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 السيادة الضريبية

 يف ضوء اتفاق سحب القوات األجنبية من العراق

 جامعة واسط ،كلية القانون؛ سامر محي عبد الحمزة مدرس مساعد

 امللخص
    ح  ال ولة يف فرض الضرائ  عل  األ باح امل حققة يف إقلبمها حقا سباد ا، ال ت ددا ا عدده لصداحل    

  ات اقبة بني ال ول ني.ومر املسائ  الدي أثا تهدا ات اقبدة سدح  القدوات األجدببدة مدر        دولة أيرى إال مبق ض
 ال راق هو تدظبم ح  ال ولة ال راقبة يف فرض الضرائ  عل  القوات األجدببة وامل  اق  ر م ها.

هد ه  وسبكون ه ا البح  خمصصا ل  اسة امل املة الضر ببة للقوات األجدببة وامل  اق  ر م ها يف ضدوء   
االت اقبة.وسدقسم البح  علد  ميلدبني ، ن دداوا يف امليلد  األوا م هدوم السدباد  الضدر ببة يف االت اقدات         

 األمدبة، فبما سد داوا يف امليل  ال اني السباد  الضر ببة يف ات اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق.
 

 

 مقدمة
 أهمية البحث

  ددرض ال   دد  مددر  -يددالا فددرت  السددلم ال سددبما -لةإن وجددود القددوات األجدببددة يف دولددة مسدد ق   
اإل كاالت  دص  اغلبها عل  مسالة سباد  ال ولة امل م   ةقها ب يبب  قوانبدهدا علد  كافدة أ جداء اإلقلدبم      

علد  اجلدرائم   عماًل مبب أ إقلبمبة القانون.ول ه السباد  ع   أوجه: مدها احلد  يف تيببد  ال قوبدات اجلزائبدة     
واحلد  يف فدرض الغرامدات وال  و ضدات املالبدة       ،فدراد هد ه القدوات مبوجد  القدوانني اجلزائبدة      املرتكبة مر أ

واحل  يف فرض الضرائ  عل   ،للم ضر  ر مر األعماا الي تقوم بها ه ه القوات مبوج  القوانني امل نبة
وضوع ة دا يف ضدوء  سباد  سبكون منني الضر ببة.والوجه األيري للالدشاطات الي ت   أ باحًا مبوج  القوا

 ات اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق.  

 مشكلة البحث
 ددرض علدد  أك ددر أ ددكاا األنشددية املد جددة  وُت ،ت  ددرب الضددرائ  مددر املددوا د املهمددة لإل ددرادات ال امددة   

لأل باح.وتشك  األ باح  الضتمة الي جتدبها الشركات األجدببدة يف عملدها مد  القدوات املسدلحة يف دايد        
مسد غلًة اإلع داء املمددوح لدا يف االت اقدات       هااأل بداح الدي حتققهدا القدوات ن سد      فضاًل عر ،ال ولة  اضيأ
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تشك  مو دًا مهمًا ل غ  ة املوا نة ال امة جي  تدظبمه أسو  بباقي األنشية الي ميا سها األجان  يف  ،األمدبة
 ال ولة وختض  للضر بة .

 فرضية البحث
م  الرتكبدز   ،ت بداها ال وا عد  إبرامها االت اقات األمدبة السباسة الضر ببة الي ه ف البح  إىل حتلب  
سح  القوات األجدببة مر ال راق الت اقبة اتب  ها احلكومة ال راقبة عد  إبرامها  عل  السباسة الضر ببة الي

ة أو القدوات  وم ى وجود قصو  تشر  ي ميكدر أن  سد غ  مدر قبد  الشدركات ال املدة مد  القدوات األجدببد         
 ن سها ل حقب  أ باح عل  حساب يزانة ال ولة ومالب ها.

 منهج البحث
ًا يف د اسدة االت اقبدة مدر يدالا مقا ندة االت اقبدة بات اقبدات        مدهجدًا  ئبسد  اع م  الباح  املددهج املقدا ن    

ة األمدبة ل وا حلف ال لببدبة واالت اقب-االسرتالبةالبابانبة واالت اقبة -أيرى كاالت اقبة األمدبة األمر كبة
 واالت اقبة األمدبة بني الوال ات امل ح   ومجهو  ة تبمو  الشرقبة. مشاا األطلسي

  -خطة البحث
  داوا امليل  األوا السباد  الضر ببة يف االت اقات األمدبة  ،ميلبني أساسبني ميكر تقسبم البح  عل   

 اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق.يف حني   داوا امليل  ال اني السباد  الضر ببة يف ات 

 يف االتفاقات األمنية لسيادة الضريبيةا – لاألو طل امل
 ق ضددي ةدد  السددباد  الضددر بة يف االت اقددات األمدبددة م اجلددة موضددوع السددباد  الضددر ببة أواًل ثددم ةدد    

 ني.وهو ما ن داوله تباعًا يف ال رعني اآلتب ،السباد  الضر بة يف االت اقات األمدبة

 السيادة الضريبيةمفهوم  – لاألو الفرع
)أواًل( ال قدر   لد ا ن دداوا امل هدوم ال دام للسدباد  يف      ،السباد  الضر ببة هي وجه مر أوجه سدباد  ال ولدة   

 )ثانبًا(. ال قر  ون داوا السباد  الضر ببة يف

 املفهوم العام للسيادة -أواًل

هدو ال  ر دف القضدائي الد ي ببدده       ال إن أك رهدا مشدوالً  إ ،(0)قبلع ع   ت ر  ات مل هوم سباد  الد وا    
املهمدة امل روضدة أمدام     ىالد عاو جون ما  اا قاضي احملكمة االحتاد ة ال لبا يف الوال ات امل ح   يف إحد ى  

االي صاص احلصري وامليل  لل ولة داي  ح ود إقلبمهدا  دون أن تكدون موضد     )فها بأنهاإ  عرَّ ،احملكمة
  وأي قب  عل  ه ه السلية امليلقة مر مص   يدا جي سدوف  ضدبّ    ،مر  ات ال ولة ًاناب  تقبب  إال ما كان

 (1)(مر ه ه السلية لصاحل تلك القو  اطخا جبة
 وميبز فقهاء القانون بني نوعني مر السباد : 

 السباد  يف اجملاا ال ايلي -0
هد ه السدلية هدي سدلية     و ،افةك السبير  عل  م اص  احلكومة واإلدا  يف  لل ولة السلية ال لباوهي  

 لك باحل   مصحوبًا ،سباسبة مس قلة تس م  كافة القوى السباسبة األيرى يف ال ولة  رعب ها مر وجودها
فرض الضرائ   ،تشر   القوانني وتيببقها  مبا ميكدها مر يف تدظبم  ؤونها ال ايلبة دون أي  قب  يا جي

                                                
 1111-املؤسسة اجلام بدة لل  اسدات والدشدر وال و  د      -القانون ال ولي ال ام -ما ي دوبوي ببا  ل  صب   اج :ل -  (0)

 40ص
 مدشو  ةب باته عل  موق  احملكمة االحتاد ة ال لبا: 0101لسدة  006قرا  احملكمة االحتاد ة ال لبا  قم  - (1)

http://supreme.justia.com/us/11/116/case.html 

http://supreme.justia.com/us/11/116/case.html
http://supreme.justia.com/us/11/116/case.html
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إعالن احلرب وعق  م اه ات ال حالف وال جا   م  ال وا  ،ةوفرض االل زامات والرسوم املالب ،وجبا  ها
مدد  مالحظددة إن فقهدداء القددانون ال سدد و ي ال  شددرتطون لقبددام ال ولددة أن ت م دد  ال ولددة بسددلية  .(7)األيددرى

فق  تو ع ه ه السلية بني البئات ال شدر  بة وال د ب  دة والقضدائبة يف دايد  ال ولدة دون أن  قد ح        ،ميلقة
 .(4)يف املب ان ال ايلي لك بسبادتها 

 السباد  يف اجملاا اطخا جي -1
     ك داب القدانون   حب   ،هي حر ة ال ولة يف ال يوا يف امل اه ات واالنضمام إىل املدظمات ال ولبة 

دهدا مدر الد يوا يف أي ال زامدات  ات طداب       مدر أ كدان أي دولدة  ميكِّ    يال ولي عل  أن السباد   كر أساس
مدا  سدبير  ال ولدة ال لبدا علد  كد        يهد ص ب  فاملسدالة اجلوهر دة يف م هدوم السدباد      ال ه ا  عل و ،(5)دولي

(6)  ي  يف صمبم اي صاصها ال ايلي
. 

ب ددض البدداح ني  رجدد  م هددوم السددباد  إىل أ ددام ال بلسددوف البوندداني أ سدديو         أنالددرغم مددر   علدد و 
يف  (1)ناجون بدود عشر عل      ال قبه ال رنسي  ب سا ت يف القرن المر امل    علبه إن ال كر  ق  طوِّ أنإال 

حبد  أوضدح    ،يف أو وبدا  0641ان م اهد   وسد  البا للسدالم    و لك إّب (1)ك ابه )الك   الس ة للجمهو  ة(
 (01)بودان امل هوم السباسي والقانوني لسباد  امللك.

جون  ات األوىل لك  مر إ  كانع الدظر ،وق  يض ع فكر  السباد  إىل تيو ات يف املضمون والدياق 
بادئ القانون وم ت البم الكدبسةسباد  امللك ميلقة ودائمة وال  قب ها إال  أنترى  توماس هوبزوب  ه  بودان

فأصبحع  ص ة اإلطالق للسباد   ات م هوم نسن يف ظ   ،كبري حلقها تيوٌ امل اهبم  إال أن ه ه ،اليبب ي
كما  ،ر اجملاالت السباسبة واالق صاد ةل ولي يف ال     مال  اون  نشوء املدظمات اإلقلبمبة وال ولبة وتوس 

عل  ه ه السباد  كاحرتام حقوق اإلنسان وع م جوا   قواع  القانون ال ولي فرضع هي األيرى قبودًا أن
و  دزو ب دض البداح ني هد ا الد غري يف م هدوم السدباد  إىل عوامد           (00) اس ت ام القو  يف ال القدات ال ولبدة.  

