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بعددد سمددو تددن اح مددا ايدد

األميركددي للعددراقو وبعددد ت ددا د أ مددا

ال ددي

األميركدي

المقاومة والفشل في السيطرة لى األماو أبرمت اتفاقية النسحاب ال دي
ما العراق لى أن ي م ذلك في مهلة ث ث تن اح تن هي تنة .2011
أمدا ددا وددرو

إبددرا هد ا االتفاقيددة فدديموا القد

إن االب د از األميركددي كددان فيهددا

واضد ف
دحا فقددد بدددأح المفاوضدداح ي لهددا فددي  28شدد اط 2008و ولوددا ال شددد األميركددي
أوصل الحو مة العراقيدة إلدى ييد اإليدرا ..فقدد صدرو ند رم المدالوي ر ديو وزراء العدراق
فددي مددان فددي  13ي يددران 2008و أم بعددد ث ثددة أشددهر ون د
المسد

و نأن المفاوضدداح بشددان

اح األولددى ل تفاقيددة األمنيددة ط يلددة األمددد مد ال اليدداح الم حدددة وصددلت إلددى

طريق مسددو بسد ا المطالدا األميركيدة ال دي تن هدك السديا ة العراقيدةو لودا ذلدك لدم
يمن د مددا م ابعددة المفاوضدداحو اذ ذكددر أن هنددا
ف
ف
راقيدا يفدال
طرفدا
األميركييا وجددوا

نأفوددار فا بديلددة يموددا أن ت حددر ن .لوددا

ر ديو الد زراء -وهد وزيدر سارجي د الودر م ه شديار

زي دددارم -الددد م أ لدددا إموانيدددة ال صدددل قري د فددا إلدددى اتفددداق بسددد ا تحسدددا فدددي الم قددد
تعط أم ي
ِ
األميركيو وطمأن إلى أن االتفاقية الع يدة لا

انة لألميركييا.

والمفاجددأة كانددت ب يييددر ال فددد المفدداوا الدد م كددان ير سدد محمددد الحددا .محمدد
وتولي

و

محمد الربيعيو مس شار األما الق ميو بإ ارة المفاوضاح.

ورافق ذلدك تهديدداح مدا ال هدة األميركيدةو فدالر يو جد ر .بد ن يعلدا أن مشدرو
االتفاقية غير قابل لل عديلو وان لى السلطاح العراقية ت قيع .
ور دديو هي ددة األركددان المشد ركةو األميددرا مايوددل مد لاو يح د ر العددراق بددالق

 :نإن

العراق تيفاطر بال عرا لفسا ر ك يرةو ما لم ي ا ق لى االتفاقية األمنيدة ...وأ لدا أن
ال قت ينفدو وان العراقييا يدرك ن سط رة ال ض اآلنن.
في ه ا ال

و وافقت ال الياح الم حدة لى تعدي ح بسيطةو وأبرمدت االتفاقيدةو

ال ي ت ظهر آثار الفرا األميركي ليها.
مدا هد ا الند

وهو او كودل اتفاقيدة تعقدد فدي ودرو

و وفدي ودل االيد

طرفيا غير م واف ياو ي مسك األق ى منهمدا بدأوراق ق تد وي فلدى األضدع
ق ت د و ال بددد أن تو د ن فددي م ددلحة الطددر
تفسير تلك الن

األو و ت د اء فددي ودداهر ن

و وبديا
دا أوراق

صددها أو فددي

ص.

فقد رك ح االتفاقية لى تيا ة العدراق واتد ق ل و لدى اي درا ال دي

األميركدي

وت ابع للق انيا واأل را

وال قاليد في العراقو وشدد ح لدى ال شداور وإقامدة الل دان

المشددد ركة ويملدددت و ددد

فا أميركيدددة بدددد م العدددراق فدددي المحافدددل الدوليدددة وبالمعاملدددة
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ال فضيلية ومحاولة نإطفاءن الدي ن -وه ا كلهدا و د

 .إال أنهداو إلدى جاندا مدا تسد طي

ال اليدداح الم حدددة فرضد فددي م ددا ال شدداور وال نسدديقو أ طددت األميددركييا ميد اح فددي
م ا القضاء والقان ن والمحات ة وتامح هم لى ما أهرق ا ما مداء ومدا ألحقد ا مدا
سسددا ر ومددا تس د

ا بإلحاق د باألشددفاص والمم لودداح العراقي دةو ندددما غ د وا بشددول غيددر

شر يو إلى جانا ما كشفت ن االتفاقية أو أكدت ما مفالفاح للق انيا الدولية.
وق ل كل ه ا أو بعداو هي شر نت الي و األميركدي للعدراقو إال أنهدا أثدارح مشدولة
قان نية إلقرارها.
وفيما يلي تنناق

ه ا المشاكل ال ي تعاني منهدا االتفاقيدة بعدد مقدمدة تمهدد

ل لك.
المقدم اح الق ان ني ة ل تف اقي ة
غدد ح القدد اح األميركيددة العددراق تحددت ذريعددة القضدداء لددى أتددلحة الدددمار الشددامل
مددةو وت دديا أال وجدد

الم

ف
ف
أميركيددا سددار .إطددار
قددرارا
لمثددل هدد ا األتددلحةو وكددان غ وهددا

دوانا م ص ف
ف
فاو ذلك أن العدراق لدم
القان ن الدولي ول ما النايية الشولية .فوان األمر
يشول وال يموا أن يشول تهديد فا لل اليداح الم حددة األميركيدة وال لحلفا هداو بعدد تددمير
القسم األك ر ما ق ات ومعدات وطر ا ما الو يت في يرب الفلدي الثانيدةو ناهيدك دا
اال داء الفعلي ال م ي يح بم جا الما ة  51ما ميثاق األمم الم حدة الدفا

ا النفو

لى شول إفرا م أو جما يو ييث تنص الفقرة السابعة منها لى أن ن ليو فدي هد ا
الميثاق ما يضع

أو ينقص الحق الط يعدي للددو و فدرا ى أو جما داحو فدي الددفا

دا

أنفسهم إذا ا دح ق ى مسلحة لى أيد أ ضاء األمم الم حدةن.
وتشدرط ذلدك بمددى زمندي هد نإلدى أن ي فد م لدو األمدا ال ددابير ال زمدة لحفد
السددلم واألمددا الدددولين .فدد

يودد ن يددق الدددفا إلددى مددا ال نهايددةو كمددا تطلددا المددا ة

الم ك رة ما الدو األ ضاءو ال ي اتف ح تدابير الدفا

ا النفوو أن ت لد تلدك ال ددابير

إلددى م لددو األمدداو ألن م لددو األمدداو ال أميركدداو هدد المعنددي بالحفدداس لددى السددلم
واألما الدولييا.
ف
ممونا ال ر بميثاق األمم الم حدة (  )51لمهاجمة العراق.
وما هنا لم يوا
وأثناء ملية الي و وبعدها م اشرةو تعرضت مرافق العدراق لل فريداو ويلدت القد اح
مددا جددي

وشددرطة وأص د ح ال لددد تددا فا يدددمر وينهددا ويق ددل أبنددا ا تحددت أ دديا الق د اح

ف
أييانداو فدي مليدة
األميركية والق اح األسرىو ال ي فع ها أميركا للمشاركةو ول الرم ية
الي و.
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وبعد ت ا د ملياح المقاومدة ضدد ال يد ن األجن يدةو ورغدم كدل مدا شدابهاو ممدا ال
يعفددي الي د اة مددا المسددلولية ن د و أس د القددا ة فددي اإل ارة األميركيددة يطري د ن مسددألة
ف
ف
وأييانا بالمشر
أييانا بالمسلو
االنسحاب وي ف ن
شار

في لع دة االيد

مددا م لددو األمدداو وبددإ

.

