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  :مقدمـــــة

 مرحلـة   2003شكل سقوط بغداد يف إبريل      
دت  وقـا  احلديث،جديدة وفاصلة يف تاريخ العراق      

  إىل -اليت مل تكتمل فصوهلا بعد    - التطورات الالهثة 
 ،"االحـتالل العراق يف ظـل     " حبالة   ىخلق ما يسم  

 حماولة معرفة ماهيـة املـسائل       واجتهت األنظار إىل  
 العـراق، القانونية الدولية اليت أثريت بفعل احتالل       

وماهية اإلطار القانوين الذي ينتظم الوجود األجـنيب    
 لتطـورات ما إذا كانت تلـك ا     و الرافدين،يف بالد   

 من  ى أم ملنظومة أخر   احلريب،ختضع لقانون االحتالل    
ن تكون نتيجة خـربات األمـم       اليت ميكن أ  القواعد  

 أا يف حقيقة األمـر      م أ الدولية،املتحدة يف اإلدارة    
 جيد  ،تعبري عن منوذج أمريكي فريد لالحتالل احلريب      

االسـتعمارية   الواليات املتحـدة     جذوره يف جتارب  
  بعد احلرب العاملية الثانيـة،     اليابان وأملانيا   يف السابقة
مب امرور عـدد كـبري مـن     تغيري النظم يف  ل احاوال 
  .الدول

ذلك ألن االفتراض واحملك األساسي الذي يقوم       
 م كافةُ سلَّهد وت عكما ت - ه قانون االحتالل احلريب   علي

 مصاف القواعد    إىل اوارتقائه قواعده،الدول بإلزامية   
 هو الطبيعة املؤقتة غري الناقلـة       -اآلمرة امللزمة للكافة  

 مـن   بالقـدر   لدولة االحتالل  التسليم مع   للسيادة،
زاماـا   الذي ميكنها مـن الوفـاء بالت       الصالحيات

عية  إزاحتها الـسلطة الـشر  ومسئولياا املترتبة على  
ـدف   ؛اإلقلـيم  ىوحجبها عن ممارسة سيادا عل    

والذين ،   اإلقليم ن املدنيني املقيمني على   محاية السكا 
 أجنبية مواجهات يومية مع سلطة      يفجيدون أنفسهم   

، وما  هره يف جو  اض مل يتغري يوم   تراوهو اف  .)1(عنهم
تضت الشعوب وال الدول عنه بديالً، وال سلمت        ار

، وال ممارسـة ألي مـن       دائمة لالحـتالل   بطبيعة

خصائص السيادة التشريعية والتنفيذيـة والقـضائية       
 سلطة مؤقتـة  ا فهي دائم   ا سلطة االحتالل؛   ىهتتبا

ساسها مقيتة تلتزم باستعادة النظام واألمن قدر عدم م       
 وجـود وحركـة     بالتشريعات والقوانني اليت حتكم   

 مـا   حني عودة األوضـاع إىل     السكان املدنيني، إىل  
هلا من حق يف اإلقليم وخرياتـه       ه، وليس   يعلكانت  

 اها حياا باعتبارها يد   يعل وحيفظ    ما تقتات به   ىسو
  . اإلقليم وأهلهىغاصبة نافذة متسلطة عل

عزوف الدول   فال عجب يف     ؛ ذلك  إىل اواستناد
االستعمارية عن ارتضاء الوضع القانوين لالحـتالل،       
وأن احلاالت اليت يقر فيها الطرف املنتصر بوضـعه         

    األمر الذي   ؛ نادرة كسلطة احتالل هي حاالت جد 
 التساؤل حول مربرات قبول الواليـات       يدعونا إىل 

، أو بتعبري أدق    حدة وبريطانيا هلذا الوضع الشائك    املت
 الذي أعلنت عن قبولـه      طار القانوين حول ماهية اإل  
  منوذجا  وهل النموذج العراقي ميثل    ؟)2(وارتضت به   

مثلمـا يطـرح   ؟ا من مناذج االحتالل احلـريب    فريد 
 ،قضايا حريت فقهـاء القـانون الـدويل       حتديات و 

وتركتهم يف وضع ال خيتلف يف كثري أو قليل عـن            
يت ، وال تاللمة جلربوت االح  حال بغداد الرشيد املقاوِ   

 عـة قيِ بِالحقت أهدافه باخلذالن وتركته يف سـرابٍ   
  .  ماًءحيسبه الظمآنُ

ن زمـن االسـتعمار     لقد ظنـت الـشعوب أ     
 احلديث عن القـانون     ى، وأضح واالحتالل قد وىل  

 اليت ال   حتالل احلريب من حفريات القانون    الدويل لال 
يتناوهلا سوى الفقهاء املعنـيني بتـأريخ القـانون          

 أا سوف تـزيح عـن   ابت يومِسوما ح،  )3(الدويل
؛ حلظـة    نصف قرن من الزمان    الكتابات ركام تلك  

 مـن  خطاب مشتركعلى  بناء - تسليم جملس األمن  
 بالــصالحيات" -وبريطانيــا الواليــات املتحــدة
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مبوجـب القـانون    واملسئوليات وااللتزامات احملددة    
ا دولتني  م هاتني الدولتني بوصفه   ىالدويل املنطبق عل  

ـ ( باالحتالل حتت قيادة موحدة     قائمتني   ، ")سلطةال
واضع حنو فريد لالحتالل   على  ، و ا غري مسبوق  ا أساس

ولة عضو بـاألمم املتحـدة،      األمريكي لد /الربيطاين
ا التام ب التقيد   بضرورة "املعنيني" كافة اومطالبالتزاما

 )بصفة خاصـة  (، مبا يف ذلك     مبوجب القانون الدويل  
 وقواعد الهاي عـام     1949اتفاقيات جنيف لعام    

1907")4(.  
وبالرغم من ترحيب البعض ـذا التطـور يف         

 إال أنـه    ؛ليت االحتالل حنو القانون الدويل    موقف دو 
يف ضوء الصياغة الغامـضة     –يظل من غري الواضح     
 كيـف ميكـن أن      -1483واملتضاربة للقرار رقم    

؛ وقـد   العـراق  علىانون االحتالل احلريب     ق يطبق
 بتـصوراا   اجيج ض ملتحدة العاملَ أوسعت الواليات ا  

املعلنة وخططها املسبقة لتبديل كافة أنظمته السياسية       
نقـضه مث   و، بل   قتصادية واالجتماعية والقانونية  واال

عرف له مثة هويـة وال   ال ي  ا عينها مسخ  علىصناعته  
  ؟انتماء

وهل جيوز يف عرف القانون الدويل لالحـتالل        
ل أن  سبيل املثـا  لى  عاحلريب وشرعته أن يكون حملتل      

 يضع دستور غ شرعية ضالة مـضللة     ؟ أو يسب  اا جديد
 حـساب بلـدهم     على، ناصروه ولو     عمالء له  على

يطلق يديه يف ثـروات     ؟ أو أن    وقوميتهم وإسالمهم 
 ب يهب منها ما يشاء لشركات ومرتزقـة       ااإلقليم ،

ومينع منها من مل يشاركه خماطر املغـامرة ويكابـد          
ن االحـتالل   ؟ أم أن قانو    العراق يفويالا كل يوم    

 -ني من الدهر  بعد ح -آمن  احلريب قد خان أمانته، و    
  وال اهتمـام   ، ومل يعد له من همّ     مبنطق القوة الغامشة  

االحتالل وحفـظ   ماية السكان الواقعني حتت نري      حب
  هم؟يعلثروام 

 هد ونعرف عن ذلك االحتالل احلـريب      فما نع 
 أنه كـل    ؛هحياتالذي أقره جملس األمن وسلم بصال     

ة على اإلقليم من قبل قـوة عـسكرية         يعلسيطرة ف 
 بداهة قيام حالة حرب ونـزاع   أجنبية، واليت تفترض  

 الطرفني املتنازعني من غزو     ، يتمكن فيها أحد   مسلح
  واحتالهلا كلـها أو بعـضها؛  أراضي الطرف اآلخر 
ة مؤداها احـتالل القـوات      عليومن مث قيام حالة ف    

، وإخضاعها لسيطرا    أخرى  دولة يراضاألجنبية أل 
  وأن فعالية ذلك االحتالل احلريب     املادية والعسكرية، 

 اإلقليم احملتل للـسيطرة    وآثاره املباشرة يف إخضاع   -
ـ  -االحتالل وسلطات والعسكرية لقوات  املادية ي  ه

 ّوإمكـان تطبيـق   ،  ز لالحتالل احلريب  العنصر املمي 
القواعد القانونية اخلاصة به مـن حيـث الزمـان          

  .)5(واملكان
       لـس  كما أن القواعد القانونية اليت طالـب ا

 كافة األطراف املعنيا هي مـن أقـدم    دة التقي التام
، واليت  ان الدويل اإلنساين وأكثرها تطور    قواعد القانو 

تم بصياغة األسس والضوابط التفصيلية اليت تـنظم    
، وبني الدولـة    عالقة بني دولة االحتالل من جانب     ال

 من اجلانب   اا وسكان ت حتت االحتالل إقليم   وقعاليت  
 وهي تلك القواعد الـيت تولتـها بـالتقنني          ؛اآلخر

 اتفاقيـة الهـاي     -على وجه اخلصوص  -والتطوير  
واللوائح امللحقة   بشأن قوانني وعادات احلرب الربية    

والصادرة يف  (ا بشأن قوانني وعادات احلرب الربية       
1907 م أكتوبر عا  18

ة جنيف الرابعة    واتفاقي ))6(
بشأن محاية السكان املـدنيني يف وقـت احلـرب          

)ــة يف املؤر ــام  12خ ــسطس ع  ،)1949 أغ
 وامللحـق   1977والربتوكول اإلضايف األول لعام     

باتفاقيات جنيف واملتعلق حبماية ضحايا املنازعـات       
، فضالً عن قواعد القانون الدويل      )7(املسلحة الدولية 

  . العريف
 اخلاص  ظة أن القانون الدويل   ومن اجلدير باملالح  

 وإمنـا   ؛ال يتناول مسألة شرعية االحتالل     باالحتالل
كوـا   دولة احتالل ـرد      أيعلى  تنطبق قواعده   

 كـان سـبب هـذا       ا أرض أجنبية، أي   علىتسيطر  
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 ومن مث فإن اإلقرار بانطباق مثل هذا القانون         الوضع؛
ـ        على علـى   ا وضع معني ال جيب أن يشكل حكم

  .)8(نوين لألراضي املعنيةالوضع القا
لقانون الدويل اإلنساين هنـاك     فمن وجهة نظر ا   

ة املؤقتـة لالحـتالل،     عليحاجة لتأكيد احلالة الف    مثة
وعدم ضم األقاليم اخلاضـعة لـسيطرة أجنبيـة أو          
إحداث تغيري هيكلي ا حتت أي اسم أو أي شكل،          
وتأكيد الطابع اإلنساين اإللزامي يف معاملة سلطات       

 إذ ليس حملتل من خيـار يف      ؛لألقاليم احملتلة ل  االحتال
ل  لقانون االحتال  اوجوب معاملة اإلقليم وسكانه وفقً    

دون حاجة إىل إعالن    و وذلك حبكم القانون،     ؛احلريب
أو إقرار واعتراف، بل وبقطع النظر عن الدوافع وراء        

  .)9(وجود تلك القوات األجنبية على اإلقليم
ـ   وهكذا يتدخل قانون االحتال    يم ل احلريب لتنظ

، وحتديد صالحيات احملتـل     ة املؤقتة عليتلك احلالة الف  
 ضـوء   علـى  احملتلة   واختصاصاته يف إدارة األراضي   

وبقدر ما يقتضيه ذلك من سلطات      ،   يعلمركزه الف 
األمن والنظام العام، كضرورة البـد       علىللحفاظ  

لـسكان املـدنيني وصـيانة      حلمايـة أرواح ا    منها
أن على  نيه ذلك من ضرورة التأكيد       مبا يع  ؛ممتلكام

 حقـوق   احملتل أي على   ال يسبغ    عليهذا املركز الف  
جتاوز ما يتطلبه هذا الوضع املؤقت     على  قانونية حتمله   

ية، أو مـا    من صالحيات األمن والضرورة العسكر    
  قـانون االحـتالل  يضع جيحف حبقوق األهلني اليت   

 سواء بـصدد    ؛كاهله وجوب احترامها  على  احلريب  
دد ، أو بـص   ملتهم وصيانة أرواحهم وممتلكـام    عام

 إدارته العسكرية أو   احترام األوضاع اخلاصة م لدى    
  .املدنية لإلقليم احملتل

عـصف االحـتالل    واألهم من ذلك كله أال ي     
    وإن   السيادة هلـا   ىستبقبالدولة اخلاضعة له، واليت ت ،

فسيادة  ؛ من حيث املمارسة بواقع االحتالل     جبتح 
حيث املمارسـة   ل من   ش أراضيها قد ت   لةحملتالدولة ا 

، وال  ا لكنها قائمة ومستمرة قانون    ؛ة والتطبيق يعلوالفا

ها أن تكـون     أراضي علىتعدو سلطة دولة االحتالل     
   ـ  فهي سلطة ف   ؛ لليد ايف أحسن أحواهلا وضع ة ال  علي

ليس هلا من حق يف أن حتدث       ، و ا سيادية متلك حقوقً 
احملتل بالـداخل أو باخلـارج     يف وضع اإلقليم     اتغيري

  .تجاوز حدود وضع اليد أو االنتفاعي
 لسلطات االحتالل أن متـارس       فليس ؛ومن مث 

 ال يكون إال لـصاحب الـسيادة القانونيـة          اتصرفً
 فهي أوالً وقبل    ؛ اإلقليم احملتل  علىوالسلطة الشرعية   

ـ كل شيء إدارة عسكرية وسلطة مؤقتـة ف        ة، ال  علي
فات الـضرورية ذات األثـر    جيوز هلا إال تلك التصر    

أي تـشريعات وال    املوقوت، وال جيوز هلا أن تصدر       
 وإمنا جمرد أوامـر أداء تقتـضيها ظـروف          قوانني؛

 اإلقلـيم، وحجـب     علـى املؤقت   يعلوجودها الف 
اختصاصات السيادة عنه بصفة مؤقتة نتيجة لقيـام        

  . االحتالل
 االحتالل أن تتخـذ     ت ليس لسلطا  ؛بتعبري آخر 

 ظـل قـانون      ال يتفق وصـالحياا يف     اإجراء شاذً 
لـشكل   تغـيري ا    كأن تلجـأ إىل    ؛االحتالل احلريب 

الدستوري للدولة أو اإلداري، أو إنشاء تنظيمـات        
لسائدة وتطبيـق   ، أو إلغاء القوانني ا    سياسية جديدة 

ولو باتفـاق بينـها وبـني       -  جديدة ىقوانني أخر 
  بقصد أن  -ية تابعة هلا يف األراضي احملتلة     سلطات حمل 

هـا   عاتقعلىحتل نفسها من بعض االلتزامات امللقاة      
علـى   اا حمـدقً   مما يشكل خطـر    ؛مبوجب القانون 

 حبقوق الدولة صاحبة الـسيادة      االسكان، أو إجحافً  
  .)10(اإلقليمعلى 

للوجـود  فهل هذا هو اإلطار القانوين النـاظم        
لـة  الدو"؟ وهل ارتضت   أرض الرافدين  علىاألجنيب  

، ه، وأن تأمتر بـضوابط     قواعده أن حتتكم إىل  " ارقةامل
؟ فلماذا إذن   عند حدوده يف ممارساا وأفعاهلا    وتقف  

  العراق منذ البداية بعد أن     علىشنت حرا العدوانية    
؟ ومـاذا عـن     امتصته بسنوات عجاف من املقاطعة    

اخلطط اليت ما فتئت تتحدث عنها وتعاجلها دوائرها        
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 أنظمته،  الرمسية واألكادميية عن مسخ العراق وتبديل     
  وكأن احلرب ليست سوى    ؛عدوان بكثري حىت قبل ال  

ة لبدء خطط مـا     قضية هامشية، وجمرد بداية ضروري    
  ؟"إعادة اإلعمار "اا وزوره تانعليأطلقت 

 علـى لقد كان على الواليات املتحدة يف حرا     
 ؛ه جمموعتني من املـسائل القانونيـة     العراق أن تواج  

، العـراق علـى   ب   مبناسبة شن احلر   وىلرحت األ طُ
، واألساس   مشروعية تلك احلرب   ىل مد وتدور حو 

ن تفويض صريح بذلك    ها دو  الذي خيوهلا شن   القانوين
ـ    )11(من جملس األمن   ، ا للعـراق  ، بينما أثار احتالهلُ

 األخرى  وعةَوقبوهلا القيام بدور سلطة االحتالل ام     
 - هـؤالء  ييف رأ – واليت دد    ؛من املسائل القانونية  

يف إدارة  " حقوقهـا القانونيـة   "األقل تعرقل    علىأو  
  .العراق باعتبارها سلطة احتالل

وميكننا معاجلة قضايا العراق بعد االحتالل بني       
ة من  يعلالتصورات األمريكية املعلنة وواقع اإلدارة الف     