يف حدني   لدر    ،(01)د  أبر ها اطخلد  يف مدوا  ر القدوى ال ولبدة وال دو   امل سدا عة يف وسدائ  االتصداا        م   
 .  (07) يرون اح ضا  م هوم السباد  بأ كالا ال قلب  ة.

                                                
(7) - West's Encyclopedia of American Law-The Gale Group,Inc.1998 
املك بدة   -الدظر ة ال امة يف القدانون ال سد و ي والدظدام ال سد و ي يف ال دراق      -ال ك و  احسان محب  امل رجي و يرون - (4)

  11ص-0111-بغ اد-القانونبة
 041ص -0113-األهلبة للدشر وال و   -القانون ال ولي ال ام -.  ا ا  وسو  (5)
(6) - Oxford dictionary of law – Elizabeth Martin- Oxford University press-Fifth edition 

-2001 p469 
(3) - Amanda L. Spiegel -The Nation - State: The Historical Development of the 

Theory of Sovereignty- International Studies and Political Science Capstone-2007 p6   
ا دد هر  ،أسد ا  القدانون اطخدداص يف جام دة تولدو  وعضدو الربملدان ال رنسدي       ،( فقبده فرنسي 0513-0571جدون بدودان )   - (1)
 )و  ة( و )الك   الس ة للجمهو  ةهأ هر مؤل اته: )يف اجلم ،واحلقوق اإللبة للملكه حوا السباد  بدظر  
(1) - Six  Books of the commonwealth- by Jean Bodin – translated to English by 

M.Tooley –Publish 1955 by Basil Blackwell Oxford- Print in great Britain at The Alden 
Press. 

(01) - I bid [Chapter VIII]  p25 
-0116-املؤسسددة اجلام بددة لل  اسددات والدشددر وال و  دد   –امل جددم ال سدد و ي  -امبدد ،ا ف مددبينأولب بدده دو ه  - (00)

 371ص
جام دة الد وا   –م ه  البحوث وال  اسات ال رببدة   -السباد  الوطدبة يف ظ  امل غريات ال املبة –ف امح  د.امح   وس   - (01)

 0ص–ال رببة 
(07) - Professor Diane Ring – What at Stake in the Sovereignty Debate? 

International Tax and the Nation-State –Boston College School –Legal studies research 
paper series-2008- p7(footnote) 
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 السيادة الضريبية -ثانيًا
د ألفدرا ل الد يوا الدا دئة   سدلية ال ولدة يف فدرض الضدرائ  علد  مجبد       بأنهدا   ف السدباد  الضدر ببة  ت رَّ

والي تس  ب  مر ي مات تق مها ال ولة كاس ت ام  ،والشركات والبئات الي متا س نشاطات ت   أ باحًا
حبد  خيضد  مجبد  مواطددو ال ولدة و عا اهدا والشدركات        ،اوغريهامليا ات وسكك احل    و بكات املاء 

ميلقدة ال ختضد  ألي تد ي      وه ه السباد  هي سدباد  (04)القانون الضر ن لل ولة. األجدببة ال املة فبها إىل
حب  متا سها ال ولة داي  إقلبمها دون أن مي    لك إىل دولة أيدرى وإال كدان يف  لدك     ،مر يا ج ال ولة

وللسددباد  الضددر ببة جانبددان: جاندد  اجيددابي/ وهددو سددلية فددرض  (05)اع دد اءًا علدد  سددباد  ال ولددة األيددرى.
عد م مما سدة أي سدلية ضدر ببة يدا ج إقلدبم       وجان  سدلن/ وهدو    ،الضر بة بصو   ميلقة داي  اإلقلبم

 ال ولة.
ب  هي كما  رى ب ض البداح ني  أهدم صدو      ،صو   مر صو  السباد السباد  الضر ببة بامل د  امل ق م و

ال ولددة أن تددوع يف نظامهددا الضدر ن اسدد جابة ل دددوع فئدات املكل ددني املالبددة     حاولددعسدباد  ال ولددة الدي وان   
ت بد  اغل  و  (06) .إقلبمهانها س ب ا ما بوس ها للمحافظة عل  سبادتها الضر ببة يف فإ ;وال قافبة والسباسبة

دايد  ال ولدة للضدر بة سدواء      املد جدة لأل بداح  ال وا مب أ إقلبمبة الضر بة ال ي   ين يضوع كافة األنشية 
 علد  ال ولدة   إ  مدر السده    املبد أ بأنده األ سدر تيببقداً     اال قهاء ه و رب   ،أم أجدببًا كان القائم بال م  وطدبًا

تيبب  القوانني الضر ببة داي  ح ودها وفرض الضر بة علد  األ بداح  امل حققدة علد  أ اضدبها حبد  تدوفر        
م    ،م   لك ق  تس  ني ال ولة مب ا ري أيرى ل رض الضر بة اس كمااًل ملب أ اإلقلبمبة . (03)الرعا ة واألمر

لضدر بة اسد دادًا علد  أسداس ا تبداط الشدت  بال ولدة بصدو           مب أ ال ب بة االج ماعبة ال ي   دين فدرض ا  
ومبد أ ال ب بدة السباسدبة الد ي  قدوم علد  أسداس ا تبداط ال درد بال ولدة بال ب بدة السباسدبة              ،توطر أو إقامدة 

ح  دسد و ي ال جيدو  ال ددا ا عدده أو       الضر ببة هووح  ال ولة يف فرض  (01)والقانونبة عر طر   اجلدسبة.
ال ي م جيز فرض الضرائ  أو الرسوم أو ت   لها أو جبا  هدا   ال س و  ال راقي مدها)ال بقانوناإلع اء مده إ

 ،ألنده    لد  بداحلقوق السدباد ة لل ولدة      بداطالً       عر ه ا احل  وك  تدا ا (01)(أو اإلع اء مدها إال بقانون
الدي ال   ري دة اطخهدات  اجل ولبدة أو  المدظمدات  لل لكر  لك ال ميد  قبام ال ولة بإع اء ب ض األ بداح امل حققدة  

بغبددة حتقبدد  جمموعددة مددر األهدد اف االق صدداد ة أو      كددون الددربح هدد فها الرئبسددي، وتقددوم ال ولددة بدد لك    
 ،(10)ويف ال راق فان الدظام الضدر ن   كدون مدر جمموعدة مدر الضدرائ  والرسدوم املت ل دة        .(11)بةاالج ماع

 ني :قسمني  ئبس وميكر اإل ا   إىل
ومدها الضرائ  املبا ر  كضر بة ال ي  امل روضة عل  مصاد  ال ي  الي حيصد     -الضرائ  -0

علبها املكلف مر األعماا ال جا  ة و ات الصدبغة ال جا  دة واملهدر والرواتد  واألجدو  وغريهدا امل روضدة        

                                                
مدشدو ات  -ظداهر  ال هدرب الضدر ن الد ولي وأثا هدا علد  اق صداد ات الد وا الدامبدة          -د.سدو ي عد لي نا د     دظدر:   – (04)

 17ص-1111-اليب ة األوىل-بةاحللن احلقوق
 17ص-املص   الساب  - (05)
(06) -  Professor Jinyan Li – Tax Sovereignty and international tax reform- Osgood 

Hall Law School- York University-Toronto- 2004-p144                                                        
       
  (03)57ص 0111 -بريوت–ال ا  اجلام بة -الضرائ  عل  ال ي  يف لبدان-و  ف طرببةد ج  -(03)
جام دة  –أطروحدة دك دو اه   -وعاء ضر بة ال ي  يف ال شر   الضر ن ال راقي-: د.عب  الباسط علي جاسملل  صب   - (01)
 وما ب  ها 075ص-1115-بغ اد
   ائممر ال س و  ال راقي ال 11أوال مر املاد  ال قر   - (01)
 مر املاد  الساب ة مر قانون ضر بة ال ي  الداف  أي دي    م إع اءه بقانون ياص أو ات اق دولي. 01أع ع ال قر   - (11)
املك بدة   -علدم املالبدة ال امدة وال شدر   املدالي      -لل  صب  يف د اسدة الدظدام الضدر ن ال راقدي  اجد : د. طداهر اجلددابي        - (10)

 067ص-نيالك اب ال ا-1113-القانونبة
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 وضدر بة ال قدا  امل روضدة علد  عقدا ات املكلدف املسد غلة يف        ،(11)امل د ا  0111لسددة   007بالقانون  قدم  
امل  ا. والضرائ  غدري املبا در     0151لسدة  061ال راق ع ا دا  السكر مبوج  قانون ضر بة ال قا   قم 

البضدائ  وامل د ات واآللبدات     كالضر بة الكمركبة "ال  ر  ة الكمركبة" وهي املبالغ الدق  ة الي ت درض علد   
والدي الدي ت  درب أهدم أندواع       (17)اجلو دة  وأ ال ايلة إىل ال ولة مر يالا املدافد  احل ود دة الرب دة أو البحر دة    

وقد  ايد     (15)(امل د ا  0155لسددة   33وختض  لقدانون ال  ر  دة الكمركبدة  قدم      ،(14)الضرائ  غري املبا ر 
املشرع ال راقي مبب أ إقلبمبة الضر بة يف قانون ضر بة ال ي  حب  فرض الضر بة عل  أي ديد   دشدا علد     

  (16)لقائم بال م  أو حم  أقام ه.إقلبم ال راق بصرف الدظر جدسبة ا
 الرسوم -1
وت درض   (13)ت رف الرسوم  بأنها املبالغ الدق  دة الدي  د ف ها األفدراد لل ولدة جدربًا مقابد  ن د  يداص.          

