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أضرار اجلرائن اإلرىابيت يف العراق وبعض النظن املقارنت
د .عبد الباسط جاسم محمد

د .نبيل العبيدي
خبير في مكافحة اإلرهاب الدولي
عضو الجمعية العربية الجنائية

كمية القانون والعموم السياسية

جامعة نايف العربية لمعموم األمنية

قسم القانون

جامعة األنبار

المقـــــــدمـــــــة
ال يجد الباحث مصطلح (اإلرهاب) ضمف المعاجـ اللغكية العربية ،بؿ يجد أفعاؿ

(رهػػب) ك(يرهػػب) بمعاػػو زػػاؼ كفػػزع ،كفعػػفؽ مػػف الهعػػؿ المزيػػد (أرهػػب) ،كيقػػاؿ أرهػػب

فػ ػػالف فالا ػ ػان أم أزاف ػ ػ (ُ) ،ككرد لهػ ػػظ اإلرهػ ػػاب فػػػر الق ػ ػرمف الة ػ ػريـ بمعػ ػػاف مفعػ ػػددة فهيػ ػػد
الزػػكؼ

(ِ)

كالهػػزع

(ّ)

كالزعػػية مػػف ان ػػبحاا كفعػػالو(ُ) ،لةػػف فػػر المعػػاجـ اإلاجليزيػػة

)ُ) أب ػػك الهض ػػؿ جم ػػاؿ ال ػػديف محم ػػد ب ػػف مة ػػرـ (اب ػػف ماظ ػػكر) ،ل ػػاف الع ػػرب ،دار ص ػػادر ،بي ػػركت،
ب]
ََِّ ،جٔ ،صَِْ .مصدر ى[رىه ى
ً
ً
ً
ً ً
ً ً ً
ػام
ػر التفًػر أ ٍىا ىع ٍم ي
ػت ىَلى ٍػي ية ٍـ ىكأ ٍىكفيػكا بً ىع ٍػدم أيكؼ بً ىع ٍػد ية ٍـ ىكًاتي ى
)ِ) قاؿ فعػالو (ىيػا ىباػر س ٍ ىػرالي ىؿ ا ٍذ ية يػركا ا ٍع ىمف ى
ب
ً
ص يػد ً
فى ٍارىهيب ً
ػؾ بًػ ىتا ي ٍـ قى ٍػكهـ
كف) [ كرة البقرة ،اآلية َْ] .كقاؿ فعالو ى
كرًهـ ام ىػف اللتػ ً ىذلً ى
(َلىافي ٍـ أى ىعػد ىرٍهىبػةن فػر ي
ت
كف)[ .الحعر ُّ]
ال ىي ٍهقى ي ى
ىَيي ىف التا ً
اءكا بً ً ٍح ور ىَ ًظ ويـ)[ .اَلَػراؼ
)ّ) قاؿ فعالو (قىا ىؿ أىٍلقيكا ىفلى تما أىٍلقى ٍكا ى ىح يركا أ ٍ
اس ىكا ٍ فىٍرىهيب ي
كه ٍـ ىك ىج ي
ًت ً
ىزػ ػ ىذ ٍاَلىٍلػػكاح كًف ػػر يا ػ ى ً
يف يهػ ٍػـ لً ػ ىػراب ً ٍـ
ػب أ ى
ُُٔ]؛ ( ىكلى تمػػا ى ػ ػ ىة ى
ضػ ي
ت ىَػ ٍػف يمك ى ػػو ا ٍل ىغ ى
ػزف ىا يه ػ نػدل ىكىر ٍح ىم ػةه لل ػػذ ى
ٍ
ى ى ى
ػاط ا ٍل ىزٍي ًػؿ فيرًهبػكف بًػ ً َ يػد تك اللتػ ً
ىَػدكا لى ػـ مػا ا ػفىطىعفيـ ًم ٍػف قي تػكوة ك ًم ٍػف ًرب ً
يرىهبػكف)[ .اَلَػراؼ ُْٓ]؛ (كأ ً
ى
ى
ٍ ي ى
ىٍ ي ى
يٍ ى ٍ ٍ ٍ
ى
ى
ً
ً
ً
ػؾ م ىػف
اح ى
اض يػم ٍـ سًلىٍي ى
ؾ فر ىج ٍيبً ى
ىك ىَ يد تك ية ٍـ)[ .اَلاهاؿ َٔ]؛ (ا ٍ لي ٍؾ ىي ىد ى
اء م ٍف ىغ ٍي ًػر ي ػكوء ىك ٍ
ػؾ ىجىا ى
ؾ فى ٍز يرٍج ىب ٍي ى
ض ى
الرٍه ًب)[ .القصص ِّ]
ت
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كالهرا ية ،يعير لهػظ اإلرهػاب سلػو معاػو ك ػالؿ اعػر الػذَر كالزػكؼ ،با ػفعماؿ طػرؽ

َايهة ،لفحقيؽ أهداؼ يا ية ،كيفةكف مف مقطعيف " "Terrorك " "ismeكهذا المقطػ
اَلزير يدؿ َلو الفاظيـ المحةـ الذم فف ـ ب جرالـ اإلرهاب(ِ).

كَل ػػو ال ػػرغـ م ػػف افزػ ػاذ الفعري ػػؼ اللغ ػػكم لأره ػػاب أ ا ػ ػان لفعريهػ ػ االص ػػطالحر

كا فاباط َااصره كزصالصػ الفػر فميػزه َػف غيػره مػف الظػكاهر الفػر قػد فزػفلط بػ (ّ)،
سالت ت
أف المالحظ كجكد فبايف فر المعاو اللغكم لأرهاب بػيف العربيػة ،كاللغػات اَلجابيػة؛
فهر حيف يقكـ جكهر لهظ اإلرهاب فر اللغات اَلجابية َلو معاػو الرَػب ،لةػكف أصػؿ

ةلمة (سرهاب) َادهـ هك الػ(سرَاب) ،اجد معاو مزالهان للةلمة فر اللغة العربية ،سذ فهيد

معاو الزكؼ المعكب باالحفراـ كالفكقير(ْ).

كيعير مصطلح اإلرهاب سلو أفعاؿ سجراميػة مكج ػة ضػد دكلػة مػا أك ػةاا ا مػف
ع ػ ا ا سة ػػارة الرَ ػػب ل ػػدل عزص ػػيات أك مجمكَ ػػات م ػػف اَلع ػػزاص أك ل ػػدل الجم ػػكر،
ف دؼ سلو فدمير مصالح َامة أك سلحاؽ الضرر ب ا(ٓ).

ػارَكف ًفػػر ا ٍل ىز ٍيػػر ً
ات
ىص ػلى ٍحىاا لىػ ي ىزٍك ىج ػ ي سًتا يػ ٍػـ ىةػ ي
ػااكا يي ى ػ ً ي ى
)ُ) قػػاؿ فعػػالو (فىا ٍ ػػفى ىج ٍبىاا لىػ ي ىكىك ىه ٍبىاػػا لىػ ي ىي ٍحىيػػو ىكأ ٍ
ى
ًً
يف)[ .اَلابياء َٗ]
ىكىي ٍد يَ ى
كاىاا ىرىغبان ىكىرىهبان ىك ىة يااكا لىىاا ىزاعع ى
)ِ) للكق ػػكؼ َل ػػو معا ػػو اإلره ػػاب ف ػػر المع ػػاجـ اإلاجليزي ػػة ياظ ػػر مكقػ ػ

Dectionary.com.

 ،p.1785-1795.مف ػ ػ ػػاح َل ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػرابط http://www.dictionary.com/browse/terrorism
كفر المعاجـ الهرا ية ياظر مكق

 ،Dictionnaires de françaisمفاح َلو الرابط

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrorisme/77478

)ّ) َبػػد الػػرحمف أبػػك بةػػر يا ػػيف ،اإلرهػػاب با ػػفزداـ المفهج ػرات ،المرةػػز العربػػر للد ار ػػات اَلمايػػة
كالفدريب ،الرياض ،ُُٗٗ ،صَُٔ.

(4)GUILLAUME, Gilbert et G-levasseur: terrorisme international ،institute
des hautes etudes internationales de paris ،1976-1977 ،P62.
)ٓ) ةمػػا كرد فػػر المػػادة (ُُ) معػػركع سَػػداد االفهاقيػػة الدكليػػة لمةافحػػة الج ػرالـ ضػػد اإلا ػػااية الػػذم
أَدف كااقعف لجاة القااكف الػدكلر ػاة ُٖٖٗ .صػالح الػديف جمػاؿ الػديف ،سرهػاب رةػاب الطػالرات،
دار الهةر الجامعر ،اإل ةادرية ،ََِْ ،صُٗ.
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يق ػـ اإلرهػاب مػػف حيػث مرفةبيػ سلػو اػكَيف رلي ػػييف همػا سرهػػاب الدكلػة ،كيق ػػـ
بػػدكره سلػػو دازلػػر ،يػػفـ با ػػفعماؿ الدكلػػة الع ػػةرية أك ال ػػلطكية لك ػػالؿ العاػػؼ كالقم ػ ،
بقصػػد سةػػارة الرَػػب بػػيف أك ػػاط العػػعب لفحقيػػؽ أهػػداؼ يا ػػية ،ةاالحفهػػاظ بال ػػلطة،

كا ػ ػػةات أصػ ػػكت المعارضػ ػػةَ ،بػ ػػر فقييػ ػػد الحريػ ػػات اَل ا ػ ػػية للم ػ ػكاطف كالفع ػ ػؼ فػػػر

ا فعماؿ ال لطة(ُ) ،كارهاب دكلة زػارجر كيفمةػؿ فػر صػكرة قيػاـ دكلػة بغػارات َ ػةرية
ضد مداييف فر دكلة أزرل مف أجؿ أهػداؼ ا ػفرافيجية ،ةمػا يمةػف أف ففزػذ فػر صػكرة

َمليػػات الػػدَـ كالفمكيػػؿ(ِ) ،كارهػػاب اَلف ػراد كالجماَػػات ،الػػذم يفزػػذ صػػك انر َديػػدة ما ػػا

اإلرهػػاب اإليػػديكلكجر أك العقالػػدم ،كاإلرهػػاب االاهصػػالر أك اإلرهػػاب االةاػػر ،كاإلرهػػاب

اإلجرامر(.)3

فزفلؼ الجريمة اإلرهابية َػف الجػرالـ ال يا ػية فػر ت
أف اَلزيػرة فعػير سلػو الجػرالـ
الفر فرفةػب لغػرض يا ػر أك بػداف

يا ػر كلػك فضػمات أفعػاالن جرميػة َاديػة ةالقفػؿ

كالفزريب ،كهر جػرالـ فػرفبط َػادةن باالضػطرابات ال يا ػية(ْ) ،كهمػا يزفلهػاف فػر مقػدار
َقكبػػة ةػػؿ ما مػػا المكقعػػة َلػػو الهاَػػؿ ،كطريقػػة فاهيػػذ هػػذه العقكبػػة ،كفػػر ج ػكاز ف ػػليـ

مرفةب الهعؿ مف َدم (ٓ).

)ُ) جكرج َرمػكار" ،اإلرهػاب بػيف صػيااة القػااكف كغيػاب اإلصػرار الػدكلر" ،مقػاؿ ماعػكر فػر جريػدة
الا ار اللباااية ،العدد الصادر فر َِ/فمكز-يكليك.ُٗٗٔ/
)ِ) ح ػػف عػريؼ ،اإلرهػػاب كااعةا ػػاف َلػػو العػػرؽ اَلك ػػط زػػالؿ َْ قراػان ،ال يلػػة المصػرية العامػػة
للةفاب ،القاهرة ،ُٕٗٗ ،جُ ،صَُِ.

)ّ) سم ػػاـ ح ػػاايف َط ػػاء ان ،اإلره ػػاب ،الباي ػػاف الق ػػااكار للجريم ػػة ،د ار ػػة مقارا ػػة ،دار المطبكَ ػػات
الجامعية ،اإل ةادرية ،ََِْ ،صُِْ.
)ْ) كةػػؿ جريمػػة فرفةػػب ضػػد الدكلػػة جريمػػة يا ػػيةَ ،لػػو ال ػرأم ال ػراجح؛ مػػا دامػػت ف ػػدد ػػالمف ا
الدازليػػة أك الزارجيػػة أحمػػد َطيػػة ان ،القػػامكس ال يا ػػر ،دار الا ضػػة العربيػػة ،الق ػػاهرة،ُٖٗٔ ،
صّْٖ.

)ٓ) َلػػر ماصػػكر" ،الج ػرالـ ال يا ػػية" ،بحػػث مقػػدـ للم ػ فمر ال ارب ػ الفحػػاد المحػػاميف العػػرب ،اَلمااػػة
العامة الفحاد المحاميف العرب  ،بغداد  ،فعريف الةاار-اكفمبر ،ُٖٗٓ/صُِّ.
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ةم ػػا فزفل ػػؼ الجريم ػػة اإلرهابي ػػة َ ػػف الجريم ػػة الماظم ػػة ،ف ػػر ت
أف اَلزيػ ػرة ،جػ ػرالـ

فرفةب ػػا مجمكَ ػػات أك ماظم ػػات أك َص ػػابات سجرامي ػػة ماظم ػػة لفحقي ػػؽ مةا ػػب ذافي ػػة
كماػػاف ماديػػة ،ةاال ػػفحكاذ َلػػو المػػاؿ كالممفلةػػات كاال ػػفيالء َلػػو بعػػض المافجػػات
الزراَيػػة أك الصػػااَية ..الػػل ،كفلج ػ لفحقيػػؽ ذلػػؾ سلػػو العديػػد مػػف الك ػػالؿ كاَل ػػاليب

ةالاصب كاالحفياؿ كالفزكير كالف ريب كالزطػؼ كال ػطك كالقفػؿ(ُ) ،لةا مػا ففمػاةالف فػر

ت
أف ةالهما فعبير َف َاؼ ماظـ فقكده مجمكَات أك ماظمات ذات مقدرات كامةاايػات
فاظيميػػة ةبي ػرة ،فزطػػط إلَمال ػػا ب ػرية فامػػة ،كفاهػػذ َملياف ػػا بدقػػة ،ةمػػا ففمػػاةالف فػػر
اَل اليب الفر ففبعاا ا لفحقيؽ أهداف ا ،سذ فعفمداف َلو سعػاَة الػذَر كالزػكؼ كالرهبػة

فػػر أك ػػاط الم ػػف دفيف لف ػ يؿ فحقيػػؽ أهػػداف ا ،فض ػالن َػػف سمةاايػػة قيػػاـ فعػػاكف بػػيف
الماظمات اإلجرامية كالماظمات اإلرهابية ،الذم يصؿ أحيااان سلو درجة الفا يؽ لفحقيػؽ

أهداؼ ةؿ ما ما(ِ).

كلع ػ تؿ أه ػػـ مػػا يمي ػػز مه ػػكـ اإلرهػػاب أمػ ػراف ،اَلمػػر اَلكؿ اَل ػػلكب أك الطريق ػػة
الم ػػفزدمة كه ػػر ةػػؿ َم ػػؿ مػػف أَم ػػاؿ العا ػػؼ المهػػاجل أك الف دي ػػد ب ػ ض ػػد اَلبري ػػاء،
كاَلمػػر الةػػاار الرَػػب كالهػػزع الػػذم يزلهػ فػػر اهػػكس الم ػػف دفيف بػ  ،ةر ػػالؿ مقصػػكدة
مف أجؿ الكصكؿ سلو غاية معياة ،قػد فةػكف فػرض مبػدأ يا ػر أك َقالػدم ،أك بقصػد

زَزَػػة ةق ػػة المػ ػكاطايف بحةكم ػػاف ـ أك ممةلي ػػا(ّ) ،كلب ػػط البح ػػث ف ػػر الفاظ ػػيـ الق ػػااكار
لفعكيض مفضررم الجرالـ اإلرهابية بصكرة فحليلية مقاراة ،فةكف الد ار ة كفؽ الفصميـ

)ُ) َبد الااصر حريز ،الاظاـ ال يا ر اإلرهابر اإل راليلر د ار ة مقاراة م الاازية كالهاعية كالاظػاـ
العاصرم فر جاكب أفريقيا ،مةفبة مدبكلر ،القاهرة ،ُٕٗٗ ،صٔٗ.

)ِ) د .أحمػػد جػػالؿ َػػز الػػديف ،اإلرهػػاب كالعاػػؼ ال يا ػػر ،دار الحريػػة للصػػحافة كطباَػػة كالاعػػر،
القاهرة ،ُٖٗٔ ،صْٕ.
)ّ) كيبقػػو كض ػ مه ػػكـ محػػدد ككاضػػح لأرهػػاب ضػػركرة ملحػػة؛ فمةػػف ال يلػػات الدكليػػة مػػف اَفمػػاد
مرجعية قااكاية مكحدة مف ج ة ،كفض الدكؿ أماـ الفزاـ قػااكار كاحػد غيػر زاضػ لمصػالح أم دكلػة

مػػف الػػدكؿ مػػف ج ػػة أزػػرل ،ال ػػيما ك ت
أف فعةػػر الج ػػكد الدكليػػة احػػك اَفمػػاد افهاقيػػة دكليػػة عػػاملة فعاػػو
بفعريػػؼ اإلرهػػاب ي ػ دم سلػػو القػػكؿ ب ا ػ ال يعػػةؿ جريمػػة فػػر القػػااكف الػػدكلر ،ف اػػاؾ ىمػ ٍػف يف ػػاءؿ =
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اآلفر
المقدمة

الهصؿ اَلكؿ فاظيـ الجرالـ اإلرهابية كاَل س القااكاية للفعكيض َف أضرارها.
المبحث اَلكؿ الفاظيـ الفعريعر للجريمة اإلرهابية.

المطلب اَلكؿ الفاظيـ الفعريعر للجريمة اإلرهابية فر العراؽ.

المطل ػػب الةػ ػػاار الفاظػػػيـ الفع ػ ػريعر للجريم ػػة اإلرهابي ػػة فػػػر بعػػػض الفع ػ ػريعات

المقاراة.

المبحث الةاار أ اس الفزاـ الدكلة بالفعكيض َف الجرالـ االرهابية.

المطلب اَلكؿ مكقؼ الهق مف الفزاـ الدكلة بالفعكيض.

المطلػػػب الةػ ػػاار اَل ػػػاس القػ ػػااكار لم ػ ػ كلية الدكلػ ػػة َ ػػف فعػ ػػكيض مفضػ ػػررم

الجرالـ اإلرهابية.

الهصؿ الةاار فعكيض اَلضرار الااجمة َف الجرالـ االرهابية.

المبحث اَلكؿ أرةاف الم كلية المداية الااجمة َف الجرالـ االرهابية.

المطلب اَلكؿ الزط فر الم كلية المداية الااجمة َف الجرالـ االرهابية.

المطلب الةاار الضرر الااجـ َف الجرالـ االرهابية.

المطلب الةالث العالقة ال ببية بيف الزط كالضرر فر اطاؽ الجرالـ االرهابية.

المبحث الةاار مةار الم كلية المداية َف الجرالـ االرهابية.

المطلب اَلكؿ فعريؼ الفعكيض َف الجرالـ االرهابية كأاكاَ كطرق .
المطلب الةاار ةيهية فقدير الفعكيض َف الجرالـ اإلرهابية كحدكده.

الزافمة

=(...ةيؼ يعاقب َلو لكؾ مػا زاؿ غيػر مع تػرؼ ) .أحمػد ح ػيف ػكيداف ،اإلرهػاب الػدكلر فػر ظػؿ
المفغيرات الدكلية ،ماعكرات الحلبر الحقكقية ،بيركت ،ُٖٗٗ ،صّّ.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مدى كفاءة التنظمي الترشيعي للتعويض املدين عن أرضار اجلرامئ الإرهابية يف العراق وبعض النظم املقارنة

962

الفصل األول
تنظين اجلرائن اإلرىابيت واألصش القانونيت للتعويض عن أضرارىا
يقفضػػر ب ػػط الحػػديث َػػف فاظػػيـ الج ػرالـ اإلرهابيػػة كاَل ػػس القااكايػػة للفعػػكيض
َف أضرارها ،بياف ةؿ مف الفاظيـ الفعريعر ل ذه الجريمة ،ةػ تـ اَل ػاس القػااكار اللفػزاـ
الدكلة بالفعكيض َف اَلضرار الااجمة َف الجرالـ المذةكرة ،فر مبحةيف ،ةما ي فر
المبحث اَلكؿ الفاظيـ الفعريعر للجريمة اإلرهابية.

المبحث الةاار أ اس الفزاـ الدكلة بالفعكيض َف الجرالـ اإلرهابية.

املبحث األول
التنظين التشريعي للجرميت اإلرىابيت
افااكؿ الفاظيـ الفعػريعر للجريمػة اإلرهابيػة فػر العػراؽ ،ة حػد أةةػر الػدكؿ فضػر انر

مف هذه الجرالـ ،ة تـ فر بعض الفعريعات المقاراة الرالدة فػر هػذا المجػاؿ ،ةمصػر َلػو
الم فكل العربر ،كفرا ا َلو الم فكل اَلكربر ،فر مطلبيف ،ةما ي فر
المطلب اَلكؿ الفاظيـ الفعريعر للجريمة اإلرهابية فر العراؽ.
المطلػ ػػب الةػ ػػاار الفاظػ ػػيـ الفع ػ ػريعر للجريمػ ػػة اإلرهابيػ ػػة فػ ػػر بعػ ػػض الفع ػ ػريعات

المقاراة.

املطلب األول
التنظين التشريعي للجرميت اإلرىابيت يف العراق
يزفلػػؼ الفاظػػيـ الفع ػريعر للجريمػػة اإلرهابيػػة فػػر الع ػراؽ ،قبػػؿ َػػاـ ََِّ َ ،تم ػا

بعده ،لذا اق اـ هذا المطلب سلو فرَيف ،ةما ي فر

الهرع اَلكؿ الفاظيـ الفعريعر للجريمة اإلرهابية فر العراؽ قبؿ ََِّ.
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الهرع الةاار الفاظيـ الفعريعر للجريمة اإلرهابية فر العراؽ بعد ََِّ.

الفرع األول :التنظيم التشريعي لمجريمة اإلرهابية في العراق قبل 3003
ف ػػرؾ المع ػػرع الع ارق ػػر ،قب ػػؿ َ ػػاـ ََِّ ،فاظ ػػيـ جػ ػراـ اإلره ػػاب للقكاَ ػػد العام ػػة
الكاردة فر قااكف العقكبات رقـ (ُُُ) ل اة ُٗٔٗ المعدؿ ،كالذم لـ فرد في اصكص

فجرـ اإلرهاب أك فعده جريمة م فقلة بصراحة ،بػؿ لػـ يةػف اإلرهػاب ظرفػان معػددانَ ،لػو

الػػرغـ مػػف فج ػريـ امػػاذج الج ػرالـ اإلرهابيػػة الحاليػػة ذاف ػػا ،القالمػػة َلػػو ا ػػفزداـ العاػػؼ

كالمفهج ػرات كاَل ػػلحة الااريػػة كاةػػارة الهػػفف كاالقففػػاؿ الطػػالهر ،كغيرهػػا مػػف ج ػرالـ ففعلػػؽ
ب مف الدكلة الدازلر ،فلـ يصاه ا قااكف العقكبات َلو أا ا أَماؿ سرهابية(ُ).

كرد فعبي ػػر الجريم ػػة اإلرهابي ػػة ف ػػر الم ػػادة (ُْ) الف ػػر ففح ػػدث َ ػػف الجػ ػرالـ غي ػػر

ال يا ية ،كلك ارفةبت بباَث يا ر ،كَدـ فمف مرفةب ا بالمزايا ال يا ػية الفػر يفمفػ

ب ا مرفةب الجريمة ال يا ية ،مةؿ سبداؿ َقكبة اإلَداـ بال جف الم بػد ،كَػدـ الحرمػاف

مف الحقكؽ المداية كال يا ية ،كَدـ اَفبار الجريمة ال يا ية ابقة فر العكد(ِ).

)ُ ) للفهصيؿ فر أ باب زيادة العمليات اإلرهابية فر العراؽ كالقكل اَل ا ية الم ااد دَ .بد الح يف
عصباف" ،اإلرهاب كاإلصالح فر الكاق العراقر" ،بحث ماعكر فر مجلة عػ كف َربيػة ،جامعػة الػدكؿ

العربيػػة ،العػػدد (ُُٗ) ،ََِْ ،صِٗ؛ د .حامػػد البيػػافر ،اإلرهػػاب فػػر الع ػراؽ كزطػػر اافقال ػ سلػػو
الماطق ػػة كالع ػػالـ ،المرة ػػز الع ارق ػػر للد ار ػػات اال ػػفرافيجية ،م

ػػة عػ ػ يد المحػ ػراب ،بغ ػػداد،ََِٓ ،

صُِكما يلي ا.

)ِ) ف ػاص الم ػػادة (ُْ) َقكب ػػات َ ارق ػػر َل ػػو ت
أف (أ-الجريمػػة ال يا ػػية ه ػػر الجريم ػػة الف ػػر فرفة ػػب
بباَث يا ر أك فق َلػو حقػكؽ يا ػية العامػة أك الهرديػة  .كفيمػا َػدا ذلػؾ فعفبػر الجريمػة َاديػة.
كم ذلؾ ال فعفبػر الجريمػة الفاليػة يا ػية لػك ةااػت ارفةبػت بباَػث يا ػر-ٓ ...الجريمػة اإلرهابيػة.
بَ-لػػو المحةمػػة سذا رأت أف الجريمػػة ال يا ػػية أف فبػػيف ذلػػؾ فػػر حةم ػػا ) ،ةمػػا فػػاص المػػادة (ْْ)
أف (ُ -يحؿ ال جف الم بد محؿ اإلَداـ فر الجرالـ ال يا ية  -ِ.ال فعفبر العقكبة المحةكـ=
َلو ٍ
= ب ا فر الجريمة ال يا ية ابقة فر العكد كال ف ففب الحرماف مف الحقػكؽ كالم ازيػا المدايػة كال حرمػاف
المحةكـ َلي مف سدارة أمكال أك الفصرؼ ب ا).
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ةذلؾ اص قااكف العقكبات العراقر َلو َ اد بعض اَلفعاؿ جرالـ سرهابية؛ لقيام ا

َلو ا فزداـ العاؼ كالقكة ،كح تدد العقكبة المقررة ل ا ،ةما فعؿ مةالن فر المادة (ُٔٓ)،

(ُٓٗ) )ُٕٗ( ،)ُٗٔ( ،)ُٗٓ( ،)ُْٗ( ،)ُِٗ( ،)ُُٗ( ،ك(ََِ) ،الف ػ ػػر ي ز ػ ػػذ

َلي ا َدـ فعريه ا لأرهاب بعةؿ محدد كصريحَ ،لو الرغـ مف ت
أف الغاية ما ا حمايػة
المجفم  ،ك(مةافحة أَماؿ اإلرهاب المكج ة ضػد أمػف الدكلػة الػدازلر كالزػارجر كقلػب

اظاـ الحةـ بالقكة كالفصدم للفاظيمات اإلرهابية العديدة الفر ففلقو ف ييدان كدَمان زارجيان
كارفةبت العديد مف أَماؿ اإلرهاب ضد العراؽ كمكاطاي )(ُ).

الفرع الثاني :التنظيم التشريعي لمجريمة اإلرهابية في العراق بعد 3003
افيجػػة فػػردم اَلكضػػاع اَلمايػػة كازديػػاد الهكضػػو كاالاهػػالت اَلماػػر ،ع ػ د الع ػراؽ
ما ػػذ بداي ػػة َ ػػاـ ََِّ ،ف ازي ػػدان ف ػػر أَم ػػاؿ العا ػػؼ الم ػػلح ،م تم ػػا فطل ػػب مكاج ػػة فل ػػؾ
الحػػاالت كمعالجف ػػا ،فم ػػت َل ػػو ة ػػالث م ارحػػؿ ،فمةل ػػت المرحل ػػة اَلكل ػػو بػ ػ كامر ػػلطة
االلفالؼ الم قفة ،كمجمكَ ا (أةاا َعر) أم انر؛ لمكاج ة َمليات العاػؼ المهفعلػة ،كقمػ

الج ػرالـ اإلرهابيػػة ،مػػف زػػالؿ فعػػديؿ َػػدد مػػف اصػػكص قػػااكف العقكبػػات الع ارقػػر لعػػاـ

ُٗٔٗ(ِ) ،كفمةلت المرحلة الةاايػة فػر مكقػؼ د ػفكر جم كريػة العػراؽ لعػاـ ََِٓ مػف

اإلرهػػاب(ّ) ،فػػر حػػيف فمةلػػت المرحلػػة الةالةػػة بإصػػدار قػػااكف زػػاص كم ػػفقؿ لمةافحػػة
)ُ) ةما كرد فر اص فقرير جم كرية العراؽ المرفكع سلو رليس لجاة مجلس اَلمف الفر اع ت ا فاادان
للقػ ػ ػرار الم ػ ػػرقـ (ُّّٕ) بعػ ػ ػ ف مةافح ػ ػػة اإلره ػ ػػاب بف ػ ػػاريل ُّ ،ََُِ/ٖ/ك(ُٗ )ََُِ/ِ،بف ػ ػػاريل

ُّ.)s/ََِّ/ٗ،ّْ( ََِِ/ٖ/

)ِ) لمزيد مف الفهصيؿ ياظر مجمكَة اظـ لطة االلفالؼ الم قفة ،سَالف غير ر مر–مكق

لطة

االلفالؼ الم قفة َلو المكق اإللةفركار www.cpa-iraq
)ّ) أقػرت الجمعيػة الكطايػة العراقيػة (البرلمػاف) ،هػذا الد ػفكر فػر ِٖ ،ََِٓ/ٖ/مفضػماان الػاص فػػر
مكاضػ َديػػدة ماػ  ،كَلكؿ مػرةَ ،لػػو فجػريـ اإلرهػػاب ،كيعػػد الد ػػفكر الع ارقػػر الكحيػػد الػػذم اػػص َلػػو

زطر اإلرهاب ،سذ كرد فر ديباجف (...أف اإلرهاب لـ يي ً
ةف الععب العراقر الااهض َلو المضر قدمان
فر بااء دكلة القػااكف ،)...غيػر أاػ لػـ يفطػرؽ سلػو فعريػؼ اإلرهػاب ،كهػك أمػر طبيعػر؛ سذ فػرؾ م مػة
الفعريؼ للقااكف الزاص بمةافحة اإلرهاب.
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اإلرهػ ػػاب هػ ػػك القػ ػػااكف رقػ ػػـ (ُّ) ل ػ ػػاة ََِٓ ،الػ ػػذم أكرد فػ ػػر مادف ػ ػ اَلكلػ ػػو فعريه ػ ػان

لأرهاب(ُ).

