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 ممخص:
ًالنتشارًنظرًً ًالعربيًوخاصةًًًاإلرىابا ًسببوًذلكًفيًالعًفيًعالمنا راقًوما

عمىًأفرادًالمجتمعًكافةًوالممتمكاتًالعامةًوالخاصة،ًقمناًبدراسةًًمنًأضرارًجسيمة
ًيةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتًًاألضرارموضوعًالمسؤوليةًالمدنيةًلمدولةًعنًتعوضً

ًالضررً ًالتعويضًلجبر ًالعممياتًومدىًكفاية ًتمك ًبتعويضًضحايا ومدىًالتزاميا
ًوتحقيقًالحمايةًالفعالةًلممضرورين.

ًتحققًً ًال ًالعراقي ًالمدني ًالقانون ًفي ًالمدنية ًالمسؤولية ًقواعد ًأن وجدنا
ً ًلجبر ًالكاممة ًمطالبةًًاألضرارالفعالية ًلممضرور ًخالليا ًمن ًيمكن ًوال الحاصمة

ًبالتعويضً ًىذه ًًاألضرارعن ًالعمميات ًنتيجة ًوالتييةاإلرىابالحاصمة ًعمىًً، يقع
ًعمىً ًالحصول ًفي ًالمضرور ًوحق ًالبالد، ًفي ًوالسالم ًاألمن ًحفظ ًواجب عاتقيا

وتعويضًًاإلرىابلزمًالدولةًبمحاربةًأًو5002ًنةًالتعويضًكفموًالدستورًالعراقيًلس
ً.يةاإلرىابضحاياًالعممياتً

،ًوالقانون5002ًلسنة31ًًرقمًًاإلرىابوصدرًفيًشأنًذلكًقانونًمكافحةً
ًالحربية ًالعمميات ًجراء ًمن ًالمتضررين ًبتعويض ًالعسكريةًواألًالخاص خطاء

ًالمعدل.5002ًلسنة50ًً،ًرقمًيةاإلرىابوالعممياتً
ًالقوانينًلمًتحققًأيضًًًً ًأنًىذه ًاألضرارالفاعميةًالكاممةًفيًجبرًًاثمًوجدنا

ً ًالعمميات ًعن ًًيةاإلرىابالناتجة ًوسائل ًإلى ًالمجوء ًوجب ًتمكًأمما ًلتغطية خرى
ًالتعويضاتًكالتأمينًوصناديقًالضمان.

 
 
 
 

ًالعممياتًًالكممات المفتاحية: ًالتعويضًالعينيًوالنقدي،ًاإلرىابمسؤوليةًالدولة،ًتعوضًضحايا ،
ًصناديقًالضمان.
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Abstract: 

In view of the spread of terrorism in our Arab world, especially 

in Iraq, and the grave damage it caused to all members of society and 

all public and private property, we studied the issue of the state's civil 

responsibility for compensating for the damage caused by terrorist 

operations, the extent of its commitment to compensate the victims of 

those operations, the adequacy of compensation to redress the 

damage, and achieve effective protection For those affected. 

We found that the rules of civil liability in the Iraqi civil law do 

not achieve the full effectiveness of the reparation of the damages 

incurred and it is not possible for the victim to claim compensation for 

these damages resulting from the terrorist operations, which has a duty 

to maintain security and peace in the country, and the right of the 

victim to obtain compensation guaranteed by the constitution Iraq for 

the year 2005 and committed the state to fight terrorism and 

compensate the victims of terrorist operations. 

In this regard, the Anti-Terrorism Law No. 13 of 2005, and the 

Law on Compensation for Victims Affected by War Operations, 

Military Errors and Terrorist Operations, No. 20 of 2009, was 

amended. 

Then we found that these laws also did not achieve full 

effectiveness in redressing the damages resulting from terrorist 

operations, which required resorting to other means to cover such 

compensation, such as insurance and guarantee funds. 

 

 

  

 

 

 

 

Key words: State responsibility, compensating victims of terrorist operations, in-

kind and cash compensation, security funds. 
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 :مقدمةال

ً ًالمجتمعاتًاإلرىابإن ًعرفتيا ًوتاريخية ًعالمية ًمجتمعية القديمةًًظاىرة
تًعمىًمرًالعصورًواألزمانًكماًعرفتياًالثقافاتًوالحضاراً،والحديثةًعمىًحدًسواء

ًًو ًحدً أبصور ًإلى ًومتباينة ًومتنوعة ًمتعددة ًًشكال ًإلى ًذلك ًويرجع ختالفًاكبير
ًواأليديولوجياتًالمرتبطةًبيذهًالظاىرة.األىدافًواألسبابً

ًًو ًلمعمميات ًاًيةاإلرىابنتيجة ًالعالم ًشيدىا ًوخاصةًًالتي ًفيًًلعربي العراق
ًاأل ًالعامةًاآلونة ًوالممتمكات ًباألشخاص ًجسيمة ًأضرار ًمن ًسببتو ًوما خيرة،

وتشريعاتًلمحدًمنًتمكًالظواىرًوالخاصة.ًظيرتًالحاجةًالممحةًإلىًوضعًقواعدً
ًًيةاإلرىاب ًومحاربتيا ًانتشارىا ًمن ًوالطرقبوالحد ًقانونيةًًكافةًالسبل ًقواعد ووضع

ً.يةرىاباإلتساىمًفيًتعويضًضحاياًتمكًالعممياتً

ًيةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتًًاألضرارًمسؤوليةًالدولةًعنًتعويضًنإحيثً
فيًًاألضرارينحصرًالحقًفيًالتعويضًعنًتمكًإذًً؛قيةًليستًواضحةافيًالقوانينًالعًر

عمالًأًعنحكامًمسؤوليةًالمتبوعًألًا(ًوفق532ًً)ًاًلنصًالمادةالقانونًالمدنيًالعراقيًوفقًً
ًالنصًوليسًًيةاإلرىابيفيدًالمضرورًمنًالعممياتًًتابعيو،ًوفيًىذهًالحالةًال منًىذا

نًاًليذاًالنص،ًوبالتاليًيحرمًالمضرورًمبمقدورىمًمطالبةًالدولةًالعراقيةًالتعويضًاستنادًً
ًً.يةاإلرىابضرارًجراءًالعممياتًأنًصابوًمأحقًمطالبةًالدولةًالتعويضًعماً

تزامًالدولةًلافيًالمادةًالثانيةًمنوًعمى5002ًًالدستورًالعراقيًلسنةًًنصفقدً
ً ًًاإلرىاببمحاربة ًمبدأأبجميع ًتبنىًصراحة ًثم ًتعويضًضحاياًًلتزاماًشكالو الدولة
ًوالتيًتنصًعمىًأنوً،منوً(ب)فقرةًً(315)بموجبًنصًالمادةًًيةاإلرىابالعممياتً

ً.ً(3)"يةاإلرىابيداءًوالمصابينًنتيجةًالجرائمًتكفلًالدولةًتعويضًأسرًالش"

والقانونًرقمًً،5002لسنة31ًًرقمًًاإلرىابمكافحةًصدرًقانونًً،اًلذلكوتطبيقًً
خطاءًينًمنًجراءًالعممياتًالحربيةًواألالخاصًبتعويضًالمتضرًر5002ًلسنة50ًً
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ًوالعممياتً ًًيةاإلرىابالعسكرية ًرقم ًبالقانون 25ًًوالمعدل ًرقم5032لسنة ًوالقانون ،5ً
ً.يةاإلرىابتعويضًضحاياًالعممياتًبالتزامًالدولةًً.ًوالذيًتضمنًمبدأ5032لسنةً

ضررينًالمعدلًالخاصًفيًتعويضًالمت5002ًلسنة50ًًوييدفًالقانونًرقمً
ًواأل ًالحربية ًالعمميات ًجراء ًوالعمميات ًالعسكرية ًبينًًيةاإلرىابخطاء ًالمساواة إلى

ًمتيازات.كاموًمنًحيثًالحقوقًواالحالمشمولينًبأ

ًومنًىناًتكمنًاألىميةًالمبتغاةًمنًىذهًالبحث.

 أهمية البحث:

ًحصولً ًتضمن ًمناسبة ًوسيمة ًإلى ًالتوصل ًالبحثًبغية ًىذا جاءتًأىمية
ًبدالًًالناجمةًعنياًًاألضرارحقوًفيًتعويضًعمىًًيةاإلرىابًالعممياتالمضرورًمنً

الًتقدمًلممضرورًًمسؤوليةًالمدنيةًواإلداريةًوالتيمنًأنًتتركوًلمقواعدًالعامةًفيًال
ً.يةاإلرىابًالعممياتالجسيمةًالتيًتخمفياًًاألضراراًلمحصولًعمىًتعويضًيجبرًسببًً

ًإلى ًباإلضافة ًلممسًؤًىذا ًالعامة ًالقواعد ًمالءمة ًالمدنيةعدم ًأوًًولية والتأمين
ً.يةاإلرىابصالحيتياًلمتطبيقًعمىًاألعمالً

 البحث: إشكالية

الًتحققًالتعويضًًىذاًالبحثًفيًأنًقواعدًالمسؤوليةًالمدنيةًإشكاليةتكمنًًو
ًمعرفةًوخاصةًفيًحًيةاإلرىابالناتجةًعنًالعممياتًًاألضرارالكافيًلجبرً الةًعدم

حتىًفيًحالةًمعرفةًالمسؤولًاًأيضًًًاإلشكالية.ًكماًتكمنًاألضرارالمسؤولًعنًتمكً
جراءاتًالطويمةًأوًاإلماًبسببًإوذلكًلصعوبةًاقتضاءًالتعويضًمنوًًاألضرارعنً

ًوغيرًقادرًعمىًالوفاءًبقيمةًالتعويض.ًالكونوًمعسرًً

 أهداف البحث:

ًمنً ًاإكانًالبد ًالحمول ًتمكًيجاد ًلمعملًعمىًتغطية وجبرىاًًاألضرارلقانونية
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صناديقًتعويضاتًخاصةًفيًىذاًالشأنًبيدفًًإنشاءبالقدرًالكافيًاألمرًالذيًيتطمبً
ً.يةاإلرىابوتحققًحمايةًفعالةًلممضرورينًمنًجراءًالعممياتًًاألضرارتغطيةًتمكً

ًً:وعمىًذلكًفإنًاليدفًمنًىذاًالموضوعًىو

رينًالقوانينًالعراقيةًمنًمعالجةًمسألةًتعويضًالمضرًوًإمكانيةبحثًمدىًً-3
ً.يةاإلرىابمنًجراءًالعممياتً

ًبالتعويضًعنً-5 ًومدىًالتزاميا ًالدولة ًمسؤولية ًعميو بيانًاألساسًالذيًتقوم
ً.ًاألضرارتمكً

 منهجية البحث:

ًبعضً ًدراسة ًخالل ًمن ًاالستقرائي ًالمنيج ًاعتماد ًتم ًالبحث ًموضوع لمعالجة
ًأحكامًا ًالمتعمقةًبالموضوعًواتجاىات لقضاءًالعراقيًبخصوصًالنصوصًالقانونيةًالعراقية

ًالدولةًتعويضًضحاياًالعممياتً ًالعامةًالتيًتحكمًً؛يةاإلرىابمدىًتحمل ًلبيانًالقواعد وذلك
ًاعتمدًالمنيجًالمقارنًوفقًًموضوعًالبحث.ً ًلممكما ً،تطمباتًالتيًيقتضيياًموضوعًالبحثا

ًالخصوص. ًوذلكًبالمقارنةًبينًالقوانينًالعراقيةًوبعضًالقوانينًالعربيةًواألجنبيةًفيًىذا

 البحث:  خطة

ًوذلكًمنًخاللًالمبحثينًالتاليين:
الناتجة عن  األضرارمسؤولية الدولة عن ل القانوني ساساألالمبحث األول: 

  .يةاإلرهابالعمميات 

ًاألضرارالمطمبًاألول:ًالنظريةًالشخصيةًكأساسًلقيامًمسؤوليةًالدولةًعنًتعويضً
ً.يةاإلرىابالناتجةًعنًالعممياتً

ً ًعن ًالدولة ًمسؤولية ًلقيام ًكأساس ًالموضوعية ًالنظرية ًالثاني: ًتعويضالمطمب
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ً.يةاإلرىابالناتجةًعنًالعممياتًًاألضرار
 يةاإلرهابالناتجة عن العمميات  األضرار المبحث الثاني: التزام الدولة بالتعويض عن

ً.يةاإلرىابالناتجةًعنًالعممياتًًاألضرارالمطمبًاألول:ًطرقًالتعويضًعنً

ً.المطمبًالثاني:ًالتعويضًبواسطةًصناديقًالضمان

 تمهيد:

ًالبحث ًلموضوع ًالتطرق ًً،قبل ًمن ًبكل ًالمقصود ًبيان ًمن ًاإلرىابالبد
ً:يةاإلرىابواألعمالً

ًالعراقيً ًالمشرع ًالخاصًبمكافحةًًاإلرىابيعرف ًالقانون ًاألولىًمن ًالمادة ًاإلرىابفي
ً"5002لسنة31ًًرقمً ًاستيدفًفردًً،ًبأنو ًأوًجماعاتًمنظمة ًيقومًبوًفرد ًإجرامي ًاىوًكلًفعل

ًأوًغيرًرسميةً ًأوًمؤسساتًرسمية ًأوًجماعات ًأفراد بالممتمكاتًًاألضرارأوقعًأوًمجموعة
ًالخاصةًأالعامةً ًإدخالو ًأو ًالوطنية ًاالستقرارًوالوحدة ًأو ًاألمني ًاإلخاللًبالوضع الرعبًًبغية

