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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ ﴿
فَساد في  أو أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ 

 نما ويعمج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنالْأَر
 لَقَدا ويعمج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح
 مهنا ميرإِنَّ كَث ثُم اتنيا بِالْبلُنسر مهاَءتج

  ﴾بعد ذَلك في الْأَرضِ لَمسرِفُونَ
  صدق اهللا العظيم

   سورة المائدة اآلية
  
  

   



  رـشك
  

  و بعد و الصالة على رسول اهللا احلمد هللا

و أمسى العرفان إىل من قادت  أتقدم جبزيل الشكر و عظيم االمتنان

ىل أطروحة الدكتوراه خطاي يف حبوثي األكادميية  من مذكرة املاجستري إ

  السديدةيهاا ونصائحها يوما بتوج احي و مل تبخل عليوصربت على إحل

  "هجرية دنوين"إىل أستاذيت الفاضلة 

كما أتقد جبزيل الشكر إىل أعضاء جلنة املناقشة األستاذ الدكتور 

و األستاذ الدكتور  "زناقي دليلة"و األستاذة الدكتورة  "ايس  حممدر"

  "ن مصطفىاومع"

  

  

  

  

  

  



 

  إهداء
  

  .إىل روح أيب الطاهرة رمحة اهللا عليه  

  ىل منبع احلنان و الدعاء بالتوفيق إىل أمي الغالية أطال اهللا يف عمرها إ 

  .إىل زوجيت اليت قامستين عناء هذا العمل 

  ."أنفال"بنيت او  "أجمد"بين ا :منبع سعاديت إىل 

  ."بدران اجلياليل"و صهري  بامسهإىل إخويت كل واحد  

  .كل ضحايا اإلرهاب األبرياء يف بالدي و يف العامل إىل 

أخريا إىل كل من ساعدين من بعيد أو من قريب يف إجناز هذا و 

 .العمل و كل من تتلمذت على أيديهم

 .إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل 
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تمعات البشرية يف السنوات األخريةلقد تعرو ،ضت اض لظاهرة من أخطر ما زالت تتعر
ر يوم من دون فال يكاد مي ،وهي ظاهرة اإلرهاب ،الظواهر اإلجرامية التي يعرفها عاملنا املعاصر

بأخبار األعمال ة العامليوخمتلف وسائل اإلعالم احمللية منها وأنّ تطالعنا وكاالت األنباء 
 اإلنسانية احلضارةويهدد البشرية  ادامه االتي تشكل خطرو ،اإلرهابية يف كلّ أحناء العامل

  .األمن العامو
نتصف القرن بداية من مو، إال أنه 1إىل عصور غابرة غم أن اإلرهاب متتد جذورهور

يستخدم أحدث ما  ،اراتالقوإذ صار عابرا للدول  ،صورا متعددةوأشكاال  العشرين أخذ

                                      
إنَ ظاهرة اإلرهاب ليست وليدة اليوم، بإعتبارها تتمثل يف العنف والترويع قد الزمت اإلنسان منذ عصر إنسان "  -1

وقد عرفت العنف خمتلف . الكهف، وإستقر اإلرهاب وال يزال يف ظل عصر إنسان التكنولوجيا وثورة املعلومات
ويعترب . ية كاهلندوسيةأو وغريها من الديانات غري السم) اليهودية واملسيحية واإلسالم(ية و أالشعوب والديانات السم

تعارض أوتالعنف إرهابا طاملا كان سلوكا عدوانيا إجيابيا يصدر عن مجاعة تؤمن بقيم تتعارض مع قيم اتمع بوجه عام 
ر القدمية صورة للذعر والقسوة والعنف الناجم عن وتظهر الربديات يف مص. مع القيم اليت تدافع عنها السلطة العامة

 ".صراع دموي بني أحزاب الكهنة وغريهم من حاملي األفكار املضادة 

، 1998يوليو 24حممد شفيق، اإلرهاب وعالقته باملتغريات اإلجتماعية واإلقتصادية، جملة مركز حبوث الشرطة،  -
  . 211ص

الداخل، وكذلك أو ت باإلعدام على جرائم أمن الدولة من جهة اخلارج كما أن أثينا عرفت اإلرهاب السياسي وعاقب 
كان الرومان يعتربون ارم السياسي عدوا  لألمة، وهم الذين وضعوا تشريعا يعاقب على أي جرم ضد الشعب 

  .الروماين
-  DAVID(ERIC): Le terrorisme , en droit International (définition. incrimination, répression) 

dans réflexion sur la définition et la répression du Terrorisme Bruxelles, Ed L’U.L.L.B.1994.  
فالعنف واجلرمية بصفة عامة كما يقول علماء اإلجرام قدمي قدم احلياة على األرض، وهومظهر من مظاهر احلياة ولدنه  

ة، ولذلك جيب الرجوع إىل مراحل التاريخ البشرى للوصول إىل مقومات طبيعة اإلنسان وتفاعلها مع عوامل البيئة احمليط
  .حبث أي جرائم ومنها اجلرائم اإلرهابية

، 1989اإلعتقال وقانون الطوارئ، منشأة معارف اإلسكندرية،  أوامرعبد احلميد الشوايب، اجلرائم السياسية و-
  .16ص
ت عصابات إرهابية بواسطة النبالء لترويع خصومهم من وقد إستمر ظهور اإلرهاب يف العصور الوسطى، إذ تكون  

  .النبالء املنافسني
سط خالل أربعني قرنا، اهليئة املصرية العامة و حسني شريف، اإلرهاب الدويل وإنعكاساته على الشرق األ -

 .67 -66ص 1997للكتاب،
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 .ويستفيد من التقدم املذهل يف صنع األسلحة ،تصاالتوسائل اإلوصلت إليه التكنولوجيا و
فضال عن زيادة  ،رهابيةمن حيث ارتفاع عدد املنظمات اإل ،وتتضح خطورة اإلرهاب احلديث

أو املواطنني العاديني  رتفاع امللفت لعدد الضحايا سواءا منبالتايل اإلو ،ا اإلجراميةلياعمنسبة 
    .اخلاصةوإضافة إىل ختريب املمتلكات العامة  ،املسؤولني السياسيني

فقد اختلفت التعريفات التي قدمها الباحثون  ،أساليبهوبالنظر إىل تعدد أشكال اإلرهاب و
 ،بل أنّ بعض الدول تصر على عدم وضع تعريف له. التشريعات املقارنةوالفقهاء املختصون و

ومن هنا . مصاحلهاوقق به أغراضها أوحتحتى تتمكن من استخدامه كغطاء تصف به أعداءها 
هذا و ،برزت أمهية وضع نظرية عامة تتحدد من خالهلا معامل مفهوم موحد للجرائم اإلرهابية

  .إبرازه يف هذه الرسالة أولما سنح
 ،لتي اجتاحت العاملعلى املستوى احمللي مل تكن اجلزائر مبنأى عن موجة اإلرهاب ا

بتسميات أت تتشكل اجلماعات اإلرهابية بد، 1991 املسار االنتخايب سنةفبمجرد توقيف 
أجانب أو ضرب األبرياء يف اتمع سواءا كانوا مواطنني  هي ،بأغراض واحدةوخمتلفة 

  .ر من جسيمةف أضرارا أكثوخلّ ،اليابسوفجاء على األخضر  ،ختريب املمتلكاتو
فظلّ التساؤل مطروحا  هل جيب  ،قسمت الدولة يف أساس مواجهتها لإلرهابهنا انو

م غيري النظاأوتعلى الدولة مواجهة اإلرهاب بوصفه جرمية منظمة غايتها قلب نظام احلكم 
هذا ما كانت دف إليه اجلماعات اإلرهابية الناشطة يف والسياسي بالقوة؟ وجتماعي اإل

ها تواجه اإلرهاب  ،تكفريها لكل من ميثل الدولةو ،ااجلزائر من خالل خمتلف بياناأم أن
امتزج فيها االجتماعية ؟ أم بوصفه قضية دينية وضاع االقتصادية و لأل ابوصفه انعكاس

                                                                                                                     
- DELMAS-MARTY et Henry LAURENS , Terrorisme Histoire et droit , CNRS ed , Paris , 

2010,P43. 

 .12.15، ص1974، 65عقيد اء الدين إبراهيم، القانون والعقوبة يف مصر القدمية، جملة األمن العام، عدد: أنظر-

كذلك عرفت الدولة .  كما شكل العبيد يف ثورام والفارون من مقاطعات األسياد عصابات للقتل وإشاعة الفوضى 
غتياالت السياسية خاصة يف الفترة اليت تزامنت مع الصراع على السلطة بعد مقتل اخلليفة اإلسالمية ظاهرة اإلرهاب واإل

وخالل القرنني السابع عشر والثامن عشر ظهر . ذي النورين عثمان بن عثمان وتال ذلك من ظهور حركة اخلوارج
  .     قراصنة البحار لتهديد املالحة البحرية وإرتكاب أعمال السطووالعنف
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التخريب وسفك الدماء وأصبح اجلهاد ضد املسلمني بالذبح لدرجة أن . التطرف؟والتعصب 
  .مباحا من أجل الوصول إىل احلكم

أو من حيث بنياا القانوين  املتميز للجرائم اإلرهابية سواءوظر إىل الطابع اخلاص بالنولكنه 
ه تفبشريا الذّي خلّومن حيث الدمار الكبري ماديا أو  ،اإلجرائيةوقواعدها املوضوعية منها 

مشكلة تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية التي تشكل  أمام هذا كلّه برزت ،نطاق واسع علىو
  .ر اجلوهري الذّي يدور حوله هذا البحثحملواوالعصب 

 ،من رجال القانون باختالف توجهاممسألة تعويض هده الفئة بال الكثري تشغللقد
القانون اإلداري مع قلة والقانون اجلنائي وحيث تعرض هلا املختصون يف جمال القانون الدويل 

ت اهتماما أولكانت الدول قد  فإذا ،األحباث يف هذا الشأن من جانب فقهاء القانون املدين
 ،فإنّ القليل منها فقط قد أبدى اهتماما واضحا بضحايا هذه األعمال ،بالغا ملكافحة اإلرهاب

محاية اين عليه من وإذ صارت العديد من القوانني احلديثة دف إىل حتسني  وضع الضحية 
  .تقرير تعويض عاجل ومؤقت للمضروراجلرمية عن طريق 

على املستوى الدويل دعت العديد من املؤمترات الدولية لتعويض ضحايا ولسياق يف هذا او 
من أبرزها املؤمتر الدويل احلادي عشر لقانون العقوبات املنعقد يف واجلرائم مبا فيها اإلرهابية 

معاملة ارمني املنعقد ومؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية و 1974سبتمرب  9بودابست يف 
  .باإلضافة إىل مؤمترات أخرى 1985سنة و ميالنيف

إىل آلية فعالة تسمح جبرب خمتلف األضرار النامجة عن اجلرائم  وصوالولإلحاطة باملوضوع و
دراسة موضوع النظام القانوين لتعويض ضحايا  كان ال بد من ،االفعواإلرهابية جربا سريعا 

  :اجلرائم اإلرهابية من ثالثة زوايا

عن طريق  ،تتمثل يف االعتماد على إثارة املسؤولية الفردية لإلرهايب :األوىل يةواالز    
ادا على الدعوى املدنية إتاحة الفرصة للضحايا مبطالبة التعويض أمام حمكمة اجلنايات اعتم

  .يةللدعوى العموم التبعية 

زها الطريق  يثريمشاكل عديدة من أبرظهر من خالل البحث أن اإلعتماد على هذا  لكن 
  :ما يلي
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قعهم أو ضحايا أبرياء  األحيان ثلون يف أغلبحايا اجلرائم اإلرهابية الذّين مينوعية ض-
  .حظهم السيئ يف خضم األحداث

 .عدم التوقعواملباغتة وطبيعة جرمية اإلرهاب التي تتميز بعشوائية العنف  -

إىل  بسبب انتمائه جمهول اهلوية االذّي غالبا ما يكون شخصوطبيعة ارم اإلرهايب  -
مع  يف أغلب األحيان يلقى حتفه أثناء املواجهةو ،تساندهوكيانات إرهابية منظمة تقف وراءه 

 االت التي يتم القبض عليه فإنّوحتى يف احل ،عملية انتحاريةبسبب تنفيذه لأو قوات األمن  
من ) عسره(مستحيلة بسبب ضيق ذات يده  مبالغ التعويض تكون شبه قدرته على تسديد

ما يزيد من قيمة التعويض وهوقعهم اعتداءه أو باإلضافة إىل عدد الضحايا الكبري الذّين  ،جهة
  .ين أمرا صعبا إن مل نقل مستحيالالوفاء ا من قبل اجلا صبحالتي ي

ا عتماد على املسؤولية الفردية للجانريلت بعدم اإلكل هذه الصعاب عجتشكل غم أ
 .يف املطالبة بالتعويض لاألوو الطريق األصلي

كان ال بد من  نتيجة لإلعتبارات السابقة ارة املسؤولية الفردية لإلرهايبأمام قصور إثو
وهنا  ،وفاعلية يف إسعاف ضحايا اجلرائم اإلرهابية ىالبحث عن وسيلة أخرى أكثر جدو

 ابسب أفضليته التحليلوالدراسة  التي نالت قدرا كبريا منو من البحث ية الثانيةواالزبرزت 
قدرا على استجابة أكرب ملطالب الضحايا يف ومن حيث فعاليتها أمهيتهاو األوىلية أو على الز

تتمثل هذه الوسيلة  ،هلم أكثر ضمانةوعن طريق تقرير تعويض سريع  جرب أضرارهموإسعافهم 
  . يف إثارة مسؤولية الدولة اجتاه ضحايا اجلرائم اإلرهابية

ألقى بضالله على خمتلف  ممامعارض وبني مؤيد  يافقهوع انقساما عرف هذا املوض  لقد
تعويض  ضحايا لتزام الدولة بأنّ الرأي الغالب مال من جهة اإلجتاه املؤيد لإل إالّ ،التشريعات

 األطراف الضعيفة يف اتمعالرأي األرجح الذي يتناسب مع إسعاف ووه ،اجلرائم اإلرهابية
 هلم  تقدمي يد العون عن طريق عن األعمال اإلرهابية دون غريهم مجة ذّين مستهم األضرار الناال

بشرية تسمح هلا بتعويض وما متلكه من إمكانيات مادية وبسبب ما تتمتع به الدولة من سلطان
  .التكفل بالضحاياوخمتلف األضرار 
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زام التوها التزام أديب نّ الدولة يقع على عاتقرغم تضارب اآلراء فاوا الصدد ويف هذ 
 ،همأرواحوفة باحلفاظ على األشخاص يف ممتلكام ألنها مكلّ ،جتاه هؤالء الضحاياقانوين 

  .ضع الدولة يف موقع املسؤوللتزام ياإلوأي إخالل ذا التكليف و

ئ الشريعة اإلسالمية يستمد معناه من مباد بتعويض هؤالء الضحاياالتزام الدولة  كما أن
التزام الدولة عن طريق والقسامة وفنظام الدية  ،"يطل دم يف اإلسالم ال"تطبيقا لقاعدة السمحاء

تجاه بالتعويض األنظمة تتماشى مع فكرة التزام الدولةوكلّ هذه املبادئ  ،بيت مال املسلمني
 . يف العصر احلديث ضحايا اجلرائم اإلرهابية

يف صلب  إنّ موضوع مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية يدخل 
يف احلفاظ على النظام العام بعناصره  واملتمثلة ،أثناء حالة الطوارئ سلطات الضبط اإلداري

  .الصحة العامةوالسكينة العامة والكالسيكية املتمثلة يف األمن العام 

أمام عجز القوانني املنظمة و ،أخذت بعد املأساة الوطنية اإلرهاب ظاهرة مادام أنّو 
كان لزاما البحث عن  ،هلذا النوع من  اجلرائم مواجهة األخطار الدامهة للظروف العادية يف

ما محل الدولة وهو ،منظومة قانونية خاصة تتالءم مع الظروف اجلديدة التي خلفتها الظاهرة
ارتكزت يف جمملها على تغليب  ،ما رافقتها من إجراءات إستثنائيةوعلى إعالن حالة الطوارئ 

لألجهزة ولضبط اإلداري سلطات غري مألوفة هليئات اوالحيات واسعة إعطاء صواحلل األمين 
  .األمنية

اليت اعتربت خرقا ومن هنا برزت جمموعة من العوامل التي أثرت على مسؤولية الدولة  
ما صاحبه من حاالت إنشاء مراكز وعتقال اإلداري لعل أبرزها يتمثل يف اإلو ،حلقوق اإلنسان

املوظفني بسبب وتسريح العمال وري اإلختفاء القسوودين فقاستفحال ظاهرة املو ،خاصة
  .اخل.......الشك يف انتمائهم للجماعات اإلرهابية املسلحةأو انتمائهم 

ضحايا فملفات تعويض ال،ال زالت باقيةإال أن اثارها  ،رغم أن حالة الطوارئ مت رفعهاو
يف مكافحة اإلرهاب كاجليش من جانب الفئات اليت سامهت أو  سواء من عائالت املفقودين

–رغم معاجلة عدد ال بأس به منها –كل هذه امللفات  ،الدفاع الذايتواحلرس البلدي واألمن و
  .ال زالت تنتظر التسوية النهائية
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الدولة ال ف ،يا جدد للعمليات اإلرهابيةن رفع حالة الطوارئ مل حيل دون وقوع ضحامث إ
ا األمنيةزالت جتنا املادية حملاربتهنكامإو د كل أجهزما جيعل من موضوع تعويض ووه،يا

ضحايا اجلرائم اإلرهابية يطرح نفسه بقوة رغم احلالة األمنية اجليدة اليت تعيشها اجلزائر مقارنة 
 .مبا اصطلح عليه بالعشرية السوداء

إن كانو -األساس القانوين ملسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابيةا عن أم 
وبني  اجلسيم طأ خلبني األساس التقليدي الذّي يقوم على فكرة االفقه قد انقسم حوله 
يف أو سواء يف فرنسا  النصوص القانونيةوضائية فإنّ التطبيقات الق ،- املسؤولية من دون خطأ

مسؤولية لتقرير ال فعواجتهت إىل فكرة املخاطر كأساس قانوين مهم  يف معظمهاواجلزائر 
عتداء ستهدافه عن طريق اإلفوق عبء أثار ا اعبء رورهذا حتى ال حتمل املضو ،الدولة

الذّي يف و ،اإلرهايب املتمثل يف عبء إثبات اخلطأ من جانب الدولة حتى تقوم مسؤوليتها
                    .أحيان كثرية يكون صعبا إن مل نقل مستحيال

عن إنصاف املضرورين ) الدولةجملس (ويف هذا املقام برز عجز القاضي اجلزائري 
دا خاصة فيما خيص تعويض ما ملسناه من بعض القرارات القليلة جوهو ،الضحاياو

حيث أن  ،وكذا عائالت املفقودين مناصبهم بسبب اعتقاهلموملسرحني من وظائفهم املوظفينا
إال  ،م اإلرهابية أا ال تدخل يف زمرة ضحايا اجلرائاألوىلمن الوهلة وإن كانت تبدوهذه الفئة 

  .بطريقة غري مباشرة حقيقة ال ميكن إنكارهاولوأن انتماءها إىل هؤالء الضحايا 
تأسيسه ملسؤولية املرافق املكلفة مبكافحة  جملس الدولة عندا لدى كما الحظنا إضطراب 

 ،)ينوزارة الدفاع الوط الوطين ممثال يف دركاألمن ممثال يف وزارة الداخلية والمرفق ( اإلرهاب
شفه من تكما سنوهو، ارة أخرى على أساس املخاطرتوعلى أساس اخلطأ اجلسيم  فتارة تكون

  .قراراتخالل التعليق على بعض ال
التي تعرب عن التكفل األمثل من خالل و تي نالت حيزا معتربا من الدراسةأما الوسيلة ال

معاجلتنا من ية الثالثةأو الزثل مت اذ سريعة لضحايا اجلرائم اإلرهابيةتقرير تعويضات فعالة و
يها باألنظمة التعويضية لما يطلق عأو اآلليات اجلماعية للتعويض فتتجلى من خالل  ،للموضوع