هد ا م لدو األمداو وإذ جدرى ال مهيدد ل تفاقيدة بقدراراح
ن م ددا ىء ت دم بدديا يو مددة العددراق ويو مددة ال اليدداح الم حدددة

وبرتا ل بيا ر يو الحو مة العراقية ووزيرة الفارجية األميركية.
ففي  7كان ن األو  /يسم ر  2007أرتل ر يو ال زراء العراقي رتالة إلى م لو
األما يشرو فيها نال قد ن الحاصل في العدراقو س
ب حمددل المسددلولية كاملددة بعددد تمديددد أسيددر ل جدد

ف
ف
عهددا
صدا مدا الناييدة األمنيدة وم
القدد اح م عددد ة ال نسددية لمدددة 12

ف
شهران.
وجاء في الرتالة :نإن تحقيق األما واالت قرار في ال

يح ل ال

دارة في تدلم

أول ياح يو مة العدراقو ولد ا أ طيدت مهمدة بنداء وتع يد قددراح ال دي

العراقدي وقد ى

ارها المنطلق لضدمان األمدا ويفد

النظدا وم اجهدة

ف
ف
ساصاو با
ماما
األما الداسلي اه
الم م
المل

دداح اإلرهابيددة والفارجددة لددى القددان ن .وقددد ن حددت ق اتنددا ال طنيددة فددي اتد
األمني كام ف ما الق اح الم عدد ة ال نسدية فدي ثمداني محافظداحو وفدي النيدة

االتد مرار وصد فال إلددى وضد جميد المحافظدداح الثمدداني شددرة تحددت السدديطرة األمنيددة
الواملة لق اتنا س
ال ي

ا 2008و كما باشرح قيا ة ق اتنا ال رية السيطرة لى جمي فدرق

العراقي وال نسيق الفعا مد القد اح الم عدد ة ال نسدياحو األمدر الد م انعودو

إي ف
ابا في تحسا ال ض األمني..ن.
وت اوبت مد الرتدالة العراقيدة وزيدرة الفارجيدة األميركيدة م افقدة لدى مدا جداء فيهداو
وذلك برتالة إلى م لو األما بعد ث ثة أيا .
وقددد جدداء فددي الرتددالة :ن ..ت اصددل ق د اح األمددا العراقيددة إيددراز تقددد فددي تنميددة
قدددراتها وهددي تسد عد ل حمددل المسددلولية الر يسددية ددا أمددا العددراقو ففددي هد ا العددا و
صارح قيا ة الق اح ال رية العراقيدة تد حوم فدي جميد فدرق ال دي

العراقدي .كمدا ت لدت

السددلطاح العراقيددة وقدد اح األمددا المحليددة المسددلولية األمنيددة الر يسددية فددي ثمدداني
ف
معا ما أجل م اصلة ال قدد فدي مليدة نقدل المسدلولية
محافظاح راقية .وإننا نعمل
ف
معدا لنشدهد اليد
األمنية فدي جميد المحافظداح العراقيدة الثمداني شدرة .وإنندا نعمدل
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لى في القد اح العراقيدة كامدل المسدلولية دا يفد

ال م ت

األمدا واالتد قرار فدي

العراقن.
ف
وتمشيا م طلدا الحو مدة العراقيدة نأن القد ة الم عدد ة ال نسديةو
ل ا فهي تلكدو
ب الي هدا المحددد ة فدي قدرار م لددو

بقيدا ة م يددةو لدى اتد عدا لم اصدلة االضدط

األمدددا  )2004( 1546والممدددد ة بم جدددا قدددرارم م لدددو األمدددا  )2005( 1637و 1723
()2006ن.
لى إثر ذلدك وفدي  18كدان ن األو  /يسدم ر  2007اتفد م لدو األمدا قدراراا رقدم
ف
شهرا.
 1790م اوب فا م الرتال ياو وممد فا للق اح نم عد ة ال نسيةن إثني شر
وقددد جدداء فيد أن م لددو األمددا :ني يد

أن وجد

القد ة الم عددد ة ال نسددياح فددي

العراق جاء بناء لى طلا ما يو مدة العدراق (كد ا) ويلكدد مدا جديدد ال فد يو الممند و
للق د ة الم عددد ة ال نسددياح لددى النح د الم دديا فددي القددرار  )2004( 1546ويقددرر تمديددد
واليددة القدد ة الم عددد ة ال نسددياح لددى نحدد مددا يددد فددي ذلددك القددرار ي ددى  31كددان ن
األو  /يسددم ر 2008و آسدد فا بعدديا اال

ددار رتددالة ر دديو وزراء العددراق الملرسددة  7كددان ن

األو  /يسم ر 2007و بما في ذلدك كدل مدا أكدد فيهدا مدا أهددا

و ورتدالة وزيدرة سارجيدة

ال الياح الم حدة الملرسة ب اريخ  10كان ن األو  /يسم ر 2007ن.
وقد صدر نإ

ن م ا ىء

قة تعاون وصداقة ط يلة األمد بيا العدراق وال اليداح

الم حدددةن طدداو الم دداالح السياتددية والدي ل ماتددية والثقافيددة واالق
وا ف
دا ب قديم
الفض

م أميركي للعراق في كافة ه ا الحق

ددا ية واألمنيدةو

و وبالمسا دة لى تفلي د مدا

لل اب السداب مدا ميثداق األمدم الم حددةو وبإ سالد فدي اق

دا بداقي الم مد

الدولي وبمنح بعو المي اح ال فضيلية.
فما هي وويفة ه ا األ واح القان نية ت اا االتفاقية؟
إن ه ا األ واح ليست ن

ف
صا تابقة ت ها ن

ص اليقة بقدر ما ت عارا معهاو

بل هي أيوا ترتم اإلطار ال م ت فعل ضمن االتفاقية بحيث تفسدر لدى ضد
يالددة اليم د او كمددا تسددد ثيراتهددا فددي ض د

