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ملخص البحث :
وتخضــع بداهــة لقــوانین دقیقــة ، المفــي معظــم دول العــاألمنیــةلقــد انتشــرت هــذه الشــركات 

كــــان  ٢٠٠٣الشــــركات األمنیــــة التــــي دخلــــت العــــراق بعــــد االحــــتالل االمریكــــياال ان ، وصــــارمة 

مهــام ال وتعــددكثــرة العــدد:من خــاللنشــاطها مخالفــا لمــا جــرت علیــه العــادة فــي بقیــة دول العــالم،

نیین.وقد تم تناول الموضوع من وتجاوزها على كرامة وحیاة وممتلكات المدقوانین،للخضوع العدم و 

شكل جدید للمرتزقة حسب المواثیق كالشركات األمنیة خالل مقدمة وخمسة مباحث، تناول األول: 

فــي العملیــات القتالیــة الــى جانــب قــوات تهامشــاركلهــا، والثالــث: :المهــام الموكلــة ، والثــاني:الدولیــة

، والخـامس: وضـعها وري والیمین االمریكـيمع الحزب الجمهتهاعالق، والرابع: االحتالل األمریكي

ـــین مـــن خاللهـــا أن ا ـــ م هـــ هالخاســـر االول مـــن ممارســـاتالقانوني،وخاتمـــة تب ـــو المواطن ن و ن العراقی

ومدعومــه مــن اقــوى قــوة ومعــداتشــركات تمتلــك قــوة الــدول مــن اســلحةكونهــا  هــاامامالعــاجزون 

وضــعت و  هملبحــث عــن حقــوقل امــامهمالطــرق القانونیــة فیــه فــي ظــرف ســدتعســكریة فــي العــالم،

ان یكــون الى حــدوصــل بهــا االســتهتار حتــى ،الكثیــر مــن العراقیــل القانونیــة واالجرائیــة ذلــك  امــام

متعة لبعض منتسبیها.اطالق النار على المدنیین العزل

Protecting Civilians in Iraq from Private Security
Companies under the Occupation

Lecturer Mushrif Wasmi Mohammad AL.Shammari
College of Political Science / University of Mosul

Abstract:
Security companies have widely spread in most countries in the

world. They are evidently subject to precise and strict rules. However, the

activities of the security companies, which entered Iraq after the
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American occupation in 2003, were different from those practiced in the

rest of the world. That was evident through the big number of companies,

the variety of tasks, not being subject to laws, transgressing civilians'

honor, life, and properties.

The subject falls into an introduction and five sections. The first

section tackles the security companies as a new form of mercenary

according to the international conventions. The second tackles the duties

assigned to these companies. The third tackles their participation in

combat operations beside the American occupation forces. The fourth

tackles their relation with the Republican Party and the American Right.

The fifth tackles their legal position. The research concludes that the first

loser from all these practices are the Iraqi civilians, who stand helpless in

front of companies that have the power of states in weapons and

equipment.

In addition of being backed by the strongest military superpower,

in a condition that all legal ways are blocked on the face of those civilians

who are seeking their rights, confronting many legal and procedural

obstacles. Moreover, carelessness has reached an extent that shooting un

armed civilians by some of the affiliated in these security companies is

done just for fun.

:المقدمة
یجمــع المفكــرون السیاســیون علــى ان مبــرر وجــود الدولــة هــو الحفــاظ علــى مصــالح النــاس، 

وُأولـــى هـــذه المصـــالح الحفـــاظ علـــى ارواحهـــم فـــي مواجهـــة الصـــراعات المحلیـــة والدولیـــة. وبتطـــور 

ن خاصــة حــول هــذه الحمایــة، واعنــي بــذلك الفكرالسیاســي والقــانوني وصــل العــالم الــى وضــع قــوانی

القــانون الــدولي االنســاني الــذي یحمــي المــدنیین غیــر المحــاربین فــي منــاطق الحــروب والمنازعــات 

.)١(أثناء الحروب الدولیة والنزاعات الداخلیةالدولیة

ویجــد المتتبــع لتــاریخ الحــروب والنزاعــات المســلحة ان ثمــة انتهاكــات خطیــرة لهــذا القــانون، 

كل مقصود احیانا. ونحاول في هـذه الدراسـة ان نتتبـع امكانیـة حمایـة المـدنیین فـي العـراق فـي وبش

ظـــل وجـــود ظـــاهرة قدیمـــة حدیثـــة، وهـــي وجـــود المرتزقـــة،او مـــایطلق علیـــه حالیـــا الشـــركات االمنیـــة 



…لخاصةا حمایة السكان المدنیین في العراق من الشركات األمنیة

٣٢٣

الخاصــة،والتي باتــت تمــارس اعمــاال كانــت تقــع مــن صــمیم واجبــات الدولــة، التــي لهــا وحــدها حــق 

تالك القوة المسلحة بشكل مشروع بما انعكس على الدور العسكري واالمني للدولة،حیث احتكار ام

تبدلت الحال بعد دخول اطـراف جدیـدة مثـل الشـركات العسـكریة واالمنیـة الخاصـة، فلـم تعـد الدولـة 

الجهــة الوحیــدة التــي تحتكــر تــوفیر االمــن والصــرف علیــه بعــد ان كــان المجــال العســكري یعــد مــن 

لدولـــة التـــي الیمكـــن ان تتخلـــى عنهـــا، وتتركـــز ســـمة الســـیادة االساســـیة فـــي احتكـــار صـــمیم مهـــام ا

الحكومــة الوطنیــة الســتخدام وســائل االكــراه المتمثلــة فــي تكــوین القــوات المســلحة والشــرطة والقــوات 

النظامیــة االخــرى وادارتهــا واســتخدامها.ولكن بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة بــدأت الشــركات العســكریة 

الخاصـــة تزحـــف تـــدریجیا علـــى مجـــاالت نفـــوذ الدولـــة التقلیدیـــة  فـــي المجـــال االمنـــي (ثـــم واالمنیـــة 

العسكري)وتســـتولي علیهـــا بتنـــازل مـــن الدولـــة ،وفـــي بعـــض الحـــاالت بتشـــجیع منها.هـــذه الشـــركات 

، وهـذا یتطلـب ایضـا )٢(تعمل بجد اآلن فـي دول عدیـدة مـن بینهـا العـراق وافغانسـتان بعـد احاللهمـا

اجبات وجنسیات هذه الشركات، اضافة الـى عالقتهـا الوظیفیـة مـع القـوات المحتلـة معرفة ماهیة وو 

بشكل خاص، وعالقتها السیاسیة و(االیدیولوجیة)مع البیت االبیض والحزب الجمهوري االمریكیین 

اضــافة الــى وضــعها القــانوني،او مــا اصــطلح علیــة توهیمــا بــالفراغ القــانوني المتعمــد الــذي تعمــل 

ولمة هذا النشاط،الذي انتشر على المسـتویین الرأسـي واالفقـي، مـن حیـث المهـام فیه.خاصة بعد ع

ومن حیث التوسع الجغرافي.وتغیر طبیعـة النشـاط التنظیمیـة ،إذ أدرجـت الشـركات التـي تعمـل فـي 

.وتم تناول ذلك في مقدمة وخمسة مباحث، تناول )٣(هذا المجال في اسواق االوراق واالسهم المالیة

:المهــام الموكلــة ات األمنیــة كشــكل جدیــد للمرتزقــة حســب المواثیــق الدولیــة، والثــاني:األول: الشــرك

ـــى جانـــب قـــوات االحـــتالل األمریكـــي، والرابـــع:  ـــات القتالیـــة ال لهـــا، والثالـــث: مشـــاركتها فـــي العملی

عالقتها مع الحـزب الجمهـوري والیمـین االمریكـي، والخـامس: وضـعها القانوني،اضـافة الـى خاتمـة 

النتائج التي توصل الیها البحث.احتوت اهم

�ϕѧѧϳΛϭϣϟ�ΏѧѧγΣ�Δѧѧϗί ΗέϣϠϟ�ΩѧѧϳΩΟ�ϝϛѧѧη�ΔѧѧϳϧϣϷ�ΕΎϛέѧѧηϟ��ϝϭϷ�Ι ѧѧΣΑϣϟ
الدولیة

لقــد عــرف التــاریخ حــروب المرتزقــة بشــكل كبیــر خــالل الحــروب االوربیــة، لدرجــة ان ملوكــا 

أسـاویة،األمر وأمراء في اوربا اعتمدوا علیهم بشكل شبه تام في حروبهم،وغالبـا مـا كانـت النتـائج م

الذي حدى بمفكر وسیاسي مثل نیقوال میكیافللي ان هاجم دورهم واالعتمـاد علیهم،وطالـب بتكـوین 

جیوش وطنیة،التحارب من اجل المال،بل من اجل قضیة سامیة تمتلك مبررات ودوافـع ومقومـات 

ربا،لتطـل علینـا االنتصار فیها ولها. ولقد اختفت هذه الظاهرة بظهور الدول القومیة الحدیثة فـي او 

من جدید جیوش المرتزقة،لكن بثیاب معاصرة.
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ان  الشركات االمنیة العاملة في العراق التمتلك ایة صفة قانونیة تعطیهـا الحـق فـي القیـام 

بعملیــات عســكریة مــن أي نــوع كــان اللهــم اال صــفة االرتــزاق الــذي تقــره السیاســة االمریكیــة وتمنعــه 

دیثة.القوانین واالعراف الدولیة الح

) مــن البروتوكــول االول الملحــق باتفاقیــة جنیــف لعـــام ٤٧والمرتــزق ـ كمــا عرفتــه المــادة(

م هــو:من یجــري تجنیــده،محلیا او فــي الخــارج، لیقاتــل فــي نظــام مســلح، ومــن یشــارك فعــال ١٩٧٧

ومباشــرة فــي االعمــال العدائیــة ، ومــن یكــون حــافزه االساســي مــن االشــتراك فــي القتــال الرغبــة فــي 

مغنم شخصي ،ولیس من رعایا طرف من اطراف النزاع وال مواطنا في اقلـیم یسـیطر علیـه تحقیق 

احد اطراف النزاع، ولیس عضوا في القوات المسلحة ألحد اطـراف النـزاع ،ولـیس موفـدا فـي مهمـة 

.)٤(رسمیة من قبل دولة لیست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة

ه الشـــركات والعناصــــر التـــي تعمـــل فیهـــا مـــن قبیـــل المرتزقــــة، أن الفقـــه الـــدولي اعتبـــر هـــذ

والجمعیـة العامـة وحتـى فقهـاء ویتضح ذلك من تعریفات اتفاقیة األمم المتحـدة وقـرارات مجلـس األمـن 

القانون الدولي الذین ركزوا شروحهم على المرتزقة، ونحن نرى أنه ال یوجد فرق بین المرتزقة وتلـك الشـركات 

مرتزقة . ویتضح ذلك من المهام التي تقوم هذه الشركات عن طریق عناصرها من ممارسة بل أنها شركات لل

فمهـــام هـــذه األعمـــال التـــي تقتصـــر علـــي الجیـــوش فهـــي تشـــترك فـــي القتـــال فـــي نزاعـــات دولیـــة أو داخلیـــة. 

