيي أن أيمروا جنودهم أال
يصادرون حقوق العراقيي ليكونوا أسرى حرب لكن ذلك مل حيدث .وادعى أن املادة  )1( 45املرتبطة
حبماية األشخاص الذين شاركوا يف األعمال العدائية قد مت خرقها يف حرب العراق ،حيث حتدد هذه املادة
بوضوح أن الشخص الذي يشارك يف األعمال العدائية وخيضع لسلطة طرف معاكس يفرتض أنه أسري
حرب ،وابلتايل جيب أ ن تكون حممية مبوجب االتفاقية الثالثة ،إذا كان يدعي وضع أسري احلرب ،أو إذا
كان يبدو أنه حيق هلذا املركز ،لكن الواقع كان خمتلفا يف الفلوجة حيث هناك تقارير موثقة عن مقتل أكثر
من ( )1000مدين يف عام 2004م برصاص القوات األمريكية.
وقد أشار األستاذ الرابع إىل خمالفة الربوتوكول األول للمادة رقم ( )75من اتفاقية جنيف الرابعة
اليت تنص على ما أييت:
"( )1يعامل األشخاص الذين هم يف سلطة أحد طريف النزاع معاملة إنسانية يف مجيع الظروف.
( )2األفعال التالية هي وما زالت حمظورة سواء ارتكبها مدنيون أو وكالء عسكريون( :أ) العنف املوجه
للحياة ،الصحة ،أو الرفاهية البدنية أو العقلية لألشخاص( .ب) االعتداء على الكرامة الشخصية ،وال
سيما املعاملة املهينة واحلاطة ابلكرامة ،وإجبارهم على البغاء وأي شكل من أشكال االعتداء املخل ابآلداب
والتهديدات ابرتكاب أي من األفعال السابقة".
وذكر أن نتيجة حرب الفلوجة كانت دليال ق ًواي على خرق القانون الدويل اإلنساين ،حيث مت
تدمري نصف املباين يف املدينة ابلكامل ،و( )٪20تضررت بشكل كبري ،و( )٪40تضررت بشكل كبري،
هذا هو ( )٪ 100من املباين يف تلك املدينة .وأكد أن احلرب يف الفلوجة كانت مثاال واضحا للقتل
املتعمد للمدنيي من قبل اجلنود األمريكيي .كما أشار األستاذ الرابع إىل العديد من املدنيي الذين كانوا
يعيشون يف الفلوجة ،وهم حياولون اهلروب من جحيم القصف وإطالق النار على يد القناصة األمريكيي
الذين لديهم أوامر إبطالق النار على أي شخص يتحرك داخل املدينة دون تييز ،حىت عند األطفال.
وقتل بعضهم يف طريقهم للجوء إىل املساجد ،ووجد أن املادة رقم ( )6من اتفاقية جنيف الرابعة لعام
1949م تؤكد يف املادة  27واملواد  34-29أنه على سلطات االحتالل ومجيع القواعد األساسية إللزام
هذه السلطة مبعاملة املدنيي ،أي محاية إنسانية األشخاص.
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وتتفق نتائج هذه املقابلة واالستنتاجات اليت توصل هلا األساتذة مع تقارير املنظمات الدولية اليت
أظهرت مستوى القتل الذي احتجت عليه السلطة العراقية بشدة إىل أن أمرت القوات األمريكية ابلتوقف
واالنسحاب من مدينة الفلوجة (.)1
وما سبق؛ يتبي أن القانون الدويل اإلنساين مينع أي نوع من السلوك الال إنساين من قبل سلطات
االحتالل؛ إلحداث أذى أو إصابة للسكان احملليي ،وخاصة النساء واألطفال واملسني الذين جيب محايتهم
من خماوف احلرب ،وال شك يف أن هذا التمييز جزء من حقوق اإلنسان وتوفري محاية فعالة للمدنيي.
ويوضح القانون الدويل اإلنساين يف املادة رقم ( ،)6واملادة رقم ( ،)44واملادة رقم ( )45أن مجيع السلوكيات
غري البشرية ضد املدنيي بشكل واضخ ال لبس فيها ،ولكنه مل يوضح العقوابت املقررة على القوات اليت
خترق هذه القانون؛ ما يشكل نقطة ضعف كبرية يف القانون.
أما األستاذ اخلامس فقد ركز يف املقابلة على املادة رقم ( ،)69أي نوع من أعمال اإلغاثة .وذكر
أن القانون الدويل اإلنساين حيدد بوضوح أعمال اإلغاثة ألصحاب االحتياجات اخلاصة واملرضى واألطفال
والنساء خالل حرب النزاعات .وأكدت املادة ذاهتا ضرورة منح األولوية ألولئك األشخاص – األطفال،
األمهات احلوامل ،قضااي األمومة ،واألمهات املرضعات  -أثناء عمليات اإلغاثة؛ حيث جيب أن يتمتع
القانون اإلنساين الدويل مبعاملة إنسانية ميزة أو محاية خاصة.
ويقدم املرتجم دليال يف إفادته الشخصية خالل املقابلة؛ حيث أكد أنه خالل عمله مع اجليش
األمريكي ينقل ابلقرب من مدينة الفلوجة ،قامت قوافل طبية أرسلها اهلالل األمحر العراقي  -خالل حرب
الفلوجة  -لتقدمي املساعدات للسكان العراقيي املتبقي داخل املدينة؛ إال ان اجليش االمريكي أعادها،
ومنع مجيع الطرق من دخول املدينة ،ومل يسمح هلم بدخوهلا .ويتطابق بيان األستاذ اخلامس مع شهادة
املرتجم ،وشدد على أن مواد اتفاقيات جنيف الرابعة تنص على أنه يف حالة عدم تزويد السكان املدنيي
يف أي إقليم خيضع لسيطرة طرف يف النزاع ،ابستثناء اإلقليم احملتل ،اإلمدادات الطبية والغذائية الضرورية
أثناء احلرب ،ولكن خالل حرب العراق حدث انتهاك واضح لقانون القانون الدويل اإلنساين فيما يتعلق
هبذه املادة رقم ( )69من القانون الدويل اإلنساين ،حيث أعلن املرتجم :أنه رأى سيارات إسعاف واضحة
للعيان مت إطالق النار عليها مرارا من قبل القوات األمريكية خالل حصار الفلوجة يف عام 2004م من
)1( Consumers for Peace. “War Crimes Committed by the United States in Iraq and
Mechanisms for Accountability.” October 10, 2006.p23..
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قبل القوات العسكرية األمريكية اليت منعت توزيع اإلمدادات الطبية على األشخاص احملاصرين داخل
املدينة ،استنادا إىل هذه الشهادة من قبل املرتجم الذي يدعم خمالفة القانون الدويل اإلنساين ،الربوتوكول
األول ،املادة رقم ( )70اليت تنص على ما أييت(:)1
"جيب على أطراف النزاع أن تسمح وتسهل مرور سريع ودون عوائق جلميع شحنات اإلغاثة واملعدات
واألفراد حىت إذا كانت هذه املساعدات موجهة للسكان املدنيي من الطرف اخلصم".
وبتحليل اإلجاابت الواردة عن هذه األسئلة؛ يتبي أن القوات العسكرية األمريكية والربيطانية
كانت مسؤولة عن العديد من املذابح يف العراق ،وأن هذه احلوادث تثل انتهاكا صارخا للمادة )4( 1
من بروتوكول إضافة جنيف الرابع ،حيث جيب التمييز دائما بي املدنيي وبي القتل العشوائي ،وتطلب
هذه املادة من املقاتلي التمييز بي السكان املدنيي وغريهم من املقاتلي .ابإلضافة إىل ذلك تنص املادة
رقم ( )43من بروتوكول إضافة جنيف الرابع على تعريف جديد للقوات املسلحة واملقاتلي ،ومن بي املواد
األكثر أمهية تلك املتعلقة حبماية السكان املدنيي من آاثر األعمال العدائية ،تشري هذه املادة إىل تعريف
األهداف العسكرية وحظر اهلجوم على املدنيي واألهداف املدنية .وتدعم املقابلة اخلامسة (األستاذ) هذا
االستنتاج ،وتشري إىل املواد ( )79-61اليت تتناول محاية منظمات الدفاع املدين ،وإجراءات اإلغاثة،
ومعاملة األشخاص الذين هم يف سلطة أحد أطراف النزاع (.)2
السؤال الثاين :ما هي نقاط الضعف الرئيسة يف القانون الدويل اإلنساين خالل التدخل العسكري يف
حرب العراق؟
جيادل العديد من خرباء القانون الدويل يف أن احلرب يف العراق بعد غزوها من الوالايت املتحدة
واململكة املتحدة يف عام  2003قد تسببت يف معاانة هائلة للشعب العراقي ،وأظهرت ضعف القانون
الدويل اإلنساين يف توفري احلماية للضحااي العراقيي من األعمال العدائية لقوات االحتالل ،برأيك ما هي
نقاط الضعف الرئيسة يف القانون الدويل اإلنساين خالل فرتة االحتالل (2003م2012-م)؟

)1( Article (70). Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8
June 1977.
)2( Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to
the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.
176

يذكر األستاذ األول أن الضعف الرئيس يف القانون الدويل اإلنساين هو عدم وجود آليات إنفاذ
واقعية توفر درجة عالية من احلماية حلقوق اإلنسان ،وتنع مجيع أنواع اإلساءات أثناء احلروب والنزاعات
غري الدولية عندما حتتل دولة أجنبية دولة أخرى .وجيد أن بروتوكوالت اتفاقيات جنيف لعام 1949م
والربوتوكوالت اإلضافية لعام 1977م ال تشري إىل أي تبعات قانونية على األشخاص أو الدول اليت تنتهك
تشر إىل إجراءات قانونية
القانون الدويل اإلنساين ،وحىت الربوتوكوالت اإلضافية التفاقيات جنيف مل ح
ملقاضاة من يرتكبوهنا ،وقد ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية سواء أكانوا أفرادا أم جمموعة من األفراد .وأضاف
تتحدد مراقبة أعمال القوة احملتلة بوضوح يف
أن اإلنفاذ القانوين يف مجيع اتفاقيات جنيف غائب أيضا ،ومل
ح
مجيع اتفاقيات جنيف اليت تسمح لدول االحتالل ابملزيد من احلرية واملربرات النتهاك حقوق اإلنسان
ومعارضة القانون الدويل اإلنساين .وهذا الرأي متطابق مع دراسة آدم روبرتسحيث الذي قال :إن "املعىن
األساسي ملصطلح (االحتالل) واضح مبا فيه الكفاية ،ولكن كما حيدث عادة مع املفاهيم اجملردة ،فإن
حدودها أقل وضوحا يف اتفاقيات جنيف"(.)1
وقد أعرب األستاذ الثاين عن وجهة نظر خمتلفة  -بشأن هذه املسألة  -حيث قال" :إن العديد
من الدول تفتقر إىل التصميم السياسي الختاذ إجراءات قوية حلماية مواطنيها من التعذيب واالنتهاكات
من الدول األجنبية اليت حتتل أراضيها بدوافع إنسانية ،وتثل حالة حرب العراق مثاال جيدا على سيطرة
القرارات السياسية الدولية على أعمال الوالايت املتحدة يف العراق" .وأضاف" :إن القانون الدويل اإلنساين
غري فعال ،وال يشمل أدوات عملية وسريعة حلماية أرواح البشر يف صراعات واسعة -كما رأينا يف العراق
يكن اجملتمع الدويل قادرا ابلكامل
 والعدد الكبري من الضحااي العراقيي الذين انتهكت حقوقهم ،حيث مل حعلى اإلجراءات الضرورية ملنع التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد العراقيي ،كما ال يتضمن القانون

الدويل اإلنساين قواعد للتحقيق يف جرائم احلرب ومعاقبة جمرميها".
وأجاب األستاذ الثالث" :إن القانون احلايل للقانون الدويل اإلنساين ال فائدة منه ،كما شهد العامل
كله  -خالل القرن املاضي حىت الوقت احلايل  -العديد من اإلابدة اجلماعية يف رواندا ويوغسالفيا وسوراي،
واآلالف من املذابح اجلماعية اليت ارتكبتها القوات احملتلة ،ولذلك هناك حاجة إىل إجراء تعديالت رئيسية
يف فقرات القانون الدويل اإلنساين" .ويشارك األستاذ الرابع واخلامس الرأي نفسه يف أن القانون اإلنساين
)1( Adam Roberts, “What is military occupation?” British Yearbook of International
Law, Vol. 55, 1984, p. 249.
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الدويل يعاين من ضعف خطري بسبب عدم وجود نصوص محاية انفذة ،وال يوجد تنفيذ فعال لقواعدها
وقوانينها ،وهذا الرأي متطابق مع نتائج دراسة ديرت ( )1( )2008الذي أفاد أبن مجيع بروتوكوالت جنيف
تذكر كيفية تنفيذ موادها.
مل ح

كما ذكر األستاذ الثالث أن قواني القانون الدويل اإلنساين يف حالة احلرب  -بسبب تدخل

خارجي كما حصل يف حرب العراق  -حمدودة للغاية وليست موسعة ،ولذلك حتتاج بروتوكوالت جنيف
إىل إضافة املزيد من املقاالت اليت تنظم مذكرة إجراء جمرمي احلرب واملالحقات القضائية وفقا للقانون
ليست مناسبة للتعامل مع الطابع غري الدويل؛
الدويل اإلنساين ،كما أن أحكام القانون الدويل اإلنساين
ح

أي النزاعات الداخلية بي املقاتلي احملليي وبي املقاومة احمللية والبلد احملتل مثل :حالة املقاومة احمللية

األمريكية والعراقية .ويوجد استثناء واحد يف املادة رقم ( )3ألهنا تلزم األطراف املشاركة يف نزاع داخلي
بتقدمي جمموعة حمدودة للغاية من الضماانت األساسية لغري املقاتلي .وذكر األستاذ الثالث أنه على الرغم
من أن املادة ( )3تنطبق على مستوى الدولة وغري الدول؛ فقد مت االعرتاف أبهنا غري كافية أيضا لتوفري
احلماية الكاملة للمدنيي ،وعدم كفاية معاجلة طبيعة الصراعات الداخلية أو بسبب االحتالل اخلارجي.
وأجاب األستاذ الرابع" :أبن القانون الدويل اإلنساين غري مكتمل ،ويعاين من ضعف يف العديد
من مواده اليت تتعلق حبماية املديني من التدخالت العسكرية اخلارجية" .ويذكر أيضا "أن هناك حاليا
سلطة عليا واحدة فقط حتكم العامل وهي جملس األمن ،واملشكلة هي أن أعضاء هذا اجمللس متحيزون
ويسيطرون على القرار الدويل وفقا ملصاحلهم الوطنية وليس من أجل اإلنسانية" .وأضاف "أن النظام الدويل
يقوم على مبدأ سيادة الدولة ،ومبا أن القانون الدويل اإلنساين جزء من القانون الدويل؛ فإن القانون الدويل
اإلنساين يتطلب القانون الدويل ما حتتاجه القواني ،ولكن القانون الدويل اإلنساين حيتاج إىل املزيد من
االلتزامات؛ ألهنا يف األساس تطور يف القانون الدويل اإلنساين" .كما أشار إىل" :أن القانون احلايل مطلوب
لتوفري مزيد من احلماية حلقوق اإلنسان ،وأن مسألة احلماية ال تنتهي ابلقدر الذي يتجاوز القواعد اإللزامية
للقانون اإلنساين الدويل مثل اجلرائم الكربى للقواني املرتبطة ابجلرائم ضد اإلنسانية ومنع اجلرائم األخرى

