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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

أزمة تكييف الوضع القانوني للشركات العسكرية اخلاصة
 يف القانون الدولي

ملخص

لقد أخذت مسألة مناهضة ظاهرة االرتزاق العسكري على الصعيدين العالمي واإلقليمي وقتا طويال وتطلبت 
جهودا دبلوماسية مضنية حتى وصلت إلى منتهاها باعتبار اللجوء إلى استخدام المرتزقة من األعمال غير 

المشروعة دوليا، فضال عن تجريم كل عمل يتخذ وصف االرتزاق.
بالوصول إلى هذه النتيجة برزت ممارسة دولية مشابهة في مجال استعمال القوة وهي اللجوء إلى الشركات 
العسكرية الخاصة، هذه األخيرة التي لم تطلها عناية القانون الدولي كأحد المواضيع الجديرة باالهتمام على 

الرغم من تواجدها في الخطوط األمامية للعديد من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
الكلمات  الدالة :االرتزاق العسكري، المرتزقة، الشركات العسكرية الخاصة.

Abstract 

During many decades if not centuries hiring mercenaries in several armed conflicts was accepted even legitimate in the 
eyes of the international practice, it’s only lately that its has been declared unlawful and incriminated thanks to some 
huge and hard working diplomatic efforts. 

Once this task accomplished, a new international practice took place in the field of the use of the force, it is question of 
Private Military Companies and their armed staff ‘’Contractors’’, these latter escape totally from the international law 
spectrum in spite of their decisive role in several armed conflicts, aren’t they in the first lines of front in many battle field 
all over the world ?. 
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The Qualification Crisis about the Private Military 
Compagnies’ Legal Status in the International law

د. ريـاحي الطاهر
أستاذ حماضر قسم "ب"

كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد الشريف مساعدية – سوق أهراس
riahitahar@yahoo.fr

مقدمة

مل يكن اجملتمع الدولي يولي االهتمام املطلوب لظاهرة االرتزاق 
والتدخالت  العدوان  أعمال  أن  من  الرغم  على  العسكري 
أحد عوامل  املرتزقة قد شكلت  بها  يقوم  اليت كان  العسكرية 
عدم االستقرار يف العالقات الدولية، وإن كان هناك تيار يدين 
إىل  اللجوء  عمل  يكتسيها  اليت  الشرعية  غري  بالطبيعة  ويندد 
استخدام املرتزقة ويطالب مبحاربة الظاهرة عن طريق فرض 
هناك  كانت  الشأن)1(،  هذا    يف  الدول  على  قانونية  التزامات 

مواقف أخرى غربية باخلصوص تتقبل عمل املرتزقة وتشجعه 
على  غيورة  وطنية  أنظمة  لقلب  استخدامهم  بغرض  وذلك 
مقدرات شعوبها أو لضرب حركات حترر الشعوب اليت تطمح 

إىل االستقالل.
أما بعد جتريم االرتزاق العسكري الفردي ظهرت يف معادالت 
جديدة  ممارسة  القوة  استخدام  جمال  يف  الدولية  العالقات 
العسكرية اخلاصة، وهي كيانات ختضع  بالشركات  مسيت 
للقانون اخلاص)2( ومتارس نشاطها وفق ما يقرره قانون دولة 
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هلذه  التشريعات  هذه  من  البعض  جتيز  حيث  التأسيس 
أتاح  الشركات تصدير خدماتها ونشاطها إىل اخلارج، وهو ما 
من  العديد  يف  وملحوظ  فاعل  بشكل  تسهم  بأن  الكيانات  هلذه 
األوىل  الصفوف  ويف  الدولية  وغري  الدولية  املسلحة  النزاعات 
الدولي  القانون  فيه  يسكت  الذي  الوقت  يف  القتال  جبهات  من 
يثريها  ملحة  أسئلة  وجود  رغم  النشاط  من  النوع  هذا  على 
املوضوع يف جمال املسؤولية الدولية عن انتهاك متعاقدو هذه 
الشركات القانون الدولي اإلنساني، ويف جمال احلماية املقررة 
ألسري احلرب واملركز القانوني هلؤالء املقاتلني الذين يعملون 

لدى الشركة.
وعليه يسجل أن العمل الدولي للشركات العسكرية اخلاصة 
وهي  الدولي  القانون  صعيد  على  اإلشكاليات  من  العديد  يثري 
تنحصر  سوف  الدراسة  هذه  أن  بيد  بالبحث،  جديرة  كلها 
هذه  مع  للمتعاقدين  القانوني  بالتكييف  املتعلق  اجملال  يف 
الشركات بالقياس مع املركز القانوني للمرتزقة يف القانون 
كان  إذا  التالية:  اإلشكالية  طرح  طريق  عن  وذلك  الدولي، 
االرتزاق العسكري الفردي حمظور يف القانون الدولي وفق معايري حمددة 
هل ميكن انطباق نفس الوصف على املتعاقدين العسكريني األجانب 

الذين جتمعهم مع املرتزقة عدة مواصفات قانونية؟

لإلجابة على اإلشكالية نعمد إىل تقسيم الدراسة إىل مطلبني 
نتعرض يف املطلب األول إىل عمل االرتزاق العسكري وموقف 
للشركات  الثاني  املطلب  خنصص  ثم  منه،  الدولي  القانون 

العسكرية اخلاصة واملركز القانوني ملستخدميها. 
املطلب األول: االرتزاق العسكري وموقف القانون الدولي

من  العسكري  اجملال  يف  املرتزقة  خدمات  إىل  اللجوء  يعترب 
أقدم املمارسات، فمنذ عصور ما قبل التاريخ دأب األمراء وحتى 
التعاقد مع جنود حمرتفني  النظم اجلمهورية على  احلكام يف 
األعمال  يف  ومترسهم  خرباتهم  من  االستفادة  بغرض  أجانب 
القتالية، ومتى أخذنا يف االعتبار أن املرتزق هو :" كل مقاتل 
يقدم خدماته إىل حكومة أجنبية مقابل أداءات مالية")3( ميكن 
يف  ضاربة  ممارسة  هي  العسكري  االرتزاق  ظاهرة  أن  القول 
القدم مرتبطة بظهور الدولة وعوز وفقر بعض اجملتمعات اليت 