الشركات وعملها ال یختلف عن عمل المرتزقة في شيء بل هو نسـخة متطـورة مـن عمـل المرتزقـة 

ا وشــموال مــن المرتــزق، وعلــى ذلــك نســتطیع القــول أنهــا نســخة متطــورة مــن المرتزقــة وأكثــر اتســاع

استعانت بالتقدم العلمي والتكنولوجي لتطویر نفسها وبالتالي فال فرق بینها وبین المرتزقة في شئ، 

،والنتـــائج )٥(بـــل علـــى العكـــس فأنهـــا أخطـــر مـــن المرتزقـــة إلمكانیاتهـــا الواســـعة والمتقدمـــة والمتطـــورة

یرة التي تحدثها. الخط

ونتیجة لالنتهاكـات والخـروق الكبیـرة والمتعـددة التـي ارتكبهـا المرتزقـة وللتندیـد الـذي قـام بـه 

المجتمـــع الـــدولي ضـــد افعـــالهم، فقـــد اكتســـبوا ســـمعة ســـیئة وادرجـــت اعمـــالهم ضـــمن االفعـــال غیـــر 

مجلــــس االمــــن .وبــــذلك فاســــتخدامهم حرمتــــه االمــــم المتحــــدة حیــــث ادان )٦(المشــــروعة واالجرامیــــة 

وقـــرار مشـــابه عـــام  ١٩٦٧تجنیـــدهم الســـقاط حكومـــات الـــدول االعضـــاء فـــي االمـــم المتحـــدة عـــام 

،فـــي الوقــــت الــــذي اقــــرت فیــــه االمـــم المتحــــدة واعترفــــت بالمقــــاتلین والمحــــاربین والمقاومــــة  ١٩٧٣

الوطنیــة التــي اصــبحت تعامــل وفــق  قواعــد القــانون الدولي،وكــذلك ورد هــذا التحــریم فــي اتفاقیــات

،الـذي حـرمهم مـن حـق المطالبـة  ١٩٤٩) مـن البروتوكـول االضـافي االول لعـام ٢٧جنیف،(المادة

وقــد أصــدرت .)٧(بحــق العســكري او بوضــع اســیر الحــرب، لیحــاكموا كجنــاة فــي الــدول المتضــررة

الجمعیــة العامــة لالمــم المتحــدة قــرارات تــدین وتنــدد بممارســات المرتزقــة خاصــة ضــد الــدول النامیــة 

بشـأن المرتزقـة كوسـیلة النتهـاك ٤/١٢/١٩٨٦التحـرر الـوطني منهـا القـرار  الصـادر فـي وحركات 

حقوق اإلنسـان وإلعاقـة ممارسـة الشـعوب لحقهـا فـي تقریـر المصـیر، الـذي أكـد أن االرتـزاق یشـكل 
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تهدیــدا للســلم واألمــن الــدولیین ویخــالف المبــادئ األساســیة للقــانون الــدولي وأدان هــذا القــرار تزایــد 

إلي تجنید المرتزقة وتمویلهم وتدریبهم ونقلهم واستخدامهم ألنها تقوض االستقرار في الـدول اللجوء

م  إقــرت الجمعیــة العامــة ٤/١٢/١٩٨٩النامیــة، ونــددت بــأي دولــة تلجــأ إلــیهم أو تســاعدهم . وفــي

قیـة أن االتفاقیة الدولیة لمناهضة تجنید المرتزقة واستخدامهم وتمویلهم وتدریبهم، وأكدت هـذه االتفا

أنشــــطة وتجنیــــد واســــتخدام المرتزقــــة تنتهــــك مبــــادئ القــــانون الــــدولي مثــــل المســــاواة فــــي الســــیادة 

واعتبـرت مـا سـبق واالستقالل السیاسي والسالمة اإلقلیمیة للـدول وحـق الشـعوب فـي تقریـر مصـیرها 

ــــــــم جــــــــرائم ذات اختصــــــــاص عــــــــالمي ینبغــــــــي محاكمــــــــة أو تســــــــلیم مــــــــن یرتكبهــــــــا.  ــــــــرار رق وكــــــــذلك الق

م) بشــأن اســـتخدام ١٢/١٢/١٩٩٧)الصــادر عــن الجمعیـــة العامــة لالمـــم المتحــدة فـــي (٥٢/١١٢(

أكدت المرتزقة كوسیلة النتهاك حقوق اإلنسان وٕاعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر المصیرالذي 

فــة فیــه الجمعیــة العامــة خطــورة المرتزقــة وعــدم شــرعیة تمــویلهم أو تــدریبهم أو حشــدهم أو نقلهــم أو اســتخدامهم لمخال

.)٨(ذلك لمیثاق األمم المتحدة ومبادئ وأهداف ولقواعد القانون الدولي

وقــد حرمــت(االرتزاق) وتحاســب علیــه القــوانین الوطنیــة لــبعض الــدول، فالقــانون األلمــاني 

.)٩(یعرض كل ألماني للحبس إذا حمل السالح لصالح جهة أجنبیة

الى الحمایة ممـا یقـع خـارج واساس الشركات االمنیة الخاصة هو وجود اشخاص یحتاجون

المنظومة الحكومیة، وحمایة شركات ومؤسسات من هذا القبیل، فتم اللجـوء الـى الحـرس الخـاص، 

وهو عمـل یقـوم بـه اشـخاص مـدربون وذوو خبـرة وقـدرة، خاصـة مـن اولئـك الـذین سـبق لهـم العمـل 

صـة عرفـت الحقـا في المؤسسات العسكریة واالمنیـة. فتطـور هـذا النشـاط لتقـوم بـه شـركات متخص

بالشركات االمنیة الخاصة.

لقــد عمــت هــذه الظــاهرة معظــم دول العــالم بمــا فــي ذلــك الــدول العربیــة، اال ان وجودهــا فــي 

العـــراق لـــه صـــفة الخصوصـــیة مختلفـــا بـــذلك عـــن كـــل دول العـــالم، حیـــث یعـــد العـــراق اكثـــر دولـــة 

الـذي كشـف مـا خفـي مـن عانت،وال تزال،من وجود هذه الشـركات، بـل ان وجودهـا فـي العـراق هـو

دورها القتالي بشكل سافر، بعـد ان كـان غیـر ظـاهر للعیـان امـام المـواطن العـادي واسـتقطبت هـذه 

، عنـدما قـام مسـلحون ٢٠٠٧ایلـول ١٦الشركات األضواء وأصـبحت محـل إهتمـام الـرأي العـام فـي 

مـــا یبـــرر مـــدنیا عراقیـــا فـــي ســـاحة النســـور فـــي بغـــداد دون وجـــود  ١٧مـــن شـــركة بـــالك ووتربقتـــل 

ــــك . إن الســــكان فــــي العــــراق یعــــانون مــــن التهدیــــد المســــتمر ألرواحهــــم وأمــــوالهم وكرامــــاتهم )١٠(ذل

وٕانســانیتهم جـــراء ممارســات هـــذه الشــركات بشـــكل لــم یســـبق لــه مثیـــل فــي التـــاریخ المعاصــر. وقـــد 

ازدهــر عمــل هــذه الشــركات لوجــود زبــائن یبحثــون عــن خــدماتها مــن شــركات دولیــة تســعى للفــوز 

منظمــات االغاثــة الدولیــة والشــركات االعالمیة،اضــافة الــى الــدول وفــي مقــدمتها الوالیــات بعقــود و 

المتحدة االمریكیة التي اصبحت زبونها الرئیسي ، حیث اناطت بها اعماال كثیرة كان الجیش یقوم 

اء ،ویقــع العــراق فــي قـــــلب هــذه الــــتجارة الطائلــة االربــاح المنتشــرة فــي جمیــع ارجــ)١١(بهــا فــي الســابق
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. وتوســع عملهــا لیشــمل االمــم المتحــدة(بما یتنــاقض مــع )١٢(االرض مــن كولومبیــا الــى افغانســتان 

فراراتها سالفة الذكر) حیث نجـد ان عملیـات حفـظ السـالم التـي قامـت بهـا المنظمـة فـي التسـعینات 

.وتطــور عمــل هــذه الشــركات فــي العــراق وتوســع الــى الحــد )١٣(ادت فیهــا هــذه الشــركات دورا مهمــا

،رغـــم )١٤(ي تطلـــب ان توجـــد لهـــا اتحـــادا باســـم (اتحـــاد الشـــركات االمنیـــة العاملـــة فـــي العـــراق)الـــذ

انتمائهــــا الــــى جنســــیات مختلفــــة مــــن امریكیــــة وبریطانیــــة واوغندیــــة وفلبینیــــة وقبرصــــیة ورومانیــــة 

ـــة واوكرانیـــة)١٥(وتشـــیكیة ـــة وهندی ـــغ )١٦(ونیبالی ـــة،وغیرذلك حتـــى بل ـــة وجنـــوب افریقیـــة وعراقی والمانی