ًالناسً ًتحقيقًًأوالخوفًوالفزعًبين ًالفوضى ًإثارة ًإرىابيةو ًلغايات ً.(5)"ا

ً:يةاإلرىاب"تعدًاألفعالًاآلتيةًمنًاألفعالًًيةاإلرىابعمالًكماًحددتًالمادةًالثانيةًمنوًاأل

إلىًإلقاءًالرعبًبينًالناسًأوًتعريضًحياتيمًالعنفًأوًالتيديدًالذيًييدفً -3
ًلمتمفًأيً وحرياتيمًوأمنيمًلمخطرًوتعًر كانتًبواعثوًًايضًأمواليمًوممتمكاتيم

ً.ااًوجماعيً لمشروعًإرىابيًمنظمًفرديً ًايقعًتنفيذًًً،وأغراضو

ًإتالفًأوًأضرارًعنًعمدً -5 ًأو ًىدم ًعمىًتخريبًأو العملًبالعنفًوالتيديد
أوًأمالكًعامةًأوًمصالحًحكوميةًأوًمؤسساتًأوًىيئاتًحكوميةًأوًًمبانً 

ًا ًالمرافق ًأو ًالخاص ًوالقطاع ًالدولة ًالمعدةًدوائر ًالعامة ًواألماكن لعامة
يادًالجميورًأوًمالًعامًومحاولةًجتماعاتًالعامةًالرتستخدامًالعامًأوًااللال
ًاالا ًأو ًدًوحتاللو ًالحيمولة ًأو ًلمخطر ًتعريضو ًأو ًعميو ًاستعستيالء مالوًن
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 األمنًواالستقرار.ًلمغرضًالمعدًلوًبباعثًزعزعة

ًتمارسًوتخططًلوً -1 ًإرىابية ًعصابةًمسمحة ًأوًترأسًأوًتولىًقيادة منًنظم
 وكذلكًاإلسيامًواالشتراكًفيًىذاًالعمل.ً

العملًبالعنفًوالتيديدًعمىًإثارةًفتنةًطائفيةًأوًحربًأىميةًأوًاقتتالًطائفيًوذلكً -4
 لبعضًوبالتحريضًأوًالتمويل.بتسميحًالمواطنينًأوًحمميمًعمىًتسميحًبعضيمً

التطوعًأوًعتداءًباألسمحةًالناريةًعمىًدوائرًالجيشًأوًالشرطةًأوًمراكزًاال -2
ةًالوطنيةًأوًإمداداتياًأوًاتًالعسكريعتداءًعمىًالقطاعالدوائرًاألمنيةًأوًاإل

 تصاالتياًأوًمعسكراتياًأوًقواعدىاًبدافعًإرىابي.إخطوطً

باألسمحةًالناريةًوبدافعًإرىابيًعمىًالسفاراتًوالييئاتًالدبموماسيةًعتداءًاال -6
ًكافة ًالعراقية ًالمؤسسات ًوكذلك ًكافة ًالعراق ًوالشركاتًً،في والمؤسسات

ًا ًوالمنظمات ًواألجنبية ًفيًالعربية ًالعاممة ًالحكومية ًوغير ًالحكومية لدولية
 .ًالعراقًوفقًاتفاقًنافذ

استخدامًبدوافعًإرىابيةًأجيزةًمتفجرةًأوًحارقةًمصممةًإلزىاقًاألرواحًوتمتمكًً-5
القدرةًعمىًذلكًأوًبثًالرعبًبينًالناسًأوًعنًطريقًالتفجيرًأوًإطالقةًأوً

ً ًأو ًأيًًنشر ًأجسام ًأو ًآليات ًتفخيخ ًأو ًالموادًًازرع ًبتأثير ًأو ًشكميا كان
ًالكيمياويةًالسامةًأوًالعواملًالبيولوجيةًأوًالموادًالمماثمةًأوًالموادًالمشعة.

ًلالبتزازًالماليًألغراضًذاتًً-8ً ًأوًاحتجازىم خطفًأوًتقييدًحرياتًاألفراد
طابعًسياسيًأوًطائفيًأوًقوميًأوًدينيًأوًعنصرًنفعيًمنًشانوًتيديدً

ً.(1)"اإلرىاباألمنًوالوحدةًالوطنيةًوالتشجيعًعمىً

اًفيًالمجتمع،ًفإنوًوقمقًًًاذعرًًًواًيًوماًيثيرهًمنًرعبًًاإلرىابوبالتاليًفإنًالعملً
ًأضرارًً ًخمفو ًتحيقًًايترك ًطائمة ًومالية ًومادية ًجسدية ًأضرار ًفي ًتتمثل جسيمًة

ي،ًفالًريبًفيًأحقيةًالمضرورًفيًالحصولًاإلرىاببالمضرورًمنًجراءًىذاًالعملً
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ً ًفيًالمسئوليةًاألضرارعمىًتعويضًليذه ًالعامة ًيخضعًلمقواعد ًالتعويضًقد ًىذا ،
والتعويضًًيةاإلرىابشئةًعنًالعممياتًالناًاألضرارالمدنية،ًوقدًيحكموًنظامًخاصًب

ًلمقواعدًالعامة.ًوىذاًماًسوفًنبينوًفيًثناياًىذاًالبحثًوفقًاآلتي:ًاوفقًً

 المبحث األول

  الدولة عنساس القانوني لمسؤولية األ

 يةاإلرهابالناتجة عن العمميات  األضرار

نًالدولةًكشخصًمعنويًوالتيًيقعًعمىًعاتقياًواجبًالحفاظًعمىًاألمنًإ
،ًيةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتًًاألضراروالنظامًوالسممًداخلًالبالد،ًالتعويضًعنً

عنًًناتجوذلكًعمىًأساسًالسببًالذيًيضعًالقانونًعبءًالتعويضًعنًالضررًال
قرهًالبرلمانًالعراقيًأالذي5002ًًلسنة50ًًرقمًلمقانونًًاوذلكًوفقًًً.ياإلرىابالعملً

ًوالعممياتً ًالعسكرية ًواألخطاء ًالحربية ًالعمميات ًجراء ًالمتضررين ًتعويض بشأن
ولًلمقانونًرقمً،ًوىوًقانونًالتعديلًاأل(2)5032لسنة50ًً،ًوالقانونًرقمً(4)يةاإلرىاب
والقانونًالتغييراتًالميمةًعمىًىذاًالقانون،ًالذيًتضمنًسمسمةًمن5002ًًلسنة50ًً
ًالمعدل.5002ًلسنة50ًً،ًوىوًقانونًالتعديلًالثانيًلمقانونًرقم5032ًلسنة5ًًرقم

فإنوًيجبًتحديدًاألساسًالذيًتقومًعميوًمسؤوليةًالدولة،ًىلًيرجعًً،وبالتالي
)الخطأ(ًأمًعمىًأساسًالنظريةًالموضوعية)الضرر(ًًعمىًأساسًالنظريةًالشخصية

ًً.يةاإلرىابمنًأجلًتحقيقًحمايةًفعالةًلممضرورينًمنًجراءًالعممياتً

ًىذا ًفي ًنبين ًسوف ًذلك ًلقيامًالمبحثًوعمى ًكأساس ًالشخصية ًالنظرية ،
ً ًتعويض ًعن ًالدولة ًًاألضرارمسؤولية ًالعمميات ًعن ًفيًًيةاإلرىابالناتجة وذلك

ًوفولالمطمبًاأل ًمسؤوليةً، ًكأساسًلقيام ًالموضوعية ًالنظرية يًالثانيًنتحدثًعن
ً.يةاإلرىابالناتجةًعنًالعممياتًًاألضرارالدولةًعنًتعويضً
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 المطمب األول

 النظرية الشخصية كأساس لقيام مسؤولية الدولة 

 يةاإلرهابالناتجة عن العمميات  األضرار تعويض عن

الدولةًالتيًتقومًعمىًأساسًالخطأًتتطمبًتوافرًذاتًاألركانًالتيًًمسؤوليةنًإ
ً ًعمييا ًالمدنيًالمسؤوليةتقوم ًالقانون ًفي ًإلىً(6)التقصيرية ًمنسوب ًخطأ ًوجود ًوىى ،

ررًالواقعًالدولةًوضررًيمحقًبأحدًاألفرادًوعالقةًسببيةًبينًالخطأًالمنسوبًلمدولةًوالض
ولةًعنًتعويضًريةًأنًتكونًالدولةًمسًؤناحيةًالنظمنًالعمىًالشخص،ًبحيثًيمكنً

ثباتًإأساسًالخطأًإذاًاستطاعًالمضرورًًعمىًيةاإلرىابالناشئةًعنًالجريمةًًاألضرار
الدولةًالتيًيعتبرًًمسؤوليةنًركنًالخطأًىوًحجرًالزاويةًفيًإحيثًً،الخطأًفيًجانبيا

ًامطابقًًًااإلدارةًمشروعًًئوًفإذاًكانًتصرفًليا،ًفييًتقومًبقياموًوتنتفىًبانتفاًاالخطأًأساسًً
ً.(5)لمقانونًفالًتسألًالدولةًعنًنتائجوًميماًبمغتًجسامةًالضررًالمترتبًعميو

ًبلًالدولةًأنًترتكبًاإلدارةًخطًمسؤوليةفإنوًالًيكفىًالنعقادًً،وعمىًذلك أ
بأنواعياًًالمسؤوليةلقيامًًاساسيً أاًفالضررًيعدًركنًًً،ايجبًأنًيسببًىذاًالخطأًضررًً

ًأوًبدونًخطأالمختمفةًسواءًكانتًتقومًعمىًأساسً ًالمحورًاألً،الخطأ ساسيًفيو
ً ًفيًذلكًًالمسؤوليةالذيًتدورًحولو ًًالمسؤوليةسواء ًأو ً،اإلداريةًالمسؤوليةالمدنية

ً.(8)المسؤوليةنتفتًااًنتفىًالضررًأيضًًافإذاًماً

ًالضررً ًالتعويضًعن ًيمكن ًإفً،وبالتاليًوحتى ًيجبًأن ًمباشرًًنو ً،ايكون
ًالشرطً ًويعبرًعنًىذا ًالمنسوبًلمدولة، ًلمخطأ ًبذلكًأنًيكونًنتيجةًمباشرة ويقصد

ًأيضًً ًوالتيًتعد ًالسببية ًركنًًبرابطة ًا ًبدونوًالمسؤوليةمنًأركانًًاساسيً أا إذًً؛الًتقوم
ًسببً ًالذي ًبذاتو ًىو ًكان ًإذا ًإال ًخطئيا ًعن ًالدولة ًمحاسبة ًالمستساغ ليسًمن

لمضرور.ًويترتبًعمىًذلكًاستبعادًالتعويضًفيًالحاالتًالتيًالضررًالذيًألمًبا
يثبتًفيياًأنًالضررًكانًبسببًالًيدًلإلدارةًفيو،ًكالقوةًالقاىرةًأوًالحادثًالفجائي،ً
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ً.(2)أوًخطأًالغير،ًأوًخطأًالمضرورًنفسو

ويمكنًأنًيأخذًالخطأًالذيًترتكبوًالدولةًصورةًمنًصورًالخطأًالمرفقي،ًيتمثلً
قيامًالمرفقًبالخدمةًالمطموبةًمثالًذلكًأنًتقومًجماعةًإرىابيةًبتيديدًشخصًفيًعدمً

ًلمًيقمًبأداءًعملًمعينًويقومًىذاًاألخيرًبإبالغًالسمطاتًالمختصة ً،معينًبالقتلًإذا
ًال ًمأخذ ًاألمر ًتأخذ ًلم ًً،جدولكنيا ًيترتب ًمما ًتتدخل ًلم ًالجموبالتالي ًقيام اعةًعميو

باعتقادهًًبقتلًشخصالمرفقًأنًيقومًأحدًرجالًالشرطةًداءًأومثالًلسوءًً،بقتموًيةاإلرىاب
كقيامًجماعةًً،أداءًالخدمةًالمتمثلًفيًتأخرًالمرفقًفيًالخطأًأماً،الخاطئًأنوًإرىابي

ًتموًاألخرإرىابيةًباحتجازًمجموعةًمنًالرىائنًوالتيددًبقتميمًواحدًً لشرطةًوتتدخلًاً،ا
ًتكونًفعاًلً ًأن ًبعد ًولكن ًًإلنقاذىم ًقتمتًعددًًًيةاإلرىابالجماعة ويثبتًأنًً،منيمًاقد

ًً.(30)انقاذًالرىائنًجميعًًإالشرطةًلوًكانتًقدًتدخمتًعمىًنحوًأسرعًمنًذلكًلتمً

ًىوًالشأنًفيًالقانونًا أنًأيًدرجةًمنًدرجاتًالخطأًًلمدني،األصلًكما
 طالماًلحقًبأحدًاألفرادًضررًترتبًعمىًىذاًالخطأ.ً،الدولةًمسؤوليةتكفيًلقيامً

ًأإً،والواقع ًعن ًيصدر ًالذي ًالفعل ًن ًالدولة ًمرافق ًمن ًمرفق ًيكونًإي ًأن ما
ًاحاطتًبيذاًالفعل،ًونظرًًأًلمظروفًوالمالبساتًالزمانيةًوالمكانيةًالتيًاا،ًوذلكًوفقًًمشروعًً