تصدر بعضا من أفرادها للقتال يف جمتمعات أخرى.
عن  وختليها  االستقرار  إىل  الشعوب  ميول  يشكل  جهة  فمن 
االرحتال، ظهور امللكية الفردية، تطور التبادل وانقسام اجملتمع إىل 
طبقات متصارعة، عوامل كانت هلا املساهمة يف تأسيس أجهزة 
ذات طبيعة حكومية من شأنها التصدي إىل الصراع الطبقي عن 
طريق شرعنة سيطرة طبقة على األخرى بقوة القانون وبقوة 
الردع املادي)4(، ومن جهة أخرى أدى الفقر الذي يعصف بالعديد 
تفشى  يف  الزراعة  تقهقر  أو  احلروب  بسبب  إما  اجملتمعات  من 

البطالة وخلق وفرة يف األيادي الباحثة عن العمل.
االرتزاق  مهنة  تطور  يفسر  الظاهريتني  هاتني  فتضافر 

العسكري اليت شكلت يف وقت ما احلل البسيط والسهل ألولئك 
احلاكمة  الطبقة  إىل  سواعدهم  تأجري  إال  ميلكون  ال  الذين 
اليت  الطّيعة  األداة  تلك  فيهم  رأت  واليت  قادة  من  ميثلها  ومن 

متكنها من تعزيز سلطتها وإدامة نظامها القائم.
من الناحية التارخيية وحبسب العديد من الدارسني للظاهرة  
أوروبية  ممارسة  هي  املرتزقة  استخدام  إىل  اللجوء  فإن 
األمثلة  من  بالعديد  التارخيية  السجالت  وحتتفظ  بامتياز 
جبيش  عرف  ما  أبرزها  ولعل  العسكري  االرتزاق  ظاهرة  عن 
الرافدين  انتقلوا إىل بالد  إغريق  آالف" وهم مرتزقة  "العشرة 
الفرس  ملك  شقيقه  ضد  الصغري"  "سريوس  لتمرد  دعما 

"آرتاكسركسيس".
األوروبية  احلروب  يف  بقوة  الظاهرة  استفحال  نسجل  كما 
خاصة مع بداية النصف الثاني من القرن الثاني عشرة حيث 
فشل نظام التجنيد اإلقطاعي يف توفري العدد الكايف من الفيالق 
اليت متكنه من خوض حروب طويلة، ما أدى مبلوك أوروبا إىل 
اللجوء خالل القرون الوسطى وبعدها إىل استئجار املرتزقة)5(.

أما املثال األبرز يف العامل اإلسالمي عن ظاهرة املرتزقة فيمكن 
متعددة  مراحل  خالل  العثماني  اجليش  تكوين  يف  جنده  أن 
الرابع عشر  القرن  اإلمرباطورية إىل غاية منتصف  من حياة 
االنكشاري  اجليش  عن  مستقلة  فيالقهم  وكانت  ميالدي 

.)6("Baltaci وتسمى "لواء بلطجي
ومل تتقهقر الظاهرة يف أوروبا إال مع بدايات القرن التاسع عشر 
اخلدمة  وتأسيس  الوطنية  والروح  القومية  األفكار  بتنامي 
التخلي  يف  كبرية  بدرجة  ساهمت  اليت  اإلجبارية  العسكرية 
على  حرصها  منطلق  من  فالدولة  االحرتافية،  اجليوش  عن 
مصاحلها االقتصادية وعلى متسكها مببدأ احلياد فإنها حتظر 
أطراف  أحد  لفائدة  املقاتلني  تدريب  أو  جتنيد  من  شكل  أي 
بداية  اليت صاحبت احلقبة من  األمثلة  لقلة  النزاع)7(، ونظرا 
02 نكتفي بذكر واقعة اجتياح  91 إىل منتصف القرن  القرن 
استأجرتهم  مرتزقة  جمموعات  من   1954 سنة  غواتيماال 
غواتيماليون  بينهم  من  وكان  األمريكية  املخابرات  وكالة 
حكم  نظام  لقلب  وذلك  باملنفى  متواجدين  كانوا  معارضون 

."Abenz الرئيس "آبنز
نالحظ  للمرتزقة  قانوني  تعريف  غياب  ويف  آخر  صعيد  على 
خالل  سّيما  العشرين  القرن  بدايات  مع  الظاهرة  رجوع 
اجملندين  ظاهرة  راجت  أين  الثانية  العاملية  احلرب  وبعد 
كما  وانتمائية،  إيديولوجية  قناعات  أساس  على  املتطوعني 
األهلية  احلرب  يف  شاركت  اليت  الدولية"  "الكتائب  شأن  هو 
فيالق  أو   ،)1939 ومارس   1936 جويلية  بني  االسبانية)ما 
النازي يف احلرب  الذين ساندوا اجليش  األوروبيني  املتطوعني 
العاملية الثانية ضد االحتاد السوفياتي، أو اجملموعات الصينية 

اليت تدخلت يف احلرب الكورية مع نهاية 1950.
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القرن  ستينيات  بدايات  مع  إال  رواجها)8(  الظاهرة  تستعد  ومل 
املنصرم مع احلركة االنفصالية بإقليم "كتانغا" جبمهورية 
الكونغو الدميقراطية، حيث ال نكاد نسمع حبرب يف العامل إال 
على  كثرية  واألمثلة  أحداثها  يف  مهم  دور  للمرتزقة  وكان 

ذلك يف إفريقيا خاصة نذكر منها:
بإقليم "كتانغا" مجهورية  العسكرية االنفصالية  - احلركة 

الكونغو الدميقراطية 1960 /1963.
القوات  ضد  اليمن  يف  امللكي  للنظام  املوالية  القوات  مترد   -

اجلمهورية ابتداء من 1963.
- سحق القوات احلكومية الكنغولية مدعومة باملرتزقة الغربيني 

لتمرد منطقة "كويلو" واملقاطعات الشرقية 1965/1964.
الكونغولية  املركزية  احلكومة  على  املرتزقة  جحافل  -مترد 

عام 1967.
- انفصال "بيافرا" عن نيجرييا 1969/1968.

- جتنيد املليشيات املسيحية للعشرات من املرتزقة خالل احلرب 
األهلية اللبنانية 1989/1975)9(.