.)١٧()شركات٣١٠(عددها

إن ظهور هذه الشـركات یعـد بمثابـة انقـالب فـي الشـؤون االمنیـة والعسـكریة، فهـذه الظـاهرة 

سـوف تحــدث تغییــرا هــائال فــي الطریقـة التــي ســیتم بهــا تنفیــذ الحـروب مســتقبال ورغــم وجــود ســوابق 

.)١٨() عاما٢٥٠تاریخیة إال أن هذه الظاهرة لم نشهدها منذ حوالي (

ϧΎѧΛϟ�Ι ΣΑϣϟ:ي Δѧλ ΎΧϟ�Δѧϳϧϣϻ�ΕΎϛέѧηϠϟ�ΔѧϠϛϭϣϟ�ϡΎѧϬϣϟ�ϕέόϟΎѧΑ�ΔѧϠϣΎόϟ
مع قوات       األحتالل األمریكي    

ان هذه الشركات تتخـذ اشـكاال مختلفـة، ولهـا مهـام متباینـة ایضـا، حسـب المجـال والظـروف 

التـــي تعمـــل فیهـــا،وهي قـــد تطـــورت تاریخیـــا مـــن حیـــث شـــكلها وتنظیمهـــا ومهامهـــا واســـلوب عملهـــا 

  :ـ)١٩(القانوني.ویهمنا هنا المهام التي تقوم بها هذه الشركات في العراق، وأهمهاووضعها

االمـــن الشخصــــي لالفــــراد والمــــوظفین االمـــریكیین واالجانــــب والبعثــــات الدبلوماســــیة االمریكیــــة. ١

واالجنبیة.

خدمات المرافقة. .٢

توفیر خدمات االتصال والمواصالت. .٣

  طاف.ادارة االزمات وحاالت االخت. ٤

االستشارات االمنیة وتقدیر المخاطر. .٥

لمنخرطة في اعادةتأمین المواقع والمنشآت الدبلوماسیة والشركات المدنیة ا .٦ اعمار العراق.                            

توفیر الحمایة االلكترونیة وقواعد البیانات.. ٧

تطویر انظمة الحمایة والرقابة.. ٨

االسناد.الدعم اللوجستي و . ٩

مرافقة قوافل االمدادات واالغذیة لجیوش االحتالل.. ١٠

تــولي ومتابعــة تنفیــذ العقــود التــي تــدخل فــي بــاب االعمار،حیــث تكلــف بالقیــام بأعمــال اداریــة . ١١

ووكاالت لتنفیذ مهام المتعاقد الذي یخشى تنفیذ اعماله بشكل مباشر.
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ا، لـذلك نـرى هـذه الشـركات اصـبحت وهذه مهام تعجز بعض الجیوش والـدول عـن القیـام بهـ

بعیــدة عــن رقابــة الــدول المســتأجرة لهــا، یضــاف لــذلك ان )٢٠(تمتلــك اجهــزة اســتخباریة خاصــة بهــا

بعـــض الشـــركات مثـــل شـــركة بـــالك ووتـــر اصـــبحت تضـــع قواعـــد مســـتجدة لعملیـــات ادارة الحـــرب 

ا المـؤتمر العـالمي وقواعد االشتباك والقتـال حسـب اهوائهـا،ولم تتـورع عـن االعـالن عـن استضـافته

للقوات الخاصـة، هـذا المـؤتمر الـذي تضـمن حلقـات عمـل بمعنـى ورش للتـدریب حـول موضـوعات 

ـــارت عجـــب المـــراقبین مـــن قبیـــل :حـــل أزمـــات الرهـــائن، ورســـم معـــالم شخصـــیات االنتحـــاریین،  اث

.)٢١(والجوانب السایكولوجیة للمواقف الحرجة ولعملیات الحوادث البالغة الخطورة

االطار فقد طالب برلمانیان بریطانیان بتحقیق حول اخفاء معلومات استخباریة وضمن هذا 

هامــــة عــــن الجــــیش البریطــــاني حصــــلت علیهــــا شــــركة امنیــــة بریطانیــــة فــــي البصــــرة عــــن الجــــیش 

البریطــاني نفســه. ویقــول احــد منتســبي الشــركة لقــد بلغنــا بعــدم التحــدث عــن ایــة معلومــات یمكننــا 

البریطـاني، وذلــك عنــدما كـانوا یتنقلــون یومیــا بـین مراكــز الشــرطة جمعهـا، وعــدم نقلهـا الــى الجــیش

في البصرة، مفسرا ذلك بأن رؤساءة،وربما وزارة الخارجیة نفسـها كمـا یقـول، الیریـدون كشـف حجـم 

.)٢٢(الفساد داخل الشرطة العراقیة والخرق الذي تتعرض له من قبل المیلیشیات

ه الشــركات فــي الصــراعات الداخلیــة مــن مــا ســبق یثیــر كثیــرا مــن الشــكوك حــول تــدخل هــذ

ـــــل  ـــــم بنـــــاء بعضـــــها بمســـــاعدة الشـــــركات الخاصـــــة مث خـــــالل عالقاتهـــــا مـــــع المیلیشـــــیات ،التـــــي ت

) شــخص والتــي تــم انشــاؤها وتــدریبها ٢٠٠٠میلیشــیا(حركة الوفــاق الــوطني) البــالغ عــدد افرادهــا (

والشــركة البریطانیـــة مـــن وتأهیلهــا مـــن قبــل شـــركة بریطانبــة. ویتضـــح التــداخل بـــین هــذه المیلیشـــیا 

خــالص العقــد الــذي تــم لهــذه الشــركة بوســاطة احمــد الجلبــي رئــیس هــذه المیلیشــیا لحمایــة المنشــآت 

، وتأسـیس شـركة امنیـة )٢٣(النفطیة ، وتعیین كثیر من افراد المیلیشیا التابعه لـه فـي هـذه الحمایـات

شـارك فیـه الجـیش العراقـي علـى تابعة للوفاق الوطني بإسم (أبابیل)، عثر في مقرها، اثناء تفتـیش

،كمــا ان شــركة بــالك ووتــر ـ حســب تحقیــق فیــدرالي )٢٤(اســلحة امریكیــة محظــورة وبكمیــات كبیــرة

امریكي ـ وجد لدیها ما یكفي من االدلة إلدانتها بتهریب اسلحة غیر مرخصة الى العراق تـم بیعهـا 

.)٢٥(ارهابیةفي السوق السوداء وصلت الى من تصفهم الوالیات المتحدة بمنظمات
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�ϰѧϟ�ΔϳϟΎΗϘϟ�ΕΎϳϠϣόϟ�ϲϓالشركات األمنیة الخاصةمشاركةالمبحث الثالث: 
األمریكيقوات االحتاللجانب 

قـــال بیتـــر ســـینجر المحلـــل بمعهـــد بروكینجـــز والـــذي ألـــف كتابـــا عـــن الشـــركات العســـكریة 

تملكها في قواتها المسلحة الخاصة: ((ان الوالیات المتحدة بحاجة كبیرة الى القوة البشریة لكنها ال

.  فقیــام االدارة االمریكیــة عــام )٢٦(القائمــة علــى التطــوع وال یمكــن ان توفرهــا لهــا الــدول المتحالفــة))

م بخفـــض عـــدد القـــوات المســـلحة مـــن جهـــة،وتبني (اســـتراتیجیة الهیمنـــة) التـــي وســـعت مـــن ١٩٩٠

ى ،كـان دافعـا اساسـیا لالعتمـاد االلتزامات العسكریة االمریكیة على الساحة العالمیة مـن جهـة اخـر 

على القطاع الخاص حیث تبنى وزیر الدفاع االمریكي السابق دونالد رامسفیلد سیاسة جدیـدة یبعـد 

مـن خاللهـا البنتـاغون و یحـرره مـن البیروقراطیـة التـي باتـت ـ حسـب تعبیـره ـ تهـدد االمـن القـومي 

، حیــث قــال:  )٢٧(المنیــة الخاصــة االمریكــي وذلــك باالعتمــاد علــى القطــاع الخــاص،أي الشــركات ا

((أننــا نواجــه الیــوم عــدوا  خطیــرا یهــدد أمــن أمریكــا وكــل مــن یرتــدي الــزى العســكري ربمــا ینصــرف 

ذهنكم إلي أحد الطغاة في العصور السا بقة ولكنه یحیا بین ظهرانینا أنه البیروقراطیة التـي تغتـال 

م ٢٠٠٢)، وفــي صــیف ٢٨یــره مــن ذاتــه))(وزارة الــدفاع.. وأنــا ال أنــوي مهاجمــة البنتــاجون بــل تحر 

أزاح  رامســفیلد الغمــوض الــذي ورد فــي الخطــاب الســابق تحــت عنــوان التحــول الثــوري بالعســكریة 

األمریكیــة فقال((لقــد قــررت تبنــي نمــوذج تجــاري بالبنتــاجون یعلــن الحــرب علــي الــنمط البیروقراطــي 

ات مختلفــة أبرزهــا الحرفیــة والكفــاءة . وجــاء ذلـك العتبــار )٢٩(لنرتـدي ثــوب المغــامرین الرأســمالیین))

ألداء المهــــام التـــي تطلــــب مــــنهم دون الــــدخول بــــإجراءات التـــي یتمتعــــون بهــــا وســــرعة تعبئـــتهم

وقتــًا طــویًال حتــى یــتم تجنیــد قــوة محاربة،وبــذلك تتحــول الحــرب الــى بیروقراطیــة وٕاجرائیــة  تأخــذ

یني نائب الرئیس االمریكـي السـابق 'مقاوالت' بین البنتاجون وبین تلك الشركات ـ كما یرى دیك تش

ــ بحیــث یــؤدي ذلــك إلــى تخفیــف عــبء الكثیــر مــن المهــام عــن كاهــل الجــیش بإســناد الكثیــر مــن  ـ

ب مثـــل حـــرب العـــراق إلـــى شـــركات المهمـــات التـــي تقـــوم بهـــا القـــوات النظامیـــة التـــي تخـــوض حـــر 

.وكــان ذلــك )٣٠(، تمــارس نشــاطها تحــت أشــراف وتنســیق مــن القــوات  والمخــابرات األمریكیــةخاصــة