شاء وإن وأهم هذه اآلليات التأمني ،التي خنرج من خالهلا عن قواعد املسؤوليةو ،اخلاصة
  . صناديق الضمان
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املخاطر  يف تغطية ،ور شركات التأمنيفعيل دنادى كثري من الفقهاء بت فبالنسبة للتأمني
الفنية مع األخطار  هشروطواألخطار املوجهة للتأمني خاصة مع تطابق خصائص  ،اإلرهابية
يف البداية  لكنها مل تلق النجاح  ،ت يف فرنسا يف هذا االأوالوكانت هناك حم ،اإلرهابية

 ،األخطار التي تكتسي طابعا خاصا بسبب عزوف شركات التأمني عن تغطية هذه األنواع من
  .يت ختلفها اإلعتداءات اإلرهابيةبتغطية األضرار املادية ال ألزمهاوشرع الفرنسي إىل أن تدخل امل

التأمني ضد أخطار اجلرائم اإلرهابية رغم تنظيمه ملسألة وة للمشرع اجلزائري بأما بالنس 
وجعل التأمني على هذا ،شرع الفرنسياملوحذوأنه مل حيذإال ،عكس معظم التشريعات العربية

عتماد على النتيجة هي عدم اإلواخليار، أو النوع من األخطار يؤخذ به على سيل اجلواز 
 ن كانت جتد مفهومها يف حاالتإوتغطي خمتلف األخطار اإلرهابية التأمني كآلية فعالة 

ة ال تشكل سوى نسبة هذه الفئ رغم أن ،ت السياحية لزبائنها السياحكتأمني الشركا حمدودة
مما يدل على قصور هذه اآللية يف تغطية األخطار  ،ضئيلة من جمموع ضحايا األعمال اإلرهابية

هذا لالعتبارات عديدة أبرزها ارتفاع قيمة األقساط اليت و ،يف اجلزائر على األقل اإلرهابية
بب وجود صندوق كذا بسو ،ها شركات التأمني لتغطية هذا النوع من األخطار من جهةتطلب

الضمان اخلاص بضحايا اجلرائم اإلرهابية والذي يغطي جمموع التعويضات للضحايا من دون 
  .مقابل

، إسعاف ضحايا اجلرائم اإلرهابية ظلّ مستمرايف سبيل  إالّ أنّ البحث عن احللول الناجعة
رعة أبرزها عل اإلطالق يف سونظام صناديق الضمان كأحد أهم اآلليات ظهر ما يسمى ف

ما ذهب إليه كلّ من وهو ،التعويض عنهاووفعالية جرب األضرار النامجة عن األعمال اإلرهابية 
حيث أنشأ هذا األخري صندوقا خاصا بضحايا اجلرائم اإلرهابية  ،اجلزائريواملشرع الفرنسي 

البحث عن أدوات اإلثبات سواء من جانب الدولة ر من خالله على هؤالء الضحايا معاناة وفّ
  .إضاعة الوقت ذا اخلصوص بني أروقة احملاكمو ،من جانب اجلناةو أ

النظام القانوين لتعويض ضحايا اجلرائم  موضوع دراسة يف األخري جيدر بنا اإلشارة إىل أنو
سواءا كان اين  تطرح عدة تساؤالت حول مفهوم املضرور من العمل اإلرهايب ،اإلرهابية

يعة اإلسالمية من موقف الشرو، الضرر الذي أصام يض عنحقهم يف التعوو ورثتهأو علية 
مث اإلجابة عن  ،عها عاقلتهوجرب الضرر الواقع عليه من خالل الدية التي تدف محاية املضرور
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املتعلق مبكانة قواعد املسؤولية كقواعد واإلشكال الذي صار يطرحه جانب مهم من الفقه
  .ضليات اجلماعية للتعويوز اآلملنظومة القانونية يف ظل برأصلية داخل ا

ة للمسؤولية بوضعها : اإلشكالية اليت يتمحور حوهلا البحث هي اأمهل القواعد العام
يف كافة صور الضرر وعن اجلرائم اإلرهابية تعويضا كامال  يناحلايل تسمح بتعويض املضرور

 ،عويض األضرارهل ميكن أن خنرج عن عباءة حتميل الدولة مسؤولية تو ؟ التي تلحق م
ذلك من أجل تقرير ووضع تنظيم قانوين لتلك املسؤولية  لندخل يف دائرة أخرى عن طريق

  ؟ هلؤالء الضحايا  ضمان بتعويض سريع وكامل

 تبقى اإلشارة يف األخري إىل أن موضوع تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية على قدر أمهيته
اليت طرقت  الشائكةو يبقى من املواضيع الصعبة ،النظرية كما من الناحية العملية الناحية من

ضف إىل ذلك الصعاب اليت واجهتنا ،تعددهاوبسبب تشعب مضامينه  ،باب البحث فيها
من  القرارات القضائية ذات الصلة باملوضوعوخاصة يف اجلانب املتعلق باحلصول على األحكام 

 بية إن مل نقل نذرا خاصة يفمث قلة األحباث يف موضوع تعويض ضحايا اجلرائم اإلرها ،جهة
من اللجوء اىل املنهج املقارن  يف دراستنا  نااال أن هذه العقبات مل متنع ،نيةمن جهة ثا ،اجلزائر

  .خاصة املقارنة بني القانونني اجلزائري و الفرنسي ،للموضوع

                                                     :إىل بابني البحث موضوعملا سبق قسمنا وتبعا 

  .ايا اجلرائم اإلرهابيةحطيات النظام القانوين لتعويض ضمع :األولالباب 

  .أحكام تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية :الباب الثاين

  

  

 

  
  



 

 

  

  

 األولالباب  

  تعويضل معطيات النظام القانوني

  ضحايا الجرائم اإلرهابية 
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ض ضحايا اجلرائم اإلرهابية حتتم علينا حتليل إن اإلحاطة مبوضوع النظام القانوين لتعوي
الضحايا واإلرهاب  اهية كل منفتسليط الضوء على م ،بعض املفاهيم اليت تؤثر يف املوضوع

البحث يف إثارة مسؤولية  إن مث ،)األول الفصل(أجبدياته ومن أصول البحث  مسألة حتمية تنبع
ية أو ألا الز،أمر المناص منه ،من إشكالياتما تثريه والدولة اجتاه ضحايا اجلرائم اإلرهابية 

خاصة إذا علمنا أن حتميل اجلناة مسؤولية التعويض  ،)الثاين الفصل( .األكثر أمهية يف حبثنا
  .أمر بديهي مل ختتلف بشأنه األنظمة القانونية عرب عصور التاريخوه
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  تعويضالنصوص  نطاق: األولالفصل 
ين لتعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية يستدعي منا بداءة موضوع النظام القانوإن البحث يف 

من خالل الوقوف على مضامني املفاهيم واملصطلحات ، حتديد نطاق تطبيق نصوص التعويض
يف ماهية اجلرائم اإلرهابية اليت ما يدفعنا إىل البحث وهو ،األساسية اليت ترتكز عليها الدراسة

 املوكلة إليها مهمة مكافحة هذا النوع من اجلرائم اجلهاتأو من أجلها تثور مسؤولية اجلناة 
ية يف أو الذين ميثلون حجر الزمث ضرورة تسليط الضوء على مفهوم الضحايا  ،)األولاملبحث (

  .)املبحث الثاين( هذا البحث
  اجلرائم اإلرهابية: األولاملبحث 

سياسة ال موضوع تعريف اإلرهاب من أكثر املواضيع إثارة للخالف بني رجاليعد 
، خاصة فيما يتعلّق بالتوصل إىل 1وخمتلف املفكّرين على حد سواءوالقانون وعلم االجتماع

، كما أنّ 2إمجاع على الصعيدين الوطين والدويل، حول حتديد إطار جامع ومانع يف تعريفه
ه تعريف التوصل إىل زادت بدورها من حدة صعوبة تداخل بعض املفاهيم مع مصطلح اإلرهاب

  .اوموحد الشام فاتعري
تفاق حول تعريف موحد لإلرهاب إىل فروعه د صعوبة اإلب الغالب من الفقه يرأما اجلان

دولة ارخيية والسياسية اليت ختتلف من ألنه وليد البيئة والظّروف الت ،املختلفة واملتغيرة بطبيعتها
 العصور؛ ففي تطورا عرب ألخرى، ومن أمة ألخرى، فاستخدامات مصطلح اإلرهاب عرف

                                      
  .16، ص2003ثامر إبراهيم اجلهماين، مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل، دار الكتاب العريب، اجلزائر، : ظرأن -  1
مرة على الصعيد الدويل فيما يتعلّق باالتفاق على تعريف موحد لإلرهاب مبناسبة مناقشات  ولولقد بدأ اخلالف أل - 2

بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حيث  1972ديسمرب  18اللّجنة املخصصة ملوضوع اإلرهاب الدويل بتاريخ 
انصب هذا اخلالف على مدى أمهّية تعريف اإلرهاب، مما محل األمم املتحدة على إنشاء جلنة خاصة باإلرهاب الدويل 

مل هذه  اللجنة ، انبثقت منها ثالث جلان تولّت إحداها مهمة وضع تعريف لإلرهاب الدويل، ومنذ بداية ع1973سنة 
ظهرت اخلالفات واضحة بني الدول حول مفاهيم اإلرهاب املختلفة وهوما انعكس يف التقرير الصادر عن اللّجنة سنة 

لقد رأى ممثلوا الدول أنه جيب على اللّجنة اخلاصة أن تقوم بدراسة معمقة بقصد وضع تعريف " ، والّذي ذكر 1979
  "املفاهيم القائمةلإلرهاب حتى حتيط بدقّة حبدود 

  .19، ص2003، لبنان، 1نزيه نعيم شاللة، اإلرهاب الدويل والعدالة اجلنائية، منشورات احلليب احلقوقية، ط: أنظر -
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ي اتجه معناه مع بداية ظهوره إىل ذلك اإلرهاب الذي متارسه خمتلف الدول ذّلالوقت ا
واحلكومات كعمل سيادي يهدف إىل إخضاع املواطنني لرغباا، أصبح يف عصرنا احلايل 

 تدعي أنها حتمل ،ئني للسلطةأو أفراد منأو يستخدم لتربير ووصف نشاطات تقوم ا مجاعات 
 وهذا ما حصل يف اجلزائر ودول أخرى كمصر السياسة أو فكرا معينا غالبا ما يرتبط بالدين 

  .1سورياوليبيا و
ومرد هذا العجز يعود إىل الصراع الدائر بني دول ترى يف بعض األعمال البعيدة عن 

سواء  اشويه مسعتهتو ااإلرهاب إرهابا، كاحلركات التحررية، وهذا من أجل تثبيط نشاطه
اخلارجي، ومثال هذا موقف الواليات املتحدة األمريكية وبعض أو على الصعيدين الداخلي 

  .2كحركة محاس الفلسطينية من احلركات التحررية األوروبيةالدول 
بينما على خالف ذلك ترى دول أخرى ومنها دول العامل الثالث بصفة عامة والدول 

ررية هي جمموعات شرعية وجدت من أجل قضية أنّ احلركات التح ،العربية بصفة خاصة
  .القضية الفلسطينية: عادلة قصد رد احلق ألصحابه، مثل

يت يتم االعتماد عليها إلحلاق وصف اإلرهايب ببعض اإلرهاب إذا؟ وماهي املعايري الّوفماه
  مرتكيب العنف دون غريهم؟ وكيف تعامل املشرع اجلزائري مع الظّاهرة؟

                                      
علي يوسف شكري، اإلرهاب الدويل يف ظل النظام العاملي اجلديد،  إيتراك للطّباعة والنشر، القاهرة، : أنظر -  1

  .23، ص2008
، 2007بد الرمحن زيدان قاسم، اإلرهاب يف ضوء القانون الدويل، دار الكتب القانونية، مصر، مسعد ع: أنظر - 2

  .32ص
مؤنس حمب الدين، اإلرهاب يف القانون اجلنائي، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه يف احلقوق، جامعة  -

  .57، ص 1983املنصورة، 
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  : تعريف اإلرهاب :األولاملطلب 
القانوين لإلرهاب وغوي ل هذا املطلب كلّ من التعريف اللمن خال تناولسوف ن

  .مية من إشكالية تعريف اإلرهابالشريعة اإلسالوالتشريعات املقارنة وباإلضافة ملوقف الفقه 
  : التعريف اللغوي: األولالفرع 

من كلمتا  قواميس العربية القدميةيعد اإلرهاب كلمة حديثة يف اللّغة العربية، حيث خلت ال
طمئنان وبثّ إلاواإلرهاب من الرهبة مبعىن اخلوف وإشاعة عدم ،"اإلرهايب"و" اإلرهاب"

الرعب والفزع بني الناس يف اتمع لتحقيق أهداف معينة، فقد جاء يف لسان العرب البن 
  .1مبعىن أخافه وأفزعه ،به واسترهبهيف مادة رهب وره منظور
معىن، فقد كثر من بأأكثر من موضع و يفكلمة الرهبة يف القرآن الكرمي لقد وردت و

فوا أو وليكم يا بين إسرائيل أذكروا نعميت التي أنعمت ع"وتقوى اهللا  وردت مبعىن اخلشية
مثل قوله كما وردت مبعىن الرعب واخلوف  ،"ياي فارهبونف بعهدكم وإأو بعهدي 

عدوكُم واهللا ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِه عدواستطَعتم من قُوة  ما وا لَهمأَعدو﴿:تعاىل
في سبِيلِ اهللا يوف إِلَيكُم  ما تنفقُوا من شيٍءوآخرِين من دونِهِم الَ تعلَمونهم اهللا يعلَمهم و
  .2َ﴾أَنتم الَ تظْلَمونو

 ب أي أخاف، ولقد أقرمع العريب كلمة اإلرهاب باعتباره مصطلح جديد وأساسه رها
  .وكلمة إرهاب هي مصدر الفعل أَرهب، وهي مبعىن خوف

الّذي يتخذ من العنف واإلرهاب مسلكا له من أجل حتقيق أهداف  وأما اإلرهايب ه
  .3سياسية

                                      
انوين جلرائم اإلرهاب الداخلي والدويل، منشورات احلليب احلقوقية، عبد القادر زهري النقوري، املفهوم الق: أنظر -1
 .14، ص2008، لبنان، 1ط

إحتالل العراق وأفغانستان والعدوان على  –سط اجلديد و خليل حسنني، ذرائع اإلرهاب الدويل وحروب الشرق األ -  
  .19ص ،2012، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1غزة ولبنان، ط

  .60سورة األنفال، آية  :أنظر -  2
املسؤولية الدولية اجلنائية واملدنية عن جرائم اإلرهاب الدويل، دار الكتب القانونية، : طارق عبد العزيز محدي: أنظر - 3

  .09، ص2008مصر، 
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                              س الروسوبالرجوع إىل قامو Terrorismeللّغة الفرنسية با اإلرهابو
"La Rousse" هعرف أسلوب أو جمموعة أعمال العنف اليت ترتكبها جمموعات ثورية " :هبأن

ستخدام املنظم لوسائل اإل: "عرفه بأنه "Robert"قاموس روبري  أما 1"عنف تستخدمه احلكومة
حماربتها، وعلى أو السلطة استثنائية للعنف من أجل حتقيق هدف سياسي مثل االنقالب على 

دمري تنفّذها ت أومجاعية أو جمموعة من أعمال العنف متثّل اعتداءات فردية  ووجه اخلصوص ه
  .2"ان من خالل خلق مناخ غري آمنمنظّمة سياسية للتأثري على السك

ويتضح من التعريفات السابقة أا تربط بني اإلرهاب وحتقيق أهداف سياسية، والسبب 
إىل  باإلضافة، 3 لظهور مفهوم اإلرهاباألوىلىل أنّ هذه التعريفات ارتبطت باملراحل يرجع إ

  .4الظّروف اليت صاحبت قيام الثورة الفرنسية
 أولكلّ من حي: "ايب بأنهاإلره "Oxford" أما يف اللغة االجنليزية يعرف قاموس أكسفورد

   "Terrorism"اإلرهاب   مصطلح  ، أما5"اإلكراه التهديد و  ورؤاه باستخدام نظامتعزيزأفكاره
   

                                      
  قاموس الروس: أنظر -  1
ملعارف، اإلسكندرية، سامي جاد عبد الرمحان واصل، إرهاب الدولة يف إطار القانون الدويل العام، منشأة ا -  

  .17، ص2003
2
 - Petit Robert: « Emploi Systématique de mesures d’exceptions de la violence pour 

atteindre un but politique , et spécialement l’ensemble des actes de violence (attentats 

individuels ou collectifs des strictions) qu’une organisation politique exécute pour 

impressionner la population et créer un climat d’insécurité  ». 
  .16عبد القادر زهري الناقوري، املرجع السابق، ص :أنظر -  3
، 1793حيث ظل مفهوم اإلرهاب يف التعاريف الدولية ينحصر يف القتل والعنف واهلدم والتخريب منذ سنة  - 4

أحد رجال الثورة الفرنسية والذي كان يشغل " Robes Pierre"نما مارس عمل اإلرهاب روبيس بيار وذلك حي
منصب احملرك األكرب للجنة األمن العام وكان يقصد تابعيه ذه األعمال اإلرهابية بأن يستولوا على أجهزة السلطة 

من قطع أربعني ألف  1794متكّنوا سنة  سع نطاق حيثأو السياسية، فكان هلم ذلك وبسطوا عنفهم السياسي على 
من رؤوس الفرنسيني حبد املقصلة، كما متكّنوا من أسر ثالث مئة ألف نسمة من الناجني من القتل، وكان سكّان فرنسا 

اإلرهاب واألصولية بني األصالة : انظر؛ حممد بن عبد الكرمي اجلزائري. مليون نسمة 27آنذاك ال يفوق عددهم 
  .15- 14، ص2003ار هومة، اجلزائر، واالبتداع، د

  .40، ص2004خمتار شعيب،اإلرهاب صناعة عاملية، ضة مصر، القاهرة، : أنظر -5
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  .1"استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق أغراض سياسية: "يعرفها القاموس بأنها
ها كلّها أن ،2ويالحظ على التعريف اللغوي لإلرهاب يف املعاجم الفرنسية واالجنليزية

علّة يف هذا تعود ألسباب تشترك بأعمال العنف والتخويف بغرض حتقيق أهداف سياسية، وال
تارخيية مرتبطة باهليمنة والتوسع االستعماري الّذي عرفته كل من فرنسا وبريطانيا عرب خمتلف 

ت شعوب هذه الدول التحرر من أوالسط وحمو مناطق العامل، خاصة يف إفريقيا والشرق األ
تنطوي على فكرة املكافحة ا على بعض األفعال اليت أوالمعتمدة يف حم ،نيل االستعمار آنذاك

املستعمر كوسيلة للض رهيب ضدغط عليه من أجل احلصول على واستخدام العنف والت
  .3هلاالاستق

   :التعريف الفقهي: ينالفرع الثا
أو سواًء على املستوى الوطين  ،إغفال الدور الفقهي يف كل مناحي العلوم القانونيةال ميكن 

إالّ أنه مل يتم التوصل إىل تعريف عام دت التعريفات الفقهية رهاب تعدالدويل، ويف جمال اإل
  .مقبول

أثناء املؤمتر  1930ت عام متب تلك اليت ت الفقهية لتعريف اإلرهاأوالولقد كانت أهم احمل
  .4يف بولنداولتوحيد القانون اجلنائي الّذي انعقد يف مدينة وارس األول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :                                                                                                                            رهاب ميكن تقسيمها إىل االجتاهات التاليةإليت أعطيت لونظرا لكثرة التعريفات الّ

   

                                      
1 -" Use of violence and intimidation especially for political purposes" 

  .14ن، صس .دار النفائس، ب - اإلرهاب يف الشريعة والقانون  -حممد وليد أمحد جرادي : أنظر -2
حممد عبد املطلب اخلشن، تعريف اإلرهاب الدويل بني اإلعتبارات السياسية واإلعتبارات املوضوعية، دار اجلامعة  -  