فدي

ن دد معاندداة الن د اقص .ذلددك أن األ واح

القان نيددة الم د ك رةو وساصددة قددرار م لددو األمدداو شددولت مرجعيدداح ل تفاقيددةو وأيوددا
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لى أيوا الثانية وت حوم بهاو فدالنص الد م يدأتي إنفداذ فا لدنص آسدرو ال بدد

األولى تسم

أن يو ن أ نى رت ة من (.)1
شر ن ة ال ج
ذكرنا أن اي

األميرك ي
ال ي

األميركي للعراق تم بقرار أميركيو اتف ت إ ارة الر يو ب ن

ووافق لي الو نيرسو س ف
فا لميثاق األمم الم حددة (  )51و إلدى أن صددر القدرار 1546
األميركي فدي العدراق وجد

()2004و ال م د ال ج

ف
تعاهددياو أم بنداء لدى اتفداق بديا
فا

اإل ارة األميركية ويو مة العراق ال ي ينها ياكم العراق األميركيو بريمدرو ثدم تأكدد األمدر
بالقرار  )2005( 1637إلى القرار .)2007( 1790
وهو او فإن شر ية ال جد
من

األميركدي فدي العدراق بقيدت قا مدة لدى قدراراح وليدة

ددة مددا يو مدداح ساضددعة ل يد

و وكددان باتد طا ة الشددعا العراقددي رفضددهاو بددأم

شول.
ف
ف
جديداو وإن يوا ما ي ا العراق تحدت االيد
فعا نشر فيان
إال أن االتفاقية تعطي
وإرا ت مقيددةو ولدم يق

در األمدر لدى المريلدة الماضديةو بدل ت اوزهدا إلدى المسد ق لو

ييث ور حو كما تنف ل و أيوا كثيدرة تعطدي أميركدا يدق ال ددسل مسد ق ف فدي العدراق
بح دة الددفا

ند و الد م يمودا أن ي حد

بودل تده لة إلدى فدا

دا مطدام أميركدا فددي

منطق ناو العا مة لدى سد ان ها دل مدا الدنفطو والم تدطة بديا أوروبدا وأفريقيدا وشدرق
ف
أيضا إموانية تهلة لمساندة الويدان ال دهي ني فدي ا داءاتد و تد اء
آتياو كما تعطيها
لى ل نانو أو إيران إذا تمواو وضد الشعا الفلسطيني ومقاوم .
وكددان االرت ددداط المسدد ق لي قدددد أقددر فدددي إ دد ن الم دددا ىء الدد م تددد ق االتفاقيدددة
والمعن ن:
نإ

نما ئ

قدة تعداون وصدداقة ط يلدة األمدد بديا العدراق وال اليداح الم حددة

األميركيةن.
مس أل ة السي ا ة
في ول االي
الن

واإلم ء وغير ذلدك ممدا يعطدل ممارتدة السدلطة المسد قلةو تلدح

ص لى أن السيا ة م فرة وإنها تمارس ما ق ل السلطاح العراقية.

 -1راجع H. Kelsen, théorie pure du droit. Dalloz Paris 1962 P.P255ersuiv
وكذلك M. Troper, et autres. Droit constitutional. LGD 1998 p. 14
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فقد جاء في مقدمة إ

ن الم ا ىءو الفقرة األولى :ن ....أكد القا ة العراقي ن في

بيددانهم ال ددا ر فددي  26أغسددطو/آب 2007و الدد م أيدددا الددر يو بدد نو أن الحودد م يا
العراقيدة واألميركيدة (اليد

ذكدر العراقيدة ق دل األميركيدة) مل م دان ب طد ير

وصداقة ط يلة األمد بيا بلديا كاملي السيا ة واالت ق

قدة تعداون

...ن.

وجاء في مقدمة االتفاقية تأكيد لى توافل تيا تي العراق وأميركداو إذ تدنص :نوإذ
يلكدان (الطرفان) لى أن مثل ه ا ال عاون (بينهما) م ني لى أتاس االي درا الوامدل
لسدديا ة كددل منهمددا...ن ورغ ددة منهمددا فددي ال صددل إلددى تفدداهم مش د ر

يع د ز ال عدداون

بينهمدداو ون ت دداوز لس ددي ا ة الع ددراق لددى أرض د ومياه د وأج ا د و وبندداء لددى ك نهمددا
ول يا مس قل يا م واف يا ذواتي تيا ة...ن
وجاء في الما ة  :1/6نم االي را الوامل لسيا ة العراق ...يضما العدراق ال صد
إلى المنشآح...ن
ول عضهم هندا أن ي دا

و فيقد

 :أن السديا ة ليسدت مطلقدةو وهدي اليد

بالد اح

نسد ية بن ي ددة المعاهددداح الدوليددةو ال تدديما منهددا مددا تر دداا المنظمدداح الدوليددةو وساصددة
بسد ا األ ددرا

القان نيددة الدوليددة وأيياند فدا بسد ا ال دددسل فددي الشددلون الداسليددة للدددو

بدوا إنسانية.
وكما جاء فدي ك داب نالسديا ة فدي القدرن العشدريان :أن السديا ة تحددها الضدروراح
العمليدددة فدددي الع قددداح الدوليدددة (ص )29و ك لدددك القيددد
ال

المفروضدددة مدددا ق دددل العددددو

هي ني لى م ر وال ي تمنعهدا مدا إ سدا جيشدها إلدى تديناءو باأل ددا واألتدلحة

ال ي تريد .ووج

المنظماح الدولية (ص  )31ووتا ل الحدل الددولي للمناز داح الدوليدة

(ص  )123ومق ضياح االت ثمار األجن ي ووتا ل يل مشاكل (ص )181و وك لك وضد
الق ا دددد الدوليدددة (ص )259و وصددد يية المراق دددة الدوليدددة ل نفيددد االل امددداح (ص )266
و لمياح القم الدولية (ما ق ل م لو األما مث ف ( ) ...ص .)270
وفددي  Chronial Online Editionال ددا رة فددي األمددم الم حدددةو تددرى Vesselin
 Popovskنأن تيا ة الدو لم تعد م ر يق في ممارتة السلطة في إقليم معياو بل
هيو إلى ذلكو واجا معقد بممارتة السلطة بطريقة مق لة .ورغم أن الدولدة لدم تد
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ف
تسدامحا ت داا
المسلمة األتاتية في القان ن الدوليو فان ه ا القدان ن بددأ ي د ح أكثدر
ت اوز الحدو في م ض

ال دسل لحماية يق ق اإلنسانن.