  :خالل نقاط ثالث
يكية املعلنة لعراق ما بعد     التصورات األمر  -أوالً

  .احلرب
الحتالل احلـريب  مريكي ل  النموذج األ  -اثاني :

  .1483القرار رقم 
 قضايا العراق يف ظل االحـتالل بـني          -اثالثً

  .ةيعلالتصورات األمريكية وواقع اإلدارة الف
   

  : التصورات األمريكية املعلنة لعراق ما بعد احلرب
لعل الزعم بامتالك العراق لربامج أسلحة الدمار       

امتثالـه   فضالً عن عدم     ، وصالته بالقاعدة  ،الشامل
 بأن سياسـة     التصور  إىل  قاد ؛لقرارات جملس األمن  

تبديل النظام السياسي وإقصاء نظام البعـث هـي         
 ديد العراق لألمـن     مالطريقة الوحيدة لضمان عد   

ألمريكيـة يف الـداخل أو يف       القومي أو املـصاحل ا    
 إدارة بوش بوضع تصوراا     وهلذا مل تكتف  ؛  اخلارج

 جمرد بداية بسيطة ولفترة      واليت اعتربا  ،حول احلرب 

، كيفيـة مـسخ العـراق     على  در تركيزها   قصرية ق 
ووضع خطط ملا بعد احلرب بزعم االستقرار وإعادة        

ـ  ء، بل إن هذه اخلطط قد أضحت شيئً       البنا  اا مألوفً
، مث مع إنشاء مكتـب      2002ومتداوالً منذ صيف    

 ينـاير   20يف  (إعادة اإلعمار والشئون اإلنـسانية      
 دف تنسيق جهود    ؛رة الدفاع لوزا والتابع   )2003

 ،كافة الوزارات املعنية بالوضع يف العراق بعد احلرب       
 رأسها قطاعات العدالة والدفاع واخلارجيـة       علىو

والطاقة والزراعة واملعونات الدولية وامليزانيـة، بـل       
وضمت ممثلني عن بريطانيـا وأسـتراليا وغريهـا،         

ادة البناء  جماالت اإلغاثة وإع  على  وركزت اهتماماا   
 .)12(واإلدارة املدنية واألمور املالية

 مت إطالع جلنة الشئون     ؛2003 فرباير   11 ويف
 حيث  ؛خطط غزو العراق  على  اخلارجية بالكوجنرس   

لـذي   مـن ا   :دارت تساؤالت أعضاء اللجنة حول    
ن الذي سوف   م طريقة؟ و  سوف حيكم العراق وبأي   

ـ       وإىل ؟يتوىل املهام األمنية   ستمر  أي مدي ميكن أن ت
يكون مثـة دور  ؟ وهل سالقوات األمريكية يف العراق  

عـراق؟  ؟ ومن الذي يتوىل إدارة نفط اللألمم املتحدة 
 من مارك غرومسان    وهي تساؤالت أجاب عنها كلُُّ    

 مساعد وزير اخلارجية للشئون السياسية ودوجالس     
 حيث قـدما    فيث مساعد وزير الدفاع للسياسات؛    
ة األمريكيـة يف    مخسة أهداف تسترشد ـا اإلدار     

تدمري ير الشعب العراقي، و   حتر: مرحلة ما بعد احلرب   
ـ برامج أسلحة الدمار الـشامل، و      ك البنيـة   تفكي

تكامل اإلقلـيم،   على  احلفاظ  اإلرهابية يف العراق، و   
ـ     صاد واملؤسـسات الـسياسية     وإعادة بنـاء االقت

 .)13(العراقية

مث عقدت اللجنة جلسات استماع الحقـة يف        
ستمعت فيها آلراء جمموعة من      ا 2003 مارس   11

اخلرباء واملتخصصني حول املصاعب اليت ميكـن أن        
 تواجه خطط اإلدارة األمريكية يف مرحلة مـا بعـد         

ـ      ؛احلرب مـن خـالل     ا فقد كان من الواضح متام 
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، أو مـن  اإلدارة بكافة فروعها ومستوياا تصرحيات  
 قد انـصب     أن التركيز  ؛خالل اهتمامات الكوجنرس  

تبـديل كافـة    علـى   ، و ا بعد احلرب   مسألة م  على
األنظمة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية     

 ومن  ؛عتباره الغاية األساسية من احلرب    يف العراق با  
لب مـن   مث فهي مهمة طويلة املدى من ناحية، وتتط       

 يطلق يـدي الواليـات      اقانونيا   إطار ىناحية أخر 
ن أو أملانيا بعد    حنو مماثل لليابا  على  املتحدة يف العراق    
  .)14(احلرب العاملية الثانية

 مل يكن من قبيل املـصادفة وال مـدعاة          ؛وهلذا
 استرجاع املراكز البحثية والدوائر      أن نشهد  لعجبل

لخـربة  ل -مريكيـة األإلدارات  لالتابعة  -ادميية  األك
 اا هادي واعتبارها منوذج  بان وأملانيا، األمريكية يف اليا  

ق،  للتطبيق يف العـرا    قابالًو ،مملسياساا يف بناء األ   
واالفتراق بني جتربتني    مع إدراك ماهية عناصر التشابه    

 علىا نصف قرن من الزمان، أو التركيز        ميفصل بينه 
كافة خربات الواليات املتحدة يف التدخل، ومقـدار        
ومعايري النجاح يف كل جتربة منها، وكيفية االستفادة        

  .)15(بمنها يف إدارة العراق ما بعد احلر
ويف احلقيقة فإن االحتالل يعـين عالقـة قـوة       

 وهلذا  ؛للعالقة بني الدولتني  وسيطرة بدرجات متنوعة    
تـستهدف جمـرد    إن مل   - الحتالل سلطات ا  ىتسع

علـى   صناعة الدولة احملتلـة       إىل -النهب باالحتيال 
القتـصادية واالجتماعيـة    أعينها ومنطها وقيمهـا ا    

ـ يم األ حتمل الق  باعتبار أا    ؛والثقافية  واألكثـر   ىمس
من قبيل الدميوقراطيـة الليرباليـة واقتـصاد      اتطور ،

إلنسان واملـساواة   السوق وحكم القانون وحقوق ا    
  . غري ذلك من األجندة الغربية إىل،بني اجلنسني

ا ملثل تلـك    وحتاول الدول الغازية تربير فرضه    
  باإلنسانية والعاملية ومـصاحل     ااألجندة بربطها دائم 

فمنـذ  ؛  )16(دنيني اخلاضعني لالحـتالل   السكان امل 
البداية كانت هناك دراسات تناولت أمناط التـدخل        

 البلقـان    من هاييت إىل   األمريكي وجهود إعادة البناء   

 من زاوية حتقيق األمن   ؛ تيمور الشرقية وأفغانستان   إىل
م االنتقــايل، والتطــور والنظــام العــام، واحلكــ

 ألقـت    والـيت  ؛والتحول الدميوقراطي  االقتصادي،
 قدرات وإمكانيات الواليـات املتحـدة       على بثقلها

واجلماعة الدولية، وهي ذات املسائل الـيت تواجـه         
 حتـديات    باإلضافة إىل  ،الواليات املتحدة يف العراق   

لة يف القبول بالوضع القـانوين لالحـتالل        ممثَّ ىأخر
احلريب، وخماطر الوضع الداخلي للعراق من الناحيـة        

اجليوسياسـية للعـراق     والطبيعة   الطائفية والعرقية، 
  .اإلسرائيلي/ الصراع العريببالنظر إىل

ـ     وبالنظر إىل  دة  تلك الصعوبات واملسائل املعقَّ
 اخلطط األمريكيـة الحـتالل      اليت ميكن أن تواجه   

 العالقات اخلارجية فريقي عمل     ن جملس  كو ؛العراق
 ؛ لدراسة عراق ما بعد احلـرب      2002يف ديسمرب   

2003يف يناير   يره  قدم األول تقر  و
 يف  ، والثاين )17(

 شكل توصـيات حمـددة   على ؛)18( 2003مارس  
 ومبـا  ،لصانعي القرار بشأن إدارة العراق بعد احلرب     

  .خيدم اخلطط األمريكية هناك
مبادئ هادية لسياسة   " فقد رأت الدراسة األوىل   

 من األسس الثابتة الـيت      ، أن هناك جمموعةً   "أمريكية
  : ومنها؛ األمريكيةارةجيب أن تلتزم ا اإلد

السالمة اإلقليميـة للعـراق     على  اإلبقاء   -
  .ووحدة أراضيه

حة الدمار   من أسل  تأكيد أمهية عراق خالٍ    -
 .جلريانهالشامل وال يشكل ديدا 

-   علـى  ام تقوم دعم حكومة عراقية بعد صد
 وتكـون ممثلـة لكافـة       ،مبادئ الدميوقراطية 

ة  وتدعم مشاركة حقيقية يف الـسلط      ،الطوائف
 األساسية واقتصاديات    وتصون احلقوق  ،واملوارد
 على أي النمط الفيدرايل الذي ينتظم       ؛الليربالية

 أسس عرقية   علىأسس إقليمية جغرافية وليس     
 .أو طائفية
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-      علـى ن  تأكيد الدور القيادي الذي يتعـي 
الشعب العراقي أن يؤديـه يف تـسيري وإدارة          

  وأن الواليات املتحدة ليـست لـديها       ،العراق
    عـراق،  يف ال  يعل الف الرغبة يف أن تصبح احلاكم

ن حكومـة العـراق     إ: أو كما قال رامسفيلد   
 وليس حـىت  ،ليست من شأن الواليات املتحدة   

 .لواليات املتحدة أن حتدد أوصافهامن شأن ا

الترحيب بكل مشاركة ممكنة يف جهود صنع        -
السالم واملصاحلة وإعادة اإلعمار مـن كـل         

  .لدول ااورةاملنظمات الدولية وا
 شـكل  علـى بل وقدمت الدراسة تـصوراا      

جدول يبني بوضوح طبيعة املهام الـيت تلتـزم ـا           
األمـد القـصري    علـى   الواليات املتحدة يف العراق     

واملتوسط والبعيد، واملدة الزمنية، مع التمييـز بـني         
 وأهداف تتـصل    ، وأهداف اقتصادية  ،أهداف أمنية 

قـدمت الثانيـة    حني  على   ؛)19(باحلكم والسياسة 
االستمرار يف املهمـة  :  مسائلعلىتوصياا بالتركيز  

دور األمم املتحدة   وحتقيق األمن العام،    وإيل النهاية،   
  .)20(واحلكومات األخرى، ودور العراقيني

ـ    إال أن جلَّ   دمت تـصوراا    الدراسات اليت قَ
ملرحلة ما بعد احلرب مل تكن تضع يف اعتبارهـا أن           

د تقبل االحتالل احلريب كوضـع      الواليات املتحدة ق  
 اسـتبعاد    إىل ىنوين لوجودها يف العراق، وقد تسع     قا

 وتنفـرد هـي     األمم املتحدة من عملية إعادة البناء     
 بل إن الدراسـات الـيت       ؛بصياغة مستقبل العراق  

باعتبارها جتـارب   -عاجلت منوذج اليابان أو أملانيا      
  قد جتاهلـت أو مل -أمريكية ناجحة يف صناعة األمم 

تتوقف طويالً حول اإلطار القانوين الذي كان حيكم        
 األهداف  علىالوجود األمريكي هناك قدر تركيزها      

بعةوالتحديات والسياسات املت.  
 تناولت املوضوع   ىسات أخر غري أن هناك درا   

الواليات املتحدة باحتالل العـراق     قيام    إىل ااستناد ،
  فترات علىعة  موز–وفرض جمموعة من السياسات     

 حنو مشابه لتجارا السابقة     على -زمنية أو موضوعية  
يف الفلبني وأملانيا واليابان وغريها، واليت اعترفت فيها        
الواليات املتحدة بأن االحتالل احلريب هـو اإلطـار    

؛ )21(القانوين الذي ينتظم وجودها يف تلك األقـاليم       
فهذه الدراسات هي حمصلة ندوات عقـدها مركـز    

مع كلية احلـرب    يجية بالتنسيق   الدراسات االسترات 
ـ    ؛2002 والقادة يف أكتـوبر    ات لبحـث املتطلب
، وحتديـد الـدور     العراقعلى  األساسية لالنتصار   

حلة ما بعد   احملتمل أن تلعبه القوات األمريكية يف مر      
وصياغة االسـتراتيجيات    ام يف ضوء التحديات   صد ،

 أمريكي طويل املـدى     حتاللٍوالسياسات الالزمة ال  
غرار جتارا السابقة يف الفلبني واليابان      على   ،للعراق

  ن فريق عمل من كافة التخصـصات       وأملانيا، مث تكو
 للخروج بتقرير ائي من     2002البينية يف ديسمرب    

التـصورات التارخييـة عـن      : ثالثة أجزاء أساسية  
االحتالل وإدارة األقاليم حتت االحتالل األمريكـي،    

 قوة االحتالل،   على التحديات اليت يفرضها العراق   و
 مهمة جيب إجنازها لبنـاء      135ـوقائمة مصفوفة ب  

 ؛ زمنية لالحـتالل    مراحل أربععلى   موزعة   ؛الدولة
  .مهِ وم،جرِ وح، جوهري: إىلهاتصنيفوفق 

 معاونة صانع القـرار عـرب       ويهدف التقرير إىل  
حصر كافة االحتماالت واخليارات واملهام الواجب      

أن ا  الل وإعادة البنـاء، مؤكـد     ء االحت القيام ا أثنا  
تاريخ االحتالل األمريكي يف القرن العشرين يقـوم        

ل وبعيـد املـدى ملهـام        أمهية التخطيط املفص   على
 ومـدى صـعوبة نـزع    ،االحتالل وتبديل األنظمة  

ـ    .السالح وفرض الدميوقراطية   ل فهناك أربع مراح
  :زمنية لكل منها متطلبات أساسية

 ، والـيت تتـوىل  ن والنظام مرحلة حفظ األم  -األوىل
 مـن أجـل     ؛مهامها القوات العـسكرية   

استعادة األمن والنظام ووقـف العنـف       
ـ     ،  العدالـة  ة إىل وتقدمي عناصـر املقاوم

 اد باخلدمات احليوية وإصالح البىن    واإلمد
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غاثة اإلنـسانية والعالقـات     التحتية واإل 
  .ا شهر24العامة، وتستغرق 

استمرار على  قوم  ، وت  مرحلة فرض االستقرار   -الثانية
صـالح واإلغاثــة  األمـن والنظــام واإل 

، مع بـدايات تـدخل      واخلدمات احليوية 
، ومية وغري احلكومية  املنظمات الدولية احلك  

وتـدمري  فضالً عن بداية تنظيم اجلـيش،       
ؤسسات أسلحة الدمار الشامل، وإنشاء امل    

، واليت تستغرق من    ، وإاء العقوبات  احمللية
  . سنة واحدة شهور إىل6

ستمرار اعلى  ، وتقوم    مرحلة بناء املؤسسات   -الثالثة
األمن والنظام واملساعدات، وإعادة تنظيم     

اء تـدمري أسـلحة الـدمار       ، وإ اجليش
شاء قوات الشرطة وحكومـة     وإنالشامل،  
ــة ــرفيدرالي ــدء ب ــف ، وب امج التوظي
بعـض   وتـسليم  ،ميةيعلالت واملؤسسات

  .، وتستغرق سنتنياالختصاصات احمللية
، مـع   جهاز دويل رحلة تسليم السلطة إىل   م -بعةالرا

 ،نيـة وجود قوات أمن وطنية وحكومة وط 
 وتستغرق  ؛وإعادة انتشار قوات االحتالل   

  .)22( سنتنيمن سنة واحدة إىل
  

القـرار  : النموذج األمريكي لالحتالل احلريب   

  :1483رقم 
    أثار من اللـبس      امل تعرف األمم املتحدة قرار

 1483ار جملس األمن برقم وغموض التأويل مثل قر  
 والذي يؤسـس للوضـع      ؛)2003 مايو   22يف  (

القانوين للعراق حتت االحتالل األمريكي الربيطـاين       
، دد جمموعة من اآلليات والصالحيات    املشترك، وحي 

، وأسست يف رأي    غلت فقهاء القانون الدويل   ا ش طامل
الباحث مقومات النمـوذج األمريكـي املعاصـر        

  .لالحتالل احلريب
ل الس  بإن االعتراف من ق    ؛في رأي البعض  ف

 علىبوجود القوات األمريكية والربيطانية يف العراق       

 للوائح واتفاقيات الهـاي   ةضع خا أا قوات احتالل  
يخ قـانون    نادر وفريد يف تـار     ثٌد هو ح  ؛وجنيف

 ليس   القانون يستمد أمهيته    أن  ذلك ؛االحتالل احلريب 
اللتزامــات فحــسب مــن الطبيعــة التفــصيلية ل

يفرضـها أو يقررهـا لـسلطة       والصالحيات اليت   
، أو احلقوق والـضمانات الـيت يكفلـها         االحتالل

للسكان املدنيني حتت االحتالل، بقدر ما جيد أمهيته        
 ابتداء مـن    يف االنتهاكات اليت تواجه تطبيقه    كذلك  
، أو  بقابليتـه للتطبيـق   حتالل اإلقرار  اال ىرفض قو 
ـ ظومة قواعده   تفسري من  ـ     ى  عل  اأـا متـنح حقوقً

