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 مشروعية عمل  الشركات األمنية الخاصة
 في العراق  العاملة

 
 عبدالجوادشهالء كمال 

   / جامعة الموصلكلية العلوم السياسية /مدرس مساعد 

 

 البحث ستخلصم
والتااي باتاات تشااكل عااا ر  علاا  يتناااول البحااث مواااوك الشااركات األمنيااة الخاصااة 

متجااوة  فاي نشااهاتها األعماال اليانوياة التاي كانات ت اوت بهاا  لت اوت  ،الساحة الدولياة
وتعمل فيما يسام  االمنه اة الرمادياةي حياث تعمال بادو      ،بعمليات عسكرية نوعية

ال سايما فاي العاراق  ،غهاء قانوني حيث ال تخاا  أل  قاواني  ساواء داخلياة  و دولياة
وتمتعت بالحصاانة  ،3002ث برةت  ذه الشركات بعد االحتالل األمريكي للعراق عات حي

مااا  الخااااوك لل اااانو  العراقاااي بعاااد صااادور  مااار سااالهة االحاااتالل الاااذ  منحهاااا  اااذه 
كذلك يب  البحث دور اللجنة الدولية للصليب األحمر فاي محاولتهاا ضخاااك  ،الحصانة

ور الكااونكرا األمريكااي فااي قصاادار قااانو   ااذه الشااركات لل ااانو  الاادولي اضنساااني ود
 .يخا   ذه الشركات لل انو  البنتاغو  العسكر 

 
 الم دمة
 ،ة علر  السراحة الدوليرةمتنامير ظرارر    ت الشرركات األمنيرة الصاصرةأصبح

منذ عقد التسعينات اثر النزاعات المسلحة التر  انردلعت  ر  الكثيرر مرع بقرا  
حيرررم ترررم  يهرررا تبنررر   .وبصاصرررة  ررر  يو سرررال يا وأ اانسرررتاع والعررررا  ،العرررالم

تلر   ،سياسة توكيل شركات تقوم بإعمال متعدد  بدال مرع تكليرا الجريه بهرا
بررردءا بتجهيرررز القررروات العسررركرية  ،األعمرررال التررر  ترا ررر  القساعرررات العسررركرية

 .بالسعام واألجهز  ونقل المؤع والذصير  والمحروقات
مررررع صررررالل التسررررور الررررذه حصررررل  رررر  نشرررراس رررررذ   وتررررأت  أرميررررة البحررررم

وعمليررررات عسرررركرية انتقا يررررة  ،الشررررركات لتقرررروم شررررركات صاصررررة بمهررررام أمنيررررة
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 رر  سررابقة جديررد  بالنزاعررات الدوليررة المسررلحة دوع االكترررام بقواعررد  ،صاصررة
تلرر  المسررؤولية  ،القررانوع الرردول  اإلنسرران  الررذه يرتررؤ عليهررا مسررؤولية دوليررة

يرا رر  ذلرر   ،ومنظمرات مدنيررة ،ع أع المجتمررع الرردول مرر ،التر  مررا زالررت  ا برة
باترررت تررردر  صسرررور  األ عرررال التررر  ترررنجم عرررع سرررلو  تلررر   ،مؤسسرررات رسرررمية

ورذا ما د ع بعض الدول ممثلرة بالنصرؤ التواقرة إلر  احتررام حقرو   .الشركات
لتررنظم عمررل الشررركات وتحملهررا  ،بالعمررل علرر  أيجرراد قواعررد قانونيررة ،اإلنسرراع

 والتماده    انجاز مهامها. مسؤولية التجاوز
مررا رررو الوةررع القررانون  لهررذ   تقرروم  رةررية البحررم علرر  السررؤال التررال  

الشركات؟ وما ر  القوانيع الت  مع المفتررض أع تصةرع لهرا ررذ  الشرركات 
والعررامليع  يهررا ؟ وكيررا تمكنررت مررع التمتررع بحصررانة مررع الصةررو  للقرروانيع 

وباترررت تعمرررل  يمررررا يسرررم  برررر )المنسقررررة الداصليرررة والقرررانوع الررردول  اإلنسرررران  
 .الرمادية(  وبصاصة    العرا 

المبحرررم  مباحرررم  ثالثرررةويةرررم  ،يرررأت  البحرررم مرررع صرررالل مرررنه  قرررانون 
ومسؤولية  الشركات األمنية الصاصةمع القانوع الدول  األول  يتناول موقا 

المسلؤ األول  موقا القرانوع الردول  العرام مرع الدول ويةم ثالم مسالؤ  
والعرامليع  مرتزقة والمسلؤ الثان  بعنرواع  وةرع الشرركات األمنيرة الصاصرةال

 مسرؤولية الردولالمسلؤ الثالم بعنواع  ثم ، يها و   القانوع الدول  اإلنسان 
ودور اللجنرررة  عررع الشررركات األمنيررة الصاصررة و ررر  القررانوع الرردول  اإلنسرران 

 الدولية للصليؤ األحمر.
الشرررركات األمنيرررة الصاصرررة أمرررا المبحرررم الثررران   يتنررراول مشرررروعية عمرررل 

 رر  مسلبرريع  المسلررؤ األول  الشررركات األمنيررة الصاصررة  العاملررة  رر  العرررا 
الشرركات األمنيرة  العاملة    العرا  والمسلؤ الثان  بعنواع  مشرروعية عمرل

 يةمسرررررؤولويتنررررراول  الثالرررررمالمبحرررررم  وأصيررررررا . ررررر  العررررررا  العاملرررررة الصاصرررررة
وذل   الثنا ية للحصانة مع العقاؤاألمريكية االتفاقيات و  األمريك الكونكرس 

األمريكرر  والمسلررؤ الكررونكرس  ومسررؤولية دورالمسلررؤ األول    رر  مسلبرريع 
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لمحكمررة الصةررو  أمررام االثنا يررة للحصررانة مررع األمريكيررة االتفاقيررات الثرران   
 .ليةو الدالجنا ية 

األمرر الرذه  ،المواةريع المعاصرر إع موةو  الشركات الصاصرة عرد مرع 
المصادر الحديثة مع قبل باحثيع  ونشر    اعتمدنا  يه عل  نوعية ما كتؤ

  .وعل  شبكة االنترنيت ،أكاديمييع ومتصصصيع
 

 الشركات األمنية الخاصةم  ال انو  الدولي موقف المبحث األول: 
 .ومسؤولية الدول

  م  المرتةقة المهلب األول : موقف ال انو  الدولي العات
ابترردأ تجرردر اإلشررار  إلرر  الصلفيررة التاريصيررة لمهررام الجماعررات الترر  امتهنررت 

وررم األشرصاا المردربيع  ،المرتزقرةالقتال والحرؤ والتر  أسلر  عليهرا تسرمية 
والررذيع عرراد  ينررد عوع لصرروض القتررال والحرررؤ أو للحمايررة  ،علرر   نرروع القتررال

ولرريس بسرربؤ قةررية عادلررة أو  يرررر  ،لرردج جهررة معينررة لقرراء اجررر أو  نيمررة
ر مرع أقردم تعتبرمهنرة المرتزقرة  ومع المعلروم أع ،عادلة أو عقا دية أو مقدسة

 ،بريع الجماعراتانردال  النزاعرات المسرلحة التر  احتر هرا اإلنسراع منرذ المهع 
والمرتزقررة تعبيررر أسلرر  منررذ وقررت مبكررر علرر  الجماعررات الترر  تقرروم باألعمررال 

لاربرررراء أو األشررررقياء المسررررتعديع لالنةررررمام إلرررر  اورررررم عرررراد  مررررع  العسرررركرية
 تراريصهم الحقيقر  يمتردو  صفوا أه جيه لقراء أجرر أو نظيرر اقتسرام الانرا م

سبقت الثرور   و   العصر الحديم إل  الفتر  الت  ،إل  اإلمبراسورية اليونانية
9871الفرنسية 

(1). 
 را   ر  ذل  الشرصا الرذه يردصل سر  بأنه المرتز   القانوع الدول  ويعرا

وقرررررد اشرررررتهرت مجررررراميع المرتزقرررررة برررررأدوار منا يرررررة لقررررريم  ،نرررررزا  بررررردا ع الررررررب 
المجتمعررررات اإلنسرررراني ة مقابررررل أجررررر دوع أع تكرررروع لهررررم قةررررية يقرررراتلوع مررررع 