  .08، ص2007اجلديدة، اإلسكندرية، 
  .38عبد الرمحان زيدان قاسم، املرجع السابق، ص: أنظر -3
يف الياقوت، تأمني مرفق الطريان املدين من أخطار بدر عبد اللط- .73، املرجع السابق، صمؤنس حمب الدين :أنظر -4

  .78ص ،2010األعمال اإلرهابية، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 
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 :ستبعاديجتاه اإلاإل: األولالبند 

أنّ نقد و، يرى أنصار هذا االجتاه أنّ القيام بتعريف اإلرهاب نوع من أنواع املغامرة
 .يت ختتلط بهتعريفات أسهل من استخدامها كأدوات للتمييز بني اإلرهاب وغريه من الصور الّال

، كما أنّ اإلرهاب على املستوى 1وترجع صعوبة التعريف إىل ممارسات الدول األكثر قوة
ة تنطوي حتتها عدد من اجلرائم املعروفة مظلأو ولكنه تسمية  ،يف حد ذاته الدويل ال يعد جرمية

 .ما، ومن مثّ ختتلف نظرة القانون اجلنائي الدويل له عن القوانني األخرىمتا

وتعدد  ،اويرى البعض أنّ ذلك يرجع إىل تشعب اإلرهاب وتعدد أشكاله وأهدافه وتناقضه
البواعث والدوافع الرتكاب هذه اجلرمية، وتعدد الباحثني الذين يدرسون الظاهرة واختالف 

 .2االختالف حول منط العنف املوصوف باإلرهاب اإلضافة إىلب ،أطرهم املرجعية وختصصام

لذلك اجته اتمع الدويل إىل حتديد أفعال بعينها كي تعترب إرهابا واستبعد األفعال األخرى 
وقد ترتب على ذلك إرجاء اجلهود الدولية املتصلة لوضع اتفاقية  ،العدوانية من نطاق اإلرهاب
  .عاملية ملكافحة تلك اجلرائم

نّ اختالط األمور وتربير اإلرهاب املضاد واالنتقائية والعشوائية يف وصف األفراد إ 
حسب هذا  -واجلماعات والدول باإلرهاب وفقا لألهواء واملصاحل السياسية لكل طرف

، أمر يصعب معه تشييد بنيان قانوين لإلرهاب كجرمية مستقلة يف ظل غياب تعريف -اإلجتاه
  .له

جتاه أنه ليس من املناسب وضع تعريف له لصعوبة التعريفات الربيئة ويذهب أنصار هذا اال
 . 3املشتركةأو املقنعة أو 

                                      
دراسة حتليلية للتشريعات اجلنائية العربية  –إمام حسنني، جرائم اإلرهاب الدويل يف التشريعات املقارنة  :أنظر -1

 .13، ص2010اجلامعية، اإلسكندرية،  واألجنبية والتشريعات اإلسالمية، دار املطبوعات

- Jean Pervost , Le Terrorisme en Encyclopédie , Universel 1978 , P 93. 
 ،2005عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، اجلرمية اإلرهابية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، : أنظر -2

  .96ص
ملواجهة التشريعية جلرائم اإلرهاب يف التشريع املصري والقانون املقارن، أمحد عبد العظيم مصطفى املصري، ا: أنظر-3

  .40،ص 2003رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، جامعة القاهرة، 
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وأدانت اإلرهاب  عند التعريف، 1986عام وهلذا مل تقف قمة الدول الصناعية يف طوكي
ل خطف املتحدة صورا وأمثاال لإلرهاب مثوضربت اجلمعية العامة لألمم  ،دون بيان ماهيته

 .ذ الرهائن، وأمهلت مسألة التعريفخالطائرات، أ

مل  1990سنة " هافانا"كذلك فإنّ مؤمتر منع اجلرمية ومعاملة املسجونني الذي عقد يف 
كما أيد عدم  ،جراءات الفعالة ملكافحة اإلرهابل التركيز على اإلوفض،يتعرض للتعريف

املتعذر أو فقود التعريف امل"البحث عن التعريف تقرير جملس الشيوخ الفرنسي بعنوان 
الذي عقد يف القاهرة عام  معاملة املذنبنيوملنع اجلرمية  ، وقد سلك املؤمتر الدويل"لإلرهاب

حيث حبث فقط جهود مناهضة اإلرهاب وحتديد األسباب اجلذرية له ،نفس املسلك 1995
  .1والقضاء عليه

  :تقدير هذا االجتاه
ن وجهات النظر بشأا سواء ياا وتبهرة اإلرهاب وتعدد مستويام به تعقد ظامن املسلّ

الدول اليت تواجهها، باإلضافة إىل تداخل االعتبارات أو القوى السياسية أو بالنسبة لألشخاص 
أحيانا أنّ لكل طرف شخصا كان ويبد ومن هنا ،السياسية مع االعتبارات املوضوعية األخرى

 .ؤية اآلخريندولة رؤيته اخلاصة هلذه الظاهرة خمتلفة عن رأو أم حزبا 

يستجيب  نّ ذلكإذ أ ،يعد مسالة ضرورية عريف للفعل اإلرهايبوضع ت فإن ومع ذلك
مل يكن هذا ووحىت ل". ال جرمية وال عقوبة دون نص"احملكوم مببدأ لطبيعة القانون اجلنائي 

ه على األقل يشمل الصفات واخلواص الرئيسية لفعل اإلرهابالتعريف جامعا شامال فإن. 

 :االجتاه الوصفي: لثاينالبند ا

وغالبيته ممن يرون صعوبة وضع تعريف حمدد جامع وشامل لإلرهاب  -يركز هذا االجتاه
ز على على إبراز خصائص العمليات اإلرهابية والتركي -وإن كانوا ال يرفضون مبدأ تعريفه

                                      
 8أبريل إىل  29وثائق مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة املذنبني، املنعقد بالقاهرة يف الفترة من  -1

 .20، ص ).A/CONF 5/169(وثيقة رقم ، ال1995مايو
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من أنّ وصف اإلرهاب أسهل ف عليه، ويستندون يف ذلك إىل عناصر اإلرهاب ليسهل التعر
  :1اآليتزون هذه اخلصائص وتلك العناصر كيربتعريفه إذ 

 .التهديد بهأو املفاجئ أو العنف غري املتوقع .1

2.دف الدعاية وإرسال رسالة الصفة الر لمستهدفني ألجل تغيري سلوكهملمزية للضحايا. 

 .والسرية الشديدة اليت حتاط ا العمليات اإلرهابية الطبيعة اخلاصة.3

 .لتقليد يف األسلوب املستخدم واستخدام التقنيات احلديثة يف التنفيذعنصر ا.4

 .ديولوجية وراء العمليات اإلرهابيةاإلأو ألهداف والدوافع السياسية ا.5

  :ايلالتوميكن تقسيمها على النح -وفقا ملا سبق -نّ خصائص العمليات اإلرهابيةإهفوعلي
يزه يلتم التهديد بهأو العنف وا وهفسهخصائص تلحق بالفعل املكون جلرمية اإلرهاب ن -

 .عن غريه من جرائم العنف األخرى

رغم عدم اعتداد القانون اجلنائي  ايب عتداء اإلرهيف اإل مخصائص تلحق باين عليه -
 .عموما بصفة اين عليهم يف جرائم العنف

يف حني  واليت غالبا ما تكون سياسية، طبيعة األهداف املبتغاة من العنفخصائص تلحق ب
فتكون تلك هي العناصر األساسية اليت متيز  ،أنّ القانون اجلنائي ال يعتد بالبواعث واألهداف

  .جرمية اإلرهاب عن غريها من اجلرائم اليت تتشابه معها
  :اإلجتاه التحليلي: البند الثالث -

ة، ويف هذا االجتاه يركز على إبراز تعريف يغطي كلّ األفعال اليت ميكن أن تعترب إرهابي
داخل هذا االجتاه يركز البعض على طبيعة األفعال املكونة لإلرهاب وما تتسم به من عنف 

  .فجائي خيلق حالة من الرعب، بيد أنه يهمل مرتكيب هذه األفعال ودوافعهم
وبتحديد أكثر دقة يركز البعض على وسيلة العنف، ودرجة جسامة الفعل ومن مثّ فال 

 .با إال إذا وصل إىل درجة معينة من اجلسامةيعترب كل عنف مستخدم إرها

                                      
، ديب، األوىلأمحد ضياء الدين حممد خليل، اخلطر اإلرهايب بني التوقع والوقوع، جملة األمن والقانون، السنة : أنظر -1

محيدة مسيم، اإلرهاب واحلرب النفسية اإليرانية، طبعة  ؛وما بعدها؛ وأنظر كذلك 66، ص 1993العدد الثاين، يوليو
؛ حممد حممود السباعي، اإلرهاب الدويل واحتجاز الرهائن، جملة األمن 33، ص 1989ن، ب ب ن،  ،ب دأوىل

 .409، ص 1991، يوليو134، العدد 34العام، السنة 
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 :جتاه احلصرياإل: البند الرابع-

يرى هذا االجتاه حتديد جمموعة من األفعال اإلجرامية اليت تعد إرهابية مثل خطف الطائرات 
فهذا االجتاه يعدد أعماال معينة إذا ارتكبت فإا  1.ومهامجة الدبلوماسيني، وأخذ الرهائن

درجة اخلطر أو بواعث مرتكبيها أو رهابية بغض النظر عن ظروف ارتكاا تشكل أعماال إ
  .الناتج عنها

  :جتاه املادي يف التعريفاإل :البند اخلامس
يت تنظر إىل اإلرهاب من خالل كيانه املادي وطبيعة أفعاله وليس تشري به التعريفات الّ

وقد ركزت  ،2رهاب كلها جرائمذوام، وذلك بالنظر إىل أنّ أفعال اإلأو بتحديد مرتكبيه 
وسيلة  ، واعتربت هذا السلوكفعلأو عمل أو سلوك  هذه التعريفات على كون اإلرهاب 

  .هدف معني
جمموعة من األفعال املعينة اليت أو عمل «ه وطبقا هلذا االجتاه فإنه ميكن تعريف اإلرهاب بأن

من ول العنيف، واإلرهايب هفاإلرهاب يستخدم من منظور الفع ،»دف إىل حتقيق هدف معني
خليط منهما، وبذلك أو هدف ديين أو يديولوجية كب هذا الفعل سواء حترك من خالل إيرت

سم بالتكرار وهذا العنف يت ،يتم التركيز على السلوك العنيف لتمييز العمل اإلرهايب عن غريه
للعنف للحصول  االستخدام املنظمووالتسلسل لينتج التخويف والرعب املطلوب، فاإلرهاب ه

 .على مزايا سياسية

وا ا هذا العمل تناوليت ولكن أصحاب هذا االجتاه اختلفوا فيما بينهم يف الطريقة الّ
عد إرهابية بطبيعتها كالقتل األفعال اليت تأو عدد األعمال ، فالبعض أخذ ببالتحديد والتعيني

 3.ائن وغريها من األفعالختطاف واحتجاز الرهواإلغتيال وا

                                      
1
-Rivero (j) , Responsabilite de l’ètat et droits des victimes d’actes terrorisme , AJDA ,1993,  

p54. 
2
-De La cuesta (j-L) , Traitement juridique du terrorisme en espagne ,Rev sc crim , 1997, p37.  

-Rivero (j) , op cit , p59 . 
حممد مؤنس حمب الدين، اإلرهاب يف القانون اجلنائي، دراسة قانونية مقارنة على املستويني الوطين والدويل، : أنظر -3

 .208- 207، ص 1983مكتبة األجنلواملصرية، 
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بتكارات اإلرهابية هي أنّ اإل لكن التحديد احلصري لألعمال اإلرهابية أمر خاطئ، ذلكو
 اإلرهابية   األعمال  معيار التفرقة بني ر حقيقة عنال تعب كما أنّ مثل هذه التعريفات ،أمر واقع
 .1من العمل اإلرهايب" الغرض السياسي"عدم ذكرها وذلك ل ،من اجلرائم وغريها

ه وإن كانت هناك أفعال معينة حمل ن، حيث أاألولا النقد سليم يف شقه هذأنّ  واملرجح
ا متثل أعمال عنف إرهابية يف بعض األحوال، إال أنّ هناك ما يستجداتفاق من اجلميع على أ 

اليت وذلك يف ظل استفادة عناصره من اإلجنازات  أفعال وصور أخرى يتخذها اإلرهاب من
  .واليت قد ال تشملها األعمال املعروفة اآلن يثةحققتها التكنولوجيا احلد

أو كما أنه ال ميكن اعتبار أعمال معينة إرهابية يف كل الظروف وبصورة مطلقة، فاغتيال  
من اهلدف  دها لتجرإرهابما ال يعد وهوقد يكون بدافع اجلنون  ة اغتيال رئيس دولةأولحم
على األمر الذي قد يستدعي  ،إلرهابال اهدف نشر الرعب الذي مييز أعمأو يديولوجي اإل

م التدخل بتعديالت متالحقة على النصوص اليت جتر الدويلأو التشريعي سواء الوطين  املستوى
   .احلذفأو هذه األفعال باإلضافة 

املميز الوحيد للعمل وأنّ الغرض السياسي ليس ه ، فيؤخذ عليه أما النقد يف شقه الثاين
كمعيار يساعد على  -يا كانأ -ر هدف اإلرهابانكب إوإن كان من الصع ،اإلرهايب

الوضع الغالب، بل ويديولوجيا وهذا هإ أو فقد يكون هدف اإلرهاب سياسيا ف عليه، التعر
عيه اإلرهابيون يف كثري من احلاالت، ولكنه قد يكون أي هدف آخر، كما أنّ األفعال ما يدوه

ع أحد أنّ اجلرمية حتقيق أهداف سياسية، ومل يد اجلرمية السياسية يرجى منها  تنطوي حتتاليت
  .بني اهلدف السياسي وأفعال اإلرهاب اإلرهابية، فليس هناك تالزمالسياسية من األعمال 

إىل طريقة  أنصار اإلجتاه املادي اجتهت الغالبية من الفقهاء ،ذه الطريقةإزاء عدم القبول و
يد صفات معينة هلا متيزها عن غريها من وهي حتد ،أخرى للتعرف على األعمال اإلرهابية

  .األعمال اليت تتشابه معها

                                      
مركز  1اجلرائم اإلرهابية يف التشريعات املقارنة، ط –إمام حسانني خليل، حنواتفاق دويل لتعريف اإلرهاب  :أنظر -1

 .10، ص2008اخلليج للدراسات اإلستراتيجية، ب ب ن، 



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

22 

 

الفعل الذي يقوم به أو ورغم كثرة الصفات واخلصائص اليت قيلت لتمييز العمل 
يت متيز العمل الّتفاق على بعض هذه اخلصائص فإنّ هناك قدرا مشتركا من اإل،اإلرهاب

عمل عنف  هاإلرهايب عن غريه، وتتلخص هذه اخلصائص يف أنديد به، وبذلك ال يقتصر أو
ولكن خيتلف تقدير الفقهاء حول شكل  ،1على العنف املادي بل يشمل العنف املعنوي أيضا

ومقدار وصور هذا العنف الذي يتسم به العمل اإلرهايب، فمنهم من ال يشترط درجة معينة 
أي  ،3 مشروع وقويأن يكون عنفا غري 2، يف حني يستلزم البعضمن اجلسامة يف هذا العنف

4شكال من العنف غري املألوفأو ه جيب أن يكون عنفا أن، لح جمرم يتمثل فاإلرهاب عنف مس
عتيادي العنف املتطرف وغري اإلوهأو  ،5يف القيام بعمليات إجرامية تودي حبياة البشر

 .6والشديد

ا البعض على العمل اإلرهايبوإذا كانت تلك صفات يستد الفقهاء من فهناك من  ،ل
أو التنظيمأو فيشترط يف هذا العمل أن يأخذ صفة العمد  صفات أخرى، يضيف إليها

؛ فيجب أن يتوافر "استخدام متعمد ومقصود للعنفأو منهج نزاع عنيف "ه ويعرفه بأن،املنهجية
استخدام متعمد لوسائل من وفاإلرهاب ه ،7الفزعأو لدى اجلاين القصد اجلنائي بتعمد اإلخافة 

                                      
 .38حممد السيد سليم، اإلرهاب وسبل معاجلته، ندوة مركز اخلليج للدراسات اإلستراتيجية، ص : أنظر -1
ي، السياسة اجلنائية للمشرع املصري يف مواجهة جرائم اإلرهاب، دار النهضة العربية، أو دين هندنور ال: أنظر -2

 .10، ص 1993
رسالة : عبد الناصر حريز فرغل عبد العال، النظم السياسية اإلرهابية مع التطبيق على النظام اإلسرائيلي: أنظر -3

 43، ص1994قسم العلوم السياسية، سنة  ماجستري قدمت إىل كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
  ؛48، ص 1992عفاف عبد الرزاق،ب د ن، ب ب ن، : سيدربج، أساطري إرهابية، ترمجة.. بيتر: أنظر -4
 .19، ص1991على املستوى النظري، دار الثقافة العربية، القاهرة،  - إكرام بدر الدين، ظاهرة اإلرهاب السياسي -  
، ملخص أعمال الندوة، أهرام 1996ماي  30-29لندوة الدولية يف اإلرهاب يف أعمال اللجنة التحضريية ل -5

 .5، ص 8/6/1996اجلمعة 
أمحد حممد رفعت، اإلرهاب الدويل يف ضوء أحكام القانون الدويل واالتفاقيات الدولية، القاهرة، دار النهضة، :  أنظر-6

 .197-193، ص 1988
 .127، ص 1994مشس املعرفة، القاهرة،  عبد الرحيم صدقي، اإلرهاب، دار: أنظر -7
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ويستدل على هذا القصد  ،1ن من السيطرة على اتمعأا إحداث الرعب والتخويف مبا ميكّش
ع واستخدام منظم تبين سياسة إثارة الفزومن عدم مشروعية الوسيلة املستخدمة، فاإلرهاب ه

، وال يكون جمرد عمل عارض، ألن يف إطار محلة عنف منظمة 2يديولوجيوحمسوب للعنف اإل
حتقيق أهدافه، فاالغتيال قصد  ةف يتصف بالتنظيم واإلتصال واالستمراريعمل عن اإلرهاب
وهذا ال يتناىف مع كون 3اجلماعي إذا مل يكن جزءا من نشاط منظم ال يعد إرهاباأو الفردي 

مما جيعل اختاذ احتياطات  ،املباغتة وعدم التوقعأو اإلرهاب عمل يتصف بالسرية واملفاجأة 
 .الوقاية منه أمرا صعبا

يت حيدث بل خيتار أهدافه من بني تلك الّ ،ومع هذا فإنّ اإلرهاب ليس عمال عشوائيا
 .4عتداء عليها تأثريا كبريااإل

عتيادية ، وغري اإلالفعل اإلرهايب بالشدة والقسوة ولكن رغم هذه الصفات اليت توصف
ن الذي ميكّوغريها من الصفات النادرة، ومن مثّ جتعل منه عمال قادرا على إحداث الرعب 

بدوره من فرض آراء املستخدمني له، بالرغم من ذلك، فإنّ فعل اإلرهاب فعل رمزي أي أنه 
الدور حبيث يعتقد اجلميع أنّ ، 5غري مقصود لذاته ولكنه حيمل رسالة معينة إىل ضحايا حمتملني

أو من عدم الطمأنينة  افيشيع جو ،عمل اإلرهابينيالدور قد حيل عليهم ليكونوا ضحية ل
  .طراب يف صفوف اجلماهريضاإل

   

                                      
 .284- 283حممد مؤنس حمب الدين، اإلرهاب يف القانون اجلنائي، مرجع سابق، ص :  أنظر -1
،املرجع - اجلرائم اإلرهابية يف التشريعات املقارنة –إمام حسنني خليل، حنواتفاق دويل لتعريف اإلرهاب :أنظر -2