الرسوم عل  مجب  املس  ب  ر مر اطخ مة دون الدظر إىل ص ة املس  ب  وطدبًا أو  أجدببًا ودون مراعا  املق    
وت دوع هد ه الرسدوم ل شدم   سدوم اسد ت ام اطخد مات       ما م  د  القانون يدالف  لدك.  ال كلب بة لألفراد 

باي الف  كما وخت لف  ،وتصا  ح ال يوا ال امة كت مات املاء والكهرباء واأل اضي املس  ملة وامليا ات
 . اطخ مة املق مة والقانون ال ي حي د مق ا  ه ه الرسوم

 سيادة الضريبيةاالتفاقات األمنية وال -الثاني الفرع 
وهو  ، ق ضي توضبح السباد  الضر ببة يف االت اقات األمدبة البح  يف م هوم وحم وى االت اقات األمدبة

 ما ن داوله يف)أواًل( ثم ن داوا السباد  الضر ببة وال دظبم الضر ن ل ه السباد  يف )ثانبًا(.
 

 األمنية ةاالتفاقي مفهوم  -أواًل

تاص القدانون الد ولي  ضد  اإلطدا  القدانوني      أ د بني  دت  أو أك در مدر     ات اقهي –االت اقبة األمدبة 
فهي أسو  ببقبة االت اقات  قد  ت قد     ،(11)ل دظبم وجود القوات األجدببة ل ولة م بدة يف أ اضي دولة أيرى

 ،رتالبام   االت اقبة  الي عق تها حكومة تبمو  الشرقبة م  اس) والي تشك  غالببة االت اقات ،بني دول ني
 (1113-1116 وأيرى م  الربتغاا حوا تدظبم الوجود ال سكري لقوات ه ه ال وا يف تبمو  الشدرقبة 

أو بدني جمموعدة دوا    ،وق  تكون بني دولة و ت   ير مر أ تاص القدانون الد ولي كاملدظمدات ال ولبدة    
 اهدد   حلددف مشدداا   م دد  االت اقبددة األمدبددة امل روفددة باسددم االت اقبددة امللحقددة مب      ،ضددمر م اهدد   دولبددة  

                                                
 املاد  ال انبة مر القانون - (11)
 04ص-1115-اإلسكد   ة-دا  ال كر اجلام ي-املوسوعة الكمركبة -د. جم ي حم  حافن - (17)
 04ص -املص   الساب  - (14)
 لكده م  ص   حل  اآلن. 1101صادق جملس الدواب عل  قانون ال  ر  ة الكمركبة عام  - (15)
 011ص  –مص   ساب  –بة ال امة وال شر   املالي يف ال راق املال -د. طاهر اجلدابي - (16)
امل  ا عل  فرض الضر بة علد  ديد  املقدبم     0111لسدة  007مر قانون ضر بة ال ي   قم  مر املاد  اطخامسة 1نصع ال قر  وق   

غري ال راقبني املقدبمني يف ال دراق.          وان م   سلمه،لكر ال ت رض الضر بة عل  ال ي  الداجم يا ج ال راق لأل تاص  الداجم يف ال راق
 كما نصع املاد  احلاد ة وال شر ر عل  يضوع غري املقبم للضر بة يف ال راق باسم أمبده أو  وصبه أو  جلد ه أو  باسم أي م وض أو  تاجر

 بال مولة أو  وكب  أو  حا س قضائي أو   ئبس   بة ....(
 54ص-1114-دشو ات احللن احلقوقبةم-املالبة ال امة -. د.فو ي عيوي- (13)

يف حدني  د ف  الرسدم مقابد  ي مدة أو       ،ال قه املالي ميبز بني الضر بة والرسم مر حب  كون الضر بة ت ف  دون مقابد   أنبالرغم مر 
 .ما  س ت م االصيالحني دون مراعا  ال مببز ساب  ال كر غالبًا إال إن املشرع  ،مد  ة،
مدبة عادً  هما ال ولة الي ت واج  بها القوات األجدببة، وتيل  علبها االت اقات األمدبة تسمبة ال ولة وأطراف االت اقبة األ - (11)

 Sendingوتيل  علبها االت اقات األمدبة تسمبة ال ولدة املرِسدلة)   الي ترس  ه ه القوات وال ولة( Receiving Stateاملس قبلة )

State. وسوف ن  م  ه ه ال سمبات يف البح ) 
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 اهددد ات .و لدددك جي ددد  مدددر االت اقدددات ال ولبدددة ياضددد ة للقواعددد  ال امدددة يف إبدددرام امل        (11)األطلسدددي
 ل لك غالبًا ،ال ولبة.واالت اقبة يف ه ا اجملاا تغيي اإلطا  القانوني ل دظبم وجود القوات األجدببة يف ال ولة

غدري قابد     ال ال ول ني الي غالبا ما تكون حمدالً فهي ت  ل  بسباد  ك ،(71)مضدبة و اقة م اوضاتما تسبقها 
 .(70)للمساومة

مسدالة  لكدها يف الغال  ت ضمر نصوصًا ت داجل   ،وال  وج  ن  موح  لشك  وحم وى االت اقات األمدبة
كالق د  أو  ) الوال ة القضائبة عل  أفراد القوات األجدببة يف األف اا الي ترتد  املسدؤولبة اجلدائبدة أو  امل نبدة    

 ،ك لك تدظدبم الدزي الرمسدي ل لدك للقدوات     ،مري املم لكات( ن بجة ال ملبات الي تقوم بها ه ه القواتت 
ومحدد   ،األحكددام امل  لقددة بددإجراءات تسددجب  املركبددات واليددائرات والسدد ر  ،تدظددبم الددرتددات الراد و ددة

كاالت اقبة )الص حةو  ت جاوق  تكون االت اقبة موجز  ال إىل تدظبم الضرائ  والرسوم. فضاًل عر ،السالح

لة  ز د  صد حاتها علد  املدئي     يف حني ق  تكون م صَّد  ،(71)(األمدبة بني الوال ات امل ح   وحكومة بدغالد 
  .(77)(0167كاالت اقبددة األمدبددة بددني الوال ددات امل حدد   وأملانبددا الددي ديلددع حبددز الد ددا  يف ا متددو      )صدد حة

رئبس ال ولة إبرامهدا  والي جيبز دس و ها ل ،(74)ه ه االت اقاتمل    والوال ات امل ح   مر أك ر ال وا عق ًا
جيو  للرئبس األمر كدي مما سدة   إ   ،اي  موافقة الربملان األمر كي)الكونغرس( نتد ب  ة دوات بصبغة ات اق

 ات الياب  اإلجرائي دون الرجوع إىل الكونغرس إ ا م   يرق  حقه ال س و ي يف إبرام االت اقات ال د ب  ة
عد   اك    مد    ،إىل إعياء ح  القبام ب لك ال صرف إىل الرئبس األمر كي أو حجبه عده  س و  صراحًةال

ضدرو     هالغالببة ال وا الي تشرتط تشدر  ات  يالفًا ،(75)عل  سلياته املس قلة يف إبرام م   ه ه ال صرفات
 ال  اوضعي  جملس الو  اء صالحبة ال ي أ  ائمكال س و  ال راقي ال لد ا ها الربملان علبها  رطًا مصادقة

لكده ا رتط مصادقة جملدس الددواب بأغلببدة ثل دي أعضداءه علد         ،ال ولبة ن عق  امل اه ات واالت اقاتأبش
 .(76)ال ولبة ومبوج  قانون  دظم  لك بةامل اه   واالت اق

                                                
إال إنهدا تق صدر علد  تدظدبم      ،حلدف مشداا األطلسدي    امل اهد   الدي أنشدئع    إن أطراف ه ه االت اقبة هم ن سدهم أطدراف   - (11)

 وجود قوات إح ى تلك ال وا األعضاء يف أ اضي دولة عضو  ير.  اج :
Mette Prassĕ Hartov- NATO Status of Forces Agreement: Background and a 
Suggestion for the Scope of Application- Baltic Defense Review No.10 Volume2/2003-

p45 
 
ح   صدرح السدب     ،جاو ت السدة ختللها فرتات  كود مل    اس مرت امل اوضات بشان االت اقبة األمدبة ال راقبة األمر كبة  - (71)

 وم  اق  ها. األجدببة ات امل ح   ةصانة القوات إنها "وصلع إىل طر   مس ود" بسب  متسك الوال نو ي املالكي  ئبس الو  اء
 02 العدد20 يونيو02 العدد - 2008 يونيو00ص 1111 ونبو  01يف  1117ال  د  - اج  صحب ة الدها  اللبدانبة

حكومدة الشداه يف إ دران     سدقوط  و ك ي أن ن كر أن اح  أسدباب  ،و لك  ديب  بشك  ياص عل  مديقة الشرق األوسط - (70)
 0164ييبده يف أ لدوا   اطخمدبين يف     دة اهلل ، وهدو مدا هامجهدا    إبرامها الت اقبدة أمدبدة تددظم وجدود القدوات األمر كبدة يف إ دران        هو 0131

 مر "الكالب املرافقة للقوات األجدببة". للسباد  اإل رانبة، وكونها تض  املواطر اإل راني يف موق  أدن  قلباًل ًاصرحي باع با ها ان هاكًا
(71) -Bruce Vaughn- Bangladesh: Background and U.S. Relations- Order Code 

RL33646-Congressional Researches Servise-2007-p2                                                       
           

 ( مر أ  بف وثائ  الببع األببض..U.S.T.531;T.I.A.S.5351 14):  اج  الوثبقة - (77)
خم لدف  دوا يف  005حس  تصرحيات و  ر ال فاع األمر كي  وبرت جب س، فالوال ات امل حد   عقد  ات اقبدات أمدبدة يف      - (74)

 .  اج  ما نشرته الوا دير بوسع عل  موق ها:أ جاء ال ام
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/12/AR200821202001. 