يف  دونار"  "بوب  الفرنسي  املرتزق  لعبه  الذي  اهلدام  الدور   -
جزر  مترد    ،1982- 1981 بتشاد  العسكري  االنقالب  إفريقيا: 
القمر 1995 وتشكيل احلرس اجلمهوري بهذه اجلمهورية من 
املرتزقة تزعمهم هذا األخري بتمويل وجتهيز من دولة جنوب 

إفريقيا)10(.
على ضوء األمثلة سالفة الذكر يتجلى بوضوح الدور السليب 
الذي يلعبه املرتزقة وتداعيات أنشطتهم اهلدامة على استقرار 
الدول وتهديدها للسلم واألمن الدوليني، حيث نستعرض فيما 
يلي قواعد القانون الدولي اليت تناولت موضوع املرتزقة ويتعلق 
بعمل  ترقى  اليت  وتلك  املرتزق،  تعّرف  اليت  بالقواعد  األمر 
القانون  بقواعد  وانتهاء  الدولية،  اجلرمية  مصف  إىل  املرتزق 
أسري  مبركز  متتعه  من  املرتزق  حترم  اليت  اإلنساني  الدولي 

احلرب يف حال مت القبض عليه وهو يشارك يف نزاع مسلح.
الفرع األول: تطور مفهوم املرتزق يف املمارسة والقانون الدوليني

الدولي عند تعاطيه مع ظاهرة االرتزاق العسكري  القانون  إن 
يصطدم مبشكلة ذات بعدين:

املرتزقة يف  اللجوء إىل استخدام  البعد األول: ويتعلق مبسألة   -
املمارسة أن  النوع من  النزاعات املسلحة ذلك أنه ال ميكن هلذا 
يوجد أو أن يزدهر يف حال عزفت الدولة أو احلركات املسلحة 

عن استخدامه.
- البعد الثاني: ويتعلق بالتصدي للمرتزق بوصفه الشخصي عن 
طريق جتريم االرتزاق العسكري وتوقيع اجلزاء اجلنائي على 
كل من ينطبق عليه وصف "املرتزق" وهو األمر الذي شأنه أن 

حيقق الردع العام واخلاص يف هذا الصدد.

اليت تعاطت  النصوص  أن  املرحلة إىل  وجتدر اإلشارة يف هذه 
نسبيا  حديثة  تعترب  الدولي  القانون  يف  املرتزق  تعريف  مع 
وعليه وجب التعرض إىل الكيفية اليت بواسطتها مت التعاطي 

مع املفهوم قبل صدور تعريف أممي بشأنه)11(.
األبعاد  ذات  خاصة  كمشكلة  تربز  مل  املرتزقة  ظاهرة  إّن 
الدولية إال مع األحداث الدامية اليت صاحبت انفصال " إقليم 
املرتزقة  إىل  معظمها  يف  نسبت  واليت  الكونغو  عن  كانتغا" 
الغربيون الذين استقدمهم زعيم احلركة االنفصالية "موسى 
1960 و1963 حيث صدر  ما بني   "Moise Tshombé تشوميب 
عن هيئة األمم املتحدة جمموعة من القرارات والتوصيات)12( 
ولكن  الكونغو  يف  املتواجدين  املرتزقة  بانسحاب  كلها  تطالب 
دون إعطاء تعريف هلؤالء واالكتفاء بوصفهم أولئك "األجانب 
ضد  االنفصالية  القوات  يف  انفرادية  بصفة  تطوعوا   الذين 

احلكومة املركزية يف كونغو".
أما يف سنة 1967 وعقب العصيان العنيف الذي قام به املرتزقة 
ضد احلكومة املركزية بالكونغو واليت سبق هلا بدءا من 1964 
"كويلو  منطقة  يف  التمرد  حركات  لضرب  بهم  استعانت  أن 
األمم  أمن  جملس  من  كل  طالب  البالد،  شرق  يف   "Kwilu
)االحتاد  اإلفريقية  الوحدة  ملنظمة  القمة  ومؤمتر  املتحدة 
املرتزقة  توظيف  دون  باحليلولة  العامل  دول  حاليا(  اإلفريقي 

على أقاليمها بغرض اإلطاحة حبكومات الدول األجنبية)13(.  
بقيت غري  املرتزقة  تعريف  أن مسألة  أخرى نسجل  من جهة 
اجلمعية  اختذتها  اليت  التوصيات  خمتلف  يف  حتى  حمددة 
تصفية  بشأن   1968 عام  من  ابتداءا  املتحدة  لألمم  العامة 
08 من  بالفقرة  املثال ما ورد  االستعمار حيث نقرأ على سبيل 
 ":  1968 ديسمرب   20 يف  الصادرة   XXIII  /2465 رقم  التوصية 
إن املمارسة املتمثلة يف استخدام املرتزقة ضد حركات التحرر 
الوطين واالستقالل هو عمل إجرامي وأن املرتزقة حبد ذاتهم 
من  العديد  اختذت  حيث  القانون"،  عن  مارقون  جمرمون  هم 
لنص  املوفقة  غري  القانونية  الصياغة  ذريعة  الغربية  الدول 

الفقرة 08 لالعرتاض على التوصية.
أما يف سنة 1967 وعلى إثر العدوان الذي تعرضت له مجهورية 
على  االنقالب  وحماولة  دامية  أحداث  من  صاحبه  وما  البنني 
بالتوافق  املتحدة  األمم  أمن  الشرعية أصدر جملس  احلكومة 
قرارا أدان فيه جتنيد املرتزقة والتسهيالت املقدمة هلم بغرض 
"اإلطاحة حبكومات الدول أعضاء األمم املتحدة" ولكن كذلك 

األمر دون إعطاء تعريف للمرتزقة)14(.  
الوحدة  منظمة  أصدرت  احلقبة  هذه  يف  أنه  نسجل  كما 
لعام  إفريقيا"  يف  املرتزقة  "أنشطة  بعنوان  إعالن  اإلفريقية 
1971 حيث يرى هذا األخري يف املرتزقة "جمرد وسيلة لبعض 
والسالمة  وسيادة  استقالل  لضرب  القوى  وبعض  الدول 

اإلقليمية للدول أعضاء منظمة الوحدة اإلفريقية" )15(.
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أزمة تكييف الوضع القانوني للشركات العسكرية اخلاصة يف القانون الدولي

1- تعريف املرتزق يف مشروع املعاهدة اإلفريقية لعام 1972 

املعاهدة اإلفريقية حول القضاء على  يعترب ما ورد يف مشروع 
1972 أوىل احملاوالت اجلدية  املرتزقة يف إفريقيا لعام  ظاهرة 
اخلرباء  جلنة  عكفت  حيث  للمرتزق،  قانوني  تعريف  لوضع 
التابعة ملنظمة الوحدة اإلفريقية على اجناز هذا املشروع الذي 
الرباط  مدينة  يف  املنعقد  املنظمة  قمة  مؤمتر  على  عرض 
باملغرب األقصى حيث تضمنت املادة األوىل منه ما يلي: " تعترب 
اليت  الدولة  جنسية  حيمل  ال  فرد  كل  املرتزق  املعاهدة  هذه 
مبحض  يرتبط  أو  وجيند  ويستخدم،  أعماله،  ضدها  يوجه 