كيالحػػظ ،الفصػػاَد الفػػدريجر فػػر مةافحػػة اإلرهػػاب فػػر الع ػراؽ ،زػػالؿ الم ارحػػؿ

الػػةالث ،كهػػك مػػا يح ػػب لصػػالح المعػػرع الع ارقػػر ،الػػذم ج ػػد فػػر مكاةبػػة فطػػكرات هػػذه

الجرالـ ،بقصد القضاء َلي ا أك الح اد ما ا فر ا
أقؿ فقدير.

املطلب الثاني
التنظين التشريعي للجرميت اإلرىابيت يف بعض التشريعاث
املقارنت

لػػـ يةػػف الفاظػػيـ الفعػريعر للجريمػػة اإلرهابيػػة فػػر بعػػض الفعػريعات المقاراػػة ،أقػ تؿ
ما ػ َ تمػػا هػػك فػػر الع ػراؽ؛ اظ ػ انر لك ػ حجػػـ ظػػاهرة اإلرهػػاب ،كَالميػػة ف ةيراف ػػا ،كلع ػ تؿ
سيجػػاز بحػػث الفاظػػيـ الفع ػريعر للجريمػػة اإلرهابيػػة فػػر فع ػريعات ارلػػدة ةمصػػر كفرا ػػا،
يعطر فةرة َف م فكل ذلؾ الفاظيـ ،كهك ما افااكل فر فرَيف ،ةما ي فر
الهرع اَلكؿ الفاظيـ الفعريعر للجريمة اإلرهابية فر مصر.
الهرع الةاار الفاظيـ الفعريعر للجريمة اإلرهابية فر فرا ا.

الفرع األول :التنظيم التشريعي لمجريمة اإلرهابية في مصر
اظتػػـ المعػػرع المصػػرم ،اَلحةػػاـ المفعلقػػة بػػالجرالـ اإلرهابيػػة فػػر قػػااكف العقكبػػات

كالق ػ ػكاايف الزاصػ ػػة ،كأدزػػػؿ ،لمكاج ػ ػػة ج ػ ػرالـ اإلرهػ ػػاب ،فعػ ػػديالت م مػػػة َلػػػو قػ ػػااكار

)ُ) فاص المادة اَلكلو مف القػااكف َلػو ت
أف (اإلرهػاب هػك ةػؿ فعػؿ سج ارمػر يقػكـ بػ فػرد أك جماَػة
ماظمػػة ا ػػف دفت فػػردان أك مجمكَػػة أف ػراد أك جماَػػات أك الم

ػػات الر ػػمية أك غيػػر ر ػػمية أك كق ػ

اَلضػرار بالممفلةػػات العامػػة أك الزاصػة بغيػػة سزػػالؿ بالكضػ اَلماػر أك اال ػػفقرار أك الكحػػدة الكطايػػة

أك سدزاؿ الرَب كالزكؼ كالهزع بيف الااس اك أةارة الهكضو فحقيقان لغايات اإلرهابية).
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العقكبػ ػػات كاإلج ػ ػراءات الجااليػ ػػة ،كقػ ػػد أح ػ ػػف بػ ػػإيراد فعريػ ػػؼ ل ػ ػػ(اإلرهاب)(ُ) ،ب ا ػ ػ ةػ ػػؿ
ا ػػػفزداـ للقػػػكة أك العاػ ػػؼ ،أك الف ديػػػد ،أك الفركي ػ ػ  ،ب ػػدؼ اإلز ػػالؿ بالاظػ ػػاـ العػ ػػاـ أك

فعريض المة المجفم  ،كأما للزطر ،مفو ةاف مف ع ف ذلؾ سيذاء اَلعػزاص كالقػاء
الرَػب بيػػا ـ أك فعػريض حيػػاف ـ أك حريػاف ـ أك أمػػا ـ للزطػر أك سلحػػاؽ الضػرر بالبيلػػة

أك باالفصاالت أك مكاصالت أك باَلمكاؿ أك بالمباار(ِ).

لةػ تػف المعػػرع المصػػرم كقػ فػػر فةػرار ،كضػػعؼ فػػر الصػػياغة القااكايػػة ،حػػيف لػػـ

يةفػ ً
ػؼ لقيػػاـ اإلرهػػاب ب ػ ٍف يةػػكف مجػػرد ا ػػفزداـ القػػكة ،كالعػػركع اإلج ارمػػر بعػػةؿ يفرفػػب
َلي سزالؿ بالاظاـ العاـ ،كفعريض أمف الدكلة للزطر ،يافج َاػ رَػب أك فركيػ  ،فقػد

ة ػػرر ف ػػر الم ػػادة (ٖٔ) ،ا ػػفزداـ فع ػػابير (فعػ ػريض اَلم ػػف الع ػػاـ للزط ػػر) ،أك (سلح ػػاؽ
الض ػػرر بالبيل ػػة) ،ةػ ػ تـ َق ػػب ه ػػذا الفع ػػداد ،أكرد ا ػػص الم ػػادة (ٖٔ مة ػػرر) ،الف ػػر أدز ػػؿ
بمكجب ا جرالـ معياة فحت كصؼ اإلرهاب ،م أا ا ال فزرج فر مضمكا ا َ تما أكردف

المادة (ٖٔ) ،ة تـ أَاد الاص َلو َ اد فعطيؿ أحةاـ الد فكر أك القكاايف أك اللكالح الفػر
كردت فػػر َجػػز المػػادة (ٖٔ) ،مػرة أزػػرل فػػر المػػادة (ٖٖ) مػػف قػػااكف العقكبػػات ،جػرالـ
سرهابية ،كةذلؾ ةؿ ىم ٍف أاع أك اظتـ أك أدار ،زالفػان َلحةػاـ القػااكف جمعيػة أك هيلػة أك
ماظمػػة أك جماَػػة أك َصػػابة  ،ية ػ ػكف الغػػرض ما ػا الػػدَكة ،ب يػػة ك ػػيلة ،سلػػو فعطيػػؿ
أحةاـ الد فكر أك القكاايف  ...كالحاؽ الضرر بالمكاصالت ،كهةذا(ّ).

)ُ) المادة (ٖٔ) َقكبات مصرم.

)ِ) يعػػفرط قػػااكف العقكبػػات المصػػرم المعػػدؿ بالقػػااكف رقػػـ ٓٗ ل ػػاة ََِّ ،لقيػػاـ الجريمػػة اإلرهابيػػة ف ػكافر

َا اصػػر أربعػػة ال يقػػكـ بػػدكا ا ،اَلكؿ ا ػػفزداـ القػػكة أك العاػػؼ أك الف ديػػد أك الفركي ػ كهػػذا العاصػػر بذاف ػ ال
يةكف جريمة َلو اَلطالؽ مػا لػـ يةفمػؿ ببقيػة العااصػر ،الةػاار فاهيػذ معػركع سج ارمػر فػردم أك جمػاَر جػراء

ا فزداـ القكة أك العاػؼ أك الف ديػد أك الفركيػ  ،الةالػث أف يةػكف ال ػدؼ مػف ذلػؾ هػك سزػالؿ بالاظػاـ العػاـ ،أك

فعريض المة كأمف الدكلة للزطر ،الراب

أف يةكف ال دؼ مف ذلؾ سيذاء اَلعزاص أك سلقػاء الرَػب بيػا ـ أك

فعريض حياف ـ أك حرياف ـ للزطر أك سلحاؽ الضرر بالبيلة.

)ّ) د .أحمػػد ال ػػعيد الزقػػرد" ،فعػػكيض اإلض ػرار الااعػػلة َػػف ج ػرالـ اإلرهػػاب االفجاهػػات الحديةػػة فػػر القػػااكف
المقارف ،كمدل اال فهادة ما ا فر القااكايف المصرم كالةكيفر (الق ـ الةاار)" ،بحث ماعكر فػر مجلػة الحقػكؽ،

الةكيت ،ََِْ ،صِٗ.
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كةػػاف اَلفضػػؿ لػػك اةفهػػو المعػػرع المصػػرم بعبػػارة (فركي ػ المجفم ػ ) ،ك(اإلزػػالؿ
بػػاَلمف في ػ ) ،للداللػػة َلػػو رةػػف القصػػد الزػػاص ،الػػذم ففميػػز ب ػ ج ػرالـ اإلرهػػاب َػػف
غيرها مف الجرالـ ،أما الاص َلي ا فػر صػلب فعريػؼ اإلرهػاب ،ةػـ سَػادة الػاص َلي ػا

مرة أزرل ،ففةرار ةاف اَلفضؿ فجاب .

أف ال ػػاص َل ػػو ت
ةم ػػا ت
أف مج ػػرد اإلز ػػالؿ الي ػػير بالاظ ػػاـ الع ػػاـ جريم ػػة سرهابي ػػة،

كَمكمي ػػة الػ ػػاص َل ػػو ذلػ ػػؾ ،أم ػػر ييطلػ ػػؽ يػ ػػد ال ػػلطة الفاهيذيػ ػػة ف ػػر افزػ ػػاذ اإلج ػ ػراءات
الماصكص َلي ا فر القااكف المػذةكر(ُ) ،كفػر ذلػؾ مػا فيػ مػف سزػالؿ بحقػكؽ االا ػاف

أف يض ػػيؼ المع ػػرع َب ػػارة (فعػػريض اَلم ػػف الع ػػاـ للزط ػػر ،أك
اَل ا ػػية ،كم ػػف الغري ػػب ٍ
سلحػػاؽ الضػػرر بالبيلػػة) ،غيػػر مةفػ و
ػؼ بعبػػارة (فركي ػ المجفم ػ ) ،الفػػر صػػيغت بعمكميػػة

كاحةػػاـ ،فهفقػػر ل مػػا العبػػارة اَلكلػػو الفػػر جػػاءت ازلػػدة غيػػر ذات فالػػدة؛ ففع ػريض اَلمػػف

العػػاـ للزطػػر هػػك بالضػػركرة سزػػال يؿ بالاظػػاـ العػػاـ ،كالعةػػس صػػحيح ،كربمػػا يعػػكد ػػبب
ذلؾ الزلط ،سلو رَة كض الفعري  ،كالعجلة الفر صاحبت مااقعف كصياغف (ِ).
سذف يػػفلزص الػػا ج الػػذم افبع ػ المعػػرع المصػػرم لمكاج ػػة ج ػرالـ اإلرهػػاب ،فػػر

فعديد العقكبػة (المػادةٖٔ مةػر انر) ،كازػراج الجػرالـ الم ػفحدةة ،أك الفػر فرفةػب َلغػراض

سرهابية ،مف اطاؽ فقادـ الدَكل باَفبارها جرالـ فق َلو الحريات ،سَماالن لاص المادة

(ٕٓ) مف الد فكر المصرم ،فضالن َف حصر ازفصاص اظر جرالـ اإلرهػاب بمحػاةـ
أمػػف الدكلػػة العليػػا ،الفػػر أياع ػ ت بمكجػػب القػػااكف رقػػـ َُٓ ل ػػاة َُٖٗ ،سالت أا ػ  ،م ػ
ذلػؾ ،فزلػؼ َػف م ػايرة فعػريعات حديةػة أزػرل ،ةقػااكف مةافحػة اإلرهػاب الصػادر فػػر

فرا ا فر ٗ/أيلكؿ -بفمبر ،ُٖٗٔ/الفر افبعت يا ة فعريعية ال فقفصػر فػر مكاج ػة
اإلرهاب َلو فجريم  ،كافزاذ اإلجراءات الجزالية بع ا  ،بؿ فا ر ،كهذا هك الم ـ ،سلو
)ُ) ا ػػفاادان لم ػػا كرد بالق ػػااكف رق ػػـ (ٕٗ )ُِٗٗ/بعػ ػ ف افز ػػاذ اإلجػ ػراءات الماص ػػكص َلي ػػا بق ػػااكف
الطكارئ رقـ (ُِٔ ،)ُٖٗٓ/كزصكصان ما يفعلؽ باالَفقاؿ الكارد فػر المػادفيف (ّ) ك(ّ مةػرر) مػف

القااكف المذةكر.

)ِ) ةما كرد فر المذةرة اإليضاحية للقااكف (ٕٗ.)ُِٗٗ/
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فعػكيض اَلضػرار الااعػػلة َػف جػرالـ اإلرهػػاب بقكاَػد زاصػػة ،ػػدان للػاقص الػػذم فعػػاار

ما القكاَد العامة للم كلية َف العمػؿ غيػر المعػركع ،ال ػيما ك ت
أف فػرؾ المفضػرر بػال

فعكيض ،ي اكم فرؾ سرهابر دكف َقاب(ُ).

الفرع الثاني :التنظيم التشريعي لمجريمة اإلرهابية في فرنسا
بػػادرت فرا ػػا ةغيرهػػا مػػف الػػدكؿ المفقدم ػػة ،سلػػو سصػػدار قػػااكف زػػاص بمةافح ػػة

اإلرهػ ػػاب ،ػ ػػمر قػ ػػااكف مةافحػ ػػة اإلرهػ ػػاب الهرا ػ ػػر رقػ ػػـ (ََُِٖٔ) فػ ػػر ّ/أيلػ ػػكؿ-
ػػبفمبر ،ُٖٗٔ/ا ػػص ف ػػر مادفػ ػ اَلكلػ ػو َل ػػو ااػ ػ

(فع ػػد اَلفع ػػاؿ اآلفي ػػة م ػػف الجػ ػرالـ

اإلرهابية سذا ةاات َلو َالقػة بمعػركع فػردم أك جمػاَر ي ػدؼ سلػو أحػداث اضػطراب

ج يـ فر الاظاـ العاـ ،بقصد سةارة الرَب كالفركي .)ِ()....

كيرل بعض الهق اء ،ت
أف المعرع الهرا ر ،كقؼ َاد سَداده للقااكف المذةكر أمػاـ

أحد زياريف ،ف ما ا فحداث جريمة جديدة فحت ا ػـ (الجريمػة اإلرهابيػة) ،كأمػا سزضػاع
ج ػرالـ معياػػةَ ،لػػو ػػبيؿ الحصػػر ماصػػكص َلي ػػا فػػر قػػااكف العقكبػػات ،سلػػو فعػػديد

مكضكَر كاجرالر مف اكع زاص ،مفو فكافر لدل مرفةب ا قصد جاالر ،يفمةؿ بإزالؿ

ج يـ بالاظاـ العاـ فر صكرة بػث الرَػب ،أك الفزكيػؼ ،كقػد رجػح الزيػار الةػاار؛ اظػ انر

لصعكبة كض فعريؼ قااكف محدد لأرهاب ،كزاصة كأف هذا القااكف ،يجرـ فقريبػان ةػؿ
اَلفعػػاؿ الفػػر يمةػػف فعػػةؿ َمػالن سرهابيػان ،فضػػالن َػػف صػػعكبة كضػ َقكبػػة مكحػػدة لةػػؿ

صػػكر فلػػؾ الجريم ػػة اإلرهابيػػة فيم ػػا لػػك فػػـ ا ػػفحداة ا اظ ػ انر الز ػػفالؼ اَلفعػػاؿ ،كدرجػ ػة

ج ػػامف ا ،يضػػاؼ سلػػو ذلػػؾ ،أاػ َلػػو م ػػفكل الػػدكلر ،فػػإف فرا ػػا فعػػد طرفػان فػػر العديػػد
مػف االفهاقيػات المعقػكدة بعػ ف ف ػليـ المجػرميف ،الفػر اصػت َلػو مجمكَػة مػف الجػرالـ

الفػػر ي ػػمح بف ػػليـ المجػػرـ ،المطلػػكب ف ػػليم كلػػيس مػػف بيا ػػا ،جريمػػة اإلرهػػاب ،ممػػا
)ُ) د .احمد ال عيد الزقرد ،مرج

ابؽ ،صِّ.

)ِ) د .عد صالح عةطر الجبكرم ،الجرالـ اإلرهابية فر القااكف الجاالر ،الم

ة الحديةػة للةفػاب،

(طرابلس-لبااف) ،ََُِ ،صٖٗ.
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يعاػػر أف الدكلػػة الهرا ػػية ،فيمػػا لػػك ا ػػفحدةت جريمػػة اإلرهػػاب ،فإا ػػا ػػفكاج صػػعكبات
قااكايػػة كَمليػػة بع ػ ف المطالبػػة بف ػػليـ اإلرهػػابيف ال ػػاربيف سلػػو دكؿ أجابيػػة ،كبػػالعةس،

فاهي ػػذان لبا ػػكد فل ػػؾ االفهاقي ػػات؛ ذل ػػؾ ت
سف الجريم ػػة اإلرهابي ػػة غي ػػر ماص ػػكص َل ػػو ف ػػليـ
مرفةبي ا ،ما لـ يفـ الاص َلو الف ليـ فر باكد االفهاقية(ُ).

كبعػػد صػػدكر قػػااكف العقكبػػات الهرا ػػر الجديػػد ،رقػػـ (ِٗ–ٖٔٔ) فػػر ِِ/فمػػكز-

يكليك ،ُِٗٗ/فػر عػةؿ مجمكَػة مػف القػكاايف(ِ) ،أكرد المعػرع الهرا ػر أحةامػا زاصػة
بػالجرالـ اإلرهابيػة ،سذ أفػػرد بابػان م ػػفقالن ل ػذه الجػرالـ فػر البػػاب الةػاار مػػف الةفػاب ال اربػ

مف المجلد الةاار مف قػااكف العقكبػات فحػت َاػكاف (جػرالـ اإلرهػاب) ،فػر المػكاد (ُِْ

سلو ِِْ )ٓ/ما  ،فم يدان إلَطاء هذه الجرالـ قد انر مف الذافية كاال ػفقالؿ بالمقاراػة مػ
الجرالـ ال يا ية كجرالـ القااكف العاـ(ّ).

املبحث الثاني
أصاس التزام الدولت بالتعويض عن اجلرائن اإلرىابيت
فحديد اَل اس القااكار اللفزاـ الدكلة بفعكيض المفضرريف مف الجػرالـ اإلرهابيػة،

يقفضػػر فهصػػيؿ الحػػديث فػػر مكقػػؼ الهق ػ مػػف الف ػزاـ الدكلػػة بػػالفعكيض ،فم يػػدان لبي ػػاف
اَل اس القااكار لم كلية الدكلة ،لذا اق ـ هذا المبحث سلو مطلبيف ،ةما ي فر
المطلب اَلكؿ مكقؼ الهق مف الفزاـ الدكلة بالفعكيض.

المطلب الةاار اَل اس القااكار لم كلية الدكلة َف فعػكيض مفضػررم الجػرالـ

اإلرهابية.

)ُ( د .محمػػد َبػػد الكاحػػد الحميػػدلر ،ضػػحايا اإلرهػػاب بػػيف اَلاظمػػة الم ػ كلية كاَلاظمػػة الفعكيضػػية،
دار الا ضة العربية ،القاهرة ،ََِِ ،صُٖٓ.ُٓٗ-
)ِ) يمةػػف االطػػالع َلػػو الػػاص الةامػػؿ لقػػااكف العقكبػػات كاإلج ػراءات الجااليػػة الهرا ػػر ةػػامالن باللغػػة
العربية َلو الرابط http://www.lawjo.net/vb/showthread.php

)ّ( د .محمد َبد الكاحد الحميدلر ،مرج

ابؽ ،صَُٔ.
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املطلب األول
هوقف الفقو هن التزام الدولت بالتعويض
فةير الجريمة اإلرهابية سعةاليات قااكاية هامة ففعلؽ بمصير الضحية ،كالم ػ كؿ
َػػف فعػػكيض الضػػرر الالحػػؽ ب ػ  ،فػػر حالػػة مج كليػػة الجاػػاة الحقيقيػػيف ،أك َاػػد َ ػػر
حالف ـ المادية كَدـ سمةاف دفع ـ الفعػكيض الم ػفحؽ للمفضػررَ ،اػد الفعػرؼ كالقػبض

َلػي ـ ،ةمػا لػك فػ تـ ا ػفقطاب ـ مػف فلػػات معػكزة كفقيػرة لفاهيػذ العمليػات اإلرهابيػة كفرجػ

فةػ ػرة فع ػػكيض المفض ػػرر م ػػف قب ػػؿ الدكل ػػة سل ػػو مدكا ػػة حم ػػكرابر(ُ) ،ةم ػػا أق ػػرت الع ػػريعة

اإل المية الغراء اظامان مفمي از لفعكيض ضحايا جرالـ الح اربػة كالبغػر ،مفػو ةػاف الجػاار
مج ػكالن أك مع ػ انر ،بف ديػػة الدكلػػة لػ فعكيضػان ييػػدف مػػف بيػػت مػػاؿ الم ػػلميف(ِ) ،لػػذا اق ػػـ
هذا المطلب سلو فرَيف ،ةما ي فر
الهرع اَلكؿ أ اس فةرة الفزاـ الدكلة بالفعكيض َف الجرالـ اإلرهابية

الهرع الةاار اظرة الهق اإل المر سلو فعكيض المفضرر

الفرع األول :أساس فكرة التزام الدولة بالتعويض عن الجرائم اإلرهابية
اادل الهق القااكار ماذ بداية القرف الفا

َعر ،بضركرة قيػ ػاـ الدكلة بفعكيػ ػض

(ُ( فػػاص المػػادة (ِّ) مػػف هػػذه المدكاػػة َلػػو ت
(أف الحػػاةـ ملػػزـ بم ػػاَدة المجاػػو َلػػي ـ فػػر جريمػػة
ال ػرقة َػػف طريػػؽ دفػ فعػػكيض ل ػػـ فػػر حالػػة َػػدـ معرفػػة الجػػاار أك َػػدـ القػػبض َليػ ) ،أمػػا المػػادة

(ِْ) فاصتت َلو أا

(سذا أ تدت ال ػرقة سلػو ز ػارة فػر اَلركاح ،دفعػت المدياػة كحاةم ػا مياػان [كحػدة

اقدية] مف الهضة ةفعكيض ز ارة) .مصطهو مصباح دباره ،كض ضحايا اإلجراـ فر الاظاـ الجاالر
د ار ػػة اقدي ػػة للاظ ػػاـ الجا ػػالر ف ػػر ض ػػكء معطي ػػات َل ػػـ الض ػػحية ،أطركح ػػة دةف ػػكراه مقدم ػػة سل ػػو ةلي ػػة
الحقكؽ ،جامعة اإل ةادرية ،ُٗٗٔ ،صّٖ.

)ِ) د .ةريـ مزَؿ عبر" ،مه كـ اإلرهاب د ار ة فر القااكف الدكلر كالدازلر" ،بحث ماعكر فر مجلة
جامعة أهؿ البيت( ،ةربالء-العراؽ) ،العدد الةاار ،صّٓ .مفاح َلو الرابط

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=65
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ضحايا أية جريمة ،مفو َجز الجاار َف دفػ الفعػكيض ،أك مفػو ةػاف مج ػكالن  ،سذ ال
يابغ ػػر ف ػػرؾ الض ػػحية ،بغي ػػر فع ػػكيض َ ػػف الض ػػرر الالح ػػؽ بػ ػ  ،ففل ػػزـ الدكل ػػة فع ػػكيض

ضحايا اإلجراـ َاد َجزها َف حمايف ـ ما (ُ).

يفاازع الكقؼ الهق ر مػف الفػزاـ الدكلػة بػالفعكيض افجاهػاف ،اَلكؿ يعػارض الفػزاـ

الدكل ػػة ب ػػالفعكيض ،ت
َلف أ ػػاس اظ ػػاـ الفع ػػكيض ق ػػالـ َلػ ػو مب ػػدأ الم ػ ػ كلية العزص ػػية
للجػػاار ،كفػػر دف ػ الدكلػػة للفعػػكيض فحميػػؿ للم ػكاطايف اَلبريػػاء ،م ػ كلية جبػػر أض ػرار

أف يصدر َا ـ فعؿ مزالؼ للقااكف ،ااهيؾ َف اَلَباء الفر فةقؿ
لحقت بغيرهـ ،دكف ٍ
ميزااية الدكلة جراء هذا االلفزاـ(ِ).
أما االفجاه الةاار في يد الفزاـ الدكلة بالفعكيض ،كيكرد أاصاره للرد َلو معارضي ـ
 ،حجة فقكـ َلو الفمييز بيف اَلضرار الااجمة َف جرالـ اإلرهاب ،كغيرهػا مػف الجػرالـ

 ،سذ ت
أف قياس أضػرار الجريمػة اإلرهابيػةَ ،لػو اَلضػرار الااجمػة َػف الةػكارث الطبيعيػة
كاَلكبلة ،قياس م الهارؽ ،ب بب فبايف طبيعة هذيف الاكَيف مف اَلضرار(ّ).

كلمػػا ةػػاف الفعػػكيض كفق ػان للقكاَػػد العامػػة ،ج ػزاء للم ػ كلية المدايػػة ،كل تمػػا لػػـ يةػػف

الهق القااكار يميز فر بداية مراحؿ فطكره ،بيف الم ػ كلية المدايػة كالم ػ كلية الجااليػة،
فقػػد ازػػفلط الفعػػكيض بهة ػرة العقكبػػة ةج ػزاء زػػاص ،كفرفػػب َلػػو الزلػػط بػػيف الفعػػكيض

كالعقكب ػة ،أك بػػيف الج ػزاء الزػػاص كالج ػزاء العػػاـ ،سف ففحمػػؿ الدكلػػة دف ػ الفعػػكيض بعػػد
كيق ػصد بذلؾ
فقدي ػ ػره  ،عريطة مراَاة العكامؿ ذافػ ػ ا الفر ف ػراَو َاد فقديػ ػر العقكبة  ،ي

(ُ( د .فػ اد َبػػد المػػاعـ أحمػػد ،اإلرهػػاب كفعػػكيض ضػػحاياه بػػيف الع ػريعة كالقػكاايف الكضػػعية ،المةفبػػة
المصرية ،اإل ةادرية ،ََِٔ ،صٕٔ.
)ِ) دَ .بد الرحمف الزليهر" ،م كلية الدكلة َف فعكيض ضحايا الجريمة –اَل اس كالاطاؽ" ،بحث
ماعكر فر مجلة العريعة كالقااكف ،العدد ال اب كاَلربعكف ،َُُِ ،صُّٗ.

(ّ( د .أحمػػد َبػػد اللطي ػؼ الهقػػر ،الجػػاار كالمجاػػر َلي ػ كحقػػكؽ ضػػحايا الجريمػػة ،دار الهجػػر اعػػر
كالفكزي  ،القاهرة ،ََِّ ،صٕٔ.
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االَفداد بم لؾ الم كؿ َف الفعكيض(ُ).
كال يز ػػرج أ ػػاس الاظري ػػات الم ي ػػدة لهةػ ػرة الفػ ػزاـ الدكل ػػة ب ػػالفعكيض َ ػػف الجػ ػرالـ
اإلرهابيةَ ،ف كاحدة مف ةالث اظريات ،افااكؿ ة تؿ كاحدة ما ا فر فقرة م فقلة
أكالن اظرية الدكلة الم ماة.
ةاايان اظرية الضماف.

ةالةان اظرية الفضامف االجفماَر.
أوالً :نظريــة الدولــة الم:منــة :أ ػػاس هػػذه الاظريػػة ت
أف هاػػاؾ ف ميا ػان مفبػػادالن بػػيف

المكاطايف كالدكلة ،فالدكلة م ماة ف مياػان يغطػر جميػ مجػاالت الم ػ كلية ،كال َالقػة لػ

أف فصػػيب الغيػػر،
بالزط ػ أك المزػػاطرَ ،لػػو اعػػاط ا العػػاـ مػػف اَلض ػرار الفػػر يمةػػف ٍ
كففحمؿ الدكلة كاجب فعكيض الضحايا ة م م مف؛ بقبض ا أق اط الفػ ميف مػف المػ تمف
ل ػػـَ ،لػػو عػػةؿ ض ػرالب مباع ػرة أك غيػػر مباع ػرة ،كففصػػرؼ الدكلػػة ةم ػ مف لمعػػركَ ا
الزػػاص ،كةم ػ مف للمزػػاطر الفػػر ال يكجػػد فػػر الاظػػاـ االجفمػػاَر أم ضػػماف مزػػر ل ػػا
ػػكل ال ػػلطة العامػػة ذاف ػػا ،كال ػػيما المزػػاطر غيػػر القابلػػة للفػ ميف ةمػػا هػػك الحػػاؿ فػػر

الةكارث الطبيعية ،كالعمليات اإلرهابية(ِ).