  اج :  - (75)
Professor Oona.Hathaway- The U.S.-Iraq Bilateral Agreement: Constitutional and 

other Legal Concerns. Berkeley Law School-University of California- 2008-p2 
 مر ال س و  ال ائم 60مر املاد   ال قر  ثال ًا  و 11ال قر  سادسا مر املاد  - (76)
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حب  ترتبط بسباد  ال ولة ا تباطًا  ،املالي والضر ن فرعًا مر فروع القانون ال ام ال ايلي   رب ال شر   
يالفًا للقدوانني الدي ال متدس سدباد       ،مبا رًا أسو  ب رعبه اآلير ر )القانون ال س و ي والقانون اإلدا ي(

مل ني والقانون ال جدا ي( فاألصد    ال ولة كالقوانني املدظمة لشؤون اإلفراد الشتصبة واملالبة )مدها القانون ا
وع م سر انه هو مر قبب  االسد  داء الد ي تقبد      ،يف القوانني الضر ببة هو سر انها عل  كافة أ جاء اإلقلبم

 .(73)به ال ولة مبحض إ ادتها مبق ض  ال شر   ال ايلي و االت اقات وامل اه ات ال ولبة
 دببة يف فرت  احلرب عدها يف فرت  السلم:واملالحن اي الف امل املة الضر ببة للقوات األج

ف ي حالة احلرب ال   ا  موضوع السباد  الضدر ببة الن القدوات األجدببدة إمدا أن  كدون وجودهدا بسدب         
احلرب م  ال ولة املس قبلة وهو ما جي لها ياض ة لقواع  القانون ال ولي الي    ربها قوات حم لة ال ختضد   

 كعدد   ا  ،او أن  كدون وجودهدا بيلد  مدر ال ولدة املسد قبلة       (71)الد ولي.  للقانون الوطين مبق ض  ال درف 
للمسداع   الدي    مقاباًلسوف تس   ال ولة املس قبلة إىل  ف  أي قبود او ال زامات ضر ببة عل  ه ه القوات 

اقبدة  لد لك ندرى أن االت    ،   رب امليل  األهم لا يتق مها تلك القوات لصاحل اس قرا  األمر يف ال ولة ال 
بني تبمو  الشرقبة والوال ات امل ح   مدحع قوات الوال دات امل حد   ن دس حصدانة املب دوثني ال بلوماسدبني       

و لدك بسدب  االضديرابات ال ايلبدة الدي       0160نبسدان   01مبوج  ات اقبة فبدا لل القات ال بلوماسدبة يف  
 (71)كانع ت انبها حكومة تبمو  الشرقبة.

كمساع تها يف  ، ولة إىل املوا نة بني املداف  امل حققة مر وجود تلك القواتأما يف حالة السلم ف س   ال
وبدني االح  داظ  اند  مدر سدبادتها       (40)او يف  دع ال د وان اطخدا جي   ،(41)ت     القوات الوطدبة وتأهبلها

ئهدا  إع داء القدوات األجدببدة مدر أي ضدر بة أو  سدم أثدداء أدا        ، ل لك  تسري م ظم االت اقدات علد   الضر ببة
 (41) وما ع ا  لك خيض  للضر بة. ،لواجباتها يف ال ولة

إال أن الوقائ  ال ا خيبة الي  افقع إبرام االت اقات األمدبة أثب ع قصو  االك  اء باإلع اء ال ام للقدوات  
األجدببة يف م اجلة ال     مر الظواهر الي تراف  تواجد  تلدك القدوات يف ال ولدة والدي قد  تقدود إىل حتقد          

 ،يوا كبري  للقدوات األجدببدة أو م  اقد  ها ب بد   عدر املهمدة الرمسبدة ل لدك القدوات او امل  اقد  ر م هدا           د
وامل اا األبر  هو الوقائ  الي  افقدع  تواجد  قدوات الوال دات امل حد   يف أملانبدا الغرببدة والبابدان مدد  نها دة           

تسد  م  يد مات خمصصدة للد د  ال دام ختضد         فه ه القدوات غالبدًا مدا     (47)0145احلرب ال املبة ال انبة عام 
وتصيح  م هدا   ،لرسوم حملبة م   د  ومتا س نشاطات ق  خترج عر مهم ها األساسبة احمل د  يف االت اقبة

ال     مر امل  اق  ر ال  ر  ق مون ي مات م   د  خترج عر تق  م اطخ مات  ل ه القدوات لبشدم  القبدام    

                                                
 116ص-1111-بغ اد-مدشو ات ببع احلكمة-لقانونعلم أصوا ا -د.   اض القبسي - (73)
-بددريوت-ات احللددن احلقوقبددةمدشددو -القسدم ال ددام - ددرح قددانون ال قوبددات -د.علددي عبدد  القداهر القهددوجي  - (71)

 051ص-1111
(71) -The La'o Hamutuk Bulletin- Vol. 3, No. 8: December 2002 (3/3)                          

 االت اقبة كاملًة عل  املوق : وتدظر نصوص         
http://www.laohamutuk.org/reports/UN/02US_TLSOFA.htm 

 املاد  األوىل مر االت اقبة األمدبة بني الوال ات امل ح   وتبمو  الشرقبة - (41)
 املاد  الساب ة ال شرون مر  ات اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق. - (40)
 اجدد  ت اصددبلها:     0150اقددات االت اقبددة األمدبددة األوىل بددني الوال ددات امل حدد   والبابددان سدددة        مددر أوائدد  تلددك االت    - (41)

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Mutual_Cooperation_and_Security_between_the_
United_States_and_Japan.html   

ات امل حد   حدوا ب دض الظدواهر وال  دامالت غدري املشدروعة الدي         راج  تقر ر مركز امل لومات األمدبة الدوطين يف الوال د    - (47)
 حتص  يف القواع  األمر كبة:

 National Gang  Intelligence Center- Gang-Related Activity in the US Armed Forces 
Increasing-12 January 2007-p5-7 
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دشاطات بشك   د عو إىل وضد  إطدا  قدانوني للم املدة الضدر ببة ألنشدية        بإعماا جتا  ة . وت  اي  ه ه ال
 القوات األجدببة وم  اق  ها. 

 ومر األنشية الي ق  ت ي  القوات األجدببة طرفًا فبها : 
قبام القوات األجدببة بال  اق  م   دركات حملبدة للقبدام بإعمداا املقداوالت وال جهبدز والصدبانة يف         -0

 الي تس غلها تلك القوات لصاحلها.القواع  ال سكر ة 
قبام ع د مر أفراد القوات املسلحة ببب  م  ات عسكر ة إىل السكان احمللبني وحتقبد  أ بداح كدبري      -1

 مس  ب  ر مر اإلع اء ال ام لدشاط تلك القوت.
انة قبام  القدوات بال  اقد  مد   دركات أجدببدة غدري مقبمدة يف ال ولدة املضدب ة للقبدام بإعمداا الصدب             -7

حبد  تلجدأ تلدك الشدركات إىل االسد  انة باملقداولني ال دانو ني         ،وال جهبز واإلنشاءات لصاحل هد ه القدوات  
 احمللبني للقبام ب لك.

قبام ع د مر األفراد امل نبني املصاحبني للقوات األجدببة ب  ح أسواق داي  القواع  ال سكر ة ثم  -4
 لبني.قبامهم ببب  ب ض البضائ  والسل  للسكان احمل

 فإ ا كانع  الدشاطات السابقة ياض ة للدظام الضر ن الوطين فب ا  ال سانا حوا:
مر هي اجلهات اطخاض ة للضر بة ؟م د  ختضد  تلدك الدشداطات للضدر بة ؟ وكبدف  د م تقد  ر الضدر بة          

 بصو   دقبقة ؟ وكبف   م حتصبلها؟ 
 ة احلاالت السابقة ب    طرق:لإلجابة عل   لك نالحن أن االت اقات األمدبة تسري عل  م اجل 

االك  اء بوض  نصوص قانونبة يف منت االت اقبة األمدبة للم املة الضر بة ل ه القدوات وتدرك    -األوا
وات اقبدة  (44)البابانبدة -ما تبد ه)االت اقبدة األمر كبدة   ،ال  اصب  األيرى إىل السليات الضر ببة الوطدبة وهو

يري  أعيع السليات الضر ببة الوطدبة صالحبة واس ة يف إيضاع ( واالت اقبة األ(45)حلف مشاا األطلسي
 (46)أي ماد  للضر بة م   ما تبني لا إنها لبسع إلغراض االس ت ام احلصري املقر  يف االت اقبة.