نتیجـــة لالخفـــاق البیروقراطـــي والسیاســـي لمواجهـــة بعـــض التهدیـــدات التـــي یمكـــن للقطـــاع الخـــاص 

التعامل معها بمرونـة اكبـر مـن القـوات الحكومیـة ،ولكـن ذلـك یـأتي علـى حسـاب القـیم الدیمقراطیـة 

ـــة التـــي تركـــز علـــى مفـــاهیم المســـائلة والشـــفافیة حیـــث تســـتخدم الـــدول الشـــركات العســـكریة واالم نی

.)٣١(الخاصة لكنها تظل بمنأى عن المراقبة التشریعیة

وهكذا  اصبح الجیش االمریكي یعتمد علیها للقیام بعملیات  هـي مـن صـمیم واجباتـه بعـد 

ان اخـــــذت الوالیـــــات المتحـــــدة تعتمـــــد علـــــى المصـــــادر الخارجیـــــة والقطـــــاع الخـــــاص بعیـــــدا عـــــن 

مسلحة والمعتمدة دستوریا ، واسناد جوانب من المصادرالوطنیة المتمثلة بالقوات الوطنیة الرسمیة ال

مســـؤولیة تـــأمین العـــراق الیهـــا بـــدال مـــن مواجهـــة الحاجـــة التـــي باتـــت تـــدعو الـــى مزیـــد مـــن الجنـــود 
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٣٢٩

النظامیین. ویطلق المسؤولون االمریكیون على شركة بالك ووتر(الشریك الصـامت) حیـث تصـول 

یفیــد بتریــوس القائــد االمریكــي فــي وتجــول فــي عــرض العــرق وطوله.هــذا الشــریك الــذي قــال عنــه د

العراق ـ امـام لجنـة مـن مجلـس النـواب (الكونغرس)ــ ان وجـوده مهـم جـدا لتنفیـذ المهمـة االمنیـة فـي 

. لقــــد )٣٢(العــــراق حیــــث ان بعــــض العملیــــات العســــكریة المهمــــة فــــي العــــراق مــــا كانــــت لتــــتم بدونــــه

بـوزارة الـدفاع االمریكیـة ـ اصـبحت (شـركة بـالك ووتر)حالیـا ینطبـق علیهـا وصـف احـد المسـؤولین

لــدور هــذه الشــركات فــي فیتنــام وهــي حالــة فیهــا شــبه مــن الحالــة العراقیــة ـ بأنهــا (جــیش امریكــا 

. حیـث یقـوم ـ كمـا )٣٣(الصـغیر)، الـذي یسـد فراغـا تركتـه الحكومـة االمریكیـة دون ان تعتـرف بـذلك

لى القیام بها من ناحیة، ویمنح یذكر ممثل بریطانیا السابق في العراق ـ بأعمال التقوى الجیوش ع

القتالیـة (فــي مقاتلـة المسلحین)بشــكل افضـل بــدال مـن حراســة )٣٤(الفرصـة للجیــوش للقیـام بواجباتهــا

ـــة القوافـــل ـــر مـــن )٣٥(المخـــازن ومرافق .  ولتغطیـــة العجـــز االمنـــي الـــذي حصـــل بعـــد انســـحاب الكثی

مریكـي السـابق جـورج بـوش الـى ، الى الحد الذي دفـع بـالرئیس اال)٣٦(الجیوش المتحالفة من العراق

الدعوة الى انشاء(وحدة احتیاط مدني) من المتطوعین تعمل على نحـو شـبیه باالحتیـاطي الغـرض 

منهــا تخفیــف العــبء عــن  كاهــل القــوات المســلحة وتوظیــف المــدنیین االمــریكیین الــذین یتمتعــون 

ا االحتیـاطي مثلـه أكثـر ، وهـذ)٣٧(بمهارات دقیقة للخدمة في مهمات خارجیة منها مواجهـة االرهـاب

،اضــافة الــى اكثــرمن )٣٨(ألــف جنــدي ال یحملــون الجنســیة األمریكیــة فــي الجــیش االمریكــي ٣٥مــن 

) مــــن منتســــبي الشــــركات االمنیــــة فــــي العــــراق فــــي حــــبن ان عــــدد الجنــــود النظــــامیین ١٧٥٠٠٠(

شـــاد ، وفـــي مقدمـــة هـــذا االحتیـــاطي تـــأتي شـــركة بـــالك ووترالتـــي ا)٣٩()١٥٠٠٠٠االمـــریكیین یبلـــغ(

الــرئیس بــدورها وشــكرها علــى مــا قدمتــة مــن (خدمــة ثمینــة) لكــــادر اإلدارة االمـریـكیـــة فــي الخــارج 

.)٤٠(ومقدرا الخدمة و(التضحیة )التي قدمتها في (حمایة حیاة الناس)

وتــــأتي اهمیــــة هــــذه الشــــركات بالنســــبة للجــــیش واالدارة االمریكیــــة، ایضــــا، مــــن ان قتالهــــا 

مریكیة مما یرفع الحرج عنهـا امـام الـراي العـام االمریكـي الـذي یتـاثر الیحسبون ضمن الخسائر اال

بعــدد هــؤالء القتلــى ممــا یدفعــه الــى المزیــد مــن المعارضــة للحــرب فــي العــراق، باالضــافة الــى ان 

، )٤١(الجـــرائم التـــي ترتكبهـــا التوثـــق وال (تحســـب) ویمكـــن التنصـــل مـــن تبعاتهـــا القانونیـــة والسیاســـیة

لیـات قـذرة تخشـي  فعلهـا فــي العلـن لمـا فیهـا مـن مخالفـات جسـیمة للقــانون خاصـة عنـد  القیـام بعم

، والتنصــل مــن االلتزامــات التــي یفرضــها القــانون الــدولي علــى الــدول )٤٢(الــدولي والقــیم األخالقیــة

المحتلة تجاه الدول الواقعة تحـت االحـتالل. أن ذلـك یحقـق للبنتـاجون أفضـل وسـیلة للهـروب مـن

دینهم وتحملهـــم المســـؤولیة القضـــائیة ألنهـــم یقومـــون بعملیـــات قـــذرة یـــرفض كافـــة القـــوانین التـــي تـــ

.)٤٣(لتعارضها مع القیم اإلنسانیة وشرف الخدمة العسكریةالعسكریون النظامیون القیام بها

لقــد امتلكــت شــركة بــالك ووتــر نفــوذا واســعا ومكانــة خاصــة لــدى االدارة االمریكبــة الســابقة، 

لقیــام بعملیــات التتناســب مــع اهدافــه وواجباتــه، فعلـــى ســبیل المثــال نفــوذا ورط الجــیش االمریكــي با

فان الحرب التي شنت ضد مدینة الفلوجة، هي في االساس ، انتصار لشـركة بـالك ووتـر وانتقامـا 

لها بعد  ان قتل اربعة من منتسـبیها واحرقـت جثـثهم وسـحلت فـي الفلوجـة، ثـم علقـت جثتـان اسـفل 

یكـــي عنیفـــا متمـــثال فـــي تـــدمیر الفلوجـــة وقتـــل وتشـــرید االالف مـــن احـــد الجســـور، فجـــاء الـــرد االمر 
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٣٣٠

المـدنیین العـزل، بالمشـاركة مـع مرتزقــة شـركة بـالك ووتـر، باالتجــاه نحـو زیـادة خصخصـة الحــرب 

الـذین یعملـون بطریقـة یصـعب التمییـز بینهـا )٤٤(بدال من تقلیـل االعتمـاد علـى المقـاولین المـأجورین

خاصـة ان عناصـرها یرتـدون )٤٥(وال سیما قوات العملیـات الخاصـةوبین القوات النظامیة المسلحة،

مالبــس عســكریة الیفرقهــا عــن مالبــس الجــیش االمریكــي اال عــدم  وضــع شــارات تــدل علــى الرتــب 

.)٤٦(العسكریة
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والیمین االمریكي

ووتـر بأنهـا تكـاد تكـون ذراعـا عسـكریا للحـزب الجمهـوري یصف كاتـب امریكـي شـركة بـالك 

االمریكـــي، فهـــذه الشـــركة ـ الـــى جانـــب االســـتثمار المـــالي فـــي الحـــرب ـ لهـــا توجهـــات سیاســـیة 

وایدیولوجیة تتناغم مع توجهات االدارة االمریكیة السابقة، فرئیس الشركة قال:((مهمتنا االولى هي 

لوالیــات المتحــدة وال یمكــن ان نــؤدي خدمــة الیــة جهــة اذا دعــم االمــن القــومي والسیاســة الخارجیــة ل

كانت تعارض هذا المبدأ)). كما تمتلك هذه الشركة عدد من القساوسة للتاكید ـ بالطبع ـ على دعم 

.)٤٧(الجانب السیاسي واالیدیولوجي لدى منتسبیها

سـرة ثریـة ان مؤسس الشركة الملیونر االمریكي(أریك برینس) ذو توجه محافظ وینحدر من ا

معــــروف عنهــــا تقــــدیم تبرعــــات وتمویــــل ضــــخم للحــــزب الجمهــــوري، وســــاهمت الشــــركة فــــي فــــوز 

الجمهــوریین فــي انتخابــات الكــونغرس والحقــا فــي االنتخابــات الرئاســیة التــي اوصــلت جــورج بــوش 

.)٤٨(االبن الى البیت االبیض، وهو الرئیس االمریكي الذي سطع في عهده نجم شركة بالك ووتـر

الشـركة ـ الضـابط السـابق فـي البحریـة االمریكیـة ـ فتصـفه وسـائل االعـالم الغربیـة بأنـه امـا رئـیس 

اصــولي مســیحي وهــو مــن عائلــة جمهوریــة لهــا نفــوذ وتــأثیرفي نشــاط وفاعلیــة الحــزب الجمهــوري 

.ولیست شركة بالك ووتر منفردة بنشاطها السیاسي فقد ساهمت )٤٩(األمریكي وفي الحیاة السیاسیة