إرادته بشخص آخر أو مبجموعة أو مبنظمة بغرض:
بأية وسيلة أخرى حبكومة هذه  أو  السالح،  بقوة  أ- اإلطاحة 

الدولة العضو يف منظمة الوحدة اإلفريقية.
العادي  السري  أو  اإلقليمية  السالمة  باالستقالل،  املساس  ب- 

ملؤسسات الدولة املعنية.
ج- التعرض بأية وسيلة كانت لنشاطات كل حركة حترر 

تعرتف بها منظمة الوحدة اإلفريقية.")16(.
2- تعريف املرتزق يف حماكمات لواندا 1976

على  املباشر  األثر  ذات  أحداث  عدة   1976 سنة  لواندا  عرفت 
حتديد مفهوم املرتزقة منها حماكمات جمموعات املرتزقة)17( 
-الذين مت القبض عليهم وهم يشاركون يف العمليات احلربية 
ضد   )FNLA أنغوال  حترير  )جبهة  املنهزم  احلزب  جانب  إىل 
أنغوال  لتحرير  الشعبية  )احلركة  أنغوال  يف  احلاكم  احلزب 
MPLA(- ومنها اجتماعات جلنة التحقيق الدولية املكونة من 
الدولي اليت أوكلت إليها مهمة  القانون  عدة أعالم يف جمال 
إجناز مشروع اتفاقية دولية حول الوقاية والقضاء على ظاهرة 

املرتزقة.
حمكمة  عن   1976 جوان   28 يف  الصادر  القرار  يف  جاء  حيث 
ميارس  يلي:"  ما  مرتزقا  عشرة  ثالثة  ضد  اخلاصة  اجلنايات 
منفعة  أجل  من  الذي  الشخص  العسكري  االرتزاق  جرمية 
خاصة، بصفة مجاعية أو فردية، يعرض خدماته عن طريق 
معني  لشعب  املصري  تقرير  مسار  إعاقة  بغرض  املسلح  العمل 
حياة  الوسيلة  بنفس  عليه  يفرض  أن  يريد  أو  عنه  أجنيب  هو 

استعمار جديد")18(.
أما املادة األوىل من مشروع اتفاقية الوقاية والقضاء على ظاهرة 
املرتزقة –سالف الذكر- فقد نصت:" يرتكب جرمية االرتزاق 
أو  الدولة  ممثلي  اجلمعية،  أو  اجملموعة  الشخص،  العسكري 
تقرير  مسار  ضد  العنف  استخدام  بغرض  الذي  ذاتها،  الدولة 

املصري، ميارس أحد األعمال التالية:
أو  دعم  تشجيع،  تدريب،  جتهيز،  تزويد،  متويل،  تنظيم،  أ- 
تضم  أو  تتكون  مسلحة  قوات  كانت،  طريقة  بأية  استخدام 
يف  فيها  ينشطون  سوف  اليت  الدولة  رعايا  من  ليسوا  أشخاصا 
سبيل احلصول على منافع شخصية بواسطة دفع راتب، أو أجر 

أو أي نوع من املكافآت املادية.
القوات  يف  التجنيد  حماولة  أو  التجنيد  االلتحاق،  ب- 

املذكورة.
ج- تسمح )الدولة( بأن يتم على األقاليم اخلاضعة لسيادتها أو 
يف أي مكان آخر خيضع لرقابتها بأن تنشأ النشاطات املذكورة 
"أ"، أو أن متنح تسهيالت خاصة بعبور، نقل أو غريها  بالفقرة 

من التسهيالت لعمليات القوات املذكورة")19(.
الدولي  القانون  حول   1976 جنيف  مؤمتر  يف  املرتزق  تعريف   -3

اإلنساني

بالتزامن تقريبا مع حماكمات املرتزقة يف لواندا أفتتح يف جنيف 
املؤمتر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي 
أعماله إعداد مشاريع قوانني  الذي كان على جدول  اإلنساني 
اإلضافيني  بالربوتوكولني  بعد  فيما  عرف  ما  وهو  للغرض 

التفاقيات حنيف األربعة املوقعة يف 12 أغسطس 1949.
مشروع  العمل  جمموعة  على  أنغوال  اقرتحت  املؤمتر  هذا  يف 
املركز  من  االستفادة  من  املرتزقة  حبرمان  يقضي  تقنني 
يشارك  وهو  القبض  عليه  ألقي  متى  احلرب  ألسري  القانوني 
 " يلي:  ما  املرتزق  تعريف  يف  جاء  حيث  دولي  مسلح  نزاع  يف 
لألطراف  التابعة  املسلحة  القوات  إىل  ينتمي  ال  شخص  كل 
املتحاربة، والذي مت خصيصا توظيفه يف اخلارج والذي يقاتل 
أو يشارك يف نزاع مسلح بغرض التحصل على مقابل مالي، أو 

مكافأة أو أي امتياز شخصي آخر")20(.
والتساؤالت  املتعارضة  املواقف  من  الكثري  النص  هذا  أثار  وقد 
الوجيهة سواء على مستوى اللجنة أو على مستوى جمموعات 
املتطوعني  املرتزقة على  إصباغ وصف  ينبغي  منها: هل  العمل 
األجانب الذين مت توظيفهم خارج إطار النزاع املسلح أو الذين 
يعترب  هل  تقنيني؟  أو  مدربني  أو  كمستشارين  جتنيهم  مت 
الشخص مرتزقا مبجرد اشرتاكه يف القتال إىل جانب القوات 
للجيش  وانتمائه  جتنيده  مبجرد  كذلك  يعترب  أو  املسلحة؟ 
املعادي مبا يف ذلك املستشارين والتقنيني العسكريني األجانب أو 
املتطوعني الذين ال ينتمون للقوات املسلحة والذين يشاركون 
غياب  يف  مبدئية  قناعات  أساس  على  احلربية  العمليات  يف 

احملفز املالي؟
منطوق  يف  التساؤالت  هذه  كافة  على  اإلجابة  جاءت  وقد 
الفقرة الثانية من املادة األوىل من الربوتوكول اإلضايف األول 

لعام 1977 بقوهلا: يقصد مبصطلح "املرتزق" كل شخص:
أ- جيري جتنيده خصيصا، حمليا أو يف اخلارج ليقاتل يف نزاع 