ثاني ـاً :نظريــة الضــمان :فقػػكـ هػػذه الاظريػػة َلػػو أ ػػاس ت
أف حػػؽ أم م ػكاطف فػػر

اَلمػػف مضػػمكف د ػػفكريان ،مػػا يهػػرض َلػػو الدكلػػة الف ازم ػان بضػػماف حمايػػة الم ػكاطف مػػف
اَلضرار الفػر فاػفج َػف الم ػاس ب ػذا اَلمػف؛ ةكا ػا ضػاماة لل ػلـ االجفمػاَر ،كَلي ػا

كاجػػب سصػػالح اَلض ػرار الفػػر فصػػيب أف ػراد المجفم ػ  ،كلػػك لػػـ فةػػف ذات صػػلة بالاعػػاط

العاـ ،غير أتا ال يمةف الف ليـ ب ذه الاظرية مطلقان؛ لمبالغف ا فر جعؿ الدكلػة العػزص
(ُ( د .محم ػػد سبػ ػراهيـ د ػػكقر أب ػػك اللي ػػؿ ،فع ػػكيض الض ػػرر ف ػػر الم ػ ػ كلية المداي ػػة ،د ار ػػة فحليلي ػػة
ف صيلية لفقدير الفعكيض ،مطبكَات جامعة الةكيت ،ُٗٗٓ ،صّٓ.

(2) SFEZZ, Lucein,: Essai sur la contrubition du doyen Horiou au droit
administrative .L.G.D.J.1966 ،p.26.
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القااكار الكحيد الذم يفحمؿ الفعكيض ،بصرؼ الاظر َف مصدره ،م ت
أف كجكد الدكلة
ال يلغر م ػ كلية اَلعػزاص القااكايػة اَلزػرل ،مفػو ةااػت ال ػبب فػر سحػداث الضػرر،

كال ف ػػفطي أيػػة دكلػػة ،مػػف الااحيػػة العمليػػة ،فػ ميف مكاطاي ػػا مػػف ةافػػة أعػػةاؿ المزػػاطر

دكف كض ضكابط فراَر سمةاايات الدكلة المالية(ُ).

كلع تؿ اظرية الضماف أرجح مػا قيػؿ فػر الػاظـ الكضػعية ،مػف أ ػاس إللػزاـ الدكلػة
ةعػػزص قػػااكار ،فعػػكيض ضػػحايا الج ػرالـ اإلرهابيػػة؛ َلف الحهػػاظ َلػػو أمػػف ك ػػالمة

اَلفراد مف م كلية الدكلة ،فف ؿ َف فعكيض اَلفراد َف الجرالـ اإلرهابية.

ثالثاً :نظريـة التضـامن االجتمـاعي :ال يةيػر فعػكيض الضػرر الاػافج َػف الاعػاط

الع ػػاـ لمكاج ػػة العم ػػؿ اإلره ػػابر أي ػػة سع ػػةالية(ِ) ،ت
َلف الفض ػػامف االجفم ػػاَر ب ػػيف أفػ ػراد
المجفم  ،حفو فر غياب الم

ة الر مية ،ااب مف الععكر باالافماء سلو الجماَة أك

اَلم ػػة كاإلا ػػااية فج ػػاه الدكل ػػة ةم ػػة ،ال ػػذم يرفة ػػز سل ػػو ع ػػعكر سا ػػاار فيبا ػػو َليػ ػ
كيهفػػرض بالدكلػػة ةممةلػػة
اإلج ػراءات ال ادفػػة لم ػػاَدة المكجػػكديف فػػر أكضػػاع صػػعبة ،ي

أف فبػػادر بالفضػػامف قبػػؿ غيرهػػا ،دكف ما ػ بقيػػة أف ػراد المجفم ػ المعػػارةة فػػر
للجماَػػةٍ ،
هػػذا الكاجػػب ،كلػػك فػػر غيػػاب الدكلػػة كم ػػاف ا ،كمبػػدأ الفضػػامف االجفمػػاَر هػػذا ،ال
يقفصر َلو اكع معيف مف الضرر ،بػؿ يغطػر جميػ المصػاَب الفػر يكاج ػا اَلفػراد،

كال قبػػؿ ل ػػـ بػػدفع ا ةاَلكبلػػة كالة ػكارث الطبيعيػػة ،كَاػػدما ففحمػػؿ الدكلػػة الفعػػكيض ف ػػر

فهعؿ ذلؾ بمكجب الفزاـ اجفماَر ،ال بمكجب م كلية قااكاية(ّ).

(ُ( محمكد محمد الفلفر ،الاظرية العامػة لاللفػزاـ بضػماف ػالمة اَلعػزاص ،أطركحػة دةفػكراه مقدمػة
سلو ةلية الحقكؽ جامعة َيف عمس ،القاهرة ،ُٖٖٗ ،صُٕٖ.

كيقصد بالاعاط العاـ هاا ةؿ َمؿ يزدـ الصالح العػاـ كزاصػة المحافظػة َلػو أمػف ك ػالمة اَلفػراد ،كهػك
)ِ) ي
م ػ كلية الدكلػػة ككاجب ػػا المحافظػػة َلػػو اَلمػػف كال ػػلـ،أاس الطريقػػر" ،فػػر مه ػػكـ الدكلػػة"  ،مقػػاؿ ماعػػكر َلػػو
مكق ػ ػ ػ م

ػ ػ ػػة م ماػ ػ ػػكف بػ ػ ػػال حػ ػ ػػدكد بفػ ػ ػػاريل ِْ /أيلػ ػ ػػكؿ -ػ ػ ػػبفمبر ،َُِّ/مفػ ػ ػػاح َلػ ػ ػػو ال ػ ػ ػرابط

http://www.mominoun.com/articles

(3) PARDON, Joseph: la France a l'epreuve du terrorisme; Regression au
Progression du droit .R.S.C.1994. p.709.
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كأ ػػاس الف ػزاـ الاظػػاـ الجمػػاَر بػػالفعكيض ،هػػك حمايػػة المفضػػرر ا ػػفاادان لهة ػرة

الفضػػامف االجفمػػاَر ،مػػا يعاػػر ت
لمػػف يحفاج ػػا،
أف سصػػالح الضػػرر م ػػاَدة مػػف الدكلػػة ى
كلػيس حقػان مةف ػبان ،كبالفػالر ال ييمػاح للمي ػكريف ،م تمػف ال فيحػدث ل ػـ الجريمػة اضػطرابان

ف ػر ظػػركف ـ المعاعػػية ،فػػال ففقػػرر الم ػػاَدة بمجػػرد كقػػكع الجريمػػة اإلرهابيػػة أك فرفػػب

الضرر َلي ا ،ةما فر الم كلية الفقليدية ،كااما يفكقؼ ماح ا َلو ظركؼ المفضػرر،
فيةػػكف الفعػػكيض مػػف هػػذا الماظػػكر ،مجػػرد م ػػاَدة اجفماَيػػة ،ال ياعقػػد االزفصػػاص

باظر فقريرها الػو القضػاء ،سامػا سلػو لجػاف سداريػة فزػفص باظػر طلبػات هػذه الم ػاَدة،
كبالفالر يف ـ هذا الاكع مف الفعكيض بالطبيعة االحفياطية(ُ).

كقػػد اافقػػدت هػػذه الاظريػػة مػػف ج ػػة ت
أف مبػػدأ الفضػػامف االجفمػػاَر كاجػػب أزالقػػر

أةة ػػر ماػ ػ ق ػػااكار  ،كال يصػ ػلح أف ية ػػكف أ ا ػ ػان إللػ ػزاـ الدكل ػػة ب ػػالفعكيض َ ػػف الجػ ػرالـ

اإلرهابي ػة  ،ما لـ يفحكؿ سلو الفػ ػزاـ قاا ػ ػكاػر  ،كل ذا يكصػ ػؼ االلفػ ػزاـ ب ػدفػ ػ الفع ػكيػ ػض

للمفضرر مف قبؿ الدكلة ب ا احفياطر ،يفكقؼ َلو لكؾ المفضرر(ِ).

كاحػػف اػػرل ت
أف اَلاعػػطة اإلرهابيػػة ،مػػف أزطػػر اَلَمػػاؿ الفػػر ف ػػفكجب م ػػاَدة
المفضػػرريف ما ػػا؛ لمػػا فزلاهػ مػػف أضػرار ج ػػدية ةالقفػػؿ ،كأضػرار ماليػػة ةمػػا فػػر جػرالـ
اَلمػ ػكاؿ ،كق ػػد أح ػػف المع ػػرع الهرا ػػر ح ػػيف أاعػ ػ م

ػػة ذات فمكي ػػؿ ز ػػاص ففةه ػػؿ

بفع ػػكيض ض ػػحايا الجػ ػرالـ اإلرهابي ػػة ،أ ػػماها ص ػػااديؽ الض ػػماف أك

de

Fonds

) ،)garantieيػػفـ فمكيل ػػا بك ػػاطة االعػػفراةات الزاصػػة بعقػػكد الف ػ ميف َلػػو اَلم ػكاؿ،

كيفمفػ الصػػادكؽ بالعزصػػية االَفباريػػة(ّ) ،م تمػػا يعػػج َلػػو الماػػاداة بإاعػػاء صػػااديؽ
مع ػػاب ة ف ػػر ال ػػبالد العربي ػػة ،اظػ ػ انر لج ػػامة اَلضػ ػرار الااجم ػػة َ ػػف الجػ ػرالـ اإلرهابي ػػة،
كمحدكدية سمةاايات ةةير مف بالداا العربية.

(ُ( محمد َبد اللطيؼ َبد العاؿ ،جريمة اإلرهاب ،دار الا ضة العربية القاهرة  ،ُْٗٗ ،صَُِ.
(ِ( محمد َبد اللطيؼ ،مرج

(ّ( د .احمد ال عيد الزقرد ،مرج

ابؽ ،صِٕ.

ابؽ ،صّّ.
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الفرع الثاني :نظرة الفقه اإلسالمي إلى تعويض المتضرر
ػاف ذك يَ ػ ػروة فىىا ًظ ػ ىػرةه سل ػػو
يق ػػرر الهقػ ػ اإل ػػالمر قاَ ػػدة َام ػػة مهاده ػػا (...كا ٍف ة ػ ى
ىم ٍي ى ػ ىػروة) ،مػػف بػػاب الرحمػػة كال أرفػػة بالمع ػػر(ُ) ،كب ػػذا الماطػػؽ فاظػػر الع ػريعة اإل ػػالمية
للم ػػديف المطال ػػب ب ػػالفعكيض ،كما ػػا اافقل ػػت سل ػػو الفعػ ػريعات الكض ػػعية ،ةقاَ ػػدة َام ػػة

كمميزة(ِ).

سف ح ػػبس المع ػػر بال ػػديف بع ػػد ةب ػػكت َ ػ ػره ،بط ػػؿ
كيق ػػرر الهق ػػاء ،أف القاض ػػر ٍ
كَزؿ مف القضاء ،سذ يفدزؿ بيت ماؿ الم ػلميف ،فػر مةػؿ هػذه الحػاالت لفهػريج
حةم  ،ي
ةػػرب الػػدالايف ،سذا لػػـ ف ػػفط َاقلػػة المػػديف ف ػػديد الػػديكف الملفػػزـ ب ػػا(ّ) ،كهػػذا اَل ػػاس
اإل ػػالمر ،يص ػػلح معي ػػا انر للقي ػػاس ،كمطالب ػػة ال ػػدكؿ الحديةػ ػة فع ػػكيض ض ػػحايا الجػ ػرالـ
اإلرهابيةَ ،اد ج الة عزص الهاَؿ أك ا فحالة فحصيؿ الفعكيض ما َلم بب(ْ).

ت
ً
ػكف).
صػ ػ تدقيكا ىز ٍي ػ هػر ل ية ػ ٍػـ سًف يةا ػػفي ٍـ فى ٍعلى يم ػ ى
(كًاف ىة ػ ى
ػاف يذك يَ ٍ ػ ىػروة فىىاظ ػ ىػرةه سل ػػو ىم ٍي ى ػ ىػروة ىكأىف فى ى
)ُ) ق ػػاؿ فع ػػالو ى
(البقرة َِٖ).
)ِ( َبػ ػػد الغهػ ػػار سبػ ػراهيـ صػ ػػالح ،اإلف ػػالس فػ ػػر الع ػ ػريعة اإل ػػالمية د ار ػ ػػة مقارا ػػة ،مةفبػ ػػة الا ضػ ػػة
المصرية ،القاهرة ،ُٗٗٗ ،صُِٔ.
)ّ( د .مح ف العبكدم" ،أ ػاس م ػ كلية الدكلػة َػف فعػكيض المجاػر فػر القػااكايف الجاػالر كاإلدارم
ف ػػر العػ ػريعة اإل ػػالمية حق ػػكؽ المجا ػػر َليػ ػ ف ػػر اإلجػ ػراءات الجاالي ػػة" ،بح ػػث مق ػػدـ للمػ ػ فمر الةال ػػث

للجمعيػػة المص ػرية للقػػااكف الجاػػالر كالماعقػػد مػػا بػػيف (ُِ ُْ-مػػارس ُٖٗٗ) ،دار الا ضػػة العربيػػة،
القاهرة( ،َُٗٗ ،مجمكَة أَماؿ الم فمر) ،صُُٓ –ُِٓ.
)ْ) ل لفهصػػيؿ بع ػ ف الفعػػكيض فػػر الهق ػ اإل ػػالمر محمػػد بػػف َبػػد العزيػػز أبػػك َبػػاة ،الفعػػكيض َػػف
الضػػرر فػػر الهقػ اإل ػػالمر كَالقفػ بفعػػكيض أضػرار الةػكارث الطبيعيػػة فػػر الاظػػاـ ال ػػعكدم ،ر ػػالة
ماج ػػفير مقدمػػة سلػػو ق ػػـ العدالػػة االجفماَيػػة بةليػػة الد ار ػػات العليػػا فػػر جامعػػة اػػايؼ العربيػػة للعلػػكـ

اَلماية ،المملةة العربية ال عكدية ،َُُِ ،صّٕ كما يلي ا.
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املطلب الثاني
األصاس القانوني ملضؤوليت الدولت عن تعويض هتضرري اجلرائن
اإلرىابيت

يفرفب َلو اَل اس القااكار لم كلية الدكلة َف فعكيض مفضػررم الجػرالـ

اإلرهابيػػة بعػػض الافػػالج القااكايػػة الفػػر الب ػ تد مػػف بياا ػػا كالكقػػكؼ َاػػدها ،فم يػػدان لفقػػكيـ
اَل اس القااكار الذم فلفزـ بمكجب الدكلة فعكيض مفضررم هذه الجرالـ ،لذا اق ـ هذا

المطلب سلو فرَيف ،ةما ي فر
َلي ا.

الهػػرع اَلكؿ حجػػج م يػػدم الف ػزاـ الدكلػػة بفعػػكيض المفضػػرريف كالافػػالج المفرفبػػة
الهػ ػػرع الةػ ػػاار فقػ ػػكيـ اَل ػ ػػاس القػ ػػااكار اللف ػ ػزاـ الدكلػ ػػة بػ ػػالفعكيض َػ ػػف الج ػ ػرالـ

اإلرهابية.

الفرع األول :حجج م:يدي التزام الدولة بتعويض المتضررين والنتائج
المترتبة عميها
فض ػػطل الدكل ػػة بم ػػاـ يعج ػػز اَلفػ ػراد الع ػػاديكف َ ػػف القي ػػاـ ب ػػا ،ةإاع ػػاء الم ارف ػػؽ

العامػػة كدكر العلػػـ ،ك ػػالر صػػاكؼ اَلَمػػاؿ الفػػر هػػر جػػزهء ال يفجػ أر مػػف كظيهػػة الدكلػػة
فػػر العصػػر الحػػديث ،ال ػػيما فػػكفير اَلمػػف كاَلمػػاف كمةافحػػة اإلجػراـ كحمايػػة المػكاطايف
كال ػ ر َلػػو فطبيػػؽ القػػااكف فػػر المجفم ػ (ُ) ،كي ػػفاد م يػػدك اَل ػػاس القػػااكار اللف ػزاـ

الدكلة بفعكيض المفضرريف مف الجرالـ اإلرهابية سلو حجج ،يمةف فلزيص ا باآلفر

ُ .فلفػزـ الدكلػة الحديةػة بحمايػة الاظػاـ كاَلمػػف العػاميف ،كفي ػارع سلػو مػ اد العػكف ل فػراد
الػػذيف فرفةػػب بحق ػػـ جريمػػة مػػاَ ،بػػر فعػػكيض اَلض ػرار الفػػر فلحق ػػـ جراءهػػا ،ال
)ُ( د .احمد عكقر أبك زطكة ،فعكيض المجار َلي مف اَلضػرار الااعػلة َػف جػرالـ اإلرهػاب ،دار
الا ضة العربية ،القاهرة ،ُِٗٗ ،صُٕٗ.
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ػػيما ف ػػر اَلحػ ػكاؿ الف ػػر يفع ػػذر في ػػا الق ػػبض َل ػػو الجا ػػاة ،مادام ػػت حظ ػػرت َل ػػو

اَلفراد العكدة سلو َصر االافقاـ الهردم ال فحصاؿ حقكق ـ ب اه ـ(ُ).

ِ .فهرض الدكلة الحديةةَ ،لو أفراد المجفم كاجبات ففعلؽ بح ف ير العدالػة ،كمػف

ذلػػؾ ضػػركرة ةػػاإلبالغ َ تمػػا يق ػ مػػف ج ػرالـ ،كأداء الع ػ ادة أمػػاـ لقضػػاء ،كلةػػر ال
يحجػػـ اَلفػراد َػػف أداء هػػذه الفةػػاليؼ ،جػراء اَلضػرار الفػػر قػػد فصػػيب ـ ،كمػػا يرفبػ

ػلف الدكلػة اَلفػراد ،كفػكفر ل ػـ ضػمااات
ذلؾ مف سرباؾ كازالؿ للعدالة ،البتد ٍ
أف فطم ى
حقيقي ػ ػػة ،ففمة ػ ػػؿ ف ػ ػػر فقري ػ ػػر فع ػ ػػكيض ي ػ ػػدف ل ػ ػػـ اذا م ػ ػػا فض ػ ػػرركا م ػ ػػف أداء فل ػ ػػؾ

الكاجبات(ِ).

ّ .ت
سف فعػػكيض الدكلػػة لضػػحايا العمليػػات اإلرهابيػػة ،يالقػػر كقع ػان طيب ػان َاػػد الجم ػػكر
كصػ ػدل ح ػػاان ف ػػر اه ػػكس اَلفػ ػراد ،ف ػػال ف ػػمح َ ،ػػف طري ػػؽ فعػ ػريعاف ا ،بكق ػػكع أم

اَف ػػداء َل ػػو أفػ ػراد المجفمػ ػ  ،كاف كقػ ػ مة ػػؿ ه ػػذا االَف ػػداء ،ف ػػارع ال ػػو فعكيضػ ػ
للفزهيؼ مف اَلةار الضارة الفر لحقت ب ـ(ّ).

)ُ( محم ػػكد محم ػػكد مص ػػطهو ،حق ػػكؽ المجا ػػر َليػ ػ ف ػػر الق ػػااكف المق ػػارف ،مطبع ػػة جامع ػػة الق ػػاهرة،
ُٕٓٗ ،صُِٗ.َُّ-

)ِ( كقد أةدت محةمػة اال ػفلااؼ فػر كاليػة ايكيػكرؾ اَلمريةيػة هػذا المبػدأ فػر حةػـ ل ػا جػاء فيػ

(سف

كاليػػة ايكيػػكرؾ ملزمػػة فمام ػان بكاجػػب زػػاص للػػذيف فضػػرركا مػػف ج ػراء الج ػرالـ اإلرهابيػػة ،حيامػػا ا ػػدكا

المعكاة سلو رجاؿ ال لطة العامة ،كذلؾ اةااء القبض َلو الجااة َاد ارفةاب ـ هذه الجرالـ ةػـ فقػديم ـ

للمحاةمة ،كيظ ر هذا الكاجب جليان َادما فحيؽ باَلعزاص المفطكَيف االزطار كاالضرار بهعؿ هػذا

الفعػاكف بيػػا ـ كبػػيف ال ػػلطة العامػػة) .محمػػد أبػػك العػال َقيػػدة  ،فعػػكيض الدكلػػة للمضػػركر مػػف الجريمػػة

د ار ة مقاراة فر الفعريعات المعاصرة ،دار الهةر العربر ،القاهرة  ،ُٖٖٗ ،صِْ.
)ّ( ف ػػر ا ػػفبياف أجػ ػراه مع ػػد مفزص ػػص ف ػػر الكالي ػػات المفح ػػدة َ ػػاـ ُٓٔٗ ،لمعرف ػػة م ػػدل اهفم ػػاـ
الجم ػػكر بمكضػػكع الفعػػكيض ،كم ػ كلية الدكلػػة َػػف معاكاػػة المجاػػر َلػػي ـ مػػف الااحيػػة الماليػػة ،مػػف

زػالؿ ال ػ اؿ الفػػالر َلػػو فػػرض أف عزصػان قفػػؿ ازػػر ،هػػؿ فػػرل ت
أف مػػف كاجػػب الدكلػػة فعػػكيض أ ػرة

المجاػػر َليػ كةااػػت ا ػػبة الػػذيف أيػػدكا هػػذه الهةػرة (ِٔ )%مػػف مجمػػكع ىمػ ٍػف عػػمل ـ اال ػػفبياف ،بيامػػا
َ ػػارض (ِٗ ،)%كل ػػـ يح ػػدد (ٗ )%م ػػكقه ـ ،كق ػػد لقي ػػت ه ػػذه الهةػ ػرة ا فح ػػااان ةبيػ ػ انر ف ػػر المجفمػ ػ =
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ْ .ال ز ػػكؼ َل ػػو اَلمػ ػكاؿ العام ػػة م ػػف الفبدي ػػد كالض ػػياع جػ ػراء ساع ػػاء اظ ػػاـ ز ػػاص

لفع ػػكيض ض ػػحايا الجػ ػرالـ اإلرهابي ػػة ،ت
َلف الدكل ػػة ػػكؼ فح ػػؿ مح ػػؿ الض ػػحية ف ػػر
مطالب ػػة الج ػػاار ب ػػالحقكؽ المداي ػػة ،كما ػػا المب ػػالك الف ػػر دفعف ػػا للض ػػحية ،ةم ػػا ت
سف
العقكبات المالية كما ا الغرامات ،مكرد رلي ر مف مكارد الفعكيض الفر فذهب سلو

الززياة العامة للدكلة(ُ).

ويفرفب َلو االَفداد باَل اس القااكار فر فرفيػب م ػ كلية الدكلػة َػف فعػكيض
ضػػحايا الج ػرالـ بصػػهة َامػػة كالج ػرالـ اإلرهابيػػة بصػػهة زاصػػةَ ،ػػدة افػػالج اجمل ػػا فيمػػا

يلر

ُ .الفػ ػزاـ الدكل ػػة بفع ػػكيض المجا ػػر َل ػػي ـ الفػ ػزاـ ق ػػااكار ،مص ػػدره الجريم ػػة الف ػػر كل ػػـ
ف ػػفط ال ػػلطة العامػػة ما ػ حػػدكة ا ،كبالفػػالر ال يفقيػػد دف ػ هػػذا الفعػػكيض بمػػدل

حاجػػة الضػػحية أك كرةف ػ ل ػ  ،أك بم ػػفكل معيعػػف ـ ،فػػالفعكيض الػػذم فدفع ػ الدكلػػة

يقابؿ الضرر أيان ةاات طبيعف (ِ).

= اَلمريةر ،مما دَا الكاليات المفحدة سلو أف ف ارع بإصدار فعريعات فاص َلو سمةاف ماح المجار
َلػػي ـ فعكيضػػا مػػف أم ػكاؿ الدكلػػة ،كااف جػػت بعػػض الفع ػريعات اَلزػػرل ذات الػػا ج الالفياػػر ةالفع ػري

الهرا ر الذم صدر برقـ (ٖٔ –ََُِ) فر ٗ بفمبر ُٖٔٗ .للفهصيؿ ياظر االمفيازات المماكحة
للمفضرريف بمكجب قااكف الدفاع اَل ا ر الصادر َف ق ـ الفعكيضات فػر ك ازرة العمػؿ فػر الكاليػات
المفحدة اَلميرةية ،الم مو
(Employment Standards Administration Office of Workers’ Compensation
Programs Division of Longshore and Harbor Workers’ Compensation
Washington, D.C. 20210).
مفاح َلو الرابط
https://www.dol.gov/owcp/dlhwc/benefitsunderthedbainarabic.pdf
)ُ( محمد أبك العال َقيدة  ،مرج

ابؽ ،صِْ.

)ِ( حرصت م فمرات َػدة َلػو ف ةيػد هػذا المعاػو ،ما ػا مػةالن المػ فمر الػدكلر اَلكؿ للمجاػر َلػي ـ،
الماعقد فر لكس ااجلكس بكالية ةاليهكرايا ب مريةا العمالية َاـ ُٖٔٗ ،كأكصو ب ف الفعكيض الػذم=
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ِ .م ػ كلية الدكل ػػة َػػف فع ػػكيض ض ػػحايا الجريمػػة يكج ػػب َقػػد االزفص ػػاص للقض ػػاء
بالهصػػؿ فػػر هػػذا الفعػػكيض ،ةمػػا فزػػفص المحػػاةـ العاديػػة ،كهػػر ج ػػات قضػػالية،

الحةـ بالفعكيض الزاص(ُ).

الفرع الثاني :تقويم األساس القانوني اللتزام الدولة بالتعويض عن الجرائم
اإلرهابية
اَل ػػاس القػػااكار لفرفيػػب م ػ كلية الدكلػػة َػػف فعػػكيض ضػػحايا الجػرالـ اإلرهابيػػة

غيػر كاقعػػر ،كيصػػطدـ مػ االفجػػاه الهق ػػر كالقكاَػد القااكايػػة ال ػػالدة فػر جميػ القػكاايف

بال ا فةااء ،كالفر ف فاد َلو القاَػدة ال ار ػزة الفػر فقضػر بػ ف الم ػ كؿ َػف فعػكيض
الضرر هك مف صدر ما الهعؿ الضار الم بب ل (ِ).

= فماح الدكلة لضحايا الجرالـ هك حؽ لجمي المكاطايف ،كبالفػالر يجػب َػدـ االَفػداد َاػد الحةػـ بػ
بحاجػػة الضػػحية أك بدرجػػة اقفػػداره ،كمػػف ةػػـ يجػػب الغػػاء هػػذه القيػػكد َاػػد ػػف أم قػػااكف فػػر الم ػػفقبؿ
يػػاظـ أحةػػاـ فعػػكيض الدكلػػة لضػػحايا الجريمػػة ،كةػػذلؾ فػػردد هػػذا المعاػػو للفعػػكيض ف ػر الاػػدكة الدكليػػة
االكلػػر لعلػػـ المجاػػر َليػ  ،كالماعقػػدة فػػر القػػدس بهل ػػطيف المحفلػػة ػػاة ُّٕٗ ،سذ جػػاء فػػر الفكصػػية
الرابعػػة مػػف فكصػػياف ا بع ػ ف فة ػرة الفعػػكيض ال ػػذم فلفػػزـ ب ػ الدكلػػة ،كجػػكب أف يةػػكف دف ػ الفعػػكيض

لضحايا الجريمػة َلػو أ ػاس أاػ حػؽ ل ػـ ،مػ مػاح المحةمػة المزفصػة ػلطة رفػض الفعػكيض َلػو
ضكء الظركؼ ،كفةررت هذه الافيجة فر الم فمر الدكلر الحادم َعر لقااكف العقكبات الذم َقد فػر
بكداب ػػت َػػاـ ُْٕٗ ،لمااقع ػػة فعػػكيض المجاػػر َليػ ػ  ،سذ جػػاء فػػر الفكص ػػية الةالةػػة مػػف فكص ػػيات
الم فمر ،ب ف الفعكيض يجب اف ياظر سلي َلو أ اس أا حؽ كليس ماحة أك هبة.

)ُ) يعق ػػكب محمػ ػػد حي ػػافر ،الجػ ػرالـ كالعقكبػ ػػات ،م

ػػة الةكي ػػت للفقػ ػػدـ العلمػ ػػر ،الةكيػ ػػت،ُٖٗٓ ،

صُٕٕ.
)ِ) محمػػد َبػػد العػػاؿ َبػػد اللطيػػؼ ،جريمػػة اإلرهػػاب د ار ػػة مقاراػػة ،دار الا ضػػة العربيػػة ،الق ػػاهرة،
ُْٗٗ ،صُِٗ ،هعػػاـ محمػػد َلػػر ػػليماف ،مػػدل الف ػزاـ الدكلػػة بفعػػكيض ضػػحايا الج ػرالـ اإلرهابيػػة
بػػيف الع ػريعة اإل ػػالمية كالقػػااكف الكضػػعر ،ر ػػالة ماج ػػفير مقدمػػة سلػػو ق ػػـ ال يا ػػة الجااليػػة بةليػػة
الد ار ات العليا فر جامعة اايؼ العربية للعلكـ اَلماية ،المملةة العربية ال عكدية ،ََِٓ ،صَِٔ.
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كففجلػػو َػػدـ كاقعيػػة هػػذا اَل ػػاس ،مػػف ةكا ػ ي ػػفاد سلػػو َقػػد اجفمػػاَر ضػػمار

مبرـ بيف الدكلة كاَلفراد يلزم ـ بدف الضريبة ل ا ،مقابؿ فع ػدها بحمػايف ـ مػف اَلَمػاؿ
اإلجراميػػة كفعكيض ػ ـ َػػف أض ػرارها فػػر حالػػة كقكَ ػػا ،هػػذا العقػػد فة ػرة فل ػػهية فجاكزهػػا
الزمف ككج ل ا الاقد؛ َلا ا فةػرة كهميػة غيػر حقيقيػة ،كهػر يا ػية أةةػر ما ػا قااكايػة،

ف ػػداد المػكاطف الضػرالب لززياػػة للدكلػػة ،فاهيػػذ لػػبعض الكاجبػػات القااكايػػة اإللزاميػػة الفػػر
يحػ ػػددها الد ػ ػفكر كالفع ػ ػري الض ػ ػريبرَ ،لػ ػػو أ ػ ػػاس َالقػ ػػة ال ػ ػػيادة كال ػ ػػلطة كالجبػ ػػر
كالفضامف االجفماَر بيف الدكلة كاَلفراد(ُ).