والمرتز  عاد  ما يكروع محتر را  حيرا  الجنديرة التر  يكتسرؤ منهرا قردر   ،أجلها
 .(0)ية بصور  دا مة يعيه حيا  الجندقتالية وكفاء  عالية ال تتو ر لمع ال
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ة أما عع أو  ،بداية ظهور ما يعرا بر )الشركات العسكري ة األمنية الصاص 
 ترجرع أو المقاوليع األمنييع( و يررا مع التسرميات  ،شركات الحماية األمنية

إلرر  عهررد االسررتعمار  رر  القرررع الماةرر  وبصاصررة  رر  الرردول األ ريقيررة بعررد 
 ررر   الزعامرررات قبرررل بعرررض ا مرررعواسرررتصدمو  ،االسرررتعمار الفرنسررر  والبريسررران 

االسرتعانة بهرم لتنفيرذ برل و  ،ةمعارةراللقمرع وتصرفية  ،وأمريكا الالتينية اإ ريقي
ومرررع مررررور الوقرررت بررردأت ررررذ  الشرررركات  ررر  تقرررديم  .(3)عسررركريةالنقالبرررات الا

 اترتبو  ،العاملة    مجاالت الرنفس والتعرديع صدماتها للشركات العابر  للقارات
حتر  تسرور سرة األمرع والحرابهردا ترو ير     مناس  مةرسربة تدير أعماال  

وعمليررات عسرركرية انتقا يررة  ،األمررر لتقرروم رررذ  الشررركات الصاصررة بمهررام أمنيررة
 .(4)   سابقة جديد  بالنزاعات الدولية المسلحة ،صاصة
 عرع األمرم المتحرد  القررارات الصرادر بموجرؤ  محررم اسرتصدام المرتزقرةإع 

تبنرررر  مجلررررس األمررررع قرررررارا يررررديع تجنيررررد المرتزقررررة إلسررررقاس  9111فرررر  عررررام  
وأدانررت الجمعيررة العامررة ل مررم  ،حكومررات الرردول األعةرراء  رر  األمررم المتحررد 

 كررانوع األول 03المتحررد  أنشررسة المرتزقررة  رر  الجمعيررة العامررة المنعقررد   رر  
الرذه تةرمع عردم  9180لعرام  (0930)قرار مجلس األمع رقرم كذل   ،9117

واعتر رت بالمقراتليع  األمرم المتحرد  أقررت ر  حريع  ،جنيرد المرتزقرةعية تو شر م
 .(5)والمقاومة الوسنية وأصبحت قواعد    القانوع الدول  العاموالمحاربيع، 

جرررردت حيرررم  ،جنيرررا اتفاقيررراتاسرررتصدام المرتزقرررة بموجرررؤ  وجررراء تحرررريم
مررررررع البروتوكررررررول اإلةرررررا   األول الملحرررررر  باتفاقيررررررات جنيررررررا  (78)المررررراد  

المرتزقررة مررع حرر  المسالبررة بوةررع العسرركره أو بوةررع أسررير حرررؤ لتتررركهم 
عرةرررة للمحاكمرررات كجنرررا   ررر  الدولرررة المتةررررر  كمرررا أدانهرررا مرررؤتمر جنيرررا 

 مانعرررررا ووةرررررع تعريفرررررا جامعرررررا ،9188 ،9181الدبلوماسررررر  المنعقرررررد عرررررام  
جرراء  ،مررع البرتوكررول األول الملحرر  باتفاقيررة جنيررا (18)للمرتزقررة  رر  المرراد  
 ،محليرررا  أو  ررر  الصرررار  ،مرررع يجرررره تجنيرررد  صصيصرررا    يررره أع المرترررز  ررررو 
مع و  ، ومباشر     األعمال العدا يةمع يشار   عال  و  ،ليقاتل    نظام مسل 
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األساسرررر  مررررع االشررررترا   رررر  القتررررال الر بررررة  رررر  تحقيرررر  ماررررنم   يكرررروع حررررا ز 
يم ع رعايررا سرررا مررع أسررراا النررزا   وال مواسن ررا  رر  إقلررولرريس مرر  ،شصصرر 

قروات المسرلحة ألحرد    ال وا  مع ليس عةو  ،يسيسر عليه أحد أسراا النزا 
مع لريس مو ردا   ر  مهمرة رسرمية مرع قبرل دولرة ليسرت سر  را و  ،أسراا النزا 

عةررو ا  رر  قواتهررا المسررلحة ه رر  النررزا  بوصررف
 مررا دولررة ةصررادقم وبمجرررد .(6)

 -االتحراد اإل ريقر  -( منظمرة الوحرد  األ ريقيرة) عل  اتفراقيت  األمرم المتحرد  و
لمكا حرررة االرترررزا  أو علررر  أه منهمرررا،  مرررع واجرررؤ ررررذ  الدولرررة مقاةرررا   حاليرررا

 .(7)المرتزقة ومعاقبتهم
كررذل  مررا صرردر مررع القرررارات عررع اللجنررة الدوليررة لحقررو  اإلنسرراع التابعررة 

 ريقرا دوليرا مصرتا  ر  متابعرة قةرية  7332 ل مم المتحد  الت  شركلت عرام
تحذر مع أصسار  ومنذ بداية التسعينات أصذت األمم المتحد  ،تجنيد المرتزقة

ينا علر  مكا حرة  9171  وةعت مشرو  معارد  عام ،تزايد عدد المرتزقة
دصلت المعارد  حيرز التسبير   ر  حيم  ،وتدريبهم ،وتمويلهم  ةتجنيد المرتزق

7339أكتوبر عام  73
(8). 

 
وفاااق والعااااملي  فيهاااا  : واااا  الشاااركات األمنياااة الخاصاااةالياااانيالمهلاااب 

 .اضنساني ال انو  الدولي
 تزايرد   العالم المعاصر واثرر انردال  األزمرات الدوليرة وانردال  الحرروؤ و 
إال أع ،التفررررويض الصررررارج  للمهررررام العسرررركرية واألمنيررررة إلرررر  شررررركات صاصررررة

قواعررد تحكررم سررلو  رررذ  الشررركات  رر   يجررادإ المجتمررع الرردول  واجرره إشرركالية
والقرانوع الردول  اإلنسران   .القرانوع الردول  اإلنسران ب هرازمويل ، النرزا حاالت

بأنرره   جملررة القواعررد الترر  ويعرررا رررو  ررر  مررع  رررو  القررانوع الرردول  العررام 
تحم     زمع الحرؤ األشصاا الذيع ال يشاركوع    اإلعمال العدا ية أو 

لرررم يكرررع موظفرررو الشرررركات العسررركرية  رررإذا  ،المشررراركة  يهررراالرررذيع كفررروا عرررع 
 ،مرردنيوع  ررإنهم ،الرردول واألمنيررة الصاصررة جررزءا  مررع القرروات المسررل حة إلحرردج
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ال يحرررر  لهررررم المشرررراركة مباشررررر   رررر  و  ال يجرررروز اسررررتهدا هم وبنرررراء علرررر  ذلرررر 
أمررا إذا قررام موظفررو الشررركات العسرركرية واألمنيررة الصاصررة  ،العمليررات العدا يررة

 إنهم يفقدوع الحماية  مباشر    العمليات العدا ية ل تعد بمثابة اشترا بأعما
 ررال يحرر   ،إذا وقعرروا  رر  األسررر رر ،إزاء التعررر ض للهجرروم أثنرراء رررذ  المشرراركة

المشررراركة  ررر   لهرررم التمترررع بوةرررع أسررررج الحررررؤ وتجررروز محررراكمتهم لمجررررد
لقرانوع الردول  ل لرو لرم يكونروا قرد ارتكبروا أه انتهاكرات العمليات العدا ية حتر 

 .(9)اإلنسان 
اإلنسان ، يتمثل األثر القانون  الوحيد لكوع  الدول  ومع وجهة نظر القانوع

الشررصا مرتزقررا  رر  أنرره ال يحرر  لرره التمتررع بوةررع أسررير الحرررؤ عنرردما يشررار  
إال أنه يح  له التمتع بظروا احتجاز مال مة  ،دول إقليم  أو    نزا  مسل  

أمررررا الوةررررع القررررانون  للشررررركات نفسررررها  ررررإع  ،(12)والصةررررو  لمحاكمررررة عادلررررة
 .(11)القانوع الدول  اإلنسان  ال يحد د 

قررد جرراء   ،المسررؤولية الجنا يررة الدوليررة للشررركات األمنيررة الصاصررةأمررا عررع 
تعريررا المسررؤولية الجنا يررة بأنهررا ارتكرراؤ  عررل أو االمتنررا  عررع القيررام بفعررل 