( )1ديرت فليك ،إنفاذ القانون اإلنساين الدويل ،يف كتاب القانون الدويل اإلنساين ( 675ديرت فليك ،الطبعة الثانية " :)2008 ،أحد خصائص القانون
الدويل هو أن قواعده القانونية ال يتم إنفاذها من خالل هيئة مركزية  .يف هذا الصدد ،خيتلف اختالفا جذرًاي عن القانون احمللي ،وهنا يكمن ضعفه
الذي غالبا ما يشجبه" .كما تشري تريستان فريارو إىل أن هذا الضعف"متأصل يف اهليكل الالمركزي للنظام القانوين الدويل وهو نتيجة لعدم وجود
نظام مركزي .سلطة قادرة على إنفاذ القواعد الدولية "يف إنفاذ قانون االحتالل يف احملاكم احمللية :القضااي والفرصI SR. L. R EV. 41 ،
(2008). 332 ، 331
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يف املستقبل .أيضا تنظيم املسؤوليات وفرض عقوابت على الدول اليت تنتهك القانون الدويل اإلنساين.
ابإلضافة إىل ذلك فهناك حاجة إىل آليات لتنفيذ هذه القواني" .ويرى األستاذ الرابع :أنه لكي يصبح
القانون اإلنساين الدويل فعاال وإلزاميا على أرض الوا؛ فإن تطوير مفهوم السيادة أمر الزم حلماية حقوق
اإلنسان.
وأجاب األستاذ اخلامس عن هذا السؤال بقوله" :إن األدوات احلالية املنصوص عليها يف اتفاقيات
جنيف ليست كافية لتنفيذ القانون الدويل يف الواقع" .وتتوافق إجابته مع إجاابت األستاذيحن اآلخريحن اللذيحن
أكدا هذا االستنتاج أيضا .وقدم مثاال للحرب يف العراق بعد عام 2003م حيث كان اجملتمع الدويل غري
قادر تاما على محاية العراقيي من الغزو األمريكي والربيطاين ،مث حدثت انتهاكات عديدة وكبرية حلقوق
اإلنسان داخل العراق دون أي محاية مكنة من األمم املتحدة ،وعلى الرغم من أن منظمة مراقبة حقوق
اإلنسان الدولية قدمت العديد من التقارير إىل األمم املتحدة؛ لكنها كانت جمرد أوراق على جداول دون
إجراءات فعالة من جملس األمن حلماية أرواح العراقيي ،كما وجد يف بروتوكوالت اتفاقية جنيف الرابعة
بشأن املدنيي للعام 1949م ،ومل يقدم تعليقها معيارا واضحا لتحديد احتالل الدولة ،وكيفية اعتبار حياة
الناس ومحايتهم أثناء االحتالل ،وهذا ضعف كبري .وأشار إىل أن معايري حتديد دولة االحتالل توصف
بطريقة عامة ج ًد ا دون معايري معقولة لتحديد مىت جيب على دولة االحتالل اتباع القواعد وتنفيذ قانون
القانون الدويل ،وإال فإن أي دولة حتتل دولة أخرى ،وال تنفذ القانون الدويل؛ فسوف تواجه عواقب جملس
األمن أو األمم املتحدة.
املطلب الثاين
االستنتاجات من املقابالت الشخصية
استنادا إىل اإلجاابت اليت تناولناها ابلتفصيل يف املطلب السابق؛ فقد توصلنا إىل أن الضعف
الرئيس يف القانون الدويل اإلنساين يتمثل أساسا يف الطابع امللزم املفقود يف القانون الدويل اإلنساين حىت
توفر آلية إنفاذ
أن آلية تنفيذه ضعيفة للغاية وغري فعالة .وعالوة على ذلك؛ فإن مجيع اتفاقيات جنيف مل ح

يف مواد بروتوكوالت جنيف ،ويف الواقع فال يزال املدنيون هم الضحااي الرئيسيون النتهاكات القانون الدويل
اإلنساين املرتكبة من كل الدول األطراف واجلماعات املسلحة غري احلكومية ،ودون وجود قواني ملزمة

مباشرة ومحاية جمدية من اجملتمع الدويل .ولقد شكلت احلرب يف العراق عام 2003م اليت قادهتا الوالايت
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املتحدة واململكة املتحدة مغامرة عسكرية غري مسؤولة يف مصلحة االسرتاتيجية الدولية اليت كلفت األطراف
املتصارعة الكثري من املال ،وأعدادا كبرية من األرواح ،واإلساءات واالنتهاكات الدرامية حلقوق اإلنسان.
وتظهر إجاابت األساتذة الذين أجريت معهم املقابالت أن املشكلة الرئيسة يف القانون الدويل
اإلنساين ال تكمن يف ضعف املواد القانونية وغياب العقوابت ملنتهكي تلك القواني فقط؛ بل تكمن أيضا
يف ضعف الضماانت لتطبيق القواعد يف هذه املواد؛ بسبب ضعف آليات التنفيذ لتحقيق أهداف اإلنسانية
املمثلة يف بروتوكوالت اتفاقيات جنيف.
إن االفتقار إىل سلطة عليا توفر احلماية للمدنيي هو ما جيعل املشرعي التفاقيات جنيف يفكرون
يف دعم تنفيذ القواعد اإلنسانية بعقوابت دولية ،حيث تقع املسؤولية األساسية عن تنفيذ هذه االتفاقيات
على عاتق الدول األطراف يف اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين بشكل عام ،وخاصة األطراف املتصارعة.
وأظهرت إجاابت املقابالت الشخصية أن القنوات الدولية األخرى ميكن أن تسهم يف احرتام
القانون الدويل اإلنساين من خالل جلنة الصليب األمحر ،واآللية اجلنائية املوكلة إىل احملكمة اجلنائية الدولية
اليت أصبحت حمكمة متخصصة يف القضااي املرتبطة ابنتهاك حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل.
كما تبي من املقابالت أن بروتوكوالت جنيف تفتقر إىل :آلية خاصة للتحقيق يف الوقائع ،وتقييم
األدلة على انتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق الصراع اليت تتطلب محاية قوية من اجملتمع الدويل من
خالل جملس األمن ،ولكن هنا تنشأ عقبات أخرى تتمثل يف هيمنة الوالايت املتحدة واململكة املتحدة
(بريطانيا) على أي قرار قد يؤثر يف مصلحتهم الوطنية ،فعلى سبيل املثال :أصدرت احملكمة األوروبية
اترخييي يف  7يوليو  /توز 2011م ،حيث قضت أبن التزامات اململكة املتحدة
حكمي
حلقوق اإلنسان
ح
ح
املتعلقة حبقوق اإلنسان تنطبق على األعمال الربيطانية يف العراق أيضا ،وأهنا انتهكت االتفاقية األوروبية

حلقوق اإلنسان عن طريق الفشل  -بشكل كاف  -خالل التحقيق يف مقتل مخسة عراقيي على أيدي
كم على أي من
القوات الربيطانية ،وأن اعتقاهلم العراقيي كان مبثابة احتجاز تعسفي ،ومع ذلك مل حي ح
اجملرمي ابلسجن.
اخلالصة:
بينت الدراسات السابقة والبحوث والتقارير الدولية – يف هذا الصدد  -أن القانون الدويل اإلنساين
ومجيع القواني واالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان قد جنحت يف حماكمة مرتكيب اجلرائم حبق
املدنيي العزل ،ولكنها فشلت يف توفري احلماية الكاملة هلم خالل النزاعات الداخلية واحلروب األهلية؛
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لعامي 1949م و1977م .وكذلك
بسبب العديد من الثغرات يف القواني الدولية واتفاقيات جنيف
ح
فشلت األمم املتحدة وجملس األمن  -وهي اهليئة األقرب ألن تكون آلية تنفيذ  -يف توفري احلماية للمدنيي
يف الدول اليت تشهد صراعات عرقية ومذهبية؛ بسبب تداخل مصاحل الدول الكربى يف عملية صنع القرار.
كما بينت هذه الدراسات أن اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان مقيدة وغري قابلة لتنفيذ الربوتوكوالت
املتعلقة حبماية املدنيي وحقوق اإلنسان يف احلروب األهلية؛ بسبب هيمنة الدول الكربى على صناعة القرار
يف جملس األمن كما حيصل يف سوراي اآلن ،وإن كان للجنة الدولية للصليب األمحر دورها اإلجيايب ونوع
من احلرية يف التدخل يف أماكن الصراع؛ إال أهنا تعتمد على اإلقناع  -كوسيلة وحيدة  -لكفالة احرتام
القانون الدويل اإلنساين ،وخاصة أنه بعد التسعينيات بدأ جملس األمن يتدخل يف صالحياهتا من خالل
منافستها يف تقدمي املساعدات اإلنسانية.
وقد بينت الدراسات أن تفعيل دور حمكمة العدل الدولية وحمكمة اجلناايت أمر أساسي لضمان
أمن األقليات خالل احلروب األهلية ،وكذلك توفري احلماية الكاملة للمدنيي من خالل هتديد مرتكيب
اجلرائم بعقوبة اإلعدام جراء أعماهلم اإلجرامية.
كذلك تبي  -من خالل ما تقدم يف البحوث السابقة -أن القضاء اجلنائي الدويل مقيد وغري فعال
يف كل احلاالت ،وخاصة يف النزاعات غري الدولية ،وهو غري مستقل بشكل كامل وحمدود الصالحيات،
وال يستطيع الوصول إىل مجيع مرتكيب اجلرائم واملتهمي ابرتكاب جرائم حرب أو انتهاكات خطرية حلقوق
اإلنسان؛ إال بشروط معقدة ،وهذا ما أ سهم يف استخدام أجهزته مثل احملكمة اجلنائية الدولية كأداة يتم
حتريكها يف إطار موازين القوى يف النظام العاملي ،وأصبحت عقبة رئيسة جتاه تطبيق القانون الدويل اإلنساين،
وعلى الرغم من أن احملكمة اجلنائية الدولية ليست اتبعة لألمم املتحدة؛ إال أهنا ذات صلة وثيقة هبا ،وذلك
من خالل الكثري من االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان بوجه عام؛ لذلك جند أن كثريا من الدول فقدت
ثقتها ابلتنظيم؛ لإلخالل مببدأ العدالة ومبادئ القانون الدويل.
كما اتكد أن معظم التقارير الدولية والبحوث السابقة وجدت أن القضاء اجلنائي الدويل أصبح
ضحية هليمنة الدول الكربى األعضاء يف جملس األمن؛ ما أبعدته عن مبادئه األساسية يف :املساواة ،واحرتام
سيادة الدول ،وعدم مشروعية االحتالل ابلقوة ،والتدخل اإلنساين االنفرادي ،واهلجمات االستباقية؛ حبجة
الدفاع عن النفس ،ومالحقة اإلرهاب .وهو ما أثر  -بصورة مباشرة – يف توفري احلماية الكاملة للمدنيي
بعدالة ،وذلك من خالل :منع صدور قرارات لوقف احلرب األهلية ،وحماسبة املتهمي يف جرائم احلرب كما
181

حصل يف السنوات األخرية ،حيث منع الفيتو الروسي جملس األمن من حماسبة املتهمي من النظام احلاكم
يف سوراي ومجيع مرتكيب اجلرائم حبق املدنيي يف العراق.
لذا جند أن إصالح آلية صنع القرار يف جملس األمن ،وتوسيع صالحيات هيئة األمم املتحدة،
ومعاجلة الثغرات احلاصلة يف العالقة بي الدول وبي القانون الدويل اإلنساين؛ هو الضمانة الوحيدة حلماية
املدنيي يف احلرب األهلية.
ويستنتج من ذلك أنه على الرغم من أن القانون الدويل اإلنساين يغطي جمموعة واسعة من حاالت
حقوق اإلنسان؛ إال أنه فيما يتعلق بسلطة االحتالل فال تزال تفتقر إىل تعريفات إضافية؛ لتمكي القانون
الدويل اإلنساين من احلفاظ على األمن ،وذلك من خالل إنفاذ القانون الدويل يف احلروب غري الدولية،
وأن عدم اليقي يف القانون الدويل اإلنساين مستمر فيما يتعلق ابنتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم ضد
اإلنسانية اليت يرتكبها نظام الدولة.
ومع ذلك ،يف مثل هذه احلاالت اليت يصعب فيها االعرتاف ابجملرمي الرئيسيي عند حدوث نزاع
داخلي أو بسبب تدخل عسكري خارجي؛ فقد بدأ كبار مسؤويل الدولة احملتلة يف االخنراط يف جرائم مع
الدولة احملتلة مثل الوضع يف العراق؛ حيث ارتكبت احلكومة اجلديدة للعراق العديد من اجلرائم ضد اإلنسانية
داخل السجون احمللية ،إىل جانب اجلرائم اليت ارتكبتها القوات األمريكية والربيطانية مبوافقة ضمنية من
القوات احملتلة.
استنادا إىل املعلومات اليت مت مجعها من املقابالت؛ تبي أن القانون الدويل اإلنساين  -يف وضع
االحتالل  -يكون ضعيفا ج ًدا ،ويصعب تنفيذه؛ بسبب صعوبة الفصل أو التفاعل بي تدابري إنفاذ
القانون على النحو احملدد يف بروتوكوالت جنيف وبي استخدام القوة العسكرية حتت السلوك؛ فقد تعاونت
سلطات الدولة مع القوى احملتلة ،وابلتايل هناك درجة كبرية من عدم اليقي يف القانون الدويل اإلنساين يف
شأن هذه النقطة بشكل خاص ،وكذلك حتديد النظام القانوين (القواني) ذات الصلة الذي حيكم استخدام
القوة يف األراضي احملتلة ضد املدنيي ،وخرق القانون الدويل اإلنساين يف احلاالت اآلتية:
 .1انتهاك القانون الدويل اإلنساين يف العراق.
 .2انتهك القانون الدويل اإلنساين يف العديد من احلوادث يف العراق.
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 .3تشري املادة رقم ( )44من بروتوكول جنيف اإلضايف لعام 1977م إىل أمهية االعرتاف ابملدنيي
ابعتباره إلزاميًا ،وينبغي التمييز بي املقاتلي وبي غري املقاتلي ،ولكن العديد من احلوادث يف العراق
أتخذ سيناريو معاكسا مثل :الفلوجة ،واحملمودية ،وحديثة.
قواي على خرق القانون الدويل اإلنساين ،الربوتوكول األول ،املادة رقم
 .4كانت حرب الفلوجة دليال ً
( )75من اتفاقية جنيف الرابعة.
 .5كانت القوات العسكرية األمريكية والربيطانية مسؤولة عن العديد من املذابح يف العراق ،وتثل هذه
قواي للمادة رقم ( )1من بروتوكول إضافة جنيف الرابع.
احلوادث انتهاكا ً
وميكن تلخيص نقاط الضعف األساسية يف القانون الدويل اإلنساين يف اآليت:
 .1عدم وجود آليات تطبيق واقعية توفر مستوى عاليا من احلماية حلقوق اإلنسان يف مجيع احلاالت،
ويف النزاعات الدولية وغري الدولية.
 .2ال تشري بروتوكوالت اتفاقيات جنيف لعام  1949والربوتوكوالت اإلضافية لعام  1977إىل أي
تبعات قانونية على األشخاص أو الدول اليت تنتهك قانون القانون الدويل اإلنساين.
 .3ال توجد أي وسائل إنفاذ للمدنيي قانونية يف مجيع اتفاقيات جنيف ،كما أن تعريف اإلجراءات اليت
اختذهتا سلطة االحتالل مل يتم تعريفه بوضوح يف مجيع اتفاقيات جنيف.
 .4تفتقر العديد من البلدان إىل العزم السياسي على اختاذ إجراءات قوية حلماية مواطنيها من التعذيب
واالنتهاكات من الدول األجنبية اليت حتتل أراضيها
 .5قانون القانون الدويل اإلنساين غري فعال وال يشمل أدوات جمدية وسريعة حلماية األرواح البشرية يف
صراعات واسعة ومعقدة مثل احلرب يف العراق.
 .6شهد العامل خالل القرن املاضي حىت الوقت احلايل الكثري من عمليات اإلابدة اجلماعية يف رواندا
ويوغسالفيا وسوراي وآالف من املاسكارا اليت ارتكبها اجلنود األفراد من الوالايت املتحدة ،ولذلك
هناك حاجة إىل تعديالت رئيسية ،وال سيما اإلنفاذ القانوين يف القانون الدويل اإلنساين
 .7مل تقدم بروتوكوالت اتفاقية جنيف ( )IVبشأن املدنيي لعام  1949وتعليقها معيارا واضحا لتحديد
احتالل الدولة ،وكيفية اعتبار حياة الناس ومحايتهم أثناء االحتالل.
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الفصل اخلامس
تعويضات الضحااي يف التدخالت العسكرية واحلروب
التمهي

د:

املبحث األول:

مبادئ التعويضات يف املعاهدات الدولية

املطلب األول:

نشأة قواني تعويضات املدنيي يف احلروب

املطلب الثاين:

مبادئ التعويض يف القانون الدويل اإلنساين

املطلب الثالث

تعويضات الضحااي من قبل احملكمة اجلنائية الدولية

املبحث الثاين:

تعويضات الضحااي يف التدخل العسكري يف العراق (2003م2012-م)

املطلب األول:

حاالت التعويضات املسجلة أثناء التدخل العسكري يف العراق

املطلب الثاين:

تعويض الضحااي العراقيي وفق القانون الدويل اإلنساين

املطلب الثالث:

املعوقات اليت تواجه تعويض الضحااي العراقيي بعد التدخل العسكري األمريكي
والربيطاين