إال أن األمر هنا ي اوز كل ذلك لي

ل إلى ال حوم في اس يار الحو مة وتقرير الحروب

وتحديد األصدقاء واأل داء وال ميي بيا مو ناح الشعا.
والى كل ذلكو وفي االتفاقية نفسها ما ي ناقو م ا اء السيا ةو كمدا يظهدر مدا
ال الية القضا يةو وتط يق الق انياو وص يية ال ت بالمفالفاح.
القض اء
تنظم مسألة ال اليدة القضدا ية المدا ة  12وت ز هدا بديا العدراق وأميركداو ف ددأ لدى
النح اآلتي:
والي ة العراق
نا رافا بحق العراق السيا م في تحديدد وفدرا ق ا دد القدان ن ال ندا ي والمددني
لى أراضي  ...فقد اتفق الطرفان لى ما يلي:
-1

للعددراق الحددق األولددي لممارتددة ال اليددة القضددا ية لددى أفددرا ق د اح ال اليدداح
الم حد\ة وأفرا العن ر المدني بشان ال ن اي اح ال سديم ة الم عمددةو ط ف
قدا
للفقدددرة ( 8مدددا المدددا ة نفسدددها) يددديا ترتودددا تلدددك ال دددرا م سدددار .المنشدددآح
والمسدددداياح الم فددددق ليهددددا (التدددد فدا القدددد اح األميركيددددة) وس دددد ار .ي ال دددد ة
ال اجان.

-2

للعراق الحق األولي لممارتة ال الية القضا ية لى الم عاقدديا مد ال اليداح
الم حدة ومس فدميهمن.
ف
إذا هنا :
أ -يدددق أولدددي للعدددراق لممارتدددة ال اليدددة القضدددا ية لدددى الم عاقدددديا مددد
الق اح األميركية ومس فدميهم.
ب -يق أولي للعراق لممارتة ال الية القضا ية لدى أفدرا قد اح ال اليداح
الم حدة وأفرا العن ر المدني ولوا بأم شروط؟:
 -1أن يو ن الفعل المرتوا جنايةو ف
إذا ال والية في يالة ال نحة.
 -2أن توددد ن ال نايدددة جسددديمةو فدددإذا كاندددت ا يدددة فددد

واليدددة للقضددداء

العراقي .فما هي ال ناية ال سيمة؟ تعدنا االتفاقية أن ت

تض

ف
كشفا بمثل ه ا ال ناياح
الل نة المش ركةو الم ك رة في الما ة 23و
(  12فقرة .)8
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 -3أن تو ن ال ناية م عمدةو وهنا تلعا لع ة النية وكيفية الوش
وإث اتهاو ويع

نهدا

ف
تابقا ما جديد أن تحد (  12فقرة
لل نة الم ك رة

.)8
لدددى أنددد ال ي دددد ز ممارتدددة ال اليدددة القضددددا ية العراقيدددة إال وفقد ف
دددا
لإلجراءاح واآللياح ال ي تضعها الل نة المش ركة الم ك رة.
فهدددل هددد ا الل ندددة م واف دددة فدددي تشدددويلها وأصددد اح أ ضدددا ها ندددد
المناقشة والقرار؟
دددة للقددد اح األميركيدددة

 -4أن تح دددل ال نايدددة سدددار .المسددداياح المف

والعن ر المددنيو فدإذا ي دلت اسلهدا فال اليدة القضدا ية لل اليداح
الم حدة م د فيا.
 -5أن تح

ل سار .يالة ال اجاو فإذا ي

لت أثناء يالة ال اجداو فال اليدة

القضددا ية األوليددة لل اليدداح الم حدددة األميركيددة .أمددا مددا يحددد مددا إذا
كانت ال ريمة ي

لت أثناء يالة ال اجا أ الو فه ال اليداح الم حددة

األميركية نفسها ( )9/12
وبعد تحقق كل ه ا الشروطو ي قى لل الياح الم حدة أن تطلا مدا العدراق ال فلدي
ا يق األولي بال الية .كما أن للعراق الحق في أن يطلا ما ال الياح الم حدة ال فلي
ا والي ها األوليةو وللقارىء أن يحوم هنا ما ال م تيطلا وما ال م تيس يا.
ف
رمدا.
وإذا ياولنا ال دقيق في ه ا الشروطو ن د أنها تقضي لدى السديا ة قضداء م
ذلك أن ما يق الدولة السيدة أن تحاتا كل مرتوا ل ريمة لى أرضدهاو ون أم قيد

.

ونحا هنا ن د أن والية المحاكم العراقية منعدمة إذا كانت ال ريمة جنحدةو أو جنايدة ا يدةو
وإذا كانددت ال نايددة جسدديمةو في ددا أن تود ن م عمدددةو فددإذا ي ددلت ن ي ددة إهمددا أو ددد
اي راز أو سطأو ف

والية للقضاء العراقي.

وبعددد ه د او فددإذا ارتو ددت ال ريمددة أثندداء يالددة ال اج داو ف د

واليددة للقضدداء العراقدديو

والم دددا ىء القان نيدددة تقضدددي هندددا بالمسدددلولية دددا األسطددداء شدددديدة ال سدددامةو إال أن
األميركييا يرم ا العراق ما ممارتة نتيا ت ن في ه ا الحالة.
ف
وأسيرا فد

واليدة للقضداء العراقدي إذا ارتو دت ال ريمدة اسدل المنشدآح والمسداياح

الم فق ليها وكأن ه ا المساياح والمنشآح أرا أميركية.

9

وبعد كل ه او لل الياح الم حدة أن تطلا ما العدراق ال فلدي دا والي د القضدا يةو
ال همي ال م بقي ل .

ي ى في الحي ش

وبعدو فإذا تحققت كل الشروط الم ك رة ولم يطلا إلى العراق أن ي فلدى دا يقد
األولي بال اليةو فهل تيمارس ي ف
ما ه ا ال الية؟
ددد فا مددا اإلجددراءاح ال اج ددة ي ددرز مدا جديددد ليعقددد المسددألة وي علهددا شد

إن هندا

مس حيلةو وما ه ا اإلجراءاح:
-1

لدددى السدددلطاح العراقيدددةو ي دددى تددد موا مدددا ممارتدددة والي هددداو أن تفطدددر
ف
تحريريا س
ال الياح الم حدة
وق

 21ي ف
مدا مدا اك شدا

ال ريمدة ال دي يدد ى

هاو بأن لممارت ها تلك ال الية القضا ية أهمية ساصة .وط ف
عدا هندا ال

يوفي م ر اإلسطارو فقد يطلا ال عليلو ويح

ل الف

لى أتات (

 12فقرة .)6
-2

ز للسلطاح العراقية ا قا أو اي داز أفدرا قد اح ال اليداح الم حددة

ال ي

وأفدددرا العن دددر المددددني أكثدددر مدددا  24تدددا ة و ليهددداو فدددي هددد ا الحالدددةو
تسليمهم إلى تلطاح ال الياح الم حدة .فوأن السلطاح العراقية ضابطة
لى نظارة ل الح الق اح األميركية.