 االحتالل خترج به عـن نطـاق        وصالحيات لقوى 
  .)23(املقاصد األساسية للقانون

ومن اجلدير باملالحظة أن الـدولتني القـائمتني     
 بشكل صريح وواضح وضـعها      امل حتدد  باالحتالل

علـى  ا  مالقانوين كقوى احتالل، وال أعلنت عزمه     
قية جنيـف  االلتزام مبراعاة لوائح الهاي والتقيد باتفا     

 ا بقدر ما أعلنت   ؛ يف العراق  ا وسياسام ايف ممارسام 
 جملـس   يف اخلطاب املشترك املوجه إىل    – بوجه سافر 

ـ  عن عزمه  -2003 مايو 8األمن بتاريخ     علـى ا م
األخذ بسياسات تبديل النظام وبناء املؤسسات مبـا        

  .ا عن نطاق تلك اللوائح واالتفاقياتمخيرجه
 ذلـك اخلطـاب     س يف اعتباره  لكن أخذ ال  

واملـسئوليات   بالـصالحيات " وتـسليمه  ،املشترك
وااللتزامات احملددة مبوجب القانون الدويل املنطبـق       

ا دولـتني قـائمتني     مبوصفه-هاتني الدولتني   على  
 إمنـا لـه   -)"السلطة(دة  حتت قيادة موح   حتاللباال

 ؛ وهـي   كاشفة عن أمر حتكمه واقعة حمـددة       طبيعة
 أجنيب  يش معاد ة جل علية الف وقوع العراق حتت السيطر   

 ، وممارسة قوات االحتالل السلطةَ    بعد انتهاء احلرب  
 أعلـن  2003ففـي أول مـايو   .ة يف العراق عليالف

بية األساسـية يف    الرئيس األمريكي أن األعمال احلر    
 حيث كان من الواضح أن سيطرة       ؛العراق قد انتهت  

، لكن   األوضاع هناك قد تالشت    علىلسابق  النظام ا 
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ـ     ا مل تعلن الوال   ملاذ ايات املتحدة انتهاء احلرب رمسي 
؟اإلقليمعلى ة يعلا أنشأت سيطرة فطاملا أ  

هناك مثة مربرات قانونية وسياسية دفعت اإلدارة       
 ؛ عن انتهاء احلرب   ا عدم اإلعالن رمسي   األمريكية إىل 

يف حالـة   –ها  عليلعل منها أن قوات االئتالف كان       
 ىتطلق سراح أسـر    أن   -اإلعالن عن اية احلرب   

 عن مالحقة أعـضاء     ، وأن تكف  احلرب واملعتقلني 
النظام السابق ما مل يتم اامهم بارتكـاب جـرائم          

لدويل اإلنساين أثناء   حرب أو انتهاك لقواعد القانون ا     
، وال ميكنها مالحقة أعـضاء القيـادة        فترة احلرب 

عة صورهم علـى شـكل       املوز -السياسية السابقة 
 أساس ارتكام جلرائم سـابقة      على -للعبأوراق  

ومن مث فإن اإلعالن عـن ايـة         . احلرب ذاا  على
احلرب من شأنه تقويض أسس املطالبـة واملالحقـة    

  .)24(هلؤالء
ولعل السبب اآلخر المتناع اإلدارة األمريكيـة       

 هو املـشاورات     النتهاء احلرب  عن اإلعالن الرمسي  
 تحـدة حـول  اليت كانت جتري يف أروقة األمـم امل   

 دف إقرار جملس األمن     ؛مشروع قرار حول العراق   
ـ      ا الـسلطة   للواليات املتحدة وبريطانيـا باعتبارمه

، وال شك   ترة غري حمددة املدة   احلاكمة يف العراق ولف   
أن إعالن اية احلرب سوف يقوض أو يضعف من          
موقف الواليات املتحدة إزاء باقي أعـضاء الـس       

ل بقدر اإلمكان،   حتالون بإاء اال  الذين كانوا يطالب  
، وإنـشاء حكومـة      األمم املتحدة  ونقل السلطة إىل  

؛ ادةي حكومة عراقية ذات سي    عراقية انتقالية حلني تولَّ   
 الـراهن   س اهلـدف  وهذا بالطبع مل يكن باألسـا     

، خاصة أن العقبة األساسية كانت      للواليات املتحدة 
 ؛عية احتالل قوات االئتالف للعـراق     يف عدم مشرو  

 يعترف به أعضاء اجلماعـة      غري مشروع مل  فهو فعل   
ذلـك مـن ضـرورة أن    علـى   مبا يترتب  ؛الدولية

ج  وقيام مسئوليتها عـن نتـائ      ،الفورعلى   اانسحا
، وضرورة التـزام    االحتالل غري املشروع من ناحية    

 ت بلوائح الهاي واتفاقيا   حلني انسحاا  تلك القوات 
كل حاالت االحـتالل    على  واليت تنطبق   (،  جنيف

روعيته  مـش  و اجلزئي بقطع النظر عن مدى     كلي أ ال
، وأن كافة أفعال وممارسات      من ناحية ثانية   )القانونية

سلطة االحتالل فيما جياوز حدود تلـك اللـوائح         
 تقع غري مشروعة وباطلة من ناحية ثالثة       ؛واالتفاقيات

  .)25(وأخرية
 فإن املوقف الراهن يف العراق كان       ؛بتعبري آخر 

 ىالئتالف لـيس سـو  ار بأن ا يتضمن ضرورة اإلقر  
سلطات  وال ميكنه أن يتوىل      ،إداري منتفع فقط  كيان  

، وال ميكنه أن ميـارس      ومسئوليات احلكم يف العراق   
 أن يـدير    ، أو  اختصاصات سياسية أو اقتصادية    أي

- حكومة وطنية    ، وأن أي  عالقات العراق اخلارجية  
 تعينها قوات االئتالف ال ميكـن       -انتقالية أو دائمة  

، وأن االئتالف    تراف ا من قبل اجلماعة الدولية     االع
 يتم، أو   غري من القوانني الوطنية السارية     أن ي  هال ميكن 
 ألن مثل هذه التصرفات     ؛ سياسية واقتصادية  تغيريات

  .غري مشروعة وباطلة
فمن أجل حتقيق األهداف املعلنة لالئـتالف يف        

ء املؤسـسات الـسياسية   مبـا فيهـا بنـا    -العراق  
االعتـراف  على   جيب بداية احلصول     -ديةواالقتصا
، وتفويض سلطة   شروعية االحتالل وسلطاته  الدويل مب 

 تطبيق التغيريات اهليكلية    االحتالل وإطالق يديها يف   
ها يف القـانون    يعل ومبا جياوز احلدود املتعارف      هناك

  وهذا لن يتحقق إال من خالل قرارٍ       ؛الدويل اإلنساين 
  .لسابع من امليثاقمن جملس األمن مبوجب الفصل ا

الـيت  مل تكن الدول األعـضاء يف الـس         و
عارضت بداية استخدام القوة ضـد العـراق قبـل          

وجـود  نفس درجة املعارضة وحتدي ال     على ؛احلرب
، ومل  )بعـد احلـرب    (األمريكي هناك بعدها   يعلالف

راهنة للتعامل مع احلقـائق      يجياتيكن لديها استرات  
 بل إن   ؛ احلرب علىت   والسياسية اليت ترتب   العسكرية
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 ظل الظروف اجلديـدة مل  دور األمم املتحدة ذاا يف   
ايكن واضح.  

     ن ه م وهلذه األسباب فإن اخلطاب املشترك املوج
 جملس األمـن كـان    الواليات املتحدة وبريطانيا إىل   

  :)26( األهداف األمريكية من وراء القراريعكس جلّ
  .مشروعية احتالل قوات االئتالف للعراق -1
يل التحالف سـلطات حكـم وإدارة       ختو -2

، مبـا فيهـا     املدةالعراق لفترة غري حمددة     
 .سلطات إعادة البناء والتغيريات اهليكلية

ا اعة الدولية واألمم املتحـدة دور   منح اجلم  -3
هامشي لسيطرة  وخاضعٍ ، يف العراق  اا معاون 
 .سلطة االحتالل وإقرار

إاء العقوبات وبرنامج النفط مقابل الغذاء       -4
 .ويل إيراداته لصاحل سلطة االحتاللوحت

 أن  يف ديباجتـه إىل  1483 أشار القـرار     وقد
ويعتـرف   لس قد أخذ يف اعتباره ذلك اخلطاب      ا ،

بالسلطات واملسئوليات احملددة للواليـات املتحـدة       
 ؛وة احتالل مبوجب القـانون الـدويل      وبريطانيا كق 

  يف حالة اختـاذ القـرار     -ا  فاخلطاب يشكل مرجع- 
ألساس القانوين لوجود قـوات االئـتالف       ل احمدد

ــالعراق ــسلطات  وصــي،ب ــك ال اغة نطــاق تل
  .والصالحيات

ـ  يشكل من  1483 فإن القرار رقم     ؛وهلذا اوذج 
لالحــتالل األمريكــي مــن خــالل االعتــراف 
بالـصالحيات واملــسئوليات للواليــات املتحــدة  

  مع ،قوة احتالل مبوجب القانون الدويل    وبريطانيا ك 
ة لإلقليم  علي اإلدارة الف  وىللطة مؤقتة تت   س احلاجة إىل 

، وإـاء   دمي أعضاء النظام السابق للعدالة    ، وتق احملتل
 للعراق مـن     وإنشاء صندوقٍ  ،العقوبات ضد العراق  

اإليرادات النفطية واألرصدة العراقية امدة وأرصدة      
ـ     وختـضع لتقـدير سـلطة       ،سابقأعضاء النظام ال

يل إدارة مؤقتـة    ، ودعم الس جلهود تشك    االحتالل
 إنشائها مبعونـة سـلطة      علىيعمل الشعب العراقي    

، وأن تلـك    الل واملمثل اخلاص لألمم املتحدة    االحت
اإلدارة سوف تكون جمرد إدارة انتقالية حلني تكوين        

 بـاالعتراف الـدويل،     ة متثيلية حتظى  حكومة عراقي 
حصانة كافة املسائل والتعاقدات واإلجراءات      اوأخري 

النفط وإيراداتـه ومـوارد الـصندوق       ذات الصلة ب  
النقـدي مـن املالحقـة القـضائية حـيت ايــة      

2007عام
)27(.  

من أهداف ولعل أول ما حتقق للواليات املتحدة       
 ألنه يف غياب قرار جملس األمن       ؛هو احتالل العراق  

ن إ، و ود األمريكي يف العراق غري مشروع     يظل الوج 
باسـم  ئتالف يف العراق أو     كافة أفعال وسلطات اال   

 1907خارج إطار لوائح الهـاي عـام        - العراق
 تصبح باطلة وغري    -1949عام  واتفاقيات جنيف ل  

سئوليتها القانونية عن   ها أن تتحمل م   علي، و مشروعة
 يديها عن إجراء التغيريات     ، فضالً عن شلِّ   االحتالل

ــاالت ــة يف ا ــسكرية اهليكلي ــسياسية والع  ال
ـ  1483ار رقـم    إال أن القـر    .واالقتصادية م نح 

 بـسلطة   وأقـر  العـراق  تاللاح االئتالف صالحيةَ 
 وغري معتـاد    ا نظام احتالل خاص   ، وخلق االحتالل

تصوغه و ،خيضع كلية لسيطرة وإرادة قوة االحتالل     
فبدالً من أن يفـرض      ؛على ضوء أهوائها وأهدافها   

سلطة االحتالل ضـرورة التقيـد      على  جملس األمن   
يب مبا يعنيه   حتالل احلر باإلطار املوضوعي احلاكم لال   

 مبجرد تشجيع دوليت    ى؛ اكتف من ضوابط ومسئوليات  
إعالم الس جبهودها يف جمال تنفيـذ      على  االحتالل  

مـن االحـتالل    بل إن هذا النمط الغريب       .رالقرا
   يف خمالفـة إطـاره القـانوين        ااحلريب قد ذهب بعيد

لوا  أعضاء الس أن يعـد  حني حاول بعض  ؛احلاكم
صـالحيات  على  اردات القرار مبا يفرض قيود  من مف 

 تلـك املنـصوص    علـى سلطة االحتالل ويقصرها    
 ؛اينها يف فقه القانون الـدويل اإلنـس    يعلواملتعارف  

ـ  ؛أي لوائح الهاي واتفاقيات جنيف    ( ا يؤكـد   مم
ضرورة التزام سلطة االحتالل بـاحترام القـوانني         
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ت سلطا واالقتصار على    ،الوطنية السارية يف العراق   
حدة إال أن الواليات املت    ؛)حمددة يف اإلدارة والسيطرة   

، ووافق الـس يف     قد انتقدت مثل تلك احملاوالت    
 كـلَّ "يطالب فيهـا   ،  صياغة عامة النهاية على جمرد    

-،  التزامام مبوجب القانون الدويل   باحترام  " املعنيني
 األمـر   - ذلك لوائح الهاي واتفاقيات جنيف     مبا يف 

 حتترم  كما هي ات االحتالل اادلة    الذي يتيح لسلط  
بينمـا   ؛ا مبوجب تلك اللوائح واالتفاقيـات     التزاما 

، متارس اختصاصات وصالحيات متجاوزة هلا بكثري     
  إىلا اسـتناد ؛بل ومناقضة هلا يف أغلـب األحـوال   

1483القرار
)28(.  

 الطرق اليت مد ا القرار سلطات       ىحدإولعل  
نون الـدويل  االحتالل بصالحيات متجـاوزة للقـا     

 عن  اإلنساين هي حق االحتالل يف حكم العراق نيابةً       
، سيادة ولفترة غري حمددة من الـزمن  حكومته ذات ال  

وقد يكون الس قد أعرب يف الفقرة التاسعة عـن          
ة حلني قيام حكومة    دعمه إلنشاء إدارة عراقية انتقالي    

 أو  صـالحياا وظـائف  لكنه مل حيدد  ؛متثيلية دائمة 
، بل ومل يلزم االئتالف بتـسهيل       ها نطاق  أو هاشروط

 أو وضع حدود زمنيـة      ،ةإنشاء تلك إلدارة االنتقالي   
 ؛لتقديرية لالحـتالل   األمر برمته للسلطة ا    ا تاركً ؛هلا

ـ     اإلدارة االنتقالية  األمر الذي جيعل   اخاضـعة متام 
  .لسلطة االئتالف

   ن مبجموعة من األسس    وقد حيلو للبعض التكه
األخذ بـنمط  يف  لواليات املتحدة   اليت دعمت خيار ا   

ا  إطـار  -حسب التصورات األمريكيـة   –االحتالل  
لوجودها يف العراق؛   اقانوني   تالعب  ىظهر مد  واليت ت 

 للقـانون الـدويل     الواليات املتحدة باألسس الثابتة   
، وتأويله مبا يتفق ورؤيتـها لـدور        لالحتالل احلريب 

على ومنها  ا،   الدويل واملنظمات الدولية عموم    القانون
   :سبيل املثال

يف رأي اإلدارة –ن االحــتالل احلــريب  إ -أوالً
املنتصرة احلـق يف أن   مينح للدولة احملاربة    -األمريكية
 إدارته لفترة   ، وتتوىل  إقليم الدولة املنهزمة   علىتسيطر  

زمام السلطة فيه إىل حكومة     من الزمن قبل أن تسلم      
يف العالقات   ومن مث فهو أداة قانونية مشروعة        ؛وطنية
 مشروعية  ىعلى مد وهلذا فبدالً من التركيز     . الدولية

؛ يضع القانون الدويل وحيدد ماهيـة      االحتالل احلريب 
، ال والشروط اليت ميكـن أن حيـدث فيهـا         األحو

تزامـات الدولـة القائمـة      ويؤصل لصالحيات وال  
 واليت حيق هلا أن تفرض من املؤسـسات         ؛باالحتالل

ح مـا حيقـق الـسالم        اإلصال والسياسات وبرامج 
 وهـو مـا    ؛)29(، واستعادة االستقرار الدويل   النهائي

   :يتحقق من خالل

 قد امتنع عـن وصـف   1483أن القرار رقم    ) 1(
، مقارنـة   "عغـري املـشرو   "االحتالل بالعمل   

 حيث  جند الربط الدائم      ؛باالحتالل اإلسرائيلي 
بني االحتالل واالسـتعمار وكافـة أشـكال        

حيث كان الصراع ضـد     السيطرة األجنبية، و  
 من ممارسة   اافة أشكال السيطرة األجنبية نوع    ك

 1483 لكن القرار رقم     ؛احلق يف تقرير املصري   
 "احملايدة" السمة   - ىف عرف هؤالء   –قد استعاد   

  .)30(لالحتالل احلريب

د تأويل مبدأ حق     قد أعا  1483أن القرار رقم    ) 2(
 ذلك املبدأ الذي كـان      ؛الغزو بسمات أخرى  

لسيادة إىل احملتل يف حـاالت االيـار        ينقل ا 
ـ . م املهـزوم  الكامل والتام لنظام احلك     افطبقً

 ، وبـالنظر إىل   لالحتالل احلريب  للقانون املعاصر 
 يـار     جملس األمن  هة إىل الرسالة املوج؛ فـإن ا