لصعوبةًذلكًالنشاطًالذيًيقومًبوًىذاًالمرفقًواإلمكاناتًالمتاحةًلو،ًوىوًبيذاًالوصفًالً
ةًلمبنياًالمسؤوليةإلىًًاإذاًماًوقعتًاستنادًًًاألضرارعنًًعنًالتعويضيمكنًمساءلةًالدولةً

ماًأنًيكونًىذاًالتصرفًمنًً،خطأعمىًأساسًال افرًوبالتاليًتتًوً،حدًالمرافقًغيرًمشرعأوا 
نًإً،وبمعنىًآخرً.الناجمةًعنوًاألضرارولةًالدولةًعنًفيًحقوًركنًالخطأًالموجبًلمسًؤ

إذاًماًوقعًفيًًاوقعًفيياًفالعملًالذيًيعتبرًخاطئًًالفعلًيختمفًباختالفًالظروفًالتيً
ظروفًمعينةًمنًمرفقًالًتحيطًبياًصعوبات،ًالًيعتبرًكذلكًإذاًماًصدرًفيًظروفً

ً.(33)تتسمًبالصعوبةًومنًمرفقًيتسمًأداؤهًونشاطوًبصعوباتًخاصة

الخاصًبتعويض5002ًًلسنة50ًًوىوًماًبينوًالمشرعًالعراقيًفيًالقانونًرقمً
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ً،المعدلًيةاإلرىابالمتضررينًمنًجراءًالعممياتًالحربيةًواألخطاءًالعسكريةًوالعممياتً
حيثًييدفًىذاًالقانونًإلىًتعويضًكلًشخصًطبيعيًأوًمعنويًأصابوًضررًجراءً

ً ًوالعمميات ًالعسكرية ًواألخطاء ًالحربية ًوجسامتوًيةاإلرىابالعمميات ًالضرر ًوتحديد ،
ًالمطال ًوكيفية ًالتعويضًعنو ًيوأسس ًالقانون ًفيذا ًبو. ًالتعويضًبينًبة ًبشأن جمع

ً.(35)ادارةًعمىًأساسًالخطأًومسؤوليتياًعمىًأساسًالمخاطرًمعًًمسؤوليةًاإل

ًاألضرارالدولةًعنًتعويضًًمسؤوليةنناًنؤكدًعمىًأنًإفً،وعمىًىذاًاألساس
ًمسألةًنظريةًيصعبًبلًيستحيلًًيةاإلرىابالناتجةًعنًالعممياتً عمىًأساسًالخطأ

قيامًمسؤوليةًالدولةًعنًتعويضً،ًوبالتاليًفإنوًيجبًالبحثًعنًأساسًآخرًلتحققيا
ً.ًوىوًماًسوفًنقومًببيانوًفيًالمطمبًالتالي.يةاإلرىابالناتجةًعنًالعممياتًًاألضرار

 المطمب الثاني

 النظرية الموضوعية كأساس لقيام مسؤولية الدولة 
 يةاإلرهابالناتجة عن العمميات  األضرار تعويضعن 

الناجمةًعنًًاألضرارلمتعويضًعنًًالدولةًمسؤوليةًنًالنظريةًالشخصيةًكأساسًلقيامإ
ً ًًوالقائمةًيةاإلرىابالعمميات ًأساس ًعمى ًكانتالخطأ ًما ًًإذا ًتقدم ًفعالةًال حماية

يكونًمنًالصعبًبلًالخطأًًىذاثباتًإنًإإذًً؛يةاإلرىابلممضرورينًمنًجراءًالعممياتً
القائمةًالنظريةًالموضوعيةًًفيلًيمكنًأنًتكونً.الدولةًجانبفيًمنًالمستحيلًإثباتوً

ًبينًفعلًاإلدارةً،عمىًالضرر ًالسببية ًفيًدونًاً،والضررًوعالقة شتراطًوقوعًخطأ
ً؟.يةاإلرىابًينًمنًجراءًالعممياتلممضروًرالفعالةًوتقدمًالحمايةًً،الدولةًكافيةًنبجا

ثباتًوقوعًثمةًإمنًًيةاإلرىابينًمنًالعممياتًعفىًالمضروًرنًىذهًالنظريةًتإ
ًفي ًالجانبًالدولةًخطأ ًكما ًدفعًتمكًتً، ًالدولة ًإلىًعدمًستنادًًاًالمسؤوليةستطيع ا

ًفيًنشاطيا ًفيًنًإحيثًً،وقوعًخطأ ًلو ثباتًذلكًالًأثر ًوا  ًمنًعدمو ًخطأ وجود
ًتقريرً ًعدم ًأو ًاإلدارةًًمسؤوليةتقرير ًنتجًعنًنشاطًأوًتصرفًجية ًما ًإذا الدولة
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ً.(31)ضررًألمًبشخصًما

فإنوًيتوجبًً،المسؤوليةمنًتمكًتستطيعًالتخمصًًفإنًالدولةًلكيً،وبالتالي
ًالضررًبإثباتًأنوذلكًً،نتفاءًرابطةًالسببيةًبينًفعلًاإلدارةًوالضررعميياًإثباتًا

عفاءًالدولةًمضرورًذاتو،ًوعمىًالعكسًالًيكفىًإلعنًقوةًقاىرةًأوًفعلًالًاناتجًًًكان
ً ًأنًالمسؤوليةمن ًتثبت ًفجائيًأن ًحادث ًنتيجة ًوقع ًعالقةًً،الضرر ًلتوافر وذلك

ًً؛السببية ًبالنشاطًأوًإالًأنوًيظلًمتصاًلًًالضررًبالرغمًمنًالحادثًالفجائينًإإذ
ً.(34)الذيًتستعمموًأوًتممكوًجيةًاإلدارةًالشيء

تقومًىذهًالنظريةًعمىًأساسًأنًالدولةًلديياًبعضًاألنشطةًالمشروعةًحيثً
ًأ ًمن ًتستخدمو ًما ًوأدواتًتنطويشياأو ًتنتجًًء ًأن ًالمحتمل ًمن ًمخاطر عمىًثمة

ًً،عنيا ًال ًبأضرار ًاألفراد ًنظرًًًيدفتصيب ًبيا ًجسامتياًاليم ًتحققًً،لمدى ًما فإذا
جبًتحملًيةًتًواإلنسانلحاقًالضررًباألفرادًفإنًقواعدًالعدالةًًوعميوًإالخطرًوترتبً

عماًًبتعويضًالمضروروًالتزامياًعمي،ًاألمرًالذيًيترتبًالدولةًتبعوًىذهًالمخاطر
أوًمالو،ًحيثًأنًالدولةًتستفيدًوتفيدًالجماعةًأصابوًمنًضررًسواءًفيًشخصوً

،ًعمىًبعضًمنًالخطورةًمنًتمكًاألنشطةًواستعمالياًاألشياءًواألدواتًالتيًتنطوي
ًً.(32)لقاعدةًالغرمًبالغنمًاياًأنًتتحملًتبعةًىذهًالمخاطرًتطبيقًًعميلذاًفيجبً

عمىًأساسًنظريةًتحملًًاإلرىابإسنادًمسؤوليةًالدولةًعنًجرائمًًوتولىًالفقو
ًالصادرًفيً(3050/86)نشأًنظامًالتعويضًبموجبًالقانونًالفرنسيًرقمًأحيثًًةالتبع
يًالذيًيمثلًمصدرًالضررًالًاإلرىابلىًإنًالنشاطًإالذيًيشيرًًم3286سبتمبرًعام2ًً

ًالخطأ ًلنسبة ًمجال ًوال ًمرافقيا ًأو ًلمدولة ًبصمة ًنشاطاتياًيمت ًإزاء ًالدولة فيناًً،إلى
نوًىناكًإالصددًومعًىذاًالرأيًالفقييًإالًاًفيًىذاًالمسؤوليةًالتقصيريةًالًتصمحًتمامًً

عندماًتقومًالدولةًبدفعًالتعويضاتًًم3286سبتمبر2ًًخرًيشيرًإلىًإنًقانونًآاتجاهً
 .(36)تضامنساسًنظريةًالأنياًتقومًبذلكًعمىًإبلًً،لًالتبعةليسًعمىًأساسًفكرةًتحم
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نًيكونًالضررًأالمسؤوليةًعمىًأساسياًًنعقادالوتشترطًنظريةً)تحملًالتبعة(ً
ضرارًنتيجةًأمثالًذلكًإصابةًشخصًبً،اًإلىًتصرفًأوًنشاطًصادرًعنًالدولةراجعًً

ًإرىابية ًمعًجماعة ًشخصًبمعاونًتفاوضو ًقام ًأو ًالدولة ًضدًًةلصالح موظفيًالدولة
ًً،ييناإلرىاب كلًً،ييناإلرىابوكذلكًحالةًإصابةًالمواطنينًبأسمحةًالشرطةًإثناءًمطاردة

ً.(35)وتتحملًالدولةًالتعويضًلممتضررينً،تمكًالعيوبًتنيضًبياًنظريةًتحملًالتبعة

ًتوفير ًالفقو ًحاول ًلممتضررًلقد ًالمسؤوليةًًوً،حماية ًإحالل ًخالل ًمن ذلك
عمىًتعويضًًحصولًالمتضرروذلكًلضمانً،ًالموضوعيةًمحلًالمسؤوليةًالشخصية
ًخطأ ًوقوع ًعن ًبغضًالنظر ًالمسؤوليةًً،عادل ًحال ًفي ًصعوبة ًأكثر ًاألمر ولكن

نًمسؤوليةًالدولةًوكذلكًمسؤوليةًألً؛ةًعنًممارسةًالموظفينًلوظائفيمالمدنيةًالناشئ
ًالقانونًً،الموظفًليستًمطمقة ًفي ًالمدنية ًلممسؤولية ًبنفسًالنظرة ًإلييا ًينظر وال

ً.(38)اوىًمراكزًإطرافًالمسؤوليةالخاصًحيثًتتس

حيثًً،اًلالتجاىاتًالفقييةًىيًحلًقانونيًبديلإنًنظريةًتحملًالتبعةًووفقًًًكما
ً.(32)يبحثًالفقوًعنًأساسًقانونيًيبررًالمسؤوليةًالتيًتتأصلًعمىًأساسًالضررًوحده

فاتجوًالىًتأسيسياًً،ةساسًىذهًالمسؤوليأنوًاختمفًفيًإفً،ماًالفقوًالعراقيأ
حيثًاعتمدًعمىًً،ساسًالضررأخرًلتغميبًواتجوًالجانبًاآل،ً(50)ساسًالخطأأعمىً

ً.(53)شراحًالقانونًىذاًاالتجاهًيدًعددًمنأعنصرًالضررًفقطًًو

،ًتؤيدًىذهًالنظريةًالموضوعيةًصدرًالمشرعًالعراقيًمجموعةًمنًالقوانينأوقدً
ًقانونًالتقاعدًوالضمانًاالجتماعيًذوًالرقمً ًقانونً،3253ًلسنة12ًًومنيا ومنًبعده

والذيًجاءًفيًأسبابو3280ًلسنة25ًًالتأمينًاإللزاميًمنًحوادثًالسياراتًذوًالرقمً
امًالمؤمنًبدفعًالتعويضًبدالًمنًلتًزقانونًنظريةًتحملًالتبعةًكأساسًالعتمدًالا)ًالموجبة

،ًوبعدًعامً(عتمادهًالمسؤوليةًالقائمةًعمىًأساسًالخطأًالمفترضًالقابلًإلثباتًالعكسا
 يدز.حولًتعويضًضحاياًمرضًاإل5002لسنة11ًًقانونًرقمًًصدرًالمشرعأً،5001
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قانونًرقمًالً،اإلرىابتعويضًضحاياًجرائمًًإطارالعراقيًفيًًصدرًالمشرعأكماً
لسنة50ًًوكذلكًإصدارًقانونًرقمًًاإلرىاب،ًوالخاصًبتعويضًضحايا5004ًنةًلس30ً

لعسكريةًوالعممياتًاواألخطاءًً،ًويسمىًبقانونًتعويضًضحاياًالعممياتًالحربية5002
25ًبالقانونًرقمًًوالمعدلً،(55)50/6/5033وصدرتًتعميماتًىذاًالقانونًفيًًيةاإلرىاب
وتدلًتمكًالقوانينًعمىًتبنيًالدولةًً.5032لسنة5ًً،ًوالمعدلًبالقانونًرقم5032ًلسنةً

ًالدولة.ًبدونًخطأًمنًنياًتعوضًحتىإيًأً؛لنظريةًتحملًالتبعة

المعدلًالخاصًبتعويضًالمتضررينًمنًجراء5002ًًلسنة50ًًفالقانونًرقمً
جلًحمايةًأرًفقط،ًوذلكًمنً،ًوأسسًالمسؤوليةًعمىًأساسًالضًريةاإلرىابالعممياتً

ً.ًإذًلوأوًصعوبةًإثباتوعمىًإثباتًعنصرًالخطأًًممنًحيثًعدمًقدرتيًالمضرورين
التيًًاألضرارورينًعمىًتعويضاتًعنًضًرصدورًىذاًالقانونًلتعذرًحصولًالمالً
ً.(51)يةاإلرىابصابتيمًنتيجةًلمعممياتًأ

ًإ ًالدولةًبدفعًاوأنًًفقط،ًعمىًعنصرًالضررتقومًًأساسًالمسؤوليةًنإذ لتزام
أساسًالخطأ،ًذلكًالًيقومًعمىًًاوفقًًفالتعويضًً.التعويضاتًأصبحتًضرورةًاجتماعية

ًًبيدفً؛بلًعمىًأساسًاجتماعي ًالمجتمعأمساعده ًفيًًفراد العممياتًخطارًأمواجية
ًلتخفيفًً،يةاإلرىاب ًالدولة ًمن ًمحاولة ًًاألضراروذلك ًتمك ًجراء ًمن ًالعممياتالناجمة