 11السابق، ص
، ص 1996دراسة مقارنة حول أسبابه وطرق عالجه، ب د ن، ب ب ن، : ، اإلرهابمصطفى الرمحاين: أنظر - 3

43. 
 .77، ص 1991، ب د ن، القاهرة، 1خليل فاضل، سيكولوجية اإلرهاب السياسي، ط:أنظر -4
 83عبد الناصر حريز فرغل عبد العال، مرجع سابق، ص : أنظر -5
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بني عدد  1العمل اإلرهايب ال يعد غاية يف ذاته ولكنه وسيلة دف لنشر الرعب فإنّ ومن مثّ
 .2من الوسائل قد تتعدد ولكن مع ذلك يبقى اهلدف واحد

مثل املتفجرات وتدمري خطوط السكك  ،3ويذكر البعض صورا هلذه الوسائل العنيفة
  .اخلطر العامأو هي وسائل قادرة على خلق الرعب احلديدية وقطع السدود، و

جيب أن يتصف بعدد من  -طبقا هلذا االجتاه -إرهابيا القول أنّ العمل لكي يكونومجاع 
 :اخلصائص منها

ويستوي يف ذلك االستعمال املادي  ،عنف غري عادي على درجة معينة من اجلسامة.1
 .جمرد التهديد بهأو للعنف 

فال يكون  ،تصال، فيكون هناك منهج الستخدامهبالتنظيم واإل أن يتصف هذا العنف.2
خاصة يف ظل تعقد ،ن دليال أبدا على إرهابية العملعشوائيا، فالعشوائية ال تكوأو عارضا 

بل ودعمها من جانب بعض الدول، األمر  رهابية وقيام منظمات كبرية عليهاالعمليات اإل
بل  ،لدعم والتنظيم لضمان النجاح وحتقيق األهدافالذي يكفل هلا عنصر االستمرارية لتواتر ا

دف توجيه رسالة مفتوحة للضحايا تيار األهداف هي عشوائية مقصودة إنّ العشوائية يف اخ
ا يزيد من حالة الرعب يف يف أي وقت، ممتقد اجلميع أنّ الدور سيحل عليه  احملتملني، فيع

 .مةنفوس العا

ن يكون استخدام العنف بقصد حتقيق الرعب بأك القصد اجلنائي لدى الفاعل وذل.3
والفزع، فاإلرهاب جرمية عمدية تقوم على العلم واإلرادة، ومن مثّ ال توجد جرائم إرهابية غري 

  .بطريق اخلطأأو عمدية 

                                      
اجلرائم اإلرهابية يف التشريعات املقارنة، املرجع –إلرهاب إمام حسنني خليل، حنواتفاق دويل لتعريف ا: أنظر -1

 .11السابق، ص
اإلرهاب الدويل مع دراسة لالتفاقيات الدولية  :عكس ذلك ما ذهب إليه  عبد العزيز خميمر عبد اهلادي يف كتابه -2

الوسائل العنيفة هي حيث يعترب . 47، ص 1986والقرارات الصادرة عن املنظمات الدولية، دار النهضة، القاهرة، 
 .وسيلة وغاية يف نفس الوقت لصعوبة الفصل بني األثر النفسي لإلرهاب والعمل العنيف

 -مدحت رمضان، جرائم اإلرهاب يف ضوء األحكام املوضوعية واإلجرائية للقانون اجلنائي الدويل الداخلي  :أنظر -3
 .84، ص 1995، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط -دراسة مقارنة
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أو أن يكون من شأن وسيلة العنف املستخدمة إحداث قدر من الرهبة يف نفوس اتمع .4
 .1وجيههم مبا حيقق أغراض اإلرهاب النهائيةأوتطرة عليهم طائفة معينة منه، بقصد السي

 .السرية واملفاجأة واملباغتة يف العمل اإلرهايب.5

عنصر حمل خالف بني الفقهاء، فالبعض يستبعد عنصر وعدم مشروعية الفعل، وه.6
ألنّ القواعد الوضعية ليست هي املقياس الوحيد  ،املشروعية املوضوعية من تعريف اإلرهاب

حني يرى البعض اآلخر يف  يف .2لضروري والنهائي الذي يصلح للحكم على اإلرهابوا
املشروعة، معتربا  ف غري مشروع، وذلك لتمييزه عن أعمال العنفاإلرهاب أنه عمل عن

القانون واليت دف إىل ختويف  ة تتضمن كل السلوكيات اخلارجة عناإلرهاب جرمية عاملي
  .3وإرهاب الناس واملؤسسات

الفعل الذي يقوم وأال وه ،يف مجلته يركز على جانب واحد من اإلرهابوهذا االجتاه  نّإ
حيدد صفات متيزه عن غريه من األفعال، على الرغم أو  مث يأخذ يف تعداد صور هذا الفعل به،

صري الذي قيل لألعمال من أنّ اإلرهاب قد يأخذ أشكاال أخرى ال تدخل حتت التحديد احل
تتوافر ا إحدى اخلصائص اليت ذكرت لتمييز العمل اإلرهايب عن غريه، كما أنّ  أوال اإلرهابية

اليت تتوافر فيها اخلصائص املذكورة قد ال يعد عمال أو ارتكاب بعض هذه األفعال احملددة 
فيها، فالعمليات اليت تقوم ا مجاعات التحرير الوطين هي  تإرهابيا يف الظروف اليت ارتكب

ولكنها ال تعد  ،فر فيها كثري من الصفات اليت ذكرت لتحديد العمل اإلرهايبأعمال عنف يتوا
  .أعماال إرهابية

                                      
، ص 2009طارق عبد العزيز محدي، التقنني الدويل جلرمية إرهاب الدولة، دار الكتب القانونية، مصر، : أنظر- 1

  .17و16
اجلرائم اإلرهابية يف التشريعات املقارنة، املرجع السابق، –إمام حسانني خليل، حنواتفاق دويل لتعريف اإلرهاب : أنظر -  2

  .13ص
سط، ب ب ن، و راق الشرق األأو دخل لتعريف اإلرهاب ودوره يف الصراع السياسي، أمحد جالل عز الدين، م -  

 .11ب س ن، ص
  .77خليل فاضل، مرجع سابق، ص :أنظر -  3
مصطفى مصباح دبارة، اإلرهاب، مفهومه وأهم جرائمه يف القانون الدويل اجلنائي، منشورات جامعة قاريونس،  -  

 .130، ص 1991بنغازي، 
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أفعال أو كذلك فإنّ هناك من األعمال اإلرهابية ما يتم دون أن يتطلب استخدام وسائل  
بئة و السكك احلديدة ونشر األ فك براغيأو فتسميم مصادر املياه عنف من نوع معني، 

ق اإلرهاب، رغم أا ليست أعمال عنف مادي توجه ضد جسد أحد تدخل حتت نطا
كما أنّ تغيري مسار إحدى الطائرات قد يتم دون استخدام سلوك عنيف،  ،1األشخاص

فاجلسامة غري العادية للعنف والضرر الناتج عنه ليسا معيارين دقيقني ألا مسألة نسبية خيتلف 
السلوك املادي املكون أو النظر على الفعل  تقديرها حبسب األشخاص، ومن مثّ يصبح قصر

ذا فضال الوصول إىل تعريف اإلرهاوية حنأمرا ال يفضي إىل حلول عمل دون غريهلإلرهاب 
صاف العمل اإلرهايب بصفة عامة، خاصة يف أو أو عن صعوبة حصر وتعداد أفعال العنف 

  .ضوء ما تشهده العمليات اإلرهابية من تطور
ى ما هلذا االجتاه من أمهية كبرية يف التعرف عل كن إنكارمي ال حظاتورغم هذه املال لكن

عناء، األمر الذي جيعل من السهل االتفاق على جترميها بني  بعض األعمال اإلرهابية دومنا
الدول، فلن يكون هناك خالف على جترميها بوصفها أعماال إرهابية تستحق أقصى العقوبات، 

جهود ا يستلزم تكاثفمم اأو ه إذا كان العمل تمع الدويل للقضاء عليها، باإلضافة إىل أن
يف  إال أنه معيار مهم يف كثري من احلاالت ،املعيار الوحيد لتعريف اإلرهابوالسلوك ال يعد ه

له طبيعة خاصة متيزه عن  العمل اإلرهايب غالبا مافال ميكن إنكار أنّ العنف يف  ،يهالتعرف عل
  .يتعدى نطاق الضحايا احلاليني أمهها أنه عنف رمزيلعنف األخرى وصور ا

وجتدر اإلشارة إىل أنه يصعب الفصل بني العمل اإلرهايب والوسيلة املستخدمة إلحداثه، 
التهديد باللجوء أو ألنّ األثر النفسي للعمل اإلرهايب لن يتحقق بدون اللجوء إىل وسائل عنيفة 

 .2عزم وتصميم الفاعلن خالهلا على مإليها، واليت ميكن التعرف 

الرعب للضغط على  اخلصائص السابقة واملتمثلة يف استخدام العنف، وهدف إثارة كما أن
 ،3هي احلد األدىن الذي يلتقي عنده معظم الفقهاء ،سياسيةلتحقيق أهداف  الطرف املستهدف

                                      
  ..36- 25الناصر حريز فرغل عبد العال، مرجع سابق، ص  عبد: أنظر -1
 .127مصطفى مصباح دبارة، مرجع سابق، ص  -  
 .45عبد العزيز خميمر عبد اهلادي، مرجع سابق، ص : أنظر -2
 .10، ص 1997، ب د ن،القاهرة، 1عبد الكرمي درويش، دراسات يف منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ج : أنظر -3
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خري أن يشترط يف هذا األال إذ  ،فهي غري كافية لوصف العمل باإلرهايب ،ولكنها ليست حتمية
قد اذ  ،ال يلزم أن يكون العنف على درجة معينة من اجلسامةف ،حيوي مجيع هذه اخلصائص
 .وصفها باإلرهاب بعضها يف بعض األعمال ومع ذلك ال ميكنأو تتوافر هذه اخلصائص كلها 

أنّ العمل اإلرهايب البد أن يكون له مظهر مادي ملموس وولكن ما ميكن التأكيد عليه ه
أن تكون وسيلة العمل اإلرهايب ذات مظهر وكيان مادي خارجي  وبذلك جيب ،يدل عليه

  .ناك فعلبد أن يكون هاع، بل ال فال حتدث عن طريق االمتن ،تتطلب القيام بعمل معني
 :التعريفات الغائية لإلرهاب :البند السادس

 هعملمن خالل   يسعى إليها اجلاينيتيركز هذا االجتاه يف تعريفه لإلرهاب على الغاية الّ
اإلرهايب، ولكنه خيتلف يف نفس الوقت حول حتديد طبيعة اهلدف من أعمال اإلرهاب وماهية 

األيديولوجي أو اهلدف النهائي، فالبعض يقرنه باهلدف السياسي والبعض يقرنه باهلدف الديين 
وهدف آخر بعيد ) ليمرح(والبعض اآلخر يعترب أنّ هناك هدفني لإلرهاب هدف قريب 

  :التايلوذه اآلراء على النحنعرض هل وسوف
  :حتديد اهلدف من األعمال اإلرهابية بالباعث السياسي: األوىلالفقرة 

وميثل هذا  ،1ذهب البعض إىل أنّ تعريف اجلرمية اإلرهابية يعد مرادفا للجرمية السياسية 
ان شكل أيا ك -حيث يرى أنّ اإلرهاب الداخلي يعد دائما" جان جور"الرأي الفقية الربازيلي 

ذلك ألنّ هذا النوع من اإلرهاب ميثل اعتداء على أمن الدولة  ،جناية سياسية خالصة -تنفيذه
أي  ،ه خيص الدولة اليت يوجه ضدهاوهلذا السبب فإن ،....ق أهداف سياسية واجتماعيةلتحقي

 .2ال يشكل ديدا مباشرا للمجتمع الدويل

                                      
1- Bouloc (B).Le terrorisme problèmes actuels de science criminelle 11

ème
 presses 

universitaires d’Aix Marseille 1989, P65. 
2
- Joas Marcello de Arago Junior: L’extractions dans la constitution Brésilienne de 1988, 

Rev. Dr. Pén. Int. 1991, P 982.  
تعويض اين عليهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، دار النهضة العربية، القاهرة، أمحد شوقي أبوخطوة، -  

 .45ص 
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السياسي لوصف العمل  حيث استلزموا اهلدف ،اءوإىل هذا املعىن ذهب الكثري من الفقه
السياسة أو حملة سياسية ضد احلكومة اإلرهابيك لعملافاإلرهابيون يستخدمون  ،بأنه إرهايب

 .1اليت ال يوافقون عليها

ورغم أنّ اهلدف السياسي قد مييز العمل اإلرهايب عن غريه من صور العنف العادية يف  
إىل خلق مشاكل  ولكنه يؤدي يف نفس الوقت -إليه  كما سبقت اإلشارة-بعض األحيان

ويؤدي إىل اعتبارمها شيئا واحدا مما  ،عديدة يف التفرقة بني اجلرمية اإلرهابية واجلرمية السياسية
منها رفض الدول تسليم جمرمي اإلرهاب، كما يؤدي ذلك  ،ينتج عن ذلك العديد من املشاكل

اسي وبذلك يصعب التمييز بني اإلرهاب والصور إىل زعم اإلرهابيني دائما بالباعث السي
األخرى اليت تقوم على الباعث السياسي مثل العصيان املدين والثورة واالنقالب وغريها من 

 .مظاهر العنف

وفكرية ودينية وعنصرية، ومن مثّ يكون  اإلرهاب له أسباب متعددة عقائديةكما أنّ 
 .2رهايب ولكن يعد أحد جوانبهاملميز الوحيد للعمل اإلواهلدف السياسي ليس ه

 :األيديولوجيأو اهلدف الديين : الفقرة الثانية

 فقيل بأنّ اإلرهاب ،ذهبت بعض التعريفات الغائية للربط بني اإلرهاب والدين لقد
 .أيديولوجيأو ديين  حمدد ه لتحقيق هدفاستخدام العنف أيا كانت صوروه

ال اإلسالم ملا كان أن يصور للعامل أنه لو ي لإلسالماإلعالم الغريب املعاد أولولقد ح
إرهاب، إىل احلد الذي دفع مؤسسات إعالمية أمريكية تعد مؤلفات حتمل اسم اإلرهاب 

يف حني أنّ الدين اإلسالمي  ،مستغلة يف ذلك جهل شعوب تلك الدول باإلسالم ،اإلسالمي
 .-يه الحقا يف الرسالةمثلما سنشري إل -3يل واألكاذيبأو احلنيف بريء من كلّ هذه األق

                                      
  .46أمحد جالل عز الدين، اإلرهاب والعنف السياسي، مرجع سابق، ص : أنظر -1
القاهرة،  أمحد جمدي حممود، جمموعة األلف كتاب الثاين،: إيريك موريس وأالن هو، اإلرهاب والرد عليه، ترمجة -  

 .23، ص 1991اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
 .129مصطفى مصباح دبارة، املرجع السابق، ص : أنظر -2
، ص 1، ط1999حممد عبد املنعم عبد اخلالق، املنظور الديين والقانوين جلرائم اإلرهاب، دار النهضة العربية،  :أنظر -3
1 -135. 
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ال يفهمون مبادئ الدين الذين ورغم أنّ األهداف الدينية املزعومة من بعض اإلرهابيني 
إال أنه ليس اهلدف الوحيد لإلرهاب فهناك  ،وقواعده قد تكون وراء بعض العمليات اإلرهابية

  .1الباعث السياسي واهلدف العقائدي والعنصري
 :ي لإلرهاباهلدف املرحل: الفقرة الثالثة

قيق هناك العديد من الفقهاء من حيددون يف تعريفهم لإلرهاب طريقا آخر يوصل إىل حت
أيا كان هذا اهلدف  ه املوصل إىل حتقيقهبذاتوال يكون استخدام العنف ه الذي هائياهلدف الن
فزع العمل اإلرهايب خيلق حالة من الرعب والأو غريه، ووجهة النظر هذه أنّ العنف أو سياسيا 
مث يستخدم القلق واالضطراب الناجم عن هذه احلالة لتحقيق مآرب سياسية، فالعنف  ،الشديد

 .أواليستخدم بشكل متسق ليخيف النفوس ويرهبها 

أو استخدام العنف ''ومن هذه التعريفات ما ذهب إليه البعض من تعريف اإلرهاب بأنه 
بث اخلوف يف جمموعة أو ب كبري مجاعة خللق اضطراأو التهديد باستخدامه من جانب فرد 

بغرض إجبار هذه اموعة على االستجابة  ،سع من الضحايا احلالينيأو أكرب و تكون مستهدفة
للمطالب السياسية ملرتكيب هذه األعمال، مث يصل من خالل هذه احلالة إىل حتقيق أهدافه 

 ''.النهائية

م طرق عنيفة كوسيلة تخدااسوه"أنّ اإلرهاب  2يف نفس السياق إىل ما ذهب البعضك
، فرغم "االمتناع عن موقف معنيأو لإلجبار على اختاذ موقف معني  اهلدف منها نشر الرعب

ال  ولكن هذا األخري ،فعال اإلرهابيني متعمدة وتآمرية يف طبيعتها وتستهدف نشر اخلوفأنّ أ
أو جبار العامة إ نه وسيلة للمرور إىل األهداف من أجلميثل الغاية النهائية لإلرهاب، ولك

 3.احلكومة على عمل تغيريات مبا حيقق هذه األهداف

 ،اجتاه صائب فيما يتعلق ذا التقسيم ،والشك أنّ هذا االجتاه الذي حيدد هدفني لإلرهاب
  :أنّ غاية اإلرهاب تتحدد دفنيووه

                                      
  .107، ص 2006لعامل، دار األمني، مصر، حممد صادق صبور، اإلرهاب يف ا: أنظر-  1
أمحد حممد رفعت، اإلرهاب الدويل يف ضوء أحكام القانون الدويل واالتفاقيات الدولية، دار النهضة العربية، : أنظر -2

 .204، ص 1988
 .829مصطفى دبارة، املرجع السابق، ص : أنظر -3
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ع يحدث يف اتموالترويع م ف) اين عليهم( هدف قريب يتحقق من اختيار الرموز
الوسائل أو شعورا باخلوف وعدم الطمأنينة والتوتر، وهذه احلالة تنشأ من أثر الفعل العنيف 

اليت تؤدي إىل ذلك بصفة عامة وتستهدف التأثري يف نفوس الضحايا احملتملني حبيث تعطي 
 وهذا ما يهدف إليه ما حيقق هدف السيطرة ووهجلميع عرضة هلذه احلالة  انطباعا بأنّ ا

  .ناإلرهابيو
يف حتقيق األهداف النهائية  استغالل حالة السيطرةوكن يبقى اهلدف النهائي لإلرهايب هول 

  .غريها من األهدافأو عقائدية  أو جنائية أو واليت تكون سياسية 
حيث غالبا ما تكون اجلرمية ثنائية األطراف  ،وهنا يتميز اإلرهاب عن صور العنف العادية

يف هذه اجلرمية يكون هناك عدة أطراف جمين عليهم، اين عليه جان وجمين عليه مباشر، ولكن 
جده أثناء النشاط اإلجرامي واتمع الذي أو الذي ال صلة له باجلاين سوى أنّ سوء طالعه 

ليه الرسالة تنتابه حالة اخلوف والقلق، واين عليه املستهدف من جانب اإلرهايب والذي تصل إ
 من خالل هذه األع

العرض السابق لالجتاهات الفقهية يف مسألة التعريف باإلرهاب وحتديد األعمال من خالل 
رغم  وسيلة املستخدمةالذي يعتمد على السلوك اإلجرامي وال جتاه املاديجند أنّ اإل ،اإلرهابية

له أمهية كبرية يف  ، إال أن-كما سبق أن ذكرنا -أنه غري كاف وحده لتمييز األعمال اإلرهابية
  .عمال اإلرهابية دون عناءلى بعض األالتعرف ع
هذه الوسائل غري كافية وحدها لتمييز العمل اإلرهايب، ألنّ وسائل اإلرهاب ليست  ولكن

باملفهوم العكسي هناك أعمال عنف كثرية ولكنها ليست عمال و،استخدام العنفدائما 
حتراز عند لكن جيب اإل ،يبييز العمل اإلرهاإرهابيا، وبالتايل يبقى لالجتاه الغائي أمهيته يف مت

ألنه كما سبق أن ذكرنا أنّ هدف اإلرهاب  ،قصره على الباعث السياسي حيث من األخذ به
ما يظهر من خالل التنظيمات وهو ،عنصرياأو عقائديا أو فقد يكون دينيا  ،ليس دائما سياسيا

طرفها على املعتقدات تنظيم الدولة اإلسالمية اليت أسست تواإلرهابية املعروفة اآلن كالقاعدة 
  .الدينية اخلاطئة

أن نأخذ يف االعتبار طبيعة الوسائل يف سياق تعريف اإلرهاب جيب وفإنه بالتايل 
من املهم أن نأخذ يف االعتبار طبيعة كما أنه  ،ار النامجة عن هذه الوسائلاملستخدمة واآلث
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الضحية سلبيا وال تربطه  حيث غالبا ما يكون دور ،وضحاياه) اإلرهايب(العالقة بني اجلاين 
ين عليه ةباجلاين أيصلة سوى أنه رمز لتحقيق أهداف أكرب من جمرد إيالم ا.  