اخلالص

ة:
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الفصل اخلامس
تعويضات الضحااي يف التدخالت العسكرية واحلروب
التمهيد:
التعويض عن األعمال العسكرية غري املشروعة مطلب أساسي لضحااي التدخل العسكري والغزو،
ويكفل القانون الدويل اإلنساين واحملكمة اجلنائية الدولية حقوق املدنيي الذين تعرضوا لشىت أنواع األذى
بسبب التدخل العسكري من الدول الغازية.
كما أن القانون الدويل يضمن ليس فقط محاية حقوق اإلنسان؛ بل أيضا تعويض ضحااي احلرب
ومعاجلتهم ،حيث يتضمن نظام روما األساسي املزيد من البنود القانونية لتعويض ضحااي احلرب مبا يف
ذلك :رد احلقوق ،والتعويض ،وإعادة التأهيل.
وبعد التدخل العسكري األمريكي والربيطاين يف العراق يف العام 2003م برزت مشكلة قانونية
موازية للغزو غري املشروع للعراق؛ تثلت يف عدم إنصاف ضحااي الغزو من املدنيي العراقيي ،وعدم تطبيق
بنود القانون الدويل اإلنساين ونظام روما األساسي لتعويض ضحااي احلرب.
ويف هذا الفصل نتناول كل اجلوانب القانونية املتعلقة بنظام التعويضات واملعوقات القانونية وغري
مبحثي ،خنصص املبحث األول لبيان مبادئ
القانونية اليت واجهت املنظمات املدنية والدولية لتعويضهم يف ح
التعويضات يف املعاهدات الدولية ،واملبحث الثاين لتعويضات الضحااي يف حرب أمريكا وحلفائها على

العراق (2003م2012-م) ،وذلك وفقا لآليت:
املبحث األول
مبادئ التعويضات يف املعاهدات الدولية
نتناول يف هذا املبحث موضوع مبادئ التعويضات يف املعاهدات الدولية يف ثالثة مطالب ،خنص
املطلب األول لبيان نشأة قواني تعويضات املدنيي يف احلروب ،ويف املطلب الثاين مبادئ التعويض يف
القانون الدويل اإلنساين ،واملطلب الثالث تعويضات الضحااي من قبل احملكمة اجلنائية الدولية ،وذلك وفقا
لآليت:
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املطلب األول
نشأة قواني تعويضات املدنيي يف احلروب
توفر العديد من املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان أحكاما خاصة يف شأن تعويض الضحااي ،ال
سيما أولئك األفراد الذين عانوا من :التعذيب اجلسدي والنفسي ،وحاالت فقدان املمتلكات ،أو إحلاق
الضرر مبمتلكاهتم ،والقبض عليهم بصورة غري قانونية ،أو إرساهلم لالحتجاز .كذلك توفر املعاهدات الدولية
حلقوق اإلنسان والصكوك املتعلقة هبا آلية تعويض الضحااي بسبب اجلرائم الدولية ،ويكون للضحااي احلق
يف طلب تعويضات مناسبة عن انتهاك حقوقهم ،وحصوهلم عليها (.)1
ولقد حددت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان – بوضوح  -حقوق الضحااي يف التعويض،
وذلك بسبب األضرار اليت حدثت هلم يف احلرب ،وبينت املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية املتعلقة
ابحلق يف اإلنصاف وجرب الضرر للضحااي اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف دورهتا
السادسة واخلمسي يف عام 2000م ( ،)2والذي يتمثل اهلدف منه يف :توفري التعويض ،وسبل اإلنصاف
للضحااي الذين عانوا من انتهاكات حقوق اإلنسان (.)3
ويف اآلونة األخرية يفرض نظام روما األساسي  -اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية  -على احملكمة
حتديد أي ضرر قد حيدث أثناء حالة احلرب ،وقد حيدث الضياع أو اإلصابة للضحااي ،مث يطلبون تقدمي
تعويضات هلم ،ويقوم القانون الدويل اإلنساين بتعويض الضحااي الذين تعرضوا النتهاكات حقوق اإلنسان،
وحيدد مدى الضرر الذي يلحق ابلضحااي ،ويتحقق ما إذا كان الضحية ال يتمتع ابألهلية القانونية إلعطائه
حقوقه أمام حمكمة وطنية أو دولية ،مبجرد أن يزعم أنه أصبح ضحية ،كما أشار إىل ذلك اللورد دينينغ
"احلق بدون عالج ليس صحيحا على اإلطالق"(.)4
وينص قانون حقوق اإلنسان  -بشكل واضح وصريح  -على حق التعويض؛ فعلى سبيل املثال:
تنص املادة رقم ( )13من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على أنه" :األفراد الذين تنتهك حقوقهم
املنصوص عليها يف هذه االتفاقية يكون هلم حق فعال لالنتصاف أمام السلطة الوطنية" .ابإلضافة إىل أن

)1( See for example Art. 5(9) of the International Covenant of Civil and Political Rights of 1969.
)2( E/CN.4/2000/62, 18 January 2000. Pursuant to its resolution 1989/13, the Sub-Commission
on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities entrusted.
)3( Principle 11, UN Principles on the Right to a Remedy, op. cit. (note 8).
)1( Of 17 July 1998, UN doc. A/CONF.183/9, Art. 75.
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املادة رقم ( )50من االتفاقية ذاهتا جتيز للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان توفري العدالة الكاملة للضحااي
من خالل نظام تنظيم التعويض (.)1
وتعرتف واثئق القانون الدويل املتعددة حبق احلصول على تعويض فعال ألولئك الذين أتثروا
ابنتهاكات حقوق اإلنسان؛ فعلى سبيل املثال :تنص املادة رقم ( )8من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
على أن " :لكل شخص احلق يف سبيل انتصاف فعال من احملاكم الوطنية املختصة بسبب أفعال تنتهك
احلقوق األساسية اليت مينحها إايه الدستور أو القانون" .ويعرتف ابحلق يف عالج فعال كأمر أساسي
للمؤسسات اخلاضعة للمساءلة ،وذكر ما يلي" :جيب على الدول أن تتخذ اخلطوات املناسبة لضمان
حقوق الضحااي من خالل الوسائل القضائية واإلدارية والتشريعية أو غريها من الوسائل املناسبة ،وأنه عندما
حتدث مثل هذه االنتهاكات داخل أراضيها أو واليتها القضائية فإن أولئك املتضررين ميكنهم احلصول على
تعويض فعال"(.)2
كما أن مبادئ حقوق اإلنسان -حمددة ومبينة يف املعاهدات الدولية  -ال تتعلق حبماية املدنيي
من األضرار والتعذيب أثناء احلرب فقط ،وإمنا أيضا إرضاء الضحااي من خالل التعويض العادل إذا كانوا
يعانون من التعذيب أو اإلصابة أو الضرر مبمتلكاهتم .وتصنف هذه املعاهدات أربعة أشكال من التعويض
والتعويضات ( ،)3وهي:
أ .التعويضات.
ب .إعادة أتهيل.
ج .الرضا.
د .الضماانت وعدم التكرار.

)1( Lord Denning in Gouriet v. Union of Post Office Workers, AC, 1978, p. 435, cited in R.
Higgins, “The role of domestic courts in the enforcement of international human rights: The
United Kingdom”, in B. Conforti and F. Franciani (eds.), Enforcing International Human
Rights in Domestic Courts, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1997, p. 38.

( )2يتم االعرتاف ابحلق يف اإل نصاف يف العديد من االتفاقات الدولية األخرى ،مبا يف ذلك القانون الدويل للحقوق املدنية والسياسية،
ص ،2.اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ،املنت 6؛ اتفاقية حقوق الطفل ،املنت39 .؛ اتفاقية مناهضة التعذيب ،املنت)1( 14 .؛
ويف املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف وجرب الضرر لضحااي االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق
اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف عام 2005م.
( )3املبدأ  21من القانون الدويل اإلنساين.
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إن من املبادئ العامة جلميع معاهدات حقوق اإلنسان هي منح تعويض عادل عن أي عمل غري
مشروع ضد املدنيي أو أي من املقاتلي ،وكذلك املنح وااللتزام ابلتعويض .والغرض الرئيس من التعويض
هو إزالة نتائج الفعل غري القانوين قدر املستطاع ،وإعادة إنشاء احلالة السابقة اليت كان من املمكن أن
توجد (.)1
والتعويض هو عبارة عن دفعة نقدية مالية عن األضرار اليت ميكن تقييمها ماليًا ،والناشئة عن
االنتهاك ،واليت تغطي الضرر املادي واملعنوي ( .)2وميكن أن يتخذ التعويض أشكاال خمتلفة ،مبا يف ذلك
الرضا واالسرتداد ،وميكن تطبيق هذه األنواع من العالجات إما يف جمموعة أو منفردة رًدا على أي ضرر قد
حيدث للضحااي وانتهاك حقوقهم كما هو حمدد يف القانون الدويل اإلنساين ( .)3واهلدف من إعادة
املمتلكات هو استعادة الوضع السابق قبل الفعل غري املشروع الذي يرتكبه جمرمو احلرب؛ فعلى سبيل
املثال :اإلفراج عن الشخص احملتجز ابخلطأ متبوعا إبعادة متلكاته اليت مت ضبطها بطريقة خاطئة ،وإعادهتا
إىل الشخص احملتجز عن طريق اخلطأ ،وسحب أي إجراء قضائي غري قانوين صدر حبقه(.)4
إن آلية تطبيق التعويضات يف املعاهدات الدولية ال تتطلب أن تثبت الضحية أن العمل الذي قام
به جمرمو احلرب غري قانوين؛ فعلى سبيل املثال :تشري املادة رقم ( )3من اتفاقية الهاي (1907م) إىل أن
أي إجراء ينتهك مبادئ حقوق اإلنسان والقانون الدويل يتطلب – بوضوح  -التعويض ،وال حيتاج
التعويض إىل تقدمي أدلة مؤكدة من قبل الضحية.
كما أن بعض اإلجراءات اليت ال تستويف الشروط القانونية قد حتتاج أيضا إىل أن يدفع البلد احملتل
تعويضات لألفراد الذين عانوا من أنواع خمتلفة من التعذيب واألضرار اليت حلقت حبياهتم ومتلكاهتم داخل
( )1احملكمة الدائمة للعدالة الدولية ،قضية املصنع يف قضية تشورزوف (املطالبة ابلتعويض) (أملانيا ضد بولندا) ( ،الوقائع) PCIJ (ser. ،
 -p. 29 ،1928 ،A) No. 17انظر أيضا املادة  1من املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا اليت اعتمدهتا
جلنة القانون الدويل يف عام " :2001كل فعل غري مشروع دوليا يقع على عاتق الدولة ينطوي على املسؤولية الدولية لتلك الدولة".
 26 ،UN Doc. A / CN.4 / L.602 / Rev.1توز  /يوليه 2001
( )2املادة  ،36جلنة القانون الدويل (مؤتر العمل الدويل) املواد املتعلقة مبسؤولية الدولة ،املبدأ  23من مشروع املبادئ األساسية واملبادئ
التوجيهية.
( )3املواد  31إىل  34مواد جلنة القانون الدويل اخلاصة مبسؤولية الدولة .انظر أيضا مشروع املبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية لعام
 2000بشأن احلق يف االنصاف والتعويض لضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويلUN Doc. E ،
 18 ،/ CN.4 / 2000/62كانون الثاين  /يناير 2001
( )4املادة  ،35مواد جلنة القانون الدويل اخلاصة مبسؤولية الدولة ،املبدأ  22من مشروع املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية .تعطي األمثلة
التالية على االستعادة :استعادة احلرية ،واحلقوق القانونية ،والوضع االجتماعي ،واحلياة األسرية واملواطنة؛ العودة إىل مكان اإلقامة؛ وترميم
التوظيف وعودة املمتلكات.
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األراضي احملتلة .وأيضا على سبيل املثال :تنص املادة رقم ( )52من قانون الهاي إىل أن "دولة االحتالل
ال تقتصر على تطبيق هذه املادة؛ بل تنطبق أيضا على تدمري املمتلكات ،وجيب أن تعوض الضحااي الذين
فقدوا متلكاهتم بسبب احلرب"(.)1
كما أن تطبيق التعويض جيب أن يضمن أن يغطي الرضا من خالل الضرر غري املادي الذي قد
حيدث للضحية ،وتشمل أمثلة الرضا قبول خرق قانون حقوق اإلنسان ،وهو تعبري عن األسف املقدم إىل
الضحية يف رسالة رمسية ،كما يتضمن ضماانت مؤكدة بعدم تكرار احلادث أو االنتهاك ،وميكن أن يشمل
الرضا أيضا اختاذ إجراء أتدييب أو جزائي ضد األشخاص الذين تسببت أفعاهلم يف الفعل غري املشروع (.)2
وهتدف انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين املشار إليها فيما بعد ابسم "مبادئ
األمم املتحدة بشأن احلق يف االنتصاف" إىل توفري احلق يف االنتصاف لضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين الدويل .وتشري مبادئ األمم املتحدة يف شأن احلق يف االنتصاف إىل أن االنتهاكات
اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل يشمل حق الضحية
فيما يلي على النحو املنصوص عليه يف القانون الدويل:
أ .الوصول السريع والفعال إىل العدالة.
ب.التعويض املناسب والفعال والفوري عن األضرار اليت حلقت به.
ج .الوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة ابالنتهاكات وآليات التعويض.
ويشري الفصل التاسع من مبادئ األمم املتحدة بشأن احلق يف التعويض عن األضرار اليت تنص
على أن" :التعويض الكايف والفعال والفوري يهدف إىل تعزيز العدالة وجيب أن يكون التعويض متناسبا مع
خطورة االنتهاكات واألذى الذي حدث".
ابإلضافة إىل ذلك تتضمن مبادئ األمم املتحدة التعويض الكامل والفعال الذي يتخذ األشكال
اآلتية :االسرتداد ،والتعويض ،وإعادة التأهيل ،والرضا ،وضماانت عدم التكرار .وينبغي أن يعيد التعويض
 كلما أمكن  -الضحية إىل الوضع األصلي قبل وقوع االنتهاكات ،وجيب أن يتم تقدمي التعويضات منماداي حسب االقتضاء ،والتناسب مع خطورة االنتهاك ،وظروف كل حالة
أجل أي ضرر ميكن تقييمه ً
( )1احلق يف التعويض وفقا للقانون الدويل ووفقا للمحكمة العليا CivLA 3675/09 :دولة إسرائيل ضد داود (احلكم الصادر يف 11
آب Court Watch | 3675/09 | 2012/01/11 )2011
( )2املادة  ،37مواد جلنة القانون الدويل املتعلقة مبسؤولية الدولة .تنص املبادئ  25 -24من املشروع األساسي على أن التأهيل جيب أن
يشمل الرعاية الطبية والنفسية ابإلضافة إىل اخلدمات القانونية واالجتماعية.
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نتيجة لالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل
مثل:
أ .الضرر البدين أو عقلي.
ب .ضياع الفرص مبا يف ذلك العمل والتعليم واملزااي االجتماعية.
ج .األضرار املادية وفقدان اإليرادات مبا يف ذلك فقدان املورد املادي.
د .الضرر املعنوي.
واستنادا إىل ما سبق؛ يتبي أن الضحااي الذين عانوا من ضرر ونوع خمتلف من الضرر  -كما هو
حمدد يف :املعاهدات الدولية ،ومبادئ األمم املتحدة بشأن احلق يف اإلنصاف  -جيب أن حيصلوا على
تعويض ،ودون احلاجة إىل إثبات األعمال غري املشروعة .كما وجد أن واجب احتالل الدول هو فرض
تعويضات على األفراد أو الكياانت على طلبهم يف األضرار اليت حلقت هبم أثناء احلرب استنادا إىل أحكام
قانونية أجنبية للحصول على تعويض؛ وفقا للقانون الدويل واحمللي وااللتزامات القانونية.
املطلب الثاين
مبادئ التعويض يف القانون الدويل اإلنساين
لكل إنسان يف هذا العامل احلق يف احلماية من العنف ،والتعويض عن أي ضرر يف حياته .والتعويض
عن الضحااي هو املبدأ األساسي للقانون الدويل اإلنساين الذي يضمن  -ليس فقط  -توفري محاية حقوق
اإلنسان ،ولكن أيضا تعويض ضحااي احلرب ومعاجلتهم ،غري أن حق محاية حقوق اإلنسان ينطوي على
مطالبة ابلتعويض ،ويتم حتديد احلق يف التعويض من قبل العديد من الدول يف العامل.
يعد القانون الدويل اإلنساين املصدر الرئيس حلماية حقوق اإلنسان ،ومل يقتصر هذا القانون على
مستوى العالقات بي الدول؛ بل هتدف اتفاقيات جنيف إىل تقدمي تعويضات للضحااي خالل النزاعات
املسلحة