نًاختمفتًالدولًفيًذلك ً.(54)ويكونًأساسًالمسؤوليةًىوًنظريةًتحملًالتبعةًوا 

ً،طبيعةًخاصةًلتزامًذواكماًأشرناًأعاله،ًىوًًالنظريةًليذهًاوفقًًًلتزامًالدولةاف
ًفي ًًتتمثل ًالدفع ًًوتعويضات ًالممتضررين، ًلتزاميا ًًنالشأًىذافي ًأخالقيًاىو لتزام

ًفيًأغمبنًالمشرعًالعراقيًأنجدًً،عمىًىذاًوقانوني.ًالتزامًواجتماعيًأكثرًمنًكونوً
ًاستنادًً،ًًوويضاتتعالقوانينوًالخاصةًقدًأسسًدفعً عمىًأساسًًالموضوعيةمنظريةًلا

ً.(52)عنصرًالضررًفقط

ًإفً،وعميو ًالعراقي ًالقضاء ًن ًالدولةًإطاروفي ًالدعوىًضد ًالًً،إقامة فإنو
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ًيتعمقًبجرائمًًوًيسمعًتمكًالدعاوى ًفيما ًتمكًالميمةًأوكلًبل.ً(56)اإلرىابخصوصا
اً،ًوفقًًاإلرىابستالمًطمباتًالتعويضًعنًجرائمًابلجانًإداريةًفيًكلًمحافظةًًإلى

بعضًأحكامًالقضاءًًإلى.ًولكنًبالرجوعً(55)المعدل5002ًلسنة50ًًإلحكامًقانونًرقم
ً ًوفقًًالعراقي ًالمدنية ًالدولة ًمسؤولية ًًاحول ًالموضوعية ًمحكمةًإلمنظرية ًقضت ذ

ً.(58)التمييزًبدفعًتعويضًلممتضررًمنًوزارةًالداخمية

ًً،وعميو ًالباحث ًلقيامًأيرى ًكأساس ًاألصمح ًىي ًالموضوعية ًالنظرية ن
ً ًتعويض ًعن ًالدولة ًًالناجمةًاألضرارمسؤولية ًالعمميات ًحيثيةاإلرىابعن نًإً،
الناتجةًًاألضرارمًالدولةًبدفعًالتعويضًعنًالتًزاعيةًًوالمالئمةًبينًالنظريةًالموضًو

،ًالمعدل5002ًلسنة50ًًنصًالقانونًرقمًً،ًوذلكًمنًخالليةاإلرىابعنًالعممياتً
ًليذاًاألساس.ًاستنادًًاتعويضًالحيثًتدفعًالدولةً

 المبحث الثاني

  األضرار التزام الدولة بالتعويض عن
 يةاإلرهابالناتجة عن العمميات 

،ًسواءًكانًيةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتًًاألضرارنًالتزامًالدولةًبتعويضًإ
ًأساس ًعمى ًالشخصيةًذلك ًًالنظرية ًعمى ًأم ًالموضوعيةأ)الخطأ( ًالنظرية ًساس
ًعمىً ًا)الضرر(، ًالجرائم ًمنًخطر ًاألفراد ًبحماية ًمكمفة ًالدولة ًأن ًيةاإلرىابعتبار

ً ًحيث ًسالمتيم، ًبالتعويضوتأمين ًالدولة ًًتمتزم ًتمك ًمسؤوالًًًاألضرارعن ًبوصفيا
ًأوًيتعذرًمعرفتو.ً،ًوذلكًلكونًمحدثًالضررًفيًأغمبًاألحوالًيكونًمجيوالًًأصياًلً

ليسًمنًالممكنًًيةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتًًاألضرارنًمحوًآثارًإحيثً
ًبالنظ ًبالكامل ًإزالتيا ًالصعب ًمن ًبل ًًإلىر ًالجرائم ًتخمفو ًما منًًيةاإلرىابطبيعة

لًوقوعًالضررًالناجمًعنًالعملًماًكانتًعميوًقبًإلىأضرار،ًفالًيمكنًإعادةًالحالً
ًاإلاإلرىاب ًأو ًكالوفاة ًوماًي، ًجزئي، ًأو ًكمي ًعجز ًمن ًتسببو ًوما صاباتًالجسدية
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ًيحدثوًأتخمفوًمنًأضرارًماديةًأوًمعنويةً منًدمارًلألبنيةًًاإلرىابوًجسدية،ًوما
الحكمًبالتعويضًومنًثمًفالًسبيلًأمامًالمحكمةًسوىًوالممتمكاتًالعامةًأوًالخاصة.ً

ًً.(52)اًأوًغيرًنقديبمقابلًسواءًكانًنقديً 

ًًىذاًو ًأما ًالعراقية ًالتعويض ًلجنة ًكدتو ًالعممياتًبشأن ًضحايا تعويض
عماًأصابيمًمنًفييًتقدمًلممتضررًوذويًالشييدًمبمغًمنًالمالًكتعويضًً،يةاإلرىاب
لسنة25ًً،ًالمعدلًبالقانونًرقم5002ًلسنة50ًًلنصًالقانونًرقمًًا.ًوذلكًوفقًًضرر
ً.5032لسنة5ًً،ًوالقانونًرقم5032ً

اً،ًقدًالًيكونًتعويضًًيةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتًًاألضرارفالتعويضًعنً
تحممياًًاًلخصوصيةًالنشاطًماًيمكنًأنًيترتبًعنوًمنًتكاليفًالًيمكننظرًًً؛كاماًلً

البحثًعنًأنظمةًتعويضًجماعيةًتأخذًعمىًعاتقياًًإلىًبسيولة.ًاألمرًالذيًيدعو
،ًكالتأمين،ًأوًيةاإلرىابفرادًمنًجراءًالعمياتًالتيًتصيبًاألًاألضرارالتعويضًعنً

ًأغمب ًلكون ًالتأمينية ًاألنظمة ًىذه ًكفاية ًعدم ًالعممياتًًاألضرارًعند ًعن الناجمة
ًإالًغيرًقابمةًلمتغطًيةاإلرىاب يةًالتأمينيةًإالًبصعوبة،ًأوًالًيقبلًالمؤمنونًتغطيتيا

بشكلًجزئي،ًكانًالبدًمنًالبحثًعنًوسائلًأخرىًمكممةًتمكنيمًمنًمواجيةًالجزءً
ًغيرًالقابلًلمتغطية،ًكصناديقًالتعويضات.

ًسوفًنق ًالمبحثًوعميو ًىذا ًبتقسيم نتحدثًفيًاألولًعنًً:مطمبينًإلىوم
ً ًعن ًالتعويض ًالًاألضرارطرق ًالعمميات ًعن ًالعينيًًيةاإلرىابناتجة )التعويض

ًوالتعويضًالنقدي(،ًوفيًالثانيًنتحدثًعنًالتعويضًبواسطةًصناديقًالضمان.
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 المطمب األول
 الناتجة  األضرارطرق التعويض عن 
 يةاإلرهابعن العمميات 

ي،ًفالقاعدةًىيًوجوبًاإلرىابعنًالعملًًناتجإذاًماًأصيبًشخصًبضررً
ًأصابو،ً ًالذي ًالضرر ًعناصر ًكافة ًيغطي ًتعويضًكامل ًعمى ًالمضرور حصول

ًفإنً،حالتوًاألولىًقبلًتعرضوًلمفعلًالضار،ًوعميوًإلىوبالقدرًالذيًيعيدًالمضرورً
لمقواعدًالعامةًيشملًماًلحقًالمضرورًمنًخسارةًوماًفاتوًمنًكسبًًاالتعويضًوفقًً

ًالتعويضًعنًالضررًاألدبي.ًلىإكتعويضًمادي،ًباإلضافةً

فروع،ًنتحدثًفيًاألولًعنًًةثالثًإلىسوفًنقومًبتقسيمًىذاًالمطمبًوعميوً
ًكيفيةً ًالثالثًنتحدثًعن ًوفي ًالتعويضًالنقدي، ًعن ًالثاني ًوفي التعويضًالعيني،

ًتقديرًالتعويض.

 الفرع األول

 التعويض العيني

لًالضارًمقبلًوقوعًالعًكانًعميياماًًإلىًالحالإعادةًًالتعويضًالعينيًيعد
ًال ًفالناتجًعن ًالذيًأدىًاإلرىابعل ًالضرر.ًإلىي ًًوقوع ًيعد ًفيو ًمن طرقًأفضل

زالتوًبدالًًًإلىوذلكًألنوًيؤديًً؛التعويض رًعمىًحالوًمنًبقاءًالضًرًمحوًالضررًوا 
عطاءًالمتضررًمبمغًً عنوًكماًىوًالحالًفيًالتعويضًًامنًالمالًيقدرًلوًعوضًًًاوا 

منًًمعماًأصابيًلممتضررينًنًالتعويضًالعينيًُيحققًحمايةًفعالةالنقدي،ًوبذلكًفإ
ً.(10)،ًبطريقةًمباشرةًدونًالحكمًلوًبمبمغًمنًالنقوديةاإلرىابجراءًالعممياتًًضرر

ً ًالعراقي ًالمشرع ًأخذ ًأجلوقد ًمن ًالتعويضًالعيني عنًلتعويضًاًبطريقة
ًمنًالقانون502ًالمادة)ًوذلكًبموجبًالماديًوالمعنويًابنوعييًالحاصمةًاألضرار )
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عمىًًلمظروفًوبناءًًًانوًيجوزًلممحكمةًتبعًًأرًالتعويضًبالنقدًعمىًويقد"ًالمدنيًبقولو
مرًمعينًأنًتحكمًبأداءًأوًأعميوًماًكانتًًإلىالحالةًنًتأمرًبإعادةًأطمبًالمتضررً

ً.(13)"وذلكًعمىًسبيلًالتعويضً،وًبردًالمثلًفيًالمثمياتأ

ذًالًإً؛يةاإلرىابالناتجةًعنًالعممياتًًاألضرارالتعويضًعنًًإطارنوًفيًإإالً
ي،ًاإلرىابماًكانًعميوًقبلًوقوعًالفعلًالضارًالناتجًعنًالعملًًإلىيمكنًإعادةًالحالً

ً؛صابتوًبأضرارًنفسيةإجزئي،ًأوًًأوًيوًإصابتوًبعجزًكمأاًفيًحالةًوفاةًالمتضررًكم
ماًفيًحالةًتيدمًأ.ًماًكانًعميوًقبلًحدوثًالضررًإلىًعادةًالحالإذًالًيمكنًمعياًإ
ًنالب ًأو ًاألموالإاء ًًتالف ًالعمل ًعمىًً،ياإلرىابجراء ًالحصول ًلممتضرر ًيمكن فإنو

فرادًالذينًفقدواًمنازليمًمًالحكومةًالعراقيةًبتعويضًاأل.ًومثلًذلكًقيا(15)التعويضًالعيني
بقطعًأراضيًسكنيةًوشققًسكنية،ًوكذلكًمنحتًًيةاإلرىابراضييمًنتيجةًالعممياتًأأوً

ً.(11)ةقطعًسكنيًةلذينًحصمواًعمىًدرجةًعجزًمعينلذويًالشيداءًوالمفقودينًوالجرحىًا

منًجراءًالعممياتًضحاياًالمنحًًإلىالدولةًقدًتمجأًًونأًإلىشارةًكماًتجدرًاإل
مراكزًًكفتحً،والتيًيمكنًاعتبارىاًتعويضًبطريقًخاصً،بعضًاالمتيازاتًيةاإلرىاب

ً ًخاصة ًقطعتأًالضحايا،صحية ًالمعوقينًومنحيم ًمنحًوكذلكً،راضيًسكنيةأًىيل
ًأل ًقروضًميسرة ًبناء ًليم،جل ًًمساكن ًالتعويضاتًوكما ًتمك ًتمتد ًًقد ًذويلتطال

ًً.(14)وًالتعيينأفيًماًيتعمقًبالدراسةًالشيداءًومنحيمًبعضًاالستثناءاتًالضحاياًأوً

 الفرع الثاني

 التعويض النقدي

نًالتعويضًالنقديًىوًمبمغًمنًالنقودًيدفعًلممضرورًبموجبًحكمًقضائيًأ
ًعوضًً ًضرر ًمن ًالمضرور ًأصاب ًلما ًمقابل ًوىوًبصفتو ًالتعويضًالعيني، ًعن ا

ً ًالتعويضًعن ًأوًًاألضراريشمل ًمعنوية ًأو ًكانتًمادية ًسواء ًباألفراد ًتمحق التي
ً.(12)موالًوالممتمكاتالتيًتصيبًاألًاألضرارجسدية،ًكماًيمتدًليشملًالتعويضًعنً
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فإنوًًيةاإلرىابالناتجةًعنًالعممياتًًاألضرارطبيعةًوخصوصيةًًإلىوبالنظرً
ًالحالً ًالقاضيًإالًالمجوءًًإلىمنًالصعبًإعادة ًفالًسبيلًأمام ًكانًعميو، ًإلىما

 التعويضًبمقابلًالمعروفًفيًالقواعدًالعامة.ً التعويضًالنقدي،ًوىوًنوعًمن

الناتجةًعنًالعممياتًًاألضرارنًالتعويضًالماليًعنًإً،والجديرًبالمالحظة 
ًًيةاإلرىاب ًأصابًًاألضراريتضمنًكافة ًوىيًالمبالغًالالزمةًإلصالحًما الحاصمة،