ةم ػػا يص ػػطدـ اَل ػػاس الق ػػااكار لفرفي ػػب م ػ ػ كلية الدكل ػػة َ ػػف فع ػػكيض ض ػػحايا

الجػ ػرالـ اإلرهابي ػػة ،بالقكاَ ػػد القااكاي ػػة العام ػػة كاآلراء الهق ي ػػة الم ػػفقرة ،الف ػػر ف ػ ػ ؿ َ ػػف

فعكيض الضرر ،عزص مرفةب (ِ).

)ُ( َادؿ محمد الهقر" ،حؽ المجار َلي اقفضاء فعكيض مف الدكلة" ،بحث ماعكر فر مجلة اَلمف
العاـ ،ال اة الةاماة كالععركف ،العدد (َُُ)  ،القاهرة ،فمكز-يكليك ُٖٓٗ ،صٓٔ.
)ِ) اػػص القػػااكف المػػدار الهرا ػػر فػػر المػػادة (ُِّٖ) َلػػو أف (ةػػؿ َمػػؿ أيػػا ةػػاف ،يكق ػ ضػػر انر
بالغير ،يلزـ مف كق بزطػاه هػذا الضػرر أف يقػكـ بفعكيضػ ) ،كاصػت المػادة (ُّّٖ) َلػو (أ تف ةػؿ

عػػزص يةػػكف م ػ كالن َػػف الضػػرر الػػذم يحدة ػ ال بهعل ػ فح ػػب ،بػػؿ أيض ػان بإهمال ػ كَػػدـ فبص ػره).

المدار الهرا ر بالعربية ،مقابالن م قكاايف اةافر َعرة دكلػة َربيػة ،ماعػكرات مرةػز الد ار ػات
القااكف
ٌ
ص اَلصػػلر
الحقكقيػػة للعػػالـ العربػػر الفٌػػاب سلػػو جامعػػة القػػديس يك ػػؼ فػػر بيػػركت ،مفرجم ػان َػػف الػ ٌػا ٌ
المدار الهرا ر طبعة  DALLOZلعػاـ ََِٗ ،كالطبعػة العربيػة لعػاـ َُِِ ،طباَػة كفجليػد
للقااكف
ٌ
 L. E. G. O. S. p. A.سيطاليا ،صُّْْ .كيبدك أف كاضعر القايف الهرا ر قصدكا الاص َلو
اَلَمػاؿ العمديػة فػر المػػادة (ُِّٖ) ،كزصصػكا المػادة (ُّّٖ) ل َمػاؿ غيػػر العمديػة ،مػف سهمػػاؿ

أك َدـ فبصر ،غير ت
أف اص المادة (ُِّٖ) ،فيما كرد ب مػف َمػكـ ال يحفمػؿ هػذا الفحديػد ،بػؿ هػك
عامؿ لجمي اَلزطاء الفر ففرفػب َلي ػا الم ػ كلية الفقصػيريةَ ،مديػة ةااػت أك غيػر َمديػة دَ .بػد
ال ػػرزاؽ ال ػػا كرم ،الك ػػيط ف ػػر ع ػػرح الق ػػااكف الم ػػدار ،مص ػػادر االلفػ ػزاـ ،طّ ،دار الا ض ػػة العربي ػػة،

ػص القػ ػػااكف المػ ػػدار المصػ ػػرم فػ ػػر المػ ػػادة
القػ ػػاهرة ،ُُٖٗ ،جُ ،صٕٓٔ  ،ٕٔٔ-فق ػ ػرة ُٗٓ؛ كاػ ػ ت

(ُّٔ) َل ػػو ت
أف (ةػ ػػؿ زطػ ػ

ػ ػػبب ضػػػر انر للغيػ ػػر يلػ ػػزـ مػػػف ارفةب ػ ػ ب ػػالفعكيض)؛ د .جمػ ػػاؿ الػ ػػديف=
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مكقهػ ػان صػ ػريحان م ػػف المع ػػرع اإلاةلي ػػزم ،ف ػػر رف ػػض ه ػػذا الف ػػيس ب ػػالفزاـ الدكل ػػة

بصػ ػػرؼ فعػ ػػكيض سلػ ػػو ضػ ػػحايا الج ػ ػرالـ اإلرهابيػ ػػة ،بػ ػػؿ يػ ػػرل بعػ ػػض الهق ػ ػػاء ت
أف أغلػ ػػب

سف ل ػػـ فة ػػف جميع ػػا ،فاب ػػذ أفه ػػاؽ اَل ػػاس الق ػػااكار لم ػ ػ كلية الدكل ػػة َ ػػف
الفعػ ػريعاتٍ ،
فعكيض المجار َلي ـ(ُ).
كاحػػف اػػرل ت
أف القػػكؿ ب ػ تف م ػ كلية الدكلػػة َػػف الج ػرالـ الما ػػة باَلعػػزاص هػػر

م كلية قااكاية غير صحيح َلو أطالق ؛ سذ ربما يةكف ذلؾ ماطلقػان للقػكؿ بم ػ كليف ا
َػػف الج ػرالـ الكاقعػػة َلػػو اَلم ػكاؿ أيض ػان ،كفػػر هػػذا مػػا في ػ مػػف مجافػػاة للماطػػؽ كقكاَػػد

العدالة.

أما الم كلية المداية للدكلة َف فعكيض مفضررم الجػرالـ اإلرهابيػة فػر الفعػري
العراقر ،فلي ت كاضحة ،سذ بياما ياحصر الحؽ فر فعػكيض ضػحايا الجػرالـ اإلرهابيػة،

باص المادة (ُِٗ) فقط ،كفقان َلحةاـ م كلية المفبكع َف
فر القااكف المدار العراقر ،ا
أَم ػػاؿ فابعػ ػ  ،كف ػػر ه ػػذه الحال ػػة ال يهي ػػد ض ػػحايا الجػ ػرالـ اإلرهابي ػػة م ػػف ال ػػاص ،كل ػػيس

بمقػػدكرهـ مطالب ػػة الحةكم ػػة العراقي ػػة ب ػػالفعكيض ا ػػفاادان لػ ػ ؛ ة ػػكف اإلره ػػابر ل ػػيس فابعػ ػان

للدكلة ،كبالفالر ييحػرـ المفضػرر مػف حػؽ مطالبػة الحةكمػة بػالفعكيض َ ،تمػا أصػاب مػف
ضػػرر مػػادم أك أذل ااعػػل َػػف جريمػػة معياػػة ،اجػػد ت
أف الد ػػفكر الع ارقػػر ل ػػاة ََِٓ،
اص فر المادة (ِ) َلو الفزاـ الدكلة بمحاربة اإلرهاب بجمي أعةال  ،ة تـ فباو صػراحة
ت
مب ػػدأ الفػ ػزاـ الدكل ػػة فع ػػكيض ض ػػحايا الجػ ػرالـ اإلرهابي ػػة بمكج ػػب ا ػػص الم ػػادة (ُِّ/ب)

ما (ِ) ،كفطبيقان لذلؾ صدر (قااكف مةافحة اإلرهاب) رقػـ ُّ بفػاريل ٕ،)ّ(ََِٓ/ُُ/
كالقااكف رقـ (َِ) ل اة ََِٗ ،الزاص بفعػكيض المفضػرريف جػراء العمليػات الحربيػة

=العطيهر ،الفقايف المدار المصرم كالصادر ب القااكف رقـ ُُّ ل اة ُْٖٗ ،دار الاعر للجامعات
المصرية ،القاهرة ،ُْٗٗ ،جُ ،صُِّ.
)ُ( يعقكب محمد حيافر ،مرج

ابؽ ،صُّٖ.

)ِ) الفر فاص َلو أف (فةهؿ الدكلة فعكيض أي ر الع داء كالمصابيف افيجة الجرالـ االرهابية).
)ّ) الاص الةامؿ للقااكف مفاح َلو الرابط http://www.iraq-lg-law.org/en/node/2106
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كاَلزط ػػاء الع ػػةرية كالعملي ػػات اإلرهابي ػػة(ُ) ،ال ػػذم فض ػػمف مب ػػدأ الفػ ػزاـ الدكل ػػة فع ػػكيض

ضحايا الجرالـ اإلرهابية(ِ).

ي ػػدؼ قػػااكف فعػػكيض المفضػػرريف ج ػراء العمليػػات الحربيػػة كاَلزطػػاء الع ػػةرية

كالعمليػات اإلرهابيػة الع ارقػر (َِ) ل ػاة ََِٗ ،سلػو الم ػاكاة بػيف المعػمكليف ب حةامػ

مف حيث الحقكؽ كاالمفيػازات ،كهػك قػااكف حػديث مقاراػة مػ قػكاايف دكؿ أزػرل ،رةػزت

َلو مجرد مالحقة الجااة كمعاقبف ـ  ،كفرةت ضحايا اإلرهاب دكف فعكيض كمف غيػ ػر

فحديد الم كؿ َف سحداث الضرر بدقة(ّ).

اَلمػػر الػػذم يمةػػف الباحػػث مػػف القػػكؿ بكضػػكح ،ت
أف المعػػرع الع ارقػػر كا ٍف ةػػاف قػػد
فباػػو فػػر فعػريعات مفهرقػػة مبػػدأ الف ػزاـ الدكلػػة فعػػكيض ضػػحايا الجػرالـ اإلرهابيػػة ،سال ت
أف

ػرؽ سلػػو م ػػفكل الطمػػكح ،كلػػـ يكاةػػب الفطػػكرات الحديةػػة فػػر الم ػ كلية المدايػػة
ذلػػؾ لػػـ يػ ى
َف أضرار هذا الاكع مف الجػرالـ اإلرهابيػة ،كلعػ تؿ أب ػط اقػد يمةػف فكجي ػ سلػو معالجػة
الفع ػ ػري الع ارقػ ػػر للمكضػ ػػكعَ ،ػ ػػدـ اإلعػ ػػارة سلػ ػػو حقػ ػػكؽ المػ ػػكظهيف المػ ػػداييف مػ ػػف غيػ ػػر

الع ػػةرييف ،كا ٍف ةػػااكا َػػامليف فػػر م ػػات َ ػػةرية ،بػ ٍػؿ لػػـ ييعػ ٍػر أص ػالن سلػػو حقػػكؽ
العػ داء الة ػػبة مػػف غيػػر المػػكظهيف ،فضػالن َػػف اغهالػ حقػػكؽ مفضػػررم جػرالـ الهاَػؿ

)ُ) ألغو هذا القااكف أمر رلا ة مجلػس الػكزراء الزػاص بفعػكيض العػ داء كالمصػابيف افيجػة الجػرالـ االرهابيػة

ذم الرقـ (َُ) ل اة ََِْ الماعػكر فيػ الكقػال العراقيػة بعػددها (ّٖٗٗ) ،كالفعليمػات رقػـ (ّ) ل ػاة ََِٓ
الزاصة بفعكيض الع داء كالمصابيف افيجة الجرالـ االرهابية.

)ِ) بمكجب المادة (ُ) مف الفعليمات رقـ (ْ) ل اة َُُِ الزاصة بالحقكؽ الفقاَدية كالماحة لذكم
العػ ػ داء كالمهق ػػكديف كالمزفطه ػػيف افيج ػػة العملي ػػات الحربي ػػة كاَلزط ػػاء الع ػػةرية كالعملي ػػات اإلرهابي ػػة

المقػررة بالقػػااكف رقػػـ (َِ) ل ػػاة ََِٗ ،كهػػر ماعػػكرة فػػر جريػػدة الكقػػال العراقيػػة بعػػددها ُْٓٗ فػػر
َِ ،َُُِ/ٔ/صْ.ٖ-

)ّ) ةمػػا فعػػؿ المعػػرع المصػػرم ،الػػذم فصػػدل لظػػاهرة اإلرهػػاب ،بعػػد الج ػرالـ االرهابيػػة الفػػر ع ػ دف ا مصػػر،

ف صدر القااكف رقـ (ٕٗ) ل اة ُِٗٗ بفعديؿ بعػض اصػكص قػااكف العقكبػات ،كقػااكف اإلجػراءات الجااليػة=،

= كبعػػض الق ػكاايف اَلزػػرل ذات الصػػلة ،لمكاج ػػة كمةافحػػة هػػذه اَلَمػػاؿ فارةػػا المفضػػرر مػػف أَمػػاؿ اإلرهػػاب
للقكاَد العامة فر الم كلية كما فماح الدكلة للضحايا َلو بيؿ العهقة كالم اَدة.
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المج كؿ ،كفر الحاالت الفر قرر في ػا الفعػكيض ،لػـ يق ٍػـ بفكزيػ مبلغػ ح ػب اَلاصػبة
العرَية للكرةة ،اَلمر الذم أدل سلو معاةؿ قااكاية ،كارباؾ َملر َاد الفكزي .
كاػػرل ت
أف (الزط ػ ) ،هػػك اَل ػػاس القػػااكار العػػاـ الػػذم فباػػو َلي ػ الم ػ كلية فػػر

القػػااكف الع ارقػػر ،ػكاء ةػػاف كاجػػب االةبػػات ،يقػ َػػبء أةبافػ َلػػو المفضػػرر ،أك ةػػاف

اهيػ َلػو محػدث الضػرر ،أك زطػ مهفرضػان ال يقبػؿ أةبػات العةػس،
مهفرضان يق َبء ٌ
ػص يقػػيـ
ةمػػا فػػر م ػ كلية المفبػػكع َػػف أَمػػاؿ فابعي ػ  ،كال يكجػػد فػػر القػػااكف الع ارقػػر اػ ه

الم كلية القااكاية للدكلة َلو أ اس المزاطر ،أم ت
أف القكاَد العامة للم كلية الكاردة
فػػر القػػااكف المػػدار الع ارقػػر ،ا ػػفبعدت اظريػػة المزػػاطر ة ػػاس إلقامػػة م ػ كلية الدكلػػة
َػػف اَلض ػرار الحربيػػة كاالرهابيػػة ،اَلمػػر الػػذم يحػػفـ كجػػكد اػػص فع ػريعر زػػاص يقػػيـ

الم ػ كلية َلػػو أ ػػاس المزػػاطر(ُ) ،كَلي ػ يمةااػػا الجػػزـ ب ػ ف الم ػ كلية القالمػػة َلػػو

المزػػاطر فػػر العػراؽ ال ازلػػت بحاجػػة سلػػو اصػػكص فعػريعية زاصػػة لفاظيم ػػا ،ا فرعػػادان
بمػػا فميػػؿ سليػ محةمػػة الفمييػػز العراقيػػة ،مػػف ةػػكف الدكلػػة العراقيػػة ،م ػ كلة َػػف فعػػكيض

اَلضرار الااجمة َف اَلَماؿ الع ةرية كالجرالـ اإلرهابية(ِ).

كةاف الد فكر المصرم ُُٕٗ الملغر قد اص فػر المػادة (ٕٓ) ماػ َلػو الفػزاـ

الدكلػػة بفعػػكيض ضػػحايا الجػرالـ اإلرهابيػػة(ّ) ،فحػػؽ المفضػػرريف محمػػر بػػاص د ػػفكرم،
كهػػك مػػا يفهػػؽ مػ مكقػػؼ المعػػرع الع ارقػػر مػػف حيػػث ااػ أزػػذ بهةػرة م ػ كلية الدكلػػة َػػف

)ُ) طبعان با فةااء م كلية حارس اآلالت الميةاايةية كاَلعياء الفر ففطلب َااية زاصة؛ كفؽ أحةاـ
القػػااكف المػػدار الع ارقػػر ،ةكا مػػا فقكمػػاف َلػػو أ ػػاس زطػ مهفػػرض ،كي ػػفاداف فػػر جكهرهمػػا سلػػو فةػرة

المزػػاطر ةلمػػا ةػػاف ػػبب الضػػرر اآلت ميةاايةيػػة ،أك أعػػياء ففطلػػب مراقبػػة اإلدارة ،كذات اَلمػػر فيمػػا
يزص م ػ كلية المفبػكع َػف أَمػاؿ فابعيػ  ،سذ فباػو القػااكف المػدار فػر المػادة (ُِٗ) ماػ الم ػ كلية
المػػذةكرة القالمػػة َلػػو الزطػ المهفػػرض الػػذم ال يقبػػؿ أةبػػات العةػػس ،كمػػا َلػػو المفضػػرر ػػكل أةبػػات
رابطة الفبعية بيف العامؿ كاإلدارة الفر يفبع ا للحصكؿ َلو الفعكيض َف الضرر الذم لحق .
)ِ( ق ػرار محةمػػة الفمييػػز العراقيػػة فػػر القضػػية المرقمػػة (ُّّٔ/ُّٖٗ/ا ػػفلاافية/ماقكؿ )ََُِ/فػػر
ِٔ( ،ََُِ/َُ/غير ماعكر).

أف (فةهؿ الدكلة فعكيضان َادالن لمف كق َلي االَفداء).
)ّ) سذ اصت َلو ٍ
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الجػرالـ اإلرهابيػػة فػػر م ػالؿ كظػػركؼ معياػػة كفػػر فعػريعات محػػد تدة(ُ) ،غيػػر ت
أف المعػػرع

المصرم زاد اَلمر فعقيدان باص َلو ازفصاص محاةـ امف الدكلة العليػا باظػر دَػاكم
اإلره ػػاب ،ممػ ػػا يعاػ ػػر حظ ػػر االدَػ ػػاء بػ ػػالحؽ الم ػػدار َل ػػو ضػػػحايا مفضػ ػػررم أَمػ ػػاؿ

اإلرهاب(ِ).

كلع ػ ػ تؿ الفػ ػػدرج الػ ػػذم َػ ػػالج ب ػ ػ المعػ ػػرع الهرا ػ ػػر م ػ ػ لة الف ػ ػزاـ الدكلػ ػػة بفعػ ػػكيض
أف يةكف مةاالن ييحفذل ،سذ اظر سلو المفضػرر
المفضرريف َف الجرالـ اإلرهابية ،يصلح ٍ
اظرة فدريجية مفصاَدة ،فاعفرط ال فحقاؽ المفضرر الفعكيض مف الدكلة بادئ اَلمر،
أف يةكف فػر مكقػؼ مػادم صػعب ،كاف ياػفج َػف الضػرر كفػاة أك َجػز ةلػر أك جزلػر
ٍ
(ّ)
لمدة ال فزيد َلو ع ر  ،كهذا القااكف لـ يةف ي مح بمطالبة الدكلة بالفعكيض سال َف
الض ػػرر الج ػػدم فق ػػط ،ةػ ػ تـ ص ػػدر الق ػػااكف رق ػػـ ُٖ–ِٖ ف ػػر ِ ُُٖٗ/ِ/ال ػػذم أب ػػاح
المطالبة بالفعكيض َف الضرر الااعل َف ال رقة كالاصب كزيااة اَلمااة ،لةا أكرد

فر المادة َٕٔ–ُْ ،قيدان َلو المفضرر ،يفمةؿ بمطالبة الملفزـ أ ا ان بدف الفعػكيض
قبؿ مطالبة الدكلة ب  ،كاء أةاف مرفةػب الضػرر عزصػان َامػان أـ زاصػان ،طبيعيػان ةػاف

(ْ)
أف يةػ ػػكف مقيم ػ ػان فػ ػػر فرا ػ ػػا
أـ معاكي ػ ػان  ،كاعػ ػػفرط المعػ ػػرع الهرا ػ ػػر َلػ ػػو المفضػ ػػرر ٍ

)ُ) ما ػػا قػػااكف الز ػػالر فػػر المػػاؿ كالػػاهس المصػػرم افيجػػة اَلَمػػاؿ الحربيػػة ذم الػػرقـ (ْْ) ل ػػاة
ُٕٔٗ المعػػدؿ بالقػػااكف رقػػـ (ٕٗ) ل ػػاة ُْٕٗ ،كقػػااكف الف ػ ميف االجفمػػاَر ذم الػػرقـ (ٕٗ) ل ػػاة
ُٕٓٗ.
)ِ( كا فاد فر َقد االزفصاص لمحاةـ أمػف الدكلػة سلػو المػادة (ّ )ِ/مػف القػااكف رقػـ (َُٓ) ل ػاة
َُٖٗ المضافة بالقااكف (ٕٗ) ل اة ُِٗٗ.

)ّ )د .احمػػد َبػػداللطيؼ الهقػػر ،الحمايػػة الجااليػػة لحقػػكؽ ضػػحايا الجريمػػة  ،ر ػػالة مقدمػػة الػػو جامعػػة
َيف عمس ،ةلية الحقكؽ ،ََُِ ،صُْٕ .كةاف ذلؾ بمكجب القااكف رقػـ (ٕٕ–ٓ) الصػادر فػر=
= ّ ُٕٕٗ/ُ/ال ػػذم يع ػػد أكؿ فعػ ػري فرا ػػر يل ػػزـ الدكل ػػة بفع ػػكيض ض ػػحايا الجريم ػػة؛ ذا ػػكف ي ػػكاس
المحمػ ػػدم ،الم ػ ػ كلية المدايػ ػػة الااجمػ ػػة َػ ػػف زرع اَللغػ ػػاـ ،دار الحامػ ػػدَ ،مػ ػػاف ،ََِّ ،صَٔٓ؛

كجاءت المادة (َٕٔ )ّ/كما بعدها مف قااكف اإلجراءات الجاالية الهرا ر بحةـ مماةؿ.
)ْ) ذاكف المحمدم ،مرج

ابؽ ،صَٕٓ.
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للحصػػكؿ َلػػو فعػػكيض مػػف الدكلػػة ،فض ػالن َػػف كجػػكد افهاقيػػة م ػ دكلف ػ كفػػؽ المػػادة

(َٕٔ )ْ/مف القااكف(ُ).

كفر فطكر ملهت ب ذا الصدد ،أصدر المعرع الهرا ر َاـ ُّٖٗ ،قااكاػان جديػدان

ماح بمكجب

لطات كا عة لقاضر الفحقيؽ بع ف الةهالة الفر يدفع ا المف ـ بعد ااف ػاء

الفحقيؽ ،ف َطو الحؽ للقاضر أف ي مر بػدف جػزء مػف الةهالػة للمفضػرر ،كلػك َػارض

ط ىعف فر قرار قاضر الفحقيػؽ ،ةمػا مػاح المفضػرر حػ ت
ؽ الحصػكؿ َلػو
المف ـ ذلؾ ،أك ى
أمػػر م ػػفعجؿ مػػف القاضػػر المزػػفص ،بفقػػدير فعػػكيض م قػػت ل ػ  ،كهػػذه مػػا يعػػد زطػػكة
مفقدمة مف المعرع الهرا ر الذم كض قكاَد زاصة بالفعكيض(ِ).

الفصل الثاني
تعويض األضرار النامجت عن اجلرائن اإلرىابيت
اَفػػرؼ الهةػػر الغربػػر بم ػ كلية الدكلػػة َلػػو م ارحػػؿ فاريزيػػة ،زالف ػان للم ػ كلية
الهردية الم لتـ ب ا أ ا ان(ّ) ،بعد فغير الاظرة سلو أطراؼ َالقػة الم ػ كلية ،فهػر البدايػة
ةاف ياظر سلو الزط َلو أا زط العزص الطبيعر دالمان ،كاآلدمية عرط للم ػ كلية،
كبعػػد االَف ػراؼ بم ػ كلية الدكلػػة كفػػؽ ض ػكابط معياػػة ،فحػػكؿ االهفمػػاـ سلػػو المفضػػرر،

اَلمػػر الػػذم اقفضػػو فح ػكالن فػػر أ ػػاس الم ػ كلية ،فلػػـ يعػػد الزط ػ ةافي ػان لفغطيػػة جمي ػ

)ُ) قااكف رقـ ُٖ–ِٖ الصادر فر فرا ا بفاريل ِ.ُُٖٗ/ِ/
)ِ) بعد أف أصدر المعرع الهرا ر ب ذا الصدد َدة قكاايف ماذ قااكف ُٕٕٗ.َُٗٗ ،ُٖٗٔ ،
)ّ( أكؿ القكاايف الغربية الفر أقرت م كلية الدكلة َف فعكيض ضحايا الجريمة هر ايكزيلادا بمكجب
ق ػػااكف َ ػػاـ ُْٔٗ ،ةػ ػ تـ بريطااي ػػا بمكج ػػب ق ػػااكف َ ػػاـ ُْٔٗ أيضػ ػان ،ة ػػـ ص ػػدرت قػ ػكاايف مففالي ػػة ف ػػر

ػداء م ػػف َ ػػاـ ُٓٔٗ ،كف ػػر أكركب ػػا ب ػػدأت ال ػػكيد َ ػػاـ ُُٕٗ ،ةػ ػ تـ فالا ػػدا َ ػػاـ
الكالي ػػات اَلمريةي ػػة ابف ػ ن
ُّٕٗ ،فهرا ػػا َ ػػاـ ُٕٕٗ ،كالا ػػركيج َ ػػاـ ُُٖٗ .ااظ ػػر د .أحم ػػد َب ػػد اللطي ػػؼ الهق ػػر ،حق ػػكؽ
ضحايا الجريمة ،دار الهجر للاعر كالفكزي  ،القاهرةََِّ ،ػ ،صِٕ.
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صػكر الم ػ كلية ،كظ ػرت اظريػػة المزػاطر ،ةػ تـ فبلػكرت بمكازاف ػػا اظريػات أزػرل أهم ػػا

مبدأ الم اكاة أماـ اَلَباء العامة(ُ).

كيفجػ العمػػؿ حػػديةان للفك ػ فػػر سقامػػة الم ػ كلية؛ بقصػػد فغطيػػة أةبػػر قػػدر ممةػػف

مف اَلضرار ،ف ااؾ افجاه لفك ي فةرة الزط  ،بابفداع أاكاع جديدة مف الزط  ،ةالزطػ

المهفرض ،كالم كلية المكضكَية ،يكازم هذا االفجاه عر سلو فضييؽ أ باب اإلَهاء

مػف الم ػ كلية ،كمحاكلػة ف ػيس الم ػ كلية َلػو أ ػاس اجفمػاَر ال أزالقػر(ِ) ،كبغيػػة

ب ط البحث فر فعكيض اَلضرار الااجمة َف الجرالـ اإلرهابيػة ،اق ػـ هػذا الهصػؿ سلػو
مبحةيف ،ةما ي فر
المبحث اَلكؿ أرةاف الم كلية المداية الااجمة َف الجرالـ اإلرهابية

المبحث الةاار أةار الم كلية المداية َف الجرالـ اإلرهابية

املبحث األول
أركان املضؤوليت املدنيت النامجت عن اجلرائن اإلرىابيت
ليفحمؿ العزص العاـ (الدكلة) الفعكيض َف الضرر الب تد مف سةبات العالقة بيف
اعػ ػػاط ا كبػ ػػيف الضػ ػػرر ،أم سةبػ ػػات الزط ػ ػ المرفقػ ػػر ،لػ ػػذا مػ ػػف الضػ ػػركرم عػ ػػرح أرةػ ػػاف
الم ػ كلية المدايػػة َػػف الج ػرالـ اإلرهابيػػة ،بفق ػػـ هػػذا المبحػػث سلػػو ةالةػػة مطالػػب ،ةمػػا

ي فر
المطلب اَلكؿ الزط فر الم كلية المداية الااجمة َف الجرالـ اإلرهابية
المطلب الةاار الضرر الااجـ َف الجرالـ اإلرهابية

)ُ) بػػك زيػػد ال ػػديف الجياللػػر" ،أ ػػاس م ػ ػ كلية اإلدارة المكض ػػكَية" ،بحػػث ماع ػػكر فػػر مجل ػػة اإلدارة
العامة ،العدد الةاار ،المجلد (ّْ) ،ربي اَلزر ُِْٓهػََِْ-ـ.