()1

ومع ذلك فإن حتديد حقوق الضحااي شيء واحد ،وهو احلق يف املطالبة ابلتعويض ،ومعاجلة

)1( C. Swinarski (ed.), Studies and Essays of International Humanitarian Law and Red
;Cross Principles in Honour of Jean Pictet, ICRC, Geneva/The Hague, 1984, p. 269
similarly, T. Meron, “The humanization of humanitarian law”, American Journal of
International Law, Vol. 94, 2000, pp. 239-278.
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()1
يكن اجملتمع الدويل راغبا يف منح حق الضحااي
األضرار النامجة عن احلرب شيء آخر  ،وحىت اآلن مل ح

حق املطالبة ابلتعويض يف قانون خاص على الرغم من عدم وجود قانون إنفاذ وثغرات يف القانون الدويل

اإلنساين فيما يتعلق مبسؤولية الدولة عن التعويض ،واليت مت تبنيها يف عام 2001م (.)2
وقد أدت التعديالت يف القانون الدويل اإلنساين أخريا إىل توفري عالج لألضرار النامجة عن احلرب
أو االحتالل من قبل دول أجنبية ،ويركز القانون الدويل اإلنساين على محاية األشخاص من خماطر احلرب
والنزاعات املسلحة ،وذلك من خالل توفري قواعد حملاربة نزاع مسلح ومعاملة املقاتلي وغري املقاتلي ،ومع
ذلك ميكن أن يوفر التعويض أيضا عندما تفشل هذه احلماية بي الدول ،واملبدأ القائل أبن كل انتهاك
لاللتزامات الدولية ينطوي على واجب جبرب الضرر ،وهو أمر راسخ يف القانون ،ويعمل بشكل جيد يف
املمارسة العملية ،ومع ذلك فيما يتعلق ابلضحااي األفراد النتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون
اإلنساين الدويل؛ فإن املوقف ال يزال غري أكيد(.)3
كما أن "أي خرق للمشاركة ينطوي على التزام جبرب الضرر وهذا مبدأ من مبادئ القانون الدويل،
وحىت املفهوم العام للقانون والتعويض هو مكمل ال غىن عنه لفشل تطبيق اتفاقية ،وليس هناك ضرورة
لذكر ذلك يف االتفاقية نفسها"(.)4
يكون طرف النزاع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات أو بروتوكول جنيف إذا تطلب األمر عرضه
لدفع التعويض ،ويكون مسؤوال عن مجيع األفعال اليت يرتكبها أشخاص يشكلون جزءا من قواته املسلحة.
ومنذ عام 1907م  -وكما هو متكرر يف اتفاقية جنيف لعام 1977م( - )5ينص القانون الدويل اإلنساين
األول على أن "انتهاكا هلذا اإلطار القانوين يستدعي التعويض من قبل الدولة املعنية يشار إليها ب الطرف
)1( J. Pictet (ed.), Commentary: IV Geneva Convention relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War, ICRC, Geneva, 1958, reprinted 1994, p. 77.
( )2مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا ،اليت اعتمدهتا يف القراءة الثانية جلنة القانون الدويل ("جلنة
القانون الدويل") يف دورهتا الثالثة واخلمسي UN Doc Doc
)3( Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, 3rd ed.
(2013) , p102.
( )4النص الفرنسي الذي يستخدم مصطلح "" "indemnitéالتعويض" رمبا مل يستخدم يف النص اإلجنليزي عمدا ،حىت يف وقت مبكر
من عام 1907م يف اتفاقية الهاي ،حيث يشري بشكل خاص إىل مبلغ من املال مطلوب من قبل املنتصر" :اجملموع الذي انتزعه
الكريكي املنتصر (قاموس أكسفورد) [(.]p.1055 )9
( 1907 )5اتفاقية الهاي (رابعا) احرتام قواني وأعراف احلرب على األرض" :3 .الطرف املتحارب الذي ينتهك أحكام هذه الالئحة،
إذا كانت القضية تتطلب دفع تعويضات .ويكون مسؤوال عن مجيع األعمال اليت يرتكبها أشخاص يشكلون جزءا من القوات املسلحة"
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املتحارب يف القانون الدويل اإلنساين"( ،)1وجيب على الدولة أن تدفع تعويضا حمددا للضحااي عن األعمال
اليت ارتكبتها القوات العسكرية اليت تنتهك القانون الدويل اإلنساين ،وهي ليست  -أبي حال  -فكرة
خارج نطاق القانون الدويل اإلنساين؛ بل على العكس فإن املبدأ عموما غري مثري للجدل ،وهو مقبول ألن
يكون دوليًا مألوف القانون.
استنادا إىل ما ورد أعاله؛ يتبي أن املبادئ العامة للتعويض يف القانون الدويل اإلنساين تقتضي
صراحة دفع تعويض حمدد مسبقا عن انتهاكات القانون اإلنساين الدويل؛ وفقا للمادة رقم ( )91من
الربوتوكول اإلضايف (1977م) .وعلى الرغم من هذه اللغة الصرحية؛ فقد لوحظ أبن االلتزام بتعويض
الضرر ينشأ تلقائيًا نتيجة للعمل غري املشروع ،ودون احلاجة إىل توضيح االلتزام يف االتفاقية.
يتمثل الضعف الرئيس يف القانون الدويل اإلنساين املتعلق ابحلق يف التعويض يف أنه طاملا كان
الفعل يعد مشروعا؛ فلن يسمح أبي مطالبة "معرتف هبا قانوان" من قبل الضحية ابلتعويض بغض النظر
عن مستوى الضرر (.)2
ومن احلقائق املروعة أن قواعد ومبادئ القانون اإلنساين الدويل تعطي بعض احلقوق للدولة وقواهتا
املسلحة إلحلاق الضرر ابملمتلكات إذا لزم األمر أثناء احلرب ،وهذه الفكرة تتناقض مع املبادئ األساسية
حلقوق اإلنسان ،وال توازن بي الضرورة العسكرية وحقوق اإلنسان ،واستنادا إىل الضرورة العسكرية فإن
قواعد القانون اإلنساين الدويل للطرف العدواين تسمح ابلتسبب يف الضرر للممتلكات املدنية شريطة أن
يبقى الطرف العدواين ضمن احلدود األساسية اليت حددها القانون الدويل اإلنساين ،حيث يعرتف
ابإلصاابت والعنف واملوت والتدمري اهلائل ملمتلكات املدنيي كجزء أساسي من سري احلرب أو
االحتالل(.)3

)1( Marco Sassòli, State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law, 84
International Review of the Red Cross 401 (2002),
)2( Reparation for Civilians Living in the Occupied Palestinian Territory (OPT):
Opportunities and Constraints under International Law. Harvard University. 2010.
)3( Policy Brief. 2010. “Reparation for Civilians Living in the Occupied Palestinian
Territory (OPT): Opportunities and Constraints under International Law”. Program
On Humanitarian Policy And Conflict Research, Harvard University. P3.
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ومبوجب القانون الدويل اإلنساين فإنه ينبغي أن تعد حوادث الوفاة بي املدنيي أو تدمري متلكاهتم
انتهاكا له ولقواعده .وهذا يتطلب تعويض الضحااي ،وتتمثل القضية املهمة يف أن اإلجراءات اليت تتخذها
دولة االحتالل فقط اليت تعترب مبثابة انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ستطبق القواني اليت تتحمل الدولة
املسؤولية الرئيسة عن األعمال ضد اإلنسانية ،فعلى سبيل املثال :أوضحت احملكمة العليا يف هولندا أنه
من أجل إعمال حقوق اإلنسان فإن مفاهيم  -مثل التعويضات القانونية للضحااي  -غري قابلة للتطبيق
بشكل كامل .ويف قرار مؤرخ  29تشرين الثاين "نوفمرب" 2002م خلصت احملكمة العليا إىل أن القانون
الدويل اإلنساين ال يوفر احلماية للمدنيي من التوترات والضغوط ،وما يرتتب على ذلك من عواقب نفسية
على الناس من جراء الضرابت اجلوية؛ فقد تبي أن القواعد مل تنتهك ،ولذلك فإن احلق يف رفع قواعد
القانون الدويل اإلنساين يقتصر على ضحااي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين (.)1
ويوفر القانون الدويل اإلنساين حقوقا رئيسة للدولة الداخلية وقواهتا املسلحة إلحداث الضرر،
وتدمري متلكات األفراد بشكل قانوين إذا لزم األمر ،حيث يؤدي هذا اإلجراء بشكل قانوين إىل إصابة
األبرايء واملدنيي وموهتم؛ شريطة أال تنتهك أعمال الدولة القانون الدويل اإلنساين (.)2
والقول أبن الضحااي ليس هلم وضع قانوين فردي يف القانون الدويل اإلنساين لن يكون وصفا
صحيحا للحالة الفعلية ،ويف السنوات القادمة ستؤدي مبادئ األمم املتحدة بشأن احلق يف االنتصاف -
دون شك  -إىل إعطاء اهتمام أكرب بتطبيق القانون الدويل اإلنساين يف احملاكم احمللية والدولية ،ومن مث
تطبيق قواعد القانون اإلنساين الدويل يف هنج العالجات الفردية ،وتعد وثيقة األمم املتحدة خطوة مرحبا
هبا حنو توفري سبل اإلنصاف لضحااي انتهاكات القانون الدويل اإلنساين ،وال يزال لديها وضع غري ملزم،
ومع ذلك فإن هذا ال ينفي  -ابلضرورة  -أتثريه احملتمل؛ فهناك العديد من األمثلة على واثئق ماثلة تارس
النفوذ يف القضاء(.)3

( )1الفقرة .3.2 .رفضت احملكمة العليا ادعاء مت تقدميه أوال إىل احملكمة يف إجراءات تهيدية ضد الدولة اهلولندية لكي أتمر األخرية ابلتوقف
فورا عن (املشاركة يف) األعمال العدائية ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.
( )2انظر قانون احملكمة اجلنائية الدولية" :(iii) )2( 57 .اهلجوم الذي قد يتوقع أن يسبب خسائر عرضية يف أرواح املدنيي أو إصابة
املدنيي أو إحلاق أضرار ابملمتلكات املدنية".
)3( Liesbeth Zegveld. 2003. "Remedies for victims of violations of international
humanitarian law".RICR Septembre IRRC September 2003 Vol. 85 No 851.p
526.
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املطلب الثالث
تعويضات الضحااي من قبل احملكمة اجلنائية الدولية
يتضمن نظام روما األساسي املزيد من سبل اإلنصاف للضحااي ،وتلزم املادة رقم ( )75من نظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية احملكمة "بوضع مبادئ تتعلق ابلتعويضات ،أو فيما يتعلق
ابلضحااي ،مبا يف ذلك الرد والتعويض وإعادة التأهيل" .وتدعو املادة رقم ( )79إىل إنشاء صندوق استئماين
لصاحل ضحااي اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسر هؤالء الضحااي .وتكلف املادة رقم ()69
احملكمة "حبماية السالمة البدنية والنفسية وكرامة الضحااي وخصوصيتهم والسماح مبشاركة الضحااي يف مجيع
مراحل اإلجراءات اليت تقرر احملكمة أن تكون مناسبة" .وهكذا فإن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية يتجاوز معاملة الضحااي؛ ألنه مينح الضحية الوقوف يف حقه اخلاص.
يسمح قانون روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أبن تقرر أي ضرر انتج عن احلرب أو
العنف بي األطراف مثل :فقدان متلكاهتم ،أو إصابة جثهم الضحااي ،مث حتديد القرار بتعويضهم .ويوفر
قانون احملكمة اجلنائية الدولية آلية لتعويض ضحااي اجلرائم ضد اإلنسانية ،وميكن ألسرهم أيضا الوصول إىل
احملكمة إلبداء آرائهم بشأن أوضاعهم خالل فرتة احلرب والتعبري عن خماوفهم .وتتيح املادة رقم ( )68من
نظام روما األساسي للضحااي املطالبة ابلتعويض عن األفعال غري القانونية اليت يرتكبها جمرمو احلرب حيث
ترتبط املادة رقم ( )75أساسا بتعويض الضحااي ،وفيما يلي بنود هذا القانون (:)1
 .1تضع احملكمة مبادئ تتعلق بتعويض األضرار اليت تلحق ابلضحااي أو فيما يتعلق هبم ،مبا يف ذلك
االسرتداد والتعويض وإعادة التأهيل ،وعلى هذا األساس جيوز للمحكمة يف قرارها أن حتدد بناء على
طلبها أو يف ظروف استثنائية نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة يلحق ابلضحااي أو فيما يتعلق هبم.
 .2جيوز للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان وحتدد التعويضات املناسبة للضحااي أو فيما
يتعلق هبم ،مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض وإعادة التأهيل.
 .3قبل إصدار أمر مبوجب هذه املادة؛ جيوز للمحكمة أن تدعو وتراعي اإلقرارات املقدمة من أو ابلنيابة
عن الشخص املدان أو الضحااي أو األشخاص املهتمي اآلخرين أو الدول املهتمة.

( )1نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .مت تعميم نص نظام روما األساسي بوصفه الوثيقة  A / CONF.183 / 9بتاريخ
 17يوليو 2002
194

 .4يف مارسة سلطتها مبوجب هذه املادة؛ جيوز للمحكمة بعد إدانة شخص جبرمية تقع ضمن اختصاص
احملكمة أن تقرر ما إذا كان سيتم تنفيذ األمر الذي أصدرته مبوجب هذه املادة أم ال.
وإىل أن يتم اعتماد نظام روما األساسي كان اهلدف من احملكمة اجلنائية الدولية هو املساعدة يف
استعادة السلم واألمن الدويل من خالل معاقبة اجملرمي الذين أدينوا بتهمة ارتكاب جرائم شنعاء ضد
اإلنسانية خالل فرتة احلرب ،ويف إطار قانون احملكمة اجلنائية الدولية -مبا يف ذلك التعويض -وردت
احلقوق وإعادة التأهيل من أجل عواقب احلرب اليت تتطلب من البلدان اليت وقعت على قانون روما
األساسي إنشاء صندوق استئماين للضحااي الذين عانوا من اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة
اجلنائية الدولية ،وكذلك أسر الضحااي ،وتفرض احملكمة اجلنائية الدولية السالمة واألمن النفسي واجلسدي
واخلصوصية والكرامة للضحااي ،والسماح مبشاركة الضحااي على مجيع مستوايت احملاكمة(.)1
ومبوجب نظام روما األساسي؛ تتألف وظيفة الصندوق االستئماين املستخدم يف التعويض من
قسمي:
أ .وفقا للفقرة الثانية من نص املادة رقم ( )79من قانون روما األساسي ميكن أن تستخدمه احملكمة
كدائن؛ أي ميكن للمحكمة أن تطلب أمواال ومتلكات أخرى يتم مجعها من خالل غرامات أو
مصادرة يتم حتويلها إىل الصندوق االستئماين الذي يقوم جبمع كل هذه األموال ،مث يستخدمها
ملصلحة الضحااي.
ب.وفقا للفقرة الثانية من نص املادة ( )75من قانون روما األساسي ميكن أن تستخدمه احملكمة كوسيط؛
أي عندما تكون احملكمة "تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان حتدد التعويضات املناسبة للضحااي
أو فيما يتعلق هبم ،كما ميكنها أن أتمر مبنح مثل هذه التعويضات من خالل الصندوق االستئماين.
وعل ى الرغم من أن نظام روما األساسي يعرف التعويض يف العديد من املقاالت ،إال أن نظام
التعويضات اخلاص به توجد فيه ثغرات(:)2