م دفعـت عشـر ٢٠٠٠ى في تمویل اعمال اللوبي والحمـالت االنتخابیـة، ففـي عـام مع شركات اخر 

ملیـون دوالر علـى الحمـالت ١٢،٥شركة  ١٧ملیون دوالر ألعمال اللوبي،كما صرفت ٣٢شركات 

.)٥٠(م٢٠٠٢ـ١٩٩٩االنتخابیة بین عامي 

دون ویبــدو ان العالقــة بــین الــرئیس االمریكــي جــورج بــوش وبــین شــركة بــالك ووتــر تحدیــدا 

غیرها من الشركات هي عالقة تاریخیة وثیقة لذلك فهو یكیل لهـا المـدیح ـ كمـا اسـلفنا ـ ویقـف الـى 

جانبهــا امــام الكــونغرس مســتخدما صــالحیاته الدســتوریة دفاعــا عنهــا، فقــد اســتبق تحقیقــات الســلطة 

ة بـالك ووتـر التشریعیة ـ بعد حادثة سـاحة النسـور سـالفة الذكرــ برسـالة الـى المـدیر التنفیـذي لشـرك

(یأمره) فیها  بعدم االدالء باي معلومات اال بإذن منه شخصیا، وهي سقطة خطیـرة وتـدخل سـافر 

. كمــا هــدد البیــت االبــیض باســتخدام الفیتــو اثنــاء مناقشــة الكــونغرس )٥١(لصــالح طــرف مــدان فعــال
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ارة ) الـــذي یحظـــر اســـتخدام الشـــركات المتعاقـــدة مـــع وز ٥٦٥٨مشـــروع قـــانون مجلـــس النـــواب رقـــم (

الــدفاع مــن اســتجواب المعتقلــین لــدى الجهــات االمریكیــة فــي العــراق، ویقیــد اســتخدام حــراس االمــن 

الخاصین في مناطق الحرب بعد تورطهم في مقتل مدنیین عراقیین وارتكـابهم اسـالیب مشـینة ضـد 

المعتقلین في سجون االحتالل مثل سجن ابـو غریـب وغیـره، ألن ذلـك ـ كمـا یـرى البیـت االبـیض ـ 

یشكل خطرا یؤدي الى الحد من قدرة الوالیات المتحدة  بشكل مفرط في الحصول على المعلومات 

.)٥٢(الالزمة لحمایة االمریكیین من االعتداء

وســعت االدارة األمریكیــة الــى ابعــاد نشــاط هــذه الشــركات عیــون الرقابــة التشــریعیة بانتهــاج 

ى المؤسسات الوهمیة (الشـبح) او هـي جـیش سیاسة سریة العقود المبرمة معها مما جعلها اقرب ال

. ولـــم تـــذهب )٥٣(الظـــل، للحـــد الـــذي تعـــذر فیـــه مســـائلتها امـــام ایـــة وكالـــة قضـــائیة فیدرالیـــة امریكیـــة

االدارة الجدیدة بعیداعن هذا الموقف ، فقد صـرحت وزیـرة الخارجیـة هـیالري كلینتـون، انـه علـیهم ـ 

ت ، مقـرة فـي الوقـت ذاتـه بأنـه مـن غیـر المـرجح قدر المستطاع ـ تقلیل االعتماد علـى هـذه الشـركا

.)٥٤(التمكن من الذهاب لغایة منعها من العمل

العاملة بالعراقالخاصةاألمنیةالوضع القانوني للشركات المبحث الخامس:
نیـــة الخاصـــة وعملهـــا، مـــن أهـــم القضـــایا التـــي یثیرهـــا اســـتخدام الشـــركات العســـكریة واألم

الســیما فــي منــاطق النــزاع، قضــیتا إمكانیــة مســاءلة هــذه الشــركات وكیفیــة مراقبتهــا، إذ إن القواعــد 

التنظیمیة الوطنیـة التـي تحكـم هـذه العالقـة مـا زالـت نـادرة الوجـود. وعلـى الـدول أوًال أن تلعـب دورًا 

اءات والمعـاییر الالزمـة للتعاقـد واإلشـراف باعتبارها طرفًا متعاقـدًا، فاالختیـار المالئـم وتحدیـد اإلجـر 

یمكـــن أن یســـاعدان علـــى تعزیـــز احتـــرام هـــذه الشـــركات والعـــاملین فیهـــا لحقـــوق اإلنســـان والقـــانون 

الـدولي اإلنسـاني. ویمكــن ثانیـًا لكـل مــن الدولـة التـي یجــري العمـل علـى أراضــیها والدولـة المصــدرة 

.)٥٥(ز المراقبة والمساءلةللخدمة النظر في وضع قواعد تنظیمیة من أجل تعزی

ویعـد العــراق الدولـة االولــى فـي العــالم مـن حیــث عـدد هــذه الشـركات وكثــرة مهامهـا والوحیــدة 

في العالم التي تتمتع فیها الشركات االمنیـة الخاصـة بالحصـانة فـي مواجهـة القـوانین المحلیـة، فقـد 

 ٢٠٠٤حزیـران  ٢٧) فـي ١٧( اصدر(بول بریمر)الحاكم المـدني االمریكـي فـي العـراق :القـرار رقـم

وقبـل یـوم مـن انتهـاء مهمتـه فـي العـراق ـ مـنح بموجبـه هـذه الشـركات حریـة العمـل لتأدیـة مهامهـا، 

بإعتبارها توفر خدمات الحمایة، كما منحها حصانة قضائیة ضد مالحقة القانون العراقي، واعتبر 

منـــــــأى عـــــــن االعتقـــــــال قـــــــراره هـــــــذا ملزمـــــــا ضـــــــمن القـــــــوانین العراقیـــــــة، بحیـــــــث یكـــــــون افرادهـــــــا  ب

.وقــال تیمــوثي میلــز رئــیس الغرقــة التجاریــة األمریكیــة فــي العــراق والمحــامي الموكــل )٥٦(واالحتجــاز

عــن شــركات أمــن خاصــة وعــن الحكومــة العراقیــة ((ال یوجــد بلــد آخــر فــي العــالم الیــوم تعمــل فیــه 
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..عـوى جنائیـةلم ترفـع أي د"وأضـاف"..ة مـن القـوانین المحلیة..شركات األمن الخاصة في حصـان

)٥٧(بحق موظف أو شركة أمن خاصة في الوالیات المتحدة.))

وقــــد أظهــــرت سلســــلة مــــن أحــــداث اطــــالق النــــار ان الشــــركات تعمــــل فــــي اطــــار قلیــــل مــــن 

الضــوابط أو االشــراف،  فــرغم كــون االتفاقیــة االمنیــة بــین العــراق والوالیــات المتحــدة بعــد األحــتالل 

صـالحیة لمحاسـبة هـذه الشـركات، ورغـم اعـالن مسـؤول امریكـي تعطي الحكومـة العراقیـة القـدرة وال

رفیع المستوى في وزارة الخارجیـة ان بـالده "لـن تجـدد" عقـدها مـع شـركة بـالك ووتـر األمنیـة وذلـك 

عنـدما ینتهـي مفعـول العقــد، وال سـبیل لتجدیـده طالمـا أن الحكومــة العراقیـة تـرفض منحهـا ترخیصــا 

اعـالن الحكومـة العراقیـة وتصـریح رئـیس الحكومـة بإلغـاء عقـد ، ورغـم)٥٨(جدیدا للعمـل فـي الـبالد 

، ورغـم )٥٩(بالك ووتر، رغم كل ذلك  فان عقدها في العمل جـدد بأمرمباشـروقعه السـفیر االمریكـي

تصریح وزیر الدفاع االمریكي السابق دونالد رامسفیلد:بـ ((ان العراق دولة مستقلة وذات سیادة لهـا 

. رغــم كــل ذلــك ظلــت هــذه الشــركات تتمتــع بالحصــانة الفعلیــة. وقــد )٦٠(قوانینهــا التــي تحكــم بهــا))

اعتــرف الــرئیس الســابق جــورج بــوش بحقیقــة المســؤولیة عــن هــذا الوضــع عنــدما قــال: ((فــي نهایــة 

المطاف فأنه بوصفه القائد االعلى للقوات المسلحة هو المسؤول عن سلوك المتعاقدین العسكریین 

اع والخارجیة االمریكیتین في العراق وغیره من بؤر التوتر في العالم الذین استخدمتهما وزارتي الدف

.)٦١(ألنه هو المسؤول عن استئجارهم))

ان هذه الشركات االمنیة ـ وبدعم امریكي ـ تعمـل في(فـراغ قـانوني) لـیس امـام الضـحایا مـن 

م الــى ٢٠٠٦. وقــد اشــار التقریــر الســنوي لمنظمــة العفــو الدولیــة لســنة )٦٢(ســبیل لالقتصــاص منهــا

دراســة اجریــت علــى ســتین عقــدا لهــذه الشــركات فــي العــراق ،ظهــر انهــا جمیعــا لــم تــنص علــى ایــة 

.)٦٣(التزامــــات ینبغــــي ان یراعیهــــا هــــؤالء المرتزقــــة فیمــــا یخــــص حقــــوق االنســــان او حتــــى الفســــاد

فالشركات االمنیة الخاصة من قبیل شركة بالك ووترتعمـل فـي (فـراغ قانوني)،ومعفـاة مـن مالحقـة 

،وال تخضــع ألي قــانون یــنظم )٦٤(القــوانین،ومن دون رقابــة واضــحة مــن قبــل المســؤولین االمــریكیین

نشــاطاتها، فهــم متعاقــدون یتمتعــون بحصــانة قانونیــة الیســتطیع القضــاء العراقــي مالحقــتهم ، وهــم 

ر ،وقــد وصــل بهــا االســتهتا)٦٥(فــوق القــانون التســري علــیهم االنظمــة االمریكیــة وال القــوانین الدولیــة

بــالقوانین ومقــدرات الشــعوب ،ان یكــون اطــالق النــار علــى المــدنیین العزل"علــى ســبیل المتعــة" مــن 

قبل أحد رؤساء هذه الشركات كما قال موظفون من "تریبل كانوبي"، وهي شـركة أمنیـة أخـرى وقـد 