تشر

أمددا اإلجددراءاح القان نيددة ال ددي تط ددق لددى أفددرا الق د اح والعن ددر المدددنيو ال د يا
يح دد ون لدددى القدد اح األميركيددةو ويددلتى بهددم ل لسدداح المحاكمددة ثددم يعددا ونو فهددي
الق ا د الم ضمنة في القان ن األميركدي والقدان ن العراقدي .وكدأن ضدماناح ايددهما ال
توفدددديو فيضددددا

العراقددددي االفر ددددي إلددددى األميركددددي األصددددليو بدددددليل ورو الثدددداني

(األميركي) ق ل األو _(العراقي) (فقرة .)8
فماذا بقي ما والية العراق لى األميركييا المح ليا.؟
لقد بقي السراب ال م يع ر ا تيا ة العراق ال اقعية.
أما بف

ص الم عاقديا م ال الياح الم حدةو فللمحاكم العراقيدة ال اليدة لديهمو

فما هم هلالء؟
أن هددلالء يموددا أن يو ن د ا مددا ر ايددا أم ولددة بمددا فيهددا العددراق .وهددلالء وأيد فدا توددا
جنسدددي هم ال يضدددير ال اليددداح الم حددددة أن يحددداكم او الن ذلدددك ال ي عدددارا مددد تددديا تها
الفعلية في العراق.
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والي ة ال الي اح الم حدة األميركي ة
تشدددمل هددد ا ال اليدددةو يسدددا ندددص الفقدددرة الثالثدددة مدددا المدددا ة 12و أفدددرا القددد اح
األميركيددة والعن ددر المدددني بشددان جددرا م ترتوددا اسددل المنشددآح والمسدداياح الم فددق
ليهاو وال را م األسرى ال اقعدة سارجهدا فدي يالدة ال اجدا وفدي الظدرو

غيدر المشدم لة

بال الية العراقية .وقد رأينا أن ال الية القضا ية العراقية أصد حت وهميدة إلدى يدد بعيددو
وه ا ما ي عل ال الية الفعلية لدى القد اح األميركيدة والعن در المددني ال داب لهدا هدي
ال الية األميركيةو فهي ال الية األتاتيةو ويموا الق
وال يق

األمر ند ه ا الحدو بل هنا

وال :ندد وقد
أ ف

 :ال ييدة.

أمران ملف ان:

جريمدة اسدل المنشدآح والمسداياحو مدا ق دل شدفص غيدر أميركدي

ف
راقيددا -ال تعدد
وييددث تودد ن ال اليددة األوليددة للعددراق (فقددرة  -)7وقددد يودد ن الشددفص
و بل ي ا أن نيض الطرفان إجراءاح مدا

ال

يية إلى المحاكم العراقية بشول محس

س

ف
لما بشدول مناتداو ب ضد ال حقيدق
الل ان المش ركة إلياطة األشفاص المعنييا

فدددي ال ريمدددة وت جيددد ال حدددة الددد هم إلدددى المددد همو وتحديدددد إجدددراءاح المحاكمدددةو ون دددا
الم ايثاح بشان وض ال همو وفرصة تما أق ا الم هم في جلساح لنية ي م س لها
إصدار الحوم لي و وال شاور م محامي اال اء لم ابعة القضية والمسدا دة فدي تقدديم
مطال

بم جا الما ة  21ما ه ا االتفاقو وهي الم علقة بال ع يو.
ه ا النص ال م يمل ما نالشطارةن القدر الم

وال مودان المحاكمدةو بددل تدر
ير

و لم يف ح ا ال هة ال دي تحداكم

أمددر اإلجدراءاح إلدى الل نددة المشد ركة .وكددان مدا ال اجددا أن

أمر محاكمة مثل هلالء النداس إلدى القضداء العراقدي بودل بسداطةو بنداء لدى م ددأ

تيا ة الدولة لى أراضيهاو ووالية محاكمها لى تلك األراضيو ل كان هنا
ف
ثانيا :هنا

تيا ة.

إموانية لدى ال الياح الم حددة بدأن تحداكم المدرتو ياو ال فدي العدراقو بدل
محاكمة غير األميركييا مما

في ال الياح الم حدة (يسا الفقرة )7و ال ي ير فيها ي

ي هم د ن ب ددرا م ارتو ددت فددي العددراقو يموددا أن يو د ن فدديهم العراقي د نو أن د نفددي يالددة
محاكمة مثل تلك القضايا في ال الياح الم حددةو تد
ال اجد الشف

تد

ال هد

مدا أجدل تسدهيل

ي للضحية في المحاكمةن .وه ا ي ناقو م أيودا القدان ن الددوليو ال

تيما الما ة  66ما اتفاقية جني

الرابعةو ال ي تنص لى أن ني

11

ز لدولدة االيد

أن

ف
نيداو شدريطة
تقد الم هميا لمحاكمها العسورية غير السياتيةو والمشدولة تشدوي ف قان
أن تعقد المحاكم في ال لد المح لن.
إن ه ا ه كل ما ات طا العراق تح

يل بعد جهد ما ال الياح الم حدةو ال ي كانت

ال ترغا فقط نأن يمدنح العدراق القد اح األميركيدة اإل فداءاح ال نا يدة فحسداو بدل ترغدا
فدي أن يمدنح العددراق رجدا األ مدا وشددركاح الحراتدة الفاصدة األميددركييا باإلضدافة إلددى
ف
أيضا(.)1
رجا األ ما األميركييا العامليا في النفط إ فاءاح مماثلة
مع ال ة المف الف اح المرتو ة ما ق ل األميركييا
تحظر االتفاقية ل األميركييا د فا ما ال
بها يع

رفاحو إال أن أمر الملاس ة ليهدا وال دت

و ال إلى العراقو بل إلى األميركييا أنفسهم.

ففي المدا ة  :1/3لدى األميدركييا اي درا القد انيا واأل درا

وال قاليدد العراقيدة...

و لى ال الياح الم حدة واجا اتفاذ كافة اإلجراءاح الضرورية له ا اليرا.
كددان مددا الضددرورم إيددرا هد ا األمددر بعددد االرتوابدداح األميركيددةو تد اء فددي تد ا أبد
غريا أو في تف ي

النساء العراقياح ند بداية الي و.

 :9/12تقرر ال الياح الم حدة مد ف بدالفقرة (( )1ال اليدة القضدا ية العراقيدة) و ()3
(ال الية القضا ية األميركية) ما إذا كانت ال ريمة الم

مة قد وقعت أثناء يالة ال اجا.