سـيادة العـراق    علـى   النظام العراقي مل يؤثر     
 لكن االيار التـام للنظـام       ؛وتكامله اإلقليمي 

اقي كان له نتائج قانونية غاية يف األمهيـة         العر
فيما يتصل بااللتزام باحترام التشريعات النافذة      
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ـ        زام يف اإلقليم أثناء االحتالل، واليت يتعذر االلت
- ،ومـن مث   ؛  ا يف حاالت االيار الكلـي     

 مـن لـوائح     43 وبقطع النظر عن نص املادة    
 مينح لـسلطة    1483فإن القرار رقم     -الهاي
ل اختصاصات وصالحيات من أجـل      االحتال

ـ –متكني الشعب العراقي من أن يقرر         -ةحبري
مـوارده  علـى    ، ويـسيطر  ه السياسي مستقبلَ

  .اه املعترف ا دوليحكومت يشكلوالطبيعية، 

 فإن املبدأ احلديث حلق الغزو إمنا حيترم        ؛وهكذا) 3( 
النظـام الـسابق     السيادة الشعبية وليس سيادة   

 تأكيـد ن  ، وبدالً م  هوقوانين ه وتشريعات املخلوع
 مؤسـسات وقـوانني     علىستعادة واحلفاظ   اال
 تـبين   لك النظام؛ يشجع القرار ويـدفع إىل      ذ

 وإنشاء نظام سياسي وقانوين     ،عمليات سياسية 
  . أثناء فترة االحتاللجديد كليةً

ـ  ى قـو  1483مطالبة القرار رقم    ) 4(  تالل االح
وعة من  جمم إمنا تعين    ؛لإلقليم" الفعالة"باإلدارة  
 والسياسات اليت تتجاوز بداهة قيود     االلتزامات

لوائح الهاي اليت متنع احملتل من التدخل يف حياة      
  .الشعوب الواقعة حتت االحتالل

سـواء يف   -إثارة مسألة إدارة نفـط العـراق        ) 5(
الل أو الفقرة العشرين مـن      خطاب قوي االحت  

 واليت توحي بأن للمحتل احلق الكامل       -القرار
ارة واستغالل املوارد الطبيعية واسـتغالل      يف إد 

 - آليـة للرقابـة واملتابعـة      دون أي –إيراداا  
  القانوين هلا وهو الشعب العراقي؛    ملصلحة املالك 

 55 وهو ما ال يتفق والتقاليد املوروثة يف املادة       
      ا قد تهي اجلدل  نمن لوائح الهاي، وبالتايل فإ

الل غ االحتالل است  ىحول ما إذا كان حيق لقو     
 -ضوابط بأيو اض أغر أليو- النفط العراقي 

  .)31(مثل هذا االستغالل
  

يـات املتحـدة    ن قبول الوال  إ :حاصل القول 
حبال مـن   – مل يكن يعين  " سلطة االحتالل "لوضع  
هـا  علي أا قد قبلت بالتزامات يفرضـها       -األحوال

القانون الدويل لالحتالل احلريب، بقدر مـا رأت يف         
ويكفل  الذي يطلق يديها،    "إلطارا"هذا القانون جمرد    

يف تبديل النظـام وفـرض      " املشروعة"هلا حقوقها   
خياراا، ومينحها املرونة الكافية لتطبيق التغـيريات       
واإلصالحات يف ااالت الـسياسية واالقتـصادية       

 إمنـا   بل إن احلالة الراهنة بالعراق    . والثقافية واألمنية 
 باالحتالل رتباط ذات االاتطرح املسائل األوسع نطاقً  

 فهي ليست باحلالة الفريـدة      كوسيلة لتبديل النظام؛  
ل بغرض تبديل األنظمـة إىل      مثلما ال ينتمي االحتال   

،  الـدمار الـشامل     بل إن التهديد بأسلحة    ؛املاضي
س بشكل استباقي   واحلاجة املتزايدة للدفاع عن النف    

وق والتزامات سلطة    جتعل من حق   ؛ضد الدول املارقة  
وقـت   من أي    اا وأشد إحلاح  ا مطروح أمراالحتالل  

  .)32(مضى

ن إقرار جملس األمن بالوضع القانوين لقوات       إ -اثاني
فة عـن    له طبيعة كاش   وإن كان االئتالف يف العراق    

 عن قـرار     تعبري  إال أنه  ؛حقيقة مادية ترتبط بالواقع   
ا ما حدثت مواقف تتضمن      إذ كثري  قانوين وموقف؛ 

ة جليش أجـنيب    علية الف أي السيطر ( حتاللاالوضع  
 اإلقلـيم اخلاضـع     علـى   ة  يعلوممارسته السلطة الف  

 بأنه   يعل الوضع الف   دون أن يصف الس    )لالحتالل
، يه بالصالحيات واملـسئوليات  يسلم فاحتالل حريب 

 بقوانني وضوابط اتفاقيـات جنيـف       فيه رذكيأو  
  .وتنظيمات الهاي

وع احلريب هو منـط مـشر    ن منط االحتالل    إ  -اثالثً
 الواليـات   علـى ، وجيعل من السهل     وفعال يف آن  

 واالقتـصادية   املتحدة أن تواجه التحديات السياسية    
حني أن املـشكالت الـيت     على  ،  واألمنية يف العراق  

 نظـام   فغانستان مبجرد انتقال السلطة إىل    واجهت أ 



        محي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكيةمحي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكيةمحي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكيةمحي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكية. . . . دددد

ة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارأمتي في العالم                                                                   مركز الحضار  
                 

192

  علـى املتحـدة  د من مقدرة الواليات قرضاي قد قي 
كن الدفع بنمط   كذلك ال مي  . الدفع بسياسات جذرية  

 غـرار كوسـوفو أو تيمـور        علىاإلدارة الدولية   
 ألن اخلالف الذي حكم عالقات الـدول        ؛الشرقية

 سوف يزداد   ربدائمة العضوية يف مرحلة ما قبل احل      
ضراوة وحيتدم حول تصوراا ملرحلة ما بعد احلرب،        

خاصة إذا ما اقترن    – حني أن االحتالل احلريب      على
 يسهل مـن    –حملية حبتة رية  بتفويض اختصاصات إدا  

مهمة الواليات املتحدة يف الدفع مبنظومة طموحة من        
حيـث  ؛  ت السياسية واالقتصادية واألمنية   اإلصالحا

طرحت جمموعة من البدائل حلكـم العـراق بعـد          
احلكم العسكري املباشر على حنو مـشابه       : احلرب

ألملانيا واليابان عقب احلرب العاملية الثانية، أو إدارة        
النمط األفغاين تضم كافة القوى     على  نية انتقالية   مد

، أو حـىت الـدفع      ةيالسياسية واالجتماعية الرئيـس   
 ؛بنموذج اإلدارة الدولية عن طريق األمـم املتحـدة     

  .كما يف كوسوفو وتيمور الشرقية

حني مت استبعاد النمط األفغاين لظروف     على  و
، وألنـه منـوذج ال      عراقي من ناحية  تتصل بالواقع ال  

قق كامل أهداف الواليات املتحـدة يف إطـالق         حي
يديها وإحداث ما تشاء مـن تغـيريات سياسـية          

 ة استنادا واقتصادية، استبعدت كذلك اإلدارة الدولي    
إىل أن سجل األمم املتحدة يف بناء األمم غري حاسم،          
فضالً عن عدم وجود أي أساس قانوين يضمن هلـا          

، أو  اضعة هلـا  ة يف إدارة األقاليم اخل    حقوقها املشروع 
 فهي  ؛احلياة السياسية واالجتماعية ا   تشكيل جممل   

 يف القـانون  دة وال جتد هلا سندا    أمور غري مؤكَّ  كلها  
 من قانون   العكس متاما على  عريف واالتفاقي،   الدويل ال 

 ةًقـار  قانونيـة    اساالحتالل احلريب الذي جيد له أس     
فة فيمـا  امللزمة للكا " لقواعد اآلمرة ا" مرتبة   تصل إىل 

يتصل حبقوق سلطة االحتالل يف إدارة اإلقليم وتبديل  
  .أنظمته

ريب يتفق وجـوهر املـادة      ن االحتالل احل  إ  -ارابع
، واليت وإن كانت    )الفقرة السابعة من امليثاق   (الثانية  

حىت يف حالة ممارستها حلق الدفاع عن       - متنع الدول 
ال  إ ؛ أو إحلاق إقليم الدولة املنهزمة      من ضم  -النفس

أا ال متنع وال تقيد احلق يف االحتالل احلـريب مـن    
أجل تغيري نظام تلك الدولة، مثلما تدعم اتفاقيـات         
جنيف مثل هذا التفسري لنص املـادة الثانيـة يف أن           
تطبق جمموعة من اإلصالحات اإلجيابية أثناء فتـرة        

ـ     ؛  )33(االحتالل سمح هلـا   فسلطة االحـتالل ال ي
 أرض  علىومة نظامية   ، بل تلتزم بإنشاء حك    فحسب
 وهلذا السبب فليس للواليات املتحـدة وال    ؛الرافدين

ألي من حلفائها أن تفوض مسئولية حكـم وإدارة         
 ؛األمم املتحدة وال أي منظمـة أخـرى        العراق إىل 

 عاتقهـا  على القائمة باالحتالل هي اليت يقع   ىفالقو
 االلتزام بـإدارة    -مبوجب القانون الدويل اإلنساين   –

علـى   احملتل الذي أزاحت حكومته السابقة،       اإلقليم
 حكومـة وطنيـة      نقل السلطة إىل   . حني األقل إىل 

وبالرغم من أن للدول األخرى وللمنظمات      . الحقة
الدولية احلكومية وغري احلكومية أن تشارك يف جهود        
اإلعمار واإلغاثة بالعراق، لكـن جيـب أن تظـل          

  عـاتق الـدول القائمـة      علـى   املسئولية النهائية   
  .باالحتالل

بتأثريها -  تتحمل دول االئتالف   ؛بتعبري آخر 
 املـسئولية الكاملـة     - تبديل النظام يف العراق    على

، وحتقيق الرفاهية للشعب    اموالنهائية عن األمن والنظ   
من   معاونةً العراقي إيل حني، وإذا كان هلا أن تطلب       

األمم املتحدة أو الناتو، أو حـىت مـن غـري دول            
الختــصاصات لــصالحيات وا؛ فــإن ااالئـتالف 
 -نون االحـتالل  مبوجب قا - القانونية واملسئوليات

 غريها  ، وال ميكن تفويضها إىل    تظل لدول االئتالف  
  .من املؤسسات والدول
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 احلريب  ن قانون االحتالل   جيب االعتراف بأ   -خامسا
ـ    هو قانون متطور حيتاج إىل     ر  تعديالت تتفق واألط

 علـى  فقد مـر     ؛والسياسات الدولية يف كل مرحلة    
 أثناء القرن التاسـع     -األوىل: ل املثال مبرحلتني  سبي

عشر مع سيادة االفتراض بأن الرتاع املسلح يثور بني         
 مبـا   ؛األنظمة احلاكمة وليس بني الشعوب    الدول أو   

ومن  ؛لطابع املؤقت غري الناقل للسيادة    ه ا عليضفي  ي 
مث جيب أال ميس أو يعطـل املؤسـسات واألطـر           

لسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة يف     الدستورية وا 
حني أن عدم اسـتيفاء األسـس   على  اإلقليم احملتل،   

والنظم احمللية يف دول احملور للحد األدىن من املعايري          
قد دفع فقهـاء   ؛ة املقبولة يف األقطار املتمدينة  القانوني

 ضرورة   بعد احلرب العاملية الثانية إىل     القانون الدويل 
ل احملتلة يف إجـراء التغـيريات       االعتراف حبق الدو  

  . )34(والتعديالت اهليكلية يف كافة املؤسسات

ويشكل احتالل العراق املرحلة الراهنة لقانون      
االحتالل احلريب بعد نصف قرن مـن التحـوالت،         

 املبدأ القـدمي  افقهاء القانون الدويل أن يراجعو  على  و
احلاكم للقانون مبا يتفـق واملمارسـات الـسياسية         

مع استبقاء الـسيادة    ، ومبا يتفق    املعاصرةونية  والقان
ظام السابق بكل مؤسساته    ، وليس للن  للشعب احملتل 

زام بـاإلدارة    االلت على، من خالل التأكيد     وقوانينه
، واالعتراف حبق استغالل املوارد اململوكـة       الفعالة

، والدفع بعمليات   لكية عامة لصاحل السكان املدنيني    م
، تضمن   واالقتصاد والقوانني   يف السياسة  تغيري شاملة 

األخذ حبكم القانون وحقوق اإلنـسان والتطـور        
  . لصاحل الشعب اخلاضع لالحتالل؛الدميوقراطي

ن الدور الذي ميكن أن تلعبه األمم املتحدة       إ -اسادس
ن سجل  إ إذ   ؛ اإلغاثة اإلنسانية  على  جيب أن يقتصر    

ح اإلعمار واإلصال األمم املتحدة يف جماالت األمن و     
د ، وجهود حماربة الفسا   لسياسي وبناء اتمع املدين   ا

، فضالً عـن أن     واإلرهاب هي جهود خميبة لآلمال    

 لسبعة عـشر    لاملنظمة اليت فشلت يف فرض االمتثا     
ا برتع سالح العراق هـي منظمـة          اقرارمن قرارا 

، أو فـرض    املصداقية الالزمة إلدارة العراق   تنقصها  
 ااملهام تتطلـب يـد     ألن هذه    ؛ هناك األمن والنظام 

  .حامسة وقواعد مناسبة لاللتزام 

اجتهـت إىل  قـد  نت التصورات األمريكية  كاو
، كم العراق لفترةفرض إدارة مؤقتة تابعة لالئتالف حت     

 مهـام   هلا حبكومة عراقية انتقالية تتوىل     حني إحال  إىل
وضع الدستور واإلعداد النتخابات عامة الختيـار       

ة، مع استمرار قـوات     حكومة دميوقراطية ذات سياد   
االئتالف يف عدد كبري من القواعد لفتـرة طويلـة          

 وتشجيع قيام جمتمـع     ،لضمان بناء نظام دميوقراطي   
 وتعزيز حكم القانون ومشاركة املرأة يف احلياة        ،مدين

  .)35(السياسية واالقتصادية يف العراق

قضايا العراق يف ظل االحتالل بـني التـصورات         
  :ةيعلة الفاألمريكية وواقع اإلدار

إن التصورات السابقة لإلدارة األمريكية عـن       
عراق ما بعد احلرب وحماولة تطويع قواعد القـانون         

 قد  ها هناك ئمبا يتوافق وأهوا  الدويل لالحتالل احلريب    
 من املفارقة الشديدة والواضحة للعيـان       اتركت نوع 

ل ممارسات سلطات   ة من خال  عليبني واقع اإلدارة الف   
ات الـسابقة   ، وبني تلك التـصور    لوقوات االحتال 

، مثلما فصلت ما بينها وبـني       لعراق ما بعد احلرب   
ا يف  أقرب حلفائها والذين عزفوا عـن مـشاركته       

 مبا فيها من ادعاءات     ؛مغامرات غري مأمونة العواقب   
  .ومالحقات قضائية الحقة

االحـتالل  ولعل من أهم قضايا العراق يف ظل        
ياسات مشروعية الس   عدم    ادواليت عرفت جدالً مؤكّ   

 ما اتصل منها بتغـيري      واملمارسات األمريكية هناك؛  
، وما تعلق   سات واألنظمة والقوانني من ناحية    املؤس

النفطية العراقية من ناحيـة     بإدارة واستغالل املوارد    
  .ة التاليسطور وهي موضع تناول ال؛ثانية



        محي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكيةمحي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكيةمحي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكيةمحي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكية. . . . دددد

ة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارأمتي في العالم                                                                   مركز الحضار  
                 

194

   تغيري املؤسسات والقوانني-والًأ

ة حتـت   ت العراقي طرح موضوع تغيري املؤسسا   ي
 بتجارب أمريكية سابقة يف اجتثـاث       قرونمعنوان  

لة أ أي مـس  ؛)36(يابانيةالنازية والفاشية واإلمربيالية ال   
اجتثاث البعثية باعتبارها أحد األهداف الكربى من        

اليت تضمنت ليس فقط حـل حـزب        و(االحتالل  
 وإمنا كافة مؤسسات الدولة مبا فيها الـدفاع         ؛البعث

وكل وحدات اجليش    ،من واملخابرات واإلعالم واأل 
وال شك يف أن اجتثاث البعثية      . )واحلرس اجلمهوري 

 كمـا صـرح     ،إمنا كان يعين فرض القيم األمريكية     
ما منلكه  : " للكوجنرس بأن  بذلك توين بلري يف رسالته    

 ألن ؛ وإمنا هي قيم إنسانية وعامليـة      ؛ية غرب اليس قيم 
   يـة  احلر: اختيار واحد على  جمع  الشعوب عادة ما ت

 ،الديكتاتوريـة  قابلم مقابل الطغيان، والدميوقراطية  
وحكم القانون مقابل احلكم البوليسي، وكما يسعى       

؛  تقسيم الشعوب مبوجب الكراهيـة     إىلاإلرهابيون  
 وهـي  ؛كلمـة سـواء   على   مجعهم   فإننا نسعى إيل  