ًبسببً ًوخسارة تالف ًوا  ًوتدمير ًضرر ًمن ًالخاصة ًأو ًالعامة ًوالممتمكات األفراد
ً.ًراراألضالمصروفاتًالالزمةًلتقديرًىذهًًإلى،ًباإلضافةًيةاإلرىابالعممياتً

الفقرةًالثانيةًً(502بموجًالمادة)ًالمشرعًالعراقيًبيذاًالنوعًمنًالتعويضًخذوقدًأ
أنًًلمظروفًوبناًءًعمىًطمبًالمتضرر.ًايجوزًلممحكمةًتبعًً"بقولوًًمنًالقانونًالمدني

ً.(16)"تحكمًبأداءًأمرًمعينًأوًبردًالمثلًفيًالمثمياتًوذلكًعمىًسبيلًالتعويض

طرقًمالءمةًإلصالحًالضررًالىوًمنًأكثرًًالنقديالتعويضًفإنًً،وعميو
ًالوضعًًإمكانيةفيًحالةًعدمًًالمترتبًعمىًالعملًغيرًالمشروع ًكانًًإلىإعادة ما

ًالفعل كونياًوسيمةًلمتبادلًتعدًًإلىوذلكًألنًالنقودًباإلضافةًً؛عميوًقبولًوقوعًىذا
ًلت ًوسيمة ًذاتو ًالوقت ًفي ًجميع ًًاألضرارقويم ًذلك ًفي ًعنًًاألضراربما الناجمة

ًفيياًيةاإلرىابالعممياتً ًيتعذر ًالتي ًاألحوال ًالقاضيًفيًجميع ًولذلكًيتعينًعمى ،
التعويضًالعينيًوالًيرىًأماموًمنًسبيلًلمتعويضًغيرًالنقدي،ًأنًيحكمًبتعويضً

ً.(18)"…ويقدرًالتعويضًبالنقد"،ًوقدًنصًالمشرعًالعراقيًعمىًذلكًبقولوً(15)نقدي

اًيعطىًدفعةًواحدةًاًمحددًًالتعويضًالنقديًأنوًيكونًمبمغًًيًوالقاعدةًالعامةًف
أوًًااًمقسطًًمنًأنًيكونًالتعويضًالنقديًمبمغًًنوًليسًىناكًماًيمنعًإلممتضرر،ًإاّلً

ًمرتبًًإيرادًً ًًاا ًراجعة ًذلك ًفي ًوالمسألة ًالحياة، ًالقاضيًإلىلمدى ًشكلًًتقدير لتعيين
ًًاالتعويضًالنقديًتبعًً ًالمظروف،ًوىذا ًنصًعميو (502ًلمشرعًالعراقيًفيًالمادة)ما

يكونًًلمظروفًويصحًأنًاتعينًالمحكمةًطريقةًالتعويضًتبعًً"بقولوًًمنًالقانونًالمني
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ً.(12)"الةًإلزامًالمدينًبأنًيقدمًتأمينًًويجوزًفيًىذهًالحاًااًمرتبًًاًأوًإيرادًًالتعويضًأقساطًً

وعمىًذلكًيرىًالباحثًأنًطريقةًالمرتباتًسواءًكانتًلمدةًمؤقتةًأوًلمدىً
إذًً؛لورثتوًمنًمبمغًالتعويضًاإلجماليالحياةًأصمحًفيًالواقعًلمشخصًالمصابًأوً

ًالمرتباتًدخاًلًنيإ ًليم ًتضمن ًمتجددًًثابتًًًا ًاا ًقانون ًنصًعميو ًما ًوىذا لسنة50ًً،
ًًالتقاعديًوكذلكًبالنسبةًلممعوقين.المعدلًعندماًمنحًذويًالشييدًالراتب5002ًً

 الفرع الثالث

 كيفية تقدير التعويض

رًمنًخسارةًوماًفاتوًًوضًريشملًماًلحقًالمًاًلمقواعدًالعامةالتعويضًوفقًًًنإ
ً.(40)التعويضًعنًالضررًاألدبيًإلىباإلضافةًمنًكسبًكتعويضًمادي،ً

ًالتعويضًعف ًالمًاألضرارن ًلحقت ًالتي ًمنًوضًرالمادية مياتًالعمًجراءًر
ًالمًيةاإلرىاب ًاسترداد ًاإلصابةًًوضًريعني ًنتيجة ًصرفيا ًالتي ًالمصروفات ًجميع ر

ًالخاصةً،الجسدية ًالعالج ًتكاليف ًأثناءًً،وكذلك ًخدمتو ًمصاريف ًأنواع وجميع
ًالضرر ًاستمرار ًوطوال ًالقضائيةً،اإلصابة ًتعطً،والمصاريف ًعنًيومصاريف مو

ًأدائو ًعن ًعجزه ًأو ًالنفقاً،العمل ًمن ًالضررًًتتالءمتًالتيًوغيرىا معًخصوصية
رًالتعويضًًوضًراألدبيةًفيعنيًذلكًاستحقاقًالمًاألضرارالحاصل.ًأماًالتعويضًعنً

ً.ً(43)النفسيةًالتيًيتعرضًلياًاآلالمعنًالمعاناةًًو

ً ًتقدير ًويثير ًبالنسبة ًًاألضرارًإلىالتعويض ًالعمميات ًعن ،ًيةاإلرىابالناجمة
ًالتعويض،ًوعدمًبالوقتًالذيًيً،صعوباتًتتعمقًمنًناحية مكانًتعيينًإتمًفيوًتقديرًىذا

ذًالًإمرًلمضررًوقيمتوًمنًناحيةًأخرى،ًاًبسببًالتغيرًالمستمدىًىذاًالتعويضًتعييناًنيائيً 
ًالحقيقيةً ًتتركوًمنًآثارًكبيرةًتبدأًاألضرارلتمكًيمكنًتقديرًالقيمة ابةًوالجروحًباإلصًلما

ًاآل ًاآلفسيةًواالجتماعيةثارًالنوتنتييًبالموتًثم بدقة،ًوتمك ً.(45)المًالًنستطيعًتقديرىًا
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ًذلك ًفيًً،وعمى ًالمادي ًالتعويض ًتقدير ًعمى ًالعراقي ًالمشرع نص
تقدرًالمحكمةًالتعويضًً-3"ًوالتيًتنصًعمىًأنوً،(ًمنًالقانونًالمدني505المادة)

ًلحقًالمتض ًفاتوًمنًكسبًبشرطًفيًجميعًاألحوالًبقدرًما نًأررًمنًضررًوما
الحرمانًويدخلًفيًتقديرًالتعويضًً-5يكونًىذاًنتيجةًطبيعيةًلمعملًغيرًالمشروعً

ً.ً(41)"نًيشملًالضمانًعمىًاألجرأمنًمنافعًاألعيانًويجوزً

ًلمًيتيسرًلممحكمةً"ً(ًعمىًأنو508كماًنصًفيًالمادة) ارًنًتحددًمقدأإذا
ًًاكافيًًًاالتعويضًتحديدًً ًأفميا ًفي ًبالحق ًلممتضرر ًتحتفظ ًيطأن ًمدةًن البًخالل

ً.ً(44)"معقولةًبإعادةًالنظرًفيًالتقدير

ًالمادة) ًفي ًأنو502وكذلك ًعمى ًتنص ًوالتي ًطً-3"ً( ًالمحكمة ريقةًتعين
وزًفيًىذهًويجًااًمرتبًًاًأوًايرادًًقساطًًأنًيكونًالتعويضًألمظروفًويصحًًاالتعويضًتبعًً

نوًيجوزًلممحكمةًأويقدرًالتعويضًبالنقدًعمىًً-5.ًانًيقدمًتأمينًًأالحالةًإلزامًالمدينًب
نًأوًأماًكانتًعميوًًإلىبإعادةًالحالةًنًتأمرًألمظروفًوبناءًعمىًطمبًالمتضررًًاتبعًً

ً.ً(20)"وًبردًالمثلًفيًالمثمياتًوذلكًعمىًسبيلًالتعويضأتحكمًبأداءًأمرًمعينً

ًالمادة) ًفي ًنص ًأنو530كما ًعمى )ً"ً ًلممحكمة ًمقدارًأيجوز ًتنقص ن
ًإوًأالتعويضً ًاشتركًبخطئوًفيًًذاأالًتحكمًبتعويضًما حداثًإكانًالمتضررًقد
ً.(23)"وًكانًقدًسوىًمركزًالمدينأوًزادًفيوًأالضررً

فيًنصوصًالتعويضًعنًالضررًاألدبيًنًالمشرعًالعراقيًلمًيتناولًإإالً
ً.موادًالقانونًالمدني

ًذلك ًً،ومن ًلنا ًالمباشرًًتقديرًنأيتضح ًأساسًالضرر ًعمى التعويضًيكون
ًوغير ًالمدنيةًالمتوقع ًالدولة ًنطاقًمسؤولية ًعنًالًاألضرارًعنًالمتوقعًضمن ناجمة

األمرًالذيًًواجبًحفظًاألمنًوالسالمًفيًالبالد،بخاللًموظفيياًي،ًنتيجةًإاإلرىابالعملً
ً ًعمل ًعنو ًونتج ًأمني ًحدوثًخمل ًاإلىمال ًىذا ًعن ًبالغةًنتج ًسببًأضرار إرىابي



 4244 فبراير – السبعونو  الثاني العدد               واألربعون الثامنة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 5;2 

عتبارًجميعًنًتأخذًبنظرًاإلأىاًالتعويضًوىناًيتعينًعمىًالمحكمةًعندًتقديًرًلممجتمع.
ًاإلىمالًوالتقصيرقوعًوكذلكًالظروفًالتيًرافقتًًوً،الظروفًالمحيطةًبأطرافًالدعوى

ً،ًويكونًىذاًالتقديرًوفقًعناصرًالتعويضًالثابتة،ًالتيًيتوازنموظفيًالدولةًجانبًمن
ًالحاصل.ًمعًالضررًثًيتكافأبياًتقديرًىذاًالتعويضًمعًالعمةًفيًفرضوًبحي

ً ًالعراقيًنإكما ًًنصًالمشرع ًالتعويضًعن ًتقدير ًعنًًاألضرارعمى الناتجة
ًفيًًيةاإلرىابالعممياتً ًيخص5002ًًنًلس50ًالقانونًرقم ًوذلكًفيما ًاألضرارالمعدل،

ًلمًيضعًحدًمعينًلألضرارًالمادية)الممتمكات(،ًوتركًتقديرًقيمةًالتعويضً الجسديةًولكن
ًًإلى ًمتخصصة، ًالمادة)لجان ًبموجب ًلمنظر32ًوذلك ًلجان ًخول ًبموجبيا ًوالتي ًمنو، )

بطمباتًتعويضًالمتضررينًوىذهًالمجانًتتولىًتقديرًالتعويض،ًويختمفًىذاًالتعويضًمنً
ًلقيمةًأخرىًإلىحالوً (ًمنًالقانونًرقم33ً،35ًكماًقررًفيًالمواد)ً.(25)تقديرًالتعويضًتبعا
ًالمعدل،ًصرفًراتبًتقاعديًلممتضررًفيًحالةًعجزه،ًولخمفوًعندًوفاتو.5002ًًلسنة50ًً

حتماليةًالجسديةًإلًاألضرارمةًالتعويضًعنًاًلذلكًبعدمًتحديدًقيونرىًوفقًً
ًمستقباًلً ًتفاقميا ًفي ًالمشرع ًفعل ًما ًعكس ًعمى ،ً ًرقم 50ًًالقانون 5002ًلسنة

الماديةًدونًتحديد،ًوكانًًاألضرارضرارًالجسديةًوتركًحيثًوضعًحدًلألً،المعدل
صاباتًفيًتفاقمًتمكًاإلالجسديةًدونًتحديدًالحتمالًًاألضرارنًيتركًأجدرًبوًاأل

ًالمادية.ًاألضرارالمستقبل،ًوتحديدً

ً ًبضرورةوعميو ًالعراقي ًالمشرع ًمن ًتشريعيً ًنتمنى ًالنصوصًالتدخل ًلتعديل ا
ًلكيًيتحققًالتواؤمًبينًمقدارًالتعويضًوالضررً المتعمقةًبشكلًالتعويضًووقتًتقديره

ًالعممياتًالمتغي ًًيةاإلرىابرًلممتضررينًمنًجراء ،5002ًًلسنة50ًوتعديلًقانونًرقم
ًاال ًبنظر ًيأخذ ًأن ًاألسعارًحيثًالبد ًوارتفاع ًالنقود ًالتعويضًقيمة ًتقدير ًعند عتبار

تمرةًلكيًينسجمًمقدارًالتعويضًمعًحجمًالضررًسواءًكانًذلكًمنًخاللًبصورةًمس
ًالقانونًفيًتقديرًالتعويضًمباشرةًاستنادًً نسبةًًإلىاًعملًالمجانًالمشكمةًبموجبًىذا

ًالمتضرر.ًالعجزًالتيًيعانيًمنيا



 ثائر سعد عبدهللد.     مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض األضرار الناجمة عن العمميات اإلرهابية في القانون العراقي 

Forty - eighth year - Vol. 72 February 2022 5;3 

 المطمب الثاني
 التعويض بواسطة صناديق الضمان

،ًتعويضًغيرًمؤكدًقدًيترتبًعميياًتطبيقًالقواعدًالعامةًفيًالتعويضأنً
ً.يةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتًًاألضرارفيًمجالً

ًالتعويضً ًباًومافدعوى ًقبول، ًشروط ًمن ًتتطمب ًإجراءاتًًإلىإلضافة بطء
ً ًاالتقاضي، ًفي ًالمضرور ًيواجيا ًقد ًالتي ًالمسؤوليةلصعوبات ًإركان ًًإثبات جانبًفي

ً ًالضرر، ًمحدث ًمجال ًالتعويضًفي ًتحقق ًعدم ًالعممياتًًاألضرارتؤكد ًعن الناجمة
زاءًىذهًالصعوباتًكانتًالحاجةًممحةًلمبحثًعنًوسائلًأخرىًلمتعويضًعن.ًيةاإلرىاب ًوا 
ًاألضرارتمكً ًأجل، ًحمايةًمن ًنظام ًًفعالةًتوفير ًعن ًوتعويضيم ًاألضرارلممضرورين

ً.ً(21)صناديقًالضمانًإنشاءكرةًفيً،ًومنًىناًجاءتًالفيةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتً
ًأساسًًًو ًالضمان ًصندوق ًعنًًايقوم ًبصرفًالنظر عمىًتعويضًالمضرور
ًوأنًكانًالًيعوضًإالًًالمسؤولمعرفةً ًالناشئةًعنًًاألضرارأوًالضامن، الجسدية
ً ًاإلرىابجرائم ًمن ًغيرىا ًدون ًالحادثًًاألضرار، ًعن ًالناجمة ًالبحتة، المالية
عنًنفسوًًامنًمبدأًاجتماعيةًالمخاطرةًدونًأنًيخمعًتمامًًيستمدًجذورهًًوً،ياإلرىاب
ً.(24)الفردية،ًالتيًتقومًعمىًأساسًالخطأًالمسؤوليةرداءً

ًالمش ًنظم ًوقد ًبقانون ًالفرنسي 2ًًرع ًالضمانًً،3286سبتمبر ًصندوق عمل
جراءاتًالمطالبةًبالتعويضًوفقًًاإلرىابالخاصًبضحاياً لنظامو،ًًا،ًوبينًمواردًالصندوقًوا 

والقواعدًالخاصةًبتطبيقًىذاًالقانونًمنًحيثًالزمانًوالمكان،ًوالمدةًالتيًيجوزًالمطالبةً
عدمًاستطاعةًالحصولًأيًأنوًلكيًيحصلًالمضرورًعمىًالتعويضًأنًيثبتً .خالليا

عويضًصندوقًعمىًأيةًتعويضًحقيقيًوكاملًبطريقًآخرًورغمًىذاًالشرطًفإّنًلجانًت
 .(22)بواقعيتوًفتجنبتًالرفضًالتمقائيًلطمباتًالتعويض النصالضمانًفسرتًىذاً

ًالنظام)صناديقًً،وبذلك ًىذا ًتأسيس ًفي ًاستند ًقد ًالفرنسي ًالمشرع فإن
،ًوالتيًتقومًعمىًأساسًمبدأًالتضامنًالضمان(ًعمىًأساسًمبدأًاجتماعيةًالمسؤولية

الذيًيقضيًعدمًتعميقًحصولًالمضرورًعمىًالتعويضًعمىًوجودًفردًًاالجتماعي،
نوًأحيثًًأوًكيانوًأوًسالمتوًالجسدية.ًاإلنسانؤولًإذاًكانًموضوعًالضررًحياةًمس
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ًيساره ًوثبت ًمعروف ًالمسؤول ًالشخص ًكان ًتطبيقًً،إذا ًمن ًيحول ًال ًذلك فإن
ًع ًالفردية ًالمسؤولية ًمعروفًويسيل ًدإمىًذلكًالشخصًلكونو عوىًالتعويضًقامة

ًتعذرًً؛عميو ًالصندوقًإالًإذا ًمسؤولية ًالًتقوم ًإذ ًالمسؤولية ًفردية ألنًاألصلًىو
ًمبمغً ًوفاء ًعمى ًقادر ًوغير ًمعسر ًبأنو ًعرف ًأو ًالضامن ًأو ًالمسؤول معرفة

ًاألضرارفإنًالمضرورًيستطيعًالرجوعًعمىًالصندوقًبتعويضًً،وبالتالي.ًالتعويض
ي،ًوالرجوعًعمىًالمسؤولًمحدثًالضررًبتعويضًاإلرىابالجسديةًالناجمةًعنًالعملً

ً.(26)اًعمىًالوفاءًبالتعويضاًوكانًقادرًًمتىًماًكانًمعروفًًًاألضرارباقيً
الحصولًعمىًتعويضًأكبرًمنًذلكًالذيًعرضوًعميوًًلممضرورالًيجوزًًو

ًالمضرورالصندوق،ًوبالتاليًتجنيبوًعناءًتتبعًالمسؤولًعنًالضرر،ًثمًإّنًموافقةً
ًاألخيرًالذيًقدًً–ولوًبطريقةًضمنيةًً–عمىًعرضًالصندوقًتعدًتنازالًمنوً ىذا

ًاألضراراًيغطيًكافةًالمحكمةًوضمنًلوًتعويضًًًإلىمشقةًالمجوءًًالمضرورجنبً
ً.(25)يًدعوىًقضائيةًتتعمقًبنفسًالضررالماديةًوالمعنويةًالواقعةًعميوًعنًأ

ًاألضرارويظيرًدورًالدولةًفيًسبيلًكفالةًحقًالمضرورًفيًالتعويضًعنً
فيًغيرًتمكًالجرائمًبماًتسنوًمنًاألخرىًًاألضرارأوًًيةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتً

ً.(28)جتماعيةفيًممارسةًىذهًالوظيفةًاالساسًمةًتشريعيةًورقابيةًلياًالدورًاألنظأ
ىماتًالثابتةًواألقساطًواالشتراكاتًيتمًتمويلًصندوقًالضمانًمنًخاللًالمسا

لنفسًقواعدًتحصيلًًاموال.ًوتحصلًىذهًالمساىماتًوفقًًالخاصةًبعقودًالتأمينًعمىًاأل
ًعمىًعقًو ًسنويً الضرائبًالمفروضة ًبتحديدىا ًويصدر ًالتأمين، ًاالقتصادًًاد ًوزير قرار

ًالتقنينًالشروطًالصندوقًلتقنينًخاصًورقابةًخاصةًوالمالية.ًوتخضعًأعمال ،ًفيحدد
الواجبًتوافرىاًفيًالضحيةًوفيًمقدمًالطمبًوالبياناتًالدالةًعمىًصحةًالطمبًوغيرىاً

يًكشيادةًطبيةًأوًفحصًاإلرىابمنًالتبريراتًوالمبرراتًلمضررًالذيًيترتبًعمىًالعملً
ًلمصندًو ًتقدم ًقطبي ًعن ًأما ًتحويلًإفً،الجسديةًاألضرار. ًتغطي ًالتأمين ًشركات ن

ًوفقًًًصناديق ًتحصيميا ًويتم ًالضرائبًًاالضمان ًشأن ًفي ًبيا ًالمعمول ًالقواعد لنفس
ًال ًإالماديةًفًاألضرارتأمين.ًأماًعنًالمفروضةًعمىًعقود ًإلىنًالدولةًتقدمًضماناتيا

ًإعادةً ًبميمة ًالمكمفة ًالدولة ًمؤسسات ًإحدى ًوىي ًالتأمين ًإلعادة ًالمركزي الصندوق
ً.(22)غتيالواالًاإلرىابطرًالناجمةًعنًأعمالًالتأمينًضدًالمخا
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 :الخاتمة

ًاألضراربعدًأنًانتييناًبحمدًاهللًوفضموًمنًدراسةًمسؤوليةًالدولةًعنًتعويضً
ً ًالعمميات ًعن ًاألساسًًيةاإلرىابالناجمة ًبيان ًخالل ًمن ًوذلك ًالعراقي، ًالقانون في

ًتعويضً ًعن ًلمدولة ًالمدنية ًالمسؤولية ًعميو ًتقوم ًالذي ًعنًًاألضرارالقانوني الناجمة
النظريةًالموضوعيةًىيًاألصمحًكأساسًلقيامًمسؤوليةً،ًتبينًلناًأنًيةاإلرىابالعممياتً

ًالدولةًإ،ًحيثًيةاإلرىابجمةًعنًالعممياتًالناًاألضرارالدولةًعنًتعويضً نًمسؤولية
ًالمدنيةًالقائمةًعمىًأساسًالخطأًمسألةًنظريةًيصعبًبلًيستحيلًتحققيا.

عمىًًيةاإلرىاباتجةًعنًالعممياتًالنًاألضرارثمًبيناًالتزامًالدولةًبالتعويضًعنً
وتأمينًسالمتيم،ًحيثًًيةاإلرىابعتبارًأنًالدولةًمكمفةًبحمايةًاألفرادًمنًخطرًالجرائمًا

ًتمكً ًبالتعويضًعن ًالدولة ًوذلكًلكونًمحدثًًاألضرارتمتزم ًمسؤوالًأصيال، بوصفيا
ًخاللً ًمن ًذلك ًويتحقق ًمعرفتو. ًيتعذر ًأو ًمجيوال ًيكون ًاألحوال ًأغمب ًفي الضرر

ًماًكانًعميوًقبلًوقوعًالضررًأوًبالتعويضًالنقدي.ًإلىالتعويضًالعينيًبإعادةًالحالً

ًأخيرًً ًوتوصمنا ًًإلىا ًأن ًعن ًالعممياتًًاألضرارالتعويض ًعن الناجمة
اًلخصوصيةًالنشاط،ًوماًيمكنًأنًيترتبًاًكامالًنظرًً،ًقدًالًيكونًتعويضًًيةاإلرىاب

ًعنوًمنًتكاليفًالًيمكنًتحممياًبسيولة.

ً ًعمىًعاتقيا ًتأخذ ًبالبحثًعنًوسائلًأخرىًمكممة التعويضًعنًلذلكًقمنا
ًالعمياتًالتيًتصيبًاألًاألضرار ًمنًجراء ًالجزءًيةاإلرىابفراد ًمنًمواجية ًتمكنيم ،

ً ًالقابل ًوالتغير ًكصناديقًالتعويضات، ًالتعويضية، ًعمىًأساسًمبدأًلمتغطية يًتقوم
جتماعي،ًالذيًيقضيًعدمًتعميقًحصولًالمضرورًعمىًالتعويضًعمىًالتضامنًاال

ًأوًكيانوًأوًسالمتوًالجسدية.ًاإلنسانوجودًفردًمسؤولًإذاًكانًموضوعًالضررًحياةً

التوصياتًنأملًأنًتوصمناًلمجموعةًمنًالنتائجًًوومنًخالصةًىذهًالدراسةً
ًىتمام.تكونًجديرةًباإل



 4244 فبراير – السبعونو  الثاني العدد               واألربعون الثامنة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 5;6 

:النتائج  

 نًالنظريةًالموضوعيةًىيًاألصمحًكأساسًلقيامًمسؤوليةًالدولةًعنًتعويضًإ
ًالناًاألضرار ًالعمميات ًعن ًحيثيةاإلرىابجمة ًالنظريةًًنإً، ًبين المالئمة

نًمالناتجةًًيةاإلرىابنًالعممياتًعالموضوعيةًوالتزمًالدولةًبدفعًالتعويضاتً
نصًالقانونًرقمًًمن،ًوذلكًمنًخاللحفظًاألًإطاراخطاءًموظفيًالدولةًفيً

ًاًليذاًاألساس.المعدل،ًحيثًتدفعًالدولةًتعويضًاستناد5002ًًًلسنة50ًً

 ًأ ًالمتوقعًتقديرًن ًالمتوقعًوغير ًالمباشر التعويضًيكونًعمىًأساسًالضرر
ي،ًاإلرىابناجمةًعنًالعملًالًاألضرارنطاقًمسؤوليةًالدولةًالمدنيةًعنًًضمن
ًيتعينًعخاللًموظفيياًواجبًحفظًاألمنًوالسالمًفيًالبالد،ًإنتيجةً مىًوىنا

ً ًالتعويض ًتقديرىا ًعند ًالظروفًأالمحكمة ًجميع ًاالعتبار ًبنظر ًتأخذ ن
خطاءًمنًكًالظروفًالتيًرافقتًوقوعًتمكًاألوكذلً،المحيطةًبأطرافًالدعوى

فقًعناصرًالتعويضًالثابتة،ًالتيًيتوازنًموظفيًالدولة،ًويكونًىذاًالتقديرًًو
ًمعًالضررًالحاصل.ًأيثًيتكافبياًتقديرًىذاًالتعويضًمعًالعمةًفيًفرضوًبح

 اً،ًقدًالًيكونًتعويضًًيةاإلرىابالناجمةًعنًالعممياتًًاألضرارالتعويضًعنًنًإ
ًاًلخصوصيةًالنشاطًماًيمكنًأنًيترتبًعنوًمنًتكاليفًالًيمكننظرًًً؛كاماًلً

البحثًعنًأنظمةًتعويضًجماعيةًتأخذًًإلىًتحممياًبسيولة.ًاألمرًالذيًيدعو
ً ًعاتقيا ًعمى ًاألًاألضرارالتعويضًعن ًتصيب ًالعمياتًالتي ًجراء ًمن فراد

ًأغمبيةاإلرىاب ًلكون ًالتأمينية ًاألنظمة ًىذه ًكفاية ًعدم ًعند ًأو ًكالتأمين، ،ً
ًًاألضرار ًالعمميات ًعن ًإالًًيةاإلرىابالناجمة ًالتأمينية ًلمتغطية ًقابمة غير