 :2/15ت ف تلطاح ق اح ال الياح الم حدة إجراءاح لضمان د ت

دير أية بن

أو م ا ذاح أهمية ثقافية أو تاريفية بالنس ة إلى العراقو وكان يقضدي أن تود ن الولمدة
النها ية للعراق في ه ا األمر.
 : 2/20ال ي

ز لق اح ال الياح الم حدة ت دير العملة العراقية ما العراقو و ليها

اتفاذ اإلجراءاح الوفيلدة ل داميا دد قيدا أفدرا قد اح ال اليداح الم حددة وأفدرا العن در
المدددني والم عاقدددديا مددد ال اليدداح الم حددددة ومسددد فدمي الم عاقددديا مددد ال اليددداح
الم حدة ب

دير العملة العراقية مدا العدراق .فهدل تديو ن األميركيد ن جددييا فدي هد ا

األمددر بعددد مددا ذكددر يد

تد رط ك ددار مسددلوليهم فددي العددراق (بريمددر) فددي فسددا ورشدداوى

وترقاح؟
 -1ساهر ؤيدااب اااب ف ،ادااقي فانهحدااا فوساااهم ف،يا ف ف ؤد دااا ؤااا ف،اا فحي ااا ؤيابم إ،ااا ف،ؤااياؤ ف،سااهبة  ،دااا
ف،يهو ا في جهؤاا االء ف،ؤيبساي في  9أده .2009
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ل ى الفطر الف ارج ي والداسل ي

ال ركي

كما ي ح االتفاقيداح ال دي فرضد ها بريطانيدا لدى م در ق دل تدنة 1952و ال تديما
اتفاقيددة 1936و كفالددة بريطانيددا الدددفا
ف
ف
ف
أيضا بالدفا
أميركيا
اما
الحالية ال

ددا م ددر نددد تعرضددها للعدددوانو ي د ح االتفاقيددة

ا العراقو وكما كاندت االتفاقداح ال ريطانيدة مد م در

ت ددرر تدددسل بريطانيددا الدددا م فددي الشددلون الم ددرية والدد حوم بم ددا ر م ددر مددا طريددق
اصطنا الحوا الم اليا لها والمطال يا بات مرار بنف ذهاو فان االتفاقيدة الحاليدة تفسدح
في الم ا لل دسل األميركي الدا م في العراق مس ق ف
لياو ولعل ال فت ه ال ركي
األسطار الفارجية ال ي ي
تيشول ذا

لى

ر أن العدراق يمودا أن يود ن رضدة لهدا .فمدا هد الفدار .الد م
قة بال آمر األميركي ضد إيرانو وت ريدر أم ددوان يمودا

الفطر؟ إن لألمر

أن تفور ال الياح الم حدة بارتواب .
ففددي إ د ن الم ددا ىء يددر فددي الفقددرة الثالثددة :توفددل ال اليدداح الم حدددة :نتقددديم
تأكيداح وال اماح أمنية للحو مة العراقية بر

أم دوان سارجي يس هد

العراق...ن

وفي الما ة  27ير :
ند قيا أم سطر سدارجي أو اسلدي ضدد العدراق أو وقد
طلا الحو مة العراقيةو يق

ددوان ليد  ...وبنداء لدى

ف
ووفقدا لمدا
الطرفان بالشدرو فد فرا بمدداوالح اتد راتي ية.

قد ي فقان ليد فيمدا بينهمداو ت فد ال اليداح الم حددة اإلجدراءاح المناتد ة ال دي تشدمل
اإلجدددراءاح الدي ل ماتدددية أو االق

دددا ية أو العسدددورية أو أم إجدددراء آسدددر لدددر

مثدددل هددد ا

ال هديد.
وال ت ق
نددد ي د

إموانية ال دسل األميركي لى ي د

األسطدار الفارجيدةو بدل هدي ت د فر

نال هديددد الددداسلين وه د او يس د ما لم نددا ال ربددة فددي الوثيددر مددا الحدداالح

وساصددة فددي يالددة في نددا أند قددد يح ددل ندددما يريددد الشددعا أن يييددر أو يعددد و و ندددها
ف
سطراو وت دسل ال الياح الم حدة كما ور في:
يموا أن يعد األمر
إ

ف
ثالثا :2 /مسا دة الحو مة العراقية في مسا يها في موافحة
ن الم ا ىء الفقرة

جمي الم م

اح اإلرهابيةو وفي مقددم ها تنظديم القا ددة وال ددامي ن وكدل الم دامي

الفارجدددة لدددى القدددان ن...ن وكدددم تح ددد الحودددا والددددا م ن فدددي م اجهدددة ال يييدددر بفدددرو.
العامليا ما أجل و لى القان ن.
ف
أيضا في الما ة 1/27و كما رأينا.
كما ور ذلك
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ال ش اور والل ان المش رك ة -ال

تو افل

في األم ر ال ي تطرأ أثناء تنفي االتفاقية وال تح د م هد ا يلد فال لهداو وكد لك فدي
م ا تط يق الن

ص اليامضدةو ي دار إلدى ال شداور وال نسديقو ولمدا كدان الطرفدان غيدر

م واف ياو فان ه ا يفضي إلى أن تو ن الحل
ددا و وه د ا مددا ن د إلي د السدديد

بيدد ال اليداح الم حددة األميركيدة بشدول

ددد الحسدديا شددع انو ال د م يددرى أن االتفاقيددة تمددت بدديا

طدددرفيا غيدددر م وددداف ياو أيددددهما قددد م ويسددد طي أن يفدددرا شدددروط و واآلسدددر ضدددعي
ومضطر ل ذ انو وبال الي فإن المفاطر ال ي ت رتا لى مثدل هد ا االتفاقيدة تد و ن
ف
أيضا(.)1
ك يرةو ال ت علق بحاضر العراق فقطو وإنما بمس ق ل
وهو ا فإن ات طا ت السلطة العراقية أن تفرا وجهة نظرهاو فلا يو ن ذلك في
أم ر أتاتية.
فاليم ا ي ز
يريددد طددر

ا ف
ما االتفاقاحو وك لك الثيراحو وذلك إما بشول مق

و ندما

أال تحددل بعددو المشدداكل إال بالطريقددة ال ددي يريدددهاو وإمددا بشددول فد م ألن

العقددل ال شددرم ال يموددا أن ي ق د كددل شدديء وأن ي نددا كددل الندد اقصو ثددم إن الحيدداة
العملية تفاجىء بالوثير ما غير الم ق و فوي
ل هددة اليم د او يددر الوثيددر مددا

جرى االي ياط لألمر في االتفاقية؟.

دداراح نالم م

دداح اإلرهابيددة األسددرى وال ما دداح

الفارجة ا القان ن وبقايا النظا السابقن (  .)1/4وه ا ت صيفاح يموا أن تل
ف
عارضا للفيدراليةو أو للنظا االج ما ي االق
معاراو ت اء كان م

ق بول

ا مو أو كان معارضد فا

للحو مة.
وتددر

دداراح مددا مثددل نال دديرىن ونالو ددرىن ف دي م دداالح بندداء المنشددآحو بحيددث

تفضدد الو ددرى لل شدداور مدد الحو مددة العراقيددة ون ال دديرى ( )3/5و فمددا هدد في ددل
ال ميي بيا ال

يرى والو رى؟.