)1( Dinah L. Shelton, Thordis Ingadottir. 1999.The International Criminal Court
Reparations to Victims of Crimes (Article 75 of the Rome Statute) and the Trust
Fund (Aritcle 79). Recommendations for the Court Rules of Procedure and
Evidence. CENTER ON INTERNATIONAL COOPERATION New York
University. 26 July – 13 August 1999 Meeting of the Preparatory Commission for
the International Criminal Court. P4.
)2( Dinah L. Shelton and Thordis Ingadottir. 2012. Ibid. p20.
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 .1يشرتط أن تنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على أنه يتعي على احملكمة ابإلضافة إىل النظام
األساسي أن تطبق املبادئ والقواعد العامة لقانون حقوق اإلنسان ،وأن تكفل ضماانهتا للمتهمي
والشهود والضحااي الذين يلتمسون التعويض.
 .2جيب أن تتضمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تعريفا واسعا للضحااي ،مع إعطاء األولوية جلميع
األشخاص الطبيعيي واالعتباريي الذين أصيبوا  -بصورة مباشرة أو غري مباشرة  -يف جرمية ارتكبها
شخص مدان.
 .3ينبغي أن حتدد القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أنه جيوز تقدمي املطالبات عند إصدار أمر التوقيف
عمال ابملادة رقم ( )58مننظام روما األساسي ،وميكن االستمرار يف تقدميه حىت  30يوما قبل
جلسة النطق ابحلكم املشار إليها يف املادة رقم ( )76من نظام روما األساسي ،وتقدمي معلومات
وأدلة على ذلك ،وقد يتم تقدمي مطالبة الحقة إىل مكتب املدعي العام يف أي وقت أثناء التحقيق
مع املدعى عليه احملتمل.
 .4يشرتط أن ينشئ مكتب املدعي العام شعبة مطالبات مسؤولة عن االحتفاظ ابملعلومات وامللفات
املتعلقة ابملطالبات احلالة واحملتملة ،وأن حتول املطالبات اليت ترد بعد املوعد النهائي لتقدميها إىل
الصندوق االستئماين لتجهيزها وإبالغها إىل السلطات الوطنية اليت هلا والية قضائية على الشخص
املدان.
 .5جيب أن تنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على منح تعويضات ابلتصنيف املؤيد للتقاضي
عندما مينع عدد املطالبي من االسرتداد الكامل للشخص املدان ألي من أصحاب املطالبات
الفردية.
 .6ضرورة أن تعزز القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات واجب الدول يف تنفيذ أحكام احملكمة بشأن
الغرامات واملصادرة ومنح التعويضات.
 .7جيب أن تنص القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على أنه ال جيوز استخدام األموال اجملمعة من
الغرامات واملصادرات إال لصاحل الضحااي.
 .8ينبغي أن تلزم القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات احملكمة أبن تتشاور مع الصندوق االستئماين قبل
تقدمي التعويضات.
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 .9يشرتط أن تسمح القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة بتعيي أموال من الغرامات واملصادرة
يف ترتيب نقلها إىل الصندوق االستئماين.
 .10إلزام أن تقدم مبالغ التعويضات اليت تتم عن طريق الصندوق االستئماين أبمر من احملكمة من
األصول اجملمعة لألشخاص املداني واألموال األخرى اليت مجعت خصيصا هلذا االستخدام.
 .11جواز السماح للصندوق االستئماين بقبول التربعات ،واعتماد معايري واسعة بشأن قبول التعهدات.
 .12ضرورة أن ختصص األموال اليت تنقل إىل الصندوق االستئماين من احملكمة واألموال املقبولة من
مصادر أخرى بتوصية من أمناء الصندوق إىل الضحااي يف إطار اختصاص احملكمة وأسر هؤالء
الضحااي.
استنادا إىل ما سبق؛ يتبي أن وجود قانون خاص وحكم بشأن تعويض الضحااي يف احملكمة
اجلنائية الدولية مينحهم مسؤولية ،وفرصة أمام احملكمة؛ لتوفري العدالة للضحااي الذين عانوا من أبشع اجلرائم
اخلطرية اليت يرتكبها اجملرمون الذين أدينوا جبرائم ضد اإلنسانية يف إطار سلطة احملكمة ،وقد وجد أن الظلم
األخالقي يتم عن طريق األخطاء اليت ارتكبتها احملكمة ،والوسيلة املستقيمة لتعديل هذا اخللل  -يف عمل
احملكمة اجلنائية الدولية  -هي أن يعيد اجملرم ما اختطفه من الضحااي ،أو أن يدفع تعويضات كاملة يف رده
حلياة الضحااي؛ بينما تظهر احملاكمة اجلنائية للمجرمي املذكورين احتياجات اجملتمع الدويل ملنع مثل هذه
األفعال يف العقود القادمة ومعاقبة اجملرمي.
كما أن حتقيق األهداف الرئيسة اليت أشارت إليها املادة رقم ( )75يف قانون روما األساسي هو
إدراك أنه يف حالة احلرب هناك ضحااي غري مباشرين ومباشرون ،وأن استخدام مصطلح "الضحااي" يشمل
األفراد القانونيي والطبيعيي .وابإلشارة إىل حالة حرب العراق يف 2003م2012-م جيب أن حيصل
مجيع الضحااي العراقيي على تعويضات كاملة عندما يكون ذلك مكنا جلميع األفعال غري القانونية اليت
ارتكبتها القوات العسكرية األمريكية والربيطانية خالل فرتة احلرب ،وعالوة على ذلك ميكن أن تساعد
الوسائل املبتكرة للتعويض يف احملكمة على حتقيق أهداف املادة رقم ( )75عندما يكون هناك عدد ضخم
من املطالبي ابلتعويض من أجل السماح للضحااي العراقيي بسماع ادعاءاهتم وقضااي التعويضات.
وأخريا فمن الضروري االعرتاف أبن عدم مقدرة احملكمة اجلنائية الدولية على توفري العدالة للضحااي
العراقيي من شأنه أن يزيد من دائرة الفوضى والعنف ،ما يؤدي ابلتايل إىل فشل أحد األهداف الرئيسة
إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية.
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املبحث الثاين
تعويضات الضحااي أثناء التدخل العسكري يف العراق ()2012-2003
يناقش هذا املبحث املعوقات اليت واجهت الضحااي العراقيي السرتجاع حقوقهم بعد الغزو
األمريكي والربيطاين يف العام 2003م ،حيث يوثق هذا املبحث أهم احلاالت اليت حصلت فيها التجاوزات
على املدنيي العراقيي اليت تستلزم التعويض املادي؛ وفق القانون الدويل اإلنساين وحمكمة اجلناايت الدولية.
ويف هذا اإلطار نتناول املوضوع يف ثالثة مطالب ،حيث يربز املطلب األول حاالت التعويضات املسجلة
يف حرب العراق ،وخنص املطلب الثاين لتعويض الضحااي العراقيي وفق القانون الدويل اإلنساين ،ونتناول
يف املطلب الثالث املعوقات اليت تواجه تعويض الضحااي العراقيي بعد االحتالل األمريكي والربيطاين؛ وفقا
لآليت:
املطلب األول
حاالت التعويضات املسجلة أثناء التدخل العسكري يف العراق
بعد التدخل العسكري يف العراق يف عام 2003م تبنت األمم املتحدة قرارا يف  16ديسمرب
2005م تشرح فيه القواعد األساسية للتعويضات للضحااي خالل فرتة احلرب؛ مبا يف ذلك القواعد اليت
ينبغي توفريها ألي ضرر اقتصادي ملمتلكات الضحااي على النحو املناسب ،وفيما يتعلق أبمهية االنتهاك
وحالة كل حالة انجتة عن انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين مثل:
أ .األذى العقلي والبدين.
ب.ضياع الفرص الفردية مبا يف ذلك :البطالة ،وصعوبة احلصول على التعليم ،وفقدان املزااي االجتماعية.
ج .التدمري املادي واألضرار ،وخسارة اإليرادات الفردية.
د .الضرر األخالقي واملعنوي.
ه .ارتفاع التكاليف الالزمة لألدوية واخلدمات الطبية ،واحلصول على اخلرباء النفسيي ،وسهولة احلصول
على اخلدمات االجتماعية.
تدفع الوالايت املتحدة تعويضات للضحااي
على الرغم من مجيع املبادئ املذكورة أعاله؛ فلم ح
العراقيي بعد الغزو يف عام 2003م ،حيث مت التعويض عن عدد قليل من احلاالت اليت تقاسها حكومة
الوالايت املتحدة أبهنا إمهال وأخطاء من قبل قواهتا العسكرية ،وأعلن املسؤولون العسكريون األمريكيون أن
عائالت آالف العراقيي الذين قتلوا أو جرحوا على أيدي القوات األمريكية لن يتلقوا أي تعويض ما مل
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يثبتوا وجود حاالت إمهال ال لبس فيها أو أخطاء من جانب اجلنود األمريكيي ،وأعلن املسؤولون
األمريكيون أن قواعد السياسة تستثين دفع التعويضات بسبب األخطاء املأساوية مثل إطالق النار الذي
يؤدي إىل قتل املدنيي يف نقاط التفتيش العسكرية ،حيث إن هذه احلاالت تتطلب إطالق النار ،وجتدر
اإلشارة إىل أنه عندما أعلن الرئيس بوش هناية العمليات العسكرية أقر أبنه هناك حوادث وحاالت ميكن
اعتبارها أخطاء يف العمليات القتالية ،ولكن على الرغم من عدم منح هذه احلاالت للحصول على تعويض
حيث مسحت بعض احلاالت اليت كان اجلنود فيها يطلقون النار عن طريق الصدفة أو احلوادث املتعلقة
مبرور قوافل اإلمداد ،وضمان حصول الضحااي على تعويض مايل يف حالة إثبات وجود إمهال ،كما أعلن
املسؤولون العسكريون األمريكيون أهنم توصلوا إىل تسوية تتعلق مبطالبة بتعويض مقداره ()252،000
دوالر أمريكي ،ومعظم الطلبات املتعلقة ابلضرر اليت حلقت ابملمتلكات بسبب العمليات العسكرية ،وال
يقدم املسؤولون األمريكيون أي معلومات
تشمل أي تعويض أكثر من ( )15000دوالر أمريكي ،كما مل ح

عن الوفيات املتعلقة ابلتعويض (.)1

ويف أعقاب فضيحة التعذيب للمحتجزين العراقيي يف سجن أبو غريب اليت وقعت عام 2004م
يعد مثاال جيدا على إمهال اإلدارة األمريكية يف دفع تعويضات جديرة خالل احلرب يف العراق بعد عام
2003م ،حيث قال دوانلد رامسفيلد (وزير الدفاع األمريكي آنذاك) أمام الكوجنرس بشأن تعويض
الضحااي الذين تعرضوا ملعاملة سيئة خطرية ووحشية وقسوة على أيدي عدد من أفراد قوات االحتالل
األمريكية وحمققيها ،وبعضهم مات بعد أايم من اإلفراج عنه ،وفقا لبيان رامسفيلد الذي قال يف ذلك
الوقت :إنه سيجد طريقة قانونية لتعويض الضحااي العراقيي يف سجن أبو غريب( .)2وبعد أكثر من ست
سنوات مل يتلق أي من السجناء يف سجن أبو غريب أي تعويض عن كل أنواع االنتهاكات والتعذيب
داخل السجن؛ حيث قدم حنو ( )250سجينا عراقيا مطالبات ابلتعويض من خالل حماميهم إىل احلكومة
األمريكية يف احملاكم األمريكية ،وظلت ملفاهتم معلقة حىت الوقت احلايل (.)3
ادعى اجليش األمريكي ووزارة الدفاع أهنا دفعت تعويضات بقيمة تقدر بثالثي مليون دوالر
أمريكي يف الفرتة بي 2003م إىل 2006م للمدنيي الذين قتلوا أو جرحوا أو تعرضوا ألضرار يف
)1( Middle East newspaper. 2003. United States will not pay compensations for Iraqi
victims only for case of error and negligence. No. 9016.
)2( "Rumsfeld: It gets worse". Toronto: Globe and Mail. May 8, 2004. Archived from
the original on April 18, 2006. Retrieved 2006-05-28.
( )3منظمة العفو الدولية .2006 .ما وراء أبو غريب :االعتقال والتعذيب يف العراق .رقم الوثيقة: MDE 14/001/2006
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املمتلكات بسبب األعمال العسكرية األمريكية أو قوات التحالف أثناء القتال ،ولكن هذا االدعاء غري
صحيح (.)1
حالة أخرى إذا وقعت حادثة بالك ووتر عام 2007م يف أعقاب اهلجمات مباشرة مت تعليق
حقوق بالك ووتر يف العمل يف العراق مؤقتا ،والعديد من التحقيقات العراقية واألمريكية أجريت أو جيري
تنفيذها يف احلادث ،وقد تسبب احلادث يف أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك (نوري املالكي) طالب احلكومة
األمريكية إبهناء عقدها مع شركة األمن العراقية ،ودفع تعويضات عن سبع عشرة عائلة من الضحااي
العراقيي يف هذا احلادث بقيمة مثانية ماليي دوالر لكل عائلة ،وعرضت السفارة األمريكية  -يف وقت
الحق – ( )12500دوالر أمريكي على دفعات للضحااي وعائالهتم بعد أشهر قليلة من حادث إطالق
النار يف بغداد ،وقد رفض أفراد العديد العائالت من الضحااي العراقيي مبلغ التعويض الضعيف ،هذا
بسبب القلق من أن قبول مثل هذه األموال الصغرية كتعويض عن اجلرمية سيحد من مطالباهتم املستقبلية
ضد شركة األمن يف احملاكم الدولية( .)2كما ذكر متحدث عسكري أن اجليش األمريكي تلقى منذ مايو
املاضي مخسة عشر ألف مطالبة من العراقيي للحصول على تعويضات عن إصاابت أو أضرار انمجة عن
األنشطة العسكرية ،وقد مت دفع ما يقرب من ( )5600مطالبة ومت رفض ( ،)5700وقال مسؤولون
عسكريون أنه مت تسليم ( )2.2مليون دوالر ،وقد رخص بعض هذه املدفوعات مبوجب قانون املطالبات
األجنبية الذي وضع مبادئ توجيهية للتعويضات للمواطني األجانب الذين أصيبوا بسبب اإلمهال
العسكري األمريكي ،ومع ذلك فإن للقانون حدودا صارمة ال يتم تغطية اإلصاابت والضرر الناتج عن
القتال (.)3
بناء على ما تقدم؛ يرى الباحث أن العامل أبسره شهد املستوى اهلائل للجرائم األمريكية يف العراق
وآالف الواثئق اليت صادقت على اجلرائم ضد اإلنسانية اليت ارتكبتها القوات العسكرية األمريكية ،ولكن
مل تتم إحالة أي من هذه احلاالت إىل احملاكم الدولية ،كما أن التعويضات اليت قدمتها حكومة الوالايت

( )1منظمة العفو الدولية ،العراق :بدم ابرد :االنتهاكات على أيدي اجلماعات املسلحة 25 ،يوليو  /توز  ،2005رقم الوثيقةMDE :
.14/009/2005
)2( Sudarsan Raghavan. Washington Post Foreign ServiceThe. "U.S. Offers Cash to
Victims in Blackwater Incident. Thursday, October 25, 2007.
)3( Charles Duhigg . “Where to Draw Line on Paying Damages in Iraq”. Los
Angeles Times newspaper. March 06, 2004.
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املتحدة كانت قليلة وغري متوافقة مع حجم اجلرائم ،ابإلضافة إىل أن إدارة بوش نفت كل حماوالت إرسال
مطالبات ابلتعويض إىل احملكمة اجلنائية الدولية وغريها من احملاكم الدولية.
املطلب الثاين
تعويض الضحااي العراقيي وفق القانون الدويل اإلنساين
يوفر القانون الدويل اإلنساين أحكاما صارمة توفر آلية لتعويض الضحااي العراقيي الذين عانوا من
تدمري متلكاهتم وحياهتم ،وعلى الرغم من الفجوة يف مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول اليت
()1
تذكر حقوق األفراد يف نظام احلقوق الثانوية؛ فمن
اعتمدت يف هناية املطاف يف عام 2001م ؛ لكنها مل ح

املعروف عموما أن معاهدات حقوق اإلنسان توفر سبل اإلنصاف إجرائيا لألفراد العراقيين الذين يعانون

من إصابات من أفعال غير قانونية وسلوك ،فعلى سبيل املثال :تنص املادة رقم ( )13من االتفاقية
األوروبية حلقوق اإلنسان على أن األفراد الذين تنتهك حقوقهم املنصوص عليها يف هذه االتفاقية يكون
"وسيلة إنصاف فعالة أمام السلطة الوطنية" ،واملادة رقم ( )50من االتفاقية ذاهتا تفرض على احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان توفري الرضا فقط للضحااي ،كما تنص معاهدات حقوق اإلنسان على أحكام
حمددة بشأن التعويض وعلى سبيل املثال ضحااي االعتقال أو االحتجاز غري القانونيي(.)2
وبعد غزو العراق يف عام 2003م حتت قيادة القوات األمريكية والربيطانية مت االعرتاف أبمهية
التطبيق التكميلي للقانون الدويل اإلنساين وقانون الالجئي؛ لضمان محاية أكرب لضحااي النزاعات املسلحة،
ولكن مل يتم تنفيذها يف الواقع ،ولقد عاىن العراقيون من خمتلف أنواع االنتهاكات والتعذيب واألضرار اليت
حلقت مبمتلكاهتم دون تعويض على أساس الصكوك القانونية اليت ينص عليها القانون الدويل اإلنساين
ملعاجلة معاانهتم وأضرارهم اليت وقعت يف حياهتم ومتلكاهتم.
ومن عام 2003م ولغاية 2012م كانت هناك حالة احتالل من قبل الوالايت املتحدة واململكة
املتحدة يف العراق ،وهناك مقاالت أساسية يف القانون الدويل اإلنساين من بي العديد من القواني الدولية
اليت ميكن طرحها لتنظيم محاية حقوق اإلنسان خالل تلك الفرتة مثل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م