ذه رو  ر  مع  رو  القرانوع الردول  ال ،صال ا لقواعد القانوع الدول  الجنا  
ارتكبت الشركات األمنية الصاصة العاملة  ،رذا التعريا و   ةوء ،(10)العام

بعرض نتهاكرات ومنهرا علر  سربيل المثرال مرا قرام بره اال   العرا  الكثير مرع 
مررردنيا عراقيررا علررر  األقرررل  91 تقتلرر حررريع ،العررامليع  ررر  شررركة برررال  ووتررر
قترل التر  و  أصررجحادثرة إةا ة إلر   ،لشركةلبرصاا حراس األمع التابعيع 

مدنيا عراقيا    باداد برصاا عناصر الشركة الذيع كانوا يو روع  98 يها 
ومرا  علترره الشررركات الصاصررة  ،(13)الحمايرة لمرروظف  وزار  الصارجيررة األمريكيررة

 رر  عررد القررانوع الصاصررة بحقررو  اإلنسرراع مررع أعمررال تعررد انتهررا  صررار  لقوا
ذاللهررم وانتررزا   مررع ةرريحة )أبررو  ريررؤ(  التعررذيؤ وامتهرراع كرامررة السررجناء واا

علما أع اتفاقية جنيا لعام  ،االعترا ات بالسر  الت  تصالا اتفاقيات جنيا
حيررررم  ،قرررد جرررراءت بمفهرررروم أوسرررع بصرررروا ترتيررررؤ المسرررؤولية الدوليررررة 9111
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لية األ ررررراد ومعرررراقبتهم علرررر  أعمررررالهم كمجرمرررر  تناولررررت إمكانيررررة إثررررار  مسررررؤو 
عالع رومرا  9188كذل  ما جاء    بروتوكول عام  ،حرؤ القاةر   9117واا

 . (14)بإنشاء محكمة جنا ية دولية دا مة مهمتها مالحقة مرتكب  جرا م الحرؤ
 

وفق  ع  الشركات األمنية الخاصة مسؤولية الدولالمهلب اليالث: 
  ال انو  الدولي اضنساني

 احتررررام القرررانوع الررردول  اإلنسررران  تقرررع علررر  عرررات  جميرررع الررردول مسرررؤولية
ف  الشررركات العسرركرية واألمنيررة ظبمررا  رر  ذلرر  مررع ق ب ررل مررو  ،وكفالررة احترامرره

المسؤولية عع تعليم  تقع ،وحسؤ ما جاءت به اتفاقيات جنيا األربع ،الصاصة
علرر   ارية واألمنيررة الصاصررة  رر  مجررال التعررر ف  الشررركات العسرركظوترردريؤ مررو 

 مةموع القرانوع الردول  اإلنسران  وتسبيقره بشركل ر يسر  علر  عرات  الشرركات
 .(15)نفسها والدول الت  تستأجر صدماتها العسكرية واألمنية الصاصة

الشرركات العسركرية واألمنيرة الصاصرة أنشر ت  الردول التر  تكروع يفتررض ب
، عل  أراةيها أو تعمل  يها  بموجرؤ و قادر  عل  ةبس سلو  تل  الشرركات،

 ل مرع التزاماتهرا عبرر التعاقردلرال تستسيع الردول التح القانوع الدول  اإلنسان 
وتظرل الردول مسرؤولة عرع ةرماع  ،مع الشرركات العسركرية واألمنيرة الصاصرة

ف  الشرركات العسركرية ظحالرة ارتكراؤ مرو  و ر  ،ةذات الصرل الو اء بالمعايير
  رصرررررررررررررررررررررررررررررررة انتهاكرررررررررررررررررررررررررررررررات للقرررررررررررررررررررررررررررررررانوع الدولرررررررررررررررررررررررررررررررواألمنيرررررررررررررررررررررررررررررررة الصا

يمكررررع أع تكرررروع الدولررررة الترررر  اسررررتأجرت صرررردمات تلرررر  الشررررركات  ،اإلنسرررران 
إةرا ة إلر  مسرؤولية الشرركة  ،إليهراإسرناد االنتهاكرات  مسؤولة    حال أمكع

ف  رذ  الشركات للقرانوع ظع عل  الدول أع تكفل احترام مو عيويت ،فيهاظومو 
حظرررر منهرررا ةرررابسة  بالعمرررل علررر  وةرررع قواعرررد تنظيميرررة الررردول  اإلنسررران 
لرررم تكرررع  مرررا ،االشرررترا  المباشرررر  ررر  العمليرررات العدا يرررة  مرررثال  أنشرررسة معينرررة 

 ررررض حصرررول الشرررركات العسررركرية و  ،مدمجرررة  ررر  القررروات المسرررل حة الشرررركة
الو راء بمعرايير  واألمنية الصاصة عل  ترصيا بممارسة نشاسها اسرتنادا  إلر 
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 ترررردريؤ موظ فيهرررا  ررر  مجررررال القرررانوع الررردول  اإلنسرررران  لررر إةرررا ة إ ،معينرررة
 ر  حررال  -وقواعرد اشرتبا  تحترررم القرانوع الردول  اإلنسران  عتمراد إجرراءاتاو 

 ،اعتمررراد تررردابير تأديبيرررة مال مرررة إةرررا ة إلررر  ،دمجهرررا مرررع القررروات العسررركرية
 رررض الحصررول علرر  تصررري  لكررل عقررد مررع العقررود و قررا  لسبيعررة األنشررسة و 

والعمرل علر   ،القا م    البلد الذه سوا تعمل  يه الشركة لوةعالمقترحة وا
الالزمررة أو انتهاكررا  لهررا  التصرراري تحديررد عقوبررات للعمررل دوع الحصررول علرر  

 ويتعرري ع ،والعقوبررات الجنا يررة ،وصسررار  السررندات رصصررة التشررايلؤ مررثال  سررح
للقررانوع انتهاكررات   ع ررال يكفررل مثررول المتهمرريع بارتكرراؤو ةررابس نظررام  قيررام

آليرررات  تةرررععلررر  الررردول أع كمرررا يجرررؤ  .(16)الررردول  اإلنسررران  أمرررام العدالرررة
 حالرررة العسررركرية واألمنيرررة الصاصرررة  ررر  ف  الشرررركاتظتسرررم  بمسررراءلة مرررو 

مساءلة الشركات العسركرية واألمنيرة  وربما ،انتهاكهم للقانوع الدول  اإلنسان 
 .(17)لمدنيةاالمسؤولية  الصاصة نفسها عبر إجراءات المالحقة بشأع

 
 والدعت السويسر  لها   للصليب األحمر الدوليةدور الجنة 
 حمايررررة ومسرررراعد  يهرررردا إلرررر  جرررروررهو عملرررر  دور  اللجنررررة الدوليررررة تلعررررؤ

برردأت اللجنررة  ،المتررأث ريع بالنزاعررات المسررل حة وتعزيررز القررانوع الرردول  شررصااألأ
حرروارا  حررول قةررية الشررركات العسرركرية واألمنيررة الصاصررة مررع بعررض  الدوليررة
صاصررة الرردول الترر  تتعاقررد مررع الشررركات العسرركرية واألمنيررة الصاصررة بالرردول و 

والدول التر  تعمرل ررذ  الشرركات علر  أراةريها والردول التر  تكروع الشرركات 
والهررردا مرررع ررررذا الحررروار ررررو ترررو ير حمايرررة ومسررراعد  أ ةرررل  ، يهرررا ُمؤ سَّسررة

 ، شررصاا المتررأث ريع بالنزاعررات المسررل حة وتعزيررز القررانوع الرردول  اإلنسرران ل
اللجنررة الدوليررة إلرر  كفالررة احترررام الشرررركات  سررعت، وعلرر  نحررو أكثررر تحديرردا  

العسرركرية واألمنيررة الصاصررة وموظ فيهررا للقررانوع الرردول  اإلنسرران  وةررماع أع 
يررة وأنشررستها تكرروع رررذ  الشررركات وموظفورررا علرر  وعرر  بمهمررة اللجنررة الدول

    .(97)وسريقة عملها
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الشررررركات   رررر  أول نشرررراس لهررررا بشرررراع وزار  الصارجيررررة السويسرررررية وأقرررردمت
اللجنرة  وبمشراركة 7331كرانوع الثران  شرهر  ر   ،العسكرية واألمنية الصاصرة

صبراء مع الدول صاحبة الصبررات ذات حيع اجتمع  ،للصليؤ األحمر الدولية
اتصرراذ الترردابير  الشررركات بقصرردإةررا ة إلرر  عرردد صرراير مررع ممثلرر   ،الصررلة