يبقى لغاية اإلرهايب الدور األكرب يف متييز األعمال اإلرهابية وهي حقا أمر يف غاية و
لتعدد نظرا  يف هذه اجلرمية تعد مسألة شائكة ف على الباعث ألنّ مسألة التعر ،الصعوبة

ويضاف إىل  ،ان يف هذه اجلرائمفالباعث الديين والسياسي غالبا ما يتشا ،البواعث واختالطها
 ،ا من التنظيم والسرية واالستمرارذلك العناصر اليت متيز اجلرمية اإلرهابية ويسهل التعرف عليه

 .1مجاعيأو وأا غالبا ما تتم يف صورة مشروع فردي 

رهاب يف ارتكاب أعمال قد تتسم بالعنف يف إطار مشروع وعلى ذلك تتلخص عناصر اإل
مجاعي يرمي إىل ارتكاب هذه األعمال دف خلق الرعب واخلوف لدى عامة أو فردي 

فقدان الثقة يف القائمني على احلكم،  إىلالناس، مبا يشكل ردود فعل سيكولوجية ويؤدي 
 .2ائية أيا كانتإىل حتقيق األهداف النهووذلك ما يتحقق معه السيطرة ويدع

  :الطبيعة القانونية لإلرهاب: الفرع الثالث
إنّ حتديد الطبيعة القانونية لإلرهاب يدفعنا للحديث عن كون اإلرهاب عمل مادي، وبأنه 

  .ظرف يرتبط باجلرمية وليس ركناً فيها
  : العمل اإلرهايب عمل مادي: األولالبند 

دف االعتداء به،  التهديدأو عمال العنف وم على استيعد إرهابا كل عمل غري مشروع يق
العتداء على أولأمواهلم، أو مجاعات، يف أنفسهم أو أفرادا كانوا  اءعلى مجاعة من األبري

دى فئة حمددة منه، وذلك أولمن اخلوف والرعب يف اتمع، واملمتلكات العامة بقصد إثارة ج
إلرهابيني يف اختاذ قرار االنصياع لرغبة ا ومحله على -مجاعةأو فرداً -للتأثري على طرف ثالث 

كأعمال  من قضية ما، مما يفيد بأنّ أعمال اإلرهاب قد تصيب األفراد يف أنفسهم موقفأو 

                                      
1
- Académie de Droit International de la Haye, Recueil des cours, Martinus Nighoff 

Publishers, Premiére partie generaliten, T 215, p. 304 ss.  
ومع ذلك توجد صورة اإلرهاب الفردي املوجهة إىل شخصيات حمددة ومقصودة مثل اغتيال الشخصيات السياسية  - 1

 .العامة
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واحتجاز الرهائن وأعمال اخلطف، وقد تصيبهم يف أمواهلم كما يف اجلماعيأو  القتل الفردي
  .بوالتخري املسلح  ووالسط حالة احلريق املتعمد والتفجري

عمل مادي، إذ ال تعد ووعليه يتضح من خالل التعريف السابق أنّ العمل اإلرهايب ه
 عمل اإلرهايب الفكرية اردة من قبيل األعمال اإلرهابية، أما ضحايا ال أو األعمال الذهنية 

قعهم حظهم السيئ يف خضم األحداث وساحتها، إذ ال عالقة هلم أو فهم مجاعة من األبرياء 
هداف الّيت يسعى اإلرهابيون لتحقيقها، وهنا تتجلى وحشية العمل اإلرهايب وقسوته باأل

املتمثلة يف ضرب األبرياء خللق حالة من الذعر واخلوف الشديدين لدى أناس آخرينمن أجل 
  .1محلهم على اختاذ موقف معين يف قضية ما

ظاهرة يف شكل مدامهات والتحليل هذا ينطبق متاماً على ما عرفته اجلزائر من جراء ال
  .للمداشر املعزولة وتقتيل وختريب مجاعي دون متييز

  : اإلرهاب ظرف يرتبط باجلرمية وليس ركنا فيها: ثاينالبند ال
فاإلرهاب كما يقول  ،ال ميكننا القول بوجود جرمية إرهابية ذات منوذج قانوين حمدد

قوانني العقوبات يف خمتلف يكون من خالل جرائم معاقب عنها مبقتضى  PELLAاألستاذ 
  .على هذا النحو، ليس جرمية قائمة بذاا، وإنما ظرف يرتبط بعدد من اجلرائموالدول، وه

إالّ من حيث أعمال  نها املادي عن أية جرمية عادية وجرائم اإلرهاب ال ختتلف يف رك
  .اسعوالّيت يكون من شأا التدمري والتخريب على نطاق و ،العنف الّيت تصاحبها

مما  ،أنها غالبا ما تكون من صنع مجاعات من الناسوه ،كما أنّ ما مييز اجلرائم اإلرهابية
طبيعة الوسائل الّيت ول ،نظرا لتعددهم من جهة عل نشاطها شديد النفاذ واخلطورةجي

  .من جهة أخرى يستخدموا 
 :التعريف القانوين: رابعالفرع ال

لفقهي لإلرهاب، وخلصنا إىل املعيار املختار لتمييز سبق أن عرضنا للمفهوم اللغوي وا
  وذلك باإلشارة إىل  املفهوم القانوين لإلرهاب يف هذا الفرع تناولابية، وسوف ناألعمال اإلره

                                      
الدويل اجلنائي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  عبد اهللا سليمان سليمان، املقدمات األساسية يف القانون: أنظر - 1

  .218-217، ص1992
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تعريفه يف بعض االتفاقيات واملعاهدات الدولية، لبيان مفهومه وفقا للقانوين الدويل، مث نعرض 
وكما ذكرنا سلفا أنّ أمهية تعريف األعمال اإلرهابية . ائريملوقف التشريعني الفرنسي مث اجلز

تكتسي  أمهية أكرب يف موضوع البحث، نظرا ألن التعويض الذي نعنيه بالبحث هوتعويض عن 
األعمال اإلرهابية، لذا لزم األمر حتديد ماهية األعمال اليت يستحق اين عليهم فيها هذا 

  .التعويض حمل البحث والدراسة
  :تفاقيات واملعاهدات الدوليةمفهوم اإلرهاب يف بعض اإل: األولد البن

تفاقيات ا نصت عليه اإلالشك أنّ تعريف اإلرهاب وحتديد األعمال اإلرهابية وفقا ملّ
ألنه يعكس وجهة نظر عاملية موحدة  ،واملعاهدات الدولية واإلقليمية يكتسب أمهية متزايدة

تفاق على ا يتعني معه اإلمم، 1أكمله وليست دولة بعينهاإزاء ظاهرة أصبحت دد نظاما دوليا ب
خاصة بعد أن بدا البعد الدويل يف عمليات اإلرهاب واضحا، سواء متثل  ،طرق مكافحته دوليا

حدوث العمليات اإلرهابية يف مناطق متفرقة أو ذلك يف دعم بعض الدول له ماديا ومعنويا، 
  .من العامل وعلى مصاحل دول خمتلفة

أنّ املفهوم الذي تقره إحدى املعاهدات، واملناقشات اليت تسبق ذلك تعكس كما  
ا للخروج بصيغة توفيقية ترضى عنها هوجهات نظر متنازعة يتم يف أغلب األحيان التوفيق بين

كونية وذلك يف إطار فلسفة  ،يف مكافحتهكافة األطراف إلمكان توحيد جهود اتمع الدويل 
  .2كالت الدوليةحلل معظم القضايا واملش

كما أصبح اإلرهاب أداة مهمة يف إدارة السياسة اخلارجية يفوق الدبلوماسية واحلروب يف  
موقف أو فالدول قد تشجع مجاعة إرهابية وتدين مجاعة أخرى من نفس النوع  ،بعض األحيان
ية وياا الوطنأولرضاء لإلرهاب من أجل إيقا يضتأكثر  فهي تبحث عن تعريف آخر، ومن مثّ

                                      
 . 187، كتاب اهليئة العامة لالستعالمات عن املؤمتر، ص 1995املؤمتر الدويل التاسع ملنع اجلرمية، القاهرة،   -1
، اهليئة العامة 1995 29/4/1995أمحد فتحي سرور، حماضرة ألقيت يف املؤمتر التاسع ملنع اجلرمية، القاهرة، -2

 .191لالستعالمات، ص 
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فإنّ كل موضوع يف السياسة  ،الطائفية، فما دامت احلكومات هيئات سياسيةأو والسياسية 
 .1ميكن أن يتمحور طبقا لالحتياجات

قليمية اليت تعرف اإلرهاب تفاقيات الدولية واإلوسوف نعرض لبعض املعاهدات واإل
   .توحيد جهود اتمع الدويل يف هذا الشأن هم بشكل كبري يفاتسو

 :)1937(تعريف اإلرهاب يف اتفاقية جنيف ملكافحة اإلرهاب : األوىلرة الفق

ة دولية لتقنني اإلرهاب أولحم أول 1937 تفاقية جنيف ملكافحة اإلرهاب لسنةلقد كانت ا
ذاك على إبرام اتفاقيتني حيث متّ االتفاق آن ،2على املستوى الدويل حتت رعاية عصبة األمم

 ،دولة 24مادة وأقرا  29عقاب جرائم اإلرهاب وتشتمل على  خاصة بردع واألوىل :دوليتني
حيث عنيت هذه االتفاقية بتعريف اإلرهاب، كما نصت على اعتباره جرمية دولية إذا مارسته 

  .السلمأو  غاضت عنه سواء يف زمن احلربأوتمسحت به أو الدول 
مل لتصديق عليها حيث نظرا لعدم كفاية ا وإن كانت هذه االتفاقية مل تدخل حيز التنفيذ 

دولة واحدة هي اهلند، فضال عن عدم مشوهلا على حتديد دقيق وشامل دق عليها سوى ايص
اقتصرت على إلقاء الضوء على بعض مظاهر اإلرهاب ممثال رائم اإلرهاب والعقاب عليها،وجل

لعاملية املوجهة ضد املسؤولني يف الدول املختلفة، هذا فضال عن اندالع احلرب ا األعمال يف 
  , الثانية اليت حالت دون ذلك

أما االتفاقية الثانية فكانت بشأن إنشاء قضاء دويل جنائي للمحاكمة عن جرائم  
دولة  13على أن يكون اختصاصها اختياريا للدول صاحبة الشأن، وقد أقرا  ،اإلرهاب

تفاقية أيضا حيز فلم تدخل هذه اال، سابقا واعترضت عليها كل من بريطانيا واإلحتاد السوفييت
  .3التنفيذ لعدم كفاية التصديق عليها

                                      
1
- Segaller Stephen, Invisible armies (Terrorism into the 1990), Michall Yoseph, London, 

1987, p. 4. 
راجع . 1973وجتدر اإلشارة إىل أنه بعد إنشاء هيئة األمم املتحدة قامت بإنشاء جلنة خاصة باإلرهاب الدويل سنة  -2

إحتالل العراق وأفغانستان  –سط اجلديد و خليل حسنني، ذرائع اإلرهاب الدويل وحروب الشرق األ :ل منيف ذلك ك
  .19ص ،2012، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1والعدوان على غزة ولبنان، ط

  . 03ص ،1994وحيىي أمحد البنا، اإلرهاب الدويل ومسؤولية شركات الطريان، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -  
  .66عبد العزيز خميمر، مرجع سابق، ص : أنظر -3
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نوفمرب  16اتفاقية جنيف املنعقدة يف ( فقط األوىلحديثنا على االتفاقية وسوف نقصر  
حيث عنيت بتعريف  ،على تسع وعشرين مادة اليت اشتملتو) لتجرمي اإلرهاب 1937

 . بالتسليم والدعوى اجلنائيةاإلرهاب وحتديد مظاهره من أفعال مادية والقواعد اخلاصة 

ميثل أفعاال إجرامية «:  على تعريف اإلرهاب بأنهاألوىلنصت الفقرة الثانية من املادة ف
اخلوف يف نفوس كافة أفراد أو طبيعتها إشاعة الفزع أو موجهة ضد الدولة اليت يكون هدفها 

  .»الشعب
أو تفاقية على جترميها واليت من هذا التعريف تبني أنّ األفعال اإلرهابية اليت حرصت اال 

  :ضحتها يف املادة الثانية من االتفاقية تتمثل يف
فقدان حرية ألي أو إحداث إصابة جسيمة أو يتسبب يف موت  الذي عمديالفعل لا.1

 :من

 .خلفائهمأو ورثتهم أو رؤساء الدول والقائمون بأعماهلم .أ

  .زوجات وأزواج أي من الفئات السابقة.ب
من ذوي املناصب العامة إذا وجهت هذه أو القائمون مبسؤوليات عامة األشخاص .ت

 .األفعال إليهم بصفام هذه

أو إتالف املمتلكات العامة املخصصة ألغراض عامة واملتعلقة أو التخريب املتعمد .2
 .اخلاضعة لسلطات دولة أخرى من الدول املتعاقدة

 .كل فعل عمدي يعرض حياة العامة للخطر.3

 .ع يف ارتكاب فعل من األفعال السابقة واملشار إليها يف هذه املادةالشرو.4

أي مواد أو إمداد األسلحة واملؤن واملتفجرات  أوحيازة  أواحلصول على، أو تصنيع .5
ضارة بقصد ارتكاب أي من األفعال السابقة يف أي دولة من الدول أيا كانت مما يدخل يف 

  . ليها يف االتفاقيةنطاق األعمال السابق اإلشارة إ
تعهد الدول املتعاقدة على العقاب على كما حرصت املادة الثالثة من االتفاقية على نص 

األفعال الواردة يف املادة الثانية واليت ترتكب يف إقليم أي منها وتكون موجهة ضد أي من 

                                                                                                                     

 .وما بعدها 504حممد مؤنس حمب الدين، اإلرهاب يف القانون اجلنائي، املرجع السابق، ص : أنظر -  
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إقليمها، كأحد  الدول املتعاقدة األخرى، أيا كانت الدولة اليت ارتكب العمل اإلرهايب على
  :اجلرائم املعاقب عليها جنائيا، وحددت هذه األفعال يف

  .التآمر الرتكاب أي من هذه األفعال.1
 .إذا أدى إىل ارتكاب اجلرمية ض على ارتكاب أي من هذه األفعال التحري.2

يف  )3(، )2(، )1(التحريض العلين املباشر الرتكاب أي من األفعال الواردة يف البنود .3
 .املادة الثانية سواء أدى هذا التحريض إىل إمتام اجلرمية أم ال

 .تعمد االشتراك يف أي من هذه األفعال.4

 .تقدمي املساعدة عن علم لتسهيل ارتكاب أي من هذه األفعال.5

على جترمي األفعال املرتبطة جبرائم اإلرهاب كتزوير  )14(كما نصت االتفاقية يف املادة 
غريها دف إخفاء شخصية منفذ العمل اإلرهايب أو طاقات حتقيق الشخصية بأو وثائق السفر 

 .سهيل هروبه بعد ارتكاب اجلرميةأوتسهيل وصوله إىل مكان ارتكاب اجلرمية، أوت

وقد تعرضت هذه االتفاقية للنقد من عدة نواحي أمهها أا مل تتضمن تعريفا واضحا 
 إرهابية يف االتفاقية ورد على سبيل احلصر، وهذا ال لإلرهاب، كما أنّ تعداد األعمال اليت تعد

يؤدي إىل جترمي الصور واألساليب اإلرهابية اجلديدة اليت يسفر عنها تطور احلياة الدولية، 
غري مرضي على وفاللجوء إىل طريق احلصر، وإن كان مالئما من حيث فن الصياغة فه

غري املشروعة أو تقدير الصفة اإلجرامية كما أنّ االتفاقية تركت ،1املستويني العلمي والعملي
 .2للوقائع للدول اليت هلا سلطة تفسري املعاهدة

ورغم االنتقادات املوجهة لالتفاقية حيث أا مل تتعرض لألثر املترتب على اإلرهاب، إال 
عمل قانوين دويل يهدف إىل احلد من خطر العمليات اإلرهابية،  أولأن أمهيتها تظهر يف أا 

لزامها الدول مبنع ومعاقبة أعمال اإلرهاب ضد الدول األخرى، كما أا وضعت أسس ويف إ
ومع  ،نذاكآ الوحيدة اليت أعطت تعريفا لإلرهاب القانونية  األداة كانتو حمكمة جنائية دولية

ل ظاهرة من أخطر ذلك فقد جاءت هذه االتفاقية أقل من توقعات العديد من الدول حيا

                                      
1
-  Martin Nighoff , Académie de Droit International de la Haye, op.cit., p. 303.  