، نشــر موظفــون مــن "إیجــیس"، وهــي شــركة أمنیــة ٢٠٠٦طــردوا بســبب هــذا اإلعــالن. وفــي عــام 

.)٦٦(یط فیدیو" على شبكة اإلنترنت ُیظهرهم وهم یطلقون النار على المدنیینأخرى، "شر 

ووفقــا للقــانون األمریكــي تخضــع الشــركات األمنیــة الخاصــة التــي تعمــل لصــالح وزارة الــدفاع 

. ولــوال الضــجة )٦٧(للقــانون األمریكــي ، أمــا تلــك التــي تعمــل لصــالح وزارة الخارجیــة فــال تخضــع لــه

لمــا كــان قتلــة المــدنیین فــي ســاحة النســورینتظرون محــاكمتهم امــام  القضــاء االعالمیــة الواســعة ، 
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االمریكي حیث سیواجه المتهمون الخمسة ـ في حالة االدانة ـ  عقوبة السجن لعشرة اعوام عن كل

اال ان القضــاء االمریكــي )٦٨(عامــا علــى انتهــاك قــانون اســتخدام الســالح ٣٠جریمــة قتــل والســجن 

ومثل هذه المحاكمات یشترط فیها التطابق بین التحقیقات التي )٦٩(وبة الیهمبرأهم من التهم المنس

تجریهــا الحكومــة العراقیــة مــع التحقیقــات التــي یجرهــا مكتــب التحقیقــات الفیــدرالي االمریكــي(ف بــي 

آي)، وهو مطلب بعید المنال. ولكن المطروح دوما هو كم عدد الذین طبقت بحقهم هـذه العقوبـة، 

العقوبات علـى جنـود امـریكیین ،اال ان منتسـبي الشـركات الخاصـة رغـم عـددهم رغم تطبیق بعض

الكبیر بالعراق وما یقترفون من انتهكات لم یتم توجیه تهمة اال إلى اثنین فقط، أحدهم طعن زمیله 

وآخـر كانـت بحوزتـه صــور إباحیـة لطفـل فــي سـجنه فـي أبــو غریـب ، إال أنـه لــم تـتم إدانـه أي مــن 

،على الرغم من كثـرة عملیـات القتـل الفردیـة والجماعیـة التـي یتعـرض لهـا )٧٠(كریینالمتعاقدین العس

المدنیون العزل في العراق. حیث خلصت تقاریر الجـیش االمریكـي مـن موقـع حـادث اطـالق النـار 

فـي العاصـمة بغـداد ـ سـاحة النسـور ـ الـى ان حراسـها فتحـوا النـار دون داع وأفرطـوا فـي اسـتخدام 

نیین الذین أطلقوا علیهم النار كانوا عزًال ال یحملون سالحا یردون به النار. كمـا لـم القوة، وان المد

.ویشــیر )٧١(یفــتح اي مــن أفــراد الشــرطة العراقیــة او اي مــن أفــراد قــوات االمــن المحلیــة النــار علــیهم

%) ٥تقریــر اعدتــه لجنــة تقصــي الحقــائق لمجلــس حقــوق االنســان التــابع لالمــم المتحــدة، الــى ان (

مـن مخالفـات هـذه الشــركات فـي كـل مـن العـراق وافغانســتان تـم عرضـها امـام القضـاء وكانــت فقـط 

.)٧٢(االحكام فیها مخففة ال تتناسب مع حجم الجریمة

وهـــذا الوضـــع القـــانوني الشـــاذ مـــدعوم بـــآراء قـــانونیین فـــي االدارة االمریكیـــة فقـــد قـــال اســـتاذ 

وب) مایكـل نیـوتن ان: ((الـدول التـي ینتمـي القانون الدولي فـي جامعـة فانـدربیلت فـي تینیسـي (جنـ

.)٧٣(الیها العاملون في هذه القوات هي الوحیدة المخولة محاكمة مواطنیها))

ویقـــول الخبیـــر القـــانوني الســـابق فـــي وزارة الخارجیـــة االمیركیـــة واســـتاذ القـــانون الـــدولي فـــي 

لمفعــول طالمــا ان واشــنطن بــول ولیــامز ان قــانون الحصــانة شــرعي مئــة فــي المئــة ویبقــى ســاري ا

الحكومة العراقیة لم تعدل القانون بقانون واضح آخر.ویمكن للعراق ان یجري هذا التعدیل. اال ان 

مثل هذا االجراء قد یثیر اعتراضا من الوالیات المتحدة التي تحتاج الى عناصر امنیین خاصـین. 

جـودة فـي العراق.وفـي اي ویقول لـو كانـت الشـركات االمنیـة ال تتمتـع بهـذه الحصـانة لمـا كانـت مو 

حــال ان تعــدیال محــتمال للقــانون ال یمكــن ان یكــون لــه مفعــول رجعــي بشــكل یشــمل تبــادل اطــالق 

ـــه مـــدنیین ـــذي قتـــل فی ـــواب االمریكـــي )٧٤(النـــار ال ـــام بهـــا مجلـــس الن .امـــا بعـــض المحـــاوالت التـــي ق

المریكیـة المسـاند (الكونغرس) للتقلیل من هذه االنتهاكات فقد اصـدمت بـالموقف المتعنـت لـالدارة ا

ـــیح مقاضـــاة  ـــى اصـــدار تعلیمـــات تت ـــدفاع عل ـــال حـــث وزارة ال ـــى ســـبیل المث لهـــذه الشـــركات،منه عل

.امـــا ســـعي )٧٥(الشـــركات بموجـــب القـــوانین االمریكیـــة فلـــم تســـفر عـــن أي نتـــائج علـــى ارض الواقـــع

یكـي مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تخضع بموجبـه الشـركات االمنیـة الخاصـة للقـانون االمر 
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فقد ادانه البیت االبیض قبل التصویب علیه النه ستترتب علیه نتائج سلبیة وغیر محتملة بالنسبة 

لألمن القـومي األمریكـي وأنـه سـیزید مـن األعبـاء علـى وزارة الـدفاع وسـیجبرها علـى دعـم تحقیقـات 

ض أنــه جنائیــة یجریهــا مكتــب التحقیقــات الفیــدرالي (اف بــي اي) وقــت الحــرب. وأكــد البیــت األبــی

.)٧٦(یدعم جعل الشركات األمنیة الخاصة تتحمل مسؤولیة أكبر

في هذا (الفراغ القانوني) المصطنع یعتمد كل شيء على القیم الخاصة التي تنادي بها كل 

شـــركة علـــى حـــده، وهـــو امـــر الیعتـــد بـــه، لـــذا یجـــب اخضـــاعها لشـــكل مـــن اشـــكال المحاســـبة، واال 

،الســیما اذا علمنــا بأنهــا )٧٧(ر خاضــع لهــا والختیارهــاســیكون احتــرام حقــوق االنســان مــن عدمــه امــ

تبحـــث عـــن العناصـــر المدربـــة بعیـــدا عـــن أي اهتمـــام بالجانـــب القـــانوني واالخالقـــي،  وكثیـــر مـــن 

منتسبیها هم من جنوب افریقیا ـ الـذین یحتلـون المرتبـة الثالثـة بعـد االمـریكیین والبریطـانیین ـ حیـث 

جرامــي وقــد حصــل أغلــبهم علــى عفــو مــن لجنــة العفــوتســعى  إلــى تــوظیفهم نظــرا لماضــیهم اإل

والمصــــالحة فـــــي بالهـــــم بعـــــد المصــــالحة التـــــي جـــــرت إثـــــر انهــــاء الحكـــــم العنصـــــري فـــــي جنـــــوب 

.كمـا تجنـد )٧٩(،وكثیر من منتسبیها كانوا متورطین في السـابق فـي ایرلنـدا وجنـوب افریقیـا)٧٨(افریقیا

فـــي الیوســـنة والهرســـك ،وكـــذلك بعـــض اعضـــاء المیلیشـــات الصـــربیة الـــذین ارتكبـــوا ابشـــع الجـــرائم

وقــد عبــر عــن هــذا التوجــه )٨٠(منتســبي الجــیش االحمــر الروســي وجــیش المانیــا الشــرقیة الســابقین

بأوضح صورة كلمة قالهـا كلونیـل متقاعـد فـي مـؤتمر صـحفي لشـركة بـالك ووتر،مخاطبـا منتسـبي 

(شركته ى محاربین یرّحبون بالكلمـة (علیكم أن تتشربوا روح الحرب والقتال، نعم، نحن بحاجة إل:

. وهــذاالفراغ القــانوني إكذوبــة ملفقة،والحقیقــة )٨١(حــروف، كلمــة اقتــل))٤القــذرة الحقیــرة المؤلفــة مــن 

هي كمـا  قـال فیلیـب شـبوري، رئـیس قسـم القـانون الـدولي باللجنـة الدولیـة للصـلیب األحمـر: ((إننـا 

لیس هناك أي حصانة بالنسبة للذین نتمسك بالقول بأنه لیس هناك أي غموض أو فراغ قانوني، و 

یلتجئـون إلــى خــدمات الشــركات األمنیــة الخاصــة أو للمــوّظفین بهــا. وفــي حالــة حصــول مخالفــات، 

یمكن محاكمة المسـؤولین فـي بلـدانهم أو فـي البلـدان المسـجلة بهـا تلـك الشـركات أو ربمـا فـي البلـد 

.)٨٢(الذي ارتُـكبت فیه المخالفة، لیس هناك مجال للفرار))

ان المجتمــع الــدولي ومنظمتــه العالمیــة لــم یعیــروا اهمیــة جدیــة لنشــاط هــذه الشــركات ـ مــن 

الناحیة العملیة ـ مما جعلها تتمادى الى الحد الذي اصبح فیه ممثل بریطانیا السابق في العراق لم 

حیــث قــال: یــرى فــي حصــانة الشــركات اكثــر مــن كونــه وســیلة لجلــب المرتزقــة للعمــل فــي العــراق ،

.ویبدو )٨٣(ان الحصانة ضروریة اذا اردنا اجتذاب االشخاص المناسبین للعمل في هذا المجال))((

