مكتب املدعي العام

تقرير عن أنشطة الدراسة األولية
2017

 4كانون األول/ديسمرب 2017

العراق/المملكة المتحدة
التاريخ اإلجرائي
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ختضع احلالة يف العراق/اململكة املتحدة لدراسة أولية منذ  13أيار/مايو  . 2014وقد تلقى مكتب

املدعي العام (أو ’’املكتب‘‘) ما جمموعه  32بالغا أو مذكرة إضافية مبوجب املادة  15فيما يتعلق باحلالة يف
العراق/اململكة املتحدة.
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ويف  10كانون الثاين/يناير  ، 2014قدم املركز األورويب للحقوق الدستورية وحقوق اإلنسان (’’املركز

األورويب‘‘) ،جنبا إىل جنب مع هيئة حمامي ي املصلحة العامة (’’اهليئة‘‘) ،بالغا مبوجب املادة  15يدعي حتمل
مسؤولني من اململكة املتحدة املسؤولية عن جرائم حرب تنطوي على انتهاكات منهجية ارتكبت يف حق حمتجزين يف
العراق بني عامي  2003و.2008
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ويف  13أيار/مايو  ،2014بعد أن وردت معلومات إضافية عن اجلرائم املدعى ارتكاهبا يف البالغ املقدم

يف  10كانون الثاين/يناير  ،2014أعلنت املدعية العامة عن إعادة فتح الدراسة األولية بشأن احلالة يف العراق ،اليت
سبق أن أُغلقت يف عام .2006
المسائل األولية المتعلقة باالختصاص
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العراق ليس دولة طرفا يف نظام روما األساسي ومل يودع إعالنا مبوجب املادة  ) 3( 12بقبول اختصاص

احملكمة .ووفقا للمادة ( )2( 12ب) من النظام األساسي ،ال تندرج األفعال املرتكبة يف إقليم دولة غري طرف ضمن
اختصاص احملكمة إال عندما يكون الشخص املتهم باجلرمية أحد رعايا إحدى الدول اليت قبلت اختصاص احملكمة.
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وقد أودعت اململكة املتحد ة صك تصديقها على ال نظام األساسي يف  4تشرين األول/أكتوبر .2001

ب يف
وعلى هذا األساس ،يكون للمحكمة اختصاص بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي اليت تُ ْرتَ َك ُ
إقليم اململكة املتحدة أو اليت يرتكبها رعايا اململكة املتحدة اعتبارا من  1متوز/يوليه .2002

معلومات سياقية أساسية
العمليات العسكرية البريطانية في العراق من آذار/مارس  2003حتى تموز/يوليه 2009
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يف  20آذار/مارس  ، 2003بدأ نزاع مسلح بني حتالف تقوده الواليات املتحدة واململكة املتحدة ،وبني

القوات املسلحة العراقية ،جبولتني من الغارات اجلوية تبعهم ا نشر للقوات الربية .ويف  7نيسان/أبريل  ،2003سيطرت
القوات الربيطانية على البصرة ،ويف  9نيسان/أبريل ،سيطرت القوات األمريكية على بغداد ،وإن استمر القتال بشكل
ت سلطة االئتالف املؤقتة حزب البعث العراقي ،فأفضى إىل عزل قيادة
متقطع .ويف  16نيسان/أبريل  ،2003حلَّ ْ
حزب البعث من مواقع السلطة داخل اجملتمع العراقي.
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ويف  8أيار/مايو  ، 2003أبلغت حكومتا الواليات املتحدة واململكة املتحدة رئيس جملس األمن التابع