( )1مقاالت جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دوليا ،اليت اعتمدهتا يف القراءة الثانية جلنة القانون الدويل
"جلنة القانون الدويل" يف دورهتا الثالثة واخلمسي (وثيقة األمم املتحدة.)A / CN.4 / L.569 :
( )2املادة ( )5/9من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام 1966م.
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اليت حتتوي على مبادئ شاملة حلقوق اإلنسان ومعظم األحكام القانونية املرتبطة بوضع االحتالل وتنظيمه
آلية التعويض لضحااي احلرب.
كانت إحدى النتائج الرئيسة الحتالل العراق  -من قبل القوات األمريكية والربيطانية  -هجرة
ضخمة للشعب العراقي إىل البلدان اجملاورة يف سوراي واألردن ،وترك معظمهم منازهلم دون تعويض ،وكثريون
منهم فقدوا متلكاهتم بسبب احلرب ،وقد زاد الوضع األمين املتفاقم من معاانة املدنيي؛ حيث عجز معظمهم
عن العثور على عمل ،وكان البحث عن العمل صعبا للغاية؛ لذلك فإهنا طلبت اللجوء السياسي واإلنساين
يف بلدان أخرى.
خالل النصف األول من عام 2007م مت تسجيل ( )19800طلب جلوء لدى املفوضية يف
()1

هذين البلدين ،ولكن مل يتم تنفيذ مبادئ التعويض املنصوص عليها يف القانون الدويل اإلنساين .
وبشكل عام حيظر تاما تدمري املمتلكات اخلاصة أو العامة وفقا للقانون الدويل اإلنساين؛ ما مل
تكن العمليات العسكرية ضرورية حلماية املدنيي ،وتضمن قوة االحتالل أن تكون متلكات املدنيي آمنة
ح

أثناء املعارك العسكرية ،ابإلضافة إىل ذلك جيب على سلطة االحتالل أن تضمن محاية املمتلكات العامة

ومعاجلتها على أهنا إما متلكات غري منقولة وإما منقولة؛ فإذا كانت املمتلكات املنقولة – مثل :املركبات
واآلليات واألسلحة  -تعود للحكومة ،ومن املكن استخدامها ألسباب عسكرية؛ فيمكن االستيالء عليها
دون أي نوع من التعويض .أما إذا كانت املمتلكات غري املنقولة ختص احلكومة واملواطني  -كالعقارات
واملباين العامة  -فال جيوز أخذها يف االعتبار للحصول على تعويض إذا وقع أي ضرر هلا ،ووفقا لذلك
جيب التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق هبم وفقا للقانون الدويل اإلنساين ( .)2ويفرتض أال يتم دفع
التعويضات إال عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين ( ،)3وجيب تقدمي تعويض اثنوي ألولئك الذين فقدوا
متلكاهتم بسبب احلرب ( .)4وقد حددت األمم املتحدة املبادئ األساسية والتوجيهية بشأن احلق يف
)1( UNHCR, ‘‘Iraq situation response: update on revised activities under the January 2007
Supplementary
Appeal,
July
2007’’,
available
at
www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl5SUBSITES&id546a4a5522 (last visited 28 January
2008).

( )2هيومن رايتس ووتش" .2003 .احلرب يف العراق والقانون اإلنساين الدويل".
https://www.hrw.org/legacy/campaigns/iraq/ihlfaqoccupation.htm
( )3قانون احلرب مصطلح قانوين يشري إىل جانب من جوانب القانون الدويل العام بشأن التربيرات املقبولة لالخنراط يف احلرب ( jus ad
 )bellumوحدود السلوك املقبول يف زمن احلرب (قانون احلرب  /القانون الدويل اإلنساين)
)4( Dieter Fleck. 2013. "The Handbook of International Humanitarian Law". 3rd
edition. OUP Oxford publishing. p 654.
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اإلنصاف والتعويض للضحااي الذين عانوا من انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان؛ مبا يف ذلك معاملة
الضحااي ابلتعاطف ،واحرتام كرامتهم ،وللمحاربي حقهم يف الوصول إىل العدالة ،وطلب التعويض ،وكذلك
إصالح اآلليات اخلاصة اليت جيب احرتامها ابلكامل وتعزيزها وأتسيسها ،وتوزيع األموال للتعويض
للضحايا ،إلى جانب التطور السريع للحقوق والتعويضات المناسبة للضحايا الذين يعانون من جميع
أنواع التعذيب واألضرار التي تؤدي إلى تدمير ممتلكاتهم ،كما حددت األمم املتحدة االنتهاكات
اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين اليت تشكل جرائم مبوجب القانون الدويل وتتطلب التعويض ،وبيان ذلك
فيما يلي (:)1
 .1يقصد ابلتعويض الكايف والفعال والفوري تعزيز العدالة عن طريق معاجلة االنتهاكات اجلسيمة للقانون
الدويل حلقوق اإلنسان أو االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ،وجيب أن يتناسب اجلرب
مع خطورة االنتهاكات واألضرار اليت حلقت هبا ،ويف احلاالت اليت يكون فيها الشخص الطبيعي أو
الشخص االعتباري أو أي كيان آخر مسؤوال عن تعويض الضحية؛ فيجب أن يقدم هذا الطرف
تعويضا للضحية ،أو تعويض الدولة إذا كانت قد قدمت تعويضا ابلفعل للضحية.
 .2ينبغي أن تسعى الدول إىل وضع برامج وطنية للتعويض ،وغري ذلك من أشكال املساعدة للضحااي
يف حالة عدم مقدرة األطراف املسؤولة عن الضرر الذي حلق هبم على الوفاء ابلتزاماهتم ،أو عدم
رغبتهم يف ذلك.
 .3وفقا للقانون الداخلي والقانون الدويل ،ومع مراعاة الظروف الفردية؛ ينبغي لضحااي االنتهاكات
اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل حسب
االقتضاء ،والتناسب مع خطورة االنتهاك وظروفه يف كل حالة أن يتم تقدمي تعويضات كاملة وفعالة،
واليت تشمل األشكال اآلتية :االسرتداد ،والتعويض ،وإعادة التأهيل ،والرضا ،وضماانت عدم التكرار.
 .4ينبغي أن يستعيد الرد كلما أمكن للضحية إىل الوضع األصلي قبل وقوع االنتهاكات اجلسيمة للقانون
الدويل حلقوق اإلنسان أو االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل ،ويشمل الرد حسب

( )1انظر األمم املتحدة (اجلمعية العامة) . 2006 .املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف وجرب الضرر لضحااي
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة .قرار اعتمدته اجلمعية العامة يف  16كانون األول  /ديسمرب
 2005للقانون اإلنساين الدويل الدورة الستون البند ( 71أ) من جدول األعمال.
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االقتضاء استعادة احلرية ،والتمتع حبقوق اإلنسان واهلوية واحلياة األسرية واملواطنة ،والعودة إىل مكان
اإلقامة ،واستعادة العمل ،وإعادة املمتلكات.
واستنادا إىل ما سبق؛ فقد وجدت الدراسة أن القانون الدويل اإلنساين املرتبط ابلتعويض قد مت
خرقه من قبل الوالايت املتحدة واململكة املتحدة بعد غزو العراق ،وعلى سبيل املثال :حتتوي املادة رقم
ح
( )91من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام 1977م ( )1على قاعدة أساسية للتعويض
تشبه  -إىل حد بعيد – املادة رقم ( )3من االتفاقية الرابعة يف جنيف ( )2اليت يتم قبول مادهتا كقانون
دويل عريف عام .وتشري املادة رقم ( )91املنوه عنها إىل مسؤولية األطراف املتورطة يف حرب أو احتالل بلد
ما لدفع تعويضات للضحااي الذين عانوا من انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين اليت ارتكبها أشخاص من
دول ترسل قوات مسلحة إىل بلد آخر مثل العراق؛ فإن القانون الدويل اإلنساين ميكن أن يدين حكومات
الوالايت املتحدة واململكة املتحدة كقوى احتالل ،وذلك للوفاء ابلتزاماهتا؛ وفقا للقانون الدويل اإلنساين
وتعويض الضحااي العراقيي .وهنالك التزام حيتم على الوالايت املتحدة واململكة املتحدة بدفع تعويض وفقا
للمادة رقم ( ) 91اليت تنطبق على مجيع أطراف النزاع ،ولكن من الواضح أنه ال يتم إال إذا ارتكبت
انتهاكات ،وتؤكد الديباجة هذا التفسري عندما تؤكد أنه جيب تطبيق أحكام االتفاقيات والربوتوكول بشكل
كامل يف مجيع الظروف على مجيع األشخاص ،وأيضا ضحااي االنتهاكات احملتملي دون أي تييز سليب
قائم على طبيعة أو أصل النزاع املسلح ،أو على األسباب اليت تعتنقها أو تنسب إىل أطراف النزاع ،وابلتايل
هناك التزام ينتمي حصرًاي إىل القواعد يف القانون ،وكذلك ميكن تفسري التزامات الوالايت املتحدة واململكة
املتحدة مبوجب القانون الدويل اإلنساين على أهنا تنعكس على حقوق الضحااي العراقيي اليت يتنبأ القانون
الدويل اإلنساين بشأهنا إبجراءات سريعة إذا انتهكت هااتن الدولتان حقوق اإلنسان ،وأحلقتا الضرر
مبمتلكات العراقيي(.)3

( )1املادة ( .)91الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املنعقدة يف  12آب  /أغسطس  1949واملتعلق حبماية ضحااي النزاعات
املسلحة الدولية (الربوتوكول األول) 8 ،حزيران  /يونيه .1977
( )2املادة  3من االتفاقية الرابعة يف جنيف ،احرتام قواني احلرب وأعرافها على األرض ،جتدها يف K. ،I. Suzuki ،H. Fuijta
) .Ltd ،Nippon Hyoronsha Co ،War and Rights of Individuals ،Nagano (edsطوكيو،
 ،1999ص .37.
)3( Expert opinions by F. Kalshoven, E. David and C. Greenwood, in War and Rights
of Individuals, op. cit. (note 33).
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املطلب الثالث
املعوقات اليت تواجه تعويض الضحااي العراقيي
بعد التدخل العسكري األمريكي والربيطاين
إن الصعوابت بشأن التعويضات تقوي الغضب العراقي ضد الوالايت املتحدة وحلفائها؛ حيث
يظهر العراقيون ما حيدث عندما ينتقل اجليش من التدخل إىل االحتالل ،ويقول حمامو اجليش إن القواني
املعمول هبا غري كافية للعراقيي لطلب التعويض ،فقد اهتم العديد من املسؤولي األمريكيي اجليش بوضع
عقبات لتعويض العراقيي بسبب عدم اليقي العميق بشأن االعرتاف ابملسؤولية.
وهناك العديد من احلوادث اليت قتل فيها ضحااي عراقيون أبرايء أو جرحوا بسبب أعمال عسكرية،
يفعل البنتاغون شيئا ملساعدهتم أو أسرهم بعد أن أحلق هبم ضررا كبريا ،فعلى سبيل املثال :مطالبة من
ومل ح
فتاة تبلغ من العمر ست سنوات فقدت ذراعها ،بعد أن أصيبت برصاصات أطلقتها القوات األمريكية

أثناء مهامجتها ،ومبوجب قانون املطالبات األجنبية؛ فهي غري مؤهلة للحصول على تعويض؛ ألن معظم
إطالق النار أو التفجريات يعد نشاطا قتاليًا (.)1
ولذلك؛ فإن املعاهدة الدولية حلقوق اإلنسان قدمت عالجات فعالة النتهاكات حقوق اإلنسان
من قبل الوالايت املتحدة كدولة احتالل ،وتركت القضية إىل الوالايت املتحدة لتقرر ما إذا كانت ستعوض
الضحااي العراقيي أم ال ،وكانت هناك حجة تنص على أنه ال ميكن أن يكون هناك حق فردي للتعويض؛
بسبب عدم وجود إجراء دويل ميكن للفرد مبوجبه مارسة هذا احلق (.)2
على الرغم من أن اجملتمع الدويل يوفر قواعد للتعويض يف معظم املعاهدات الدولية إال أن الواقع
يبي أنه كان من الصعب التغلب على العديد من العقبات املتعلقة بتعويض الضحااي؛ فقد واجه الشعب
العراقي العديد من العقبات القانونية فيما يتعلق مبطالباهتم ابلتعويض اليت جاءت على النحو اآليت (:)3

)1( Charles Duhigg . “Where to Draw Line on Paying Damages in Iraq”. Los Angeles
Times newspaper. March 06, 2004.
)2( Riccardo Pisillo Mazzeschi. Reparation Claims by Individuals for State Breaches of
Humanitarian Law and Human Rights: An Overview. Journal of International
Criminal Justice. 1 (2003), 339–347, Oxford University Press, 2003. P 340.
( )3جنيفر زيرك .2010 .مسئولية الشركات عن االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان :تقرير أعد ملكتب مفوض األمم املتحدة
السامي حلقوق اإلنسان .ص .122
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هل توجد أحكام معاهدة دولية تفرض على الوالايت املتحدة واململكة املتحدة التزاما ابلتعويض
لصاحل الضحااي خلرقهم القانون الدويل اإلنساين؟ وهل ميكن للعراقيي االعتماد على قانون روما األساسي
والقانون الدويل اإلنساين ملنح حقوقهم ضد الوالايت املتحدة واململكة املتحدة؟ وكيف ميكن رفع هذه
احلقوق وفرضها أمام حمكمة دولية مثل احملكمة اجلنائية الدولية؟ وهل هناك قانون دويل عريف مينح التزاما
ابلتعويض لصاحل الضحااي العراقيي؟
يواجه اجملتمع الدويل العديد من املشكالت والعقبات يف حاالت التعويضات للضحااي العراقيي؛
بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت خالل فرتة احلرب يف العراق؛ حيث حيدد نظام روما األساسي
هذه اجلرائم ،وتتمثل األمهية األساسية ملثل هذه احملاكم يف فرض عقوابت على اجملرمي ،والتأكيد على
الضحااي ،وتكون سبل اإلنصاف فيها حمدودة للغاية وغري م حرضية.

ومن املرجح أن يشري املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية إىل رهان اجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك

ضحااي احلرب غري الدولية ،ويف البلدان اليت حتتلها دول أخرى مثل حالة حرب العراق يف عام 2003م،
حيث إن املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية لديه خماوف كبرية من عدم حتقيق الكثري من العمل
وتعويض ضحااي احلروب؛ فعلى سبيل املثال يف القرار رقم ( )827عام 1993م الصادر عن اجملتمع
الدويل الذي يعتمد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،وبسبب التداخل بي
مصلحة األعضاء يف جملس األمن؛ فإن نتيجة املصلحة العكسية بينهما أدت إىل إمهال تعويض الضحااي،
وأجنز عمل احملكمة الدولية دون إصدار أحكام على حق الضحااي يف احلصول على تعويضات عن مجيع
أنواع الضرر اليت حلقت هبم وحياهتم.
يتم توفري الوسائل املناسبة لتعويض هؤالء الضحااي عن األضرار اليت
وجتدر اإلشارة إىل أنه مل ح
تكن هناك آلية فعالة توفر
حلقت هبم نتيجة انتهاكات قانون القانون الدويل اإلنساين ،وابلتايل مل ح
التعويضات؛ فحدثت جرائم ضد اإلنسانية يف يوغوسالفيا السابقة ،ومع ذلك كان الصراع بي الدول

األعضاء يف جملس األمن هو العقبات الرئيسة أمام منح تعويضات للضحااي بعد احلرب يف يوغوسالفيا
السابقة.
وبناء على األسس املذكورة أعاله؛ يتبي أن االعتبارات غري الكاملة االفرتاض مقبولة؛ حيث إن
يتمكن الضحااي من
هناك أمثلة قليلة يف حروب أخرى مثل احلرب على العراق يف عام 2003م ،حيث مل
ح