ويأتي ال شاور وطلا الم افقةو ف نص:
 :5/11لى ق اح ال اليداح الم حددة ات ح دا م افقدة الحو مدة العراقيدة بشدان
أية مشاري لل نى ال ح يدة ل ت داالح تد م سدار .المنشدآح والمسداياح...ن فهدل تدرفو
الحو مة العراقيةو وما مق ماح قدرتها لى الرفو؟

 -1فجع شا ا ف،واأ ف،ؤا ؤهادا ااه دخ  25اش دا ف ل /أ ا ا 2008ي ويالً ا ف،ؤصب ف،سهاح.
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 :6/12نلسلطاح أم ما الطرفيا أن تطلا مدا تدلطاح الطدر

اآلسدر أن ي فلدى

ا يق األولي في ال الية القضدا ية فدي يالدة معيندة .فمدا الد م تدي فلى؟ ال اليداح
الم حدة أ العراق؟.
 :2/30ن ال يعد ه ا االتفاق إال بم افقة الطرفيان.
أما في م ا ال نسيق فير :
ز لق اح ال اليداح الم حددة تف دي

 :5/22ال ي

المنداز إال بم جدا أمدر قضدا ي

راقي (بات ثناء يالة ملياح الق ا ) ..وبال نسيق الوامدل مد الحو مدة العراقيدةن .فهدل
كان لها أن تف

في ياالح الهدوء؟ ثم ما يحد م ى تن هي يالة الق ا أو ي دى م دى

ت دأ؟
أال يموا ال ر بها في أم وقت وتحت أم ت ا ول مف عل؟
ولول ه ا األم ر واألم ر األسرى ال ي قد تس دو تشول ل ان تنسديق (  )23لدى
مس د ى وزارم ت فددر

نهددا ل ددان تنسدديق مددا مس د ى أ نددىو كل نددة تنسدديق العمليدداح

العسددورية JMOCCو ثددم ل نددة أسددرى غيددر سددوريةو وله د ا الل نددة أن تشددول نل اند فدا فر يددة
مش ركة في مف ل

الم االح...ن

في كل ه ا الحاالحو ومهما ياو النظا العراقدي أن ي شدد و فدان مد ازيا القد ى
هي ال ي ت فرا اإلرا ة الناف ة.
المس امح ة ب الدم اء والفس ا ر
تطمو االتفاقية كل االرتواباح األميركيدةو تد اء ال دي ارتو دت بالعمدل أو باالم ندا
ا العمل أو باإلهما و ما نهدا ال امعداح والمس شدفياح وتدا ر الددوا ر وكدان االسطدر
ف
أياما ون تحر
و ال م تم تحت نظر الق اح األميركية وات مر

نها الم اي

وكان األمر كارثة وطنية بل و الميةو لما كان لم ج

اح الم اي

لل شرية بواملهاو إلى اال قاالح إلى ق ل م اح آال

ف
تداكناو
ضدا

ساصة ما أهمية تاريفية

العراقيياو وكلهدا يطالهدا القدان ن

الدولي اإلنسدانيو كمدا تسدامح أميركدا العدراق (ومدا هدي يق قهدا ال دي ت سدامح بهدا؟)و
فقددد ور

 :1/21نباتدد ثناء المطال دداح الناشدد ة ددا العقدد

مطال دددة الطدددر

و ي ندداز الطرفددان ددا يددق

اآلسدددر بدددال ع يو دددا أم ضدددرر أو سسدددارة أو تددددمير بمم لوددداح القددد اح

المسددلحة أو العن ددر المدددني ألم مددا الطددرفياو والمطال ددة ب عدد يو ددا إصدداباح أو
وفيدداح قددد تحدددث ألفددرا القدد اح المسددلحة والعن ددر المدددني والناجمددة ددا تددأ ي هم
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واج دداتهم فددي العددراقن .وهددل أن سسددا ر جددي

اي ددل ال لددد بشددول غيددر قددان ني يلدد

ب ع يضها أهل ال لد المح ل؟
لددى أن القا مددة لددم تن د هنددا بددل بقددي مددا ي ددرر الق ددل وال دددمير تحددت ذريعددة الدددفا
الشددر ي ددا الددنفوو ال د م ت يح د المددا ة 4/4و وال د م يفسددح الم ددا ل ت نسدداب لددى
أوت نطداقو إذ تدنص لدى إ فداء مدا ق دل أم إنسدان أو أم م م
النفوو إذ يوفي اف عا أم ش ار لل د ر بالددفا

دة ب ريعدة الددفا

دا

دا الدنفو وي دى ون ذلدك مدا امدت

الولمة األسيرة لدنالمداف ن ا نفس بحوم ال اق ..
تل ي ة طل ا ح يو م ة العراق
لهدا العدراقو ومدا أجدل إ امدة

بناء لى رغ ة ال الياح الم حدة ال ي أفضت إلدى اي

تدددسلهاو وبندداء لددى القددرار 1790و لحو مددة العددراق أن تطلددا مددا ال اليدداح الم حدددة أن
تسا دها .فقد ن

ت:

 :4/9نللحو مة العراقية أن تطلا ما ق اح ال الياح الم حدة تقديم
للسلطاح العراقية في القيا بمهمة مراق ة الم ا ال

م ملقت

م العراقي والسيطرة لي ن.

:28ن للحو مددة العراقيددة أن تطلددا مددا قدد اح ال اليدداح الم حدددة

ف
مددا محدددو فا

وملق فا للسدلطاح العراقيدة فدي المهمدة الم علقدة بداألما فدي المنطقدة الفضدراء (بعدد
تسلمها إياها)ن.
إلى جانا طل اح الد م ند ال عرا لدن األسطار الفارجية والداسليةن.
وقد لمنا ال اريخ أن بريطانيا وأميركا كان ا تدفعان تلطاح ال لدان ال ابعة لهماو إلى
طلا تدسلهماو ندما كان ا تريدانو وما جرى مد م در وك ريدا وفي ندا وغيرهدا سيدر شداهد
لى ذلك.
ال

 -االب از

يفلدددت االتفاقيدددة واأل واح القان نيدددة الممهددددة لهدددا ب
ال الياح الم حدة للعراقو فهل ت نف ه ا ال
يو مة معارضة لسياتاح اإل اراح األميركية؟
فف ي م ا

إلي اء ي ن العراق
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ددد

المسدددا دة مدددا ق دددل

و ومقابل ماذا؟ وي دى فدي يدا قيدا

ور فددي قددرار م لددو األمدا أن القيد

والمحسد ماح مددا األمد ا العراقيددة ل ددالح

الدا نياو تيعا النظر فيهاو بناء لى طلا ما الحو مة العراقية...ن.
ف
ثانيا7/و أن ال الياح الم حدة ت عمل لى:
ن الم ا ىء-