التشرراور بانتظررام واسررتمر  ،الةررابسة لهررذا التواجررد وكانررت ردود الفعررل إيجابيررة
 مررع قسررا  الشررركات العسرركرية واألمنيررة الصاصررة والمنظمررات  يررر الحكوميررة

ال ورما أع تفويض المهام إل  متعاقرد  ،نقستيع ر يسيتيعبقصد التوصل إل  
وأنررره يتعررريع علررر  الررردول أال تترررر  المتعاقرررديع  ،يعفررر  دولرررة مرررع مسرررؤولياتها
واسررتمرت الجهررود الدوليررة والحكوميررة واللجنررة  .يشرراركوع  رر  عمليررات القتررال

وثيقرة ممرونتروم إلر  أع صردرت  الدولية والمنظمات  ير الحكومية بنشاساتها
 ،لر  نحررو أ ةررلالمتعاقررديع العسركرييع واألمنيرريع ع عمررلكيفيرة  التر  نظمررت
إجررراءات مفصررلة وعمليررة  تةررم الوثيقررة ،علرر  الوثيقررة ،دولررة 98وتررم موا قررة 

لمسراعد  الردول علر  تعزيرز االمتثررال للقرانوع الردول  اإلنسران  وكفالرة احترررام 
رررذ  اإلجررراءات أرميررة عنرردما تتعاقررد دولررة مررا مررع  ؤوتكتسرر ،حقررو  اإلنسرران 
 الشرركة تعمرل  ر  أراةريها أمنية صاصة أو عنردما تكروع ررذ  شركة عسكرية

أو عنرررردما تكرررروع إحرررردج رررررذ  الشررررركات مقيمررررة علرررر  أراةرررر  الدولررررة وتقرررردم 
 .(91)ية وأمنية    الصار صدمات عسكر 

الشااركات األمنيااة الخاصااة العاملااة فااي المبحااث الياااني: مشااروعية عماال 
 .العراق

إةرا ة  ،يتناول رذا المبحم نبذ  عع الشركات األمنية العاملة  ر  العررا 
 ل  قانونية عمل رذ  الشركات.إ

 
 .المهلب األول: الشركات األمنية الخاصة العاملة في العراق

بلررع عرردد شررركات الحمايررة األمنيررة الصاصررة  رر  العرررا  علرر  مررا يزيررد مررع 
   مقدمتها الشركات األميركية والبريسانية ومنها المصتلسة بيع  ،شركة 033
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 973حيرم تنشرس ومنهرا شرركات أجنبيرة متعردد  الجنسريات  ،عراقييع وأجانرؤ
ررر   رر  الاالررؤ وكرراالت  ،بحسررؤ تقررديرات الصررحا ة األمريكيررة شررركة أمنيررة

التمرويع والحراسرة  منهرا ويعهرد إليهرا بمهمرات ،يتعامل معها الجيه األمريكر 
إةرا ة إلر   ،يةعمليات القتالالاالستجوابات و و  عمليات التحقي  المشاركة   و 

والمرتبسة  ،الصاصة األمنيةت ثانوية أمنية عراقية متعاقد  مع الشركات شركا
ويقا وراءرا رجال أعمال وساسة مع رؤسراء األحرزاؤ  ،بعقود مع البنتا وع

ورررذ  الشررركات العسرركرية  .يشرراركوع  رر  الحكومررة ويقررودوع ميليشرريات مدربررة
ير الوةررع الصاصررة العاملررة  رر  العرررا  تكرراد أع تكرروع بمنزلررة القررو  الترر  تررد

 . (02)اللوجست  واألمن ، إةا ة إل  الحماية األمنية
 ،ترررتبس رررذ  الشررركات برردوا ر صررنع القرررار العسرركرية  رر  واشررنسع ولنرردعو 

ونجرررررررد مرررررررع األرميرررررررة بمكررررررراع أع نتعررررررررا علررررررر  مجموعرررررررة مرررررررع الشرررررررركات 
المتصصصة    مجاالت مهنية الحروؤ والنزاعرات المسرلحة والتر  أصربحت 

   كاآلت  اعلة    نشاساتها ومرتبسة بصنا  القرار السياس  والعسكره 
الت  يرأُسها نا رؤ الرر يس  (راليبرتوع) شركةومنها  ،الشركات األمريكية  وال:
وررررر  شررررركة قابةررررة تتفررررر  عنهررررا عشرررررات  ديرررر  تشررررين  السرررراب  مريكرررر األ

الشررررركات  رررر  ميرررراديع المقرررراوالت واألمررررع و يررررررا مررررع الصرررردمات اللوجسررررتية 
 ر   المرتزقرة تجنيد  اكبر مؤسسات )اكسكيوتا اوت كم (شركةو  ،(01)والفنية
و )أيررررو سررربيس اوبريشرررع( والتررر  وكرررل  وريشرررع()ديرررع كروبوشرررركات  العرررالم
مليرروع دوالر لقرراء إدار   973 تررهقيمبعقررد  مهمررة بنرراء الشرررسة العراقيررةإليهمررا 
التررر  يرررديررا  )ميليترررره برو يشرررينال ريسرررورس إنكوربوريشرررع( شرررركةو ،المشرو 

 مررع األمررريكييعالمصررابرات  الكبررار ومررع جهرراز مجموعررة مررع ةررباس الجرريه
تفصرررر برررأع لرررديها جنرررراالت يفرررو  عررردد جنرررراالت  ررررذ  الشرررركةو  ،المتقاعرررديع

 ،ورنرررا  شرررركة )إيرنرررز ايررررا  ليمتيرررد( ،) ينرررل كوربويشرررع( وشرررركة ،وع لبنتررراا
الكثير مع مرتزقتها مع أ راد الشرسة البيض السابقيع    جنوؤ  جندتالت  
أمرررا شرررركة  .(00)و)كيلرررو  برررراوع آنررد روت( التابعرررة لشرررركة ررراليبرتوع ،اإ ريقيرر
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ت صس أنابيرؤ نفرس )آيرينز أرا  ليمتد(  قد منحت عقودا مجزية لحماية منشآ
مرع العرراقييع لحراسرة  اكركو  _ جيهاع علر  أع تترول  إعرداد وتأريرل اآللر
 .(03)المنشآءات النفسية    كركو  لااية شمال العرا 

 ر   تأسست  الت ، هنا  شركة )إيجيس ديفينس( ،لشركات البريسانيةا يانيا:
 ،سبايمسرررر(مرررع احرررتالل العررررا  ويرررديررا العقيرررد البريسررران  )تررريم  7330عرررام 

األكبررررر علرررر  الررررذه يعررررد وحصررررلت رررررذ  الشررررركة علرررر  عقررررد مررررع البنترررراجوع 
 ،مليرروع دوالر علرر  مرردج ثررالم سررنوات (033)حيررُم بلاررت قيمتُرره  ،اإلسررال 

مما ساعدرا علر  تشركيل جريه صراا  ،لحراسة الُمنشآت النفسية    العرا 
يرة منشرآت لحمامع جانبها توظِّا شركة )إيررينيس(  .ألا  ُمرتز  (91)قوامه 

مررع  اجيهراع علر  أع تترول  إعرداد وتأريرل اآللر -صرس أنابيرؤ نفرس كركرو  
 .(04)العراقييع لحراسة المنشآءات النفسية    كركو  لااية شمال العرا 

الرررنفس والمواقرررع  أنابيرررؤالمسرررؤولة عرررع حمايرررة شرررركة )بررر  تررر  بررر  بكترررل( 
آالا دوالر  93النفسيرررررة  ررررر  منسقرررررة الموصرررررل مقابرررررل عقرررررود قترررررال قيمُتهرررررا 

 إدار المتصصصررررررة  رررررر  )دايرررررراع كررررررروؤ(  شررررررركة أيةرررررراورنررررررا   .(05)شررررررهريا  
تسرارم  ر  تردريؤ   ور األمعة المعلومات وتو ير رجال يالبرمجيات و   تقن

ور  شركة  )جلوبل رس ( شركة وأيةا ،ميليشيا مكونة مع مقاتليع متمرسيع
 .(06)بتوزيع العملة العراقية الجديد  تم تكليفهابريسانية 
وررر  الشررركة األكبرر مررع الشررركات العاملررة  رر   ،(بررال  ووتررر) شررركة رابعااا :
7337عام  ا    والية ديالويريقانونتأسست  ،العرا 

مؤسس الشركة  أما ،(07)
رررو و  ، رراره جاكسرروع مرردير الشررركةو  ،أمريكرر  مليرراردير  هررو (اريرر  برررنس)