وض  مبادئ عامة عر امل املة الضر ببة  ثدم إحالدة ال  صدبالت إىل قدوانني وت لبمدات ملحقدة        -ال اني
حبد  صد  ت ت لبمدات مدر السدليات ال لببدبدة        (43)ال لببدبدة -تبد ه االت اقبدة االسدرتالبة  وهو ما  ةباالت اقب

 (41)ل ح د بال  صب  املواد اطخاض ة للضر بة وكب بة اس قياعها. 1311316برقم 
وض  مبادئ عامة عر امل املة الضر ببة ثدم إحالدة ال  صدبالت إىل جلدان مشدرتكة ت دألف مدر         -ال ال 

 (41)وهو ما تبد ه ات اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق. املرِسلةال ولة ال ولة املس قبلة و

                                                
يف  امل  لقدة ب دظدبم وجدود القدوات األمر كبدة يف البابدان املوق دة        البابانبدة -مدر االت اقبدة األمر كبدة    XVIIإىل  Xاملواد مر  - (44)

 . الد  الرمسي لالت اقبة كاماًل عل  موق  و ا   ال فاع البابانبة:0161
http://www.mod.go.jp/j/defense/US_keihi/kyoutei_e.pdf 

اح  أطراف مدظمة حلف مشاا األطلسدي يف دولدة    مر االت اقبة األمدبة امل  لقة ب دظبم وجود قوات XIإىل  XIIاملواد مر  - (45)
 . ن  االت اقبة كاماًل يف املوق  الرمسي حللف مشاا األطلسي:0150متو   01طرف  ير املوق ة يف

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17265.htm 
 .مر االت اقبة األمدبة حللف مشاا األطلسي XIIاملاد  - (46)
 دظر ن  االت اقبة كداماًل علد  املوقد  الرمسدي لدو ا         – 1113أ ا   70ت اقبة األمدبة  بني اسرتالبا وال لبني املوق ة يف اال - (43)

 ال جا   والشؤون اطخا جبة االسرتالبة:
http://www.aph.gov.au/house/committee/jsct/7august2007/treaties/philippines_text.pd

f 
 1113تشر ر األوا  01الصاد  يف  0115امل  ا لقانون ال  ر  ة الكمركبة لسدة  7070077األمر  قم  - (41)
 املاد  ال ال ة وال شرون مر ات اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق. - (41)
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 السيادة الضريبية يف اتفاقية سح  القوات األجنبية من العراق -نيالثا املطل 
مرَّت امل املة الضر ببة للقوات األجدببة يف ال راق مبراح  م   د  قب  أن   م تقدبدها يف االت اقبة األمدبة   

  :األيري
قوات حم لدة ختضد  لقواعد      ب  َّهاوهي مرحلة اإلع اء الكام  مر ك  ال زام ضر ن  -املرحلة األوىل

 .(51)ج تلك القوات مر اطخضوع للقوانني الوطدبة)مبا فبها القوانني املالبة والضر ببة(القانون ال ولي الي ختر 
الد ي نشدر يف    03ئ الف)املدحلدة(  قدم   اس مرا  اإلع اء الكام  مبوج  أمر سلية اال -املرحلة ال انبة

حددوا وضدد  االئدد الف وب  ددات اال تبدداط األجدببددة وموظ بهددا    (50)1117حز ددران  13الوقددائ  ال راقبددة يف 
وال ي كان أمرًا مق ضبًا م   يرق إىل الك ري مر ال  اصب  حوا الوض  القدانوني   ،واملقاولني ال املني م ها
  علد  حصدانة مدوظ ي االئد الف وقدوات االئد الف وب  دات اال تبداط         لكدده أكد   ، لقوات الوال ات امل حد  

األجدببة ومم لكاتها وأموالا وأصولا وموظ بها واملقاولني ال املني م ها مر اطخضوع للقدوانني وال دظبمدات   
  (51)ال راقبة.

ض  سلية اإلع اء املشروط مبوج  أمر سلية االئ الف)املدحلة( بد س الرقم حوا و -املرحلة ال ال ة 
االئ الف والقوات م   د  اجلدسبات يف ال راق والب  ات امل بدة يف ال راق وال ي نشر يف الوقائ  ال راقبة قي 

وتضمر أحكامًا ت صبلبًة للم املة الضر ببة ل لك القوات وم  اق  ها حبد  ج د  مسدألة     (57)1114متو   0
نشداط القدوات " يف حد ود مدا هدو ضدرو ي" وهدو مدا         يضوعها للضر بة أمرًا ممكدًا إ  قب  اإلع اء بان  كون 

لكدده جداء مقرتندًا باإلسدرتاتبجبة      ،وان م  بني ه ه األمدر  لبدة  لدك    ، شري ضمدًا إىل إمكانبة فرض الضر بة
الضر ببة الي تبد ها سلية االئ الف الي متبزت ب ت دبض عدام لالل زامدات الضدر ببة وحت  د  نسدبة الضدر بة        

 . (54)% مر أ باحها05بة واحمللبة مبا ال   جاو  عل  الشركات األجدب
وهي مرحلة إبرام ات اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق الي صادق عبها الربملان  -املرحلة الراب ة

 وهي ما سد داوله بال  صب  فبما  أتي. ،يف 1111تشر ر ال اني  13ال راقي يف 
ف رَّفدع   ،الضدر ببة لقدوات الوال دات امل حد   وم  اقد  ها     أفردت االت اقبة األمدبة ع   فقرات للم املدة  

 أيوالرسوم)مبا يف  لك الرسوم اجلمركبة( واجلبا ات مدر   ،ك  الضرائ الضرائ  والرسوم بأنها ت ين" 

وال  ،ال راقبة واألنظمة حمافظاتها مبوج  القوانني أو أجهزتها أوالي ت رضها حكومة ال راق  ،نوع كان
أو حمافظاتها عر ي مات تيلبها  أجهزتها أو ح املبالغ الي تس حصلها احلكومة ال راقبة شم  ه ا االصيال

 "امل ح   وحتص  علبها قوات الوال ات
عدع يف امل املدة   ونوَّ ،وق  فرَّقدع االت اقبدة األمدبدة بدني فئد ني ترتبيدان مبد لوا قدوات الوال دات امل حد            

  الوال دات  وفئدة وامل  اقد ون مد    ،فئدة القدوات املسدلحة    مدا وه ،الضر ببة ببدهمدا علد  أسداس هد ا ال قسدبم     
 يف ال رعني اآلتبني: وهو ما سد داوله ،امل ح  
 

 القوات املسلحة -الفرع األول

 حت    املقصود بالقوات املسلحة -أوال

                                                
  1117لسدة   03امل  ر اإلدا ي لسلية االئ الف املؤق ة يف ال راق بوا برمير  ألمر سلية االئ الف  قم  اج  مق مة  - (51)
 1117حز ران  13 -0جزء -7131ع د - (50)
 مر األمر امل كو  1مر القسم  0ال قر   - (51)
 1114كانون ال اني  0يف -0جزء-7115ع د  - (57)
املدشدو  يف الوقدائ  ال راقبدة ب د د      1114امل  لد  باإلسدرتاتبجبة الضدر ببة ل دام      41 اجد  املد كر  ال وضدبحبة لألمدر  قدم       - (54)

 70/01/1117 يف 7110
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 ل ا را ال  د
 

مدر   إن حت   ًا دقبقًا مل لوا القوات املسلحة      ا أهمبة كبري  يف االت اقدات األمدبدة ملدا سدبرتت  علبده       
املزا ا وامل املة اطخاصة الي   م   بها أفراد القوات املسلحة لل ولة املرِسلة)كاحلصانة القضدائبة واإلع داءات   
الضر ببة( ل لك جته  االت اقات عل  حصر م هوم القوات املسلحة مب هوم غري قاب  ألك ر مدر ت سدري ح د     

البابانبدة  -لة أو م  اقد  ها. فاالت اقبدة األمر كبدة   ال   ع جمااًل   م اس غالله مدر جاند  قدوات ال ولدة املرِسد     
عَّرفع عضو القوات املسلحة للوال ات امل ح   بأنه" الشت  ال ي   م  يف اطخ مة ال  لبة ملصدلحة قدوات   

يف حني يصصع ال قرتني (55)الوال ات امل ح   الرب ة أو البحر ة أو اجلو ة أثداء تواج ه يف األ اضي البابانبة"
وكدد لك ف لدع ات اقبدة حلدف مشددالي     ،أفدراد القدوات املسدلحة    تل  ر دف ال دصدر املد ني وعددائال    ال دالب ني 

األطلسي إ  جاءت بدصوص م شابهة م  فرق هو أن األيري  أجا ت ليريف االت اقبة ع م مشوا عد د مدر   
بة فق  عَّرفع أما االت اقبة األمدبة ال راقبة األمر ك (56)الوح ات أو ال شكبالت مر وصف" القوات املسلحة"

أي فرد  د مي إىل جبأل الوال ات امل ح   أو قواتها البحر ة أو اجلو ة عضو القوات املسلحة للوال ات بأنه" 
القدوات   أفدراد  ضدم مجبد     الكبدان الد ي   " يف حني عَّرفع قوات الوال ات امل ح   بأنها "أو ي ر السواح 

 أ اضيوع ادها املوجود عل   وأجهزتهامم لكاتها  مجب و ،وال دصر امل ني املرتبط بها ،األمريكبةاملسلحة 
 (53)"ال راق

واملالحن عل  الد  الساب  انه سا  عل  مدا سدا ت علبده االت اقدات األمدبدة األيدرى مدر حت  د   ملدر          
أال أن هد ا الدد  قد  أديد  يف مد لوا القدوات املسدلحة ال دصدر          ، ديب  علبهم وصدف)القوات املسدلحة(  

و ا   دفاع الوال ات امل ح  .  م ني   م  ل ى أي وال ي عرف ه االت اقبة بأنه" ،ك القواتامل ني املرتبط ب ل
وهد ا مسدلك مد قد  ألنده سدب يي لده  ات        (51)"ال دراق  املقدبمني عداد  يف   األفدراد وال  شم  ه ا االصيالح 

ا    لد  باالل زامدات   وهو ما ت جدبه ب دض االت اقدات ال سدبما ميد    ،احلما ة القانونبة املمدوحة للقوات املسلحة
كما أن هد ا الدد  م   يدرق إىل عوائد  أفدراد القدوات املسدلحة: هد   د ي  ضدمر القدوات             (51)الضر ببة.