كما ور في إ

نمسا دة العراق لى إطفاء ي ن وإلياء تع يضداح الحدروب ال دي قدا بهدا النظدا
السابق.
كما جاء في مقدمة القرار  1790فقرة :11
ص إسرا .ال ض العراقي مدا الف دل السداب مدا ميثداق األمدم الم حددةو

أما بف

ال م يليي السيا ة العراقيةو فهنا

و

و إذ ور في:

الما ة  :3/25نين يي أن يس ر العراق موان د القان نيدة والدوليدةو ال دي كدان ي م د
بها ق ل ت ني قرار م لو األما الدولي رقم  )1990( 661وك لك فإن ال الياح الم حدة
ها لمسدا دة العدراق لدى اتفداذ الفطد اح ال زمدة ل حقيدق ذلدك

ت

ت

أفضل جه

بحلدد

يدد

 31يسدددم ر /كددان ن األو

ددا 2008و وفدددي هدد ا الم ددا لدددم ي حقددق كدددل

المطل ب ي ى اآلن.
وفيما يفص المعاملة ال فضيلية
ور في إ

ف
ثانيا8 /و أن لى ال الياح الم حدة
ن الم ا ىء/

نمسا دة العراق و م للح

لى ورو

أ
األولى بالر اية في الس ق العالميةو وا
الدو

ت ارية تش يعية وتفضيلية ت عل ما
ار العدراق ولدة أأولدى بالر ايدة مدا ق دل

ال الياح الم حدة االميركيةو باإلضافة إلى مسا دت في االنضدما إلدى منظمدة ال دارة
العالميةن.
وه ا ال

ما ت ا و

فاو ال بل أن ما تق

ب ال الياح الم حدة ال ينس م معهاو

فح ددى فددي م ددا ال ل يمدداح أو العطدداءاح اسددل العددراقو ال تعطددى ال هدداح العراقيددة أم
تفضيل .فقد ور في الما ة  10ما االتفاقية :نت عاقدد ال اليداح الم حددة مدا أمودا مد
م ر يا راقييا للم ا والفددماح ندم ا تو ن طد اءاتهم تن افسدي ة وتمثدل أف ضدل
قيمدد ةن .فمددا هدد وجدد ال فضدديل هندداو مددا ا مددا ال اجددا أن يقددد العراقددي أفضددل
الشروط لي م ال عاقد مع ؟ وهل هنا

قا ددة مف لفدة فدي المناق داح والم ايدداحو أم

ف
شروطا أفضل ليرت ا لي االل ا ؟
قا دة تسمح لما ال يقد
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م ا أكدت االتف اقي ة ما مف الف اح
كشفت االتفاقيدة وجد

ملحقداح بدالق احو كمدا كشدفت تف ف
يندا للمد ا الحربيدة قدرب

الم اق السونية.
فالملحقاح كما ير في الم ا  5/2و 14و  3/19و  24هي الم عاقدون م ال الياح
الم حدة والمس فدم ن العامل ن لدى الم عاقديا م ال اليداح الم حددةو هد ا باإلضدافة
إلى ما يسم نهم أ ضاء العن ر المدنيو نوال ت ا طرية في ال اكرة ت

رفاح نبد

ووترنو فما هي ط يعة هلالء الناس ومدا هدي مهمداتهم المففيدة؟ وقدد لم ندا ال دارب
م

و االت عمار واالم ريالية واالت و ار الشيء الوثير مما يدف إلى الح ر الشديد.
أمدا ال فد يا قددرب الم اقد السدونية فوشددفت ند المددا ة 27و ال دي تددنص لددى أند

لى ال الياح الم حدة نقل المعداح الدفا ية والم ف راح وغيرها نما المد ا المف وندة
فددي المنش دآح القري ددة مددا المندداطق السددونيةنو وهدد ا الم د ا المف نددة به د ا الطريقددة
تعرا يياة السوان واأل يان المدنية للفطرو وت عارا م أيوا القان ن الددوليو المدا ة
 7/51ما ال روت ك

األو الملحق باتفاقياح جني

و ال ي تحظر ال تل ب جد

السدوان

المدنييا أو األشفاص المدنييا أو تحركاتهم في يماية نقاط أو مناطق معينة...ن وه ا
تشول جريمدة يدرب يسدا
ك لك نات ي

وج

/2/8ب23/و مدا نظدا المحومدة ال نا يدة الدوليدةو ال دي تعدد

شفص مدني أو أشدفاص آسدريا ت م د بحمايدة إلضدفاء الح دانة

ما العملياح العسورية لى نقاط أو مناطق أو ويداح سورية معينةن

وقددد تمددت الم افقددة م دا ق ددل السددلطاح العراقيددةو الحو مددةو م لددو الر اتددة ثددم
ال رلمان .إال أن الم افقة النها ية أتت مشروطة بإجراء ات ف اء شدع ي ي لهداو كدان ي دا
أن ي رم في شهر تم ز/ي لي .2009
والمشددولة ال ددي ت ددرز هندداو هددي أن االتفاقيددة أص د حت نظريد فدا تددارية المفع د
)4/30 ( 2009/1/1و فما هي الفا دة ما االت ف اء؟
الف ص ة
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من د

إن ه ا االتفاقيدة أرايدت ال اليداح الم حددة وألقدت بد لك
والددى ذلددك يشد بها الوثيددر مددا نقدداط الضددع

ف
إضدافيا لدى العدراقو
فدا

واإلربددا و فهددي تددلما لل اليدداح الم حدددة

ف
ف
مسيطرا في العراقو ي ى ولد ط قدت بأماندةو فويد
وضعا

إذا مدا كاندت مد ازيا القد ى

مف لة بشول سطير ل الحها؟و ال تيما وأنهاو لى ا ة كل ق ى االت عمار ال ي س رناها
ط د ي ف و تدد
ل

تفسددر ال اليدداح الم حدددة الن د ص لددى ه اهدداو بددل تدد ل م أ ناقهددا

ء م م الحها؟.
إن السلطة العراقية المحرومة ما وتا ل الق ة في م اجهة ال الياح الم حدةو كان

يمونها أن تس فد بعو نقاط الق ة الم مثلة ب ج

مقاومةو وبال الي تق

بق ة فدي

م اجه ها.
لونها وهي تعد نفسدها مسد هدفة مدا الشدعا المقداو و تد و ن محرومدة مدا أم
ف
شدديدا فدي
إموانيةو وت قى الم ا رة بيد ال الياح الم حدةو ال ي مارتت كما رأينا اب از فا
قد االتفاقيةو وضمن ها مدا ضدمن ها ل هدة تحومهدا بال ضد و غيدر أنهدا إلدى ذلدكو و ددح
ف
تابعدا
العراق بالوثير ما المسدا دة ال ديو إن أرا العدراق االتد فا ة منهداو وجدا أن ي قدى
ف
تياتيا واق

ف
ا ف
سوريا لل الياح الم حدة.
يا و
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