ومن مث فإن القيم األمريكية والربيطانية هي       ؛  "احلرية
ن اجتثاث البعثية من    إة عاملية، و  قيم إنساني باألساس  

 لقيم إنـسانية    ا إمنا يكون طبقً   ؛اق وإعادة البناء  العر
  .عاملية

 تلزم سـلطة     من لوائح الهاي   43إال أن املادة    
 استعادة وتأكيد النظام العام     يف سعيها إىل  -االحتالل  

 باحترام وعدم تغيري    -حلياة املدنية يف اإلقليم احملتل    وا
هـذا  علـى   ؤسسات القائمة بناء    التشريع احمللي وامل  

 سـلطات   ريع من قبل سلطات االحتالل أو أي      التش
حملية تعمل حتت سيطرا بدرجة أو بأخرى، مثلمـا         

 من اتفاقية جنيف الرابعة سلطات      64ألزمت املادة   
وأن أي تـشريع    ،  حتالل باحترام القوانني السارية   اال

خـالل  -جديد أو إلغاء لتشريع قائم هو أمر حمكوم         
 أمن قـوات    : منها ؛ بعدة اعتبارات  -رة االحتالل فت

 وتطبيق القانون الدويل اإلنساين والقانون      ،االحتالل

الدويل حلقوق اإلنسان، وأغراض اسـتعادة النظـام        
 . )37(العام واحلياة املدنية يف اإلقليم

لكن اإلدارة األمريكية حتاول اإلفالت من ذلك       
القة وثيقة  أن هناك ع  على  االلتزام عن طريق التأكيد     

م العـام وبـني األوامـر       النظاعلى  ما بني احلفاظ    
م القـانون    ألن حقوق اإلنسان وحك    ؛والتشريعات

الل أو أي   ن سلطة االحت  إتشكل عناصر مترابطة، و   
 )علىواحلفاظ  ( استعادة    إىل ىإدارة مدنية دولية تسع   

ه مسألة األساس القانوين الـذي      جِ توا ؛النظام العام 
وحماكمة وإدانة األشخاص الـذين  نها من اعتقال  ميكّ

  ى أي مـد   النظام العـام، وإىل    دونينتهكون أو يهد 
  ميكنها أن تعد  ية مـن   ل من التشريعات احملل   ل أو تبد

 . النظام العـام   علىاحلفاظ  وأجل الوفاء ذا االلتزام     
يف نص املـادة هـي      " األمن"أن كلمة   على  عالوة  

نه ، وإ )38(ترمجة غري صحيحة للنص الفرنسي األصلي     
 وهـي   ؛"دنيةباحلياة امل "كان من األجدر أن تترجم      

 إذ  ؛"األمـن " من كلمـة     اذات دالالت أوسع نطاقً   
 وظائف وفعاليات سياسـية واجتماعيـة       تشري إىل 

واقتصادية تشكل جوهر احلياة اليومية، وأن هذا يتفق     
مع الغرض األساسي للقـانون الـدويل اإلنـساين         

 سلطة  ىلحلكومة إ بضرورة انتقال كافة اختصاصات ا    
االحتالل من أجل ضمان احلياة العاديـة للـسكان         

  .املدنيني

   ضرورة احتـرام  علىجمع إال أن الفقه الدويل ي 
القانون احمللي املعمول به يف اإلقليم احملتل، وأن نص         

والذي يبدو من حيث ظاهر الصياغة أنـه      43املادة  
 التزام سلطات االحتالل باحترام التشريع      علىيؤكد  

على احمللي فقط حينما يتعلق األمر باستعادة واحلفاظ        
إمنا يشكل وحبق قاعـدة     ؛  النظام العام واحلياة املدنية   

عامة حتكم كافة األفعال والتـصرفات التـشريعية        
  .)39(لسلطة االحتالل
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 من لوائح الهاي ال     43 فإن املادة    ؛بتعبري آخر 
اختـصاصات سـيادية     ل سلطات االحتالل أي   ختو 

ـ ليم الواقع حتت سيطرا الف اإلقعلى    ومـن مث  ة؛علي
، أو حىت    تشريعه الوطين اخلاص   فليس للمحتل أن ميد   

 اإلقليم،  ول القانون أو التشريع األمثل إىل     تصوراته ح 
    ع لـه اختـصاص سـيادي       وال أن يعمل كمـشر

 أن حيترم   -كأمر أساسي - هعلي وإمنا جيب    ؛بالتشريع
 فـال   ؛ االحتالل ية يف اإلقليم يف بداية    القوانني السار 
 ويف  ،اا حبت ا إداري حتالل إال اختصاص  متارس دولة اال  
لبها بالضرورة احتياجـات احملتـل      احلدود اليت تتط  

 فإـا  ؛ا مانعاوإذا كانت املادة تتضمن شرطً   . تهقواو
ـ     ال دف من وراء ذلك إىل       ا إنشاء مراكز أو حقوقً

  .)40(قانونية للمحتل تتجاوز ما يشكل جوهر املادة

ضالً عن أنه التزام خيضع للقيود اليت يـضعها         ف
 أي فعـل مـن أفعـال        علىقانون حقوق اإلنسان    

 ألن استعادة النظام العام يكون من خـالل         ؛السلطة
  واليت جيـب أن حتكـم       ؛رطيعمليات الضبط الش 

 والقانون الـدويل حلقـوق      مبوجب القانون الوطين  
بني ه ضد حمـار  البوليسية ال توج فالعمليات ؛اإلنسان

 وإمنا  ؛)يني مشاركني يف األعمال احلربية    أو حىت مدن  (
 اب جـرائم أو بتهديـد     ضد مدنيني متهمني بارتك   

  .لنظام العامل

 إضـعاف    وبينما دف األعمال احلربيـة إىل     
عـدو؛ ـدف العمليـات       العسكرية لل  تاإلمكانيا

 النظـام   علـى  فرض القانون واحلفاظ     البوليسية إىل 
ت العسكرية ختضع لقيود أكثر     العام، كما أن العمليا   
 كـن اللجـوء إىل     حيث ال مي   ؛من العمليات احلربية  

القوة املادية يف التعامل مع املدنيني إال كخيار أخري،         
حني أن استخدام القوة هو اإلجراء املعتاد لكل        على  

  .العمليات العسكرية ضد احملاربني

ومن اجلدير بالذكر أن تعبري القوانني السارية يف        
 ؛ التشريع العادي   القوانني مبعىن   إىل يم ال ينصرف  اإلقل

 ، واألوامر والسوابق القـضائية    ،وإمنا يشمل الدستور  
 وهكذا متتنـع  . واللوائح التنظيمية  ،مر التنفيذية واألوا

ها احتـرام كافـة     علي ويفرض   ،سلطات االحتالل 
  من الدستور وانتهاء باللوائح     ابتداءً ؛القوانني النافذة 

ـ   أا تنـصرف إىل     مبعىن ؛التنظيمية ل النظـام    كام
 فاختصاص سلطات االحـتالل يف إنـشاء      ؛القانوين

يم ال ميكن أن ميتد أو      وتفعيل اإلدارة النظامية يف اإلقل    
 وهو  ؛إعادة بناء املؤسسات األساسية له     يتجاوز إىل 

 ألن  ؛ ذاا 43د أساسه يف نص املادة      األمر الذي جن  
ـ  املؤسسات احمللية يف اإلقليم احملتل      ر داإمنا تقـوم وت

ذي يشمل كامـل     الواسع ال  مبوجب القانون باملعىن  
أو النظــام -ات ن املؤســسالنظــام القــانوين، وإ

القـوانني  " مسات   ىحدإ ى ليست سو  -الدستوري
  ".النافذة يف اإلقليم

 من اتفاقية   47وال ميكن االحتجاج بنص املادة      
 أا جتيز تغيري التشريعات أو      على )41(جنيف الرابعة 

 فيها البعض جوهر اتفاقية     ى واليت ير  ؛ األنظمة ديلتب
ان  محايـة الـسك    علـى  بتركيزها   ؛جنيف الرابعة 
، وعدم حرمام منـها      اإلقليم احملتل  علىاملوجودين  

، دون أن تعلن أن األسباب اليت أوردـا         سببألي  
 باطلـة   -نظم السياسية ومنها تغيري ال  –يف نص املادة    
 جوهر اتفاقية جنيف     فإن ؛بتعبري آخر  .وغري مشروعة 
، سكان واألشخاص اخلاضعني لالحتالل   هو محاية ال  
   أو تقصد بشكل واضح وصـريح    -بطل  يف حني مل ت

 مؤسـسات   إجراءات تتعلـق بتغـيري    أي -طالإب

 وهو ما يتناقض وجـوهر      احلكم يف اإلقليم احملتل؛   
ن إ و . للقانون الدويل لالحتالل احلريب    النظام العام 

ين إمكانية السماح لسلطات    األخذ ذا التصور يع   
  .احملتلاالحتالل بضم كل أو جزء من اإلقليم 

نفة آ- من اتفاقية جنيف     47ة  وإمنا عنت املاد  
ـ       أن تقرّ  -الذكر  سـلطات   اذر أنه يف حالـة اخت

 ال يتفق وصالحياا يف ظـل       ااذًاالحتالل إجراء ش  
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م االتفاقي  قانون االحتالل احلريب وقواعد القانون العا     
تغيري يف الشكل الدستوري    ال كأن تلجأ إىل  (والعريف  

لإلدارة واحلكومة، أو تعيني رؤساء البلديات من بني        
املوظفني التابعني هلا باجلنسية أو املتعاونني معها مـن         
أهايل األراضي احملتلة، أو إنشاء تنظيمات سياسـية        

 ىغاء القوانني السائدة وتطبيـق أخـر       أو إل  ،جديدة
رة يف  اهدة مع سلطات اإلدا    إنشاء مع  جديدة، أو إىل  

، قصد أن حتل نفسها من      األراضي احملتلة بضغط منها   
 عاتقها مبوجب االتفاقية    علىبعض االلتزامات امللقاة    

  ا بالسكان، أو أن تقوم بـضم       ا حمدقً مما يشكل خطر
 بـذلك إرادة    خمالفـةً  ؛بعض أو كل األراضي احملتلة    

 ؛)الدولة احملتلة والعرف الدويل واالتفاقيات الدوليـة      
 كيفية  حبال من األحوال وال بأي    "ها  فإن هذا ال حيلَّ   

 احلمايـة   دمن تنفيذ أحكام تلك االتفاقية بـصد      " 
  .)42(املدنية

 مـن أحكـام     47وهكذا ال يعدو نص املادة      
   اجنيف أن يكون نص  يـستهدف محايـة     ا إنـساني 

 االعتراف بالتغيري يف الشكل الدستوري      املدنيني، ال 
، وال  وال إباحة ضم كل أو بعض اإلقليم      ،  واملؤسسي

غري ذلك من أفعال وإجراءات خترج باألراضي احملتلة        
–نظم عن نطاق تطبيق االتفاقية     - وموارد اا وسكان 

يف ظل قانون االحتالل احلريب، ولـو عـن طريـق           
     ـ ا الف االتفاق مع سلطات حملية خاضعة لسيطر ة علي

  .بدرجة أو بأخرى

دارة األمريكيـة يف سـن      كذلك تـستند اإل   
 منطـق االسـتثناء    والقوانني اجلديدة إىل   التشريعات

   والضرورة الوارد يف عمـن اتفاقيـة     64ادة  ز امل ج 
تالل ي يسمح لسلطات االح   ذ وال ؛)43(جنيف الرابعة 

 ـدف الوفـاء     بوضع قوانني وتشريعات جديـدة    
 وضـمان  ، اإلدارة النظامية لإلقليم  وتأمني،  بالتزاماا

علـى   واليت ال تقتصر     ؛أمن قوات وإدارة االحتالل   
 كل ما له عالقة بالبناء       وإمنا تشمل  ،القوانني اجلنائية 

 مـن املـادة      حيث أوردت الفقرة األوىل    ؛املؤسسي
 سلطات االحتالل   علىالتشريعات اجلنائية الواجب    

انني جديدة  ، لكنها أباحت هلا وضع قو     هايعلاإلبقاء  
 اـال اجلنـائي يف الفقـرة        علـى ال تقتصر حبال    

  .)44(الثانية

لكن هذه السياسات اليت شرعت أو أضـفت        
التنظيم الشامل للمجتمع الواقع حتت     على  املشروعية  
 آالف العراقيني ملورد    ها فقد يعل قد ترتب    ؛االحتالل
 حيوية بالعراق كالـصحة      وتعطل جماالت  ،دخلهم

ادات احليوية رد أن موظفيها كانوا      م واإلمد عليوالت
 اجلـيش    مث أضاف حـلُّ     يف حزب البعث،   أعضاًء

 طابور البطالة وفقد مـورد    إىل ىا أخر ووحداته آالفً 
نواحي األمن   ومعاناة ماليني األسر يف كافة       هم،دخل

 عـن   ا واليت ليست إال تعـبري     ؛ألساسيةواخلدمات ا 
ئـتالف  ستبدادية لـسلطة اال   واالالطبيعة التسلطية   

وممارستها غـري املـسئولة لالختـصاصات        ،املؤقتة
وهو األمـر الـذي     ؛  تنفيذية والقضائية التشريعية وال 

 من سـلطات    اه بعض الفقهاء بأنه ميثل انتهاكً     يناقش
، اصة أو حقوق األفـراد    االحتالل حلقوق امللكية اخل   

سـلطة   تع حبصانة جوهرية إزاء ممارسـات   تمواليت ت 
 ؛هاي واتفاقيـة جنيـف    مبوجب لوائح ال  االحتالل  

فعملية إعادة خلق اإلقليم احملتل قد نتج عنها تـأثر          
 ؛اإلقليمعلى  حقوق امللكية اخلاصة للسكان املقيمني      

ومن مث فإن االستثناء اخلاص بإمكانية قيـام دولـة          
من االتفاقية   64مبوجب املادة   -االحتالل بالتشريع   

 ؛املؤسسات الدسـتورية  على   ا ينطبق أيض  -الرابعة
نموذج وتبديل كافة النظام وقواعد     اللكن إعادة بناء    

 إمنا يتعدى بكثري    ؛املمارسة السياسية يف اإلقليم احملتل    
  .)45(جمرد التشريع البسيط

مسألة املوارد النفطية للعراق-اثاني   

 بغداد كانت املسألة    بوصول قوات االئتالف إىل   
املطروحة هي ماهية اإلطار القانوين الـذي حيكـم         
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أرض الرافدين، وهل سـوف تلتـزم       على  ها  وجود
 أم أـا سـوف      ،بالقوانني املنظمة لالحتالل احلريب   

تعهد لألمم املتحدة بإدارة اإلقليم حلني تويل حكومة        
  ؟ كما هو احلال يف تيمور الشرقية؛وطنية جديدة

  منذ البداية أن التـصورات      اوألنه كان واضح 
العراق  علىرا  األمريكية إمنا تستهدف إحكام سيط    

 ،، وما كانت لتعهد لألمم املتحـدة      وموارده النفطية 
 فقد قبلت    سياساا يف العراق؛   علىولو بدور رقايب    

 حـتالل احلـريب   أن تنفرد بالغزو وبتطبيق قانون اال     
)  من خصائصه وآليـات تطبيقـه   اوالذي يفقد كثري 

، وبالدور التـابع    )1483بالصياغة الغامضة للقرار    
فبالرغم من أن مقدمـة   .تحدة هناكش لألمم امل  املهم

–التزام كافة األطراف املعنية     على  القرار قد أكدت    
 الدولتني القائمتني   ىل اإلشارة الصرحية إ   علىومل جترؤ   
 إال أنـه مل      باتفاقيات الهاي وجنيف؛   –باالحتالل

 ما إذا كان نطاق اختصاص      -بشكل صريح -يقرر  
نظومة من  سلطة االئتالف املؤقتة سوف يتقيد ذه امل      

الغمـوض مـن    - وقد منح هذا     .ليةااللتزامات الدو 
، وعدم وجود آلية مستقلة للرقابة واحملاسـبة        جانب

 واسعة لسلطات االحتالل    ةً مساح -من جانب آخر  
 لتربير اختصاصات  ـ     وتسويغ سياسات ا تقـع حتم 

 أرض  علـى خارج نطاق القانون الضابط لوجودها      
 .)46(الفرات

ـ   شك فيه أن مثل      ومما ال  د هذا الغموض املتعم
سلطة االئتالف املؤقتة قد قاد     يف تعيني اختصاصات    

 ىسعة لتحويل العراق كما يرغب ويهو      وا إتاحة إىل
 اف، وأن هذا يبدو يف يقينهم أمـر       أصحاب االئتال 

بعد خربة التعامل يف كوسـوفو يف الفتـرة          امشروع 
 يف جمال خصخـصة     ا الرتاع، خصوص  االنتقالية بعد 

 ففي ظل تغييب    ؛العامة أو اململوكة للدولة   امللكيات  
ات املتحـدة يـديها يف      األمم املتحدة أطلقت الوالي   

 ك األجانب نـسبة كاملـة تـصل إىل        متلُ( العراق

ترك قطاع و القطاعات االقتصادية،  كافةيف  % 100
النفط يف أيدي فريق خمتص يعمل باستقالل كامـل         