مسلح؛
ب- يشارك فعال ومباشرة يف األعمال العدائية؛

ج- حيفزه أساسا إىل االشرتاك يف األعمال العدائية، الرغبة يف 
حتقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعال من قبل طرف يف النزاع 
بإفراط ما يوعد به  نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز  أو 
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املقاتلون ذوو الرتب والوظائف املماثلة يف القوات املسلحة لذلك 
الطرف أو ما يدفع هلم؛

د- وليس من رعايا طرف يف النزاع وال متوطنا بإقليم يسيطر 
عليه أحد أطراف النزاع؛

هـ - ليس عضوا يف القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع؛
ليست طرفا  دولة  قبل  وليس موفدا يف مهمة رمسية من  و- 

النزاع بوصفه عضوا يف قواتها املسلحة."
العمليات  يف  يشارك  وهو  املرتزق  على  القبض  مت  إذا  وعليه 
فيحاكم  العام"  احلق  "جمرم  معامل  يعامل  فإنه  احلربية 
انتهاء  بعد  بلده  إىل  يسلم  وال  احمللية  اجلنائية  القوانني  وفق 

احلرب.
الفرع الثاني: جتريم عمل االرتزاق العسكري يف القانون الدولي

الدولية  املرتزقة من اهتمامات اجملموعة  منذ أن بات موضوع 
عن طريق جمموعة املعاهدات اإلقليمية والدولية اليت عنيت 
حيث  من  عرفت  العمل  هذا  جتريم  مسألة  فإن  باملوضوع، 

تطورها بعد اإلباحة مرحلتني مييزها الفقه كالتالي:
الصريح  التجريم  مرحلة   - املباشر،  غري  التجريم  مرحلة   -

واملباشر.
املتحدة  األمم  من  كل  اختذاها  اليت  والقرارات  التوصيات  إن 
واالحتاد اإلفريقي -حاليا- خالل األزمات اليت عصفت بالكونغو 
ما بني 1960 و1967)21( ال جترم مطلقا عمل االرتزاق العسكري 
إمنا كانت كلها تنادي وتهيب بالدول بأن متنع جتنيد املرتزقة 
على أراضيها وتثبط من عزمية رعاياها ممن يريدون االلتحاق 

مبهنة االرتزاق العسكري)22(.
الدول بطريقة  الطلب حيث  أن هذا  مع ذلك ميكن االفرتاض 
ذلك  يف  مبا  للغرض  ردعية  تدابري  اختاذ  على  مباشرة  غري 
تسهيالت  من  به  يرتبط  وما  العسكري  االرتزاق  عمل  جتريم 

وحتريك متابعات جزائية ضد املسؤولني عنه.
كما نسجل أن أول نص مت فيه حث اجلماعة الدولية صراحة 
على اختاذ التدابري التشريعية الالزمة اليت من شأنها جتريم 
مؤمتر  الصادرة  بالتوصية  ورد  قد  املرتزقة  عمل  ومعاقبة 
)مجهورية  كنشاسا  مبدينة  املنعقد  اإلفريقي  االحتاد  قمة 
الكونغو الدميقراطية( ما بني 11 و14 سبتمرب 1967 حيث مما 
االستعجال  وجه  على  العامل  دول  كافة  مناشدة   ": فيها  جاء 
املرتزقة  جتنيد  أن  على  خالهلا  من  تؤكد  قوانني  تسن  بأن 
وأن تثين  أقاليمها هو جرمية معاقب عليها،  أو تدريبهم على 

رعاياها من التطوع كمرتزقة")23(.
حني  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  سارت  التوجه  نفس  ويف 
عربت صراحة على أن:" املمارسة املتمثلة يف استخدام املرتزقة 
ضد حركات التحرر الوطين واالستقالل هو عمل إجرامي وأن 

هؤالء يف حد ذاتهم هم جمرمون مارقون عن القانون")24(.

املرتزقة  لعمل  الدولي  التجريم  جمال  يف  النوعية  النقلة  أما 
 )XXVIII(3103 فقد سجلت سنة 1973 مبوجب التوصية رقم
ديسمرب   12 يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادرة 
ولكن أكدت  الوطنية  التدابري  إىل  اإلشارة  فيها  تتم  واليت مل 
دون  املرتزقة  لعمل  الدولي  اإلجرامي  املظهر  على  صراحة 
إطار  يف  ختاض  اليت  التحريرية  احلرب  عنصر  على  االنكفاء 
جتريم  من  التوصية  وسعت  بل  فحسب،  االستعمار  تصفية 
عمل املرتزقة عندما يستهدف بنفس القدر حركات مقاومة 

االحتالل)25( أو احلركات املناهضة لألنظمة العنصرية)26(.
على صعيد آخر هناك قلة من الصكوك الدولية ذات الطبيعة 

امللزمة اليت جترم قطعا االرتزاق العسكري نذكر منها:
حاليا-  اإلفريقي  –االحتاد  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  اتفاقية   *
املوقعة  إفريقيا،  يف  العسكري  االرتزاق  على  بالقضاء  املتعلقة 
دخلت  واليت   1977 جويلية   03 يف  )الغابون(  ليربفيل  مبدينة 
انطباق  ذو  دولي  صك  وهو   1977 أفريل   24 يف  النفاذ  حيز 

إقليمي)27(.
* االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم 
لألمم  العامة  اجلمعية  توصية  مبوجب  املعتمدة  وتدريبهم 
1989، دخلت حيز  04 ديسمرب  املؤرخة يف   34/44 املتحدة رقم 

النفاذ يف 20 أكتوبر 2001)28(.
* نظام روما الذي ميثل املعاهدة التأسيسية للمحكمة اجلنائية 
 01 يف  النفاذ  حيز  ودخل   1998 جويلية   17 يف  املوقع  الدولية 
وهو  مصادقة،  دولة  ستون  نصاب  حتقق  بعد   2002 جويلية 
اجلنائية  احملكمة  وختتص  طرف)29(،  دولة   122 اليوم  يضم 
ما  وفق  أخرى  جرائم  بني  من  العدوان  جرمية  بنظر  الدولية 

قررته املادة اخلامسة من نظامها األساسي. 
عن  الصادرة   )XXIX(  3314 التوصية  تعترب  آخر  صعيد  على 
املرجع   1974 ديسمرب   14 يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
القانوني يف تعريف العدوان، حيث جاء باملادة الثالثة منها: " إن 
إعالن احلرب  النظر عن وجود  اآلتية، وبغض  األفعال  أيًا من 
]...[ يساوي العدوان:]...[ ز- إرسال عصابات مسلحة،  من عدمه 
أو جمموعات، أو قوات غري نظامية أو مرتزقة من قبل دولة أو 
بامسها واليت تقوم بأعمال القوة املسلحة ضد دولة أخرى من 
اخلطورة حبيث تعادل األعمال املدونة أعاله. أو تورط الدولة 