2
- Glaser Stefan, Le terrorisme international et ses divers aspects, Revue international de 

droit compare N° 4, Octobre- Décembre 1973, p. 890. 
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مغفلة  ،اإلرهاب الثوريوعرض إال لشكل واحد من أشكال اإلرهاب وه، حيث مل تتالظواهر
تعكس الوضع احلايل للقانون واتمع الدويل  فهي ال ،اإلرهاب الرمسيأو بذلك إرهاب الدولة 

 1.األفراد على السواءأو الذي يشهد أعماال إرهابية قد تقوم ا الدولة 

يات دولية خاصة بأشكال حمددة من اإلرهاب، الثانية ظهرت عدة اتفاق ةوبعد احلرب العاملي
ت جرائم حمددة دون اإلشارة إىل اإلرهاب صراحة ودون إيراد تعريف له، بل تناولحيث 

األعمال العنيفة اليت ميكن اعتبارها حمل  تناولاجتهت هذه االتفاقيات بدال من التعريف إىل 
الحة اجلوية والبحرية، وأخذ الرهائن اتفاق يف أا أعمال إرهابية، وهذه املعاهدات تتعلق بامل

  .2والشخصيات احملمية دوليا
 تعريف اإلرهاب يف بعض املعاهدات اإلقليمية: الفقرة الثانية

اهضة اإلرهاب، وسوف نشري إىل على املستوى اإلقليمي فقد متّ إبرام عدة اتفاقيات ملنأما  
 .بعضها

بة اإلرهاب الذي يأخذ شكل جرمية اتفاقية منظمة الدول األمريكية ملنع ومعاق: أوال
 :1971) واشنطن(ضد األشخاص 

 تناولوهي ال ت ،دولة 22متّ إقرارها من جانب مثاين دول فقط أعضاء يف املنظمة من بني 
اإلرهاب ولكنها تورد أعماال جنائية تصفها بأا أعمال إرهابية، وترتع عنها الطابع تعريف 
مثل اخلطف، وقتل  د تكون جزءا من العمل اإلرهايبق حصرت األعمال اليت فلقد ،السياسي

  .هم وعمليات االبتزاز املرتبط ماألشخاص، واملؤامرة ضد حيام وسالمت
ورغم أنّ هذه االتفاقية مل تتضمن تعريفا لإلرهاب، فإنّ الس الدائم ملنظمة الدول  

تعريف، واعترب الفعل إرهابيا إذا األمريكية قد أعد دراسة تفسريية لالتفاقية تعرض فيها ملسألة ال
العمل اإلرهايب إقليمها على تشريعات الدول اليت وقع يف  -الصفة ذه -كان منصوصا عليه

                                      
 .27، ص 1988نبيل أمحد حلمي، اإلرهاب الدويل وفقا لقواعد القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، : أنظر -1
  .وما بعدها 511اب يف القانون اجلنائي، املرجع السابق، ص حممد مؤنس حمب الدين، اإلره - :أنظر -2
الدويل يف إطار املنظمات واالتفاقيات  التعاونحممد نياري حتاته، مكافحة اجلرمية ومعاملة ارمني مع التركيز على  -

 .وما بعدها 182، ص 1995والصكوك واإلعالنات الدولية، ب د ن، القاهرة، 
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اليت ختتص حماكمها باملعاقبة عليه، وإن مل يوجد شيء من ذلك أو اليت يتواجد فيها املتهم، أو 
 .1قطاع منهاأو ني سكان الدولة فزع بأو فإنّ األعمال اإلرهابية هي كل فعل ينتج عنه رعب 

ولعلّ هذا التحديد يعطي االختصاص العام يف حتديد األعمال اإلرهابية للتشريعات 
فإا تعترب أعماال إرهابية وفقا  ،الداخلية للدول، فإذا نظمت هذه التشريعات تلك األعمال

 ،ية هذه األعمال بالتنظيمالتشريعات الداخل تناولألحكام هذه االتفاقية وختضع هلا، أما إذا مل ت
فإنه يؤخذ مبدى ما حتدثه هذه األفعال من رعب وفزع بني سكان الدولة اليت وقعت على 

ردت أعماال اعتربا مرتبة لتلك احلالة من أو على سكاا هذه األعمال، واالتفاقية أو أرضها 
 2.الرعب والفزع مثل اخلطف وقتل األشخاص والتآمر

  :)27/1/1977ستراسبورج (اقبة اإلرهابملنع ومع وروبيةاألتفاقية اإل: ثانيا
ربا كفرنسا أو حلوادث اإلرهابية اليت عرفتها هذه االتفاقية كرد فعل لبعض ا لقد جاءت

  .إسبانياو
ردت طوائف أو ولكنها  ،تعريفا معياريا لإلرهاب -هي األخرى -ومل تضع هذه االتفاقية

ة يف اعتبار بعض األفعال ا تركت سلطة تقديرية للدولللجرائم اليت تعتربها إرهابية، كما أ
  3.ف الفعل الواحد بني أكثر من دولةمما يؤدي إىل االختالف يف تكيي إرهابية

لك املرتبطة أوتئم السياسية وقد أخرجت االتفاقية األعمال اليت نصت عليها من نطاق اجلرا
الفعل غري املشروع عمال إرهابيا أن  املرتكبة بباعث سياسي، وتشترط االتفاقية العتبارأو  ا

ينطوي على درجة معينة من اجلسامة العدوانية، واليت ميكن استخالصها من طبيعة حمل 
  .5شيوع اخلطر الناتج عن السلوك غري املشروعأو من عدم حتديد  أو  4االعتداء

                                      
 .94ارة، املرجع السابق، ص مصطفى مصباح دب: أنظر -1
 .159إمام حسانني، املرجع السابق، ص : أنظر -2
 34إبراهيم حممد العناين، النظام الدويل األمين، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، العدد الثاين، السنة : أنظر -3

 .447، ص 1992يوليو
 .96مصطفى مصباح دبارة، املرجع السابق، ص : أنظر -4
، 2007حسنني احملمدي بوادي، اإلرهاب الدويل جترميا ومكافحة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  :أنظر -5

  .59ص 
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وألزمت  ،ابيةكما ركزت االتفاقية يف املادة الثالثة على مبدأ تسليم مرتكيب اجلرائم اإلره
ولكنها أغفلت معاجلة احلالة  ،الدول باختاذ اإلجراءات الكفيلة مبحاكمة املتهم حماكمة عادلة

اليت ترفض فيها الدولة املتواجد على إقليمها املتهم تسليمه، إذا كانت اجلرمية وقعت على إقليم 
  1.السياسي سعيها ملنحه اللجوءأولدولة أخرى وذلك لتورط أجهزة الدولة يف اجلرمية 

 :االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب :ثالثا

الصادرة اإلرهاب الدويل العريب عن إبرام االتفاقية العربية ملكافحة  التعاونأسفرت جهود 
، واليت تتكون من 1998ريل سنة ية والعدل العرب يف القاهرة يف أفالداخل عن جملس وزراء

ديباجة اشتملت على التأكيد على التزام الدول المادة، ف 42ديباجة، وأربعة أبواب، وحتوي 
املتعاقدة باملبادئ الدينية السامية واألخالقية والسيما أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تنبذ كل 

 2.أشكال العنف واإلرهاب

كلّ فعل من أفعال العنف وإنّ اإلرهاب ه":وقد وضعت االتفاقية تعريفا لإلرهاب جاء فيه
مجاعي، أو أغراضه، يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو ا كانت بواعثه التهديد به أيأو 

أمنهم أو حريام أو عريض حيام أوترويعهم بإيذائهم أوتويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس 

                                      
 .وما بعدها 184حممد عبد املنعم عبد اخلالق، املرجع السابق، ص :  أنظر -1
ملي ملواجهة اإلرهاب اتفاقية عربية ملكافحة اإلرهاب وقد سبقها إعالن القاهرة العا أولوتعد هذه االتفاقية  -2

وهواإلعالن الذي صدر من القاهرة عقب إقامة الندوة الدولية لإلرهاب الذي دعا دول العامل إىل حتمل مسئوليام 
وأمام جتاهل دول العامل هلذه الدعوة كانت هذه االتفاقية املوقعة يف القاهرة يف ... التضامنية ملواجهة اإلرهاب

22/4/1998.  
تفاقية لتحمل معىن التضامن العريب من أجل مواجهة اإلرهاب، وقد سبق أن تضامنت الدول العربية وقد جاءت هذه اال

، 1963اتفاقية طوكيوعام (مع الدول الغربية من أجل مكافحة هذه اجلرمية فنجح اتمع الدويل يف إبرام ثالثة اتفاقيات 
أنّ الشعارات اليت حتملها الدول الغربية هي فقط  ولكن التجربة دائما تثبت). 1971، ومونتريال 1970الهاي عام 

من أجل التضامن خلدمة مصاحلها ومحاية حرية مواطنيها فما إن استهدف اإلرهاب الدول العربية يف التسعينات حىت 
من أجل ذلك كان لزاما على الدول العربية ... ختلت هذه الدول عن مبدأ التضامن الدويل من أجل مواجهة اإلرهاب

  . رفع شعار التضامن العريب ملكافحة اإلرهابأن ت
  .دولة عربية باإلضافة إىل السلطة الفلسطينية 21وقد متّ التوقيع على االتفاقية من 

حممد عوض الترتوري وأغادير عرفات جوجيان، علم اإلرهاب، األسس الفكرية والنفسية واإلجتماعية  :أنظر -    
 .39، ص2006امد للنشر والتوزيع، األردن، ، دار احل1والتربوية لدراسة اإلرهاب، ط
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أو احتالهلا أو اخلاصة، أو األمالك العامة أو بإحدى املرافق أو إحلاق الضرر بالبيئة أو للخطر، 
 1."عريض أحد املوارد الوطنية للخطرأوتا االستيالء عليه

ويالحظ أنّ الصياغة قد جاءت يف هذه املادة عامة إىل حد كبري، وذلك كي تسمح 
ا قد يوحي أنّ االتفاقية تعترب أي عمل من أعمال مم ،التهديد بهأو باستيعاب كافة صور العنف 

به، ولكن سرعان ما يتغري وجه التهديد به إرهابا بغض النظر عن الباعث على ارتكاأو العنف 
 :الرأي إذا ما عرفنا أنّ االتفاقية اعتنقت معيارا مزدوجا لتحديد ما يعد من أفعال العنف إرهابا

 حني األوىلمن املادة  )3(ة ردا االتفاقية يف الفقرأو يتمثل يف الصور اليت :ادياملعيار امل:أ
  :صت على أنّتكلمت عن املقصود مبصطلح اجلرمية اإلرهابية إذ ن

شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهايب يف أي من أو اجلرمية اإلرهابية هي أي جرمية "
مصاحلها يعاقب عليها قانوا الداخلي، كما أو ممتلكاا أو على رعاياها أو الدول املتعاقدة، 

ته منها تشريعات تعد من اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها يف االتفاقيات التالية، عدا ما استثن
  : تصدق عليهاأوملالدول املتعاقدة 

واخلاصة باجلرائم واألفعال اليت ترتكب على منت الطائرات واملوقعة بتاريخ واتفاقية طوكي.أ
14/12/1970.  

اتفاقية الهاي بشأن مكافحة االستيالء غري املشروع على الطائرات واملوقعة بتاريخ .ب
26/12/1980. 

اخلاصة بقمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين اتفاقية مونتريال .ت
 . 10/5/1984 والربوتوكول امللحق ا واملوقع يف مونتريال 23/9/1971واملوقعة يف 

اتفاقية نيويورك اخلاصة مبنع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املشمولني باحلماية .ث
 .14/12/1973بلوماسيون واملوقعة يف الدولية مبن فيهم املمثلون الد

 .7/12/1979اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن واملوقعة يف .ج

 ."وما يتعلق منها بالقرصنة البحرية 1988اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة .ح

   

                                      
 .األوىلمن املادة  25الفقرة  -1
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  :وضوعياملعيار امل:ب-
حينما يتعلق األمر حبالة متعلق بالباعث على ارتكاب العنف، فقد اعتربت االتفاقية أنه وهو 

من حاالت الكفاح املسلح ضد االحتالل األجنيب من أجل التحرر وتقرير املصري، فإنّ أعمال 
أال تكون  زيد من التحديد للمعيار املوضوعيومل د إرهابا، وقد اشترطت االتفاقيةالعنف ال تع

وفقا  -ال فإا تعدوإ ،أعمال العنف موجهة إىل دولة عربية دف املساس بوحدة أراضيها
 .1أعماال إرهابية -ملفهوم االتفاقية

رائم كما نصت االتفاقية على اعتبار األعمال اإلرهابية جرائم عادية وعدم اعتبارها ج
  .سياسية

  :تفاقية اإلفريقية ملكافحة اإلرهابإلتعريف اإلرهاب يف ا :رابعا
  .رهايب ومصطلح اإلرهابمها العمل اإل :بني حتديد مفهومني) إ .م.إ.إ( لقد فرقت 

  :مفهوم العمل اإلرهايب -أ
يعترب " بنصها على أنه األوىلالعمل اإلرهايب يف الفقرة الثانية من املادة ) إ .م.إ.إ( عرفت 
ويوجه ضد مواطين  ،هدف إرهايبأو يهدد بارتكابه بقصد أو  ،أي عمل يرتكب ،عمل إرهايب

ضد املواطنني األجانب الذين أو  ،خدماا أو مصاحلها  أو ممتلكاا  أو أي دولة طرف 
وكذلك أي عمل يرمي إىل متويل . وجترمه تشريعات هذه الدولة ،يعيشون يف أراضيها

  .2دعمه أو التدريب عليه أو  ،شجيعهأوتاإلرهاب 
ديد أوأي أعمال عنف  ،على سبيل الذكر ال احلصر ،وتشمل عبارة عمل إرهايب أيضاً

مجاعي بقصد أو فردي وويتم ارتكاا على حن ،أهدافهاأو ر عن أسباا بغض النظ ،بالعنف
أشخاص معينني يف أراضي  أو  ،جمموعة من األشخاص أو  ،بني عامة الشعب ،إثارة الرعب

  ."أي دولة من الدول األطراف
   

                                      
 .22-21، ص )دراسة حتليلية(حيىي البنا، االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب : أنظر -1
  .، من االتفاقية اإلفريقية ملكافحة اإلرهاب2، فقرة األوىلاملادة  :أنظر -2
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  :مفهوم اإلرهاب-ب
درج ضمن ممارسة تنأو أسلوب أو بأن تشمل كلمة إرهاب أي نشاط ) إ .م.إ.إ( قضت 

بروتوكوالت  أي أو كما متّ النص عليه واإلعالن عنه يف هذه االتفاقية  ،مفهوم العمل اإلرهايب
  .اتفاقيات الحقةأو 

قائال بأنّ اجلرائم املنصوص  ،األوىلمثّ استطرد املشرع اإلفريقي يف الفقرة الرابعة من املادة 
  :ة حسب هذه االتفاقية واملعاهدات هيعليها يف املعاهدات املوالية هي من األعمال اإلرهابي

  .حول اهلجمات واألفعال املرتكبة على منت الطائرات 1963لعام واتفاقية طوكي-1
حول منع األفعال غري املشروعة الّيت ترتكب ضد سالمة  1971اتفاقية مونتريال لعام  -2

  .املرفق ا 1984الطريان املدين وبروتوكول عام 
حول منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية  1973م اتفاقية نيويورك لعا-3

  .دولية مبن فيهم املوظفني الديبلوماسيني
  ضد احتجاز الرهائن 1979االتفاقية الدولية لعام -4
  .حول احلماية املادية للمواد النووية 1979اتفاقية عام -5
املرتكبة يف املطارات حول منع أعمال العنف غري املشروعة  1988بروتوكول عام -6

 خلدمة الطريان املدين الدويل واملكمل لالتفاقية حول منع األعمال غري املشروعة املرتكبة ضد
  .1سالمة الطريان املدين

  .حول منع األعمال غري املشروعة املرتكبة ضد املالحة البحرية 1988اتفاقية عام  -7
 .حول منع املتفجرات 1991اتفاقية عام  -8

  .2حول منع القنابل الّيت يفجرها اإلرهابيون 1997تفاقية الدولية لعام اال -9
وذا يكون املشرع اإلفريقي قد تفادى اللبس الذي وقع فيه املشرع اجلزائري عندما عرف 

  .بينما كان عليه أن يعرف الفعل اإلرهايب ،اإلرهاب بصفة عامة

                                      
  ).اإل .م.اإل.اإل( من  ،4، فقرة األوىلاملادة  :أنظر -  1
،منشورات احلليب 1خليل حسنني، مكافحة اإلرهاب الدويل، اإلتفاقيات والقرارات الدولية واإلقليمية، ط: أنظر- 2

  .16 - 8، ص 2012احلقوقية، لبنان، 
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  .قانون العقوبات اجلزائريوهذا ما سنقف عليه من خالل دراسة تعريف اإلرهاب يف 
  :مفهوم اٍإلرهاب يف التشريع الفرنسي واجلزائري: الثاين البند

سوف نسلط الضوء من خالل هذا البند على موقف املشرع الفرنسي من تعريف اإلرهاب 
وكيف تأثّر قف املشرع اجلزائري من التعريف مو تناولمثّ ن ،اجلديدويف قانون العقوبات القدمي 

  .فرنسيبنظريه ال

  :موقف املشرع الفرنسي من تعريف اإلرهاب: األوىلالفقرة 
كان ،كافحة اإلرهابمبإىل إعداد قانون خاص  1986عندما عمد املشرع الفرنسي عام 

وإما أن  ،"جرمية اإلرهاب"رمية حتت اسم اجلإما أن يدخل  -: نهجنياملعليه أن خيتار أحد 
ص عليها فعال وخيضعها لنظام خاص وقواعد أكثر يكتفي بتحديد وحصر بعض اجلرائم املنصو

  .1صرامة وشدة إذا ارتكبت بدافع معني
منها صعوبة وضع تعريف شامل  2عقبات عدة األولوكان يقف أمام األخذ باملنهج 

ومانع، بينما يعاقب القانون الوضعي تقريبا على مجيع األفعال اليت من شأا خلق أعمال 
ك الطريق التقليدي عوبة وضع عقوبة موحدة من خالل سلص إىلإرهابية، هذا باإلضافة 

  .ن البعض اآلخربالنسبة ألفعال غالبا ما تبقى خمتلفة بعضها ع
ليس جبديد،  جتاه الذي أخذ به وقد اختار املشرع الفرنسي البديل الثاين، وهذا اال

اجلديد على  فإخضاع جرمية قائمة فعال لنظام خاص إذا ما ارتكبت بدافع معني ليس باألمر
صدد اجلرمية ضد اإلنسانية، وهي اتبع املشرع الفرنسي ذات النهج بحيث  ،الفن التشريعي

جناية يف القانون العام ترتكب يف ظروف معينة بدافع االعتداء على الشخصية اإلنسانية لتنفيذ 
 .دوليةأو سياسة عامة 

يف قانون عليها  م منصوصي أفعاال معينة متثل جرائوعلى ذلك فقد حدد املشرع الفرنس
، وذلك يف القانون وأخضعها لنظام خاص وقواعد صارمة إذا ارتكبت بدافع معني ،العقوبات

                                      
1
 - Gaston Stefani , (G) Levasseur , Bernard Belloc , droit pénal général  , 17ed, D, 2000 , P191. 