لألمم املتحدة عن سلطاهتما ومسؤولياهتما والتزاماهتما احملددة مبوجب القانون الدويل الواجب التطبيق بوصفهما سلطتني
قائمتني باالحتالل حتت قيادة موحدة .وقد أنشأت دولتا االحتالل ،عن طريق قائد قوات التحالف ،سلطة االئتالف
املؤقتة لتكون مبثابة ’’إدارة لتصريف أعمال‘‘ ُخ ولت سلطة القيام ،يف مجلة أمور ،ب إصدار التشريعات إىل أن يتأتى
تشكيل حكومة عراقية.
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ويف  8حزيران/يونيه  ، 2004اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة القرار  1546الذي ينص على

انتهاء االحتالل وتويل احلكومة العراقية امل ؤقتة كامل املسؤولية والسلطة يف العراق لحلول  30حزيران/يونيه  .2004غري
أن نقل السلطة هذا ،جرى قبل املوعد احملدد بيومني ،أي يف  28حزيران/يونيه  ، 2004عندما تولت احلكومة املؤقتة،
اليت أنشأها جملس احلكم ،السيطرة على زمام األمور يف العراق ومل ي عد بالتايل ل سلطة االئتالف املؤقتة وجود .وبعد
ذلك ،بقيت القوة املتعددة اجلنسيات يف العراق ،مبا يف ذلك وحدة كبرية من ا ململكة املتحدة ،عمال بإذن من جملس
األمن التابع لألمم املتحدة واستجابة ل طلب من حكومة مجهورية العراق  .وعند انتهاء هذه الوالية يف  30كانون
األول/ديسمرب  ،2008بقيت ،مبوافقة احلكومة العراقية ،القوات األجنبية اليت كانت ال تزال موجودة يف العراق.
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وكانت العمليات العسكرية الربيطانية يف العراق جترى منذ بد اية الغزو يف  20آذار/مارس  2003وحىت

انسحاب آخر ما تبقى من القوات الربيطانية يف  22أيار/مايو  2011حتت االسم الرمزي ’’ عملية تيليك‘‘.

التط ورات ذات الصلة على الصعيد المحلي
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على الصعيد احمللي  ،أدى سلوك القوات الربيطانية يف أثناء عملية تيليك إىل طائفة واسعة من اإلجراءات

لدى السلطات املدنية والعسكرية ،مبا يف ذلك دعاوى أمام احملاكم العسكرية ،ودعاوى مدنية وجنائية ،إضافة إىل
التحريات القضائية والتحريات العامة.
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ونظرا للعدد الكبري من االدعاءات اليت تلقتها وزارة الدفاع واليت تدعي لح دو

أنشطة إجرامية،

أنشأت الوزارة ،يف آذار/مارس  ،2010فريق االدعاءات التارخيية العراقية (’’ فريق االدعاءات‘‘) ،وهو وحدة

متخصصة تتألف من ضباط شرطة من البحرية امللكية وحمققني سابقني من الشرطة املدنية ،لضمان التحقيق على
الوجه السليم يف االدعاءات املوثوق هبا والتأكد من صحة الوقائع .واستنادا إىل األرقام الرمسية لفريق االدعاءات،
تلقى الفريق ما جمموعه حنو  3 400ادعاء يتعلق لحدو عمليات قتل غري مشروعة وسوء معاملة يف خالل الفرتة
من عام  2010إىل هناية حزيران/يونيه .2017
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وشكلت أيضا اجلرائم اليت ادعي بأن القوات الربيطانية ارتكبتها يف الع راق موضوع حتقيقني عامني

بادرت إليهما وزارة الدفاع يف الفرتة من عام  2008إىل عام  2009للتحقيق يف وفاة هباء موسى ،أحد املدنيني
العراقيني ،عندما كان رهن االحتجاز لدى قوات ا ململكة املتحدة ،يف أيلول/سبتمرب ( 2003أو ’’ حتقيق هباء
موسى‘‘) والتحقيق يف مزاعم القتل غري املشروع وسوء املعاملة الناشئة عن ما يُسمى ب ’’ معركة داين بوي‘‘