بصورة حقيقية يف ذلك")30(.
يف  العدوان  جرمية  لتوصيف  اعتمد  الذي  التعريف  ذات  وهو 
و11  مايو   31 بني  ما  بني  ما  املنعقد  بأوغندا  "كامباال"  مؤمتر 

جوان 2010 بشأن تعديل نظام روما)31(.
بناء على ما تقدم نستنتج أن االرتزاق العسكري هو عمل جمايف 
العمل غري  الدولة عن  الدولي حتت طائلة مسؤولية  للقانون 
املشروع دوليا، فضال عن أنه يشكل جرمية دولية تربر املالحقة 

اجلنائية الدولية ملن أقدم عليه أو أمر به أو شجعه.
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أزمة تكييف الوضع القانوني للشركات العسكرية اخلاصة يف القانون الدولي

املطلب الثاني: الشركات العسكرية اخلاصة واملركز القانوني 
ملستخدميها

اللجوء  ظاهرة  استفحلت  األخرية  السنوات  خالل  أنه  نالحظ 
إىل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة وبروز أنشطتها يف 
النزاعات املسلحة عرب العامل فال نكاد حنصي نزاعا مسلحا يف 
الكيانات اخلاصة موطئ قدم وفاعلية  العامل إال ووجدنا هلذه 
بإمكاناتها  الشركات  هذه  باتت  حيث  يوم  بعد  يوم  تزداد 
التقليدية،  وظائفها  يف  النظامية  اجليوش  تزاحم  الضخمة 
حيث انتقلت العقود املربمة بني الدول وهذه الشركات خالل 
زمن  يف  واإلدارة  اللوجسيت  الدعم  أنشطة  من  سنوات  عشرة 
األمن  جمال  يف  واملضطردة  الفعلية  املشاركة  إىل  السلم)23( 

والعمل العسكري يف زمن احلرب.
بصفة  احلربي  العمل  يف  الشركات  هذه  تساهم  وبالفعل 
ذات  واملمتلكات  لألشخاص  احلماية  توفري  حنو  على  مباشرة 
الصبغة     العسكرية، إدارة وتسيري نقاط التفتيش واملراقبة، 
صيانة  االستشارة،  وتقديم  املسلحة  القوات  أفراد  تكوين 
واملساجني،  فيهم  املشتبه  استجواب  باألسلحة،  اخلاصة  النظم 
الفعلية  املشاركة  عن  فضال  االستخبارتية،  املعلومات  مجع 
الشركات  الذي لعبته هذه  الدور  العسكرية وهو  العمليات  يف 
باخلصوص يف العراق فرتة االحتالل األمريكي ابتداء من سنة 
2003، حيث بعد قرار احلاكم املدني للعراق "بول برمير" حل 
الشركات  دور هذه  انتقل   ،2003 مايو   23 العراقي يف  اجليش 
من مساعدة ومساندة لقوات االحتالل إىل أن تكون قوات فاعلة 
ورديفة للجيشني األمريكي والربيطاني يف العراق، فضال عن 

دورها املتزايد يف اليمن منذ مطلع 2016)33(.
ويرجع الفضل إىل إبراز الوجه غري األخالقي هلذه الشركات إىل 
ممارستها اإلجرامية يف حق الشعب العراقي خالل الغزو األمريكي 
الشركات  عدد  بلغ  حيث   ،2003 من  ابتداء  العربي  البلد  هلذا 
األمنية اخلاصة العاملة يف العراق واليت تربطها عقود للغرض 
مع احلكومة األمريكية-سلطة االحتالل- سنة 2005 ما ال يقل 
عن 60 شركة )34( أما التعداد البشري هلذه الشركات جمتمعة 

فقد وصل إىل 194405 متعاقد مع نهاية 2006)35(.
من جهة أخرى نسجل أن الظاهرة وإن كانت قد أثارت انتباه 
هذه  أن  ذلك  للعراق  املتحدة  الواليات  باحتالل  العام  الرأي 
والعسكرية  األمنية  الشركات  استقطبت  قد  بالذات  احلرب 
إسرائيل،  إفريقيا،  جنوب  من  العامل  أصقاع  كل  من  اخلاصة 
فرنسا، بريطانيا حتى بات العراق سوقا مرحبة هلذه الشركات 
طائلة)36(،  أموال  نظري  ذلك  يف  يرغب  ملن  خدامتها  تقدم  اليت 
حدود  خارج  الشركات  هذه  نشاط  أن  من  الرغم  على  وذلك 
من  السيادة  ملبدأ  جسيم  مساس  ذاته  حد  يف  يعترب  املنشأ  دولة 
حيث أنها تأسست وفق ترتيبات تشريعية أجنبية وال يتصور أن 
السلطة التشريعية يف دولة املنشأ تنظم عالقات قانونية متتد 

آثارها إىل دولة أخرى)37(.

الفرع األول: تعريف الشركة العسكرية وخصائصها

1- تعريف الشركة العسكرية اخلاصة

تقدم  شركة  بأنها:"  اخلاصة  العسكرية  الشركة  تعرف 
احلكومات،  إىل  والدفاع  األمن  جمال  يف  متنوعة  خدمات 
إىل  أو  احلكومية  غري  الدولية  املنظمات  الدولية،  املنظمات 
مؤسسة  تسمية  كذلك  عليها  ويطلق  اخلاصة  املؤسسات 
خدمات األمن والدفاع" أما مستخدميها فيطلق عليهم مصطلح 
التعاقدي  االلتزام  طبيعة  بسبب  وذلك   "Contractor "املتعاقد 
من  نوع  األصل  يف  وهو  بالشركة،  األخري  هذا  جيمع  الذي 
ثم  احلكومة  مع  الشركة  تتعاقد  حيث  الباطن  من  التعاقد 

تتعاقد مبوجب تلك الصفقة مع هذا النوع من املستخدمني.
فبالنسبة للحكومات فإن اللجوء إىل خدمات الشركة األمنية 
العسكرية  النفقات  يف  والتحكم  التقليل  من  ميكنها  اخلاصة 
ومن  التقليدية،  اجليوش  حترك  حني  ضخمة  تكون  قد  اليت 
عند  الشركات  هذه  يف  ضالتها  احلكومات  جتد  أخرى  جهة 
تشكيكها يف والءات اجليوش الوطنية، وبهذه الطريقة يضمن 
احلكام تواجد رجال ذوي فاعلية وتدريب عاليني إىل صفهم يف 