بررالع السررصاء مررع وق ررع الشررركة عقرردا  .(08)األمريكيررةةررابس سرراب   رر  البحريررة 
عنرردما تقرردمت القرروات األميركيررة  رر  زحفهررا صرروؤ وذلرر   إدار  الررر يس برروه

وبمقتةرررا  عمرررل  ،7330مرررع عرررام  آذارالعاصرررمة العراقيرررة بارررداد  ررر  شرررهر 
حينهرررا ألكبرررر مسرررؤول أميركررر   ررر  بارررداد  حراسرررا صصوصرررييع الشرررركة رجرررال

 .(09)بريمر السفير بول
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ةرررماع امرررع كبرررار المسرررؤوليع علررر   برررال  ووترررر شرررركة وال يقتصرررر عمرررل
حمايرة  أيةرابرل يشرمل  براق  المردع العراقيرةو  المدنييع والعسركرييع  ر  بارداد

 باإلةررا ةالحكوميررة وري ررات الصررحا ة  المبرران  الترر  تشررالها المنظمررات  يررر
  .(32)حراسة المنشآت النفسية إل 

المتعاقرررررديع عامليهرررررا مرررررع حملرررررة لتقرررررديم  ووترررررر برررررال  وقرررررد قرررررادت شرررررركة
إةا ية مكملة للقوات األمريكية النظامية  ت قانونيةكقوا العسكرييع الصاصيع

ورررر   ،برررديل لمشررررو  زيررراد  حجرررم الجررريه النظرررام  األمريكررر كأقرررل كلفرررة و ب
حيرم  ،7330المبادر  الت  تبنارا الر يس األمريك     صسراؤ حالرة االتحراد 

شررربيه  مرررع المتسررروعيع تعمرررل علررر  نحرررو (وحرررد  احتيررراس مررردن )دعرررا إلنشررراء 
باالحتيررراس  العسررركره األمريكررر  الاررررض منهرررا تصفيرررا العرررؤء عرررع كاررررل 

وتمكرررع مرررع توظيرررا المررردنييع األمرررريكييع الرررذيع يتمتعررروع  ،القررروات المسرررلحة
 .  (31)اإلرراؤبمهارات دقيقة للصدمة    مهمات صارجية منها مواجهة 

فااي  العاملااة الشااركات األمنيااة الخاصااة مشااروعية عماالالمهلااب الياااني: 
 العراق

إع وجررررود الشررررركات األجنبيررررة  رررر  داصررررل الدولررررة يررررنظم بموجررررؤ القرررروانيع 
و رر  مبرردأ إقليميررة القررانوع الداصليررة للدولررة الترر  تعمررل الشررركات علرر  أرةررها 

   القانوع الدول  الصاا القاة  بتسبي  قانوع الدولرة التر  تعمرل الشرركة 
لتر  يجروز أع  القانوع الرداصل  ررو الرذه يرنا علر  الحقرو  ا ،عل  أرةها

 يرر أع المعارردات الدوليرة واالتفاقيرات الثنا يرة التر  تعقرد  ،يمارسها األجنب 
بررريع الررردول المصتلفرررة تلعرررؤ دورا مهمرررا  ررر  تحديرررد المركرررز القرررانون  ل جنبررر  

حيررررم تهرررردا رررررذ  االتفاقيررررات إلرررر  تمكرررريع األجانررررؤ مررررع  ،ومنهررررا الشررررركات
 ،شراسات المهنيرة والحر يرةالحصول عل  مزايا صاصة    اإلقامة ومزاولرة الن

وتلتررزم الدولررة المتعاقررد  بمررا تعهرردت برره بموجررؤ رررذ  االتفاقيررات والمعاررردات 
وتكييررا تشررريعاتها الصاصررة بررالمركز القررانون  ل جانررؤ و قررا لمررا تفرةرره مررع 
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وعليه تكوع الشركات األمنية الصاصة العاملة    العررا  صاةرعة  .(30)أسس
 .للقانوع العراق 
شرررركات  منحرررت التحرررالا المؤقترررة  ررر  العررررا  االحرررتالل سرررلسة  يرررر أع
حصررررانة مسلقررررة مررررع  ،مررررع الجنسرررريات و يررررررا األمريكيررررة األمنيررررةالمقرررراوالت 

أمررر سررلسة االحررتالل )اال ررتالا  بموجرؤ ،الصةرو  للقررانوع والقةرراء العراقرر 
حيم عل  بموجبه العمل بربعض أحكرام قرانوع  ،7330عام  (8)المؤقتة( رقم 

مع البراؤ الثران   (733)كالماد   9111لسنة لعام  999العقوبات العراق  رقم 
مررع البرراؤ  (772)والمرراد   ،المصصررا للجرررا م الماسررة بررأمع الدولررة الررداصل 

كمررا نررا التعررديل  ،الثالررم المصصررا للجرررا م الواقعررة علرر  السررلسات العامررة
ز إقامررة الرردعوج ةررد مرتكبرر  بعررض الجرررا م إال بررإذع أيةررا علرر  عرردم جرروا

صسررر  مرررع مررردير سرررلسة االحرررتالل )اال رررتالا( وررررذ  الجررررا م رررر  المتعلقرررة 
بالنشر والماسة بأمع الدولة الصرارج  والرداصل  أو الماسرة بالهي رات النظاميرة 

كما ونا عل  انه ال يحراكم أه شرصا نتيجرة قيامره بتقرديم العروع أو  ،(33)
 ،قوات االحتالل )اال رتالا( وسرلسة االحرتالل )اال رتالا المؤقترة(المساعد  ل

أو نتيجة عالقته بقوات االحتالل )اال رتالا( أو بسرلسة االحرتالل )اال رتالا 
 رررر  إشررررار  إلرررر   ،(34)أو نتيجررررة قيامرررره بالعمررررل لحسرررراؤ أه منهمررررا ،المؤقتررررة(

د جرردد وقرر ،الشررركات األمنيررة الصاصررة المتعاقررد  مررع سررلسة اال ررتالا المؤقتررة
7331شررهر يونيررو حزيررراع عررام  رر   التحررالا قبررل حررل سررلسة بررهالعمررل 

(35). 
 أمرررا رحيل ررهقبررل الحرراكم العسرركره األمريكرر  للعرررا  )بررول بريمررر( حيررم وقررع 

 حصرانة  مرع الصةرو  للقرانوع الشركات األمنية الصاصة والعامليع  يهرايمن  
  لكع  ر  حراالت والقةاء العراق  وجعلها صاةعة للقانوع والقةاء األمريك

واقررر  رر  رررذا القررانوع المتعلرر  بإنشرراء صرريع التعامررل مررع  .(36) محرردود  جرردا
ررررذ  الشرررركات تلررر  الحريرررة الواسرررعة بحيرررم نرررا قررررار  علررر  عررردم صةررروعها 

إنمرررا رررر  مسرررؤولة  قرررس أمرررام  ،للسرررلسة العراقيرررة أو لمسررراءلة القرررانوع العراقررر 
وقامررررت  ...كلهرررراالجهررررات العسرررركرية األميركيررررة  رررر  بعررررض الحرررراالت ولرررريس 
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بإعسرراء حصررانة قانونيررة كاملررة  7331الحكومررات العراقيررة المتعاقبررة منررذ عررام 
لهذ  القوات التابعة للشركات المتعاقد  وأرسلتها    رسا ل رسمية إل  مجلس 
األمررررع لتكرررروع جررررزءا مررررع القرررررارات الصررررادر  مررررع المجلررررس منهررررا القرررررار رقررررم 

األصرررررج الالحقررررة ومنهررررا القرررررار  توالقرررررارا 7330تشررررريع األول   رررر  (9299)
بصصرررررروا التفررررررويض لبقرررررراء القرررررروات األجنبيررررررة  رررررر   ،7331عررررررام  (9211)

 قرررارات مجلررس األمررع السررابقة  ،ويوجررد رنررا إشرركال قررانون  كبيررر ،(37)العرررا 
تصررررا القرررروات المتعرررردد  الجنسررررية والترررر  ررررر  جررررزء مررررع القرررروات األمريكيررررة 

السررابقة  رر  حرريع إع رررذ  والمصولررة مررع قبررل مجلررس األمررع بموجررؤ القرررارات 
القرارات تحردثت عرع القروات المتعردد  الجنسرية لكنهرا ال ترذكر المتعاقرديع مرع 

 .(38)رذ  القوات
مرع رررذا نفهرم كيررا ولمراذا عجررزت الحكومرات العراقيررة التر  تعاقبررت علرر  
السلسة سوال سنوات مع السيسر  عل  رذ  الشركات باعتبارررا تحرت حمايرة 