احلصول على تعويض عن األضرار وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف بلدهم.
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وعلى املستوى الدويل كانت هناك بعض التطورات يف األدوات والوسائل لتمكي الضحااي من
السعي إىل احلصول على حقوقهم أمام احملاكم واهليئات الدولية ،وتقدمي أدلة على مطالبات التعويضات،
ولكن هذه املمارسات تظهر واقعا خمتلفا؛ بسبب سيطرة القوى العظمى على أي قرار يصدره جملس األمن
الدويل الذي خيول اهليئات الدولية تقدمي التعويضات ،وسبل اإلنصاف لضحااي انتهاكات القانون الدويل
اإلنساين.
واليوم ال توجد آلية فعالة تسمح للضحااي ابإلعالن عن حقوقهم للتعويض عن األضرار اليت
حلقت حبياهتم ،والسعي إىل احلصول على تعويض مبوجب القانون اإلنساين الدويل ونظام روما األساسي.
ومت االستنتاج إىل أن املشكلة أكثر صعوبة؛ فيما يتعلق أبحكام املعاهدات اإلنسانية املتعلقة
ابلتعويض اليت ال تفكر عادة يف آلية اإلشراف القضائية أو شبه القضائية الدولية.
ومع ذلك فال ميكن إنكار حق األفراد يف التعويض على أساس املعايري الدولية الثانوية على
األقل؛ أي بعبارة أخرى يوجد حق لألفراد يف التعويض على املستوى الدويل على الرغم من أنه ال ميكن
فرضه شخصيًا بواسطة األفراد من خالل وسائل االنتصاف الدولية ،وأخريا هناك عقبة أخرى أمام األفراد
الذين يقدمون مطالبات ضد الدولة املسؤولة أمام احملاكم احمللية لدولة أخرى وهي القاعدة العرفية يف شأن
حصانة الدول األجنبية ،وترد أمثلة حديثة على تطبيق قاعدة احلصانة يف جمال القانون اإلنساين وقانون
حقوق اإلنسان من خالل حكمي :أحدمها صادر من احملاكم اإليطالية ،واآلخر صادر من احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان (.)1
اخلالصة:
انقشت الدراسة القواعد العامة لتعويض الضحااي ،وحقوق املدنيي يف التعويض
يف هذا الفصل
ح

وفق القانون الدويل اإلنساين ،وتبي الضعف األساسي هلذا القانون فيما يتعلق آبلية التعويض .كما انقشت
التعويض يف قانون احملكمة اجلنائية الدولية ،وتعويض الضحااي العراقيي بسبب احلرب يف العراق (2003م-
2012م) ،وقد بينت الدراسة أن املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين يف شأن احلق يف طلب
التعويض تنص على أن يشمل الضحااي الذين تعرضوا لألذى بشكل فردي أو مجاعي ،وميكن أن يشمل:

)1( ECHR (Grand Chamber) , Judgment of 21 November 2001, Application No.
35763/97, Sulaiman Al-Adsani v. UK, 23 Human Rights Law Journal (2002) 39.
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العوائل ،أو املدعى عليهم من الضحية املباشرة ،واألشخاص الذين عانوا من ضرر يف التدخل ملساعدة
الضحااي يف حمنة أو ملنع اإليذاء.
وقد توصلت الدراسة إىل أن املعاهدات الدولية تبىن على مخسة أشكال من التعويضات:
االسرتداد ،والتعويض ،وإعادة التأهيل ،والرضا ،وضماانت عدم التكرار .وينبغي أن حيصل ضحااي احلرب
 الذين عانوا من ضرر ونوع خمتلف من الضرر على النحو احملدد يف املعاهدات الدولية ومبادئ األمماملتحدة بشأن احلق يف اإلنصاف  -على التعويض دون احلاجة إىل إثبات األعمال غري املشروعة.
وبينت املناقشة يف هذا الفصل أن اجملتمع الدويل يواجه العديد من املشكالت والعقبات يف حاالت
التعويضات للضحااي العراقيي؛ بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت خالل فرتة احلرب على
العراق ،وعلى الرغم من املعاهدات الدولية – مثل :القانون الدويل اإلنساين ،ونظام روما األساسي  -فإن
تدفع اململكة املتحدة تعويضات للضحااي العراقيي بعد الغزو يف عام
هناك قواني خاصة للتعويض ،ومل ح
2003م ،حيث مت التعويض عن عدد قليل من احلاالت .وكذلك احلال ابلنسبة للوالايت املتحدة فلم تق حم
بتعويض الضحااي املدنيي من العراقيي بسبب إمهال وأخطاء من قبل قواهتا العسكرية ،وأعلن املسؤولون

العسكريون األمريكيون أن عائالت آالف العراقيي الذين قتلوا أو جرحوا على أيدي القوات األمريكية لن
يتلقوا أي تعويض؛ ما مل يثبتوا وجود حاالت إمهال ال لبس فيها أو أخطاء من جانب اجلنود األمريكيي.
ولذلك؛ فإن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان قدمت عالجات فعالة النتهاكات حقوق اإلنسان من
حلكومتيهما لتقرير ما إذا كان سيتم
قبل الوالايت املتحدة واململكة املتحدة كقوة احتالل ،وتركت القضية
ح

تعويض الضحااي العراقيي أم ال.
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اخلامتة
تناولت الدراسة موضوع التدخل اإلنساين العسكري يف ظل أحكام القانون الدويل "العراق
امنوذجا " ،وذلك ببيان اإلطار القانوين الستخدام القوة يف العالقات الدولية واالستثناءات الواردة عليها،
ومفهوم التدخل اإلنساين العسكري ومكانته يف القانون الدويل وتوضيح أحكامه وحتديد املسؤولية الدولية
كأساس للتدخل الدويل اإلنساين ،وحتليل موضوع تعويضات الضحااي يف التدخالت العسكرية واحلروب،
من حيث مبادئ التعويضات يف املعاهدات الدولية ،وتعويضات الضحااي يف حرب العراق (-2003
 ،)2012وتقييم حالة االحتالل األمريكي والربيطاين للعراق.
ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل للعديد من النتائج الرئيسية اليت سامهت يف االجابة على
أسئلة ال دراسة واألهداف النظرية املعتمدة ،هبدف حتديد نقاط الضعف يف القانون الدويل اإلنساين واحملكمة
اجلنائية الدولية ،كما خلصت الدراسة إىل عدة توصيات من املفيد أن تراعيها الدول ومنظمات اجملتمع
الدويل وفقهاء القانون الدويل املعنيي بتطوير قواعده ،وهي على النحو اآليت:
أوال -النتائج:
ً
 .1أن مبدأ عدم التدخل هو أحد املبادئ األساسية يف القانون الدويل ،لكن مع بداية النظام الدويل
األحادي بعد اهنيار االحتادي السوفييت ،شهد مبدأ عدم التدخل وعرب سياسة الوالايت املتحدة
األمريكية وحلفائها ،تقويضا منظما له ،حيث استطاعت إرساء مبدأ التدخل اإلنساين بصفته مبدأ
جديد يف العالقات الدولية ،يسمح هلا ابلتدخل يف الشؤون الداخلية للدول وسيادة الدولة.
 .2إن معايري نزاهة التدخل اإلنساين ال تنطبق على حالة العراق ،حيث مل يكن اللجوء إىل القوة آخر
الوسائل ،بل كان استخدام القوة أول خيار جلأت إليه دول التحالف ،كما مل يكن هناك تناسب بي
مظاهر خرق حقوق اإلنسان الذي تدعيه أمريكا وحلفائها ووسائل تنفيذ التدخل.
 .3اظهرت التحليل والتقارير الدولية والدراسات ذات الصلة ضعف القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات
املسلحة بشكل عام ويف العراق على وجه اخلصوص.
 .4بصفة عامة مل حترتم الوالايت املتحدة األمريكية وحلفائها شروط التدخل اإلنساين اجلاري هبا العمل،
وأن جممل اإلجراءات املتخذة خالهلا فرتة التدخل يف العراق نبعت من إرادة الدول املتدخلة منفردة
دون رجوعها إىل أ حكام ميثاق منظمة األمم املتحدة ،إال يف وقت الحق ،حبثا عن الشرعية ،وهذا
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راجع لكون املنظمة األمية مل تتحكم يف األمور كما جيب ،حبيث مل تدعم قرار جملس األمن 688
ابإلجراءات التنفيذية الكافية.
 .5إن القوات العسكرية األمريكية والربيطانية كانت مسؤولة عن العديد من املذابح يف العراق ،وأن هذه
احلوادث تثل انتهاكا قواي للمادة ( )1/4من بروتوكول جنيف الرابع ،وأن عمليات القتل والتعذيب
ضد املدنيي بغض النظر عن السبب كان جيب أن تتوقف وفقا للقانون الدويل اإلنساين ،حبيث جيب
التمييز دائما بي املدنيي وبي القتل العشوائي.
 .6إن قواعد القانون الدويل وأحكام احملكمة اجلنائية الدولية تنع املالحقة القضائية واالدعاءات جملرمي
احلرب وخمالفي حقوق اإلنسان من الوالايت املتحدة واململكة املتحدة خالل الفرتة اليت تلت غزو
العراق يف العام 2003م.
 .7عرفت املادة ( )43من الربوتوكول اإلضايف التفاقية جنيف الرابعة مصطلحات "القوات املسلحة
واملقاتلي وأعطتهم معان جديدة" ،ولكن رغم ذلك مل يتم تطبيق هذه املعاين على أرض الواقع ،على
الرغم من أمهيتها يف توصيف كيفية التعامل مع سالمة الناس العامة أثناء األعمال العدائية واملواد
املذكورة يف تلك الفقرة اليت قدمت وصفا واضحا ملصطلحي "األهداف العسكرية" و "حظر اهلجمات
على األشخاص واألهداف املدنية.
 .8ومن خالل استعراض الدراسات السابقة والتقارير الدولية اتضح وجود نقاط ضعف رئيسية يف القانون
الدويل خالل االحتالل من العام ( )2012-2003واليت مهدت حلدوث تلك االنتهاكات حلقوق
اإلنسان يف العراق ،ويظهر ذلك يف عدم وجود آليات تطبيق واقعية توفر مستوى عاليا من احلماية
للمدنيي يف مجيع احلاالت ،ويف النزاعات الدولية وغري الدولية ،ومل تقدم بروتوكوالت اتفاقية جنيف
(الرابعة) بشأن املدنيي لعام 1949م معيارا واضحا لتحديد احتالل الدولة ،وكيفية اعتبار حياة
الناس ومحايتهم أثناء االحتالل.
 .9شكلت احلرب يف العراق عام 2003م اليت قادهتا الوالايت املتحدة واململكة املتحدة مغامرة عسكرية
غري مسؤولة كلفت الشعب العراقي أضرارا كبرية يف األرواح واملمتلكات ،وتركت عددا كبريا من
األرواح الضائعة ،واالنتهاكات املأساوية حلقوق اإلنسان اليت أثرت يف القانون الدويل بشكل كبري،
تطبق بنود اتفاقيات جنيف
وبسبب هيمنة أمريكا واململكة املتحدة على قرارات جملس األمن؛ فلم ح

يف حرب العراق.
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 .10إن املشكلة الرئيسة للقانون الدويل اإلنساين ال تكمن يف غياب املواد املرتبطة حبماية حقوق اإلنسان
أو ضعفها ،وإمنا تكمن يف التطبيق من جانب اجملتمع الدويل ألحكام القانون الدويل اإلنساين،
والعيب الرئيس هو ضعف آليات التنفيذ لتحقيق األهداف اإلنسانية املمثلة يف بروتوكوالت جنيف.
 .11افتقار بروتوكوالت جنيف إىل آلية خاصة للتحقيق يف الوقائع ،وتقييم األدلة على االنتهاكات اليت
تصيب املوارد البشرية يف مناطق الصراع ،واليت تتطلب محاية قوية من اجملتمع الدويل ،من خالل
اللجنة العليا ،لكن هنالك عقبات أخرى تتمثل يف هيمنة الوالايت املتحدة واململكة املتحدة على
أي قرار قد يؤثر يف مصلحتهم الوطنية ،وبصورة خاصة داخل جملس األمن.
اترخييي يف  7يوليو 2011م أبن التزامات
حكمي
 .12قضت حمكمة حقوق اإلنسان األوروبية يف
ح
ح
اململكة املتحدة املتعلقة ابملوارد البشرية تنطبق على األعمال الربيطانية يف العراق ،وأهنا انتهكت
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،عن طريق عدم إجراء حتقيقات كافية يف أعمال القتل خلمسة
عراقيي من قبل قواهتا هناك ،وأن اعتقاهلا العراقيي قد بلغ حد االحتجاز التعسفي ،ومع ذلك مل
كم على أي من اجملرمي ابلسجن.
حي ح

 .13أكدت التقارير الدولية تعذيب املعتقلي الذين حيتجزون بصورة غري قانونية كما حصل يف سجن أبو
غريب يف العراق ،وبسبب عدم وجود سلطة تنفيذية دولية تطبق بنود القانون الدويل اإلنساين؛ فقد
استمرت االنتهاكات حلقوق اإلنسان يف العراق.
 .14على الرغم من أن القانون الدويل اإلنساين يغطي جمموعة واسعة من أوضاع االنتهاكات حلقوق
اإلنسان؛ إال أنه فيما يتعلق بسلطة االحتالل فال تزال تفتقر إىل تعريفات إضافية؛ لتمكي القانون
الدويل اإلنساين من احلفاظ على األمن ،من خالل إنفاذ القانون الدويل يف احلروب غري الدولية.
 .15مل يتم تضمي املادة رقم ( )44من بروتوكول جنيف اإلضايف لعام 1977م أمهية االعرتاف ابملدنيي؛
ابعتباره إلزاميًا ،وينبغي التمييز بي املقاتلي وبي غري املقاتلي ،لكن العديد من احلوادث يف العراق
أتخذ سيناريو معاكسا تاما جلوهر هذه املادة مثلما حصل يف :الفلوجة ،واحملمودية ،وحديثة.
قواي على خرق القانون الدويل اإلنساين ،وبصورة خاصة الربوتوكول األول،
 .16كانت حرب العراق دليال ً
املادة رقم ( )75من اتفاقية جنيف الرابعة ،ومسؤولة عن العديد من املذابح يف العراق ،وتثل هذه
احلوادث انتهاكا قوًاي للمادة األوىل من الربوتوكول اإلضايف التفاقية جنيف الرابعة.
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حتدد مراقبة أعمال القوة احملتلة
 .17إن وسائل التنفيذ الدولية يف مجيع اتفاقيات جنيف غري فعالة ،ومل ح
بوضوح يف مجيع اتفاقيات جنيف؛ فالقانون الدويل اإلنساين ليس فعاال؛ وال يتضمن أدوات عملية
سريعة وسهلة حلماية األرواح البشرية يف صراعات واسعة ومعقدة مثل احلرب يف العراق.
 .18تفتقر العديد من البلدان إىل اإلرادة السياسية على اختاذ إجراءات قوية حلماية مواطنيها من التعذيب،
واالنتهاكات من البلدان األجنبية اليت حتتل أراضيها؛ حيث شهد العامل  -خالل القرن املاضي حىت
الوقت احلايل  -العديد من اإلابدة اجلماعية يف رواندة ويوغسالفيا وسوراي ،واآلالف من اجملازر اليت
ارتكبها اجلنود األفراد من الوالايت املتحدة ،ولذلك فهناك حاجة إىل تعديالت رئيسة ،وال سيما
القانون الدويل اإلنساين.
تكن اجملتمع الدويل ابلكامل
 .19إن هيمنة الوالايت املتحدة واململكة املتحدة على جملس األمن الدويل مل ح
من اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع التعذيب ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد العراقيي؛ بسبب