كل وقت. 
2- خصائص الشركة العسكرية اخلاصة

تتميز هذه الشركات عن غريها جبملة من اخلصائص تتلخص 
يف نوع اخلدمات اليت تقدمها، وعليه تقرتح هذه الشركات على 
زبائنها من احلكومات باخلصوص مجلة من اخلدمات املتنوعة 
أو  السلم  الكفاءة واجلودة سواء يف وقت  على درجة عالية من 

احلرب من أهمها نذكر:
جمال  يف  متميزة  خدمة  الشركات  هذه  تقدم  التكوين:   -
حتى  أو  املسلحة،  احلراسة  أعوان  أو  اجلنود،  وتدريب  تكوين 
الكالب  البوليسية، وعليه تؤكد املمارسة الدولية جلوء العديد 
نظامها  تأسيس  يف  انتقالية  مراحل  تشهد  اليت  احلكومات  من 
وسلطاتها إىل هذه اخلدمة على غرار احلكومة األفغانية بعد 
سقوط نظام طالبان بغرض إعادة بناء اجليش الوطين والقوات 

األمنية ذات العالقة.
جيوش  على  الشركات  هلذه  التكويين  الدور  يقتصر  وال 
احلكومات الضعيفة بل يتعدى دورها يف هذا الصدد إىل اخلدمة 

اليت تقدمها إىل الدول املتقدمة)38(.
من ضمنها بناء املنشآت عالية التأمني،  - اخلدمات اللوجستية: 
وصيانة  واملعدات  األدوية  بالغذاء،  النظامية  اجليوش  متوين 
 KBR ر  ب  "ك  شركة  توفره  ما  غرار  على  العسكري،  العتاد 
خارج  األمريكية  للقوات   "Kellog, Brown and Root

احلدود الوطنية)39(.
- وإن كان يستحوذ  الشركات  وهو جوهر عمل هذه  - األمن: 
يف  ختتص  اليت  مستخدميها-  جمموع  من  األقل  العدد  على 
لفائدة احلكومات  الشخصيات  املنشآت ومحاية  جمال حراسة 
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كما  منها،  واملنجمية  البرتولية  سّيما  اخلاصة  والشركات 
هو  كما  اخلارج،  يف  الدبلوماسية  للمقرات  احلماية  توفر 
تأمينها  على  تشرف  اليت  ببغداد  املتحدة  الواليات  سفارة  حال 

.)40( "Xe الشركة العسكرية اخلاصة "أكس إي
األمنية  الشركات  توفر  التكتيكية:  واملساعدة  االستشارة   -
عن  فضال  االفرتاضية،  احلروب  خدمات  لزبائنها  اخلاصة 
واملنهجية  التخطيط  جمال  يف  ومستشارين  خلرباء  توفريها 
احلربية، كما أكدت املمارسة أنها ميكن أن تقحم "متعاقديها" 
احلكومة  من  طلب  على  بناء  القتالية  األعمال  يف  مباشرة 
إىل  يؤدي  الذي  هو  اخلدمة  من  الوجه  هذا  ولعل  املتعاقدة، 
اعتبارها وجه من أوجه االرتزاق العسكري، حيث حبظر القانون 
العسكري  االرتزاق  من  انتقلنا  قد  نكون  املرتزقة  عمل  الدولي 

الفردي إىل االرتزاق العسكري املؤسسي أو املنظم.
- االستخبارات: برزت هذه اخلدمة بقوة عقب أحداث 11 سبتمرب 
هذا  خصخصة  إىل  األمريكي  القرار  صانع  عمد  حيث   ،2001
القطاع وبالفعل تأسست يف الواليات املتحدة لوحدها ما يربو عن 
وجتسسية  استخبارية  معلومات  توفر  خاصة  مؤسسة   1000
عالية الكفاءة سّيما باستخدام هذه املؤسسات اخلاصة األقمار 
األرض،  على  واجلواسيس  طيار  بدون  والطائرات  الصناعية 
ومن أبرز هذه الشركات اليت تعتمد عليها وكالة االستخبارات 
يف  باخلصوص   "Abraxas "أبراكسس  شركة  األمريكية 

جمال حماربة اإلرهاب)41(.
املتعاقدين  على  العسكري  االرتزاق  وصف  انطباق  مدى  الثاني:  الفرع 

العسكريني

التكييف  ماهية  عن  البحث  فإن  الدولي  القانون  إىل  بالنسبة 
الشركات  لدى  يعملون  الذين  املقاتلني  لؤلئك  القانوني 
العالقة  ذات  اإلشكاالت  يتجاوز  مل  اليوم  حد  إىل  العسكرية  
الدول  ومسؤولية  العسكري  لالرتزاق  القانوني  بالتعريف 
ذلك  النشاط،  هذا  يف  املشاركة  من  رعاياها  مبنع  تعلق  فيما 
أن مستخدمي هذه الكيانات اخلاصة والذين يتمثل دورهم يف 
ومن  مرتزقة  بأنهم  يتهمون  ما  غالبا  العسكري  الدعم  تقديم 
أهمية  تربز  هنا  ومن  شرعي،  غري  نشاطا  ميارسون  فإنهم  ثم 
وضع نظام قانوني للشركات العسكرية اخلاصة اليت تنشط 
على الصعيد الدولي وتسهم -من حيث املبدأ- يف ترقية السلم 
واألمن الدوليني والذي بالضرورة من شأنه أن يؤثر على سلوك 

وأداء العاملني لدى هذه الشركات)42(.
فتلك  عدمه  من  مرتزقا  العسكري  املتعاقد  اعتبار  عن  أما 
مسألة سياسية أكثر منها قانونية فاألسانيد املقدمة لصاحل 
يعتقد  حيث  السياسية،  املصاحل  حتكمها  ذاك  أو  التكييف  هذا 
وإشراك  احلرب  خصخصة  فكرة  يعارضون  الذين  أولئك 
ينظر  أن  ينبغي  أنه  احلربية  العمليات  يف  اخلاصة  الكيانات 
أنهم  على  الشركات  هذه  لدى  يعملون  الذين  األشخاص  إىل 
جمرد مرتزقة مهما كانت األوصاف اليت تطلق عليهم، فهذا 
القوة ينبغي أن ينحصر يد يف  التيار يرى أن احتكار استخدام 