بصعوبة،ًأوًالًيقبلًالمؤمنونًتغطيتياًإالًبشكلًجزئي،ًكانًالبدًمنًالبحثً
ًلمتغطية،ً ًالقابل ًغير ًالجزء ًمواجية ًمن ًتمكنيم ًمكممة ًأخرى ًوسائل عن

ًكصناديقًالتعويضات.
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 المشرعًالفرنسيًقدًاستندًفيًتأسيسًىذاًالنظام)صناديقًالضمان(ًعمىًأساسًنًإ
بدأًاجتماعيةًالمسؤولية،ًوالتيًتقومًعمىًأساسًمبدأًالتضامنًاالجتماعي،ًالذيًم

ؤولًإذاًيقضيًعدمًتعميقًحصولًالمضرورًعمىًالتعويضًعمىًوجودًفردًمس
ًأوًكيانوًأوًسالمتوًالجسدية.ًاإلنسانكانًموضوعًالضررًحياةً

 ًإ ًالتعويضًالنقديًن ًفي ًالعامة ًمبمغًًًىيالقاعدة ًدفعةًًامحددًًًايكون يعطى
ً ًإاّل ًلممتضرر، ًالتعويضإواحدة ًمنًأنًيكون ًيمنع ًليسًىناكًما النقديًًنو

ًمرتبًًأوًإيرادًًًامقسطًًًامبمغًً تقديرًًإلىلمدىًالحياة،ًوالمسألةًفيًذلكًراجعةًًاا
طريقةًالمرتباتًنًإلمظروف،ًحيثًًالتعيينًشكلًالتعويضًالنقديًتبعًًًالقاضي

الحياةًأصمحًفيًالواقعًلمشخصًالمصابًأوًسواءًكانتًلمدةًمؤقتةًأوًلمدىً
ًلورثت ًإذ ًالتعويضًاإلجمالي، ًمنًمبمغ ًالمرتباتًدخاًلًنيإو ًتضمنًليم اًثابتًًًا

ًماًنصًعميوًقانونًامتجددًً ًمنحًذوي5002ًًلسنة50ًً،ًوىذا المعدلًعندما
ًًالشييدًالراتبًالتقاعديًوكذلكًبالنسبةًلممعوقين.
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 ًب ًالعراقي ًمشرعنا ًالشًإنشاءنوصي ًلو ًتكون ًلمضمان ًعام خصيةًصندوق
،ًمعًإضفاءًوصفًالمالًالعامًعمىًأموالًاإلرىاباالعتباريةًلتعويضًضحاياً

بالحمايةًالقانونيةًلممالًالعام.ًوتحددًالدولةًمواردًىذاًًحتىًتحضًىذاًالصندوق
ًماليةالصندًو ًمبالغ ًرصد ًخالل ًمن ًوذلك ًوكذلكًًق ًاالتحادية ًالميزانية ضمن
ً.اإلرىابعنًجرائمًًوالمصادرةًالناتجةًستفادةًمنًمبالغًالغراماتيمكنًاال

 وضعًحدًلألضرارًًالمعدل5002ًلسنة50ًًالمشرعًالعراقيًفيًالقانونًرقمًنًإ
ًاألضرارتركًنًيأجدرًبوًالماديةًدونًتحديد،ًوكانًاألًاألضرارالجسديةًوتركً

ًاألضرارصاباتًفيًالمستقبل،ًوتحديدًدونًتحديدًالحتمالًتفاقمًتمكًاإلًالجسدية
ًبشكلً ًالمتعمقة ًالنصوص ًلتعديل ًالتدخل ًمشرعنا ًمن ًنأمل ًوعميو المادية.
رًالتعويضًووقتًتقديرهًلكيًيتحققًالتواؤمًبينًمقدارًالتعويضًوالضررًالمتغي

ًالعممياتً ًًيةاإلرىابلممتضررينًمنًجراء 50ًًوتعديلًقانونًرقم ،5002ًلسنة
ًب ًيأخذ ًأن ًالبد ًوارتفاعًحيث ًالنقود ًالتعويضًقيمة ًتقدير ًعند ًاالعتبار نظر

األسعارًبصورةًمستمرةًلكيًينسجمًمقدارًالتعويضًمعًحجمًالضررًسواءًكانً
ًالتعويضً ًالقانونًفيًتقدير ًبموجبًىذا ًالمشكمة ًالمجان ذلكًمنًخاللًعمل

خضاعًىذهًالمجانًاً المتضرر.ًًوًيًمنيانسبةًالعجزًالتيًيعانًإلىًامباشرةًاستنادًً
ً ًيكون ًبأن ًالتوصية ًمع ًالتعويضات ًتقدير ًمتخصصًفي ًتدريبية منًلدورات

ًفيًىذاًالمجال.ًونمتخصصًيونضمنًىذهًالمجانًخبراءًقانون
 ًًالعراقيًبضرورةًتعديلًقانونًرقم المعدلًمنًحيث5002ًًلسنة50ًًنوصيًالمشرع

ًالضًرً،دبيلضررًاألشمولًالتعويضًعنًا وتعويضًالشخصًرًالمرتدًوكذلكًعن
ًلتحققًتغطيةًشاممةًلكافةًسوةًبالشخصًالطبيعي،ًًأالمعنوي ًمبمغًالتعويض وزيادة
ًاالجتماعية.وجبرًالمتضررين،ًًاألضرار ًالحياة ًلمتغيرات ًوذلكًلمواكبةًالتطورًالسريع

 ًالسماحًلمقضاءًبالن نًالقضاءًألً؛اإلرىابظرًفيًدعاويًالتعويضًعنًجرائم
ًةداريإلممتضررينًوعدمًحصرهًذلكًبمجانًًتحقيقًالعدالةعمىًًقدرًمنًغيرهأىوً

ً.نًتواكبًالتطورًاالجتماعيأالًتستطيعً
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 الهوامش

ً.5002(ًفقرة)ب(ًمنًالدستورًالعراقيًلسنة315ًانظرًالمادة)ً(3)
(5)ًً ًمكافحة ًقانون ًاألولىًمن ًالمادة ًًاإلرىابانظر 31ًًالعراقيًرقم ًفيًً،5002لسنة المنشور

ً.3،ًص2ً/33ً/5002في4002ًًالجريدةًالرسميةًبعددىاً
ً.5002لسنة31ًًالعراقيًرقمًًاإلرىابانظرًالمادةًاألولىًمنًقانونًمكافحةًً(1)
ً.58/35/5002في4340ًبالعدد،ًفيًجريدةًالوقائعًالعراقيةالمنشورًً(4)
كانونًالثاني52ًًه/3415ًًالثانيًربيع34ًً(ً/4122ًنشرًبجريدةًالوقائعًالعراقية:ًالعددً)ً(2)

ً.م/ًالسنةًالسابعةًوالخمسون5036
ًرقمً(6) ًالعراقي ًالمدني ً)3223لسنة40ًالقانون ًلنصًالمادة ًوفقا ًوذلك ًوالمادة)505، )504ً.)

أيًنوعًًوأوًضربًأوًجرحًأأنوً"كلًفعلًضارًبالنفسًمنًقتلًً(ًعمى505حيثًتنصًالمادة)
(ًعمىًأنو504ًالضرر".ًكماًتنصًالمادة)ًأحدثنواعًااليذاءًيمزمًبالتعويضاتًمنًأآخرًمنً

ً"كلًتعدًيصيبًالغيرًبأيًضررًآخرًغيرًماًذكرًفيًالموادًالسابقةًيستوجبًالتعويض".
،ًمجمةًكميةًيةاإلرىابعميًحمزةًعباس،ًفمسفةًالتزامًالدولةًبتعويضًالمجنيًعميوًفيًالجرائمًً(5)

ً.18،ًص5038الجامعة،ًكميةًالقانون،ًبغداد،ًالمجمدًاألول،ًالعددًصفر،ًسنةًًاإلسراء
،ً،ًمجمةًالطريقًلمتربيةًوالعمومًاالجتماعيةاإلرىابسيفًىاديًعبدهللًالزويني،ًتعويضًضحاياًً(8)

ً.431،ًص5032(؛ًيونيو6ً)6ًالمجمدً
ًتعويضًً(2) ًالتميمي، ًإبراىيم ًخميل ًصالح ًًاألضرارمحمد ًجرائم ًعن ًدراسةًاإلرىابالناتجة ،

ً.546،ًص5032مقارنة،ًرسالةًدكتوراه،ًكميةًالحقوق،ًجامعةًعينًشمس،ً
فيًالعراقًدراسةًًيةاإلرىابالحربيةًًوًاألضرارساسًمسؤولةًالدولةًعنًأحنانًمحمدًالقيسي،ًً(30)

،5033ًالى،ً،ًجامعةًدي54،ًمجمةًالدراساتًالقانونية،ًالمجمد5002لسنة50ًًفيًالقانونًرقمً
ًوماًبعدىا.320ًص

،ًدراسةًمقارنة،ًرسالةًاإلرىابمياًرمضانًمحمدًبطيخ،ًالمسؤوليةًالمدنيةًلمدولةًعنًأضرارًً(33)
ًوماًبعدىا.360ً،ًص5035دكتوراه،ًكميةًالحقوق،ًجامعةًعينًشمس،ً

(35)ًً ًرقم ًالقانون ًمن ًاألولى ًالمادة ًنص 50ًًانظر ًبتعويض5002ًًلسنة ًوالخاص المعدل
ً.يةاإلرىابالمتضررينًمنًجراءًالعممياتًالحربيةًواألخطاءًالعسكريةًوالعممياتً

ً.324حنانًمحمدًالقيسي،ًمرجعًسابق،ًصً(31)
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(34)ًً ًبتعويضًضحايا ًالدولة ًمدىًالتزام ًحاجم، ًًاإلرىابعميًكاطع ًرقم ًلقانون لسنة50ًًوفقا
ً.332،ًص5031المعدل،ًمجمةًجامعةًأىلًالبيت،ًالعددًالرابعًعشر،ًلمجمدًاألول،5002ًً

؛388ً،ًمرجعًسابق،ًصاإلرىابمياًرمضانًمحمدًبطيخ،ًالمسؤوليةًالمدنيةًلمدولةًعنًأضرارًً(32)
ًالعممياتً ًتعويضًضحايا ًعن ًالدولة ًمسؤولية ًالمارية، ًمحمد ًبحثًمنشورًفيًيةاإلرىابعمرو ،

ً.32،ًص5036،ًكميةًالحقوقًجامعةًطنطا،3ًمؤتمرًالقانونًوالسياحة،ًالعددًالثالث،ًالمجمد
(16) pradel(j); Les infractions de terrorisme, nouvel example de leclatement du 

droit Penal d. 1987. p. 49., N23؛ ANNE PONSEILLE, LES INFRACTIONS 

DE PRÉVENTION, ARGONAUTES DE LA LUTTE CONTRE LE 

TERRORISME, RDLF 2017 CHRON. N°26. P3. 

،ًاإلرىابالناشئةًعنًجرائمًًاألضرارربابًعنترًالسيدًإبراىيم،ًتعويضًالمجنيًعمييمًمنًً(35)
ً.453،ًص5003جامعةًالمنصورةًرسالةًدكتوراه،ًكميةًالحقوق،ً

ً.336،ًمرجعًسابق،ًصاإلرىابتزامًالدولةًبتعويضًضحاياًعميًكاطعًحاجم،ًمدىًالً(38)
ًقً(32) ًعن ًالداخمية ًوزارة ًمسؤولية ًالشياوي، ًالفتاح ًعبد ًالمعارف،أدري ًمنشأة ًتابعييا، ًعمال

 .266صً،5002،اإلسكندرية

(50)ًً ًأخطًأحمدعادل ًعن ًلمدولة ًالمدنية ًالمسؤولية ًلمنشرًالطائي، ًالثقافة ًدار ًموظفييا، اء
ً.382،ًص3222ًً،األردن،ًوالتوزيع

ًالضرر،ًً(53) ًالمشروعًعمىًعنصر ًالعملًغير ًعن ًالمدنية ًالمسؤولية ًإقامة جبارًصابرًطو،
ً ًالعراق ًالدين، ًصالح ًجامعة ًالمادية،321ًص3284ًمنشورات ًالمسؤولية ًالذنون، ًحسن ؛

ًجامعةً ًعن ًتصدر ًوالسياسية، ًالقانونية ًالعموم ًمجمة ًفي ًمنشور ًبحث ًالتبعة، ًتحمل نظرية
ً.42،ًص3284بغداد،ًالدارًالعربية،ًبغداد،ً

،ًوالمنشورة50/6/5033ً،ًالصادرةًفي5002لسنة50ًًراجعًالتعميماتًالخاصةًبالقانونًرقمًً(55)
ً.5/5/5033ريخً،ًبتا4322فيًالجريدةًالرسمية،ًالوقائعًالعراقية،ًالعدد

ًبحمايةًً(51) ًالمتعمقة ًالدولية ًتطبيقًالعراقًلممعايير ًغازيًناصرًوقحطانًعدنانًعزيز، محمد
ً.10،ًمرجعًسابق،ًصاإلرىابضحاياً

(54)ًً ًضحايا ًلتعويض ًجديد ًكمبدأ ًالمسؤولية ًاجتماعية ًالعيال، ًتركي ًدراسةًاإلرىابعبدهلل ،
ً.85،ًص5036،ًجامعةًالنيرين،38ً،ًالمجمد5ًقانونية،ًمجمةًكميةًالحقوق،ًالعدد