2
 - Pradel. J: Les infractions de terrorisme, un nouvel exemple de I’ éclatement du droit pénal , 

(loi N° 86-1020 du 9 septembre 1986) , D. 1987. n. 1 , Chronique, P. 39 et s.  
 .88مدحت رمضان، املرجع السابق، ص : أنظر-  
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 1992وكذلك القوانني اليت صدرت بعده يف  1986سبتمرب  9الصادر يف  1020-86 رقم
  .1996و

يرد به تعريف وقد تبىن القانون الفرنسي األسلوب الغائي يف حتديد اجلرمية اإلرهابية، فلم 
لإلرهاب، وال اجلرمية اإلرهابية، ولكنه نص على عدد من اجلرائم واليت ميكن تصنيفها يف ثالثة 

 بعض جرائم العنف الواقع على األشخاص باستثناء العنف الواقع على األوىلتضم : جمموعات
ق خطر عام، األبناء واألصول، وتشمل الثانية جرائم االعتداء على األموال اليت من شأا خل

نفيذها أوتيف حني تضم اموعة الثالثة جرائم السلوك اليت تعمل على يئة ارتكاب جرمية 
 ).جرائم اإلعاقة(

مجاعي دف أو وقد اعترب املشرع هذه اجلرائم إرهابية إذا اتصلت مبشروع إجرامي فردي 
عرف املشرع مثّ  اإلخالل بالنظام العام بصورة جسيمة عن طريق التخويف والترويع، ومن

شعب إلجباره الذلك العمل الذي يشيع خوفا مجاعيا لدى «: لعمل اإلرهايب بأنهالفرنسي ا
 .1»جبار احلكومة على ذلكأوإلعلى اخلضوع 

  :ويتضح مما سبق أنه يلزم العتبار هذه األعمال إرهابية توافر عنصريني
ى سبيل احلصر بشرط اجلرائم الواردة عل ارتكاب إحدىووه :العنصر املوضوعي:أوال

ومن مثّ ال تدخل ضمن جرائم اإلرهاب اجلرائم "مجاعي، أو اتصاهلا مبشروع إجرامي فردي 
 .2"اليت ترتكب بصورة تلقائية

كذلك أخضع املشرع الفرنسي اجلرائم املرتبطة ذه اجلرائم لذات القواعد املقررة بالنسبة 
الشركاء ومدة أو على الفاعلني  القبضو للجرائم األصلية من حيث إجراءات التحقيق

وذلك لتجنب صدور أحكام متناقضة يف وقائع مرتبطة، واجلرائم املرتبطة هي ... االختصاص
 أو املكان  أو وحدة الزمان  أو اليت ترتبط ذه اجلرائم األصلية السابق ذكرها برابطة السببية 

  .3يةإخفاء األشياء املتحصل عليها من اجلرمية األصل أو الغرض، 

                                      
 .9، ص 1992أكتوبر  25، السنة 143جملة األمن العام، العدد حممد الغنام، تعريف اإلرهاب، : أنظر -1
 .180إمام حسانني عطا اهللا، املرجع السابق، ص : أنظر -2

3
- Pradel (J), op.cit, p. 43. 
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بس، كما أنه يتضمن صيغة أولاملنهج احلصري بأنه ال يترك جماال ألي غموض  ويتميز هذا 
 .1عامة ال تتعارض مع مبدأ الشرعية

أضفى املشرع الفرنسي  ، حيث"الرعبأو دافع التخويف "وهو:العنصر الشخصي:ثانيا
مجاعي يهدف إىل  و أالصفة اإلرهابية على اجلرائم السابق ذكرها إذا اتصلت مبشروع فردي 

 ".التخويف والرعب"اإلخالل اجلسيم بالنظام العام عن طريق 

ورغم أنّ عبارة التخويف والرعب يشوا الغموض حيث أنّ التخويف والرعب ما مها إال 
مفرغة ألنّ األمر يتطلب مرة   فإنّ التعريف بذلك يدور يف حلقةوبالتايل ،أثر من آثار اإلرهاب
  .بأخرى تعريف اإلرها

ع الطرق الرعب ليس حكرا على اإلرهابيني، فقطاّأو كما أنّ اللجوء إىل التخويف 
وهذا يعين إمكانية  ،واألفراد اآلخرون يرتكبون أعماال بربرية ويستخدمون ذات األساليب

 .2تطبيق هذه اجلرمية على اآلخرين

قانون واعترب  212/86ورغم ذلك فقد أصدر الس الدستوري الفرنسي قراره رقم 
يستجيب الشتراطات املبدأ الدستوري لشرعية اجلرائم والعقوبات  9/9/1986يف  86- 102

  .رغم صعوبة حتديد مدلول كل من التخويف والرعب
ممكن أن يكون موضوعا  -بسبب خصوصيته -وقد برر ذلك بأنّ السلوك اإلرهايب وحده

ة، مما دفعه إىل تبين هذا املفهوم لقواعد ختالف أحد مبادئ القانون اجلنائي ومنها مبدأ الشرعي
 .3الواسع للسلوك اإلرهايب

الرعب حسبما وردتا يف قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي أو ولتحديد مفهوم التخويف 
بأنه  -أوليف معىن  La Terreurيعرف الرعب  petit Robertجند أنّ القاموس الفرنسي 

  .خوف شديد يهز كيان الشخص ويشل قدرته

                                      
 .58أمحد شوقي عمر أبوخطوة، مرجع سابق، ص : أنظر -1

2
- R. Ottenhaf of, Le droit pénal Français a I, Epreuve du terrorisme, R S C. 3 juil. Sept. 1987, 

N° 010, p. 613. 
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1حممد عبد اللطيف عبد العال، جرمية اإلرهاب، دراسة مقارنة، ط: ويف ذات املعىن أنظر

 . 48، ص 1994
3
- Pradel (J), op.cit, N° 39, p. 45. 
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بأنه خوف مجاعي يتم إشاعته يف نفوس شعب ما لتحطيم قدرته  -عرفه يف معىن ثانكما ي
سياسيا باستخدام وسائل العنف واإلجراءات  امة، حيث يشكل هذا اخلوف إجراءأو على املق

 .1....االستثنائية

الذي قصده املشرع، واملعىن الثاين ه ند بعض الفقه الفرنسي أن يكونمرجحا عوويبد
ذلك العمل الذي يشيع خوفا مجاعيا لدى شعب ما إلجباره على اخلضوع ورهايب هفالعمل اإل

  .جبار احلكومة اليت متثله على اخلضوعأوإل
يف احلكم بني التخويف والرعب، وقد جاء يف القاموس  1986سبتمرب  9ويسوي قانون 

الفزع، ف والقلق وباخلو يعين إثارة الشعور لدى شخص ما أنّ التخويف Littereالفرنسي 
 .شل تفكري الشخص عن اجلرأة الالزمة بعمل ما إذاووالتخويف ه

ولكن  ،العنصر اجلوهري لكل من الرعب والتخويفوويتضح من ذلك أنّ اخلوف ه
فالرعب ،وأنه أكثر غريزيا وفطريا من التخويف ،الرعب يتميز بأنه يثري خوفا أشد وأكثر عمقا

مفهوم أقل من «وا األساس فإنّ التخويف هباألجدى مفهوم سيكولوجي نفسي، وعلى هذوه
ا أضاف كلمة أنّ املشرع الفرنسي عندم -ستنتج منهاألمر الذي ميكن أن نووه »مفهوم الرعب

ى بينهما يف احلكم كان يهدف إىل إعطاء الضغط الواقع على أو وسختويف إىل كلمة رعب 
 .سعأو شعب ما معىن 

حيث أنه  ،الذي استخدمه املشرع الفرنسيلفظ املشروع  2كذلك فقد انتقد بعض الفقه
ة حتديد املقصود به، أوللفظ ينقصه التحديد ويشوبه الغموض، مما دفع بالفقه والقضاء إىل حم

 Robert ومن التعريفات اليت القت استحسانا من الفقه والقضاء، تعريف القاموس الفرنسي
  ".موضع التنفيذنية مبيتة يتم وضعها "لذي وجد يف لفظ مشروع تعبريا عن ا

املقصود باملشروع أثناء املناقشات  Chalandon آنذاك كذلك حدد وزير العدل الفرنسي
ال جيب على القاضي أن يكتفي بالبحث عن مدى «:يف قوله - الربملانية حول مشروع القانون

                                      
1
- Dictionnaire, Petit Robert,  

2
- Pradel (J), op.cit, N° 39, p 43. 
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وإمنا جيب عليه أن يتأكد من وجود مشروع حقيقي، أي وجود نية مبيتة  ،توافر اهلدف املبتغى
 .1»خطة مدبرة، تتم ترمجتها من خالل جهود منسقة لتحقيق اهلدف املبتغىأو 

خالصة القول أنّ املشرع يتطلب نوعا من العمد وقدرا من التنظيم، وجدير بالذكر أنّ 
مجاعي فإذا كان املشروع مجاعيا يف أغلب أو املشرع الفرنسي يستخدم تعبري مشروع فردي 

وعليه ميكن القول بأنّ مفهوم املشروع  ،ن تصور مشروع فردياألحوال، فإنّ ذلك ال مينع م
يفترض جمموعة نشاطات إجرامية منظمة حول ذات اهلدف وفقا خلطة مسبقة وقدرا من 

  .التنظيم واإلعداد
صدر قانون العقوبات الفرنسي اجلديد يف شكل جمموعة من القوانني، وفيما يتعلق مث 

 ذات القانون  د وردت بالكتاب الرابع من الد الثاين منفق ،باألحكام اخلاصة جبرائم اإلرهاب
، والذي ورد بالقانون »اجلنايات واجلنح اليت تقع ضد األمة والدولة والسالم العام«واملعنون 

  .2م1992 جوان 22والذي صدر يف  686- 92رقم 
ع جند أنّ املشر ،قبل تعديله ن نصوص بقانون اإلجراءات اجلزائيةوخالفا ملا ورد م

 421/1الفرنسي قد وضع بابا ثانيا بالكتاب الرابع وعنونه جبرائم اإلرهاب، ووضعت املادة 

مجاعي أو تعد جرائم إرهابية عندما تتعلق مبشروع فردي «: تعريفا لإلرهاب بالنص على أنه
 » ....الرعب، اجلرائم التاليةأو بقصد اإلضرار اجلسيم بالنظام العام عن طريق بث الفزع 

املشرع اجلرائم اليت إذا توافر فيها القصد اخلاص عدت من اجلرائم اإلرهابية، وهي ذات  وعدد
، وأضاف إليها بعض 3عقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائيةاجلرائم السابقة قبل تعديل قانون ال

اجلرائم األخرى املنصوص عليها مسبقا لتعد من جرائم اإلرهاب إذا توافر فيها القصد اخلاص 
اجلرائم اخلاصة بتلويث الفضاء وأعماق األرض واملياه مبا يف ذلك املياه اإلقليمية ومبا  مثل

، وبذلك يتضح لنا أنّ املشرع الفرنسي مل يعدل عن 4يعرض صحة اإلنسان واحليوان للخطر

                                      
 .62أمحد شوقي أبوخطوة، املرجع السابق، ص : أنظر -1

2
 - Patrice Gattegno , droit pénal spécial , 3

 ème
 Ed , D , 1999 , P31. 

طارق عبد العزيز محدي، املسؤولية الدولية اجلنائية واملدنية عن جرائم الغرهاب الدويل، دار الكتب القانونية، : أنظر - 3
  . 39، ص2008، مصر

4 - Yves Mayaud , Le terrorisme , Dalloz , Paris , 1997  , P 23. 
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حتديد جمموعة وه ،كما فعل يف السابقوكل ما فعله  ،اجتاهه السابق بعدم خلق جرائم جديدة
قصد خاص معني، وما  فبها أخضعها لنظام إجرائي خاص إذا ارتكبت وتوافر من اجلرائم

أنه وضع وصوص اجلرائم اإلرهابية هرنسي يف قانون العقوبات اجلديد خبأضافه املشرع الف
  .1مسمى هلذه اجلرائم يف حالة توافر القصد اخلاص وأطلق عليها اصطالح اجلرائم اإلرهابية

   :هاب يف قانون العقوبات اجلزائريتعريف اإلر :الفقرة الثانية
املشرع اجلزائري تعريف اإلرهاب كان مبوجب املرسوم التشريعي رقم  تناولمرة  أول
والذي ألغاه األمر  ،املتعلّق مبكافحة التخريب واإلرهاب 1992سبتمرب  30املؤرخ يف  03-92

حيث أضيف هلذا  ،وامللحق بقانون العقوبات 1995فرباير سنة  25املؤرخ يف  95-11رقم 
  ".ريبيةأوختاجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابية "األخري يف القسم الرابع مكرر واملعنون بـ 

كل  ،يف مفهوم هذا األمر ،ريبياًأوختع بأنه يعد فعالً إرهابياً .مكرر ق 87فنصت املادة 
ؤسسات وسريها فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسالمة الترابية واستقرار امل

  :العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأيت
أو املعنوي  انعدام األمن من خالل االعتداءوساط السكان وخلق جأو بثّ الرعب يف  -

  .املس مبمتلكامأو  ،أمنهم للخطرأو حريتهم أو عريض حيام أوت اجلسدي على األشخاص
  .يف الساحات العموميةاالعتصام أو  مهرل يف الطرق والتجحرية التنقأو عرقلة حركة املرور  -
  .دنيس القبورأوتونبش  تداء على رموز األمة واجلمهوريةاالع -
أو نقل وامللكيات العمومية واخلاصة  واالستحواذ عليها االعتداء على وسائل املواصالت والت -

  .دون مسوغ قانوين احتالهلا
إلقائها عليها أو يف باطن األرض  أو واجل سريبها يفأوتإدخال مادة أو  االعتداء على احمليط -

البيئة الطبيعية يف أو احليوان أو مبا فيها املياه اإلقليمية من شأا جعل صحة اإلنسان  ،يف املياهأو 
  .خطر

                                      
مدحت رمضان، جرائم اإلرهاب يف ضوء األحكام املوضوعية واإلجرائية للقانون اجلنائي الدويل والداخلي :أنظر - 1
 .98و 97، دار النهضة العربية، ص 1995، ط )دراسة مقارنة(
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حرية ممارسة العبادة واحلريات العامة وسري املؤسسات أو عرقلة عمل السلطات العمومية  -
  .1املساعدة للمرفق العام

  .ممتلكامأو االعتداء على حياة أعواا أو  سري املؤسسات العمومية عرقلة -
  .أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أوالسفن أو االعتداء على الطائرات -
  .الربية أوالبحرية  أواالعتداء على منشآت املالحة اجلوية -
  .إتالف وسائل االتصال-
  .احتجاز الرهائن-
  .النووية أو الكميائية  أو املواد البيولوجية  أو ت االعتداءات باستعمال املتفجرا-

  :ومن خالل استقراء النص ميكن اخلروج باملالحظات التالية
 باملشرع األوىليف حني كان . ع لتعريف اإلرهاب بشكل عام.ق 87تعرضت املادة -1

ذاته ال يعد  وهذا يعين أنّ اإلرهاب يف حد. األعمال اإلرهابيةأو  ،أن يعرف اجلرمية اإلرهابية
ومنه يبقى البحث فيما إذا كان ميكن  ،وعليه ال يكون واجباً تعريفه بنص قانوين ،جرمية

بيعتها أم أنه ظرف طأو  ه يغري من وصف اجلرمية القانوينمبعىن أن ،اعتباره ركناً يف بعض اجلرائم
 من أركان بعض اجلرائم ترب ركناًفإذا ما اع ،تها  فيقتصر أثره على تغيري العقوبةتشديد لعقوب

فاً مشدداً لعقوبات بعض أما إذا اعترب ظر ،ن يترك للفقه والقضاء أمر حتديده أاألوىلكان 
تشدد ىل اجلرمية األصلية يعترب يف حد ذاته جرمية وبانضمامه إ فيتعين النظر فيما إذا كان اجلرائم

احلال يف تعريف وكما ه قانوين ضروريا أم أنه ال يعد بذاته جرميةفيكون تعريفه بنص ،عقوبتها
  .كل من سبق اإلصرار والترصد

حداً يصعب معه اإلملام  ،بلغ من طول العبارة يف الذي تبناه املشرع اجلزائريإنّ التعر -2
وما يعترب من العناصر املفترضة  ،خاصة أنه قد مجع بني ما يعترب من قبيل األعمال املادية ،باملعىن

  .2تكاب األعمال املاديةالوجود حال ار

                                      
  .جزائري.ع.مكرر، ق 87نص املادة : أنظر -  1
ص ،2007مسعد عبد الرمحان زيدان قاسم، اإلرهاب يف ضوء القانون الدويل، دار الكتب القانونية، مصر، : أنظر -  2
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يكون قد تأثر  ضمن تعريفه لإلرهاب ،لى البيئةإنّ املشرع اجلزائري بإقحامه االعتداء ع 3-
باملشرع الفرنسي الذي أضاف اإلرهاب البيئي إىل قانون العقوبات مبوجب القانون الصادر يف 

ففضال عن  ،1810فرباير سنة  2واملعدل لتقنني نابليون الصادر يف  1992جوان سنة  22
أضاف  ،فرنسي اجلديد. ع.ق 421الصور املختلفة للجرائم اإلرهابية املنصوص عليها يف املادة 

يعد كذلك : " الّيت تنص على أنه 2فقرة  421املشرع الفرنسي جرمية جديدة مبقتضى املادة 
يهدف إىل  مجاعيأو صلة مبشروع إجرامي فردي من أعمال اإلرهاب عندما يكون على 

كل فعل يدخل  ،الرعب بثّأو إحداث اضطراب جسيم يف النظام العام عن طريق التخويف 
مادة تؤدي  ،مبا فيها البحر اإلقليمي يف املياه أو  يف باطن األرضأو  على األرض أو يف اهلواء 

  .1"البيئة الطبيعية للخطر أو احليوان أو إىل تعرض صحة اإلنسان 
حيث عاجل اإلرهاب البيئي يف  ،ي بدوره تأثر ذا النصكما نشري إىل أنّ املشرع املصر

  .تعرضه لتعريف اإلرهاب مبوجب قانون العقوبات املصري
يقابل جرائم اإلرهاب يف القانون  :مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية: امسالفرع اخل

وإشاعة  امهي عبارة عن قتل الناس وإرهو ،جرمية احلرابة يف الشريعة اإلسالمية ،الوضعي
وتعترب من الكبائر املنهي عن اقترافها بالكتاب والسنة  ،الفوضى والرعب يف نفوسهم

  .2واإلمجاع
  :تعريف احلرابة :األولالبند 

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في  ﴿: يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي
ينفَواْ من اَألرضِ أو قَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خالف أوتيصلَّبواْ أو أَن يقَتلُواْ اَألرضِ فَسادا 

                                      
دار الفكر العريب، ب ب  -االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات الفرنسي اجلديد  -حممد أبوالعال عقيدة : أنظر  -1

  .134، ص 1997ن، سنة 
منتصر سعيد محودة، اإلرهاب الدويل، جوانبه القانونية، وسائل مكافحته يف القانون الدويل العام والفقه : أنظر - 2

  . 73، ص 2006اإلسالمي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
ل درجة الدكتوراه يف رسالة لني –دراسة مقارنة  –إمام حسانني خليل عطا اهللا، اإلرهاب والبنيان القانوين للجرمية  -  

 .199، ص 2000القانون، جامعة القاهرة، 
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 يمظع ذَابع ةري اآلخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كواْ  *ذَلرقْدلِ أَن تن قَبواْ مابت ينإِالَّ الَّذ
فَاع هِملَيع يمحر غَفُور واْ أَنَّ اللّهلَم﴾. 

وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أنّ  ،نقيض السلمووه ،واحلرابة يف اللغة مأخوذة من احلرب
ني على أعمال السلب خاصة بالقائم يتني السابقتني من سورة املائدة األحكام الّيت وردت باآل

إِالَّ الَّذين تابواْ من قَبلِ أَن   :ه تعاىلواستندوا يف ذلك إىل قول ،وقطع الطريق وليس بالكفار
 هِملَيواْ عرقْدت .دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدهاووه ،التوبة عن قطع الطريقوإذ املراد ه. 