لشركة عن السيطرة السياسية، وتعيني الرئيس السابق 
"لرئاسة جلنة إعادة تأهيـل صـناعة الـنفط،          "لش 
إنشاء بورصـة   والتالعب يف الضرائب واجلمارك،     و

 وأنـشطة قانونيـة     ،للتجارة وقطاع مصريف جديد   
 .. إشراف مقاولني وعمالء أمـريكيني     وجتارية حتت 

 غري ذلك مـن سياسـات وممارسـات تفتقـد        إىل
ار ذلـك ألن القـر    ؛  ))47(ا والشفافية مع  املشروعية
فضالً عما  ( أن عائدات النفط     على قد نص    1483

مبوجب برنامج الـنفط مقابـل      سبق به من أموال     
تودع يف صندوق للتنمية حتت إشراف جملس       ) الغذاء

 مـن   اتشاري ورقايب، وحيدد القرار عـدد     دويل اس 
 ؛ها من موارد صندوق التنمية    يعلاألهداف اليت ينفق    

 العراقـي،  للشعبتلبية االحتياجات اإلنسانية  : وهي
وإصالح البنيـة األساسـية     ،  وإعادة بناء االقتصاد  

، وتـسديد  ، ونفقات نزع سـالح العـراق    العراقية
 يستفيد  ى أغراض أخر  ، أو أي  نفقات اإلدارة املدنية  
  .منها الشعب العراقي

وخيضع اإلنفاق من صندوق التنميـة لـسيطرة      
 يف ذلـك     أن تـسترشد   علـى ،  لدوليت االحـتال  
 آليـة   ، ودون وجود أي   عب العراقي باحتياجات الش 

 الدعـاء والطعـن يف مـدى       من ذلك أو ا    للتحقق
  .يع بعينها أو كيفية إرساء العقودمشروعية مشار

حـول  وقد أعدت سلطات االحتالل خطة للت     
 الدمار وسنوات احلصار    من حالة باالقتصاد العراقي   

 املشاريع الـضخمة للبنيـة       وإىل ،رض العقوبات وف
 عن سياسات وبرامج إعـادة      ،  فضالً  )48(األساسية

 ،تأهيل االقتصاد العراقي ككل حنو اقتصاد الـسوق       
وإدخال جمموعة أساسية من الوحـدات والـربامج        
والسياسات اليت تربط االقتصاد العراقي باالقتـصاد       

  .العاملي
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 أن إدارة العراق    علىإن الرؤية األمريكية تؤكد     
 ؛ذاتهكي  ا لالقتصاد األمري  ن تشكل استرتافً  ال جيب أ  

 يكون مـن حـق   1907 للوائح الهاي عام     افطبقً
افـة املمتلكـات    كعلى  سلطة االحتالل االستيالء    

خدمها لألغراض احلكومية   ، وأن تست  السيادية العراقية 
 مـن لـوائح   53 يف نص املادة ىحيث تر ؛  املناسبة

  ّعلىل سلطة االحتالل حق االستيالء      الهاي ما خيو 
، واليت ميكن أن تستغل     لةكافة املمتلكات العامة املنقو   

صـندوق  " ومن مث فإن موارد      ؛)49(لألغراض احلربية 
 هي ممتلكات عراقية ميكـن أن       "النفط مقابل الغذاء  

تستخدم يف جهود إعادة اإلعمار، مثلما تدعم املادة        
سـتغالل واالنتفـاع   اال حق الدولة احملتلـة يف    55

جات  للوفاء باحتيا  ؛لطبيعية يف اإلقليم احملتل   باملوارد ا 
، الل النامجة باألساس عـن االحـتالل      دولة االحت 

ـ   وبشرط االستخ   ادام املعتاد الذي ال يـشكل إرهاقً
  .)50(القتصاد العراق

بـالتحول  "وال شك يف أن اخلطـة املـسماة         
قـصد   إمنا ي  ؛"باالقتصاد العراقي حنو النمو املتوازن    

   ا خطة إلعادة ن    شـاكلة  على  ظم االقتصاد العراقي
 وممارسة كـل هـذه     .رأمسايليربايل أو ال  االقتصاد الل 

 ا إمنا يتضمن عـدد    ؛لتحويل االقتصاد االختصاصات  
، يت تقع خارج إطار قانون االحـتالل      من العناصر ال  

 قـد   1483وإن كانت الصياغة الغامضة للقـرار     
جعلت من ضمن صالحيات سلطة االئتالف املؤقتة       

مـن خـالل اإلدارة     تعزيز رفاهية الشعب العراقي     
وشـروط  وإعادة تأهيل االقتـصاد   ،  الة لإلقليم الفع 

يف -لكن قرار جملس األمن ذلـك        .التطور والتنمية 
 هو مصدر مشكوك فيه لإلمـداد       -أحسن األحوال 

مبثل هذه الصالحيات املتجـاوزة لكـل القـوانني         
لمـشروعية  فهي صالحيات فاقدة ل    عليها؛املتعارف  

   وقابلة لإلبطال من قبعـد  -ل أي نظـام عراقـي       ب
ـ      -الحتاللا ا دولي علـى   ا ميارس سيادته املعترف

، بـل إن القـول بـأن تلـك          )51(موارده الطبيعية 
الصالحيات املتجاوزة جتد تربيرها يف حتقيق رفاهيـة        

سـة للمدنيـة   رنا باملهمة املقد لتذكِّ ؛الشعب العراقي 
  .واحلضارة الغربية يف عصور االستعمار السابقة

التحـول  ض  فهذه االختصاصات املتجاوزة بغر   
سن النية وعدم بافتراض ح-اجلذري لالقتصاد العراقي  

 من لـوائح  43 ال تتفق وجوهر املادة  -قصد النهب 
 فإن مثل هذه التحوالت الكربى بدون رضا        ؛الهاي

الشعب اخلاضع لالحتالل ال تتفق والطبيعة املؤقتـة        
لالحتالل وملبدأ احلق يف تقرير املصري، وبالطبع فـإن        

رع يف تنظـيم وحتويـل القـيم    احملتل الـذي يـش    
اسـتعادة وحفـظ النظـام       اوزواملؤسسات فيما جي  

هـو   )43مـادة   ل ل ابقًكما هو املعهود ط   ( واألمن
ده أو   حيـا  ي، وال ميكن أن يـدع     طرف له مصلحة  

بـل إن قـرار اإلدارة      ابتغاء مصلحة الشعب احملتل؛     
 مبنع كافة أشكال املالحقة     13303األمريكية رقم   
نتاج النفط يف العراق من قبـل أي        القضائية لعقود إ  

دولة أو شركة، بل ومنع السلطة العراقية ذاا مـن          
م إعادة النظر يف عقود اإلعمار والنفط حىت اية عـا    

 امـشكوكً و- إمنا يضفي حصانة مريبـة       ؛2007
 علىصالحيات سلطة االئتالف املؤقتة، و    على   -فيها

 مالحقـات   كافة عقودها ومـشروعاا مـن أي      
ـ ، خاصة مـع امتنـاع احملكمـة ال        )52(قضائية ا علي

 مشروعية تلك القرارات زمن     األمريكية عن النظر يف   
  .احلرب

روعية  كان التساؤل حول مدى مـش     لذلك؛يف  
   للجدل حول تطبيـق     ااستغالل آبار النفط موضوع 

هل حيـق لـسلطات      : من لوائح الهاي   55املادة  
طاملا أا تزيد    ؛االحتالل استغالل تلك املستودعات   

وتتفق مع الـشروط العامـة      من قيمة اإلقليم احملتل     
ال ميكن أن يـربر بنفقـات       أم أا انتهاك     ؟لالنتفاع
  ؟)53(االحتالل
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وقد كانت القضية الرائدة يف استغالل مـوارد        
اإلقليم احملتل هو حكم حمكمة استئناف سـنغافورة        
بعدم مشروعية استغالل القوات اليابانيـة حلقـول        

 ؛احلرب العاملية الثانيـة   قية أثناء   النفط يف اهلند الشر   
ا ملكية عقارية ثابتة ال حتوز سـلطا        إىل ااستنادت أ 

 - من لوائح الهـاي    55 مبوجب املادة    -االحتالل
 للقواعـد   اطبقًة هلا سوى صالحيات اإلدارة      بالنسب

 ختضع لالستخدام احلـريب     العامة لالنتفاع، وأا ال   
ا لـيس فقـط     لته خاصة أن اليابان قد استغ     املباشر؛

، وإمنا للوفاء باالحتياجـات     لصاحل جيش االحتالل  
 .)54( حد سواءعلىاملدنية والعسكرية 

 هو مطالبة دولة االحـتالل      55فجوهر املادة   
ـ       علىاحملافظة  ب  ا أصل امللكية العامة، وإدارـا طبقً

 للقواعد  اطبقً-ن مؤشر االنتفاع    إ و .النتفاعلقواعد ا 
 علـى  الذي ال يفتئت      هو االستخدام املعتاد   -مةالعا

 وهو ما يوجـد يف كتـاب        ؛أصل الشيء وال يفنيه   
 من أن احملتل ليس ؛502احلرب األمريكي يف الفقرة     

م بشكل غري مـشروع  له احلق يف أن يبيع أو يستخد     
 فهو كإداري منتفع جيب أال ميـارس        ؛امللكية العامة 

احلق بطريقة دد بفناء الشيء أو تقلل بشكل خطري         
  .من قيمته

من اجلدير باملالحظة أن هذا كـان موقـف         و 
الواليات املتحدة نفسها من استغالل إسرائيل حلقول       

 والـيت   ؛1977رول سيناء وخليج السويس عام      بت
قررت يف مـذكرة قانونيـة سـلمت للخارجيـة          

مبوجـب القـانون    -اإلسرائيلية أنه ليس هلا احلـق       
 حقول نفطية غـري      يف تطوير واستغالل أي    -الدويل
 داخل اإلقليم املصري احملتل، فضالً عـن أن         مستغلة

إجراءات االستخراج تتم يف مناطق تتمتع فيها شركة        
ز مبوجب عقـود مـع     أومكو األمريكية حبقوق امتيا   

  .)55("احلكومة املصرية

يف املواد  ( فإن لوائح الهاي     ى؛ومن ناحية أخر  
 واليت تتعامل مـع امللكيـة       56و 55 و 53 و 52

 أن اقتـصاد اإلقلـيم      ا متام  جتعل من الواضح   )لعامةا
احملتل ال جيب أن حيتمل من نفقات االحتالل ما هو          

ول ومعتاد يف سنوات  أكرب من املتوقع بشكل غري معق     
 مـادة تـضع      وإن كانت ال توجد    ؛ما قبل احلرب  

حقوق سـلطات   على   بشكل واضح وصريح قيودا   
االحتالل يف املمتلكات العامة واخلاصة مـن زاويـة     

  .)56( االحتاللربطها بنفقات

إال أنه من الواضح كذلك أن نفقات االحتالل        
       تلك ال جيب أن يكون من ضـمنها نفقـات شـن 

 علـى احلرب ذاا ضد السلطة صـاحبة الـسيادة         
 فكما ال ميكن مطالبة سكان اإلقليم احملتل أو         ؛اإلقليم

معاونة العدو يف حربه ضد دولتـهم،       على  إجبارهم  
ل اإلقلـيم بتلـك     ة أو حتمي  جيب كذلك عدم مطالب   

سـاس   وإمنا جمرد النفقات اليت تعـود باأل       ؛النفقات
، وليس إلعداد وجتهيـز     لوجود إدارة أجنبية لإلقليم   

  .)57(اجليوش وإرساهلا واستقرارها داخل اإلقليم

بعض األمـور العالقـة     هناك  ؛ تظل   ومع ذلك 
 حيث يدور   ة للموارد غري املتجددة بالتحديد؛    بالنسب

أن  كموارد غري متجـددة، و     التساؤل حول طبيعتها  
 العكس مـن    على(  النضوب االنتفاع يؤدي ا إىل   

 علـى استخدام األراضي الزراعية والغابات املتجددة      
، مث تفسري القواعد العامة الـيت حتكـم         )سبيل املثال 

انـت  االنتفاع يف القوانني الوطنية ملعرفة مـا إذا ك        
  من قبيلتعترب) والنفطكاملاء (املوارد الطبيعية املتدفقة   

 أي حـد ميكـن أن       إىلاألموال املنقولة أم الثابتة، و    
يستغل النفط ضمن حدود القواعد العامة لالنتفاع،       

علـى  وماذا عن مبدأ السيادة الدائمـة للـشعوب         
؟ ذلـك أن القواعـد العامـة        )58(مواردها الطبيعية 

لالنتفاع جيب أن تفسر يف ضـوء جـوهر املـوارد          
انت بطبيعتها متجـددة   ، وما إذا ك   فاعاخلاضعة لالنت 
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رد الطبيعية  أم غري متجددة، مث إن أي استخدام للموا       
   عندما يكون اهلـدف هـو       اميكن أن يكون مشروع 

مقابلة احتياجات إدارة االحـتالل، وأن الـسماح        
لسلطات االحتالل باستغالل آبار النفط املوجـودة       

، إمنا يتجاهل    أصل املادة  على  ئمة مبا ال يفتئت     والقا
 طبيعتـها    بالنظر إىل  -ستخدام ملنابع النفط  اأن كل   

 فيه إفناء ألصل الشيء أو إقالل مـن         -غري املتجددة 
  . أمهية استغالله لدرجة النضوب

 تلك القواعد العامـة الـيت       علىوال جيوز الرد    
 الكـم   دام املوارد البترولية بـالنظر إىل     حتكم استخ 

 النفطية اليت جتعـل مـن       تالضخم من االحتياطيا  
الث أكرب احتياطي نفطي يف     احب ثاين أو ث   العراق ص 

 إذ الصلة منفكة وال جيب أن تتناسب نفقات         ؛العامل
االحتالل مع مقدار الثروة اليت حيتويها اإلقليم الواقع        

  .حتت االحتالل 

  املسئولية الدولية عن االحتالل :خامتة

إن القاعدة العامة أن السلطة الوطنيـة ملزمـة         
ليت اختذا سـلطة    اءات ا باالعتراف مبشروعية اإلجر  

 سلطة حملية تابعة هلـا أو خاضـعة         االحتالل أو أي  
بدرجة أو بأخرى لسلطة االحتالل، طاملا كانت تقع        
ضمن أو داخل نطاق االختصاصات املعتـرف ـا         

 القانون الدويل لالحتالل احلريب؛ ومن مث حيق        مبوجب
 سلطة ذات سيادة أن تـدفع بـبطالن كافـة           ألي

ياسات الــيت تتجــاوز تلــك اإلجــراءات والــس
وهكذا . طة االحتالل االختصاصات املعترف ا لسل   

 ى مشروعية إجراءات احملتل هو مـد      ىفإن معيار مد  
ا للوائح الهاي واتفاقيات جنيـف      اتفاقها أو خمالفته  

ليت تكـون    يف األحوال ا   ؛الربتوكوالت امللحقة ا  و
   ملراجعة الـسلطة الوطنيـة   افيها تلك األفعال موضع 

  . السيادةذات

 مراجعات أثناء فتـرة     أييف غياب    ؛بتعبري آخر 
ة كل إجراء اختذته     مشروعي ى، وحتديد مد  االحتالل

 حكومة عراقية يف املستقبل      فإن أي  ؛سلطة االحتالل 
هلا حق يف أن تلعب دور املراجع القـانوين لتلـك           
اإلجراءات، خاصة أن املمثل اخلاص لألمني العـام        

 ىن مهامه أن يراجع مد     من ضم  لألمم املتحدة ليس  
 امتثال إجراءات االحتالل للوائح القانون الـدويل أو     

هـا  علي كما نص    ،ى التزامات دولية قانونية أخر    أي
 القـانون الـدويل     افة إىل فباإلض . ذاته 1483قرار  

الوضع يف العراق كافة    على   ينطبق كذلك    ؛اإلنساين
 القـانون الـدويل حلقـوق       االتفاقيات اليت تشكل  

دول االئتالف أن حتترم    على   ومن مث ينبغي     ؛اإلنسان
ت حقوق اإلنـسان الـيت صـادقت     أحكام معاهدا 

ا املعاهدات اليت يشكل العراق طرفً    ، فضالً عن    هاعلي
، كما تطبق االتفاقية األوروبية حلماية حقـوق        فيها

 سلوك قوات دول االئـتالف الـيت        على  اإلنسان  
  .)59(ا يف هذه املعاهدةتشكل طرفً

 بالذكر أن قيام املسئولية الدولية عن       ومن اجلدير 
السياسات واألفعال اليت جرت باملخالفـة للقـانون        

 ال  ؛ والقانون الدويل حلقوق اإلنسان    الدويل اإلنساين 
 الواليـات املتحـدة وبريطانيـا       علىتقتصر حبال   

 بوضـع سـلطة   يتا ارتـض تنيل التنيلا الدو باعتبارمه
ـ   االحتالل ـ علن الناحيـة الف   ، والقائمة م  بكـل   ةي

بعدت  ألن باقي دول االئتالف قد اسـت       ؛املمارسات
، ومن املشاركة يف أي     من الوضع القانوين لالحتالل   

، ومل  ا فهو ائتالف ومهي مل جيتمع يوم      ؛من مؤسساته 
،  أفراده يف قرارات سلطة االحـتالل      يشارك أي من  