ان حصــانة الشــركات و(الفوضــى القانونیــة) التــي تعمــل فیهــا لــم یكونــا كــافیتین لحمایــة الشــركات 

،كمـا )٨٤(ومنتسبیها،لذلك تلجأ الى تهریب من یخشى وقوعه تحـت طائلـة القـانون الـى خـارج العـراق

ت الظروف لتبدیل شكلي لها فـي حالـة رفـض الحكومـة العراقیـة تجدیـد عقودهـا ،عنـدما اعلنـت هیأ

مصـادر امریكیـة ان منتسـبي شـركة بـالك ووتـر وممتلكاتهـا فـي العـراق سـتؤول الـى الشـركة البدیلــة 
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،والبــدیل لـــ (بــالك ووتــر) هــو( بــالك ووتــر) نفســها ولكــن بإســمها الجدیــد(زي )٨٥(التــي لــم تحــدد بعــد

xeـ وبذلك تكون كمن فسر الماء بعـد الجهـد بالمـاء. ومـع ذلـك فـأن )٨٦(ا اعلنت الشركة نفسها)كم

إنه لم یتلقَّ بعد أي مؤشر على أن الشركة سـُتؤمر ((مؤسس شركة بالك ووتر، إیریك برینس،قال

.)٨٧(بإجالء عناصرها في ضوء رفض تجدید الترخیص للشركة للعمل))

  خاتمةال
منیــة الخاصــة فــي معظــم دول العــالم، بمــا فیهــا الــدول العربیــة، لقــد انتشــرت الشــركات اال

وتخضع بداهة ـ كأي فرد او مؤسسة ـ لقوانین دقیقة وصارمة ووفق شروط تحددها الدول المسجله 

فیها او تلك التي یمارس فیها نشاط هذه الشركات.

ركات، الكثیـــر مـــن هـــذه الشـــ ٢٠٠٣لقـــد دخـــل العـــراق بعـــد االحـــتالل األحـــتالل األمریكـــي 

متعاقدة مع وزارتي الدفاع والخارجیة االمریكیتین،اال ان نشاطها بات مخالفا لما جرت علیه العادة 

في بقیة دول العالم، واهم ما یمیز وضع هذه الشركات في العراق هو:ـ

كثرة العـدد، سـواء مـن حیـث عـدد الشـركات او عـدد االفـراد العـاملین فیهـا، فقـد ذكـرت مصـادر .١

)شركات امنیة عاملة في العراق، ینتسب الیها جیوش من المرتزقة.٣١٠الك (امریكیة ان هن

ان مهامها في العراق متعددة بدءا من غسل مالبس الجنود الى عقود تدریب الشرطة والقـوات .٢

ــــام  ــــین فــــي العــــراق، والقی ــــام بنشــــاطات اســــتخباریة واســــتجواب المعتقل المســــلحة العراقیــــة ،والقی

قوات االحتالل.بعملیات قتالیة الى جانب 

تورطها في الصراعات الداخلیة من خالل عالقاتها ببعض المیلیشـیات المحلیة،سـواء بتـدریبها .٣

تزویـدها بالســلحة،لیمس نشــاطها بعـض دول جــوار العــراق مــن خـالل الكشــف عــن وصــول  او

اسلحة مفقودة من مخـازن الجـیش االمریكـي فـي العـراق الـى مقـاتلي حـزب العمـال الكردسـتاني 

ي المصنف امریكیا ضمن الحركات االرهابیة. الترك

عـــدم خضـــوعها الیـــة قوانین،عراقیـــة او امریكیـــة او دولیـــة، وامتالكهـــا الحصـــانة امـــام القـــوانین .٤

العراقیـــة،وهي حصـــانة لـــم یلغهـــا عملیـــا قـــرار الحكومـــة العراقیـــة بایقـــاف العمـــل بقـــانون الحـــاكم 

قـــوانین العســـكریة التـــي تطبـــق علـــى المـــدني للعـــراق (بـــول بریمـــر). وامریكیـــا فهـــي التخضـــع لل

العســكرییبن االمریكیین،كمـــا ان القــوانین المدنیـــة االمریكیــة التطبـــق علیهــا لممارســـتها النشـــاط 

خارج االراضي االمریكیة.كما ان الدعم والمساندة االمریكیة جعلتها بمنـأى عـن قواعـد القـانون 

ومجلــس االمــن الــدولي عــاجزین الــدولي االنســاني والقــانون الــدولي، حیــث تقــف االمــم المتحــدة

امام نشاطها. لقد خلقت الوالیات المتحـدة عـن قصـد مـا یعـرف ایهامـا بحالـة (الفـراغ القـانوني) 

الذي تعمل فیه هذه الشركات.
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ان الحكومــة العراقیــة تقــف مكتوفــة االیــدي وعــاجزة عــن التصــدي لتجــاوزات الشــركات االمنیــة .٥

حیــة، وحاجــة هــذه الحكومــة لــبعض خــدمات هــذه الخاصــة، بســبب الــدعم االمریكــي لهــا مــن نا

الشركات حیث الزال كثیر من مسؤولي الحكومة یعتمدون علیها في امر حمایتهم.

ومـن خـالل هـذه الصـورة یتبـین ان الخاسـر االول مـن ممارسـات هـذه الشـركات هـم المواطنـون .٦

قــوة الــدول مــن العراقیــون ـ افــرادا وجماعــات ـ الــذین الحــول لهــم وال قوة،امــام شــركات تمتلــك

اسلحة ومدرعات وطائرات مدعومة من اقوى قوة عسكریة في العالم، قوة االحـتالل االمریكـي. 

كما ان الطرق القانونیة في البحـث عـن الحقـوق وضـعت امامهـا الكثیـر مـن العراقیـل القانونیـة 

ل واالجرائیة الى حد اصبحت المطالبة بالحقوق من باب المستحیالت، في ظل وجـود االحـتال

وشركاته المجرمـة العدوانیـة التـي وصـل بهـا االسـتهتار بـالقوانین ومقـدرات الشـعوب ،ان یكـون 

اطالق النار على المدنیین العزل"على سبیل المتعة". من قبل رئیس أحد هذه الشركات. 
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الھوامش
) لمزید من التفاصیل حول تعریف هذا القانون انظر، الدكتور محمود سـالم السـامرائي:القانون الـدولي االنسـاني ١(

،٢٠٠٨جامعـــــــــة الموصـــــــــل،، عـــــــــة والنشـــــــــرللطبا، دار ابـــــــــن االثیـــــــــر ١وتحـــــــــدیات الموقـــــــــف السیاســـــــــي، ط

  .١٩ص 

، ١) حســن الحــاج علــي احمــد : خصخصــة االمــن، الــدور المتنــامي للشــركات العســكریة واالمنیــة الخاصــة، ط٢(

ص  ٢٠٠٧ظبـي، ، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة، ١٢٣سلسلة دراسات استراتیجیة، العدد 

  .٦٠ـ١٠ـ٩ص 

 .١٢احمد: نفس المصدر، ص ) حسن الحاج علي ٣(

) الـــدكتور محمـــود ســـالم الســـامرائي وشـــهالء كمـــال الجـــوادي: ظـــاهرة الشـــركات االمنیـــة الخاصـــة فـــي الحـــروب ٤(

المعاصرة، بحث مقـدم الـى المـؤتمر العلمـي الفكـري الثـاني، بعنـوان( العـراق وتحـدیات المرحلـة)، مركـز صـالح 

 . ٢، ص ٢٠٠٨جامعة تكریت، الدین االیوبي للدراسات التاریخیة والحضاریة،

، ١) الدكتورالسید مصطفي أحمـد ابـوالخیر: مسـتقبل الحـروب، الشـركات العسـكریة واألمنیـة الدولیـة الخاصـة، ط٥(

  .٢٥٧، ص٢٠٠٨إیتـــــراك للنشـــر والتـــوزیع، القاهرة، 

 .١٨) حسن الحاج علي احمد:المصدر السابق، ص ٦(

  . ٢ظاهرة الشركات االمنیة الخاصة، المصدرالسابق، ص :الدكتور محمود سالم السامرائي )٧(

  . ٢٥٣ـ  ٢٥١) الدكتورالسید مصطفي أحمد ابوالخیر:المصدر السابق، ص ٨(

تقریر اخباري لصحیفة الرایة منشور على الموقع) سمیر عواد: جیوش الحراسات الخاصة في العراق:٩(

www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=403719&version=1&templat

e_id=48 &parent_id=42

تقریــــر لوكالــــة رویتــــرز لألنبــــاء وثیقــــة مــــونترو": علــــى الشــــركات األمنیــــة الخاصــــة احتــــرام القــــانون الــــدولي،  )١٠(

منشور على الموقع٩/١٧/٢٠٠٨بتاریخ

http://www.masrawy.com/News/World/Reuters/2008/September/17/614194.aspx

) سمیر عواد: المصدر السابق.١١(

الشــركات األمنیــة الخاصــة: جــیش فــي الظــل خــارج عــن القــانون، تقریــر اخبــاري نشــر بتــاریخ) صــباح جاســم:١٢(

www.annabaa.org/nbanews/66/130.htmعلى الموقع  ٢٣/٩/٢٠٠٧

  .١٢) حسن الحاج علي احمد:المصدر السابق ص١٣(

علـى  ٢٠٠٧/  ١٠/ ١مقـال منشـور بتـاریخظل من البنادق المأجورة،سعید عبد الهادي: بالكووتر.. جیش  )١٤(

www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=10473/الموقع

) احمد عبد الجواد: مئات الشركات االمنیة الخاصة تخشى رفع الحصانة، تقریر اخباري منشور على الموقع) ـ ١٥(

www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1225200788033&pagename

=Zone-Arabic-News/NWALayout

) سمیر عواد:المصدر السابق .١٦(

علــى ٢٠٠٨/  ١٠/  ٣١تقریــر اخبــاري منشــور بتــاریخ ) شــركات أمنیــة خاصــة تحمــي المســؤولین العــراقیین ،١٧(

www.wattan4all.org/wesima_articles/derasat-20081031-28687.htmالموقع
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٣٣٨