 تاملسلحة وحيظ  بد س امل املة ال  ضبلبة ل لدك القدوات؟ وهد ا الددق  يف امل اجلدة قد    د ح اجملداا ل دائال         
وهدو مدا جتدب ده     ،بلبة الي   م   بها أفراد تلك القدوات قوات الوال ات امل ح   للميالبة ب ات امل املة ال  ض

 (61) ب ض االت اقات األمدبة فأب  ت عائالت القوات األجدببة عر االم با ات املقر   للقوات ن سها.
 
 امل املة الضر ببة للقوات املسلحة -ثانبًا

والد ي   درَّف بأنده     ،كر ةت ت  القوات األجدببة مكانًا ماد ًا جرى ال رف علد  تسدمب ه بالقاعد   ال سد     
 لباتها وم  اتها وخما ن االع   آاملكان ال ي ت ت ه القوات ال سكر ة إل واء أفراد قواتها املسلحة و

وحت وي القاع   ال سكر ة عل  أماكر خمصصة ملدام أفراد القوات املسلحة وأيرى طخزن م  اتها و يري  
. كد   لدك   درض علد  اجلهدات      (60)وإدا   ال ملبدات  األسلحة الي تس ت مها وأيرى إلدا   االتصاالت

القائمة عل  إدا   ه ه القواع  القبام ب  د مر امل امالت املالبة لضمان دميومة عم  هد ه القاعد   كال  اقد     
مدد    ددركات م  دد د  لصددبانة امل دد ات ال سددكر ة وصددبانة مبدداني القاعدد   وتددوفري يدد مات املدداء والكهربدداء   

                                                
 ( مر االت اقبة األمر كبة البابانبةI( مر املاد  )0ال قر  ) - (55)
 ( مر ات اقبة حلف مشاا األطلسيI( مر املاد  )0ال قر  ) - (56)
 مر املاد  ال انبة مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق. 1،7ال قرات  - (53)
 ات األجدببة مر ال راق.مر املاد  ال انبة مر ات اق سح  القو 4ال قر   - (51)
 االت اقبة األمر كبة البابانبة ون س  قم ال قر  مر ات اقبة حلف مشاا األطلسي..( املاد  األوىل bال قر ) - (51)
 ( املاد  األوىل االت اقبة األمر كبة البابانبة ون س  قم ال قر  مر ات اقبة حلف مشاا األطلسي..cال قر ) - (61)
(60) -military-base.html        http://en.wikipedia.org/wiki/ 
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لد ا اسد  ع   لدك قبدام سدليات ال ولدة        ،مبدا أنهدا ت دوطر يف أ اضدي غدري دول هدا      و ،واالتصاالت وغريهدا 
و  ي  يف  لك إع ائها مر  ،املس قبلة مبساع   تلك اجلهات عل  القبام مبهام إدامة عم  القاع   ال سكر ة

األمدبدة   أي ضر بة أو  سم ت يلبها مهمة إدامة اس مرا  ة ال مد  يف القاعد   ال سدكر ة.  و تسدري االت اقدات     
وال  وج  اس  داء ل ه القاع   طاملا  ،(61)عل  إع اء القوات املسلحة مر م ظم االل زامات املالبة والضر ببة

ال زمع تلك القوات بأه اف االت اقبة الي غالبًا ما تكون ت ز ز ال  اون املشرتك يف جمداالت األمدر والد فاع    
هدداك ب دض ال  اصدب  الدي قد  تقدود إىل يضدوع تلدك          . لكدر (67)واملساهمة يف السدلم واالسد قرا  الد ولي   

القوات للضر بة يف حاالت م بدة خترج فبها القوات املسلحة عر ال ف املدصدوص علبده يف االت اقبدة ل قدوم     
 ةمبما سددة الدشدداطات ال جا  ددة بكدد  أ ددكالا مددر اسدد رياد وتصدد  ر وببدد  و ددراء. وقدد  سددا ت االت اقبدد       

 ت علبه االت اقدات األمدبدة فأع دع قدوات الوال دات امل حد   مدر دفد  أي         األمر كبة عل  ما سا-ال راقبة
 سم أو ضر بة ُق ِّ ت قبم ها وُفر ضع يف أ اضي ال راق عل  السل  واطخ مات الي مت أو سب م  درانها يف  

وفبمدا  لدي ب دض     (64)ال راق مر قب  قوات الوال ات امل ح   أو بالدبابة عدها إلغراض االس ت ام الرمسي.
  ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق:الدشاطات امل  ا  مر الضر بة مبوج  

اس رياد امل  ات أو ال جهبزات أو املواد أو ال كدولوجبا إىل ال راق وال ص  ر مر ال راق فبما خي   -0
 . (65)املواد الي مت  رائها فبه

( لسددة  71قانون ال جدا   ال راقدي  قدم )   ت  رب أعماا االس رياد وال ص  ر مر األعماا ال جا  ة مبوج  
امل د ا   0111لسددة   007وهي ياض ة للضر بة مبوجد  قدانون ضدر بة الد ي  ال راقدي  قدم        ،(66) 0114
   السد ت ام قدوات الوال دات امل حد      أن تكون م د َّ وق  ُأع بع مر الضر بة هدا بشروط وهي  ،(63)القانون

قبة وأن تقد م سدليات قدوات الوال دات امل حد   إىل السدليات       أن تكون مس و د  حصر ًا ل د ب  ه ه االت او
 (61)ال راقبة وثائ  مداسبة ت بع ما مر  كره.

 وميكر أ راد مالحظ ني مهم ني عل  اإلع اء الساب :
وقب ت  راء تلدك امل د ات بدان تكدون السد ت ام       ،أن االت اقبة أو دت فقرات عامة غري مدضبية -ا

وه ا مر  انه إعياء سلية تق  ر ة واس ة للجهات القائمة عل  تد بد    ،ولة(القوات ال سكر ة بوثائ  )مقب
لد لك ندرى    ،االت اقبة( و ؤدي إىل إفالت الك ري مر املدواد املسد و د  مدر الرسدوم     االت اقبة)الي م حت دها

ب ددض االت اقددات ترفدد  جدد اوا وت لبمددات حددوا طبب ددة ونددوع هدد ه امل دد ات وسددب  ومكددان اسدد ت امها    
   (61) اقبة األمدبة بني اسرتالبا وال لبني()كاالت
م ت ضمر االت اقبة اجلهة الي ت وىل  قابة امل  ات الي   م  درائها يف ال دراق وإعداد  تصد  رها      -ب

حبدد  تشددري الدصددوص إىل أن القددوات ن سددها تقددوم بدد لك دون أن  كددون طددرف عددر اجلاندد     ،إىل اطخددا ج
ع قوات الوال ات امل ح   عر اس رياد أو اس ت ام امل  ات إلغراض ال راقي واك  ع االت اقبة بوجوب ام دا

                                                
( مر االت اقبدة األمدبدة بدني الوال دات امل حد   وحكومدة       III( مر االت اقبة األمر كبة البابانبة، واملاد )XIمر املاد ) 1ال قر   - (61)

 قوات األجدببة مر ال راق.( مر ات اقبة حلف مشاا األطلسي، واملاد  السادسة عشر مر ات اق سح  الXوتبمو  الشرقبة، واملاد )
البابانبدة، واالت اقبدة املربمدة بدني     -مر: ات اق سح  القوات األجدببة مر ال دراق واالت اقبدة األمر كبدة    اج  د باجة ك   - (67)

 الوال ات امل ح   ومجهو  ة تبمو  الشرقبة.
 مر ال راق.  اج  املاد  السادسة عشر اطخاصة بالضرائ  مر ات اق سح  القوات األجدببة - (64)
 مر املاد  اطخامسة عشر  مر ات اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق 0ال قر   - (65)
 مر قانون ال جا  . 5ال قر  ثال ًا مر املاد   - (66)
 مر املاد  ال انبة مر قانون ضر بة ال ي . 0ال قر   - (63)
 األجدببة مر ال راقمر املاد  اطخامسة عشر  مر ات اقبة سح  القوات  0ال قر   - (61)
 امللح  باالت اقبة امل كو    1311316مر ج وا ال  ر  ة الكمركبة  قم  7،4املاد   - (61)
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. وه ا قصو  تشر  ي كبري إ  مر املمكر أن   م اس غالله لشدراء كمبدات مدر امل د ات واألسدلحة      (31)جتا  ة
وهد ا مدا ت ا ك ده     ،مر ال راق وإعاد   حدها وبب ها يف يدا ج ال دراق بأ بداح   درتض يضدوعها للضدر بة      

مدد    صدالحبة واسد ة يف  مشداا األطلسدي الدي أعيدع السدليات الضدر ببة لل ولدة املسد قبلة          ات اقبة حلدف 
.وهدا مر املداس  أن نشري (30)اس رياد أو تص  ر أي ماد  ت  ق  أنها لبسع لالس ت ام احلصري ل ه القوات

 إىل حادثددة مددر عدد   حددوادث أيددرى حصددلع قبدد  توقبدد  االت اقبددة حسدد  مددا نشددرته صددحب ة االن بددد ت   
الرب يانبة عر قبام ع د مر أفراد اجلبأل الرب ياني بشدراء كمبدات كدبري  مدر األسلحة)مس سدات( و دحدها       

  (31)وبب ها يف القواع  األمر كبة يف املانبا.
لغددرض االسدد هالك أو  بقددوات الوال ددات امل حدد  الشتصددبة اطخاصددة  د واألجهددز املددوااسدد رياد  -1

 .(37)مر ال راق بالدسبة املواد الي مت  رائها فبه  ىل ال راق وال ص  رإ االس ت ام الشتصي
أع ع االت اقبة ك  املواد  ات الياب  الشتصي سواء كان  لك اس رياد مدر يدا ج ال ولدة املسد قبلة أو      