)ِ) ف اد محمد مك و ،فةرة الفضامف القكمر كحقكؽ ضحايا اإلرهػاب –احػك أ ػاس جديػد للم ػ كلية،
دار الا ضة العربية ،ُٗٗٗ ،صُٗٔ.
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المطلب الةالث العالقة ال ببية بيف الزط كالضرر فر اطاؽ الجرالـ اإلرهابية

املطلب األول
اخلطأ يف املضؤوليت املدنيت النامجت عن اجلرائن اإلرىابيت
الض ػ ػػرر ال ػ ػػذم يص ػ ػػيب الغي ػ ػػر ،أ ػ ػػاس فحق ػ ػػؽ الم ػ ػ ػ كلية َ ػ ػػف الهع ػ ػػؿ الض ػ ػػار

(الفقصيرية) ،كهك أحد مصادر االلفػزاـ الزمػس(ُ) ،فػاذا لػـ يفحقػؽ الضػرر فػال م ػ كلية

َلي ػ  ،سذ يفطلػػب المعػػرع ،لاعػػكء االلف ػزاـ كفق ػان للقكاَػػد العامػػة فػػر الم ػ كلية الفقصػػيرية
فػ ػكافر ةالة ػػة أرة ػػاف ،الزطػ ػ  ،الض ػػرر ،كالعالق ػػة ال ػػببية بيا م ػػا(ِ) ،كففحق ػػؽ الم ػػلكلية
المداية فر الجريمة اإلرهابية مف زالؿ الهعؿ الػذم يرفةبػ اإلرهػابر ،لػذا اب ػط الحػديث
َف رةف (الزط ) ،فر أربعة فركع ،ةما ي فر

الهرع اَلكؿ مه كـ الزط فر الجرالـ اإلرهابية

الهرع الةاار َااصر الزط فر الجرالـ اإلرهابية

الهرع الةالث صكر الزطػ فر الم كلية الااجمة َف الجرالـ اإلرهابية كاةباف
الهرع الراب

سةبات الزط فر الم كلية المداية الااجمة َف الجرالـ اإلرهابية

الفرع األول :مفهوم الخطأ في الجرائم اإلرهابية
يصػػعب فحديػػد مه ػػكـ الزط ػ فػػر العمػػؿ اإلرهػػابر؛ ةػػكف الجػػاار يفصػػرؼ زػػارج

ال لكؾ الم لكؼ ،بقصد الايؿ مف أمف كا فقرار المجفم  ،كفعريض حياة المكاطايف سلػو
الزطر ،كمف ةـ اةكف أماـ زطو
َمدم صادر َف مرفةب الجريمة اإلرهابية.
و
كيعمؿ لهظ (الزط ) ،أَدادان ال حصر ل ا مف ال ػلكؾ اإلا ػاار ،مػا أكجػد زالفػان

حكؿ فعريؼ الزط  ،فالجرالـ اإلرهابية فضر المجفم  ،ةما فضر المجار َليػ كأ ػرف ،

)ُ) َبد المجيد الحةيـ كَبد الباقر البةرم كمحمد ط البعير ،الػكجيز فػر اظريػة االلفػزاـ فػر القػااكف
المدار العراقر ،العافؾ كالمةفبة القااكاية ،القاهرة – بغداد( ،د.ت) ،جُ ،صُٖٗ.

)ِ( د .ابيلة أر الف ،اظرية العامة لاللفزامات ،مصادر االلفزاـ ،جامعة طاطا ،ََِّ ،صّّ.
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فضػالن َػػف الممفلةػػات العامػػة كالزاصػػة ،ككصػػؼ فعػػؿ مػػا ب اػ غيػػر مػ لكؼ ،ييقصػػد بػ

ا فبعاد اَلفعاؿ الفر اَفاد الااس سفياا ا ،أك فعارفكا َلي ا ،أك درجكا َلػو العهػك َا ػا،

كقصػػد مػػف فة ػرة اإلزػػالؿ بػػالفزاـ معػػركع سز ػراج االلف ازمػػات غيػػر المعػػركَة فػػال يجػػكز

قيام ا ،فضالن َف الكفاء ب ا(ُ).

كارل ت
أف المقصكد بمصػطلح (الزطػ ) هػك دالمػان مػا يصػدر َػف عػزص طبيعػر،
بالعةؿ الذم َ تد مع عرط اآلدمية ،عرطان أ ا يان فػر الم ػ كلية ،كفحػكؿ االهفمػاـ سلػو
المفضػرر ،ال سلػػو الزطػ َ ،قػػب االَفػراؼ بم ػ كلية الدكلػة كفػػؽ ضػكابط معياػػة ،اَلمػػر

الػػذم اقفضػػو فح ػكالن فػػر أ ػػاس الم ػ كلية ،لػػـ يعػػد مع ػ مجػػرد (الزط ػ ) ،ةافي ػان لفغطيػػة
جمي صكر الم كلية  ،فظ رت اظريػ ػة المزاطر  ،كبمكازاف ػ ا فبلكرت اظريػ ػات أزرل
أهم ا مبدأ الم اكاة أماـ اَلَباء العامة(ِ).
كاػػرل أف الزط ػ فػػر الج ػرالـ اإلرهابيػػة هػػك بب ػػاطة ااح ػراؼ المجػػرـ َػػف ػػلكؾ

العػػزص المعفػػاد ،بارفةابػ َمػالن سرهابيػان ،بمػػا يعػػةؿ سزػػالالن مػػف جااػػب الهاَػػؿ بالف ازم ػ
القااكار كاإلا اار فجاه المجفم الذم يعيش في .

الفرع الثاني :عناصر الخطأ في الجرائم اإلرهابية
المقصد اَلكؿ العاصر المادم (االاحراؼ أك الفعدم)

المقصد الةاار العاصر المعاكم (الفمييز أك اإلدراؾ)

المقصد األول :العنصر المادي (االنحراف أو التعدي)
يفحقؽ الرةف المادم للزط فر الجرالـ اإلرهابية بإزالؿ اإلرهابر بكاجب القااكار
فر َدـ االَفداء َلو حقكؽ الغيػر ،كااح ارفػ َػف ػلكؾ العػزص المعفػاد سذا كجػد فػر
)ُ( د .ايمف سبراهيـ الععماكم ،فطكير مه كـ الزط ة ػاس الم ػلكلية المدايػة ،دار الا ضػة العربيػة،
القاهرة ،ُٖٗٗ ،صُٗ.

)ِ) ارلػد محمػػد َػادؿ" ،اَل ػػاس القػااكار للم ػ كلية اإلداريػة دكف زطػ "د ار ػة مقاراػػة" ،بحػث ماعػػكر
فر مجلة د ار ات َلكـ العريعة كالقااكف ،المجلد (ّْ) ،العدد اَلكؿ ،َُِٔ ،صِٔٗ.
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الظػػركؼ ذاف ػػا ،أك سزالل ػ بمػػا فهرض ػ الاصػػكص الفع ػريعية َلػػو أف ػراد المجفم ػ مػػف
االلفزاـ باحفراـ حقكؽ اَلزػريف ،ب ػلكؾ م ػلؾ العػزص المعفػاد بالحهػاظ َلػو ممفلةػات

المجفم كممفلةات اَلزريف(ُ).

كيكجػػد رأم فق ػػر فػػكفيقر ،ي ػػفـ بفقػػدير الزطػ َلػػو أ ػػس مكضػػكَية كعزصػػية،
َلػػو اَفبػػار قيػػاـ الزط ػ مػػف َاص ػريف ،مػػادم (هػػك اإلزػػالؿ بػػالفزاـ قػػااكار) ،يقفضػػر
فحديد الكاجب القااكار الذم فـ اإلزالؿ ب َ ،لػو أ ػس مكضػكَية؛ كاه ػر (هػك قصػد

اَلضػ ػرار ب ػػاآلزريف)  ،يح ػػدد كفقػ ػان الَفب ػػارات عزص ػػية ،كال ع ػػؾ سف مرفة ػػب الجريم ػػة
اإلرهابية قد ارفةب زط ن َمديان أيان ةاات دكافع (ِ).

كالظاهر ت
أف م كلية مرفةب العمؿ اإلرهابر فقكـ بمجرد ارفةابػ  ،م مػا ةػاف اػكع
العمؿ كظركؼ فعلػ  ،مػاداـ يلحػؽ ضػر انر فادحػان بػالمجفم كالممفلةػات العامػة ،كاإلزػالؿ

بػ مف المجفمػ كا ػػفق ارره ،كاػػرل ت
أف الفعػػكيض م مػػا بلغػػت قيمػػت الماديػػة ،ال يةػػكف ةافيػان
لجبر الضرر الالحؽ بالمفضرر؛ ةكف العمؿ اإلرهابر َمؿ زطير يزػؿ بالاظػاـ العػاـ،
كي ػػدد أمػػف المجفم ػ ك ػػالمف  ،كبالفػػالر ال يمةػػف الفعكيػػؿ َلػػو ظػػركؼ مرفةػػب الهعػػؿ،
كحاالف الاه ية كالعقليػة كالبدايػة كمػدل ذةالػ كةقاففػ  ،للقػكؿ برفػ م ػ كليف فػر بعػض

الظركؼ.
المقصد الثاني :العنصر المعنوي (التمييز أو اإلدراك)
يعفرط فكافر رةف الزط مف جااب مرفةب العمؿ اإلرهابر ،كذلؾ بفػكافر َاصػر

االاح ػراؼ كاإلدراؾ ،اللػػذيف يم ػػةالف َاصػػرم رة ػػف الزط ػ الم ػػادم كالمعاػػكم(ّ) ،كربم ػػا

أةبت الكاق ت
أف اعفراط فػكافر العاصػريف معػان ،فيػ اػكع مػف الف ػاهؿ فجػاه مرفةػب العمػؿ

)ُ) د .محمد لبيب عاب ،الكجيز فر مصادر االلفزاـ ،طّ ،أةاديمية العرطة ،القاهرة ،ُٗٗٗ ،صّٕٕ.

)ِ( د .ليماف المرقص ،الكافر فػر عػرح القػااكف المػدار ،دار الا ضػة العربيػة ،طٓ ،القػاهرة ،َُٗٗ ،المجلػد
اَلكؿ ،صِِّ.

)ّ) َبد المجيد الحةيـ كَبد الباقر البةرم كمحمد ط البعير ،مرج

ابؽ ،جُ ،صُِٓ.ُِٕ-

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

مدى كفاءة التنظمي الترشيعي للتعويض املدين عن أرضار اجلرامئ الإرهابية يف العراق وبعض النظم املقارنة

999

اإلرهػػابر ،كربمػػا ةػػاف اَلجػػدر االةفهػػاء بعاصػػر االاح ػراؼ لكحػػده دكف اعػػفراط االدراؾ؛

للال يهلت مرفةبك فلؾ اَلفعاؿ مف العقاب بزَـ َدـ اَلدراؾ.

كيالحظ كضكح كصراحة مكقؼ المعرع العراقر بالا بة لرةف الزط بالقياس سلو
مكقؼ المعرع المصرم ،الذم يةفاه عرء مػف الغمػكض؛ كلعػ تؿ ال ػبب كراء ذلػؾ يعػكد

سلػػو مػػا ع ػ ده الع ػراؽ مػػف أَمػػاؿ سرهابيػػة لمػػدة لي ػػت بالقصػػيرة ،فػػر حػػيف يجػػد المففب ػ
للكاق ت
أف فلؾ اَلَماؿ اقؿ ج امة فر مصر م تما هك َلي فر العراؽ.

كيعػ ػػزز القػ ػػكؿ بكضػ ػػكح مكقػ ػػؼ المعػ ػػرع الع ارقػ ػػر ،مػ ػػا أكرده فػ ػػر قػ ػػااكف فعػ ػػكيض
المفضػػرريف جػراء العمليػػات الحربيػػة كاَلزطػػاء الع ػػةرية كالعمليػػات اإلرهابيػػة رقػػـ (َِ)

ل ػاة ََِٗ ،حػػيف ص تػرح بػ تف هػذا القػػااكف ي ػػدؼ سلػو فعػػكيض ةػؿ عػػزص طبيعػػر أك
معاػػكم أصػػاب ضػػرر جػراء العمليػػات الحربيػػة كاَلزطػػاء الع ػػةرية كالعمليػػات اإلرهابيػػة،
كفحديد الضرر كج امف كأ س الفعكيض َا كةيهية المطالبة ب (ُ) ،كالمالحظ أف هذا

الق ػػااكف فح ػػدث ل ػػيس فق ػػط َ ػػف ض ػػحايا اإلره ػػاب ب ػػؿ َ ػػف ض ػػحايا العملي ػػات الحربي ػػة
كاَلزطاء الع ةرية ،كبالفالر يجمػ هػذا القػااكف ،بعػ ف الفعػكيض ،بػيف م ػ كلية اإلدارة

َلو أ اس الزط  ،كم كليف ا َلو أ اس المزاطر معاى(ِ).

الفــرع الثالــث :صــور الخطـــأ فــي المســ:ولية الناجمــة عــن الجـرائم اإلرهابيــة
واثباته
فةار الم كلية المداية بمجرد فكافر رةف الزطػ  ،دكف اَفبػار لاكَػ أك ج ػامف ،

كالزط أمػا َمػدم ،لػـ يعرفػ المعػرع ،كغيػر َمػدم يقصػد بػ افجػاه اإلرادة سلػو سحػداث
)ُ) المادة اَلكلو مف قااكف فعكيض المفضرريف العراقر رقـ (َِ) ل اة ََِٗ.
ػص القػػااكف فػػر مادفػ اَلكلػػو َلػػو أاػ ي ػػدؼ سلػػو فعػػكيض ةػػؿ عػػزص طبيعػػر أصػػاب ضػػرر
)ِ) اػ ت
جػ ػراء العملي ػػات الحربي ػػة كاَلزط ػػاء الع ػػةرية كالعملي ػػات اإلرهابي ػػة ،كفحدي ػػد الض ػػرر كج ػػامف كأ ػػس

الفعكيض َا  ،كةيهية المطالبة ب  .اص القااكف مفاح َلو الرابط

http://pension.mof.gov.iq/node/60
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الضػػرر(ُ) ،أك اإلزػػالؿ بكاجػػب قػػااكار مقفػػرف بقصػػد اَلض ػرار بػػالغير ،كيف ػكافر الزط ػ

بقيػاـ مرفةػب العمػؿ اإلرهػابر بهعػؿ سيجػابر أك ػلبر مصػحكبان بايػة اَلضػرار بػالغير(ِ)،
هذه الاية يصعب فصكر ااعدام ا لػدل مرفةػب العمػؿ اإلرهػابر لأضػرار بػاَلزريف ،بػؿ

َلػػو العةػػس ،الب ػ تد مػػف فضػػييؽ ذلػػؾ قػػدر اإلمةػػاف؛ للفعػػديد مػػف م ػ كلية مرفةبػػر فلػػؾ
اَلَماؿ كم اللف ـ.
كقػػد يةػػكف الزط ػ ج ػػيمان ال يق ػ االت مػػف قليػػؿ الػػذةاء َػػديـ االةف ػراث ،أك ي ػػي انر

يقفرف ػ عػػزص َػػادم رغػػـ حرص ػ كَاايف ػ  ،كف ػػاكم بعػػض الفع ػريعات بػػيف الزط ػ يف

الج ػػيـ كالعم ػػدم ،لة ػ تػف الهقػ ػ يػ ػرفض ه ػػذه الم ػػاكاة ،كيقص ػػرها َل ػػو حال ػػة كج ػػكد ا ػػص

ص ػريح(ّ) ،كاػػرل ت
أف الج ػرالـ اإلرهابيػػة فق ػ ةل ػػا فػػر دال ػرة اَلزطػػاء الج ػػيمة لزطكرف ػػا
كاَلةار الااجمة َا ا فر ةؿ المجاالت.
كقد يةكف الزط جااليان فقكـ بػ الم ػ كلية الجزاليػة؛ لمزالهػة كاجػب قػااكار فةهلػ

القػ ػكاايف العقابي ػػة باص ػػكص زاص ػػة ،أك م ػػدايان يمة ػػؿ أح ػػد َااص ػػر الم ػ ػ كلية المداي ػػة،
لأزالؿ بكاجب قااكار لػـ يػاص َليػ قػااكف العقكبػات بػاص زػاص(ْ) ،كةػال الزطػ يف

(الم ػ ػػدار كالج ازل ػ ػػر) ،يزض ػ ػػعاف ف ػ ػػر فق ػ ػػديرهما للمعي ػ ػػار اه ػ ػ ػ كه ػ ػػك معي ػ ػػار الع ػ ػػزص

أف الزط المدار أَـ كأعػمؿ مػف الزطػ الج ازلػر ،ت
المعفاد(ٓ)َ ،لو الرغـ مف ت
َلف ةبػكت
الزط ػ الجاػػالر ي ػػففب ةبػػكت الزط ػ المػػدار ،كبالفػػالر قيػػاـ الم ػ كلية بعػػقي ا المػػدار

كالجاالر ،غير ت
أف اهر الحةـ الجاالر للزط الجاالر ال يعار اافهاء الزط المدار ،فقد
)ُ) د .محمد ح يف العامر ،مرج
)ِ) د .ليماف مرقص ،مرج

ابؽ ،صُْْ.

ابؽ ،صُٕٗ.

(ّ) د .ح اـ الديف االهكالر ،مرج

ابؽ ،صٖٖ.

(ْ) د .زلي ػػؿ أحم ػػد ح ػػف ق ػػدادة ،ال ػػكجيز ف ػػر ع ػػرح القػػػااكف المػ ػدار الج ازل ػػرم ،ديػ ػكاف المطبكَػػػات
الجامعية ،الجزالر ،ََِٕ ،جْ ،صِّٔ.

)ٓ) دَ .لػػر ػػليماف ،الاظريػػة العام ػػة لاللفػػزاـ مص ػػادر االلفػ ػزاـ ،طٓ ،ديػ ػكاف المطبكَػػات الجامعي ػػة،
الجزالر ،ََِّ ،صٖٗ.
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فةار الم كلية المداية رغـ اافهاء الزط الجاالر(ُ).
كقػػد يةػػكف الزط ػ سيجابي ػان مضػػمكا اإلزػػالؿ بقاَػػدة ااهيػػة َػػف َمػػؿ معػػيف ،أك

لبر يفمةؿ فر صكرة االمفااع أك الفرؾ أك اإلهماؿ ،كاذا ةاف الهةر الهػردم ياظػر سلػو

االمفاػػاع َلػػو أا ػ قيػػد َلػػو الحريػػة الهرديػػة ،فػ ت
ػإف الهةػػر الحػػديث ال يػػرل مااع ػان مػػف َ ػ اد
ال لكؾ ال لبر زط يةير الم كلية ،كةال الهعليف ال لبر كاإليجابر يةهياف لفػكافر رةػف

الزط ػ  ،كالمعيػػار هاػػا دالم ػان هػػك الاظػػر سلػػو مكقػػؼ العػػزص المعفػػاد(ِ) ،كيمةػػف فصػػكر

الزطػ اإليجػػابر فػػر دالػرة الجػرالـ اإلرهابيػػةَ ،اػػد القيػػاـ بػ م َمػػؿ سرهػػابر ،أك االمفاػػاع
َف الحيلكلة دكف حدكث َمؿ سرهابر كاإلبالغ َا  ،كفرؾ ذلؾ العمؿ يق بمػا ي ػففبع

مف أزطار كأضرار فصيب المجفم ةل .

الفــرع الراب ـ  :إثبــات الخطــأ فــي المســ:ولية المدنيــة الناجمــة عــن الج ـرائم
اإلرهابية
ييلػػزـ المػػدَر بػػالفعكيض َاػػد سقامػػة الػػدليؿ َلػػو فػكافر أرةػػاف الم ػ كلية فػػر حػػؽ
المػػدَو َلي ػ بالعم ػػؿ اإلرهػػابر ،مػػا يقفض ػػر سةبػػات ف ػكافر أرة ػػاف الم ػ كلية مػػف زطػ ػ
كضػػرر كَالقػػة ػػببية ،كيلػػزـ ب ةبػػات َاصػػرم الزط ػ المػػادم كالمعاػػكم ،اللػػذيف يمةػػف

أةباف مػػا بةافػػة طػػرؽ اَلةبػػات ةكا مػػا كقػػال ماديػػة(ّ) ،فػػإذا أراد مرفةػػب الهعػػؿ اإلرهػػابر
اإلفالت مف الم كلية اافقؿ َبء سةبات سلو َافق (ْ).

كفقدير فكافر زط مرفةب العمؿ اإلرهابر المكجب للم كلية المداية ،مف الم الؿ

(ُ) الح ػػيف ب ػػف الع ػػيل ملكي ػػة ،بح ػػكث ف ػػر الق ػػااكف ،دار هكم ػػة للطباَ ػػة كالاع ػػر ،الج ازل ػػر،ََُِ ،
صُُّ.
(ِ( د .ح ػيب سبػراهيـ الزليلػر ،م ػػلكلية الممفاػ المدايػػة كالجااليػة ،أطركحػػة دةفػكراه مقدمػػة سلػو ةليػػة
الحقكؽ ،جامعة القاهرة  ،ُٕٗٔ ،صّ.

)ّ) َبد المجيد الحةيـ كَبد الباقر البةرم كمحمد ط البعير ،مرج

ابؽ ،جُ ،صُِٔ.

)ْ) المرج اه  ،جُ ،صَِْ.
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المكضػػكَية الفػػر ف ػػفقؿ محةمػػة المكضػػكع بفقػػديرها ،كف ارقػػب محةمػػة الفمييػػز (الػػاقض)
محاةـ المكضكع َاد فةييه ا ل فعاؿ الصادرة مػف المػدَو َليػ مػف حيػث ةكا ػا فمةػؿ
زط ن مف َدم  ،ةما فراقب مدل ااطباؽ كصؼ الزط َلو الهعؿ (أك الفرؾ) ،سذ يجب

الفهرقػػة بػػيف فحػػرم الكقػػال فػػر ذاف ػػا ،كهػػك مػػا يػػدزؿ فػػر اطػػاؽ ػػلطة قاضػػر المكضػػكع
دكف رقابة ،كبيف فةييؼ الكقال ب ا ا زطػ  ،كهك يعد مف الم الؿ القااكاية الفر فزضػ

لرقابة محةمة الاقض(ُ).

املطلب الثاني
الضرر الناجن عن اجلرائن اإلرىابيت
ال يةهر لقياـ م كلية مرفةب العمؿ اإلرهابر المداية ،أف يقػ ماػ فعػؿ زػاطل،

أف يفرفػػب َلي ػ ضػػرر ،فاافهػػاء الضػػرر ياهػػر الم ػ كلية كالفعػػكيض(ِ) ،ةػػكف
بػػؿ الب ػ تد ٍ
الضػػرر رةػف الم ػ كلية اَل ػػاس ،مػػف دكاػ ال الف ػزاـ بػػالفعكيضَ ،لا ػ سزػػالؿ بمصػػلحة
معركَة لعزص(ّ) ،كأكؿ ما يةلؼ المػدَر بإةبافػ  ،الضػرر الػذم يدَيػ كيطلػب جبػره
بالفعكيض ،كاال فافهر مصلحف فر رف الدَكل(ْ) ،كاق ـ هذا المطلب سلو فرَيف ،ةما

ي فر

الهرع اَلكؿ الضرر المادم الااجـ َف الجرالـ اإلرهابية

الهرع الةاار الضرر اَلدبر الااجـ َف الجرالـ اإلرهابية

الفرع األول :الضرر المادي الناجم عن الجرائم اإلرهابية
)ُ( د .زالػ ػػد مصػ ػػطهو ف مػ ػػر ،فعػ ػػكيض المفضػ ػػرريف مػ ػػف الج ػ ػرالـ االرهابيػ ػػة ،دار الهةػ ػػر الجػ ػػامعر،
اإل ةادرية ،ََِٕ ،صِٗ.
)ِ( مصطهو المرَر ،الم كلية المداية فػر قػااكف المصػرم ،مطبعػة َبػدان كهبػة ،القػاهرة،ُْْٗ ،
صَُّ.

)ّ) د .محمد لبيب عاب ،مرج

ابؽ ،صّٕٔ.

صدة ،مصادر االلفزاـ ،دار الا ضة العربية ،القاهرة ،ُٗٗٔ ،صْٕٖ.
) ْ( دَ .بد الماعـ فرج ال ت
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يعػةؿ العمػػؿ اإلرهػػابر ضػػر انر ماديػان مفػو أصػػاب اإلا ػػاف فػػر ج ػػم أك مالػ  ،أك

حؽ مػف الحقػكؽ الفػر فػدزؿ فػر فق ػيـ ةركفػ (ُ) ،أك َاػدما يػ دم سلػو سزػالؿ بحػؽ ذم
قيم ػػة ماديػػػة للمفضػ ػػرر ،أك مصػ ػػلحة معػ ػػركَة ل ػ ػ ذات قيم ػػة ماليػػػة ،كيعػػػمؿ فػػػر ةػػػال
الحالفيف ،الز ارة الالحقة بالمفضرر ،كالة ب الذم فاف (ِ).

كيعػػفرط للمطالبػػة بػػالفعكيض َػػف الضػػرر المػػادم الاػػاجـ َػػف العمػػؿ اإلرهػػابر،
فكافر ما ي فر
أ -أف يةػػكف الضػػرر المػػادم الاػػاجـ َػػف العمػػؿ اإلرهػػابر محققػان ،بمعاػػو مفحققػان حػػاالن،
ك يبقو حفمان فر الم فقبؿ

م ةد الكقكع(ْ).

(ّ)

 ،سذ يمةف المطالبة بالفعكيض َػف الضػرر الم ػفقبؿ

ب -أف يمةػ ػػؿ الضػ ػػرر المػ ػػادم الاػ ػػاجـ َػ ػػف العمػ ػػؿ اإلرهػ ػػابر سزػ ػػالالن بمصػ ػػلحة ماليػ ػػة
للمفضرر ،فالقريب الذم يعػاؿ سذا فقػد العالػؿ ،يةػكف قػد كقػ َليػ سزػالؿ بمصػلحة

سف
ماليػػة ،فبػػيح ل ػ المطالبػػة بػػالفعكيض َػػف فقػػداف هػػذه المصػػلحة المعػػركَة ،أمػػا ٍ
ةاا ػػت غي ػػر مع ػػركَة ف ػػال يع ػػد اإلز ػػالؿ ب ػػا ض ػػر انر ي ػػفكجب الحة ػػـ ب ػػالفعكيض،
كي فقؿ قاضر المكضكع بفقدير ةكف الضرر المادم الالحؽ ب م تما ييمةؿ مصػلحة
مادية معركَة ،كاء أةاف فر صكرة ز ارة الحقة أـ ة ب فالت(ٓ).
ابؽ ،صَُُ.

)ُ) مصطهو المرَر ،الم كلية المداية ،مرج

)ِ( د .محم ػػكد جم ػػاؿ ال ػػديف زة ػػر ،الاظري ػػة العام ػػة لاللفػ ػزاـ ،مطبع ػػة جامع ػػة الق ػػاهرة ،ُٕٖٗ ،جُ،
صِٓٔ.

)ّ( د .محمد لبيب عاب ،مرج

ابؽ ،صّٕٔ.

(ي ػفحؽ الفعػكيض
)ْ( أةد قضاء الاقض المصرم هػذا العػرط ،حػيف قػرت محةمػة الػاقض َلػو أاػ ي
َف الضرر المادم ،افيجة كفػاة مػف ةػاف يعػكؿ المفضػرر فعػالن ،كقػت كفافػ  ،كَلػو احػك م ػفمر ،كاف

اال ػفمرار َقػب ذلػؾ ةػاف مفحققػان) .قػرار محمػة الػاقض المصػرية ،اقػض مػدار ،طعػف رقػـ ِٕٗ ػػاة

َٔ ؽ جل ة ُٗ ،ُٗٗٓ/ُ/طعف رقـ ََّْ ل اة ّٗ ؽ– جل ة َُ.ُْٗٗ/ُُ/
)ٓ) دَ .بد الرزاؽ ال ا كرم ،الك يط ،مرج

ابؽ ،جُ ،فقرة ّٕٓ.
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كفضػػمف قػػااكف الفعػػديؿ اَلكؿ رقػػـ (ٕٓ) ل ػػاة َُِٓ الم ػ رخ ُِ،َُِٓ/ُُ/
لق ػػااكف فع ػػكيض المفض ػػرريف جػ ػراء العمليػ ػػات الحربي ػػة كاَلزط ػػاء الع ػػةرية كالعمليػ ػػات
اإلرهابيػػة الع ارقػػر فػػر القػػااكف رقػػـ (َِ) ل ػػاة ََِٗ ،م ػػاكاة المعػػمكليف ب حةامػ فػػر

الحقػكؽ كاالمفيػػازات ،سذ الغػػو اػػص المػػادة (ُ) كأحػؿ محل ػػا اصػان جديػػدان ،لفعػػمؿ أحةػػاـ

الق ػػااكف جرحػ ػػو الحعػػػد الع ػػعبر كالبيعػ ػػمرةة  ،كليعػ ػػمؿ ب ػػالفعكيض العػػػزص المعاػػػكم
الع ارقػػر ،بعػػد أف ةػػاف غيػػر معػػمكؿ ،كهػػك فكجػ محمػػكد؛ سذ ال ف ػػف دؼ أزطػػار الجػرالـ

اإلرهابي ػػة عزصػ ػان طبيعيػ ػان أـ معاكيػ ػان دكف غيػ ػره ،كال ييقص ػػد باَلع ػػزاص المعاكي ػػة ها ػػا
الحةكم ػػة فق ػػط ،ب ػػؿ يع ػػمؿ ال ػػاص ،الم

ػػات الفعليمي ػػة كالفربكي ػػة ةالم ػػدارس كالةلي ػػات

كالجامعات اَلهلية كعػرةات القطػاع الزػاص كالم فعػهيات كأزػرل غيرهػا ،كالفػر ف ػاهـ
ةةي انر فر أدكار ر ػم ا ل ػا القػااكف ،كهػر قػد أه ً ػت ا ػفاادان َلحةػاـ القػااكف ،فةػاف ل ازمػان
فػػكفير الحمايػػة القااكايػػة َلمكال ػػا الفػػر هػػر جػػزء ال يفج ػ أز مػػف الذمػػة الماليػػة لالقفصػػاد

العراقر ،كالفزلر َف فعكيض ا ،قد ي بب فراجعػان لػدكرها اإلا ػاار الػذم أهجيػزت بالعمػؿ
مػػف أجل ػ  ،كب ػػذلؾ فقػػد ى ػ تد الفع ػػديؿ أَلكؿ لقػػااكف فعػػكيض المفض ػػرريف ج ػراء العملي ػػات

الحربية كاَلزطاء الع ةرية كالعمليات اإلرهابيػة رقػـ (ٕٓ ل ػاة َُِٓ) ف ارغػان فعػريعيان،
دكف أف يعكد ،ةما ييهفرض ،ب ىةر رجعر ،لفعػكيض مػف فضػرر مػف اَلعػزاص المعاكيػة
حةكمية ةاات أـ أهلية.