  .٢١٨الدكتورالسید مصطفي أحمد ابوالخیر: المصدر السابق ،ص )١٨(

بحــث منشــور فــي مركــز ) عــدنان الصــالحي: الشــركات األمنیــة فــي العــراق، ضــبابیة الهویــة وكارثیــة العمــل، ١٩(

االمام الشیرازي للدراسات والبحوث ، على الموقع

www.iraker.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=5020&Itemid=99

) سمیر عواد: المصدر السابق.٢٠(

سعید عبد الهادي: المصدر السایق. )٢١(

صـحیفة ،) شركة أمن خاصة أخفت معلومات حّساسة عن الجیش البریطاني في جنـوب العـراق، تقریراخبـاري٢٢(

منشور على الموقع ٢٠٠٧/  ١٢/  ٢٥بتاریخ الحیاة،

www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/12-2007/Item-20071224-

0d6e16ac-c0a8-10ed-0025-b6bf11d24581/story.html

بحـث منشـور دراسـة حالـة مـواطني جنـوب أفریقیـا، ..) رائد فوزي احمود:الشركات األمنیة العاملـة فـي العـراق٢٣(

www.darbabl.net/studies/study_1.doc:على الموقع

)بسبب شركة أمنیة خاصة ،ازمة بین الداخلیة العراقیة والسفارة االمیركیة، تقریر اخباري منشور على الموقع٢٤(

almalafpress.net/index.php?p=169&id=36021

) إعادة النظر بعمل الشركات األمنیة وتحقیق أمیركي في تورط ( بالك ووتر) ، بتهریب األسلحة، ،تقریر ٢٥(

:اخباري في جریدة الصباح، منشورعلى الموقع

www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=49690

ـ صباح جاسم: المصدر السابق. )٢٦(

  .٤) الدكتور محمود سالم السامرائي: ظاهرة الشركات االمنیة الخاصة ، المصدر السابق ، ص ٢٧(

  .٢٢٠الدكتور مصطفي أحمد ابوالخیر :المصدر السابق، ص) ٢٨(

  . ٢٤٩نفس المصدر، ص ) ٢٩(

  .٣٠٢، ص ) نفس المصدر٣٠(

  .٣٥ـ١٥) حسن الحاج علي احمد:المصدر السابق ،ص ص ٣١(

) سعید عبد الهادي،المصدر السابق.٣٢(

عبــد الــرحمن صـــبري: مخــاطر الشــركات االمنیـــه الخاصــة فــي العـــراق، مقــال منشــور فـــي صــحیفة المثقـــف  )٣٣(

:منشور على الموقع ٢٥/١٢/٢٠٠٩بتاریخ

www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24854&Itemid=783

) ســتیفاني هــولمز: شــركات االمـــن الخاصــة العاملــة فــي العـــراق ال تخضــع ألي قــانون یــنظم نشـــاطاتها.مقال ٣٤(

:منشور على الموقع

news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7005000/7005918.stm

) شركة أمن خاصة أخفت معلومات حّساسة عن الجیش البریطاني في جنوب العراق، المصدر السابق.٣٥(

) جیوش خاصة في بالد الرافدین، صحیفة الرایة القطریة،المصدر السابق.٣٦(

  .١٢الشركات االمنیة الخاصة، المصدر السایق ، ص ) الدكتور محمود سالم السامرائي: ظاهرة ٣٧(

  .٢٨٧) الدكتورالسید مصطفي أحمد ابوالخیر:المصدر السابق، ص ٣٨(



…لخاصةا حمایة السكان المدنیین في العراق من الشركات األمنیة

٣٣٩

سبتمبر: یزید عدد العاملین في الشركات األمنیة الخاصة عن عدد أفراد الجیش االمریكي،  ٢٦صحیفة  )٣٩(

:منشور على الموقع٢٠٠٨/  ١١/  ٢١بتاریخ تقریر اخباري

www.26sep.net/news_details.php?sid=48181

الحكومة تعكف على صیاغة قانون یسقط الحصانة عن الشركات االمنیة، تقریر اخباري منقول عن  )٤٠(

على الموقع٢٠٠٧/ ١١/  ١٩منشور بتاریخ صحیفة واشنطن تایمس

www.almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=30742

) حنان سلیمان :الشركات األمنیة في العراق.. جیش متعاقدین أم مرتزقة قطاع خاص، تقریر اخباري منشور ٤١(

www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt.php?lang=A&id=141313:على الموقع

  .٢٢٥ـ٢٢٤السید مصطفي أحمد ابوالخیر: المصدر السابق،ص)ـ الدكتور٤٢(

 .٣١٥) نفس المصدر، ص٤٣(

) حنان سلیمان:المصدرالسابق. ٤٤(

) سعید عبد الهادي:المصدر السابق.٤٥(

صحیفة الرایة القطریة،المصدر السابق.) جیوش خاصة في بالد الرافدین،٤٦(

) حســب وصـــف الصــحفي االمریكـــي البـــارز جیرمــي ســـكاهیل فـــي كتابــه: مرتزقـــة بـــالك ووتــر.. جـــیش بـــوش ٤٧(

الخفي، انظر ، سعید عبد الهادي: المصدر السابق.

) حنان سلیمان: المصدر السابق.٤٨(

) سعید عبد الهادي: ،المصدر السابق.٤٩(

  .١٣مد:المصدر السابق ،ص ) حسن الحاج علي اح٥٠(

) حنان سلیمان: المصدر السابق.٥١(

) الكونجرس یحجم شركات األمن الخاصة وبوش یلوح بالفیتو، تقریر اخباري منشور على الموقع٥٢(

www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=38073&SecID=232

) سعید عبد الهادي،المصدر السایق.٥٣(

 ٢٠٠٩/ ١٥/٢سـاعة لالخبـار الدولیـة بتـاریخ ٢٤قنـاة ) شركة بـالك ووتـر االمریكیـة تغیـر اسـمها الـى (زي)،٥٤(

منشورعلى الموقع

http://www.france24.com/ar/20090215-blackwater-change-name-iraq-security-company

-www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/review-863ع اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب االحمـــر، ) موقـــ٥٥(
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) عدنان الصالحي:المصدر السابق.٥٦(

فبرایــر  ١٨مقالــة منشــورة بتــاریخ : قــوانین عمــل شــركات األمــن األجنبیــة فــي العــراق ضــبابیة،لــین نــویهض )٥٧(

www.arabianbusiness.com/arabic/511497:على الموقع٢٠٠٨

تغیر اسمها ، تقریر اخباري منشور على الموقع شركة بالكووتر األمنیة األمریكیة  )٥٨(

news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_7889000/7889869.stm

 .١٦٥، ص٢٠٠٩، دار الزوراء، لندن، ١) حسن العلوي: شیعة السلطة وشیعة العراق، صراع االجناس، ط ٥٩(

) عبد الرحمن صبري:المصدر السابق.٦٠(

.،الصدر السابق قانون یسقط الحصانة عن الشركات االمنیة الحكومة تعكف على صیاغة ) ٦١(
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٣٤٠

: المصدر السایقلین نویهض) ٦٢(

) حنان سلیمان:المصدر السابق.٦٣(

الحكومة تعكف على صیاغة قانون یسقط الحصانة عن الشركات االمنیة ،المصدر السابق) ٦٤(

) ستیفاني هولمز : المصدر السابق.٦٥(

بول كروغمان : تقریر اخباري مترجم عن صحیفة نیویورك تایمز، منشورعلى موقع: )٦٦(

www.inbaa.com/modules.php?name=News&file=article&sid=20423

) اكرم عبدالمجید: اتساع دائرة الجدل حول الشركات االمنیة، تقریر اخباري منشور على الموقع٦٧(

www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=30146

ـــــر  )٦٨( ـــــالك ووت ـــــاري منشـــــوربتاریخ شـــــركة ب ـــــر اخب ـــــى "زي " ، تقری ـــــر اســـــمها ال ـــــة تغی ـــــة االمیركی  ٢/ ١٥االمنی

  www .ـarabic.irib.ir/Pages/news/detailnews.asp?idn=38370 : على الموقع ٢٠٠٩/

  ١/١/٢٠١٠یوم نشر ذلك في وكاالت االنباء والقنوات الفضائیة )٦٩(

) سعید عبد الهادي:المصدر السابق.٧٠(

دالمجید: المصدر السابق.)ـ اكرم عب٧١(

  .١٣) الدكتور محمود سالم السامرائي:ظاهرة الشركات االمنیة الخاصة،المصدر السابق ، ص ٧٢(

تقریر قانوني حول نشاط الشركات االمنیة الخاصة منشور على الموقع) ٧٣(

www.annabaa.org/nbanews/66/130.htm

www.annabaa.org/nbanews/66/130.htm:) تقریر اخباري منشور على الموقع٧٤(

) ستیفاني هولمز:المصدر السابق.٧٥(

اكرم عبدالمجید: المصدر السابق. )٧٦(

رایس تتعهد بتشدید الرقابة على الشركات األمنیة بالعراٌق ، تقریر إخباري منشور على موقع: )٧٧(

www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1072667

ود:الصدر السابق.) رائد فوزي احم٧٨(

 .٧٠) حسن الحاج علي احمد:المصدر السابق،ص ٧٩(

  ٢٢٥ الدكتورالسید مصطفي أحمد ابوالخیر :المصدر السابق، ص) ٨٠(

) سعید عبد الهادي:المصدر السابق.٨١(

) وثیقة مونترو": على الشركات األمنیة الخاصة احترام القانون الدولي ،المصدر السابق٨٢(

المصدر السابق.) ستیفاني هولمز:٨٣(

سعید عبد الهادي:المصدر السابق. )٨٤(

) شركة بالك ووتر االمنیة االمیركیة تغیر اسمها الى "زي " ،المصدر السابق.٨٥(

، المصدر السابق.الحكومة تعكف على صیاغة قانون یسقط الحصانة عن الشركات االمنیة) ٨٦(

مصدر السابق.شركة بالك ووتر األمنیة األمریكیة تغیر اسمها، ال )٨٧(