بشرطني: أن تكون الكمبدات   ُقبِّ   لكر ه ا اإلع اء أو أي دولة أيرى املرِسلةتص  ر مر ال راق إىل ال ولة 
ولة وم داسبة م  االس  ماا الشتصبة وأن ال ت ضمر املواد املص    بدودًا  ات أهمبة ثقافبة أو املس و د  م ق

 (34)تا خيبة لل راق.
وم حت د االت اقبة اجلهة الي تق   م   تكون هد ه الكمبدات )م قولدة( يف حدني تسدري ب دض االت اقدات        

لبدة يف ال ولدة ومدر ممد لني عدر قدوات       عل  إناطدة  لدك بلجددة مشدرتكة مؤل دة مدر ممد لني عدر السدليات احمل         
والسدب  هدو ك در  احلدوادث الدي        (35)الوال ات امل ح   الغا ة مدها ضمان ع م إسداء  اسد ت ام هد ه املداد     

. كما وتؤ ر الك ري مر الوقائ  م ى ترايي اجلهات (36)تؤ ر إساء  اس ت ام اجلبأل األمر كي ل ا اإلع اء
و ك ي أن نو د  ،ال سكر ة وا ويروج البضائ  والسل  مر واىل القواع ال سكر ة األمر كبة يف م اب ة دي

عر قبام سليات ال حقب  اجلددائي األمر كبدة    1113كانون األوا  11ما نشرته صحب ة  ال اميز األمر كبة يف 
مثدانون   11111بد قبدة كال ددكوف( و   )مئة وعشر  ألدف قي دة سدالح ندوع      001111بال حقب  يف اي  اء 

كان مر امل رتض تو   ها لقوات األمر ال راقبة  1115-1114)مس س  تصي( يف ال رت  بني ألف نوع 
 (33)لكدها تسربع إىل السوق السوداء يف ال راق. 

ديوا ويروج املركبدات والسد ر واليدائرات إىل األ اضدي ال راقبدة بدرًا أو عدر طر د  املدوانئ           -7
 (31)وامليا ات.

لوال ات امل ح   واليائرات امل نبة الي ت م  حصرًا مبوج  عق  وه ا اإلع اء  شم  طائرات حكومة ا
وهد ا الدد  أك در تقببد ًا مدر أمدر سدلية االئد الف املؤق ة)املدحلدة( الدي            ،م  و ا   دفاع الوال ات امل حد   

 (31)جاءت يالبة مر اإل ا   ل ا الشرط.

                                                
 مر املاد  اطخامسة عشر مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق 5ال قر   - (31)
 مر االت اقبة األمدبة حللف مشاا األطلسي XIIاملاد   - (30)
(31) -The INDEPENDENT- British troops 'plotted to dell guns from Iraq' by Ian 

Herbert-Tuesday,12 December 2006 
 مر املاد  اطخامسة عشر  مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق. 1ال قر   - (37)
 مر املاد  اطخامسة عشر  مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق. 5و   1ال قرتان  - (34)
 .من االتفاقية األمريكية اليابانية XIمن المادة  8الفقرة  - (35)
جدود البوفالو(   رض  ب ض  )ق  تلق ع السبدما األمر كبة ه ه احلوادث الي غالبًا ما تبقي طي الك مان ل د ج فلمًا باسم - (36)

 إىل السوق السوداء يف أملانبا. األمر كي ال سكر ة ال ائ   للجبألال ملبات املشبوهة ل  د مر اجملد  ر والضباط يف بب  امل  ات 
(33) - The TIME- Did GIs sell Guns in Iraq? By: Brian Bennet- Thursday20, 

December, 2007  
 مر املاد  ال اس ة مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق. 0ال قر   - (31)
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  دة واألدو دة والسدل  واطخد مات     إنشاء وإدا   مكات  الرب   واطخ مات املالبة وم اجر بب  األغ -4
 (11)الرتفبهبة واطخ مات اإل اعبة.

لصدداحل هدد ه القددوات  كدد لك جيددو  للقددوات األجدببددة أدا   ال   دد  مددر املدشددات واطخدد مات الرتفبهبددة      
مت تقبب   لك بالشروط اآلتبدة:  ق صدر الوصدوا إىل يد مات هد ه األنشدية علد  أفدراد         ك لك ،وم  اق  ها

   وأفراد ال دصر املد ني وامل  اقد  ر مد  الوال دات امل حد   ومسد ت مبه واأل دتاص        قوات الوال ات امل ح
والكبانات الي   م االت اق علبها.وان ت ت  سليات قوات الوال ات امل ح   اإلجدراءات املداسدبة للحبلولدة    

الكباندات  دون بب  أو إعاد  بب  السل  واطخد مات املد كو   إىل أ دتاص م  دؤ ن لدم بالوصدوا إىل هد ه        
 واالس  اد  مر ي ماته.

 (10)اس ت ام موجات اإل ساا والرتددات املس ت مة بال دسب  م  السليات ال راقبة. -5
 وم   لك ختض  قوات الوال ات امل ح   للضر بة يف احلاالت ال البة:

مشمولة باإلع اء قبامها ببب  املواد املس و د  وامل  ا  مر الرسوم الكمركبة إىل أفراد أو كبانات غري  -0
حب  جي  دف  الضرائ  والرسوم املس حقة عل  ه ه البضدائ    ،الضر ن أو االم با ات اطخاصة باالس رياد

 (11)وقع البب .
 (17)قبامها بيل  ي مات يف ال راق لصاحل ه ه القوات. -1

ي تيلبها قدوات  اطخ مات الأن تكون  لك اطخ مات وهي ل كانياحلبز املاالت اقبة  قبَّ ت ويف فقر  أيرى
.واملالحدن أن هد ا   (14)املدشدات واملسداحات امل  د  علبهدا السد ت امها احلصدري       دايد   الوال ات امل ح   يف

كد لك  ) 03إ  كدان أمدر سدلية االئد الف )املدحلدة(  قدم        ،ملصلحة اليدرف ال راقدي   الد  جاء أك ر مراعاً 
 ،اس ت ام املداء والكهربداء والرسدوم األيدرى     االت اقبة البابانبة( د  عل  إع اء القوات املسلحة مر  سوم

 (15)وإ ا م ميكر  لك عملبًا تكون الرسوم بالس ر األك ر ت ضباًل.
ك  عملبة  راء ت م يف ال راق ختض  للضر بة أو الرسم إ ا م تكر إلغراض االس ت ام الرمسدي  -7

  (16)لقوات الوال ات امل ح  .
 

 سلحةاملتعاقدون مع القوات امل -الفرع الثاني
باطخد مات والسدل  الضدرو  ة الدي حت اجهدا تلدك        املسدلحة  و  وىل امل  اق ون مهمدة جتهبدز هد ه القدوات    

 ،القوات كأعماا الصبانة واإلنشاءات واملقاوالت داي  املدشات واملساحات الي تسد ت مها هد ه القدوات   
تلدك القدوات كاف  داح امليداعم     كما ميكر أن تقوم  ب  د مر األنشية ال جا  ة داي  تلك املساحات لصداحل  

و شددم  وصددف امل  اقدد ون مدد  القددوات األجدببددة  دد   أصددداف املقدداولني         واملددداط  اطخ مبددة والرتفبهبة. 
فع ات اقبة سح  القدوات األجدببدة مدر ال دراق     ة أو م دو ة( وق  عرَّبسواء كانوا أ تاص طبب )وامل  ه  ر

غري ال راقبة ومس ت مبهم الد  ر   قانونبةال أو الكبانات األ تاص"امل  اق ون م  الوال ات امل ح   بأنهم 

                                                                                                                                
 ساب  ال كر.1114لسدة  03 الف  قم مر املاد  القسم الساب  مر أمر سلية االئ 0ال قر   - (31)
 مر املاد  ال اس ة عشر  مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق 0ال قر   - (11)
 مر املاد  احلاد ة عشر مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق 4ال قر   - (10)
 ال راق.مر املاد  اطخامسة عشر  مر ات اق سح  القوات األجدببة مر   4ال قر  - (11)
 مر املاد  السادسة عشر  مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق. 1ال قر   - (17)
 مر املاد  اطخامسة  مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق.  4ال قر  - (14)
 ساب  ال كر.1114لسدة  03مر املاد  القسم ال اس  مر أمر سلية االئ الف  قم  1ال قر   - (15)
 مر املاد  ال ا ر   مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق.  0قر  ال  - (16)
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يف ال راق  واألمراملوجودون يف ال راق ل وفري السل  واطخ مات  أو مواطدو بل  ثال  أمريكبونهم مواطدون 
 و لك مبوج  عق  أو عق  ثانوي م  أو حلساب قوات الوال ات ،امل ح   أو نبابة عدها قوات الوال ات إىل

 (13)"ال راقبة األ اضي أو الكبانات املشروعة املقبمة عاد  عل  األفراد  شم  ه ان املصيلحان وال ،امل ح  
ق  مبدزت   -(11)أسو  ب  د  ير مر االت اقات –يف ضوء ه ا ال  ر ف ميكر مالحظة أن ه ه االت اقبة 

 بني صد ني مر امل  اق  ر:
  ولة املس قبلةامل  اق ون مر الشركات غري املقبمة عادً  يف ال  -أواًل

 و شم  ه ا ال  بري نوعني مر امل  اق  ر: 
 ،املرِسدلة جدسدبة ال ولدة    و  ي  يف  لدك كد  مدر حيمد     -املرِسلةامل  اق ون املقبمني يف ال ولة  -0 

وخيضد ون   املرِسدلة   و ا   الد فاع يف ال ولدة   عدر طر د  عقدود مدر قبد      م  القوات األجدببة حب     اق ون
إع ائهم مر أي ال زام ضر ن جتدبًا  عل ل لك تسري االت اقات الضر ببة  املرِسلةني ال ولة قوانل ًاللضر بة وفق