الفرع الثاني :الضرر األدبي الناجم عن الجرائم اإلرهابية
يفمةؿ الضرر اَلدبر الااجـ َف الج ارلـ اإلرهابيػة فػر اَللػـ الػذم ي ػبب االَفػداء
اإلرهػػابر َلػػو ال ػػالمة الج ػػدية ل عػػزاص ،م تمػػا ييبػػيح للمفضػػررَ ،لػػو الػرأم الم ػػفقر
ػاء كفع ػريعان(ُ) ،طلػػب الفعػػكيض َػػف الضػػرر ،كمػػا اجػػـ َا ػ مػػف ألػػـ أصػػاب
فق ػان كقضػ ن
المفضرر افيجة الحادث ،كالعذاب الاه ر الذم َاااه(ِ).

)ُ) د .أحمد حعمت أبك فيت ،اظرية االلفزاـ فر القااكف المدار ،مطبعػة مصػر ،القػاهرة ،ُْٗٗ ،صَْْ؛

اص المادة (َِٓ) مدار َراقر فقابل ا المادة (ِِِ) مدار مصرم.

(ِ( كي مو أيضان بالضرر البديعر د .محمد كحيد كار ،مرج

ابؽ ،صِّ.
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كيةمػػف مصػػدر اَللػػـ لػػيس فػػر الم ػػاس بحػػؽ محػػدد ،كاامػػا فػػر الم ػػاس بمعػػاَر

المفضرر ،ةالم اس مةالن ب فةاره أك بمعفقدافػ  ،أك االَفػداء َلػو معػاَر الحاػاف لديػ ،
كة ػػذلؾ ف ػػر ح ػػاالت اله ػػزع كالز ػػكؼ الااجم ػػة َ ػػف الجػ ػرالـ اإلرهابي ػػة كاَلضػ ػرار الاه ػػية

كالج دية الفر فصيب اَلفراد كالمفضرريف مف فلؾ اَلَماؿ(ُ).

كال يةيػػر الضػػرر الاػػافج َػػف اَلَمػػاؿ اإلرهػػاب سعػػةاالن فػػر الفعػػكيض َا ػ  ،ػكاء

ةاف ذلؾ َلو أ اس الزط أك المزاطر ،كلةف اإلعةالية فةمف فر اَلضرار الفر ففكلد

َ ػ ػػف الجريم ػ ػػة اإلرهابي ػ ػػة ذاف ػ ػػا ،ة َم ػ ػػاؿ القف ػ ػػؿ كالفهجي ػ ػػر كاف ػ ػػالؼ الممفلة ػ ػػات العام ػ ػػة
كالزاصػػة ،لػػذلؾ يفػػرؾ فقػػدير كجػكد أك ااعػػداـ الضػػرر المعاػػكم ل ػػلطة قاضػػر المكضػػكع

ي فقؿ ب ا دكف رقابة(ِ).

كَادما ي بب العمؿ االرهػابر ضػرر أدبيػان كمزػر ماديػان ،اةػكف أمػاـ حالػة اجفمػاع
الضػػرريف فػػر فعػػؿ كاحػػد ،مػػا يكجػػب فعػػكيض ةػػال الضػػرريف ،فةػ تؿ ضػػرر ما مػػا م ػػفقؿ
(ّ)
أف يفرفػػب َلػػو
َػػف اَلزػػر ،كال ياهػػر فعػػكيض أحػػدهما فعػػكيض لآزػػر  ،ةمػػا يمةػػف ٍ
العمؿ اإلرهابر ضرر أدبر فقط ،دكف المادم ،ةما فر حاالت الزكؼ كال ل كالفركي

)ُ) كقد يةمف مصدر اَللػـ الػذم ي ػبب الضػرر اَلدبػر بالم ػاس بحػؽ مػف حقػكؽ اَل ػرة ،مةػاؿ ذلػؾ
المػػادة (ِٔٔ/الهق ػرة )ُ/مػػف القػػااكف المػػدار الهرا ػػر الفػػر ف ػػمح فػػر حالػػة الفطليػػؽ ب ػػبب زط ػ أحػػد
الػػزكجيف الحصػػرم ،بػػالحةـ َلػػو الػػزكج المزطػػل ،بػػالفعكيض َػػف الضػػرر المػػادم ،كالضػػرر اَلدبػػر

الذم ألحق ااحالؿ الزكاج بالزكج اآلزػر ،كاػص المػادة (ِٔٔ) مػف القػااكف المػدار الهرا ػر بالهرا ػية
هك

(Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux ،celui-ci peut
être condamné à »des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou
moral que la dissolution du marriage fait subir à son conjoint. Ce dernier ne peut
demander des dommages_intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce).

)ِ) ارلػػد ةػػاظـ محمػػد الحػػداد" ،الفعػػكيض فػػر الم ػ كلية الفقصػػيرية" ،بحػػث ماعػػكر فػػر مجلػػة الةكفػػة
للعلكـ القااكاية كال يا ية ،المجلد اَلكؿ ،العدد الةامف ،العراؽ ،ََُِ ،صَٗ
)ّ( د .محمد لبيب عاب ،مرج

ابؽ ،صّّٕ.
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 ،كيعفرط للمطالبة بالفعكيض َف الضرر اَلدبر الااجـ َػف

الجرالـ اإلرهابية
ُ .يعفرط فر الضرر اَلدبر أف يةكف عزصيان ،أصاب مف يطالب بالفعكيض َا ،
كيعد الضرر المرفد ضر انر عزصيان بالا بة لمف ارفد َلي (ِ).

ِ .يعفرط فر الضرر اَلدبر الااجـ َف الجرالـ اإلرهابية أف يةكف محققان ،ػكاء أةػاف
حاالن ،أم كق فعالن ،أك م فقبالن مفو ةاف كقكَ أةيدان ،أما الضرر المحفمؿ الااجـ
َف العمؿ اإلرهابر ،فال يمةف المطالبة بالفعكيض َا (ّ).

ّ .يع ػػفرط ف ػػر الض ػػرر اَلدب ػػر أف ية ػػكف مباعػ ػ انر ،بػ ػ ٍف ية ػػكف افيج ػػة طبيعي ػػة للعم ػػؿ
اإلرهابر(ْ).
كفةمف أهمية الفعكيض َف الضرر اَلدبػر الاػاجـ َػف الجػرالـ اإلرهابيػة ،فػر ت
أف

الجريمة اإلرهابية أعد الجرالـ الجاالية زطكرة ،ل ببيف مف ااحية القصػد الزػاص ،كهػك
سحػػداث الػػذَر كالفركي ػ كاإلزػػالؿ ب ػ مف المجفم ػ  ،بزػػالؼ الجريمػػة العاديػػة الفػػر يقػػؼ
ضررها َاد فرد أك َدد محدكد مف اَلفراد ،كمف ااحيػة اَلضػرار الفػر فزله ػا الجريمػة،

َادما فطاؿ الممفلةات العامة زاصة ،كهػك مػا ا ػفدَو أحةامػان زاصػة بػالفعكيض َػف

الجرالـ العادية ،أك مػا َػرؼ بجػرالـ العاػؼَ ،لػو أضػرار الجػرالـ اإلرهابيػة ،كهػك اَلمػر
الذم دف بالدكؿ سلو سصدار فعريعات زاصة بالفعكيض َف الجرالـ اإلرهابية.

)ُ( دَ .بد الحميد َةماف محمد ،المهيد فر المصادر االلفزاـ ،دار الا ضة العربية ،القػاهرة،ُٕٗٗ ،
صِْٗ.
)ِ) َبد المجيد الحةيـ كَبد الباقر البةرم كمحمد ط البعير ،مرج

ابؽ ،جُ ،صُِّ.

)ّ( يالحظ ت
أف الضرر الذم كق فعالن هك الضرر الػذم فحػدد ػبب كمةػاره ةل ػا ،فػر حػيف أف الضػرر

الم فقبؿ هك ضرر فحدد بب سال أف مةاره ةل ا أك بعض ا قد فرازت سلو الم فقبؿ أاظر فر ذلؾ د.
ليماف مرقس ،المرج ال ابؽ ،باد ِٔ.

)ْ) َبد المجيد الحةيـ كَبد الباقر البةرم كمحمد ط البعير ،مرج

ابؽ ،جُ ،صُِّ.ُِْ-
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املطلب الثالث
العالقت الضببيت بني اخلطأ والضرر يف نطاق اجلرائن اإلرىابيت
أف ياػػفج الضػػرر الػػذم أصػػاب الغيػػر مباع ػرة َػػف العمػػؿ
فعاػػر العالقػػة ال ػػببيةٍ ،
االره ػػابر ال ػػذم كقػ ػ (ُ) ،كفاقطػ ػ العالق ػػة ال ػػببية ب ػػيف الهع ػػؿ اإلره ػػابر كب ػػيف الض ػػرر،

بال بب اَلجابر م ما ةاف اكَ كطبيعف  ،كمف ة تـ فاهر م كلية اإلدارة ،م ت
أف هاالػؾ

(ِ)
أ بابان ال فعهر اإلدارة مف ةؿ الم كلية ،كاامػا فقػط فزهه ػا  ،كفػكرد الفعػريعات أ ػبابان

ةالةػة َلػػو ػبيؿ الحصػػر ،فاطػكم فحػػت مه ػػكـ ال ػبب اَلجابػػر ،فقطػ رابطػػة ال ػػببية،
كفاهر م كلية المدَو َلي ةل ػا أك بعضػ اَ ،لاػ ال يػد لػ في ػا(ّ) ،ففعهػر اإلدارة مػف

الم كلية ،هذه اَل باب الةالةة زط المفضرر ،زط الغيػر ،كالقػكة القػاهرة أك الحػادث

المهاجل (أك ما ييطلؽ َلي الهق اإل المر اآلفة ال ماكية أك الجالحة)(ْ).

كال اؿ الذم فجب اإلجابة َا هاا هػؿ يعػد الحػادث اإلرهػابر مػف القػكة القػاهرة

أك الحادث المهاجل ،كمف ةـ يقط رابطة ال ببية كالجػكاب هػك أاػ يليعفػد بػالقكة القػاهرة
)ُ) د .محمػػكد جػػالؿ حمػزة ،العمػػؿ غيػػر المعػػركع باَفبػػاره مصػػد انر لاللفػزاـ ،مطبعػػة االفحػػاد ،دمعػػؽ،
ُٖٓٗ ،صَُٔ.

)ِ) اصت المادة (ُُِ ) مف القااكف المدار العراقر َلو أا

(سذا أةبت العزص أف الضرر قد اعػ

َػػف ػػبب أجابػػر ال يػػد ل ػ في ػ ةافػػة ػػماكية ،أك حػػادث فجػػالر أك قػػكة قػػاهرة أك فعػػؿ الغيػػر أك زط ػ
المفضرر ةاف غير ملزـ بالضماف مػا لػـ يكجػد اػص أك افهػاؽ َلػو غيػر ذلػؾ) ،اصػت المػادة (ُٔٓ)
مػػف القػػااكف المػػدار المصػػرم (اذا اةبػػت العػػزص أف الضػػرر قػػد اع ػ َػػف ػػبب اجابػػر ال يػػد لػ فيػ

ةحادث مهاجل أك قكة قاهرة أك زطػ مػف الغيػر ةػاف ملزمػا بفعػكيض هػذا المفضػرر مػا لػـ يكجػد اػص

أك افهاؽ َلو غير ذلؾ).
)ّ) دَ .بػػد الرعػػيد م ػ مكفَ ،القػػة ال ػػببية فػػر الم ػ كلية المدايػػة ،بحػػث ماعػػكر فػػر مجلػػة الق ػااكف
كاالقفصاد ،القاهرة ،ُٕٗٗ ،صُُٓ.
)ْ) للفهصيؿ بع ف اآلفة ال ماكية فر الهق اإل ػالمر ،ياظػر مػف الهقػ المػالةر أبػك الكليػد محمػد بػف
أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف رعػػد القرطبػػر الع ػ ير بػػابف رعػػد الحهيػػد (ت ٓٗٓه ػػ) ،بدايػػة المجف ػػد

كا اية المقفصد ،دار الحديث ،القاهرة ،ََِْ ،جّ ،صَِّ.َِْ-
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(أك الحػػادث المهػػاجل) ،قاطعػ ػان لرابطػػة ال ػػببية يلػػزـ فػ ػكافر عػػرطيف ،هم ػػا َػػدـ سمةااي ػػة

فكقع  ،كالجػرالـ اإلرهابيػة المهاجػ ة حػكادث فجاليػة ،ال ػيما َاػد َػدـ افزػاذ االحفياطػات
الالزمة لفالفر حدكة ا(ُ)  ،كا فحالة دفع  ،كال ع ت
ؾ ت
أف الحادث اإلرهابر ال يمةف دفعة
كي فحيؿ ماع (ِ).

كفقفضر القاَدة العامة بع ف زط المفضرر ،اهػر الم ػ كلية َػف مرفةػب الهعػؿ

االره ػػابر سذا ة ػػاف زطػ ػ المفض ػػرر ه ػػك ال ػػبب الهعل ػػر فيم ػػا لحقػ ػ م ػػف ض ػػرر ،الاع ػػداـ

الرابطػػة ال ػػببية بػػيف الزطػ كالضػػرر(ّ) ،فػػال يجػػكز للمفضػػرر الرجػػكع سلػػو عػػزص مزػػر
بالفعكيض َف أضرار أ ـ بزطل فر فحقيق ا(ْ).

ت
لةف حةـ القكاَد العامة هذا في في ير َلو اإلرهابر ،ما يلزـ سيجاد حةـ زػاص
لم ػ كليف  ،فعاػػدما يرفةػػب المفضػػرر زطػ ن يف ػػبب فػػر كقػػكع َمػػؿ سرهػػابر ،يةػػكف زطػ ه

ػػببان الاقطػػاع العالقػػة ال ػػببية ،ةمػػا ال يمةػػف فصػػكر اهػػر الم ػ كلية َػػف مرفةػػب الهعػػؿ

اإلرهػػابر لكق ػػكع الهع ػػؿ م ػػف الغيػػر ،كه ػػك ع ػػزص غي ػػر المفضػػرر كغي ػػر مرفة ػػب العم ػػؿ

اإلرهابر ،كغير اَلعزاص الػذيف ي ػ ؿ َػا ـ اَلزيػر ،أم فابعيػ كاَلعػزاص الم ػ كؿ
هك َف رقابف ـ

(ٓ)

 ،فإذا فبيف ت
أف المدَو َلي  ،لػـ يف ػبب فػر سحػداث الضػرر بػؿ كقػ

أف يي ػ ـ زطػ
بهعؿ الغير ،كجب سَهاءه مف الم كلية ،كمف االلفػزاـ بػالفعكيض ،عػرط ٍ
الغيػػر بعػػةؿ مباعػػر فػػر كقػػكع الضػػرر يليعفػػد ب ػ  ،كلػػيس مػػف أةػػر لقيػػاـ الم ػ كلية َلػػو

)ُ( كمعيػػار َػػدـ سمةػػاف الفكق ػ كالفالفػػر معيػػار مكضػػكَر ال عزصػػر كبالفػػالر يقػػاس ذلػػؾ بمعيػػار العػػزص
المعفاد .د .ابيلة ر الف ،مرج

ابؽ ،صِّٕ.

)ِ( يلزـ أف فةكف هذه اال فحالة مطلقة ،كلي ت ا بية ،كقيػاس اال ػفحالة يةػكف بالا ػبة لةػؿ عػزص
يكجػػد فػػر الظػػركؼ ذاف ػػا الفػػر كجػػد في ػػا معيػػار َػػدـ سمةػػاف درء فجاػػب الافػػالج معيػػار مكضػػكَر ال
عزصر .د .محمد لبيب عاب ،مرج

ابؽ ،صَْٓ.

)ّ) د .ابيؿ عد ،مصادر االلفزاـ ،ماعكرات الحلبر الحقكقية ،بيركت ،ََُِ ،صْٖٓ.

)ْ ) د .رمضاف أبك ال عكد ،مصادر االلفزاـ ،دار الجامعة الجديدة ،اإل ةادرية ،ََِّ ،صُّٕ.
(ٓ) د .ابيؿ عد ،مرج

ابؽ ،صَْٔ.
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َػ ػػافؽ الغيػ ػػر سذ يرج ػ ػ المفضػ ػػرر َلػ ػػو المف ػ ػػبب ،سالت سذا ا ػ ػػفغرؽ زط ػ ػ الغيػ ػػر زط ػ ػ

فيرج َلو الغير(ُ).
المف بب ي

لةػ ٍػف لػػك ف ػػبب فػػر كقػػكع الضػػرر زطػػوف ماهصػػالف َ ،ػ تد ةػػؿ كاحػػد ما مػػا ػػببان
للضرر  ،كهك الزط المعفرؾ َاد فعدد الم كليف ،كي ؿ ة هؿ ما ـ َف م اهمف فر
الضرر(ِ).

املبحث الثاني
آثار املضؤوليت املدنيت عن اجلرائن اإلرىابيت
يقفضر البث فر مةار الم كلية المداية َف الجػرالـ اإلرهابيػة ،فعريػؼ الفعػكيض
َف الجرالـ اإلرهابية ،كبياف أاكاَ  ،كفحديد ةيهية فقدير الفعكيض َف الجرالـ اإلرهابية

كحدكد هذا الفعكيض ،كذلؾ فر مطلبيف ،ةما ي فر

المطلب اَلكؿ فعريؼ الفعكيض َف الجرالـ اإلرهابية كأاكاَ كطرق
المطلب الةاار ةيهية فقدير الفعكيض َف الجرالـ اإلرهابية كحدكده

املطلب األول
تعريف التعويض عن اجلرائن اإلرىابيت وأنواعو وطرقو
يقفض ػػر فعري ػػؼ الفع ػػكيض َ ػػف الجػ ػرالـ اإلرهابي ػػة بي ػػاف مه كمػ ػ كأاكاَػ ػ كط ػػرؽ

فعكيض الضرر الااجـ َف الجرالـ اإلرهابية ،كذلؾ فر فرَيف ،ةما ي فر
الهرع اَلكؿ فعريؼ الفعكيض َف الجرالـ االرهابية
(ُ) د .محمد لبيب عاب ،مرج

ابؽ ،صَْٔ.

)ِ) فاص المادة (ُٗٔ ) مف القااكف المدار المصرم َلو أا

(سذا فعدد الم كلكف َف َمػؿ ضػار

ةػػااكا مفضػػامايف فػػر الف ازمػػاف ـ بفعػػكيض الضػػرر كفةػػكف الم ػ كلية فيمػػا بيػػا ـ بالف ػػاكم اإل سذا َػػيف

القاضر اصيب ةؿ ما ـ فر الفعكيض).
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الهرع الةاار طرؽ فعكيض الضرر الااجـ َف الجرالـ اإلرهابية

الفرع األول :تعريف التعويض عن الجرائم االرهابية
ل ػػـ فع ػ اػرؼ الفعػ ػريعات المقارا ػػة الفع ػػكيض َ ػػف الجػ ػرالـ االرهابي ػػة ،كفرة ػػت للهقػ ػ

فعريػػؼ الفعػػكيض َمكم ػان ب ا ػ مػػا يلػػزـ ب ػ الم ػ كؿ مػػدايان ةج ػزاء للم ػ كلية المدايػػة(ُ)،
كهك ك يلة القضاء لجبر الضرر أك فزهيؼ كط ف سذا لـ يةف محكه ممةاان ،كالغالب أا

أف يةػكف عػيلان أزػر
مبلك مف الماؿ يحةـ ب للمفضرر َلو مف أحدث الضػرر ،كيمةػف ٍ
غيػػر المػػاؿ ةالاعػػر فػػر الصػػحؼ(ِ) ،كهػػك الجػزاء المػػدار الػػذم فرضػ القػػااكف َلػػو ةػػؿ

عػػزص ػػبب ضػػر انر لغي ػره كجب ػره

ػكاء أةػػاف مادي ػان أك أدبي ػان(ّ) ،كبػػذلؾ يمةػػف فعريػػؼ

الفعكيض الذم يماح لضحايا الجرالـ االرهابية ب ا َػكض اقػدم أك َياػر ،يػفـ بمكجبػ

أف يفرفب َلي م فقبالن،
سصالح الضرر الااعل َف الهعؿ اإلرهابر الضار ،كما يمةف ٍ
يدف للمفضرر مقابؿ اإلصابات الج دية كالاه ية كالمادية كغيرها ،فجبر الضرر الااجـ
َػػف العمػػؿ االرهػػابر يلػػزـ مرفةػػب العمػػؿ اإلرهػػابر بػػدف فعػػكيض َػػادؿ لضػػحايا الجػرالـ

االرهابية(ْ).

سف
كاجد فػر الهقػ اإل ػالمر َاايػة بالغػة بك ػالؿ درء الضػرر َػف الغيػر ،كجبػره ٍ
ح ػ تؿ ب ػػـ ،سذ ي ػ بو َلػػو الاػػاس أف ي ػ ذم بعض ػ ـ بعض ػان ،ا ػػفاادان ل ي ػػس العامػػة فػػر

)ُ( ح ػػف َل ػػر ذاػػكف ،المب ػػكط فػػر الم ػ كلية المدايػػة ،الض ػػرر ،ع ػػرةة الفػ ػ ميف للطباَػػة كالاع ػػر،

بغداد ،ُُٗٗ ،صّٓٓ.

)ِ) ح ػػف حافػػكش رع ػػيد الح ػػااكم ،الفعػػكيض القض ػػالر فػػر اط ػػاؽ الم ػ ػ كلية العقديػػة ،دار الةقاف ػػة
للاعر كالفكزي َ ،ماف ،ُٗٗٗ ،صّٖ.
)ّ) َبد الحةـ فكدة ،مك كَة الفعكيضات المداية اظرية الفعكيض المدار ،المةفب الدكلر للمك ػكَة
القااكاية ،اإل ةادرية ،ََِٔ ،جُ ،صُٓ.

)ْ) المادة (ُِٔ) الهقرة االكلو مف القااكف المدار العراقر رقـ (َْ) ل ػاة ُُٓٗ كالفػر فػاص َلػو
اا (ال ضرر كال ضرار ،كالضرر ال يزاؿ بمةل كليس للمظلكـ اف يظلـ بما ظلـ).
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(ِ)

يزاؿ بمةل )(ّ).

ك(الضػرر ال

الفرع الثاني :طرق تعويض الضرر الناجم عن الجرائم االرهابية
لػػيس ممةا ػانَ ،ملي ػان ،محػػك مةػػار ضػػرر العمػػؿ اإلرهػػابر ،كازالف ػ بالةامػػؿ؛ بػػالاظر

سلو طبيعة ما فزله الجرالـ االرهابية مف أضرار ،فػال يمةػف سَػادة الحػاؿ سلػو مػا ةااػت

َلي قبؿ اف يحصؿ العمؿ اإلرهابر ،فػر حػاالت اال فعػ اد أك العجػز الةلػر كالجزلػر،
َاػػد اإلصػػابة الج ػػدية ،كمػػا فزله ػ مػػف ضػػرر مػػادم أك أدبػػر أك ج ػػدم ،كمػػا يحدة ػ

اإلرهػػاب مػػف الػػدمار العػػامؿ ،كمػػف ة ػ تـ ال ػػبيؿ أمػػاـ المحةمػػة ػػكل الحةػػـ بػػالفعكيض
بمقابؿ ،اقديان ةاف أك غير اقدم(ْ).

(ُ) َف أبر عيد عد بف ااف الزدرم رضػر ان َاػ

أف ر ػكؿ ان صػلو ان َليػ ك ػلـ قػاؿ (ال ضػرر

كال ضرار) ،حديث ح ف ركاه ابف ماجة كالدارقطار كغيرهما م ادان ،كركاه اَلماـ مالػؾ .فػر الهقػ المػالةر أبػك

س حاؽ سبراهيـ بف مك ػو بػف محمػد اللزمػر العػاطبر الغراػاطر (ػػت َٕٗق) ،المكافقػات ،فحقيػؽ معػ كر بػف
ح ف مؿ لماف ،دار أبف َهاف ،ُٕٗٗ ،جِ ،صِٕ؛ زيف الديف َبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الح ػف،

ال ى ػػالمر ،البغػػدادم ،ةػػـ الدمعػػقر ،الحابلػػر (ت ٕٓٗهػػ) ،القاَػػدة الذهبيػػة فػػر المعػػامالت اإل ػػالمية ال ضػرر
كال ضرار ،فحقيؽ سي اب حمدم غيث ،دار الةفاب العربر ،َُٗٗ ،صُٓ كصِِ.ِْ-

)ِ) زيػف الػديف بػف سبػراهيـ بػف محمػد ،المعػػركؼ بػابف اجػيـ المصػػرم (ت َٕٗهػػ) ،اَلعػباه كالاظػػالر
َلو مذهب أبر حايهػة الاعمػاف ،فحقيػؽ العػيل زةريػا َميػرات ،دار الةفػب العلميػة ،بيػركت،ُٗٗٗ ،
جُ ،صِّْ.

)ّ) محمد بف ب ادر بف َبد ان الزرةعر أبك َبد ان (ت ْٕٗق) ،الماةكر فػر القكاَػد ،فحقيػؽ د.
في ػ ػػير فػ ػػالؽ أحمػ ػػد محمػ ػػكد ،ماعػ ػػكرات ك ازرة اَلكقػ ػػاؼ كالعػ ػػلكف اإل ػ ػػالمية ،الةكيػ ػػت ،ُٖٗٓ ،جِ،
صُِّ؛ جػػالؿ الػػديف َبػػد الػػرحمف بػػف أبػػر بةػػر ال ػػيكطر ،اَلعػػباه كالاظػػالر ،دار الةفػػب العلميػػة،

بيركت ،َُٗٗ ،جُ ،صٖٔ؛ ابف اجيـ المصرم ،اَلعباه كالاظالر ،مرج

ابؽ ،جُ ،صْٕ.

)ْ) كهػػك مػػا أةدف ػ لجاػػة الفعػػكيض العراقيػػة الزاصػػة بفعػػكيض ضػػحايا العمليػػات اإلرهابيػػة ف ػػر فقػػدـ
للمفضرر كذكم الع يد مبلك مف الماؿ ةفعكيض بما أصاب ـ كهك ما اص َلي قااكف رقـ (َِ) ل اة

ََِٗ.
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كففػػدزؿ الفع ػريعات المقاراػػة ،لفقػػرر الفعػػكيض العياػػر ،بكصػػه طريق ػان للفعػػكيض

َف الضرر م ما ةاف اكَ (ُ) ،فر محاكلة إلَادة الحاؿ سلو ما ةاات َلي قبؿ العمػؿ

اإلرهابر قدر االمةاف ،ما داـ يػ دم سلػو محػك أك فزهيػؼ الضػرر ،بػدالن مػف بقالػ َلػو

حال (ِ) ،كَػادة مػا يػ فر الػاص َلػو فعػكيض الضػرر َياػان بػاص مطلػؽ ،يمةػؿ اَلصػؿ
كاف العػػدكؿ َا ػ سلػػو الفعػػكيض الاقػػدم رزصػػة لقاضػػر المكضػػكع(ّ) ،م تمػػا يعػػير سلػػو
عػمكؿ هػذا الحةػػـ ،جميػ اَلَمػاؿ الم ػػببة للضػرر كما ػا الجػرالـ االرهابيػة ،الاعػداـ مػػا

يقيػػد هػػذا اإلطػػالؽ ،مػػا يعاػػر سف الضػػرر الج ػػدم فض ػالن َػػف اَلض ػرار اَلزػػرل يةػػكف
معمكالن ب (ْ) ،ال يما فر ا
ظؿ الفطكرات العلمية الطبية الفر مةات مف ز ارَػة اَلَضػاء
البعػرية كاقل ػػا ،كمػػف ةػػـ جػكاز الحةػػـ بػػالفعكيض العياػػر َػػف اَلضػرار الج ػػدية ،بعػػةؿ

محدد ،كَلَضاء معياة كاء أةاف العضك المعكض َا طبيعيان أـ اصطااَيان(ٓ).

كيفعيف َلػو المحةمػة فػر جميػ اَلحػكاؿ الفػر يفعػذر في ػا الفعػكيض العياػر ،كال
فرل بيالن للفعكيض غير الاقدم أف فحةػـ بفعػكيض اقػدم ،أم مبلػك مػف الاقػكد يقضػر

ب َلو الم كؿ َف سحداث الضرر ،كاَلصػؿ أف يةػكف الفعػكيض مبلغػان مػف المػاؿ(ٔ)،

كقػػد اػػص قػػااكف رقػػـ (َِ) ل ػػاة ََِٗ لفعػػكيض المفضػػرريف كمػػا ػػبق مػػف اَلم ػريف
الم ػرقميف (َُ) ك(ُٕ) ل ػػاة َََِْ ،ل ػػو أف يةػػكف الفع ػػكيض َب ػػارة َػػف مبل ػػك م ػػف

)ُ) كما ػػا قػػااكف المػػدار الع ارقػػر فػػر مػػادة َِٗ ،ُ/فقابل ػػا المػػادة (ْْٕ )ِ/مػػدار مصػػرم كالمػػادة
(ُُْٔ مدار فرا ر).
(ِ) دَ .بد الرزاؽ احمد ال ا كرم ،الك يط ،مرج

ابؽ ،جِ ،صٔٔٗ.