  .االحتالل
وبنررراء علررر  استشرررار   ( عرررع قصررردحررراكم المررردن  )برررول بريمررررقرررد وةرررع الل

قانونية حذقه مع اإلدار  األمريكية قرانوع لحصرانة الشرركات األمنيرة الصاصرة 
 العرررامليع  ررر  الشرررركات األمنيرررة الصاصرررة يررردصلوع مرررع الوجهرررة  ، ررر  العررررا 

القانونية  يما يسم  )المنسقة الرمادية( حيم ال يصةرعوع للقرانوع العسركره 
حيرم قاومرت شرركة  ،ذل  أنهم ليسوا مع مجنرده القروات المسرلحة ،ريك األم

بال  ووتر األمريكية محاوالت إصةاعها للقانوع العسكره األمريكر  )قرانوع 
وسالبرررت  ،البنترررا وع الموحرررد للعدالرررة العسررركرية( وأصررررت علررر  أنهرررم مررردنيع

برررنفس الوقرررت بالحصرررانة مرررع الصةرررو  للقةررراء المررردن  األمريكررر  واعتبررررت 
حيررم تمسرركت بررال  ووتررر . (39)سررها جررزء مررع القرروات األمريكيررة الشرراملة؟؟نف

بمبدأ مالمسرالة السياسريةم القرا م علر   كرر  أع القةراء يمتنرع عرع الفصرل  ر  
وقةرررايا يصرررر   ،قةرررايا عهرررد بهرررا الدسرررتور نصرررا إلررر  شرررعبة سياسرررية أصررررج

ع الفصل  يها عع نسا  أرلية المحاكم بسبؤ النقا    المقاييس الت  يمك
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وتتنصررل بررال  ووتررر عنررد محاولررة  ،علرر  أساسررها إدار  رررذ  القةررايا قةررا يا
إصةرراعها للمحرراكم األمريكيررة المدنيررة بأنهررا جررزء مررع القررو  الشرراملة األمريكيررة 
وجرزء مرع المقردر  القتاليرة لروزار  الرد ا  وبالترال  تردع  بأنره ال يمكرع السرما  

كروع ذلر  سريقحم  ،اةراتهاللمحاكم المدنيرة األمريكيرة أع تنظرر  ر  مسرالة مق
 . (42)المحاكم المدنية مباشر     أنظمة العمليات العسكرية

ورررررم ال يصةررررعوع للقرررروانيع العراقيررررة الترررر  تعررررد معسلررررة  رررر  رررررذ  الحالررررة 
و ر  كرل األحروال أصربحت  .8بسبؤ أمر سلسة االحتالل رقم  –االستثنا ية 

الع كل شصا الق  القبض عليره  ،جرا م رؤالء العامليع ال تعد جرا م حرؤ
بعررد إعرررالع الررر يس األمريكررر  جررور  بررروه االبررع انتهررراء الحرررؤ  قرررد أرليتررره 

القرانوع الردول   ومع رنا ال تنسب  عل  ررذ  الشرركات قواعرد ،كسجيع حرؤ
  .(41)اإلنسان 

علر  اتفاقيرة انسرحاؤ القروات األمريكيرة مرع العررا   ر  وحت  بعد التوقيع 
دصلرت حيرز التنفيرذ  ر  األول مرع كرانوع والتر   7337ام تشريع الثان  ع 98

بررراع  7الفقرررر   نصرررت المررراد  الثانيرررة عشرررر مرررع االتفاقيرررة ،7331الثررران  عرررام 
لممارسرررررة الواليرررررة القةرررررا ية علررررر  الشرررررركات األمنيرررررة  للعررررررا  الحررررر  األولررررر 

 يررر أع  ،والعسرركرية المتعاقررد  مررع الواليررات المتحررد  األمريكيررة ومسررتصدميهم
مع نفس المراد  ترنا علر   ملسرلسات أه مرع السرر يع أع تسلرؤ  (1)الفقر  

مرع سرلسات السررا اآلصرر أع يتصلر  عرع حقره األولر   ر  الواليرة القةرا ية 
 .  (40)   حالة معينة

بموجررؤ  مررع ناحيررة أصرررج  مررع المفترررض أع يكرروع وجررود رررذ  الشررركات
 يرررر أع الشررررركات األمنيررررة  ،الحكومرررة العراقيررررةاتفرررا  أو عقررررد بررريع الشررررركة و 

الصاصررة العاملررة  رر  العرررا  موجررود  بموجررؤ تعاقررد مباشررر بينهررا وبرريع وزار  
 ،شركات الحماية بتنفيذ مهمرات معينرة تكلاإذ  الد ا  األمريكية )البنتا وع(

تقرروم ررررذ  الشرررركات برردور را بالتعاقرررد مرررع وكرررالء وشررركات صررراير   البرررا  مرررا و 
لة الرررا بيع بالعمررل يررتم  تحررويلهم إلرر  شررركات  لكررع ،تكرروع شررركات  يررر ُمسررج 
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لة رسميا  إذ تتم  مقابلتهم قبل  تكليا شركة متصصصة برنقل هم إلر   أصرج ُمسجَّ
مثررل حرر    ،ويتةررم ع العقررد موا قررة  علرر  التصلرر  عررع حقررو  أساسررية ،العرررا 
  .(43)الحيا 

كمررا أع والرربعض مررع رررذ  الشررركات متعاقررد  مررع القيرراد  العسرركرية للقرروات 
بعررد أع تحولررت ميليشرريات األحررزاؤ السياسررية  ،لمتعرردد  الجنسررية  رر  العرررا ا

إةرا ة  .(44)إل  شركات حراسة أمنيرة بعةرها حصرل علر  تررصيا حكروم 
أع القليررل مررع الشررركات األمنيررة الصاصررة الترر  تعمررل  رر  العرررا  مسررجل إلرر  

يرم ح ،السريسر  القانونيرة عليهرا تتمكع مرعرسميا لدج الحكومة العراقية حت  
حت  اآلع أع تبسرس  7330عام  نيساع 1 بعد لم تستسع الحكومات المتعاقبة

سيسرتها عل  قو  أصربحت ترأت  بالدرجرة الثانيرة مرع حيرم القرو  والنفروذ بعرد 
    . (45)الجيشيع األميرك  والبريسان 

التفا ررا يحصررل علرر  القررانوع برراع يررتم التعاقررد مررع  األشررصاا  كمررا ويوجررد
ثررم تتايرر سبيعررة الوظيفرة بعررد وصررول  ،يررة  ر  البدايررةعلر  أعمررال مدنيرة عاد
أو مرررع دوع  ،ليصرررب  مرتزقرررا سرررواء بمعر تررره وبإرادتررره ،المتعاقرررد إلررر  الميرررداع
 ير أع رذا األمر ال تكشفه العقود مما يفقرد التشرريع  ،معر ته وصال ا إلرادته

 .(46) تستال الشركات األمنية الصاصة رذا الفراغ القانون  ، عاليته
 كيا ينبا  للحكومة العراقية الت  مع المفترض أنها باتت تتمتع بالسرياد    

الكاملرررة أع تقبرررل بوجرررود ررررذ  الشرررركات بوةرررع قرررانون  منتهررر  لسررريادتها مرررع 
إةررررا ة لكونرررره مصررررالا للقرررروانيع الداصليررررة العراقيررررة إةررررا ة لمصالفتهررررا  ،جهررررة

   .Error! Reference source not found نسان ؟للقانوع الدول  اإل
 

 والحصانة ال انونية مسؤوليةال: يالثالمبحث ال
ضخاااااك الشاااركات  األمريكااايالكاااونكرا  ومساااؤولية دورالمهلاااب األول: 

 .األمنية الخاصة لل انو 



 

 
  

 [133] شهالء كمال عبدالجواد                                      مشروعية عمل الشركات األمنية.. 