ـ    ىأي مـستو  على   متثيله   بل ومل جيرِ   ك  داخـل تل
تالف فيما بينها مبيثاق    ، وال ترتبط قوات االئ    السلطة
  .عمل يف إطار هيئة قانونية مشتركةوال ت

 استبعدت من وضع   قد لكن دول االئتالف تلك   
 دوالً" بوصـفها    1483 مبوجب القـرار     االحتالل

أن ، أو ميكـن   ليست دول احتالل تعمل اآلن  ىأخر
 مشاركة يف   إا  أي ("تعمل يف املستقبل حتت السلطة    
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 تتحمـل   ؛)ة احـتاللٍ  حتالل دون أن تكون دول    اال
، ة الدولية عن األفعال واملمارسـات     كذلك املسئولي 

 وإمنـا   ؛ط اليت يرتكبها جنودها يف العـراق      ليس فق 
يطانية وغريها  وباألساس أفراد القوات األمريكية والرب    

ذلك ألن تلك الدول األخرى     ؛  من قوات االئتالف  
اليت تساهم يف استقرار وأمن العراق عن طريق قواا         

مل ، حىت ولـو  لحة أو الشرطة هي قوات احتالل   ملسا
ـ  ؛يكن هلا الوضع الرمسي     للقـانون الـدويل     ا فطبقً

ـ طرة ف ، فإن القوات اليت يكون هلا سي      اإلنساين ة علي
  -أي جـزء منـه    على  أو  - على إقليم دولة أخرى   

، أو ذلك اجلزء    ب اعتبارها سلطة احتالل لإلقليم    جي
  .ه فعالًيعلمن اإلقليم الذي تسيطر 

 ا أو أشخاص   دولة ترسل قوات   إن أي  ف ؛ن مث وم
االحتالل تعتـرب   للعمل حتت القيادة املوحدة لسلطة      

  أي دولة ميكن أن تـساهم يف       و،  ادولة احتالل أيض
أمن واستقرار العراق عن طريق إرسـال قـوات أو          
أشخاص للعمل ضمن سلطة االئتالف تصبح قـوة        

لية أو  قتا مهما كانت طبيعة املهام ال     ؛ للعراق احتالل
  .األمنية اليت تكلف ا

 فإن حـرص الواليـات املتحـدة        ؛بتعبري آخر 
منح غطاء سياسي   على   1483وبريطانيا يف القرار    

 املـشاركة بقـوات     للدول اليت ميكن أن ترغب يف     
 ال يغري من الوضع القانوين لتلك       ؛عسكرية أو شرطية  

، وتتحمل وزر    احتالل ول األخرى باعتبارها دول   الد
  . وضع االحتاللرها إىلأفعال من قاموا جبأفعاهلا و

 أرض  علـى ليت توجد   وهكذا فإن كافة الدول ا    
ـ - الرافدين ملزمة   القـانون الـدويل     افة إىل باإلض

وق  بضرورة احترام نصوص معاهدات حق     -اإلنساين
، فـضالً عـن     ا فيها اإلنسان اليت كان العراق طرفً    

 وهو أمـر    ؛هدات اليت انضمت إليها تلك الدول     املعا
إمجـاع  وأكّـدة   ،ان حقوق اإلنسان جل اكدته مرار أ

 ام باحترام حقوق اإلنسان ميتد إىل     ، وأن االلتز  الفقهاء

ية قضائية أو    الدول وال  ىحدإ متارس فيها     أراضٍ أي
األراضي احملتلة نتيجة   ، مبا فيها    ها سيطرا عليتبسط  

  .عمل عسكري

بية حلقوق  وومن اجلدير بالذكر أن احملكمة األور     
 حملاسـبة    باألساس القانوين  ن قد أمدتنا كذلك   اإلنسا

ا طـوال فتـرة     سلطات االحتالل عـن انتـهاكا     
 ـ        ااالحتالل، استناد صدد  إيل أحكام سـابقة هلـا ب

، أو الـدعوى الـيت      الوجود التركي يف مشايل قربص    
مـن دول    دولة   17رفعها مواطنون من صربيا ضد      

فبالرغم من رفض   ؛  )60(والناتو مبناسبة حرب كوسوف   
حملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان دعـوى مـواطين        ا

م صربيا ضد دول الناتو، إال أا أكدت املبدأ املـسلَّ         
امتداد مسئولية الدول األعضاء يف احملكمة      " وهو   ؛به

 إقليم خاضع لسيطرا    علىعن االنتهاكات اليت تقع     
 بقيام مسئولية تركيا املباشرة عن      رةًمذكَّ ،)61("ةيعلالف

 قـربص   ليت وقعت يف مجهورية مشـايل     االنتهاكات ا 
 ـ  واقع السيطرة الف    إىل االتركية استناد ة للجـيش   علي
  .التركي هناك

إذ أقرت احملكمة بأن ممارسة االختصاص غـري        
اإلقليمي من جانب دولة عضو هو أمر اسـتثنائي،         
حيدث عندما متارس إحدى الدول األطـراف مـن         

 جخلاراإلقليم وسكانه با  على  ة  عليخالل السيطرة الف  
كنتيجة لالحتالل احلريب أو من خـالل الرضـا         -

 كل أو بعـض     –وموافقة حكومة اإلقليم أو دعوا    
االختصاصات والصالحيات العامة اليت متارسها عادة      

 .تلك احلكومة

 سابقة  أحكام هلا  يف   أقرتا قد   فإ ؛بتعبري آخر  
بالتطبيق غري اإلقليمي لالتفاقية يف احلـاالت الـيت         

" ةيعلسيطرة ف "حدى الدول األعضاء    مارست فيها إ  
 نتيجة لالحـتالل    ؛ سكانه على و اإلقليم املعين على  

احلريب أو موافقة الدولة املعنية، وأنه يف كل احلاالت         
فإن الدولة قد مارست كل أو بعض السلطات العامة         
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حيث رأت احملكمة يف    ؛  اليت متارسها احلكومات عادة   
ـ رة الف قضية قربص ضد تركيا أنه بسبب السيط       ة علي

ليس فقط  -  فإن مسئوليتها تثور   ؛ها تركيا اليت متارس 
 عن أفعال   ا وإمنا أيض  -الوحدات التابعة هلا  عن أفعال   

بـل   .وممارسات اإلدارة احمللية اليت حتيا بدعم تركيا      
 مل جتد احملكمة من الـضرورة يف  "قضية لوزيدو "ويف  

شيء أن تقرر ما إذا كانت تركيا متـارس سـيطرة           
ات حكومة مشـايل   سياسات وممارس على  م ال   ة أ عليف

 العدد الكـبري    نه من الواضح بالنظر إىل    إ إذ   ؛قربص
 اجلـيش   اإلقلـيم أن على للقوات التركية املوجودة  
، وأن هـذه الـسيطرة      ةعليالتركي ميارس سيطرة ف   

بالتحديد هي مثار املسئولية الدولية املباشرة هلا عـن         
  .سياسات وأفعال حكومة مشايل قربص

األسس واألسباب الـيت أبـدا      إن   ف ؛من مث و
ضـد دول    "قضية بانكوفيتش "احملكمة األوروبية يف    

ايا الوجود التركي يف     وقض 2001يف ديسمرب   الناتو  
جتعل االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق        ؛مشايل قربص 

 ا إىل  استناد ،اأيضالعراق  على  اإلنسان قابلة للتطبيق    
قلـيم املميـزة    اإل علـى " ةيعلالسيطرة الف "معيار  

  .احلريبلالحتالل 

  أن العـراق خـالل فتـرة        افمن الواضح متام 
 للواليـات " ةعليالسيطرة الف "االحتالل يقع ضمن    

ـ  و االئتالف،ل  املتحدة وبريطانيا وغريها من دو       هأن
  الدول األطراف يف االتفاقيـة بريطانيا إحدىباعتبار  

ضع رارها ذا الو  وباحتالهلا العراق وإق  - األوروبية،
 فإن اختصاص احملكمة األوروبية     -1483يف القرار   

حلقوق اإلنسان ينعقد ليشمل أفعاهلا وممارساا داخل       
 يف قبول دعـاوى     بالفعل سابقة   يوه .احملتلاإلقليم  

التعويض عن انتهاكات القانون الـدويل اإلنـساين        
ة عن االحتالل احلريب من قبـل دول ليـست          مجالنا

  .تفاقيةاالأعضاء ضد دول أعضاء يف 
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حالة احلرب مبا تنطوي عليه     : حيث ميكننا التمييز بني حالتني    
ة ألراضي دولة من صور العدوان أو الغزو املسلح من قبل دول   

أخرى يف أبسط تعريفاته وصوره، وتعترب هذه احلالـة مـن           
الناحية العسكرية واملادية مبثابة مرحلة القتـال علـى أرض          

 حيث تطبق القواعد القانونية لقانون احلرب مبعنـاه         ؛املعركة
أي احلالة املؤقتة الـيت     (الدقيق، وبني حالة االحتالل احلريب      



        محي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكيةمحي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكيةمحي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكيةمحي الدين محمد قاسم                                        العراق بعد االحتالل بين التصورات األمريكية. . . . دددد

ة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارأمتي في العالم                                                                   مركز الحضار  
                 

203

                                                              
وتعترب من الناحيـة    ) تهاء احلرب تعقب الغزو املسلح حىت ان    

 حيث  ؛العسكرية واملادية فترة هدوء نسيب خلف خط القتال       
وإن كانت  . تطبق القواعد القانونية لقانون االحتالل احلريب     

قبل مبثـل   تعد  ت والفقه الدويل مل     ،طبيعة التطورات املعاصرة  
 قر بتطبيق قانون االحتالل احلـريب حـىت يف        تذلك التمييز و  
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 وتكون  ، األقاليم اليت تقوم فيها هذه السلطة      االحتالل إال إىل  
 ى فاملعيار القانوين لتحديد مـد     ؛" تدعيم نفوذها  ىقادرة عل 
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 خبرق العراق لوقف    1991وأا استمرار حلرب اخلليج عام      
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وضعته جمموعة العمل املستقلة برعاية مشتركة مـن جملـس        
معهد جيمس بيكر الثالث للـسياسة      "العالقات اخلارجية و  
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 للشعب األمريكي والشعب العراقي أن ضرورة التأكيد) 20(
 حني حتقق  الطريق إىلىالواليات املتحدة مصممة يف السري عل 

أهدافها كاملة يف العراق، وأن ألمريكا مصلحة حيويـة يف          
صناعة عراق جديد مبا يقتضيه من حتمل أعبـاء ونفقـات           

 أن الواليات املتحـدة ال ميكنـها أن   ىوخسائر بشرية، وعل  
 هدافها بدون بيئة أمنية مستقرة، ولو عن طريق        ا من أ  حتقق أي

الدفع مبا يزيد عن مائيت ألف من القوات األمريكية لـضمان           
 اإلدارة األمريكية أن جتتـذب األمـم        ىاألمن والنظام، وعل  

وسائر املنظمات الدولية األخرى والدول الراغبـة يف       املتحدة
ـ       أن يلعـب  ىاملشاركة يف حتمل أعباء ما بعد احلـرب، عل

 يف إدارة املؤسسات العامـة وإنـشاء   اا أساسيلعراقيون دور ا
جمموعة عراقية استشارية يف املسائل السياسية والدسـتورية        

  .والقانونية من أجل منع إطالة أمد احلكومة االنتقالية
 سبيل املثال دراسة متت بإشـراف معهـد         ىانظر عل ) 21(

   بعنوان2002الدراسات االستراتيجية يف أكتوبر 
Conrad Crane & W. Terrill, Reconstructing 
Iraq: insights, challenges and missions for 
military forces in a post- conflict scenario, The 
Strategic Studies Institute, February 2003. 
(22)  Ibid , P.P. 43-46. 
Michael Ottolenghi, Op. Cit., P.P. 2181 et seq. 
(23) Eyal Benvenisti , Op. Cit. , P.p. 860-861. 
(24) Mahmoud Hamoud, The use of force 
against Iraq: occupation and Security Council 
Resolution 1483, Cornell International Law 
Journal, Vol.36 , 2004 , P.P. 444-445. 
Michael Ottolenghi, Op. Cit., P.P. 2188 et seq. 
(25) Mahmoud Hamoud , Op. Cit., P. 445 
(26) Ibid , P.446 
(27) SC Rec. 1483 (May 22, 2003) 
International Legal Materials, Vol. 42, 2003, 
P.P. 1016 et seq. 
(28) Mahmoud Hamoud, Op. Cit., P. 448. 
(29) D. Rivikin, D. Bartran, Military 
Occupation: legally ensuring a lasting peace, 
The Washington Quarterly, Vol. 26, No. 3, 
Summer 2003, P. 87. 
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(30) Mahmoud Hamoud, Op.Cit., P.P 447 et 
seq. 
ويف احلقيقة فإن القرار مل يتعرض ملسألة مشروعية اسـتخدام    
القوة ضد العراق بشكل مباشر أو غري مباشـر، وال يـصح         

 أا سلطة احتالل يف ىالف علاادلة بأن اإلقرار بسلطة االئت 
 استخدام القوة بشكل ى إمنا تعين إضفاء املشروعية عل   ؛العراق

 ألن هذا األمر ال يتفق مع قواعد القانون الدويل          ؛غري مباشر 
اإلنساين وال ميثاق األمم املتحدة، لكن االعتراف باالئتالف        

 أنه سلطة احتالل كان هو السبيل العملي الوحيد أمـام       ىعل
لس للتعامل مع األزمة، بل إن التعليق الرمسي للواليـات          ا

أن القرار قد شر من قريب أو بعيد إىلاملتحدة أو بريطانيا مل ي 
  .اعترف مبشروعية استخدام القوة ضد العراق

Ibid . P.P. 452-453 
   انظر تلك السمات والنتائج باألخص يف دراسة)31( 

Eyal Benvenisti , Op. Cit. , P.p. 862-864. 
Mahmoud Hamoud, Op.Cit.  P.P. 435-453. 
(32) D. Rivikin, D. Bartran ,Op. Cit., P. 88. 
(33) D. Rivikin, D. Bartran ,Op. Cit., P. 96. 
(34) Davis Goodman , Op. Cit., P. 1576. 
(35) Ibid, P.97. 

ففي إيطاليا وألن أغلبية الوظائف احلكوميـة كـان         ) 36(
 فإن قوات احللفاء مل تصرفهم      ؛زب الفاشي يشغلها أعضاء احل  

 استمرار اإلدارة املدنية اإليطالية،     ىكلهم من أجل اإلبقاء عل    
وبعد انتهاء االحتالل كان للمحاكم اإليطالية حق مراجعـة         

 ى ومـد  ، مشروعية كافة إجراءات سلطات االحتالل     ىمد
 ا اتفاقها مع لوائح الهاي، ويف أملانيا كان احتالل احللفاء مربر

 فاخنرطوا يف كافة اـاالت      ؛ضرورة إاء النازية العسكرية   ل
 وتأكيـد   ، الـصناعة واالقتـصاد والتعلـيم      ىللسيطرة عل 

مثلما كان احـتالل    . الدميوقراطية، وعدم املركزية السياسية   
لسالح ا الواليات املتحدة لليابان حتت ذريعة مشاة من نزعٍ       

  دف إىل  ل إجراءات ليربالية من خال  الدميوقراطية  ال فرض   إىل
 واملشاة بـني إجـراءات    ،نزع الروح العدوانية والعسكرية   

 وبني العراق من ناحية ،االحتالل يف إيطاليا واليابان من ناحية
 تتمثل يف تصورات التغيري اجلوهري واألساسي لكل        ى؛أخر

القيم املؤسسية والبىن املؤسسية االقتـصادية واالجتماعيـة        
  .األقطار كما كانت قائمة قبل االحتاللوالثقافية يف تلك 

  :انظر ملزيد من التفاصيل
J. Gathii , Op. Cit. , P.p. 544-545  

من لوائح الهاي على أنـه      ) 43(حيث نصت املادة    ) 37(
 أيدي دولـة    يف اللحظة اليت تنتقل فيها السلطة الفعلية إىل       "

 األخرية أن تتخذ كل ما يف وسعها مـن        ى فإن عل  ؛االحتالل

                                                              
راءات من أجل استعادة وتأمني النظام العام واألمن بأقصى       إج

 إال  ؛سرعة ممكنة، ومع مراعاة القوانني املعمول ا يف اإلقليم        
   انظر يف الدراسات اليت تناولت مسألة      ". اإذا تعذر األمر كلي

  :التشريع مبناسبة االحتالل األمريكي للعراق
Yoram Dinstein, Op. Cit, P.2-23. 
Marco Sassoli, Op. Cit., P.P.11 et seq. 
Davis Goodman, The need for fundamental 
change in the law of belligerent occupation, 
Stanford Law Review, Vol. 37, July 1985, P.P. 
1573-1608. 
(38) L’autorité du pouvoir légal ayant passé de 
fait entre les mains de l’occupant, celui-ci 
prendra toutes les mesures qui dépendent de 
lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il 
est possible, l’ordre et la vie publics en 
respectant, sauf empêchement absolu, les lois 
en vigueur dans le pays. 