ً.332،ًمرجعًسابق،ًصاإلرىابتزامًالدولةًبتعويضًضحاياًعميًكاطعًحاجم،ًمدىًالً(52)
،54/2/5030ًفي5002ًً،ًىيئةًعامة،265ًقرارًمحكمةًالتمييزًاالتحاديةًالصادرًبالعددًً(56)

http://www.revuedlf.com/auteurs/anne-ponseille/
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ً.26،ًص5033األول،ًقرارًمنشورًفيًمجمةًالنشرةًالقضائيةً،ًمجمسًالقضاءًاألعمى،ًالعددً
ًبحمايةًً(55) ًالمتعمقة ًالدولية ًلممعايير ًالعراق ًتطبيق ًعزيز، ًعدنان ًوقحطان ًناصر ًغازي محمد

ً ًاإلرىابضحايا ًلمعموم ًبابل ًجامعة ًمجمة ًالمجمداإلنسان، ًالعدد55ية، ،2ً ًالعراق، ،5032ً،
ً.52ص

،3261ًالقانوني،ًكانونًالثانيً،ًمجمةًديوانًالتدوين3265ًأيمول8ًًقرارًمحكمةًالتمييزًفيًً(58)
ً.388صًالسنةًالثانية،

الباسطًجاسمًمحمد،ًمدىًكفاءةًالتنظيمًالتشريعيًلمتعويضًالمدنيًعنًًعبدنبيلًالعبيديًًوً(52)
ً ًالقانونيةًًيةاإلرىابأضرارًالجرائم ًالقانونًلمعموم ًمجمةًكمية ًالمقارنة، فيًالعراقًوبعضًالنظم
ً.104ص5035ًجامعةًكركوك،51ًً،ًالمجمد6والسياسية،ًالعدد

ًبوجوًً(10) ًااللتزام ًنظرية ًاألول، ًالجزء ًالوسيطًفيًشرحًالقانونًالمدني، ًالرزاقًالسنيوري، عبد
ً ًالمستشار ًتنقيح ًااللتزام، ًمصادر ًًأحمدعام، ًالمعارف، ًمنشأة ًالمراغي، ،ًاإلسكندريةمدحت

؛ًسعدونًالعامري،ًتعويضًالضررًفيًالمسؤوليةًالتقصيرية،ًمنشوراتًمركز266ً،ًص5030
ً.342،ًص3283البحوث،ًوزارةًالعدل،ًبغداد،ً

ً(ًمنًالقانونًالمدنيًالعراقي.502راجعًالفقرةًالثانيةًمنًالمادة)ً(13)
الباسطًجاسمًمحمد،ًمدىًكفاءةًالتنظيمًالتشريعيًلمتعويضًالمدنيًعنًًعبدنبيلًالعبيديًًوً(15)

ً.106فيًالعراق،ًمرجعًسابق،ًصًيةاإلرىابأضرارًالجرائمً
ً.358ً،352،ًمرجعًسابق،ًصاإلرىابعميًكاطعًحاجم،ًمدىًالتزامًالدولةًبتعويضًضحاياًً(11)
ً(.33ً،35ً،31ً،34المواد)المعدل،ًفي5002ًًلسنة50ًًوىوًماًنصًعميوًالقانونًرقمًً(14)
دارًوائلًلمنشر،عمان،ًً،3حسنًعميًالذنون،ًالمبسوطًفيًالمسؤوليةًالمدنية،ًالضرر،ًطًً(12)

ً.155،ًص5006،ًاألردن
ً(ًمنًالقانونًالمدنيًالعراقي.502راجعًالفقرةًالثانيةًمنًالمادة)ً(16)
ً.158صًحسنًعميًالذنون،ًالمبسوطًفيًالمسؤوليةًالمدنية،ًمرجعًسابق،ً(15)
ً(ًمنًالقانونًالمدنيًالعراقي.502راجعًالفقرةًالثانيةًمنًالمادة)ً(18)
ً(ًمنًالقانونًالمدنيًالعراقي.502راجعًالفقرةًاألولىًمنًالمادة)ً(12)
ً.3120عبدًالرزاقًالسنيوري،ًالوسيطًفيًشرحًالقانونًالمدني،ًمرجعًسابق،ًصً(40)
،ًاإلسكندرية،ًدارًالجامعةًالجديد،ًاإلرىابالناشئةًعنًًالسعيدًالزقرد،ًتعويضًاألضرارًأحمدً(43)

ً.353ص5005ً
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ً.353السعيدًالزقرد،ًمرجعًساق،ًصًأحمدً(45)
ً(ًمنًالقانونًالمدنيًالعراقي.505انظرًالمادة)ً(41)
ً(ًمنًالقانونًالمدنيًالعراقي.508انظرًالمادة)ً(44)
ً(ًمنًالقانونًالمدنيًالعراقي.502انظرًالمادة)ً(42)
ً(ًمنًالقانونًالمدنيًالعراقي.530انظرًالمادة)ً(46)
قرارًالمجنةًالفرعيةًفيًكربالءًالمقدسةًلممتضررينًمنًالعممياتًالحربيةًواألخطاءًالعسكريةًً(45)

(ًمنًقانون32ًاًإلىًأحكامًالمادةً)،ًواستناد50ًً/33ًً/5033ًًالمؤرخًفيًًيةاإلرىابوالعممياتً
ًلسنة50ًرقمً ،5002(ً ًالمادة حكام ًوا  ًمنًقانونًالخبراءًحيثًبمغت340ً، حواليًًاألضرار(

ًإيًمبمغًتسعةًماليينًفقطًوكذلكًقرارًالمجنة20ًثمانيةًعشرًمميونًودفعتًالمجنةً %ًمنيا
نارًلممواطنًفرقدًمحمدًوالمتضمنًدفعًمبمغًقدرةًثالثةًماليينًدي53ًً/5ًً/5035ًالفرعيةًفيً

ًعميً)قرارًغيرًمنشورة(.
ًالعممياتًًإنشاءأنًفكرةًً(48) ليستًبالفكرةًالحديثةًفيًًيةاإلرىابصناديقًعامةًلتعويضًضحايا

ًواقترحاً ًالوضعية ًالمدرسة ًرائد ًو)جاروفالر( ًبيا)قري( ًنادى ًوأن ًسبق ًحيث ًوالتشريع، الفقو
بوًالعالًعقيدة،ًتعويضًالدولةًلممضرورًأيقًالغرامات،ًراجعًفيًذلك:ًمحمدًتمويمياًعنًطًر

ً.318،ًص5004منًالجريمة،ًدراسةًمقارنةًفيًالتشريعاتًالمعاصرة،ًدارًالنيضةًالعربية،ً
 .312،ًمرجعًسابق،ًصبوًالعالًعقيدة،ًتعويضًالدولةًلممضرورًمنًالجريمةأمحمدًً(48)

(49)Amrik Dorsner dolivet. sida et responsabilité des cliniques. J.C.P. 1995, P95. 

ً.62السعيدًالزقرد،ًمرجعًسابق،ًصًأحمدراجعًفيًذلك:ًً(20)
(51)Emanuel savatier. Le principe indemnitaire à l’épreuve des jurisprudences 

civile et administrative. J.C.P 1999 , N 13 , P621. 

،ًمرجعًسابق،ًاإلرىابعبدهللًتركيًالعيال،ًاجتماعيةًالمسؤوليةًكمبدأًجديدًلتعويضًضحاياً(25)
ً.24ص

ًتعويضًً(21) ًالتميمي، ًإبراىيم ًخميل ًصالح ًًاألضرارمحمد ًجرائم ًعن ًمرجعًاإلرىابالناتجة ،
ًوماًبعدىا.123ًسابق،ًص

 

ً
ً  
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 المصادر والمراجع
 المراجع العربية: -أوالً 
 ًاإلسكندرية،ًدارًالجامعةًالجديد،ًاإلرىابالناشئةًعنًًاألضرارالسعيدًالزقرد،ًتعويضًًأحمد،

5005. 

 ًالضرر،ًعنصرًعمىًالمشروعًغيرًالعملًعنًالمدنيةًالمسؤوليةًإقامةًطو،ًصابرًجبار
ً.3284ًالعراقًالدين،ًصالحًجامعةًمنشورات

 ًالقانونيةًالعمومًمجمةًفيًمنشورًبحثًالتبعة،ًتحملًنظريةًالمادية،ًالمسؤوليةًالذنون،ًحسن
ً.3284ًبغداد،ًالعربية،ًالدارًبغداد،ًجامعةًعنًتصدرًوالسياسية،

 ًًالضرر،ًط ًالمدنية، ًالمبسوطًفيًالمسؤولية عمان،ًًدارًوائلًلمنشر،ً،3حسنًعميًالذنون،
ً.5006،ًاألردن

 ً،العراقًدراسةًفيًيةًفيًاإلرىابالحربيةًًوًاألضرارساسًمسؤولةًالدولةًعنًأحنانًمحمدًالقيسي
ً.5033،ًجامعةًديالى،54ً،ًمجمةًالدراساتًالقانونية،ًالمجمد5002لسنة50ًًالقانونًرقمً

 ً ًمن ًعمييم ًتعويضًالمجني ًإبراىيم، ًالسيد ًًاألضرارربابًعنتر ًعنًجرائم ،ًاإلرىابالناشئة
ً.5003رسالةًدكتوراه،ًكميةًالحقوق،ًجامعةًالمنصورةً

 ً ًفي ًتعويضًالضرر ًالعامري، ًوزارةًسعدون ًالبحوث، ًمركز ًمنشورات ًالتقصيرية، المسؤولية
ً.3283العدل،ًبغداد،ً

 ًمجمةًالطريقًلمتربيةًوالعمومًاالجتماعيةاإلرىابي،ًتعويضًضحاياًينسيفًىاديًعبدهللًالزًو،ً،
 .5032(؛ًيونيو6ً)6ًالمجمدً

 ًًوالتوزيعًلمنشرًالثقافةًدار،ًموظفيياًأخطاءًعنًلمدولةًالمدنيةًالمسؤولية،ًالطائيًأحمدًعادل،
ً.3222ً،األردن

 ً،عبدًالرزاقًالسنيوري،ًالوسيطًفيًشرحًالقانونًالمدني،ًالجزءًاألول،ًنظريةًااللتزامًبوجوًعام
ً.5030،ًاإلسكندريةمدحتًالمراغي،ًمنشأةًالمعارف،ًًأحمدمصادرًااللتزام،ًتنقيحًالمستشارً

 ًدراسةًقانونية،ًاإلرىابويضًضحاياًعبدهللًتركيًالعيال،ًاجتماعيةًالمسؤوليةًكمبدأًجديدًلتع،
ً.5036،ًجامعةًالنيرين،38ً،ًالمجمد5ًمجمةًكميةًالحقوق،ًالعدد

 ًًالجرائم ًالمجنيًعميوًفي ًاإلسراءية،ًمجمةًكميةًاإلرىابعميًحمزةًعباس،ًفمسفةًالتزامًالدولةًبتعويض
ًالقانون،ًبغداد،ًالمجمدًاألول،ًالعددًصفر،ًسنةً ً.5038الجامعة،ًكمية

 ً ًبتعويضًضحايا ًالدولة ًالتزام ًمدى ًحاجم، ًكاطع ًًاإلرىابعمي ًرقم ًلقانون لسنة50ًًوفقا
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ً.5031البيت،ًالعددًالرابعًعشر،ًلمجمدًاألول،ًًأىلالمعدل،ًمجمةًجامعة5002ًً
 ًية،ًبحثًمنشورًفيًاإلرىابعمروًمحمدًالمارية،ًمسؤوليةًالدولةًعنًتعويضًضحاياًالعمميات

 .5036،ًكميةًالحقوقًجامعةًطنطا،3ًالعددًالثالث،ًالمجمدمؤتمرًالقانونًوالسياحة،ً
 ًق ًعن ًالداخمية ًوزارة ًمسؤولية ًالشياوي، ًالفتاح ًعبد ًمنشأةأدري ًتابعييا، ًالمعارف،ًعمال

 .5002ً،اإلسكندرية
 ً ًالتشريعاتًأمحمد ًفي ًمقارنة ًدراسة ًالجريمة، ًمن ًلممضرور ًتعويضًالدولة ًالعالًعقيدة، بو

ً.5004العربية،ًالمعاصرة،ًدارًالنيضةً
 ً ًتعويض ًالتميمي، ًإبراىيم ًخميل ًصالح ًًاألضرارمحمد ًجرائم ًعن ًدراسةًاإلرىابالناتجة ،

ً.5032مقارنة،ًرسالةًدكتوراه،ًكميةًالحقوق،ًجامعةًعينًشمس،ً
 ًًبحماية ًالمتعمقة ًالدولية ًلممعايير ًالعراق ًتطبيق ًعزيز، ًعدنان ًوقحطان ًناصر ًغازي محمد

ً.5032،ًالعراق،2ً،ًالعدد55بابلًلمعمومًاإلنسانية،ًالمجمد،ًمجمةًجامعةًاإلرىابضحاياً
 ًًدراسةًمقارنة،ًرسالةًاإلرىابمياًرمضانًمحمدًبطيخ،ًالمسؤوليةًالمدنيةًلمدولةًعنًأضرار،

ً.5035دكتوراه،ًكميةًالحقوق،ًجامعةًعينًشمس،ً
 ًالعبيديًوعبد ًالتشريعيًلمتعويضًالمًنبيل ًالتنظيم ًمدىًكفاءة ًمحمد، دنيًعنًالباسطًجاسم

ًالقانونيةًاإلرىابأضرارًالجرائمً ًالقانونًلمعموم ًمجمةًكمية ًالمقارنة، يةًفيًالعراقًوبعضًالنظم
 .5035جامعةًكركوك،51ًً،ًالمجمد6والسياسية،ًالعدد
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