( Battle

 )of Danny Boyيف أيار/مايو ’’( 2004حتقيق السويدي‘‘) .ويف احلالتني معا ،مثل اجملىن عليهم املزعومني بشكل
مشرتك حمامون من هيئة حمامي املصلحة العامة ومكتب احملاماة ليه داي ،ومها مكتبا حم اماة بريطانيان رائدان يف
قانون حقوق اإلنسان ومتخصصان يف العمل مع املشتكني العراقيني.
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ويف عام  ،2016أحالت هيئة تنظيم احملامني كل من هيئة حمامي املصلحة العامة ومكتب احملاماة ليه

داي إىل احملكمة التأديبية للمحامني ل سلوكهما يف خالل التحري يف قضية الس ويدي .وكان التحري قد خلص أساسا
إىل أنه مل يُقتل أي سجني أو تُشوه جثه  ،وأن أخطر االدعاءات املزعومة ضد القوات الربيطانية كانت ’’أكاذيب
متعمدة وختمينات متهورة وعداء متأصال‘‘.
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ويف شباط/فرباير  ،2017أدان فريق احملكمة التأديبية للمحامني احملامي الرئيسي السابق هليئة حمامي

املصلحة العامة  ،فيل شاينر ،بشأن  12هتمة تتعلق بسوء السلوك املهي وشطبت امسه من قائمة احملامني العامني.

وقد اهنارت ’’هيئة حمامي املصلحة العامة‘‘ يف آب/أغسطس  2016بعد أن فسخت وكالة امل ساعدة القانونية
عقدها معها بسبب إخالهلا ’’بالشروط التعاقدية‘‘ ،اليت ال عالقة هلا باإلجراءات التأديبية .ومن جهة أخرى،
خلصت احملكمة التأديبية للمحامني ،يف  9حزيران/يونيه  ،2017إىل عدم ثبوت مجيع االدعاءات املوجهة ضد
مكتب ليه داي وحماميها.
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ويف  10شباط/فرباير  ، 2017أصدرت اللجنة الفرعية للدفاع يف برملان اململكة املتحدة التقرير

اخلتامي لتحر أجري يف نيسان/أبريل ’’( 2016حتري فريق االدعاءات التارخيية العراقية‘‘ ) بشأن مسألة دعم وزارة
دفاع اململكة املتحدة لألفراد العسكري ني السابقني واحلاليني الذين خيضعون إلجراءات قضائية ،وال سيما بشأن عمل
فريق االدعاءات  .وانتقد التقرير بصفة خاصة فريق االدعاءات بسبب ما ادعي به من كونه عدمي الفعالية ولقصور
سلوكه املهي ومارس ت اللجنة الفرعية ضغطا على وزارة الدفاع لوقف نفقات فريق االدعاءات بإهناء عمله والقيام
بدال من ذلك ب تقدمي الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم للجنود الربيطانيني اخلاضعني للتحقيق.
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ويف نفس اليوم الذي صدر فيه تقرير التحقيق ،أعلن وزير الدفاع إهناء عمل فريق االدعاءات قبل

املوعد احملدد أصال يف  30حزيران/يونيه  ،2017يف خضم خماوف التدخل السياسي ،مستشهدا بتوقعات فريق
االدعاءات نفسه اليت تفيد بأن ه من املتوقع أن ينخفض حجم عمل الوحدة إىل حوايل  20حتقيقا لحلول صيف عام
.2017
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وأُهني عمل فريق االدعاءات هنائيا يف التاريخ احملدد ،يف  30حزيران/يونيه  .2017واعتبارا من 1

متوز/يوليه  ،2017أعيد دمج حتقيقات فريق االدعاءات املتبقية يف نظام الشرطة العسكرية النظامية وتولتها وحدة
حتقيق جديدة تُعرف باسم وحدة ’’التحقيقات املوروثة للشرطة العسكرية النظامية‘‘.