(ّ) د .ػػليماف مػ ػرقس ،الم ػ ػ كلية المداي ػػة ف ػػر فقاي ػػات ال ػػبالد العربي ػػة ،اَلحة ػػاـ العام ػػة ،طِ ،مع ػػد
البحكث كالد ار ات العربية ،مطبعة الجيالكم ،القاهرة ،ُُٕٗ ،الق ـ اَلكؿ ،صُّٓ.
)ْ) كهك ذات الحةـ فر القااكف ال كي رم الذم أعار سلو الفعكيض العياػر لاللفػزاـ ،سذ اصػت المػادة
(ْٗ )ِ/مػػف قػػااكف االلف ازمػػات ال كي ػػرم الم ػ رخ فػػر َّ/أذار-مػػارسَ ،ُُُٗ/ل ػػو أاػػ

(كيجػػكز

للقاضر اف يضيؼ سلو هذا الفعكيض طريقان ازر مف طرؽ الفعكيض).

(ٓ) ةما أعار سلو ذلؾ قااكف الفعكيض َف اَلضرار الج دية الهرا ر لعاـ ُٖٔٗ.
(ٔ) د .ح ف َلر الذاكف ،مرج

ابؽ ،صّٖٕ.
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الماؿ سال سف هذيف اَلمريف الغيا بصدكر هذا القااكف ،الذم حدد مبالك الفعكيض الاقدم

بدقة(ُ).

أف ية ػػكف الفع ػػكيض الاق ػػدم َ ػػف الض ػػرر الااع ػػل َ ػػف العم ػػؿ اإلره ػػابر،
كيمة ػػف ٍ
بعػػةؿ أق ػػاط أك سي ػراد مرفػػب كلػػيس دفعػػة كاحػػدة ،كذلػػؾ فػػر حالػػة حصػػكؿ َجػػز دالػػـ

بعػػةؿ ةلػػر أك جزلػػر للمصػػاب افيجػػة سصػػابة ج ػػدية فقعػػده َػػف العمػػؿ ،كحالػػة ة ػػكف

المصاب ج ديان عزصان قاص انر فيهضػؿ أف يةػكف دفػ الفعػكيض الاقػدم لػ أق ػاط حفػو

بلكغ ف الرعد(ِ).

أما فعكيض المفضرر مف العمؿ اإلرهابر فعكيضان غير اقدم ،فيػفـ بصػدكر أمػر

مػػف القضػػاء يفضػػمف سداء أمػػر معػػيف َلػػو ػػبيؿ الفعػػكيض(ّ) ،كهػػك فعػػكيض ك ػػط بػػيف
الاقػػدم ،الػػذم يلػػزـ الم ػ كؿ َػػف الضػػرر بػػدف مبلػػك مػػف الاقػػكد للمفضػػرر ،كالفعػػكيض

العياػػر الػػذم يفضػػمف سَػػادة الحػػاؿ سلػػو مػػا ةػػاف َلي ػ قبػػؿ فحقػػؽ الضػػرر ،كربمػػا ةػػاف
أا ب صكرة للفعكيض؛ سذ فراَر في ا ظركؼ كمصلحة المفضرر.

)ُ) فقػػد اػػص فػػر الم ػكاد اآلفيػػة َلػػو الفعػػكيض الاقػػدم المػػادة (ٗ) (أكالن أ -لػػذكم الع ػ داء مبلػػك (ٓ

مالييف دياار َراقر) اذا ةاف مف ماف بر القكات الم ػلحة كاَلمػف الػدازلر كاَلج ػزة اَلمايػة .ب-لمػف

أصػ ػػاب العج ػ ػػز مػ ػػف ٕٓ–ََُ %مبل ػ ػػك (ٓ مالي ػ ػػيف ديا ػ ػػار َ ارقػ ػػر) ج-لم ػ ػػف أصػ ػػاب العج ػ ػػز م ػ ػػف=
َرقػر) .ةاايػان–
=(َٓ %)ْٕ-مبلػك ال يقػؿ َػف (َََََِٓ دياػار َ ارقػر) كال يزيػد َػف (َََََْٓ دياػار ا
كلغير المذةكريف بالباد أكالن مف هذه المادة مػا يػ فر أ-لػذكم العػ يد مبلغػا قػدره (ََََّٕٓ دياػار َ ارقػر) ب-

لمف أصاب العجػز مػف ٕٓ %ََُ-مبلغػان قػدره (ََََّٕٓ دياػار َ ارقػر) ج-لمػف أصػاب العجػز مػف (َٓ-

ْٕ) %مبلغان قدره ال يقؿ َف (ََََََِ دياار َراقر) كال يزيد َف (ََََََّ دياار َراقر).

)ِ( دَ .بد المجيد الحةيـ ،أحةاـ االلفزاـ/مةار االلفزاـ ،عرةة الطب كالاعر اَلهليػة ،بغػداد،َُٖٗ ،

جُ ،صْٓٓ.

)ّ) المادة (َِٗ فقرة ِ) مدار َراقر ،المقابلة للمادة (َُٕ فقرة ِ) مدار مصرم.
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املطلب الثاني
كيفيت تقدير التعويض عن اجلرائن االرىابيت وحدوده
فعػػد اَلحةػػاـ المفعلقػػة بةيهيػػة فقػػدير الفعػػكيض َػػف الج ػرالـ االرهابيػػة كحػػدكد ذلػػؾ

الفعكيض ،الػكاردة فػر القػكاايف الزاصػة ،قيػكدان َلػو اَلحةػاـ العامػة الػكاردة فػر القػكاايف

العامة ،كيفضمف الفعكيض كفقان للقكاَد العامة ،مػا لحػؽ المفضػرر مػف ز ػارة كمػا فافػ

مف ة ب ،مضافان سلي ا اَلضرار المعاكية ،م تما قد يةقػؿ ةاهػؿ الززياػة العامػة ،لػذا فلجػ

الفعػ ػريعات سل ػػو فحدي ػػد الفع ػػكيض بح ػػدكد داي ػػا كقص ػػكل ال ففجاكزه ػػا الدكل ػػة ف ػػر ال ػػدف ،

كفزفلؼ هذه الحدكد مف بلػد آلزػر(ُ) ،لةا ػا فيجمػ َلػو كجػكب أف يةػكف المجاػر َليػ
قد أصاب ضرر ،ال يقؿ الفعكيض الذم يجب أف يصرؼ َا حد معيف ،كيبػرر بعػض
الهق ػػاء

(ِ)

م ػػلؾ هػػذه الفع ػريعات ،ب ػ ف ذلػػؾ مػػف عػ ا الح ػ تد مػػف طلبػػات الفعػػكيض غيػػر

الجدية ،فضالن َف داللة ةكف الضرر أقؿ مف الحد المعيف َلو سمةااية فحمل مف قبػؿ

أف فلحق سضرار جدية ،فضالن َف ت
أف ذلؾ يكفر الج د كالكقت َلو
المجار َلي  ،دكف ٍ
اللجاف القالمة باظر طلبات الفعكيض(ّ).
كاذا ةػػاف الحػػد اَلداػػو للفعػػكيض لػػيس محػػؿ افهػػاؽ بػػيف الفعػريعات ،سال أف معظػػـ
الفعريعات الفر فبات مبدأ م ػ كلية الدكلػة َلػو فحديػد الفعػكيض ،فةػاد فجمػ َلػو حػد

اقصػو ال يجػب أف يفجػاكزه ،م مػا ةااػت افيجػة اَلضػرار الفػر لحقػت بػالمجار َليػ (ْ)،
كيفهؽ هذا االفجاه م أ اس م كلية الدكلة الفر فبات اَل اس االجفمػاَر للم ػ كلية،

)ُ) ربػػاب َافػػر ال ػػيد سب ػراهيـ ،فعػػكيض المجاػػر َل ػي ـ مػػف اَلض ػرار الااعػػلة َػػف ج ػرالـ اإلرهػػاب،
أطركحة دةفكراه ،ةلية الحقكؽ ،جامعة الماصكرة ،ََُِ ،صّٕٗ.
)ِ) معفػػز ح ػػيف جػػابر ،المصػػلحة المعفبػرة فػػر فجػريـ الج ػرالـ االرهابيػػة ،ر ػػالة ماج ػػفير مقدمػػة سلػػو
مجلس ةلية القااكف الجامعة الم فاصرية ،العراؽ ،ََُِ ،صَُٔ.

)ّ) يعقكب محمد حيافر ،مرج
)ْ( رباب َافر ،مرج

ابؽ ،صّٖٓ.

ابؽ ،صّٖٗ.
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أم أا ػػا فصػػرؼ الفعػػكيض َلػػو أ ػػاس المعكاػػة كالم ػػاَدة ،ال َلػػو أ ػػاس الفعػػكيض

الحقيقر ،كهك ما يعد زركجان َلو القكاَد العامة ،الفر ال يفقيد الفعكيض بمكجب ا ،بحد

أقصػػو؛ ةػػكف القصػػد ما ػ جبػػر الضػػرر أيػػا ةااػػت قيمف ػ  ،كاحػػف اػػرل ت
أف الفكج ػ احػػك
أف ال يفزطاهػا الفعػكيض ،أمػر ال يفاا ػب
كض حػدكد دايػا أك قصػكل للفعػكيض يجػب ٍ
م فعكيض مفضػررم الجػرالـ االرهابيػة؛ سذ ربمػا ففعػدل قيمػة اَلضػرار ،الحػدكد المقػررة

للفعكيض ،ةما أف هذا الحد يعد حةميان ،م تما يكجػب أف يةػكف مفاا ػبان مػ الضػرر الػذم

لحؽ بالمفضرر(ُ).

)ُ) ح تدد اَلمر رقـ (ّ) ل اة ََِٓ الملغر ،قيمة الفعكيض اَلضرارَ ،لو احك ةابت ،ح ب ا ػبة
الضػػرر ،فلػػـ يضػ حػػدكدان َليػػا كدايػػا لقيمػػة الفعػػكيض المماػػكح للضػػحايا ،سذ مػػاح َيػػاؿ المػكاطف الػػذم

ا فعػ د افيجػة العمػؿ اإلرهػابر مػػف غيػر المعػمكليف بحةػـ الباػػديف ( أكالن كةالةػا ) مػف اَلمػر رقػػـ (َُ)

ل اة ََِْ الملغو ،مكظهان ةاف أـ غير مكظؼ ،فعكيضان قػدره مليكاػاف كزم ػمالة الػؼ دياػار ،كمػاح
فإف أ تدت اإلصابة سلو العجز َف القيػاـ بعملػ فيعػكض بمليػكف
المصاب بعاهة م فديمة مليكاا دياارٍ ،

كزم ملة الؼ دياار سذ ةاات ا بة َجزه (ٕٓ )%ف ةةر ،كزم ملة ألؼ دياار سذا ةااػت ا ػبة العجػز
اقؿ مف (َٓ  ،)%ك ار المعرع فر قااكف فعكيض المفضرريف رقـ (َِ) ل اة ََِٗ َلو الصيغة
ذاف ا فيما يزص الفعكيض َف اَلضرار الج دية ،كلػـ يضػ حػد ل ضػرار الماديػة (أم الممفلةػات)،
كفػػرؾ لفقػػدير قيمػػة الفعػػكيض سلػػو اللجاػػة المزفصػػة ،أمػػا المػػادفيف (ُُ) ك(ُِ) فقػػررت صػػرؼ ارفػػب
فقاَػػدم للمفضػػرر فػػر حالػػة َج ػزه ،كلزله ػ َاػػد كفاف ػ  .كاحػػف م ػ َػػدـ فحديػػد قيمػػة الفعػػكيض َػػف

أف يعةػػس اَلمػػر فيحػػدد
اَلضػرار الج ػػدية؛ الحفمػػاؿ فهاقمػ م ػػفقبالن ،كةػػاف اَلجػػدر بالمعػػرع الع ارقػػر ٍ
ا لفعكيض َف الضرر المادم بحد أَلو ،كيفرؾ مقدار الفعكيض َف سزهاؽ ركح اَلا اف دكف فحديد.
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الخاتمة
الم كلية المدايػة َػف اَلضػرار الفػر ف ػبب ا الجػرالـ االرهابيػة ،مػف المكضػكَات

الحديةة الفر فحفاج بحث كد ار ة م فهيضة؛ اظ انر لعالمية هذه الظاهرة ،الفر م تت دكالن

ةةيرة ،م ما ةاات مايعة مف الااحية اَلماية ،ككحدت االهفماـ ب ػا مػف مزفلػؼ الاػكاحر
القااكاية كال يا ية كالاه ية كاالجفماَية.

ةمػ ػػا ت
أف المفضػ ػػرر طػ ػػرؼ ضػ ػػعيؼ ،بحاجػ ػػة سلػ ػػو الفعػ ػػكيض ،كالقكاَػ ػػد الفقليديػ ػػة
للم ػ كلية المدايػػة لػػـ فعػػد ف ػػعه للحصػػكؿ َلػػو الفعػػكيض ،سذ أصػػبح َلػػـ المفضػػرر

ماطلقان جديد للبحث َف أ س فةهؿ م اَدة الضحايا زارج اَل ػس الفقليديػة للم ػ كلية
المداية.

كلع ػ تؿ ػػبب َجػػز اَل ػػس الفقليديػػة ،ػكاء أةااػػت مبايػػة َلػػو أ ػػاس الزط ػ  ،أـ

َل ػػو أ ػػاس المز ػػاطر ،لف ػػػيس مب ػػدأ الفػ ػزاـ الدكل ػػة بإص ػػالح اَلضػ ػرار الااجم ػػة َػػػف
العمليات اإلرهابية ،اعفراط ا صلة الضرر باَلاعطة العامة سيجابية ةاات أـ لبية ،فال
يمةف سَماؿ قكاَد هذه الم كلية سال سذا ةاف الضرر ذا صلة بالمرفؽ العاـ.

كفحاكؿ مزفلؼ الدكؿ ،سيجاد حلكؿ َملية ،فرفةز َلو اصػكص فعػريعية ،فةهػؿ

فحقيػػؽ العدالػػة فػػر فعػػكيض المفضػػرريف ،كمػػف بيا ػػا الع ػراؽ فػػر قػػااكف رقػػـ (َِ) ل ػػاة

ََِٗ ،الػػذم ح ػ تدد اَلض ػرار الفػػر يجػػب الفعػػكيض َا ػػا ،كأاع ػ هيلػػة أ ػػماها (اللجاػػة
المرةزيػػة لفعػػكيض المفضػػرريف) ،كلةػػف هػػذه الحلػػكؿ لػػـ فعػػةؿ ػػكل م ػػاَدة لمفضػػررم

جرالـ اَلعزاص فقط ،دكف جرالـ اَلمكاؿ.

لػػـ يهلػػح الهق ػ فػػر سيجػػاد معيػػار ةابػػت ي ػػفاد سلي ػ فػػر م ػػاَدة المفضػػرر ،فحػػاكؿ

ابفداء فكظيؼ مبدأ الفضامف االجفمػاَر ،ةػ تـ الحػؽ فػر اَلمػف ةكاحػد مػف مبػادئ حقػكؽ
ن
أف ي ػػفمةف م ػػف با ػػاء اظري ػػة مفةامل ػػة ،فص ػػلح أ ا ػ ػان قااكايػ ػان ل ػػدَـ مب ػػدأ
اإلا ػػاف ،دكف ٍ
سصالح الضرر الااجـ َف الجرالـ اإلرهابية ،فال يزاؿ القضاء َػاج انز َػف مػاح فعػكيض
ةامؿ ،أك فقرير أية م اَدة فر غياب الاص الفعريعر.
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إلقرار مبدأ فعكيض ضحايا العمليػات

اإلرهابية ،بالا بة لجرالـ اَلمكاؿ ،كالفر لـ يفقرر الفعكيض َا ػا فػر اَلاظمػة المقاراػة،

كلةف م الف ةيد َلو ت
أف الفةافػؿ االجفمػاَر فػر مه ػكـ العػريعة اإل ػالمية ،ال يقفصػر

َلو ج ة معياة ،بؿ يا ض ب ةؿ المجفم أفرادان كم

ات ،م تما يكجب َلػو الجميػ

الم اهمة بالطرؽ الفر يزفارها المجفم  ،فيمةف أف فقكـ بذلؾ م

ات أك جمعيات أك

صػػااديؽ فيح ػػدد طري ػػؽ فمكيل ػػا ػػلهان بدق ػػة ككض ػػكح ،كاق ػػـ هػػذه الزافم ػػة سل ػػو ق ػػميف،
اَلكلو للافالج كالةااية للفكصيات
أوالً :النتائج:
ُ .لػػـ يػػف اـ الفكصػػؿ حفػػو اآلف سلػػو فعريػػؼ كاضػػح كمحػػدد لأرهػػابَ ،لػػو الػػرغـ مػػف
المحػػاكالت الهق يػػة الةبيػرة ،كج ػػكد الماظمػػات الدكليػػة ،مػػف اجػػؿ كضػ فعريػػؼ َػػاـ
كعامؿ لأرهاب ي فكَب جمي أاكاَ كصكره.

ِ .ال فةهؿ القكاَد العامة للم كلية َػف العمػؿ غيػر المعػركع حمايػة ةافيػة للمفضػرر
مػػف العمليػػات اإلرهابيػػة ،الصػػطدام ا بعقبػػات َديػػدة ،أبرزهػػا صػػعكبة الفعػػرؼ َلػػو

الم ػ كؿ َػػف سحػػداث الضػػرر ،أك الضػػامف ،كفػػر الحػػاالت القليلػػة الفػػر يػػفـ في ػػا

الفعرؼ َلي  ،يةكف فر العادة مع انر.

ّ .للفعػػكيض َػػف اَلض ػرار الفػػر فزلاه ػػا الج ػرالـ االرهابيػػة أ ػػاس د ػػفكرم كفع ػريعر،
كفر الفعػري الع ارقػر اجػد أ ا ػيف للطبيعػة القااكايػة لم ػ كلية الدكلػة َػف فعػكيض

االض ػرار الااجم ػػة َػػف فل ػػؾ اَلَمػػاؿ ،كف ػػؽ مػػا ج ػػاء فػػر الق ػػااكف رقػػـ (َِ) ل ػػاة
ََِٗ ،كهما م كلية الدكلة بزط  ،كم كليف ا بدكف زط .
ْ .فزلؼ الجرالـ االرهابية أض ار انر ج مااية كمالية مزفلهة بالمكاطايف ،غير ت
أف القااكف
الع ارقػػر رقػػـ (َِ) ل ػػاة ََِٗ ،قصػػر الفعػػكيض َلػػو اَلض ػرار الج ػػمااية دكف
الماديػػة ،كحػػرـ ذكم المهقػػكد أك المزفطػػؼ مػػف حػػؽ الفعػػكيض الػػذم قص ػره بمكجػػب

المادة (ِ) فقرة أكالنَ ،لو ذكم الع داء كالجرحو ،رغـ َدـ زلك الحكادث اإلرهابية
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َمكمان مف الفزريػب كالهقػداف كاالزفطػاؼ ،كذلػؾ َلػو العةػس مػف فعػريعات أزػرل

ةالهرا ػػر ،الػػذم أاعػ صػػادكقان لفعػػكيض ضػػحايا العمليػػات اإلرهابيػػة بمكجػػب قػػااكف
ػ ػػبفمبر ُٖٔٗ ،كا ػ ػػفاد فػ ػػر صػ ػػياغف لقكاَػ ػػد الصػ ػػادكؽ الزاصػ ػػة َلػ ػػو مبػ ػػادئ

الضماف الذم يقكـ َلو اَل اس االجفماَر.

ٓ .فع ػػد الدكلػ ػة م ػ ػ كلة م ػػدايان َ ػػف فع ػػكيض المفض ػػرريف ماديػ ػان كمعاكيػ ػان كج ػػديان م ػػف
الجػرالـ االرهابيػػة ،كلػػك لػػـ يصػػدر َا ػػا زطػ أك اعػػاط يجعػػؿ ما ػػا م ػ كلة مباعػرة
َف الضػرر الاػاجـ َػف فلػؾ اَلَمػاؿ ،كيف ةػد الفزام ػا هػذا بػالفعكيض ،فػر حػاالت

مج كلية عزص اإلرهابر أك هالة أةااء العملية.

ٔ .ةػػاف الفعػػكيض يقػػدر بػػادئ اَلمػػر فقػػدي انر عزصػػيان ،يفكقػػؼ مػػداه َلػػو ج ػػامة زط ػ
الم ػ كؿ ،غيػػر أتا ػ أصػػبح يقػػدر فقػػدي انر مكضػػكَيان فةػػكف العب ػرة في ػ بمػػدل الضػػرر
كلػػيس بصػػهة الزط ػ َ ،قػػب الهصػػؿ بػػيف الم ػ كليفيف الجزاليػػة كالمدايػػة ،كمػػا فرفػػب

َلػػو ذلػػؾ مػػف فمييػػز بػػيف الفعػػكيض كالعقكبػػة الجااليػػة ،ف صػػبح للفعػػكيض كجػػكده

الذافر الم فقؿ ،ةك يلة لجبر الضرر ،مفمي انز َف العقكبة الجاالية .

ٕ .اال فااد سلو اظرية المزاطر فػر فقريػر م ػ كلية الدكلػة َػف اَلضػرار الااجمػة َػف
الجػرالـ االرهابيػػة ،أقػرب الحلػػكؿ القااكايػػة سلػو الصػكاب؛ لم ػايرف فكج ػػات القضػػاء
كالهق كالفعري المقارف مف ج ة ،كف ةيده الدكر الزالؽ للقضػاء فػر ابفػداع القكاَػد

القااكاية كفطكيرها.
ٖ .يهضؿ اَل ػاس القػااكار ،الػذم يكصػؼ الفعػكيض بمكجبػ ةحػؽ زػالص للمفضػرر
كلػػيس ماحػػة أك م ػػاَدة مػػف الدكلػػة ،اَل ػػاس االجفمػػاَر الػػذم ياظػػر للفعػػكيض،

َلو أا ماحػة أك م ػاَدة ال حقػان للمفضػرر ،ةمػا فػر غالبيػة الػدكؿ الااميػة ،كالفػر
ال يمةػػف في ػػا فػ ميف ماصػػؼ للفعػػكيض َػػف الضػػرر ،كبالفػػالر يمةػػؿ فكجػ الفعػري

الع ارقػػر فػػر فحديػػد م ػ كلية الدكلػػة بحػػد أَلػػو ،سجحاف ػان لحػػؽ الم ػكاطف الع ارقػػر فػػر

ةركة بلده.
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ثانياً :التوصيات:
ُ .يجدر بذؿ فق اء القااكف الجاالر مزيػدان مػف الج ػكد ،لكضػ فعريػؼ محػدد لأرهػاب
يعمؿ جمي أاكاَ كصكره ،كال عر لفجاكز الدكر الفقليػدم للدكلػة ،المفمةػؿ بفػكفير

مظلػ ػػة الحمايػ ػػة كاَلمػ ػػف لضػ ػػحايا الج ػ ػرالـ فقػ ػػط ،ليعػ ػػمؿ فعػ ػػكيض ضػ ػػحايا الج ػ ػرالـ

االرهابية ةافة ،م ما ةاات أاكاع اَلضرار الالحقة ب ـ.

ِ .الب تد مف الاظر سلػو الفػزاـ الدكلػة بفعػكيض ضػحايا الجػرالـ االرهابيػة َلػو أاػ الفػزاـ

قػػااكار ،ال متاػػة أك هبػػة أك َطيػػة ،أذ ت
ػص كاجبػػات الدكلػػة ةهالػػة كحمايػػة
أف مػػف أزػ ا
مكاطاي ػػا كالمقيمػػيف َلػػو أ ارضػػي ا ،ففكقي ػ العقكبػػة مػػف قبل ػػا َلػػو الجػػاار ،لي ػػت

ةافيػػة لكحػػدها ،مػػا لػػـ فعمػػؿ َلػػو س ازلػػة الضػػرر الػػذم لحػػؽ المفضػػرر ج ػراء الج ػرالـ

االرهابيةَ ،بر فعكيض فعكيضان َادالن كماا بان.

ّ .يهفرض بالمعرع العراقر أف يق أر ركح الد فكر الع ارقػر لعػاـ ََِٓ ،كيجػرم فعػديالن
َل ػ ػػو الق ػ ػػااكف رق ػ ػػـ (َِ) ل ػ ػػاة ََِٗ ،ليع ػ ػػمؿ الفع ػ ػػكيض اَلضػػ ػرار الج ػ ػػمااية
كالمادية ةافة الااجمة َف الجرالـ االرهابية.

ْ .اَلجػػدر د ار ػػة الجػػدكل االقفصػػادية كالقااكايػػة إلاعػػاء صػػادكؽ َ ارقػػر كطاػػر لةهالػػة

فعػػكيض مفضػػررم اإلرهػػاب ،يػػفـ فمكيل ػ مػػف الززياػػة العامػػة ،لفجاػػب سةقػػاؿ ةكاهػػؿ
المكاطايف ب َبالػ  ،الغػرض ماػ دفػ مبػالك الفعكيضػات َػف اَلضػرار الفػر ف ػبب ا

أف ي ارَػػر في ػ اإلحاطػػة بجمي ػ الضػػمااات كالفعكيضػػات
الجػرالـ االرهابيػػة ،ع ػريطة ٍ
الالزمة لجبر ما يفرفب َف الضرر الاػاجـ َػف العمليػات اإلرهابيػة مػف ز ػالر فػر
اَلركاح كاَلمكاؿ.
ٓ .ع ػػمكؿ اَلع ػػزاص المعاكي ػػة العام ػػة كالزاص ػػة ػ ػكاء أةاا ػػت م

ػػات أـ ع ػػرةات

بالفعكيض َف اَلضرار الالحقة ب ـ جراء الجرالـ االرهابيةَ ،لف القااكف رقـ (َِ)

ل اة ََِٗ ،لـ يعمؿ هػذه اَلعػزاص بػالفعكيض َ تمػا يفعرضػكف ل ػـ مػف أضػرار
جراء العمليات االرهابية.
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ٔ .يهفػػرض بالمع ػػرع الع ارقػػر َ ػػدـ فحدي ػػد حػ ٌػد أَل ػػو لمب ػػالك الفعػػكيض الم ػػفحقة َ ػػف
العمليػػات اإلرهابيػػة ،كاذا ةػػاف الب ػ تد مػػف هػػذا الفحديػػد ،فيجػػدر زيػػادة مبػػالك الفعػػكيض
المماكحة للع داء المداييف المكظؼ أك غير مكظؼ ،كالع داء الع ةرييف.
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المراج
أوالً :بالمغة العربية
أ :المعاجم المغوية:
ُ -أبك الهضؿ جماؿ الديف محمد بف مةرـ (ابف ماظكر) ،ل ػاف العػرب ،دار صػادر،
بيركت.ََِّ ،
ب :كتب الفقه اإلسالمي:
ِ -أبك س حاؽ سبراهيـ بف مك و بف محمد اللزمر العاطبر الغرااطر (ػت َٕٗق)،
المكافقػػات ،فحقيػػؽ مع ػ كر بػػف ح ػػف مؿ ػػلماف ،دار أبػػف َهػػاف( .ُٕٗٗ ،فق ػ

مالةر)

ّ -أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمػد بػف رعػد القرطبػر العػ ير بػابف رعػد
الحهيػػػد (ت ٓٗٓه ػ ػػ) ،بدايػ ػػة المجف ػ ػػد كا ايػ ػػة المقفصػ ػػد ،دار الحػ ػػديث ،القػ ػػاهرة،
ََِْ( .فق مالةر)

ْ -جػػالؿ الػػديف َبػػد الػػرحمف بػػف أبػػر بةػػر ال ػػيكطر ،اَلعػػباه كالاظػػالر ،دار الةفػػب
العلمية ،بيركت.َُٗٗ ،

ٓ -زيػػف الػػديف بػػف سب ػراهيـ بػػف محمػػد ،المعػػركؼ بػػابف اجػػيـ المصػػرم (ت َٕٗه ػػ)،
اَلعباه كالاظالر َلػو مػذهب أبػر حايهػة الاعمػاف ،فحقيػؽ العػيل زةريػا َميػرات،

دار الةفب العلمية ،بيركت.ُٗٗٗ ،

ٔ -زيػػف الػػديف َبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب بػػف الح ػػف ،ال ى ػػالمر ،البغػػدادم ،ةػػـ
الدمعػػقر ،الحابلػػر (ت ٕٓٗه ػػ) ،القاَػػدة الذهبيػػة فػػر المعػػامالت اإل ػػالمية ال
ضرر كال ضرار ،فحقيؽ سي اب حمدم غيث ،دار الةفاب العربر.َُٗٗ ،

َٕ -بػد الغهػار سبػراهيـ صػػالح ،اإلفػالس فػر العػريعة اإل ػػالمية د ار ػة مقاراػة ،مةفبػػة
الا ضة المصرية ،القاهرة.ُٗٗٗ ،
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ٖ -محمػػد بػػف ب ػػادر بػػف َبػػد ان الزرةعػػر أبػػك َبػػد ان (ت ْٕٗق) ،الماةػػكر فػػر
القكاَػػد ،فحقيػػؽ د .في ػػير فػػالؽ أحمػػد محمػػكد ،ماعػػكرات ك ازرة اَلكقػػاؼ كالعػػلكف

اإل المية ،الةكيت.ُٖٗٓ ،
ج :كتب القانون العامة:

ٗ -د.أحمػػد َبػػد اللطيػػؼ الهقػػر ،الجػػاار كالمجاػػر َليػ كحقػػكؽ ضػػحايا الجريمػػة ،دار
الهجر اعر كالفكزي  ،القاهرة.ََِّ ،

َُ -د .أيمػػف سبػراهيـ الععػػماكم ،فطػػكير مه ػػكـ الزطػ ة ػػاس الم ػػلكلية المدايػػة ،دار
الا ضة العربية ،القاهرة.ُٖٗٗ ،

ُُ -د .جماؿ الديف العطيهر ،الفقايف المػدار المصػرم كالصػادر بػ القػااكف رقػـ ُُّ
ل اة ُْٖٗ ،دار الاعر للجامعات المصرية ،القاهرة.ُْٗٗ ،

ُِ -الح ػػيف بػػػف العػػػيل ملكيػ ػػة ،بحػػػكث ف ػػر القػ ػػااكف ،دار هكم ػػة للطباَػػػة كالاعػ ػػر،
الجزالر.ََُِ ،

ُّ -ح ف حافكش رعػيد الح ػااكم ،الفعػكيض القضػالر فػر اطػاؽ الم ػ كلية العقديػة،
دار الةقافة للاعر كالفكزي َ ،ماف.ُٗٗٗ ،

ُْ -ح ػ ػػف َلػ ػػر ذاػ ػػكف ،المب ػ ػكط فػ ػػر الم ػ ػ كلية المدايػ ػػة ،الضػ ػػرر ،عػ ػػرةة الف ػ ػ ميف
للطباَة كالاعر ،بغداد.ُُٗٗ ،

ُٓ -د .زليػػؿ أحمػػد ح ػػف قػػدادة ،الػػكجيز فػػر عػػرح القػػااكف المػػدار الج ازلػػرم ،ديػ ػكاف
المطبكَات الجامعية ،الجزالر.ََِٕ ،

ُٔ -د .رمض ػػاف أبػػػك ال ػػعكد ،مصػ ػػادر االلفػ ػزاـ ،دار الجامعػ ػػة الجدي ػػدة ،اإل ػ ػػةادرية،
ََِّ.