الكررونكرس األمريكرر  لوةررع الشررركات الصاصررة بدايررة التحررر   رر  جرراءت 
ألول مرررر  بعرررد أحررردام  (برررال  ووترررر)بعرررد برررروز اسرررم  تحرررت سا لرررة القرررانوع

بررال  ووتررر وتعليرر  جثررثهم  رر   العررامليع  رر  شررركةالفلوجررة وقتررل أربعررة مررع 
لمعر رة مراذا  العرامليعبعد محاوالت مةنية قام بها أسرر و  ،(47)شوار  الفلوجة
ر ع دعروج قةرا ية  العامليعتعنت الشركة قررت أسر  و أمام ،حدم ألبنا هم

بالتسربؤ  ر  القترل الصسرأ إذ لرم ترو ر  (وتررو برال   ) متهمرة 2005  ر  ينراير
 ةالمسرؤوليمرع  التنصرل (برال  وترر)حاولرت  ،للجنرود الحمايرة األمنيرة الكا يرة

 ،(48)األمريكية القدرات القتاليةعة و مأعتبرت أع ذل  يهدد السومع المحاسبة و 
واستشهدت بال  ووتر بمبدأ مالمسرالة السياسريةم القرا م علر   كرر  أع القةراء 
يمتنرررع عرررع الفصرررل  ررر  قةرررايا عهرررد بهرررا الدسرررتور نصرررا إلررر  شرررعبة سياسرررية 

وقةررايا يصررر  الفصررل  يهررا عررع نسررا  أرليررة المحرراكم بسرربؤ الررنقا  ،أصرررج
أ  مبرررد ، ررر  المقررراييس التررر  يمكرررع علررر  أساسرررها إدار  ررررذ  القةرررايا قةرررا يا

مالمسرالة السياسرريةم  رررو مجموعررة مررع المبررادل تحمرر  مررع التحقيرر  القةررا   
بمرا  ر  ذلر   ،قرارات يتصذرا الزعماء السياسيوع المدنيوع عبر سلسلة الرترؤ

 رر  رررذ  الحالررة قرررارات اسررتصدام مقرراوليع لحمايررة صسرروس إمررداد الجرريه مررع 
مرع القرو   ومع ناحية أصرج تدع  برال  ووترر أنهرا جرزء ،(49)رجمات معادية

الشاملة األمريكية وجزء مع المقدر  القتاليرة لروزار  الرد ا  وبالترال  تردع  بأنره 
ال يمكررع السررما  للمحرراكم المدنيررة األمريكيررة أع تنظررر  رر  مسررالة مقاةرراتها 

كروع  ،حول جنود قتلوا أو جرحوا    ساحة القتال    عمليات تةرم مقراوليع
 ،(52)نظمررررة العمليررررات العسرررركريةذلرررر  سرررريقحم المحرررراكم المدنيررررة مباشررررر   رررر  أ

واحتجرررت برررال  ووترررر بأنهرررا محصرررنة بموجرررؤ بمبررردأ م رررارسم الرررذه يرررنا أع 
للحكومررررة األمريكيررررة حصررررانة سرررريادية مررررع المقاةررررا  بسرررربؤ إصررررابات تلحرررر  
بجنررود الصدمررة الفعليررة حيررم تنررت  اإلصررابات مررع أو تحرردم  رر  سرريا  نشرراس 

 .(51)ذه عالقة بالصدمة
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ردت كررل الحجرر  الترر  تمسرركت بهررا بررال  ريكيررة األم كررع المحكمررة العليررال
تحررول  رر  مسررار بررال  وتررر بدايررة الكانررت رررذ   ،قررررت قبررول الرردعوجووتررر و 

مصتلفررة لمراقبررة  باقتراحررات إذ تقرردم النررواؤ ،المماثلررةشررركات برراق  المعهررا و 
وصرردر  ،شررفا ية أعمررال القرروات الصاصررة الترر  أكرردوا أنهررا يجررؤ أع تررتم  رر 

اع معيبررا  رر  نظررر لكنرره كرر المقرراول للقةرراء العسرركرهقررانوع يصةررع بموجبرره 
المرتزقررررة  الكثيررررريع مررررع نررررواؤ الكررررونجرس وذلرررر  ألنرررره يسرررراوه برررريع مقرررراوليع

بأعمرال السهر  والاسريل  يقومروعالرذيع  ،والمقراوليع المردنييع  يرر المسرلحيع
مرررواسع نيبرررال   جرررؤ ررررذا القرررانوع  إنررره يمكرررع محاكمرررةو وبم ،وصررردمات أصررررج

 عرع أعلسريقة الت  يحاكم بها جنده أمريك   ةال ياسل الصحوع بنفس ا

 كثيرا مع المقاوليع يتبعوع الصارجية األمريكيرة ووكراالت مدنيرة أصررج ولريس

عةرررو  (برررارا  أوبامرررا)السررريناتور حينهرررا  أقترررر لهرررذا و  ،ووزار  الرررد ا  الجررريه
المقررراوليع المتهمررريع  اعتقرررالالشررريو  أع تترررول  وزار  الرررد ا  مهمرررة  مجلرررس
أع تقردم و لسرلسات المدنيرة لمحراكمتهم بعرد ذلر  إلر  التحريلهم  جررا م بارتكراؤ

ليع وعردد التحقيقات الجارية    إنتهاكات المقاو  وزار  العدل تقريرا شامال عع
(50)االجنا يررة المفتوحررة الترر  تلقوررر عرردد الحرراالتالشرركاوج الترر  تلقورررا و 

مررع  .
الررد ا  األمريكيررة  رر  شررركات األمررع الصاصررة العاملررة مررع وزار  مالحظررة أع 

أمررا الشررركات الترر   ،تصةررع للتشررريعات األمريكيررة المعمررول بهررا رنررا  العرررا 
 .(53)تعمل مع وزار  الصارجية  ال تصةع لها

يقترر  إصةرا  الشرركات  صاد  الكونكرس األمريكر  علر  مشررو  قرانوع
عسكره القانوع ال)اإلدار  األمريكية حول العالم إل  أحكام  األمنية العاملة مع

للمحاكم األمريكية بالنظر    جرا م ارتكبت ةمع  الذه يسم  (54)(الصارج 
تمرارس تستسيع اإلدار  األمريكية أع حيم  ،(55)ساحات المعار  عبر الحدود

يررنظم القواعررد  قرردرا  مررع السرريسر  واإلشررراا  رر  إنشرراء نظررام لمررن  التررراصيا
تمرير تعديل مع سسر  7331حيم تم    أواصر عام  ،(56)الةابسة للسلو 

والتر  وقعهرا  ،7338واحد    قرانوع موازنرة اإلنفرا  الرد اع  األمريكر  للعرام 
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الررر يس برروه االبررع يمكررع مررع إصةررا  المقرراوليع  رر  منرراس  القتررال لقررانوع 
البنتررررا وع الموحررررد للعدالررررة العسرررركرية والررررذه يعرررررا أيةررررا بنظررررام المحكمررررة 

علرر  أع  97البرراؤ  121المرراد   األمريكرر  يررنا  رر   القررانوع .(57)العسرركرية
)أه شررررصا علرررر  التررررراؤ األمريكرررر  إذا انصرررررس أو التررررزم بتررررأجير نفسرررره أو 
استدع  شصصا آصر أو حرض  ير  عل  االنصراس أو االلتزام بصدمة جيه 

أو منسقررة أو شررعؤ أجنبرر  كجنررده أو قنرراا أو  ،أميررر أو دولررة أو محميررة
يعاقؤ  ،سريقه إل  الحرؤ بحار عل  متع باصر  أو زور  حرب  أو كاع   

بررررألا دوالر  رامررررة ماليررررة كحررررد أقصرررر  أو بررررالحبس مررررد  ثررررالم سررررنوات أو 
 .(58)بالعقوبتيع معا(

 
 لمحكمة الجنائية الدوليةاو الينائية األمريكية االتفاقيات : نيالمهلب اليا

حاولررت الواليررات المتحررد  األمريكيررة ةررماع اسررتثناء مواسنيهررا مررع الواليررة 
اإلبررراد  الجماعيرررة والجررررا م  جررررا م كمرررة الجنا يرررة الدوليرررة بشرررأعالقةرررا ية للمح

إلرر   األمريكيررة سررتراتيجيةاإلتهرردا  حيررم. (59)ةررد اإلنسررانية وجرررا م الحرررؤ
اتفاقيات ثنا ية تقتة  عردم تسرليم رعايرا الواليرات المتحرد  أو نقلهرم إلر  عقد 

والعمرررل علررر  توقيرررع اتفاقيرررات ثنا يرررة مرررع الررردول  ،المحكمرررة الجنا يرررة الدوليرررة
بهرردا تررأميع حمايررة قانونيررة  الجنا يررة الدوليررة الموقعررة علرر  ميثررا  المحكمررة

ومنع مساردتهم بتهم ارتكاؤ جرا م حرؤ بح   األمريكييعللجنود والمواسنيع 
  .(62)ورو ما يصالا ميثا  المحكمة الجنا ية الدولية اإلنسانية