فحص المعلومات المتاحة
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ووفقا للممارسة املتبعة واملادة  ) 2( 15من النظام األساسي ،أوىل املكتب اهتماما خاصا لتقييم

موثوقية مصادر املعلومات الواردة وخطورهتا .ومبا أن االدعاءات األحد

عهدا واملوجهة ضد قوات اململكة املتحدة

يف العراق مل يعرض معظمها على نظر املكتب إال مقد م معلومات واحد ،فإن املكتب التزم الكثري من احليطة يف هذا
الصدد.
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وعند إجراء هذا التقييم ،استعرض املكتب بشكل مستقل مجيع الظروف ذات الصلة اليت أثرت على

مصداقية مقدم املعلومات الرئيسي ،مبا يف ذلك النتائج اليت توصلت إليها احملكمة التأديبية للمحامني ضد فيل
شاينر ،واعرتافات فيل شاينر نفسه يف أثناء اإلجراءات التأديبية ،واملسائل اليت هلا عالقة بوسيط واحد على األقل
م ن الوسطاء الرئيسيني هليئة حمامي املصلحة الع امة يف امليدان ،إضافة إىل السياق السياسي العام الذي جرت فيه
اإلجراءات التأديبية ضد هيئة حمامي املصلحة العامة.
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ولدى تقييم مصداقية االدعاءات نفسها ،اختذ املكتب موقفا مبقتضاه ميكن اعتبار البيانات الفردية

الواردة من هيئة حمامي املصلحة العامة معلومات موثوقا هبا مبا فيه الكفاية إذا كانت معززة مبستندات مؤيدة (من
قبيل حماضر االحتجاز ،والشهادات الطبية ،والصور الفوتوغرافية  ،وما إىل ذلك) و/أو عززهتا معلومات متاحة من
مصدر ثالث موثوق به  ،مبا يف ذلك تقارير حقوق اإلنسان ،ونتائج التحقيقات العامة يف اململكة املتحدة ،والبيانات
املتعلقة بتسويات التعويض خارج إطار احملاكم أو غريها من املواد ذات الصلة.

االختصاص الموضوعي
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وقعت اجلرائم اليت يدعى أن قوات اململكة املتحدة ارتكبتها يف سياق نزاع مسلح دويل يف العراق يف

الفرتة من  20آذار/مارس  2003إىل  28حزيران/يونيه  ،2004ويف سياق نزاع مسلح غري دويل يف الفرتة من 28
حزيران/يونيه  2004إىل  28متوز/يوليه  . 2009وكانت اململكة املتحدة طرفا يف هذين النزاعني املسلحني طوال
الفرتة الزمنية كلها.

الجرائم المدعى بارتكابها في أثناء االحتجاز لدى قوات ا لمملكة المتحدة
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ادعت هيئة حمامي املصلحة العامة واملركز األورويب أن أفراد قوات اململكة املتحدة ارتكبوا بشكل

منهجي وعلى نطاق واسع جرائم احلرب املتمثلة يف التعذيب ،وما يتصل بذلك من سوء املعاملة ضد ما ال يقل عن
 1 071حمتجزا عراقيا عمال ’’با لسياسة املتعمدة حلكومة اململكة املتحدة املتمثلة يف إساءة معاملة احملتجزين
العراقيني يف خالل الفرتة من آذار/مارس  2003إىل كانون األول/ديسمرب  2008يف إقليم العراق‘‘ .وادعت هيئة
حمامي املصلحة العامة واملركز األورويب أن أفراد القوات ا لربيطانية ارتكبوا  52حالة قتل غري م شروع لحق أشخاص
كانوا حمتجزين لديهم يف أثناء الفرتة نفسها يف العراق.
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واستنادا إىل املعلومات املتاحة ،مبا يف ذلك بعض االدعاءات اليت عُ رضت على املكتب منذ عام

 2014واعتربها معلومات ذات مصداقية ،يؤكد املكتب من جديد استنتاجه السابق بوجود أساس معقول لالعتقاد
بأنه يف الفرتة من  20آذار/مارس  2003إىل  28متوز/يوليه  2009ارتكب أفراد من القوات املسلحة للمملكة
املتحدة جرائم احلرب التالية يف سياق النزاعات املسلحة يف العراق ضد أشخاص كانوا حمتجزين لديهم ،وتشمل:

القتل العمد/القتل( ،املادة ( )2( 8أ) ’ ‘1أو املادة ( )2( 8ج) ’ ،)‘1والتعذيب واملعاملة الالإنس انية/القاسية
(املادة ( )2(8أ) ’ ‘2أو املادة ( )2( 8ج) ’ ،)‘1واالعتداء على كرامة الشخص (املادة ()2(8ب)’ ‘21أو
املادة ()2(8ج) ’ ،)‘2واالغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي (املادة ( )2( 8ب) ’ ‘22أو
املادة ( )2( 8ه ) ’.)‘6
الجرائم المدعى بارتكابها خارج حالة االحتجاز لدى قوات ا لمملكة المتحدة
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وتلقى املكتب عددا حمدودا من االدعاءات اليت تفيد بأن القوات املسلحة للمملكة املتحدة ارتكبت

أيضا أعمال قتل يف أثناء عملياهتا العسكرية اليت مشلت غارات جوية وعمليات قتالية برية داعمة .وقد حلل املكتب
االدعاءات نفسها يف سياق الدراسة األولية للحالة يف العراق يف عام  ،2006وخلص آنذاك إىل عدم وجود أساس
معقول لالعتقاد بأن هذه األفعال املدعى ب ارتكاهبا تعادل جرائم احلرب اليت تدخل يف اختصاص احملكمة.
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وال تغري املعلومات اجلديدة املتاحة القرار السابق الذي يفيد بأنه يف غ ياب معلومات تشري إىل قصد

ال قتل أو استهداف املدنيني أو األعيان املدنية ،أو التسبب يف إصابات مدنية مفرطة إفراطا واضحا ،ال يوجد أساس
معقول لالعتقاد بأن القوات املسلحة الربيطانية ارتُكبت جرائم حرب تدخل يف اختصاص احملكمة يف سياق عملياهتا
العسكرية غري املتصلة لح االت االعتقال واالحتجاز .ورغم أن املكتب عرضت عليه حواد

إضافية  ،فإن املعلومات

الوقائعية اليت مت توفريها ال تشكل أساسا معقوال لالعتقاد بأن القوات املسلحة الربيطانية كانت تقصد استهداف
املدنيني يف هذه احلواد .
تقييم المقبولية
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يف ضوء االستنتاجات األولية اليت متَّ التوصل إليها فيما يتعلق باجلوانب املتعلقة باالختصاص

القضائي  ،جيري املكتب تقييما للمقبولية .وعلى النحو املبني يف املادة  ) 1(17من النظام األساسي ،تشرتط املقبولية
تقييما للتكامل واخلطورة .ومتاشيا مع اسرتاتيجية املكتب يف املقاضاة ،سيجري املكتب تقيي ما للتكامل واخلطورة فيما
يتعلق بأشد اجلرائم خطورة اليت يُدعى ب ارتكاهبا واألشخاص الذين يتحملون القسط األكرب من املسؤولية عن تلك
اجلرائم .وال ينص النظام األساسي على أي تسلسل إلزامي عند النظر يف التكامل واخلطورة .وجي ب أن يكون املدعي
العام مقتنعا باملقبولية يف هذين اجلانبني قبل الشروع يف اإلجراءات.