هيمنتهما على القرار داخل احملكمة العليا الدولية.
 .20إن حرمان الوالايت املتحدة واململكة املتحدة من مناقشة أي قرار حول حقوق اإلنسان يف العراق
لتي لديهما خماوف من
هاتي الدو ح
هو العقبة الرئيسة يف محاية الضحااي العراقيي؛ ألن حكوم حيت ح
سلسلة من املالحقات القضائية جلرائمها اهلائلة يف العراق.
 .21إ ن املعاهدات الدولية تصنف مخسة أشكال من التعويضات :التعويض ،وإعادة التأهيل ،والرضا،
وضماانت عدم التكرار .ولضحااي احلرب الذين يعانون من ضرر ونوع خمتلف من الضرر احلق يف
احلصول على تعويض؛ وفقا للمعاهدات الدولية ومبادئ األمم املتحدة بشأن احلق يف االنتصاف،
ويستطيع ضحااي احلرب احلصول على تعويض دون احلاجة إىل إثبات األعمال غري املشروعة.
 .22حيدد قانون احملكمة اجلنائية الدولية املبادئ املتعلقة ابلتعويضات واجلرب ،أو فيما يتعلق ابلضحااي ،مبا
يف ذلك رد االعتبار والتعويض وإعادة التأهيل .وتعد املادة رقم ( )91من بروتوكول جنيف اإلضايف
1977م األول األساس لتعويضات ضحااي احلرب اليت تنشئ العديد من آليات إنفاذ القانون امللزمة
قانوان ،وتنص املادة رقم ( )79من نظام روما األساسي على دفع تعويضات لضحااي احلرب عن
طريق إنشاء صندوق استئماين ملصلحة ضحايا اجلرائم الواقعة داخل اختصاص احملكمة وأسر هؤالء
الضحااي.
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 .23يتمثل الضعف الرئيس يف القانون الدويل اإلنساين املتعلق ابحلق يف التعويض يف أنه طاملا كان الفعل
يعد مشروعا؛ فلن يسمح أبي مطالبة "معرتف هبا قانوان" من قبل الضحية ابلتعويض ،بغض النظر
عن مستوى الضرر.
 .24إن عدم مقدرة احملكمة اجلنائية الدولية على توفري العدالة للضحااي العراقيي من شأنه أن يزيد من
دائرة الفوضى والعنف؛ ما يؤدي ابلتايل إىل فشل أحد األهداف الرئيسة إلنشاء احملكمة اجلنائية
الدولية.
 .25لقد عاىن العراقيون من خمتلف أنواع االنتهاكات ،والتعذيب ،واألضرار اليت حلقت مبمتلكاهتم؛ دون
تعويض على أساس الصكوك القانونية اليت ينص عليها القانون الدويل اإلنساين ملعاجلة معاانهتم
وأضرارهم اليت وقعت يف حياهتم ومتلكاهتم.
 .26تبي عدم مقدرة احملكمة اجلنائية الدولية على التحقيق يف اجلرائم حبق اإلنسانية اليت ارتكبت يف
العراق ،والعقبات على هيئة احملكمة اجلنائية الدولية يف العراق ،وعدم املقدرة على محاية حقوق
اإلنسان للشعب العراقي ،ومناقشة بعض حاالت انتهاك نظام روما األساسي يف العراق للجرائم اليت
ارتكبتها القوات األمريكية والربيطانية ،واجلوانب املرتبطة هبا من احملكمة اجلنائية الدولية يف حرب
العراق.
 .27إن سلطة احملكمة اجلنائية الدولية تواجه حتدايت كبرية؛ بسبب معارضة الوالايت املتحدة للمحكمة،
وبصورة أساسية آليتها ملقاضاة اجملرمي من أي جنسية ،وكذلك حالة الدول غري األطراف يف
النزاعات.
 .28إن حم اكمة جمرمي احلرب من الوالايت املتحدة واململكة املتحدة بسبب العديد من اجلرائم الكبرية اليت
ارتكبوها يف العراق بعد الغزو يف عام 2003م؛ لن تكون مكنة ،يف ظل اآللية احلالية للمحكمة
اجلنائية الدولية والسلطة الضعيفة املنصوص عليها يف أحكام نظام روما األساسي.
تكن فعالة
 .29كانت احملكمة اجلنائية الدولية انجحة يف العديد من احلاالت يف أفريقيا وآسيا ،ولكنها مل ح
تاما مع حالة حرب العراق بعد عام 2003م يف تقدمي جمرمي احلرب من الوالايت املتحدة واململكة
لتي سيطرات على قرار جملس األمن الدويل الذي جيعل احملكمة
هاتي الدو ح
املتحدة إىل العدالة؛ ألن ح
اجلنائية الدولية غري قادرة على تنفيذ قانون روما ،وميثل هذا الوضع  -يف خمتلف احلاالت الفردية
واجلماعية  -انتهاكا حلقوق اإلنسان يف حرب العراق.
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اثنيًا -التوصيات:

استنادا إىل نتائج الدراسة واملناقشة يف الفصول السابقة ،والتوصيات املستندة إىل املقابالت اليت

أجريت مع عينة خمتارة من األساتذة يف القانون الدويل؛ تقدم هذه الدراسة التوصيات القانونية اآلتية:
 .1ضرورة منع التدخل اإلنساين إال بناء على قرار مسبق وصريح من جملس األمن جييز هذا التدخل،
كما جيب على اجمللس أ حن يضع القيود واإلجراءات الالزمة للحد من حاالت التدخل ،واعتبار أي
حالة تدخل ال حتظى مبوافقة مسبقة وصرحية من جملس األمن الدويل من حاالت العدوان اليت توجب
عليه اختاذ التدابري الالزمة لوقف هذا العدوان.
 .2ضرورة أن يتحرى جملس األمن الدويل الدقة عند اختاذه قرارا ابلتدخل اإلنساين العسكري ،وأن يكون
هذا التدخل وفقا لضوابط تؤكد ثبوت حدوث انتهاكات ملنظمة حلقوق اإلنسان ،وأن يكون آخر
البدائل املتاحة ،وخاليا من املصاحل االقتصادية والسياسية ،وأال يؤدي إىل ارتكاب جرائم إنسانية
لتحقيق احلماية حلقوق اإلنسان.
 .3ضرورة إعمال العقل لفكرة التدخل اإلنساين ،وتوجيهها إىل الغاية اإلنسانية اليت وجدت من أجلها،
وأن يستند تطبيقه إىل تقييم مجاعي للحاالت اإلنسانية اليت تستدعي التدخل من جانب اجملموعة
الدولية.
 .4ضرورة الرقابة على شرعية قرارات جملس األمن اليت تشكل النتيجة املنطقية لتكامل النظام القانوين
الدويل ،حبيث يواكب التطور يف جمال البناء املعياري هلذا النظام ،من خالل االعرتاف اباللتزامات
القانونية املقررة ملصلحة اجلماعة الدولية ككل.
 .5من الضروري حتديد الضوابط واملبادئ واملعايري اليت حتدد احلاالت اإلنسانية أوال ،مث بيان آلية ترمجة
هذه املبادئ القانونية إىل واقع عملي ،واالستناد إىل حقيقة أن السلطة القانونية للدولة حتمل يف
طياهتا سلطة فرض قواعد قانونية اثبتة ،مبا يف ذلك القواعد القائمة على مبادئ حقوق اإلنسان.
 .6ضرورة اللجوء إىل التدابري والوسائل السياسية واالقتصادية؛ ملعاجلة األوضاع السياسية ،وأن حق تقرير
املصري السياسي هو احلل األمثل قبل اللجوء إىل التدخل العسكري يف اإلطار اإلنساين الذي قد
يؤدي إىل آاثر كارثية.
 .7جيب التأكيد على ضرورة عدم احنراف التدخل اإلنساين عن هدفه الرئيس الذي يستهدف محاية
حقوق اإلنسان ،وعدم االحتالل القسري ،وإال انقلب إىل قوة عسكرية عدوانية.
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 .8ضرورة إخضاع حق الدول يف الدفاع عن نفسها إذا اعتدي عليها ابلقوة املسلحة لتقييم جملس األمن
الدويل ورقابته.
 .9تطوير قواعد القانون الدويل وأحكام احملكمة اجلنائية الدولية؛ لتشمل نظام التعويضات لضحااي احلرب
يف القواني واالتفاقيات الدولية للضحااي العراقيي الذين عانوا من التعذيب وسوء املعاملة من قبل
القوات األمريكية والربيطانية خالل احتالل العراق.
 .10ضرورة تطوير آلية التنفيذ يف إطار القانون الدويل ،حبيث ال يكون أي جمرم فوق القانون ،مبا يف ذلك
املواطنون من أعضاء جملس األمن مثل :الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا .وهناك بعض املواد
القانونية اليت ينبغي تعديلها ،وتتضمن قواعد ملزمة جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،وهذه
املواد املوجودة يف جنيف الربوتوكول اإلضايف 1977م وال سيما املادة رقم ( )47اليت تنص على أن
املرتزقة املدنيي "يشاركون بشكل مباشر يف األعمال العدائية" وهم "بدافع املشاركة يف األعمال
العدائية أساسا من خالل الرغبة يف حتقيق مكاسب خاصة" .وجيب أن تضيف هذه املادة حكما
ملزما للتمييز بي اإلجراءات الدفاعية واهلجومية .وكذلك املادة رقم ( )27اليت تنص على ما أييت:
"جيب أن تكون املرأة حممية بشكل خاص ضد أي هجوم على شرفها ،ال سيما ضد االغتصاب،
والبغاء القسري ،أو أي شكل من أشكال االعتداء املخل ابلنظام العام " .وكذلك املادة رقم ()18
يف بروتوكول جنيف الثالث والربوتوكول األول (املواد  .)15-12ومن املقرتح منح األمم املتحدة قرارا
ملزما حىت ال تنتهك أي دولة القانون الدويل ،وال سيما قانون محاية األطفال والنساء من العواقب
تفعل الدولة ذلك ،واالمتثال
الوخيمة والعقوابت الصارمة ،وميكن أيضا استخدام القوة العسكرية إذا مل ح
للقانون الدويل ال ينبغي أن يوافق جملس األمن الدويل على العقوابت؛ ألن احلرب يف العراق أظهرت

أن دولتي (اململكة املتحدة والوالايت املتحدة) قد خرقتا القانون الدويل ،وابت من املستحيل احلصول
على موافقتهما لفرض عقوابت على دول حتيهما.

 .11لقد أصبح "حق النقض" جمللس األمن التابع لألمم املتحدة عقبة أمام صحنع السالم على الرغم من
أن "سلطة الفيتو" غري مذكورة صراحة يف ميثاق األمم املتحدة ،كما أن حقيقة القرارات "املوضوعية"
الصادرة عن جملس أمن األمم املتحدة تتطلب "األصوات املتفق عليها من قبل األعضاء الدائمي"،
وتعين أن ًأاي من هؤالء األعضاء الدائمي ميكن أن مينع تبين املجلس ًأاي من مشاريع قرارات اجمللس
بشأن التدخالت العسكرية اإلنسانية.
215

 .12ينبغي أن تنص املادة رقم ( )1/27من ميثاق األمم املتحدة على ما أييت" :لكل عضو يف جملس
األمن صوت واحد ولكنه ال يستخدم حق النقض ضد التصويت اإلجيايب ابألغلبية".
 .13هناك حاجة إىل تعديل آلية اختاذ القرارات من جانب جملس األمن التابع لألمم املتحدة املرتبط بقضااي
حقوق اإلنسان ،ومنها تعديل املادة رقم ( )2/27من ميثاق األمم املتحدة حبيث تنص على ما أييت:
"تستند قرارات جملس األمن بشأن املسائل اإلجرائية إىل أغلبية األصوات اإلجيابية من تسعة أعضاء،
وال جيوز رفض النقض بقرار من األغلبية".
 .14تفتقر العديد من البلدان إىل القرار السياسي الختاذ إجراءات قوية حلماية مواطنيها من التعذيب
واالنتهاكات من البلدان األجنبية اليت حتتل أراضيها ،وينبغي أن يتضمن القانون الدويل اإلنساين
أحكاما ملزمة إضافية لتخويل الدول اليت حتت االحتالل  -مثل العراق  -تقدمي طلب احلماية الدولية
من األمم املتحدة مباشرة دون الرجوع إىل جملس األمن.
 .15ينبغي تغيري آلية اختاذ القرار يف جملس األمن من أجل منع بعض األعضاء من حتديد وجود هتديدات
للسلم الدويل ،ووقف نفوذ الوالايت املتحدة واململكة املتحدة على قرار اجمللس؛ ما جيعله عقبة يف
طريق تنفيذ القانون اإلنساين.
 .16حتتاج احملكمة اجلنائية الدولية إىل املزيد من التطوير يف تنفيذ أحكامها ،وكذلك إجراءات استدعاء
اجملرمي من أجل فرض العقوابت على مجيع اجملرمي يف احلرب دون استثناء ،والسماح إبثبات جرائم
احلرب اليت يستخدام فيها أي سالح بطرق خمتلفة ،ومنح املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية
كافة السلطات ملقاضاة الضباط واجلنود األمريكيي؛ بسبب استخدام هذه األسلحة اليت تثل إخفاقا
واضحا للمحكمة اجلنائية الدولية يف حرب العراق.
 .17جيب أن يتضمن قانون روما األساسي مزيدا من التفاصيل حول األسلحة احملظورة لالستخدام املتبادل،
مثل اليورانيوم املنضب والفوسفور األبيض اللذين استخدمتهما القوات األمريكية يف الفلوجة املدينة
العراقية الصغرية ضد قوات املقاومة اليت تتجاهل الضرر اهلائل الذي يلحق ابملدنيي الذين يعيشون
يف هذه املدينة.
 .18جيب على الدول اليت وقعت على اتفاق روما األساسي أن تضيف بندا يف املادة رقم ( )5من القانون
الذي ميكن احملكمة من مقاضاة دول – مثل :الوالايت املتحدة ،واململكة املتحدة  -تعارض معارضة
تصنيف العدوان؛ ألن احملكمة تارس االختصاص القضائي على جرمية العدوان مبجرد اعتماد حكم
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رقمي ( 121و - )123حيدد النشاط اإلجرامي احملدد ،ويدرج الظروف اليت
 وفقاح
للماديت ح
تستخدم فيها احملكمة سلطتها القانونية على اجلرمية ،وجيب أن يكون هذا النوع من األحكام متناغما
مع األحكام ذات الصلة مبيثاق األمم املتحدة.
 .19تعديل أحكام روما إبضافة أحكام إضافية؛ حبيث تنص على عقوابت قانونية على أشخاص أو دول
ترفض الذهاب للمحاكمة بسبب :أفعال غري قانونية ،وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية؛ حيث ينبغي
البت يف هذه العقوابت القانونية من جملس األمن ،وخصوصا املواد القانونية يف احملكمة اجلنائية الدولية
أرقام (.)68 ،67 ،60 ،63 ،8
 .20هناك حاجة ﺇىل مزيد من ﺍلتطوير يف نظاﻡ االعتقال ﺍلكامل من قبل احملكمة ﺍجلنائية ﺍلدﻭلية ،فضال
عن اإلﺫﻥ للمدعي ﺍلعاﻡ للمحكمة ﺍجلنائية ﺍلدﻭلية بإجرﺍﺀ ﺍالجتماعاﺕ مع ﺍلشهوﺩ ﻭﺍلضحايا يف
توقع على قانون
ﺍلبلد ﺍلذﻱ ﻭقعت فيه ﺍجلرﺍئم ضد ﺍإلنسانية ،ﻭﺇعماﻝ االعتقال على الدول اليت مل ح

روما األساسي.

 .21يقرتح تعديل املواد أرقام ( )6و ( )7و ( )8من قانون احملكمة اجلنائية؛ حبيث تقدم تعريفات دقيقة
جلرائم اإلابدة اجلماعية اليت ترتكبها الدولة واحلكومة ،وتطلب احملكمة التحقق من وجود عدة معايري
يف قضية معينة ضد اإلنسانية  -كما هي حمددة يف نظام روما األساسي  -قبل أن حماكمة الفرد من
قبل احملكمة .وميكن أن يسمح النظام احلايل للمحكمة اجلنائية الدولية إصدار األحكام فقط على
األفراد ،وليس على مستوى الدول.
 .22ضرورة إلغاء القواعد الواردة يف القانون الدويل اإلنساين اليت حتمل بعض احلقوق للدولة وقواهتا
املسلحة ،وإحلاق الضرر ابملمتلكات عند الضرورة وأثناء احلرب ،وأن هذه الفكرة تتعارض مع املبادئ
الرئيسة حلقوق اإلنسان ،وال تتوازن بي الضرورة العسكرية وبي حقوق اإلنسان.
 .23ينبغي أن تتضمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لقانون احملكمة اجلنائية الدولية تعريفا واسعا
للضحااي ،مع إعطاء الصفة الدقيقة جلميع األشخاص املدنيي الذين أصيبوا  -بصورة مباشرة أم غري
مباشرة  -جبرمية ارتكبها شخص مدان.
حكوميت الوالايت املتحدة واململكة املتحدة بنشر معلومات كمية وجغرافية عن استخدام
 .24مطالبة
ح
اليورانيوم املنضب يف العراق.
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 .25ضرورة أن حيصل مجيع الضحااي العراقيي على تعويضات كاملة عندما يكون ذلك مكنا جلميع
األفعال غري القانونية اليت ارتكبتها القوات العسكرية األمريكية والربيطانية خالل فرتة احلرب ،وعالوة
على ذلك ميكن أن تساعد الوسائل املبتكرة للتعويض يف احملكمة على حتقيق أهداف املادة رقم
()75؛ عندما يكون هناك عدد ضخم من املطالبي ابلتعويض ،والسماح للضحااي العراقيي نظر
قضااي التعويضات ،ومساع ادعاءاهتم فيها.
 .26أن تسعى الدول إىل وضع برامج وطنية للتعويض ،وغري ذلك من أشكال املساعدة للضحااي؛ يف
حالة عدم مقدرة األطراف املسؤولة عن الضرر  -الذي حلق هبم  -على الوفاء ابلتزاماهتم ،أو عدم
رغبتهم يف ذلك.
حكوميت الوالايت املتحدة واململكة املتحدة ابلتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف حرب
 .27مطالبة
ح
العراق ،والوفاء ابلتزاماهتما جتاه االنتهاكات املستمرة مبوجب القانون الدويل.

 .28مطالبة املقررين اخلاصي املعنيي ابألمم املتحدة ابلتحقيق يف املسائل املرتبطة بوابء العيوب اخللقية يف
العراق مثل :األمراض ،والوقاية ،والعالج ،واحتياجات الضحااي.
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