ُٕ -د .ليماف المرقص ،الكافر فػر عػرح القػااكف المػدار ،طٓ ،دار الا ضػة العربيػة،
القاهرة.َُٗٗ ،

ُٖ -د .ػػليماف مػرقس ،الم ػ كلية المدايػػة فػػر فقايػػات الػػبالد العربيػػة ،اَلحةػػاـ العامػػة،
طِ ،مع د البحكث كالد ار ات العربية ،مطبعة الجيالكم ،القاهرة.ُُٕٗ ،
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َُٗ -بػد الحةػػـ فػكدة ،مك ػػكَة الفعكيضػػات المدايػة اظريػػة الفعػكيض المػػدار ،المةفػػب
الدكلر للمك كَة القااكاية ،اإل ةادرية.ََِٔ ،

َِ -دَ .بد الرزاؽ ال ا كرم ،الك يط فر عرح القااكف المدار ،مصادر االلفزاـ ،طّ،
دار الا ضة العربية ،القاهرة.ُُٖٗ ،

َُِ -بػػد المجيػػد الحةػػيـ كَبػػد البػػاقر البةػػرم كمحمػػد ط ػ البعػػير ،الػػكجيز فػػر اظريػػة
االلف ػزاـ فػػر القػػااكف المػػدار الع ارقػػر ،العافػػؾ كالمةفبػػة القااكايػػة ،القػػاهرة – بغػػداد،

(د.ت).

َِِ -بػػد المجيػػد الحةػػيـ ،أحةػػاـ االلفزاـ/أةػػار االلف ػزاـ ،عػػرةة الطب ػ كالاعػػر اَلهلي ػػة،
بغداد.َُٖٗ ،

صػ ػػدة ،مصػ ػػادر االلف ػ ػزاـ ،دار الا ضػ ػػة العربيػ ػػة ،القػ ػػاهرة،
ِّ -دَ .بػ ػػد المػ ػػاعـ فػ ػػرج ال ت
ُٔٗٗ.

ِْ -دَ .لر ليماف ،الاظرية العامة لاللفزاـ مصادر االلفػزاـ ،طٓ ،ديػكاف المطبكَػات
الجامعية ،الجزالر.ََِّ ،

ِٓ -محمػػد أبػػك العػػال َقيػػدة ،فعػػكيض الدكلػػة للمضػػركر مػػف الجريمػػة د ار ػػة مقاراػػة فػػر
الفعريعات المعاصرة ،دار الهةر العربر ،القاهرة.ُٖٖٗ ،

ِٔ -د .محمػ ػػد لبيػ ػػب عػ ػػاب ،الػ ػػكجيز فػ ػػر مصادر االلف ػ ػزاـ ،طّ ،أةاديميػ ػػة العػ ػػرطة،
القاهرة.ُٗٗٗ ،

ِٕ -د .محم ػػكد جم ػػاؿ ال ػػديف زة ػػر ،الاظري ػػة العام ػػة لاللفػ ػزاـ ،مطبع ػػة جامع ػػة الق ػػاهرة،
ُٖٕٗ.

ِٖ -محمكد محمكد مصطهو ،حقكؽ المجار َلي فر القااكف المقارف ،مطبعة جامعػة
القاهرة.ُٕٗٓ ،

ِٗ -مصػطهو المرَػر ،الم ػ كلية المدايػة فػر قػااكف المصػرم ،مطبعػة َبػد ان كهبػة،
القاهرة.ُْْٗ ،

َّ -د .ابيؿ عد ،مصادر االلفزاـ ،ماعكرات الحلبر الحقكقية ،بيركت.ََُِ ،
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ُّ -د .ابيل ػػة أر ػ ػػالف ،اظريػ ػػة العامػػػة لاللف ازم ػػات ،مصػ ػػادر االلف ػ ػزاـ ،جامعػ ػػة طاطػ ػػا،
ََِّ.

ِّ -يعقكب محمد حيافر ،الجرالـ كالعقكبات ،م
ُٖٓٗ.

ة الةكيػت للفقػدـ العلمػر ،الةكيػت،

د :كتب القانون المختصة:
ّّ -د .أحمػػػد جػػػالؿ َػػػز الػػػديف ،اإلرهػ ػػاب كالعا ػػؼ ال يا ػػػر ،دار الحريػ ػػة للصػ ػػحافة
كطباَة كالاعر ،القاهرة.ُٖٗٔ ،

ّْ -أحم ػػد ح ػػيف ػػكيداف ،اإلره ػػاب ال ػػدكلر ف ػػر ظ ػػؿ المفغيػ ػرات الدكلي ػػة ،ماع ػػكرات
الحلبر الحقكقية ،بيركت.ُٖٗٗ ،

ّٓ -د .أحمد عكقر أبك زطكة ،فعكيض المجار َلي مف اَلضػرار الااعػلة َػف جػرالـ
اإلرهاب ،دار الا ضة العربية ،القاهرة.ُِٗٗ ،

ّٔ -أحمد َطية ان ،القامكس ال يا ر ،دار الا ضة العربية ،القاهرة.ُٖٗٔ ،
ّٕ -سمػػاـ ح ػػاايف َطػػاء ان ،اإلرهػػاب-البايػػاف القػػااكار للجريمػػة د ار ػػة مقاراػػة ،دار
المطبكَات الجامعية ،اإل ةادرية.ََِْ ،

ّٖ -د .حامد البيػافر ،اإلرهػاب فػر العػراؽ كزطػر اافقالػ سلػو الماطقػة كالعػالـ ،المرةػز
العراقر للد ار ات اال فرافيجية ،م

ة ع يد المحراب ،بغداد.ََِٓ ،

ّٗ -ح ػػف ع ػريؼ ،اإلرهػػاب كااعةا ػػاف َلػػو العػػرؽ اَلك ػػط زػػالؿ َْ قرا ػان ،ال يلػػة
المصرية العامة للةفاب ،القاهرة.ُٕٗٗ ،

َْ -د .زالػػد مصػػطهو ف مػػر ،فعػػكيض المفضػػرريف مػػف الج ػرالـ االرهابيػػة ،دار الهةػػر
الجامعر ،اإل ةادرية.ََِٕ ،

ُْ -ذاػػكف يػػكاس المحمػػدم ،الم ػ كلية المدايػػة الااجمػػة َػػف زرع اَللغػػاـ ،دار الحامػػد،
َماف.ََِّ ،
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ِْ -د .عد صالح عةطر الجبػكرم ،الجػرالـ اإلرهابيػة فػر القػااكف الجاػالر ،الم
الحديةة للةفاب( ،طرابلس-لبااف).ََُِ ،

ػة

ّْ -ص ػ ػػالح ال ػ ػػديف جم ػ ػػاؿ ال ػ ػػديف ،سره ػ ػػاب رة ػ ػػاب الط ػ ػػالرات ،دار الهة ػ ػػر الج ػ ػػامعر،
اإل ةادرية.ََِْ ،

َْْ -ب ػػد ال ػػرحمف أب ػػك بة ػػر يا ػػيف ،اإلره ػػاب با ػػفزداـ المفهجػ ػرات ،المرة ػػز العرب ػػر
للد ار ات اَلماية كالفدريب ،الرياض.ُُٗٗ ،
َْٓ -بد الااصر حريز ،الاظاـ ال يا ر اإلرهابر اإل ػراليلر د ار ػة مقاراػة مػ الاازيػة
كالهاعية كالاظاـ العاصرم فر جاكب أفريقيا ،مةفبة مدبكلر ،القاهرة.ُٕٗٗ ،
ْٔ -د .فػ ػ اد َب ػػد الم ػػاعـ أحم ػػد ،اإلره ػػاب كفع ػػكيض ض ػػحاياه ب ػػيف العػ ػريعة كالقػ ػكاايف
الكضعية ،المةفبة المصرية ،اإل ةادرية.ََِٔ ،

ْٕ -فػ اد محمػػد مك ػػو ،فةػرة الفضػػامف القػػكمر كحقػػكؽ ضػػحايا اإلرهػػاب –احػػك أ ػػاس
جديد للم كلية ،دار الا ضة العربية.ُٗٗٗ ،

ْٖ -د .محمد سبراهيـ د كقر أبك الليؿ ،فعكيض الضرر فر الم ػ كلية المدايػة ،د ار ػة
فحليلية ف صيلية لفقدير الفعكيض ،مطبكَات جامعة الةكيت.ُٗٗٓ ،

ْٗ -محم ػػد َبػػػد الع ػػاؿ َبػػػد اللطيػ ػػؼ ،جريم ػػة اإلرهػ ػػاب د ار ػػة مقاراػػػة ،دار الا ضػػػة
العربية ،القاهرة.ُْٗٗ ،
َٓ -محمػػد َب ػػد اللطي ػػؼ َبػػد الع ػػاؿ ،جريم ػػة اإلرهػػاب ،دار الا ض ػػة العربي ػػة الق ػػاهرة،
ُْٗٗ.
ُٓ -د .محمد َبد الكاحد الحميدلر ،ضحايا اإلرهاب بيف اَلاظمة الم كلية كاَلاظمػة
الفعكيضية ،دار الا ضة العربية ،القاهرة.ََِِ ،
هــ :المقاالت واألبحاث األكاديمية:
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ِٓ -د .أحمد ال عيد الزقرد" ،فعكيض اإلضرار الااعػلة َػف جػرالـ اإلرهػاب االفجاهػات
الحديةة فر القااكف المقارف ،كمدل اال فهادة ما ا فر القااكايف المصرم كالةكيفر

(الق ـ الةاار)" ،بحث ماعكر فر مجلة الحقكؽ ،الةكيت.ََِْ ،
ّٓ -أاس الطريقػر" ،فػر مه ػكـ الدكلػة" ،مقػاؿ ماعػكر َلػو مكقػ م

ػة م ماػكف بػال

حػػ ػ ػ ػ ػ ػػدكد بفػػ ػ ػ ػ ػ ػػاريل ِْ /أيلػػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ -ػ ػ ػ ػ ػ ػػبفمبر ،َُِّ/مف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح َلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط
http://www.mominoun.com/articles

ْٓ -بػػك زيػػد الػػديف الجياللػػر" ،أ ػػاس م ػ كلية اإلدارة المكضػػكَية" ،بحػػث ماعػػكر فػػر
مجلة اإلدارة العامة ،العدد الةاار ،المجلد (ّْ) ،ربي اَلزر ُِْٓهػََِْ-ـ.

ٓٓ -جػػكرج َرمػػكار" ،اإلرهػػاب بػػيف صػػيااة القػػااكف كغيػػاب اإلص ػرار الػػدكلر" ،مقػػاؿ
ماعكر فر جريدة الا ار اللباااية ،العدد الصادر فر َِ/فمكز-يكليك.ُٗٗٔ/

ٔٓ -رالد محمد َادؿ" ،اَل اس القااكار للم كلية اإلدارية دكف زطػ "د ار ػة مقاراػة"،
بح ػػث ماع ػػكر ف ػػر مجل ػػة د ار ػػات َل ػػكـ العػ ػريعة كالق ػػااكف ،المجل ػػد (ّْ) ،الع ػػدد

اَلكؿ.َُِٔ ،

َٕٓ -ادؿ محمد الهقر" ،حؽ المجار َلي اقفضاء فعكيض مف الدكلػة" ،بحػث ماعػكر

فػػر مجلػػة اَلمػػف العػػاـ ،ال ػػاة الةاماػػة كالععػػركف ،العػػدد (َُُ) ،القػػاهرة ،فمػػكز-
يكليك ُٖٓٗ.

ٖٓ -دَ .بػد الح ػيف عصػػباف" ،اإلرهػاب كاإلصػػالح فػر الكاقػ الع ارقػػر" ،بحػث ماعػػكر
فر مجلة ع كف َربية ،جامعة الدكؿ العربية ،العدد (ُُٗ).ََِْ ،

ٗٓ -دَ .بد الرحمف الزليهر" ،م ػ كلية الدكلػة َػف فعػكيض ضػحايا الجريمػة–اَل ػاس
كالاط ػػاؽ" ،بح ػػث ماع ػػكر ف ػػر مجل ػػة العػ ػريعة كالق ػػااكف ،الع ػػدد ال ػػاب كاَلربع ػػكف،

َُُِ.

َٔ -دَ .بػػد الرعػػيد م ػ مكفَ ،القػػة ال ػػببية فػػر الم ػ كلية المدايػػة ،بحػػث ماعػػكر فػػر
مجلة القااكف كاالقفصاد ،القاهرة.ُٕٗٗ ،
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َُٔ -لػػر ماصػػكر" ،الج ػرالـ ال يا ػػية" ،بحػػث مقػػدـ للم ػ فمر ال ارب ػ الفحػػاد المحػػاميف

العػ ػ ػػرب ،اَلمااػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة الفحػ ػ ػػاد المحػ ػ ػػاميف العػ ػ ػػرب ،بغػ ػ ػػداد ،فع ػ ػ ػريف الةػ ػ ػػاار-

اكفمبر.ُٖٗٓ/

ِٔ -د .ةريـ مزَؿ عػبر" ،مه ػكـ اإلرهػاب د ار ػة فػر القػااكف الػدكلر كالػدازلر" ،بحػث

ماعػػكر فػػر مجلػػة جامعػػة أهػػؿ البيػػت( ،ة ػربالء-الع ػراؽ) ،العػػدد الةػػاار ،صّٓ.

مفاح َلو الرابط

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/rese
arch.php?ID=65

ّٔ -د .مح ػػف العبػػكدم" ،أ ػػاس م ػ كلية الدكلػػة َػػف فعػػكيض المجاػػر فػػر القػػااكايف
الجا ػػالر كاإلدارم ف ػػر العػ ػريعة اإل ػػالمية حق ػػكؽ المجا ػػر َليػ ػ ف ػػر اإلجػ ػراءات
الجاالية" ،بحػث مقػدـ للمػ فمر الةالػث للجمعيػة المصػرية للقػااكف الجاػالر كالماعقػد

ما بيف (ُِ ُْ-مارس ُٖٗٗ) ،دار الا ضة العربية ،القاهرة.َُٗٗ ،
و :الرسائل واألطروحات:

ْٔ -أحمد َبد اللطيؼ الهقر ،الحمايػة الجااليػة لحقػكؽ ضػحايا الجريمػة ،ر ػالة مقدمػة
الو جامعة َيف عمس ،ةلية الحقكؽ.ََُِ ،

ٓٔ -ح يب سبراهيـ الزليلر ،م لكلية الممفا المداية كالجاالية ،أطركحة دةفكراه مقدمة
سلو ةلية الحقكؽ ،جامعة القاهرة.ُٕٗٔ ،

ٔٔ -رباب َافر ال يد سبراهيـ ،فعكيض المجار َلي ـ مف اَلضرار الااعػلة َػف جػرالـ
اإلرهاب ،أطركحة دةفكراه ،ةلية الحقكؽ ،جامعة الماصكرة.ََُِ ،

ٕٔ -محم ػػد ب ػػف َب ػػد العزي ػػز أب ػػك َب ػػاة ،الفع ػػكيض َ ػػف الض ػػرر ف ػػر الهقػ ػ اإل ػػالمر
كَالقف بفعكيض أضرار الةكارث الطبيعية فر الاظػاـ ال ػعكدم ،ر ػالة ماج ػفير

مقدمة سلو ق ـ العدالة االجفماَية بةلية الد ار ات العليػا فػر جامعػة اػايؼ العربيػة

للعلكـ اَلماية ،المملةة العربية ال عكدية.َُُِ ،
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ٖٔ -محمكد محمد الفلفر ،الاظرية العامة لاللفزاـ بضػماف ػالمة اَلعػزاص ،أطركحػة
دةفكراه مقدمة سلو ةلية الحقكؽ جامعة َيف عمس ،القاهرة.ُٖٖٗ ،

ٗٔ -مصػػطهو مصػػباح دبػػاره ،كض ػ ضػػحايا اإلج ػراـ فػػر الاظػػاـ الجاػػالر د ار ػػة اقديػػة
للاظاـ الجاالر فر ضكء معطيات َلـ الضحية ،أطركحة دةفكراه مقدمة سلو ةليػة

الحقكؽ ،جامعة اإل ةادرية.ُٗٗٔ ،

َٕ -معفػ ػػز ح ػ ػػيف جػ ػػابر ،المصػ ػػلحة المعفب ػ ػرة فػ ػػر فج ػ ػريـ الج ػ ػرالـ االرهابيػ ػػة ،ر ػ ػػالة
ماج فير مقدمة سلو مجلس ةلية القااكف الجامعة الم فاصرية ،العراؽ.ََُِ ،

ُٕ -هعػػاـ محمػػد َلػػر ػػليماف ،مػػدل الفػزاـ الدكلػػة بفعػػكيض ضػػحايا الجػرالـ اإلرهابيػػة
ب ػػيف العػ ػريعة اإل ػػالمية كالق ػػااكف الكضػػػعر ،ر ػػالة ماج ػػفير مقدم ػػة سل ػػو ق ػػػـ

ال يا ػػة الجااليػػة بةليػػة الد ار ػػات العليػػا فػػر جامعػػة اػػايؼ العربيػػة للعلػػكـ اَلمايػػة،

المملةة العربية ال عكدية.ََِٓ ،
ز :القوانين والتعميمات واألوامر:

ِٕ -أمػػر رلا ػػة مجلػػس الػػكزراء الع ارقػػر الزػػاص بفعػػكيض الع ػ داء كالمصػػابيف افيجػػة
الجرالـ االرهابية ذم الرقـ (َُ) ل اة ََِْ.

ّٕ -الفعليم ػ ػػات رق ػ ػػـ (ْ) ل ػ ػػاة َُُِ الزاص ػ ػػة ب ػ ػػالحقكؽ الفقاَدي ػ ػػة كالماح ػ ػػة ل ػ ػػذكم
الع ػ ػ داء كالمهقػػػكديف كالمزفطهػػػيف افيجػ ػػة العمليػ ػػات الحربي ػػة كاَلزط ػ ػاء الع ػ ػػةرية
كالعملي ػ ػػات اإلرهابي ػ ػػة ماع ػ ػػكرة ف ػ ػػر جري ػ ػػدة الكق ػ ػػال العراقي ػ ػػة بع ػ ػػددها ُْٓٗ ف ػ ػػر

َِ.َُُِ/ٔ/

ْٕ -الد فكر المصرم لعاـ َُِْ.

ٕٓ -د فكر جم كرية العراؽ لعاـ ََِٓ.
ٕٔ -قااكف االلفزامات ال كي رم الم رخ فر َّ/أذار-مارس.ُُُٗ/

ٕٕ -قااكف الف ميف االجفماَر المصرم ذم الرقـ (ٕٗ) ل اة ُٕٓٗ.
ٖٕ -قااكف الفعكيض َف اَلضرار الج دية الهرا ر لعاـ ُٖٔٗ.
ٕٗ -قااكف اإلجراءات الجاالية الهرا ر لعاـ ُٖٓٗ.
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َٖ -قااكف الز الر فر الماؿ كالاهس المصرم افيجة اَلَماؿ الحربية ذم الػرقـ (ْْ)
ل اة ُٕٔٗ المعدؿ بالقااكف رقـ (ٕٗ) ل اة ُْٕٗ.

ُٖ -قااكف الدفاع اَل ا ر الصادر َف ق ـ الفعكيضات فػر ك ازرة العمػؿ فػر الكاليػات
المفحدة اَلميرةية ،الم مو قااكف الدفاع اَل ا ر الصادر َف ق ـ الفعكيضػات
فر ك ازرة العمؿ فر الكاليات المفحدة اَلميرةية

’(Employment Standards Administration Office of Workers

Compensation Programs Division of Longshore and Harbor
Workers’ Compensation Washington, D.C. 20210).

https://www.dol.gov/owcp/dlhwc/benefitsunderthedbainarabic.pdf
ِٖ -قااكف العقكبات العراقر رقـ ُُُ لعاـ ُٗٔٗ المعدؿ.
ّٖ -قااكف العقكبات الهرا ر الجديد ،رقـ (ِٗ–ٖٔٔ) فر ِِ/فمكز-يكليك.ُِٗٗ/
ْٖ -قااكف العقكبات المصرم المعدؿ بالقااكف رقـ ٓٗ ل اة ََِّ.
ٖٓ -القااكف المدار العراقر رقـ (َْ) ل اة ُُٓٗ.

ػدار الهرا ػػر بالعربي ػػة ،مق ػػابالن مػ ػ قػ ػكاايف اةاف ػػر َعػ ػرة دكل ػػة َربي ػػة،
ٖٔ -الق ػػااكف الم ػ ٌ
ماعكرات مرةز الد ار ات الحقكقية للعالـ العربر الفٌاب سلو جامعػة القػديس يك ػؼ
ػدار الهرا ػ ػػر طبع ػ ػػة
ف ػ ػػر بي ػ ػػركت ،مفرجمػ ػ ػان َ ػ ػػف ال ػ ػ ٌػا ٌ
ص اَلص ػ ػػلر للق ػ ػػااكف الم ػ ػ ٌ
 DALLOZلعػاـ ََِٗ ،كالطبعػة العربيػة لعػاـ َُِِ ،طباَػة كفجليػد L. E.

 G. O. S. p. A.سيطاليا.

ٕٖ -القااكف المدار المصرم رقـ (ُُّ) ل اة ُْٖٗ.

ٖٖ -قااكف فعديؿ بعض اصكص قااكف العقكبات كقااكف اإلجراءات الجااليػة المصػرم
رقـ (ٕٗ) ل اة ُِٗٗ.

ٖٗ -قااكف فعكيض المفضػرريف جػراء العمليػات الحربيػة كاَلزطػاء الع ػةرية كالعمليػات
اإلرهابية العراقر رقـ (َِ) ل اة ََِٗ.

َٗ -قااكف فعكيض ضحايا الجريمة الهرا ر رقـ (ٕٕ–ٓ) الصادر فر ّ.ُٕٕٗ/ُ/
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ُٗ -قااكف مةافحة اإلرهاب العراقر رقـ ُّ بفاريل ٕ.ََِٓ/ُُ/
ِٗ -قااكف مةافحة اإلرهاب الهرا ر رقـ (ََُِٖٔ) فر ّ/أيلكؿ -بفمبر.ُٖٗٔ/
ح :الق اررات القضائية:
ّٗ -قرار محةمة ا فلااؼ كالية ايكيكرؾ اَلمريةية الذم أق تػر مبػدأ م ػ كلية الدكلػة َػف
فعكيض مفضررم العمليات الع ةرية كاالرهابية.

ْٗ -ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار محةمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفمييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز العراقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر القضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية المرقمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
(ُّّٔ/ُّٖٗ/ا فلاافية/ماقكؿ )ََُِ/فر ِٔ( ،ََُِ/َُ/غير ماعكر).

ٓٗ -قػرار محةمػػة الػػاقض المصػرية ،اقػػض مػػدار ،طعػػف رقػػـ ِٕٗ ػػاة َٔ ؽ جل ػػة
ُٗ ،ُٗٗٓ/ُ/طعف رقـ ََّْ ل اة ّٗ ؽ– جل ة َُ.ُْٗٗ/ُُ/
ط :أخرى:
ٔٗ -المػ ػ فمر ال ػػدكلر الح ػػادم َع ػػر لق ػػااكف العقكب ػػات ال ػػذم َق ػػد ف ػػر بكداب ػػت َ ػػاـ
ُْٕٗ.

ٕٗ -الاػػدكة الدكليػػة االكلػػر لعلػػـ المجاػػر َلي ػ  ،كالماعقػػدة فػػر القػػدس بهل ػػطيف المحفلػػة
اة ُّٕٗ.

ٖٗ -الم فمر الػدكلر اَلكؿ للمجاػر َلػي ـ ،الماعقػد فػر لػكس ااجلػكس بكاليػة ةاليهكرايػا
ب مريةا العمالية َاـ ُٖٔٗ.

ٗٗ -مجمكَة اظـ لطة االلفالؼ الم قفة ،سَالف غيػر ر ػمر–مكقػ
الم قفة َلو المكق اإللةفركار www.cpa-iraq

ػلطة االلػفالؼ

ََُ -مع ػػركع سَ ػػداد االفهاقي ػػة الدكلي ػػة لمةافح ػػة الجػ ػرالـ ض ػػد اإلا ػػااية ال ػػذم أَدفػ ػ
كااقعف لجاة القااكف الدكلر اة ُٖٖٗ.

َُُ -اص فقرير جم كرية العراؽ المرفػكع سلػو رلػيس لجاػة مجلػس اَلمػف الفػر اعػ ت
ا ػػفاادان للق ػ ػرار المػ ػرقـ (ُّّٕ) بع ػ ػ ف مةافح ػػة اإلرهػ ػػاب بف ػػاريل ُّ،ََُِ/ٖ/
ك(ُٗ )ََُِ/ِ،بفاريل ُّ.)s/ََِّ/ٗ،ّْ( ََِِ/ٖ/

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

292

مدى كفاءة التنظمي الترشيعي للتعويض املدين عن أرضار اجلرامئ الإرهابية يف العراق وبعض النظم املقارنة

: بالمغة الفرنسية:ًثانيا
102- PARDON, Joseph: la France a l'epreuve du terrorisme;
Regression au Progression du droit .R.S.C.1994.

103- GUILLAUME,

Gilbert

et

G-levasseur:

terrorisme

international ،institute des hautes etudes internationales de
paris ،1976-1977.

104- SFEZZ, Lucein: Essai sur la contrubition du doyen Horiou
au droit administrative .L.G.D.J.1966.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

جمةل لكية القانون للعلوم القانونية والس ياس ية

295

المــــمخــــص:
َلو الرغـ مػف قػدـ ظػاهرة اإلرهػاب فػر الفػاريل البعػرم ،سالت ت
أف ذيػكع صػيف ا فػر

الكقت الحاضر ،كاَفبارها ظاهرة سجرامية زطيرة ،ف دد أمف المجفمعيف الكطار كالػدكلر
كا فقرار العالقات في مػا ،يحػفـ الفرةيػز َلي ػا أةةػر مػف أم كقػت مضػو ،للكقػكؼ َلػو

مدل ةهاءة الفاظيـ الفعريعر للجرالـ اإلرهابية ،فر العراؽ ة حد أةةػر الػدكؿ فضػر انر مػف
ه ػػذه الجػ ػرالـ ،كبع ػػض الفعػ ػريعات المقارا ػػة ،كم ػػدل اج ػػاح اَل ػػس القااكاي ػػة للفع ػػكيض
الم ػػدار َ ػػف أضػ ػرار فل ػػؾ الجػ ػرالـ ،ف ػػر جب ػػر اَلضػػرار الااجم ػػة َا ػػا ،كفيم ػػا سذا ةاا ػػت

الفاظػػيـ الق ػػااكار للم ػ ػ لة ف ػػر افج ػػاه المعالجػػة الص ػػحيحة كالااجع ػػة للكق ػػكؼ بكجػ ػ ه ػػذه
الظاهرة ذات اَلبعاد الضارة َالميان مف َدم .

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

296

مدى كفاءة التنظمي الترشيعي للتعويض املدين عن أرضار اجلرامئ الإرهابية يف العراق وبعض النظم املقارنة

ABSTRACT :
human

Although introduced the phenomenon of terrorism in
history,

but

it‘s

publicity,

mind

serious

criminal

phenomenon, threatening the security of the national and
international community and the stability of relations in them,
makes it imperative to focus on more than ever, to determine the

extent of the efficiency of the legislative organization of terrorist

crimes, in Iraq as one of the States most affected by these
crimes, and some comparative legislation, and the success of the
legal foundations of civil compensate for the damage of these

crimes, in reparations arising from them, and whether the legal
regulation of the matter in the direction of the correct and
effective treatment to stand against this phenomenon of harmful
dimensional globally or not.
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