 43 املادة   بل إن إعالن بروكسل الذي أخذ عنه نص       ) 39(
 تتصل بااللتزام باستعادة    قد جعلها مادتني منفصلتني، األوىل    

 النظام العام واحلياة املدنية، والثانية تفـرض        )ىواحلفاظ عل (
ضرورة االلتزام باحترام القوانني الوطنية املعمول ا وقـت         

 مبا يعين أن االلتزام باحترام القوانني الوطنية جيـب     ؛االحتالل
 جمرد  ى أنه مبدأ حاكم وعام وال يقتصر عل       ىلأن ينظر إليه ع   

  . النظام العامىحاالت استعادة أو احلفاظ عل
Marco Sassoli, Op. Cit., P. 12. 
(40) Michael Ottolenghi, Op. Cit., P.P. 2178-
2188. 

1914 احتالل أملانيا ألراضي بلجيكـا مـن         ا إىل مشري-
 للـوائح   ا، وإنشاء حكومة عامة إلدارة اإلقليم طبقً      1918

 ؛الهاي، مع إثارة مسألة االختصاصات والسلطات التشريعية   
لـسلطات  " نقـل " بأا   43حيث فسرت أملانيا نص املادة      

 ا من التشريعات، قامـت  التشريع، وأصدرت بناء عليها عدد
      أن  ا إىل احملاكم البلجيكية بإبطاهلا كلها بعد االحتالل، استناد 

    اسلطة االحتالل ال متلك اختصاص وإمنا جمرد أوامر    ؛اتشريعي 
       ّل للمحتـل   لسلطة عسكرية مؤقتة، وأن لوائح الهاي مل ختو

 ومنها  –احلق يف التشريع، ومن مث فإن كافة األوامر األملانية          
 بتحرمي بيع احملاصيل قبـل      1918قرار السلطة يف أغسطس     

  . باطلة-مجعها
ـ          ـ  كما ال جيوز القول بأن لوائح الهاي مل ت  ىشر عل

خبالف القيد العام فيما يتصل باحترام القـوانني        – اإلطالق
 التغيريات الدستورية والسياسية مـن   إىل-السارية يف اإلقليم  

 أن معاهدة جنيف الرابعة قـد       ىقبل دولة االحتالل، وال عل    
 وسائل وآليات محايـة الـسكان       صرفت كل اهتمامها إىل   
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سية املدنيني، بقطع النظر عن أي تغيريات يف املؤسسات األسا       

 إذ إن سلطة االحـتالل ال حتـوز         ؛أو حكومة اإلقليم املعين   
 أي تغيري يف املؤسسات األساسية      سيادة، وال ميكننا النظر إىل    

ـ   ى أنه أمر مشروع، عالوة عل   ىعل ري يف ي صـلة ذلـك التغ
  .املؤسسات والقوانني بعناصر محاية السكان املدنيني

يف أي   الذين يوجـدون     نواحملميال حيرم األشخاص    ") 41(
 من االنتفاع ـذه     -بأي حال وال بأي كيفية    -إقليم حمتل   

 سواء بسبب أي تغيري يطرأ نتيجة الحتالل األراضي ؛االتفاقية
 مؤسسات اإلقليم املذكور أو حكومته، أو بـسبب أي          ىعل

اتفاق يعقد بني سلطات اإلقليم احملتل ودولة االحـتالل، أو          
 -جـزء مـن   أو  -كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل        

  ."األراضي احملتلة
   55-54عز الدين فودة، مرجع سابق، ص ص . د. أ)42(
تبقي التشريعات اجلزائية اخلاصة باألراضي احملتلـة        ") 43(

 إذا كان فيها ما     ،نافذة، مامل تلغها دولة االحتالل أو تعطلها      
ومع مراعاة . االتفاقيةأو ميثل عقبة يف تطبيق هذه ، يهدد أمنها
ـ      االعتبار ا   حنـو   ىألخري، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة عل

 تواصل حماكم األراضي احملتلة عملها فيما يتعلق جبميع         ؛فعال
 أنه جيوز   ىعل .املخالفات املنصوص عنها يف هذه التشريعات     

لدولة االحتالل إخضاع سكان األراضي احملتلة للقوانني اليت        
ـ        ضى هـذه   تراها الزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماا مبقت

االتفاقية، وتأمني اإلدارة املنتظمة لإلقليم وضمان أمن دولـة         
 ،االحتالل وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة االحـتالل        

مع ". ت وخطوط املواصالت اليت تستخدمها    ئاوكذلك املنش 
 التشريعات اجلنائيـة ال  ىضرورة مالحظة أن تركيز املادة عل 

ال، أو أن تبيح لـسلطة      يعين اقتصارها عليها حبال من األحو     
 وإمنـا كـان     ؛االحتالل تغيري ما عداها من جماالت التشريع      

حسب التفـسري الرمسـي   – التشريعات اجلنائية ىالتركيز عل 
ا يف  ألا كانت األكثر انتهاكً-للجنة الدولية للصليب األمحر   

  .احلرب العاملية الثانية
Yoram Dinstein, Op. Cit, P.17.  
Michael Ottolenghi, Op. Cit., P.P. 2188 et seq. 

 السماح بوضع تشريعات جنائية لغرض استعادة ىومد) 44(
 ما إذا كان هنـاك      ى اإلقليم يعتمد عل   ىالسيطرة النظامية عل  

أصالً تشريع جنائي قائم يف بداية االحتالل، وإن مل يفـرض           
 الفعل حمل التجرمي، وهل حيـق لدولـة         ىعقوبات رادعة عل  
 مثل هذا التشريع من أجل الوفاء بالتزاماا        االحتالل أن تغري  

  مبوجب االتفاقية أم ال؟
Yoram Dinstein , Op. Cit , P.18. 

                                                              
Michael Ottolenghi, Op. Cit., P.P. 2188 et seq. 

يدلوجية للقانون الدويل تنعكس وإن كانت الطبيعة اإل) 45( 
 يف ضرورة االعتراف بالتغيريات يف      - فوشيي يكما يف رأ  –
 سـالمة   ىا عل سسات اإلقليم احملتل إذا كانت متثل ديد      مؤ

القوات املسلحة للمحتل، أو كما حدث بعد احلرب العاملية         
تمييز ما بني مشروعية إجراءات اجتثاث النازيـة    الالثانية من   

 عـدم مـشروعية     وبـني بفعل االحتالل األمريكي ألملانيا     
يكي أثناء احتالهلا، إجراءات أملانيا النازية يف تغيري النظام البلج

دون أن يوجد ما يربر لنا ملاذا توصف إجـراءات أملانيـا يف     
تبديل النظم القائمة يف اإلقليم احملتـل بعـدم املـشروعية،           
وتوصف ذات اإلجراءات اليت فرضتها الواليـات املتحـدة         

  بالدميوقراطية ؟
(46)  J. Gathii, Op. Cit., P. 537. 
(47) A. wanton, M. culverulle, Legitimating 
risks and peace – building opportunities: 
scoping the issues for businesses in post-war 
Iraq,  
http://www.cfr.org/pdf/highlight/ligitemating 
risksIraq.pdf 
فقد منحت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع        

م عقود إعادة اإلعمار لشركات أمريكيـة يف جمـاالت         معظ
احلكم احمللي والرعاية الصحية واالقتصاد ومرافـق الـنفط         
والتعليم والشحن واألغذية واإلسناد اللوجـسيت، واقتـصر        

ـ   ت عقود إعادة بناء البنية ال     ىالتنافس عل   بـضع   ىحتيـة عل
ن كبار املستفيدين من العقود كانـت       إ و .أمريكية شركات
خاصـة شـركة    (صالت وثيقة باإلدارة األمريكيـة      لديهم  

، مـع اسـتبعاد     )هالبريتون اليت كان يرأسها ديك تـشيين      
    موقف دوهلـا    ىا هلا عل  الشركات األوروبية من العقود عقاب 

الرافضة للحرب، والدول اليت شاركت يف الغزو هي اليت هلا          
الغنـائم  " عقود اإلعمار؛ فيما يشبه فكرة       ىحق احلصول عل  

، وغري ذلك من خمالفات وانتـهاكات واامـات         "ةاحلربي
  . بالسرقة والنهب

 من قبيل إصالح وإعادة فتح مجيع الطرق األساسية،       ) 48( 
وإعادة بناء حمطات الطاقة واملدارس واملستشفيات والـشبكة   
الكهربائية، وقد اختارت الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة        

 البنيـة التحتيـة      للمشاركة يف تصميم   "بكتل إنك "شركة  
 وإعـادة بنائهـا     ، ورفع مستواها  ، وإعادة تأهيلها  ،العراقية

 مطارات  ةوتشغيلها، ومشلت يف البداية ميناء أم قصر ومخس       
 وسـكك   ، وشبكات طرق  ،جوية وشبكات كهربية متفرقة   

 ومدارس  ، وخدمات بلدية للمياه والصرف الصحي     ،حديدية
  .ومرافق صحية وشبكات ري ومرافق حكومية
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علـى   ال جيوز لقوات االحتالل أن تـستويل إال  ")49(

املمتلكات النقدية واألموال والقيم املستحقة اليت تكون يف        
وخمازن األسلحة ووسائل النقل , فعلية حوزة الدولة بصورة
للدولة بـشكل    واملمتلكات املنقولة , واملستودعات واملؤن 

  ."عام واليت ميكن أن تستخدم يف العمليات العسكرية
 التمييز يف استخدام املوارد الطبيعيـة       سوف نشري إىل  ) 50(

للوفاء باحتياجات دولة االحتالل النامجـة باألسـاس عـن       
 وبني الوفاء باملتطلبات العسكرية واملدنية العامـة        ،االحتالل
 حكم حمكمة استئناف سنغافورة بصدد      ا إىل  استناد ؛فيما بعد 

ـ   ى عل .االحتالل الياباين للهند الشرقية    فع خـرباء   اد حني ي
ـ          ا الواليات املتحدة بأن استخدام نفط العراق لن ميثل إرهاقً

 112 أن االحتياطي يـصل إيل       لالقتصاد العراقي بالنظر إىل   
        ؛ابليون برميل يستخرج منها حوايل املليوين برميل فقط يومي 

ا  إرهاقً لوهو أمر ميكن زيادته إىل درجة كبرية دون أن يشك         
   .موارد الطبيعية ذااا لللالقتصاد أو استرتافً

 ىخاصة مع تقرير حق الشعوب يف السيادة الدائمة عل        ) 51(
 1803مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم      -مواردها الطبيعية   

 واليت متارسها لصاحل تطورها الوطين وحسن       -1962لسنة  
معيشة أفرادها، وأن انتهاك حقوق الـشعوب يف الـسيادة          

ا للميثاق، ال سيما أن ميثل خرقً  مواردها الطبيعية    ىالدائمة عل 
 ى يستبقي السيادة للشعب العراقي ويؤكد عل      1483القرار  

حق الشعب العراقي يف أن يقرر حبرية مـستقبله الـسياسي           
  . موارده الطبيعيةىوالسيطرة عل

(52) Exec. Order No. 13303, 68 Fed. Reg. 31, 
431 (May 22, 2003). 

 وإضفاء احلـصانة مـن      ،فيبدو أن اهلدف هو تقنني النهب     
 املقاولني وأصـحاب الـشركات      ىاملالحقات القضائية عل  

 ؛وغريهم من العناصر التابعة لالحتالل من أي جزاء لإلبطال        
 أو  ،سواء من قبل احملاكم العراقية أو حىت احملاكم األمريكيـة         

  .مبوجب القانون الدويل
إداري  ال تعترب دولة االحتالل نفسها سوى مسئول") 53( 

واألراضي  نتفع من املؤسسات واملباين العمومية والغابات     وم
واليت توجد يف البلد الواقع  ؛متلكها الدولة املعادية الزراعية اليت

صيانة باطن هذه املمتلكـات    وينبغي عليها،حتت االحتالل
  ."ا لقواعد االنتفاعوإدارا وفقً

(54) N.de Bataafsche Petroleum Maatschapii 
v. the war damage commission (Court of 
appeal), Singapore, 1956, American Journal of 
International Law, Vol. 51, No. 4, P.P. 805-
815. 

                                                              
(55) United States, Department of State 
Memorandum of law, Israel’s right to develop 
new oil fields in the Sinai and the Gulf of 
Suez, International Legal Materials, Vol.16, 
1977, P.P. 733-752. 
وقد ردت إسرائيل عليها مبذكرة قانونية أكدت فيها حقهـا        

 تأويالا إىل ا استناد؛يف استغالل نفط سيناء وخليج السويس     
لقانون االحتالل احلريب، وأا مبوجب سيطرا العـسكرية        

يف اسـتغالل املـوارد      شرقي السويس هلا احلق      ىالفعلية عل 
املوجودة يف باطن اإلقليم، وأن هذا احلق ال خيضع ألي قيود،          
    ا وأن عقود االمتياز املمنوحة لشركات البترول ال متثل قيـود

  : هذا احلق،  واملنشورة يفىعل
Israel: Ministry of foreign Affairs 
Memorandum of law, On the right to develop 
new oil fields in Sinai and the Gulf of Suez, 
International Legal Materials, Vol. 17, 1978, 
P.P.432-442. 

 كانت مثار نقاش قانوين مطول يف الـة األمريكيـة           يوه
  :للقانون الدويل، انظر

Brice Clagett, Thomas Johnson, May Israel as 
a belligerent occupant lawfully exploit 
previously unexploited oil resources of the 
Gulf of Suez, American Journal of 
International Law, Vol. 72, No. 3, July 1978, 
P.P. 558-585. 
Allan Gerson, Off-shore oil exploration by a 
belligerent occupant: the Gulf of Suez dispute, 
American Journal of International Law, Vol. 
71, No.3, 1977, P.P. 755 et seq.  
(56) Brice Clagett, Thomas Johnson, Op. Cit., 
P.P. 581 et seq. 

- ادعاء إسرائيل بنفقات االحتالل      ىوهلذا مت الرد عل   ) 57(
ا يف سيناء     ا إىل استنادبأن سيناء شبة جزيرة - زيادة عدد قوا 

قاومة شعبية ضـارية    قاحلة نادرة السكان، ومل يعهد فيها م      
 واليت حتتفظ ؛تربر وجود ذلك العدد الكبري من قوات إسرائيل

ا يف اإلقليم احملتل من أجل شن عدوان آخر ضـد الدولـة             
 ومن مث فال ميكن حتميل سـيناء   ؛ اإلقليم ىصاحبة السيادة عل  

نفقات شن العدوان على مصر بأي حال؛ ألن زيادة عـدد           
إحكام السيطرة الفعلية على    القوات يف سيناء ليس من أجل       

  وإمنا من أجل أغراض تتجاوز نفقـات        ا؛اإلقليم احملتل حتديد 
  .إدارة ذلك اإلقليم من الناحية املوضوعية واملكانية

(58) R.Langenkamp & R.Zedalis, What 
happens to the Iraqi oil? thoughts on some 
significant unexamined international legal 
questions regarding occupation of oil fields, 
European Journal of International Law, Vol. 
14, No.2, 2003, P.P. 412 et seq.  
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مـذكرة  "انظر مذكرة منظمة العفو الدولية بعنـوان        ) 59(

حول بواعث القلق املتعلقة بالتشريعات اليت وضعتها سلطة 
 4 بتـاريخ    14/176/2003بـرقم   (" االئتالف املؤقتة 

 فالعراق طرف يف العهد الدويل اخلـاص        ؛)2003ديسمرب  
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقـوق الطفـل        
واالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، 

. ال التمييـز ضـد املـرأة      واتفاقية القضاء على مجيع أشك    
والواليات املتحدة طرف يف العهد الدويل للحقوق املدنيـة         

 وبريطانيا طـرف يف     .والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب   
العهد الدويل للحقـوق املدنيـة والـسياسية والربتوكـول      
االختياري الثاين امللحق بالعهد، والعهد الـدويل للحقـوق         

تفاقية القضاء على كافة أشـكال  االقتصادية واالجتماعية، وا  
التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقـوق الطفـل والربتوكـول          
االختياري امللحق ا، واتفاقية القضاء على كافـة أشـكال        
التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، وقانون رومـا        

  .األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية
(60) Bankovic v. Belgium,  App.  No.  
52207/99.  Eur. Ct. H. R. (2001) 
F. Schorkepf, Grand chamber of the European 
Court of Human Rights finds Yugoslavian 
bombing victims’ application against NATO 
member states inadmissible, German Law 
Journal, Vol.3/2, Feb.2002, P.P. 123 et seq.    

 20يف (ث أقام ستة من صربيا دعوى ضد كل دول الناتو حي
- بانتهاك احلق يف احلياة وحريـة التعـبري     )1999أكتوبر  

 بقيام قـوات    -وغريها من احلقوق اليت ختضع لوالية احملكمة      
يف (الناتو بقصف حمطة راديو وتلفزيون صـربيا يف بلغـراد          

يف ( وقد رفضت احملكمة قبول االدعـاء  ).1999بريل  أ23
ا إىل عدم االختـصاص، وأن       استناد )2001 ديسمرب   12

االتفاقية األوروبية إقليمية النطاق، وال تطبق على إقليم غري          
الدول األعضاء مثل يوغوسالفيا، ما مل يكن األفراد املتأثرين         

إلحـدى  "  السيطرة الفعليـة  "أو اإلقليم واقعني يف حدود      
  .الدول األعضاء

(61)   Ibid , P. 127. 