أنشطة مكتب المدعي العام
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يف خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،ركز املكتب أنشطته على إجراء تقييم وقائعي وقانوين شامل

للمعلومات املتاحة ،مبا يف ذلك إجراء تقييم مستقل ودقيق جلميع البالغات املقدمة مبوجب املادة  15يف ضوء
املعلومات اجلديدة والتطورات األ خرية اليت حدثت على الصعيد احمللي  .ويف سياق هذه العملية ،عمل املكتب مع
أصحاب املصلحة الرئيسيني ،وال سيما مع مرسلي البالغات مبوجب املادة  15وحكومة اململكة املتحدة ،كما
أجرى عددا من األنشطة التحليلية األخرى.
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ويف إطار استعراضه الدقيق للتطورات ذات الصلة على الصعيد الوطي ،أوفد املكتب بعثته الثالثة إىل

اململكة املتحدة يف  13و 14شباط/فرباير  . 2017وقد مكنت البعثة املكت ب ،يف مجلة أمور ،من مجع مزيد من
املعلومات السياقية وغريها من املعلومات املتعلقة ب اإلجراءات التأديبية املتخذة ضد فيل شا ينر ،مبا يف ذلك آراء
شركاء هيئة حمامي املصلحة العامة ،كما متكن املكتب من احلصول على معلومات مستكملة من فريق االدعاءات

عن التقدم احملرز يف حتقيقاته يف خضم قرار وزير الدفاع الربيطاين إهناء عمل فريق االدعاءات قبل املوعد األصلي
احملدد.
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وعقب البعثة ،تلقى املكتب معلومات مستكملة إضافية ومعلومات من حكومة اململكة املتحدة ،ومن

فريق االدعاءات ،ومن مرسلي البالغات مبوجب املادة  ،15وهيئة حمامي املصلحة العامة ،واملركز األورويب .وعالوة
على ذلك ،تبادل املكتب اآلراء بشأن املسائل املتعلقة بالدراسة األولية م ع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة ،مبا
يف ذلك ممثلو املنظمات غري احلكومية والباحثون.
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وأجرى املكتب استعراضا شامال جلميع املعلومات املتاحة اليت تشمل ،يف مجلة أمور ،املقاالت

واملنشورات اإلعالمية اجلديدة ،واالجتهاد القضائي احلديث للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  ،والنتائج ذات
الصلة اليت توصلت إليها السلطات على الصعيد احمللي ،من قبيل فريق االدعاءات التارخيية يف العراق والتحقيقات
املتعلقة لحاالت الوفيات يف العراق ،وكذلك اجللسات املعقودة أمام اللجنة الفرعية للدفاع يف برملان اململكة املتحدة.
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وتلقى امل كتب كذلك معلومات عن اإلجراءات الوطنية ذات الصلة اليت قامت هبا سلطات اململكة

املتحدة ونظر فيها ،وال سيما فيما يتعلق بوقائع اجلرائم اليت مت حتديدها .وأقام املكتب  ،لدى قيامه بذلك ،اتصاال
منتظما مع املخاطبني املالئمني ،مبا يف ذلك هيئة االدعاء العام العسكرية وف ريق االدعاءات التارخيية يف العراق  ،وكبار
املوظفني يف الوكالتني ،وغريهم من موظفي الدولة املعنيني .كما قام املكتب بالت حقق من عملية االنتقال بني فريق
االدعاءات التارخيية يف العراق وخلفه ،أي وحدة ال تحقيقات املوروثة للشرطة العسكرية ،وال سيما لتقييم االستمرارية
الفعلية بني الكيانني من حيث املعرفة املؤسسية واإلجراءات واخلربة والرقابة القضائية .ويعرب املكتب عن امتنانه
لسلطات اململكة املتحدة لت عاوهنا املستمر يف سياق هذه الدراسة األولية.

االستنتاج
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بعد إجراء تقييم وقائعي وقانوين شامل للمعلومات املتاحة ،توصل املكتب إىل استنتاج مفاده أن هناك

أساسا معقوال لالعتقاد بأن أفراد القوات املسلحة للمملكة املتحدة ارتكبوا جرائم حرب ت دخل يف نطاق اختصاص
احملكمة ضد أشخاص كانوا حمتجزين لديهم .وجيري املكتب حاليا تقييما للمقبولية ويعتزم إجنازه يف إطار زمي معقول.