نشاطات يا ج أطا  ي مة مبما سة  قبامهم مر املمكر أن خيض ون للضر بة عد لكر  ،لال دواج الضر ن
االت اقدات   ي م تشدملها عدد   لدك تد ي  أعمدالم ضدمر األعمداا ال جا  دة الد         ،وجتهبز القوات املسلحة

 (11)األمدبة باإلع اء.
أما ات اقبة سح  القوات األجدببة مدر ال دراق فقد  اسد ت مع االت اقبدة ت دبري )املواطددة( ل صدف بهدم           

وهددم  ،ت ددبري )غددري املقبمددة( يف ال ددراق عكمددا اسدد ت م،األفددراد أو الشددركات األمر كبددة ال املددة يف ال راق
م عل  أساس اجلدسبة يف الغال  وال داني م بدا  اج مداعي  قدوم     فاألوا م با  سباسي  قو ،م با  ر خم ل ني

و  هم مر ند  هد ه املداد  أن ال درد اليبب دي أو امل ددوي        ،عل  أساس امل   الي  قضبها األجدن يف ال ولة
لكي   م   باالم با ات اطخاصة بامل  اق  ر األجان  جي  أن حيم  اجلدسبة األمر كبة وان ال  كون مقدبم يف  

امل  ا الد ي أو د   0111لسدة  007يف إحالة ضمدبة إىل م هوم املقبم يف قانون ضر بة ال ي   قم  ،اقال ر
واألصد  أن هد ه   (11)وج   ع م توفر اح  ه ه الشروط اع با ه غري مقدبم.  ،م      رب ال رد مقبمًا ت صباًل

علد  قدوات الوال دات امل حد        ال ئة ت م   باإلع اء الضر ن مر ك  ال زام بشرط أن  كون نشاطها مقصو ًا
بكون نشاطها ياض  أما أ ا ام   إىل القبام مبما سة األنشية ال جا  ة يا ج املساحات املس غلة فس ،حصر ًا

ول   سب  اإلع اء هو األي  بدظر االع با  مسالة اال دواج الضر ن ال ي ميكر أن ختض  له  (10)للضر بة.
يف الوال ات امل ح   حب   وجد   لدك يضدوعها للضدر بة يف حمد       ه ه الشركات باع با ها  ركات مقبمة 

أن املباني الي تقوم تلك الشركات بصبان ها وإضافة حتسبدات علبها أمندا سد ؤوا إىل احلكومدة     كما ،توطدها
ال راقبددة حبدد  تل ددزم الوال ددات امل حدد   بإعدداد  كامدد  املدشددات واملسدداحات املتصصددة السدد ت ام القددوات    

ت حمدد  الوال ددات امل حدد   كدد  تكددالبف البددداء أو أعمدداا ال حددو ر أو ال يددو ر يف املدشددات    و كمددا األمر كبددة
 (11)واملساحات امل    علبها.

حب  ممكر أن ت  اق  م ها  -املرِسلةأي مر غري ال ولة املس قبلة أو  -امل  اق ون مر دولة ثال ة -1
 املرِسلة مب ان عملها ق  ال تكون م وفر  يف ال ولة مر يرب  أو مها   يف األيري  القوات األجدببة ملا ت م   به

                                                
 مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق.  املاد  األوىلمر   5  ال قر - (13)
 ( مر ات اقبة حلف مشاا األطلسيIمر املاد  ) 7،1( االت اقبة األمر كبة البابانبة وال قرتان Iاملاد  ) 7،1ال قرتني  - (11)
 االت اقبة األمر كبة البابانبة.(  مر XIVاملاد )  - (11)
مر املاد  األوىل مر قانون ضر بة ال ي  الداف  م      رب الشت  اليبب ي أو امل ددوي مقبمدًا ومدهدا     01أوضحع ال قر    - (11)

ر م صلة، والساكر يف ال راق أ ا كان األجدن ال ي سكر ال راق م   ال  ق  جمموعها عر س ة أ هر أو سكده م   ال تق  عر أ ب ة أ ه
 مس ت مًا ل ى  ت  م دوي يف ال راق...لل  صب   اج  املاد  ال قر  امل كو  . مر القانون.

 مر املاد  اطخامسة عشر مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق.  0ال قر   - (10)
 جدببة مر ال راق.مر املاد  اطخامسة  مر ات اق سح  القوات األ  1،7ال قر   - (11)
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علد  إع داء هد ه الشدركات مدر الضدر بة الدي تكدون كد لك ياضد ة            االت اقدات ك لك تسدري   ،أو املس قبلة
 للضر بة يف بل انها.

م امل  اقد  ر  وق  أديلع ات اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق امل  اق  ر مر بل  ثال  ضمر م هدو 
مدر  هؤالء امل  اقد ون   م  دون بد ات االم بدا ات الدي   م د  بهدا امل  اقد ون          أن  لكو  ين  ،ملقبمنيغري ا
يف حني  ،كافة الشركات األجدببة ال املة لصاحل قوات الوال ات امل ح  وه ا  شم   الوال ات امل ح    عا ا
 .(17)  اق ون مر ال ولة الضب ةج ه ه ال ئة مر االم با ات الي   م   بها املاالت اقات ختر  ب ضنرى 

 امل  اق ون مر الشركات املقبمة عادً  يف ال ولة املس قبلة   -ثانبًا
أسددو  بالشدركات الوطدبددة أو   ،وهدؤالء خيضد  نشدداطهم الضدر ن بالكامدد  إىل قدوانني ال ولددة املسد قبلة      

 االت اقدات علد  اسد ب ادهم مدر     حب  تسري ،األجدببة األيرى الي متا س نشاطًا جتا  ًا يف ال ولة املس قبلة
 (14)أي ام با    م   به امل  اق ون مر الصد ني امل كو  ر سابقًا.

ختض  ه ه ال ئة يف ات اقبة سح  القوات األجدببة مر ال راق للدظام الضر ن ال راقي ولكد   سدم أو   و
 دراق. ومسدالة اإلقامدة يف    علد  أن  كوندوا مقدبمني يف ال    ،ت ر  ة أو ال زام مدالي خيضد  لده املدواطر ال راقدي     

ال راق تكون باالس داد إىل امل ا ري الي ح دتها القوانني ال راقبدة وبداألي  قدانون ضدر بة الد ي  ال راقدي       
ولضمان يضوع ه ه ال ئة للضر بة أوجبع االت اقبة عل  قدوات الوال دات    ،امل  ا 0111لسدة  007 قم 

 وك لك سا ت  (15)د ر وامل  اق  ر ومبالغ ال قود  ات الصلة.امل ح   تزو   السليات ال راقبة بأمساء املو 
 (16)ات أيرى.ات اق

 اخلامتة
 النتائج: -أ

األجدببة مر ال راق أك ر مراعا َ  ملصلحة ال راق قباسًا بدأوامر سدلية    تجاءت ات اقبة سح  القوا -0
 االئ الف املؤق ة)املدحلة( السابقة

ئبة وجوان  الوال ة القضائبة)اجلدائبة وامل نبة( دون أن ت يي  كزت االت اقبة عل  اجلوان  اإلجرا -1
واك  ع بإحالة ال  صبالت إىل جلان مشرتكة بني طدريف االت اقبدة  د م     ،ن س األهمبة ملسالة السباد  الضر ببة

وهو ما قاد إىل حتو   اغل  املشاك  الي س دشأ يف املسد قب  إىل تلدك اللجدان الدي  غلد        ،حت   ها الحقا
 وغالبًا ما  كون عملها ب ب ا عر اي  قابة تشر  بة أو سباسبة. ،علبها الياب  ال ين وال ملي

حدداوا امل دداوض ال راقددي االح  دداظ ةدد  ال ددراق يف فددرض الضددرائ  علدد  القددوات األجدببددة           -7
 ،باالت اقبدة  إال انه ترك فراغًا كدبريًا فبمدا    لد  باآللبدات والضدمانات ل يببد  املبدادئ الدوا د          ،وم  اق  ها

ول   ما دف ه ل لك هو اع قاده أن بقاء تلك القوات هو وجود مؤقع  د هي مب   ال ت جاو  بض  سدني كمدا  
كات اقبددة حلددف مشدداا األطلسددي  ،يالفددًا لالت اقددات الددي أبرمددع ل دد وم عقددود طو لددة  ،و د يف االت اقبددة

 البابانبة.-واالت اقبة األمر كبة 

 التوصيات-ب
ال راقي أن  كون حم دًا وواضحًا يف توضبح السباسة الضر ببة لل دراق يف   شرع   باملكان مر األج -0

 .أك ر مر ت سري بادئ الي كانع مبادئ عامة حت م ه ه االت اقبة عر طر   ت صب  ال     مر امل

                                                
 البابانبة. -االت اقبة األمر كبة (I( املاد  )bال قر ) - (17)
 .مر ات اقبة حلف مشاا األطلسي(I)( االت اقبة األمر كبة البابانبة وال قرتان XIVال قرتني ) - (14)
 املاد  األوىل  مر ات اق سح  القوات األجدببة مر ال راق.  - (15)
 ( مر االت اقبة األمر كبة البابانبةXIمر املاد ) 1  ( مر ال قرc)ال قر  - (16)
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البئدة ال امدة للكمدا ك باع با هدا     ا البئدة ال امدة للضدرائ  و   المشدرع ال راقدي إديد   مدر املمكدر ل   -1
ألعرف يف طبب ة ال  امالت ال جا  ة وصو  ال هرب الضر ن أك ر مر اللجان ال دبة الي تدرك حت  د ها إىل   ا

 اليرفني.
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