الشركات اخلاصة  التحرر، فضال عن أن  الدولة أو حركات 
األغلب  يف  وهي  اجملتمع  يف  أقلية  مصاحل  متثل  نظرهم  يف 

اقتصادية لصاحل الدول الغربية.
مرتزقة  هم  الشركات  هذه  يف  فالعامني  الزاوية  هذه  ومن 
ميثلون منظمة ترمي إىل بيع خدماتها العسكرية للطرف الذي 
االكرتاث  دون  املالية  العروض  أحسن  هلا  يقدم  أن  يستطيع 

بطبيعة القضية اليت يقاتلون من أجلها)43(.
أما مناصرو استخدام الشركات العسكرية اخلاصة فيوجهون 
وهم  أفكارهم  تناهض  اليت  السياسية  النظم  إىل  انتقاداتهم 
صفات  معارضيهم  يف  يرون  حيث  الوطنية،  اجليوش  أنصار 
الشعبية،  الشرعية  تعوزهم  والذين  والشمولية  الدكتاتورية 
القطاع اخلاص  فضال عن الضرورات االقتصادية وتنامي دور 
اليت  التقليدية  احلروب  عصر  أن  ناهيك  الدول،  حياة  يف 
مع  وىل  قد  الضخمة  والرتسانات  اجليوش  حشد  على  تعتمد 
انتهاء احلرب الباردة، كلها عوامل أدت إىل ازدياد احلاجة إىل 
اليت توفر خدمات بقدر ما هي  العسكرية اخلاصة  الشركات 

متنوعة هي متخصصة يف اجملال األمن)44(. 
بوصفه  السالح  حيمل  الذي  الشخص  اعتبار  مدى  فإن  وعليه 
عسكرية  مساعدة  ويقدم  خاصة  أمنية  شركة  مع  متعاقد 
رهن  يبقى  متطوعا  أو  مستشارا  أو  مرتزقا  دولته  غري  لدولة 

املعطيات والقناعات السياسية اخلاصة بكل دولة على حدى.
مبوقف  حييطان  اللذين  والرتقب  الوضوح  عدم  حالة  عن  أما 
هذه  أن  نالحظ  اخلاصة  العسكرية  الشركات  من  الدول 
األخرية ترتدد يف إضفاء الشرعية على أعماهلا وإىل حني اتضاح 
املواقف فأغلب الدول تعمد إىل ممارسة رقابتها على أنشطتها 

مبوجب قوانينها احمللية)45(.
اخلامتة

واللجوء  الفردي  العسكري  االرتزاق  شرعية  عدم  مسألة  إن 
إليه باتت حمسومة سواء على الصعيد اإلقليمي أو العاملي، وهي 
اخلطوة اليت كانت نتاج نضال طويل صاحب الربع األخري من 
القرن العشرين مع املالحظ أن هذه احلقبة يف احلياة الدولية 

صادفت انتهاء احلرب الباردة بني املعسكرين.
برز دورها واستفحلت  العسكرية اخلاصة فقد  الشركات  أما 
وقد  والعشرون  الواحد  القرن  بدايات  مع  الدولية  ظاهرتها 
تنهض  أن  ميكن  الشركات  هذه  أن  الدولية  املمارسة  أثبتت 
األمامية  اخلطوط  وعلى  احلروب  ساحات  يف  ومهام  بوظائف 
هي يف صميم اختصاص اجليوش الوطنية ولكن مقابل أداءات 
االرتزاق  نظام  بني  املقارنة  فمجرد  للباحث  وبالنسبة  مالية، 
إىل  تؤدي  اخلاصة  األمنية  الشركات  ونظام  العسكري 
االستنتاج أن العامل حني ختلى عن االرتزاق العسكري الفردي 
استعاض بنظام االرتزاق املؤسسي املنظم، ذلك أن النظام األول 
وجمرم  العالقة  ذات  الدولية  الصكوك  مبوجب  شرعي  غري 
أما  السواء،  على  والوطنية  الدولية  اجلنائية  القوانني  مبوجب 
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أزمة تكييف الوضع القانوني للشركات العسكرية اخلاصة يف القانون الدولي

النظام الثاني فهو إىل حد اليوم مقبول ومل حيظ بالتشريع إال 
يف إطار القوانني الداخلية على سبيل الرقابة والتنظيم.

على صعيد آخر تشكل هذه الشركات خطرا على وجود الدولة 
بدأت  اليت  اخلصخصة  ظاهرة  استفحال  مع  حيث  ذاتها، 
باجملاالت االقتصادية نالحظ تقهقر دور الدولة وختليها شيئا 
فشيئا عن جماالت كانت إىل األمس القريب حتظى حبمايتها 
من  االنتقال  اخلاص  الرأمسال  وجود  هيئ  حيث  واحتكارها، 
بدايات  بصدد  وحنن  احلامية  الدولة  إىل  املتدخلة  الدولة 
األمسى  وظيفتها  عن  بتنازهلا  املتخلية  الدولة  حنو  التحول 
خاصة  شركات  إىل  به  تعهد  وأن  األمن  على  احلفاظ  وهي 

مبسميات خمتلفة ولكن ألغراض متحدة.
اهلوامش

خالل  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أمام  مالي  مجهورية  ممثل  تصريح   -  1
املناقشات بشأن العدوان الذي تعرضت له مجهورية بنني، مارس 1977، الدورية 

الشهرية لألمم املتحدة، مارس 1977، ص ص 05 وما بعدها.
جتارية  وهي  املساهمة  شركات  وصف  تتخذ  الشركات  هذه  أغلب   -  2
بأنواعها:  واحلماية  املراقبة  العسكري،  األمين  اجملال  يف  تستثمر  بامتياز  رحبية 

االلكرتونية، تأمني املنشآت، مرافقة كبار الشخصيات...وغريها
القانونية  اجلوانب  اخلري،  أبو  أمحد  مصطفى  السيد  د/  الشأن،  بهذا  راجع   -
للدراسات،  النور  مركز  اخلاصة،  الدولية  العسكرية  للشركات  والسياسية 

جويلية 2008، ص ص 17 وما بعدها.
3- mercenaire : Adjectif )latin mercenarus, de merces, -edis, s -
laire(, ‘’ Qui ne travaille que pour un salaire, qui est inspiré par la 
seule considération du gain’’.
Nom masculin : Soldat qui sert à prix d’argent un gouvernement étranger.

- www.larousse.fr/dictionnaires/français/mercenaire/50576 
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