سررا يل وقد وقعرت  عرال  م ثرل ررذ  االتفاقيرات الثنا يرة مرع تيمرور الشررقية واا
األردنر   اللجنة القانونية    مجلس النواؤ كما أقرت ،ورومانيا وساجيكستاع

تمنرع عررض الجنرود والمرواسنيع اتفاقية ثنا ية مع الواليات المتحرد  األمريكيرة 
ية المسررررراومة السياسررررر وبسررررربؤ ،األمريكررررراع علررررر  المحكمرررررة الجنا يرررررة الدوليرررررة

ال األردع أمهرلستصدم قررار الكرونارس الرذه األمريكية ا سريفقد المسراعدات  واا
تمررارس الواليرررات المتحررد  األمريكيرررة  حيرررم ،الترر  يقرررررا الكررونارس األمريكيررة
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مهرردد    رر  حرراالت عديررد  بسررحؤ  ،ةرراسا  شررديدا  علرر  الرردول لتلبيررة سلباتهررا
عل  قانوع  لم تصاد  ةالواليات المتحد  األمريكي ومع أع ،المعونة العسكرية
المحكمة الجنا ية الدوليرة تتمترع بالصرالحية القةرا ية  إال أع ،روما األساس 

علررر  الرعايرررا األمرررريكييع المتهمررريع بارتكررراؤ اإلبررراد  الجماعيرررة والجررررا م ةرررد 
 .(61)ااإلنسانية وجرا م الحرؤ    أراة  الدول الت  صادقت عليه

تنصررلت الواليررات المتحررد  األمريكيررة مررع توقيعهررا  ،7337 عررام أيررار 1 رر  
بحيرررم لرررم تعرررد ملزمرررة قانونيرررا  بموجرررؤ القرررانوع  ،علررر  قرررانوع رومرررا األساسررر 

إل  مجلرس األمرع الردول   سلؤثم قدمت الواليات المتحد  األمريكية  ،الدول 
 سلبرررت إعفررراء  ،(البوسرررنة والهرسررر )صرررالل التجديرررد لبعثرررة حفرررظ السرررالم  ررر  

م التابعرة ل مرم المتحرد  والتر  تنتسرؤ إلر  دول ليسرت سر را  قوات حفظ السال
 ، ررر  قرررانوع رومرررا األساسررر  مرررع الواليرررة القةرررا ية للمحكمرررة الجنا يرررة الدوليرررة

اسرتصدمت  ،وعندما ر ض ذلر  األعةراء األربعرة اآلصرريع  ر  مجلرس األمرع
  .(60)الواليات المتحد  األمريكية ح  النقض ةد تمديد  تر  بعثة حفظ السالم

دولرررة بعررردم الرةرررو  لمسالرررؤ  933ور رررم صررردور دعررروات مرررع أكثرررر مرررع 
تمروز  97    9177الواليات المتحد ، اعتمد مجلس األمع الدول  القرار رقم 

وررررررو يسلرررررؤ مرررررع المحكمرررررة الجنا يرررررة الدوليرررررة إرجررررراء أه تحقيررررر  أو  ،0220
مقاةا  تتعل  بأشصاا ينتموع إل  دولة ليست سر را   ر  القرانوع األساسر  

 .(63)شهرا   97وتشار     عمليات ينفذرا مجلس األمع أو يأذع بها لمد  
بنراءا  علر   - األوتومراتيك 9177تجديرد قررار مجلرس األمرع  استمراريةأع 
ر للواليرررات المتحرررد  األمريكيرررةالس المحكمرررة  عررراجز   عرررع  يجعرررل -لرررؤ المتكرررر 

 رر  حررال  ومنهررا العررامليع  رر  الشررركات األمنيررة الصاصررة مسررا لة رررذ  القرروات
وأع تنررزُل عقابهررا  ،إرتكابهررا إحرردج الجرررا م الترر  مررع المفترررض أع تحقرر   يهررا

لررُد صلررال   رتكبيهررا حرررال  إثبررات الررُتهم علررريهم رر  م  ررر  آليررة وعدالرررة ورررذا مرررا يو 
 .(64)التسبي  لمحكمة الجزاء الدولية
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 الخاتمة
 ةالشركات العسركري لظارر يتصدج أع  أصب  الزما عل  المجتمع الدول 

 ،سرررار قرررانون  للتعامرررل معهرررا بشررركل رسرررم اع تةرررع اإلو  ،واألمنيرررة الصاصرررة
 ،يةمع للجميع حقوقهم ويوة  التزامراتهم سرواء العرامليع  ر  ررذ  الشرركات
 ،أو الدول الت  تقوم عليها رذ  الشركات وكذل  الدول الت  تستأجر صدماتها

 ررال بررد مررع تحديررد اآلليررات القانونيررة الترر  يمكررع أع تحرردد التزامررات الشررركات 
الررردول  اإلنسررران  وحقرررو   األمنيرررة الصاصرررة ونشرررر التوعيرررة بمبرررادل القرررانوع

ويسرره  ،قرد يرتكرؤعرع أه انتهاكرات  ومواجهرة المسرؤولية الجنا يرة ،اإلنساع
دوليرررة أو شرررركات  ذلررر  سرررواء أكرررانوا مسرررتصد ميع مرررع ق ب رررل دول أو منظ مرررات

واألمنيررة الصاصررة واقررع  ةأصرربحت ظررارر  الشررركات العسرركري أعبعررد  .صاصررة
وعلرر  اثررر تزايررد النزاعررات الدوليررة  ،منررذ مسلررع التسررعينات رر  السرراحة الدوليررة 

ة واألمنية الصاصرة للقيرام الشركات العسكري حيم اتسع نسا  عمل ،المسلحة
بعدد متزايد مع الوظرا ا التر  كانرت تنجزررا  ر  السراب  أجهزتهرا األمنيرة أو 

  .العسكرية
علرر  الرردول أع تكرروع علرر  وعرر  كامررل بمرردج سررما  قوانينهررا كمررا يجررؤ 

و يمكرع أع  ،بعمل تل  الشركات ومرا رر  األنشرسة التر  ال يجروز القيرام بهرا
 ،للعمل لتل  الشركات وتحت شروس معينرةيتم  ذل  عع سري  من  ترصا 

مررع الحررم  ،وتسررم  بفرررض عقوبررات عليهررا  رر  حالررة اإلصررالل بتلرر  الشررروس
وتحديررد  ،علرر  منررع مررن  الحصررانة للشررركات األمنيررة الصاصررة والعررامليع  يهررا

   .كيفية تعامل الدول مع الصرو  الت  تتسبؤ بها تل  الشركات
الكلفة  تقد قلل واألمنية الصاصة  ةالشركات العسكري أع  وعل  الر م مع

إال أع ر بة الشركات األمنية  ،لعسكرية المسلحةالبشرية    صفوا القوات ا
لصلرررر   د عهايرررر ،أو إسالررررة عقودرررررا ، رررر  الحصررررول علرررر  المزيررررد مررررع العقررررود

مرررع  األربرررا االةرررسرابات والقالقرررل لتسرررتمر  ررر  عملهرررا ولتجنررر  الكثيرررر مرررع 
شاالسالم  إحاللألع  ،جراءرا صسررا  أعلذا  األمع يعن  نهاية وجودرا عةواا
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 .للحفاظ علر  حالرة عردم االسرتقرار يكمع    استمراررا    المناس  الساصنة
و رر   .مررع قبررل الرردول الترر  تتواجررد  يهررا تلرر  الشررركات إدراكررهورررذا مررا ينبارر  
الوجرود المنتهر  للسرياد  العراقيرة لهرذ  الشرركات مسألة  تعال العرا  يجؤ أع 

عرررع كرررل الجررررا م التررر  التعويةرررات  ررر  الرررذاكر  العراقيرررة موةرررو  واع يبقررر  
ومسررؤولية الدولررة الترر  تعاقرردت  ،مررع قبررل تلرر  الشررركات وقعررت علرر  أرةرره

 .العراقية ونظمت عملياتها الصاصة عل  األرض
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Abstract 
This research tackles the phenomenon of private security companies 

which are constituting a phenomenon on the international arena. They 

exceeded in their work the job entitled to do, turning to perform high 

quality military operations. These companies work in the so called gray 

zone, as they work without any legal cover and without being subject to 

any laws, whether internal or international particularly in Iraq. These 

companies emerged often the American occupation to Iraq in 2003, they 

have immunity against the Iraqi law after being authorized by the 
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occupation authority.The research also tackles the role of the red cross 

and its endeavors in subjecting these companies to the humanitarian  

international law. It also tackles the role of the American congress in 

issuing a law that subjects these companies to the military laws of the 

pentagon.   
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