   :صور احلرابة :ثاينالبند ال

قطع الطريق تتحقق يف حالة اخلروج ألخذ املال على أو يرى فقهاء الشريعة أنّ احلرابة 
  :سبيل املغالبة يف أي من الصور اآلتية

  .إذا أخاف السبيل ومل يأخذ ماالً ومل يقتل أحداً 1-
  .إذا أخاف السبيل وأخذ املال ومل يقتل أحداً 2-
  .إذا أخاف السبيل وقتل ومل يأخذ ماالً 3-
  .إذا أخاف السبيل وأخذ املال وقتل 4-

مبعىن الترويع  ،ينها صفة إخافة السبيلأنه جيمع ب ،ويالحظ على صور احلرابة سالفة الذكر
  .والتخويف

  :عقوبة احلرابة :ثالثالبند ال

قطع اليد اليمىن والرجل أو  قتل مع الصلبالأو  القتل ،وردت يف اآلية الكرمية وهي كما
  .النفيأو اليسرى  

وأخذ املال وجب إقامة ة على أن كل من قتل واالتفاق منعقد بني جمموع األئمة األربع
أما إذا تاب مرتكب جرمية احلرابة  ،املأخوذ منه مالهأو ويل املقتول حتى وإن عفا  د عليهاحل

وطولب حبقوق اآلدميني من األنفس واألموال واجلروح إالّ  ،سقط عنه احلد ،قبل القدرة عليه
  .أن يعفى عنه

  :التايلووعلى العموم ميكن إجياز عقوبة كل صورة من صور احلرابة على النح
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إىل أنّ احملاربني إذا  ،عدا املالكية ،يذهب مجهور الفقهاء :حد من أخاف السبيل -أ
  .فإنهم ينفون من األرض ،أخافوا السبيل ومل يقتلوا ومل يأخذوا ماالً

مام خمير يف حالة أنّ اإل ،يرى اإلمام مالك ،وعلى خالف ما ذهب إليه مجهور الفقهاء
" ألنّ حرف  ،النفيأو القطع أو  ،تل مع الصلبالقأو  ،بني القتل إخافة السبيل وقطع الطريق

  .حسب اإلمام مالك ورد يف اآلية على سبيل التخيري" أو 
إىل أنّ -  عدا اإلمام مالك -يذهب مجهور الفقهاء  :حد من أخذ املال ومل يقتل -ب

فإنه تقطع  ،اًإذا أتى أثناء جرميته ما يعادل نصاب السرقة ومل يقتل أحد قاطع الطريقأو احملارب 
املأخوذ  شريطة أن يكون املال ،مبعىن تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى ،يده ورجله من خالف

  .ليس فيه ألحد حق األخذ متقوماً معصوماً
وال يصلب  فإنه يقتل ،ب ومل يأخذ املالإذا قتل احملار :حد من قتل ومل يأخذ املال -ج

  .وذلك عند املذهب احلنبلي ،على الصحيح
 ومل يأخذ ماالً إذا قتل احملارب عمداً إنساناً  اتفقا على أنه ،أما عند احلنفية والشافعية 

  .ياءاألولووال يلتفت إىل عف ،وإنّ القتل هنا عقوبة حدية ،وجب قتله حتماً
   :حد من قتل وأخذ املال -د
يقول اإلمام و ،وقتله حمتم وال يدخله عفو ،لبفإنه يقتل ويص ،عند املذهب احلنبلي 

شاء قطع أيديهم فإن  ،كان اخليار لإلمام ،وقتلوا النفس حنيفة أنهم إذا أخذوا املالوأب
  .قتلهم وصلبهمأو  قتلهمأو وأرجلهم من خالف 

أنّ اإلمام خمير بني األجزية املذكورة واحتج  ،وقال اإلمام مالك رمحه اهللا يف احملارب -
فإنها للتخيري كما يف " أو"عاىل ذكر األجزية فيها حبرف أنّ اهللا تبارك وتووه ،بظاهر اآلية

فيجب العمل حبقيقة هذا احلرف إالّ حيث قام الدليل  ،وكفارة جزاء الصيد ،كفارة اليمني
  .خبالفها
إىل أنه ال ميكن إجراء اآلية  ،ويذهب اإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين -

وينتقص  نايةألنّ اجلزاء على قدر اجلناية يزداد بزيادة اجل ،ربعلى ظاهر التخيري يف مطلق احملا
  .﴾وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها  ﴿ :واستند إىل قوله تبارك وتعاىل ،بنقصاا
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إنّ النتيجة الّيت خنلص إليها هي أنّ تطبيق أحكام جرمية احلرابة وعقوبتها يف اتمع اإلسالمي 
ارك وتعاىل، واستمرار تطبيقها قروناً عديدة، كان هلا األثر الكبري يف منذ أن شرعها اهللا تب

حتقيق األمن يف اتمعات اإلسالمية رغم اتساع رقعتها، وما ذلك إالّ ألنها شرع اهللا العليم 
احلكيم، فكانت العقوبة حمققة هلدف الشارع من تشريع العقوبات، وهوالردع والزجر وحتقيق 

 .خل اتمعاتاألمن والسكينة دا

احلبس يف حماربة جرمية أو أما عندما بدأت القوانني الوضعية احلديثة تأخذ بعقوبة السجن 
اإلرهاب، جند أنها قد أخفقت تقريباً يف صد تيار هذه األعمال، بل على العكس أو احلرابة 

الق كانت مثاراً الرتكاب مزيد من األعمال بدافع التعاطف مع احملتجزين، وبقصد إط
 .سراحهم

 :أنواع اإلرهاب :املطلب الثاين

الوسط الذي ينتشر أو خيتلف اإلرهاب باختالف عدة معايري وضوابط، كالغاية الّيت ترجى منه  
  .الطريقة الّيت ينفذ اأو اجلهة القائمة به، أو فيه، 

من التساؤالت  بعض ومبناسبة عرض خمتلف أنواع اإلرهاب، سوف يتسنى لنا اإلجابة على
هل اإلرهاب الذي عرفته اجلزائر ذوطابع داخلي أم دويل ؟  وهل ينطبق مفهوم إرهاب  :بينها

 ؟ األوروبيةالدولة على النموذج اجلزائري، كما قالت بذلك بعض اجلهات 

 :من حيث مكان انتشاره :األولالفرع 

  .داخلي ودويل - وهنا منيز بني نوعني من اإلرهاب 
   :داخلياإلرهاب ال :األولالبند 

السياسي أو يكون اإلرهاب ذا صفة داخلية عندما يتم اعتداءاً على النظام االجتماعي 
ريب أوختمثل نشر العدوى  ،اً يف الدولةكاإلرهاب الذي يسبب خطرا عام ،الداخليني

 مصاحبا جلرائم تقع داخل الدولة فاإلرهاب الداخلي يكون ،وما شابه ذلك املواصالت
  .1قليمهاوحتدث آثارها يف إ

                                      
  .137مصطفى مصباح دبارة، املرجع السابق، ص  :أنظر -  1
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ميكن أن يشار إىل أعمال اجليش السري  ،ومن بني األمثلة املستمدة من املمارسة والواقع
باإلضافة إىل اجلماعات  1وأعمال مجاعة الباسك اإلنفصالية يف إسبانيا ،اإلرلندي يف بريطانيا

  .يف اجلزائر) (giaاإلسالمية املسلحة 
   :اإلرهاب الدويل :ثاينالبند ال

يتعلّق ووه ،إذا تعلّقت اجلرمية الّيت يصاحبها بالعالقات الدولية اب دوليايكون اإلره
مبا يشيعه من  كون اعتداءاً على أمن اإلنسانية قد ي، فالّيت تعرض السلم الدويل للخطرباجلرائم 

  .اضطراب يف اتمع الدويل
أو لفاعلون بأن يكون ا حدد إما بدولية العنصر الشخصييت ،وعنصر الدولية يف اإلرهاب

بأن تكون األفعال املكونة له قد بدولية العنصر املادي أو . دولةالضحايا تابعني ألكثر من 
  .2وقعت إعداداً وتنفيذاً وآثاراً يف أكثر من دولة

اً من حيث اعتباره مسألة أثار اإلرهاب الذي عرفته اجلزائر جدالً كبرييف هذا السياق و
وهذا اخلالف وقع بني خمتلف تشكيالت الطبقة السياسية يف  ،داخلية أم يتعداه إىل الدولية

 ،الداخل واملنظمات غري احلكومية كمنظمات حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل من جهة
دعاة التدويل  :وعليه ميكن تقسيم جممل اآلراء إىل قسمني ،وبني السلطة من جهة ثانية

  .ورافضوه
  :دعاة التدويل :األوىلالفقرة 

من الطبقة السياسية املتكونة من أغلب األحزاب الفاعلة على الساحة  لونوهم يتشك 
ال بد أن  هرة اإلرهابيةا بأنّ اخلروج من األزمة األمنية والتخلص من الظاأو والذين ر ،الوطنية

عدم كفاءة السلطة ووحجتهم يف ذلك ه ،مير عرب تدويل القضية اجلزائرية يف هيئة األمم املتحدة
  .رعيتهابسبب عدم ش

                                      
  .222عبد اهللا سليمان سليمان، املرجع السابق، ص  :أنظر -  1
  .138مصطفى مصباح دبارة، املرجع السابق، ص :أنظر -  2
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مؤمترا  1994نوفمرب من سنة  21ويف هذا السياق عقدت التشكيالت احلزبية املعارضة يف 
مشروع عقد وطين للخروج والذي نشر  ،يف روما بإيطاليا أطلق عليه اسم مؤمتر سانتيجيديو

  .املؤمتر الذي مل تزكه السلطة آنذاك واعتربته بأنه ال يلزم سوى أصحابهوهو ،من األزمة
دعاة التدويل من خارج الوطن فيمثلون جممل املنظمات غري احلكومية والناشطة يف أما 

أنّ اجلرائم املرتكبة ووحجة هذه املنظمات يف تدويل القضية اجلزائرية ه ،حقل حقوق اإلنسان
وهذا بسبب نطاقها الواسع وبشاعتها  ،يف اجلزائر تعد من قبيل اجلرائم املاسة بأمن البشرية

  .ماعية الّيت تتم اوالصفة اجل
فإنّ حجة املنظمات الدولية يف التدويل هي أنّ اإلرهاب يف اجلزائر  ،باإلضافة إىل ما سبق

ومن بني األفعال الّيت تضمنت عمليات . مما يضفي عليه صفة الدولية ،كان يضرب األجانب
  :إرهابية ضد أجانب

ة من قبل كومندوس إسالموي على منت طائرة األرباص الفرنسي وااحتجاز رهائن كان -
 )4(اغتيال أربعة  ،ديسمرب 27يف  .1994ديسمرب  24وذلك بتاريخ  ،مبطار اجلزائر العاصمة

  .1من اآلباء البيض بتيزي وزو
سة من قبل اجلماعات اإلسالمية أو قس )7( اختطاف سبعة ،1996مارس سنة  27يف  -

  .السنةماي من نفس  30والعثور عليهم مقتولني يف  ،املسلحة
فكل هذه األحداث دعمت طرح املنظمات الدولية غري احلكومية يف اعتبار اإلرهاب يف 

  .اجلزائر من قبيل اإلرهاب الدويل وليس مسألة داخلية
  :التدويل ورافض :الفقرة الثانية

ذه األخرية والّيت اعتربت طوال أطوار األزمة أنّ ه ،ويتزعم هذه الطائفة السلطة احلاكمة 
  .ال حتلُّ إالّ على املستوى الداخليلة داخليةتعد مسأ

خرق وه دخل أجنيبأوتفأي تدويل  ،أنّ املسألة تتعلّق بسيادة الدولة وحجتهم يف ذلك
إالّ أنّ األزمة اجلزائرية عرفت  غم إصرار السلطة وتشبتها بطرحها لكن ر. ملبدأ سيادة الدول
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فدا األمم املتحدة والّيت أو ها البعثة الّيت ولعلّ أبرز ،يف عدة مناسبات تدخل الطرف األجنيب
  .1996- 09- 25ن بتاريخ عناحلّت باجلزائر وقدمت تقريرها لألمني العام للهيئة األممية كويف 

أنه ال توجد حدود فاصلة وواضحة بني اإلرهاب الداخلي والدويل ووخالصة القول ه
  .خاصة فيما يتعلّق بالنموذج اجلزائري

  :من حيث اجلهة القائمة به نواع اإلرهابأ :الفرع الثاين
  .ميكن تقسيم اإلرهاب تبعاً هلذا املعيار إىل إرهاب الدولة وإرهاب األفراد

   :إرهاب الدولة :األولالبند 
 وكذلك اإلرهاب الذي ترعاه ،سهاونعين به األعمال اإلرهابية الّيت تقوم ا الدولة بنف

هل الدول الغربية  :ايلوهنا نطرح التساؤل الت ،ة أخرىمنظمات إرهابيأو به أفراد قام وحتى ول
تعترب دول ممارسة إلرهاب  يف اجلزائر 1الّيت كانت تعترب قواعد خلفية لتمويل ودعم اإلرهاب

  .؟الدولة
من ووهذا بسبب تداخل املفاهيم بشأن حتديد ما ه ،من الصعب اإلجابة على هذا التساؤل

و فالطرف األ ،وغريها من األعمال واملنظمات ،ةمات اإلرهابياملنظأو قبيل األعمال اإلرهابية 
زائر كان يرى أنّ األمر طبيعي رويب الذي كان حيتضن اجلماعات اإلرهابية الناشطة يف اجل

املضطهدة يف  خاصة األقليات ،يتماشى مع أسس الدميقراطية يف الغرب وعدم إقصاء أي طرف
  .را احتراما ملبادئ حقوق اإلنسانوالّيت ال بد من نص دول العامل الثالث

الّيت  2001سبتمرب  11لكن الواقع أثبت غري ذلك وتراجع هذا املفهوم خاصة بعد أحداث 
حيث استفادت اجلزائر كثريا من هذا التغيري يف نظرة  ،ضربت الواليات املتحدة األمريكية

ويف هذا الشأن  ،روباأو قلب د اخللفية الناشطة يف والقواع لغرب لطبيعة اإلرهاب يف اجلزائر ا
روبية مثل بلجيكا وفرنسا وأملانيا مبطاردة وإلقاء القبض على أو قامت السلطات يف عدة دول 

  .عناصر من منظمات إرهابية كانت تضرب استقرار اجلزائر
كذلك بشأن إرهاب الدولة، اتهمت اجلزائر مبمارسة هذا النوع من اإلرهاب، وكان ذلك 

تساؤل والذي ساد فترة التسعينات وارتبط باجلزائر وهو، من يقتل من ؟ وه بإطالق التساؤل
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ورط الدولة واتهمها مبمارسة اإلرهاب ضد طائفة استهدفتها يف حقيقة األمر املنظمات 
أو دون أنّ ننسى تورط مصاحل األمن يف بعض التج )GIA(اإلرهابية اإلجرامية مثل اجليا 

أو لكن دون أن تبلغ هذه التج ،الرمسية يف احلكومة اجلزائرية ساطو وهذا باعتراف األ ،زات
حيث أنّ حالة الطوارئ يف أي بلد تقود إىل هذه  ،زات حد اتهامها مبمارسة إرهاب الدولة

 ،واحلكم عليها من الناحية القانونية ،زاتأو وهناك معيار آخر لقياس هذه التج. املمارسات
هذه ن خالل الفصل الثاين من م ن حمال للدراسةيكومعيار حقوق اإلنسان الذي سووه

  .الرسالة
   :إرهاب األفراد :ثاينالبند ال

ويشمل األعمال الّيت يقوم ا األفراد والعصابات واموعات ذات الطابع اإلرهايب حلساا 
أعمال خطف  ،رهابومن أمثلة هذا اإل ،ن يكونوا مدعومني من قبل دولة مادون أ ،اخلاص

  .1الدبلوماسينيواالعتداء على  ،واحتجاز الرهائن، الطائرات
  .واملفهوم هذا يتطابق متاماً على املنظمات اإلرهابية الّيت كانت تنشط يف اجلزائر

    :وسائل اإلرهاب ودوافعه :لثالثا طلبامل
 ولكن يف كل األحوال ،طبيعتهأو  ختتلف وسائل اإلرهاب باختالف اجلهة القائمة به

أو ل هذه الوسائل يف استخدام القوة ميكن إمجا ،نوعهأو ة القائمة به وبغض النظر عن اجله
حبيث ال يشترط اجتماع هذه الوسائل يف فعل معين العتباره  ،الترويعأو  التهديدأو العنف  

أما عن دوافع األعمال  .بل يكفي استعمال وسيلة واحدة لتحقق هذا الوصف ،إرهايب
وسوف نسلّط  ،األسباب والبواعث املؤدية لتلك األعمال فتقودنا إىل البحث يف ،اإلرهابية

  .الضوء يف هذا املقام على أسباب اإلرهاب يف اجلزائر دون غريها
  :وسائل اإلرهاب :األول فرعال

الترويع، وسنتطرق أو التهديد أو العنف أو تتلخص وسائل اإلرهاب يف استخدام إما القوة 
 :إىل كلّ وسيلة بالتفصيل وفقا ملا يلي
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  :القوة: األول بندال
وقد ورد يف قوله عز  ،املعنويةأو وهي تعين القدرة املادية  ،الضعف ؛القوة يف اللغة ضدها

الرهبة ووهي تترك أثرا نفسيا ه. ﴾وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ﴿ :وجل
  .1﴾وعدوكُم  اهللاوترهبونَ بِه عد ﴿السابقة كما جاء يف قوله تعاىل تكملة لآلية 

من شأنه إيذاء  - كوسيلة من وسائل اإلرهاب - ويلزم أن يكون استخدام القوة 
إحلاق أو  ،للخطرأمنهم أو حريام أو عريض حيام أوت إلقاء الرعب بينهم أو األشخاص 

أو باألمالك العامة أو  باملباينأو وال باألمأو باملواصالت أو باالتصاالت أو الضرر بالبيئة 
 أماكن العبادةأو لسلطات العامة منع عرقلة ممارسة اأو  ،االستيالء عليهاأو احتالهلا أو اخلاصة 

  .2املرافق العامةأو 
 ،وال يشترط لتوافر معىن القوة أنّ يلجأ اجلاين إىل استخدام سالح معترب كذلك بطبيعته

  .كاألسلحة البيضاء ،كون سالحاً باالستعمالفقد ي ،مثل األسلحة النارية
ظيم فقد تكون يدوية مثل تن ،كما قد تكون باستخدام السالحفالقوة مرادفة ألعمال القهر

  .كوسيلة من وسائل الضغط على احلكومة ااملظاهرات الشعبية وتسيريه
  :العنف :الثاين بندال

يعرف العنف بأنه ممارسة  اإلجنليزيةويف اللغة  ،ضد الرفق ،لغة العربية بالضمالعنف يف ال
  .3أضراراً باملمتلكاتأو القوة املادية بطريقة ختلف إصابات باألشخاص 

. التعسف يف استعمال القوة ،عرف قاموس روبري الصغري العنف بأنه ،ويف اللغة الفرنسية
استخدام جعله يتصرف على غري إرادته بوة العنف بأنها التأثري على شخص كما عرف ممارس

  .التخويفأو القوة 
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ينشأ  تيقصد به كل سلوك مادي حب ،عامةويذهب جانب من الفقه إىل أنّ العنف بصفة 
كل مسلك يقطع جمرى اهلدوء يف الكون وفه ،اجلرحأو منه حدث مادي يف شخص كالضرب 

  .النفسيأو املادي 
إحداث  وينطوي على ،كل عمل يدخل كجزء من أسلوب الصراعووالعنف بصفة عامة ه

  .أذى ماديا بطريقة عمدية وقهرية أكثرأو يلحق بشخص أو  ،أكثرأو املوت املادي لشخص 
فعل وفه ،وذا املفهوم يستبعد الفعل املعنوي من مفهوم العنف املستعمل يف اإلرهاب

  .مادي حمض
  :التهديد :الثالث بندال

لتهديد هوالوعيد بإحلاق فا ،يتماشى مفهوم التهديد يف القانون اجلنائي مع معناه اللغوي
هوزرع اخلوف يف النفس بالضغط على إرادة إنسان وختويفه من أنّ ضرراً أو الشر، أو األذى 

  .سيصيب أشخاصا تربطه م عالقة مثل االختطافأو ما سيصيبه 
أو الرسوم الرمزية  أو الكتابة أو  وميكن أنّ يتحقق التهديد من خالل صور متعددة كالقول

بأية أداة أخرى مثل أو إشارة معينة، سواًء باستخدام عضومن أعضاء اجلسم بأو حبركة 
  .سالح ناريأو السالح األبيض 
يلزم أن يكون من شأنه اإلخالل بالنظام  عتباره وسيلة من وسائل اإلرهابوالتهديد ال

  .1عريض سالمة اتمع وأمنه للخطرأوت ،العام
  :الترويع :الرابع بندال

 ،ويذهب البعض إىل أنّ الترويع يقصد به أعلى درجات اخلوف ،ه الفزعالترويع لغة معنا
  .2إذ يعيشون يف رعب وخطر دائمني ،غالبيتهمأو ألنه خيلق جواً عاماً لدى أفراد الشعب 

ويرى الدكتور أسامة حممد بدر بأنّ الترويع يعبر عن حالة نفسية تنتاب فئة معينة من 
بعض املفكرين والكتاب بسبب آرائهم اغتيال مثل  فعال اإلرهابيةإليها مباشرة األاتمع تتجه 

                                      
  .60أسامة حممد بدر، املرجع السابق، ص : أنظر -  1
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وتؤثر على  ،حبيث جتعلهم يشعرون دائما حبالة من الفزع والرعب ،املناهضة لألنشطة اإلرهابية
  .ردود أفعاهلم وتفقدهم التوازن والسيطرة على سلوكام

ت لفة الذكر قد استعملوترتيبا على ما سبق ميكن القول بأنّ وسائل اإلرهاب األربعة سا
 معناهووب حيقق فعالً فكرة اإلرهاب على نطاق واسع وبأسليف اإلرهاب الذي عرفته اجلزائر

ساط الشعب اجلزائري طيلة عقد من أو مما زرع جوا من الالأمن ومن اخلوف والذعر بني 
  .الزمن
  :أسباب اإلرهاب يف اجلزائر :فرع الثاينال

وعقائدية أحيانا متعددة ول سياسية واجتماعية واقتصادية يعترب اإلرهاب مشكلة ذات أص
  .اجلوانب

ويف هذا اال يعتقد الكثري أنّ سبب اإلرهاب يف اجلزائر يقتصر على توقيف املسار 
فهل هذا صحيح ؟ أم أنّ هناك . وإبعاد الفيس عن الساحة السياسية ،1991االنتخايب سنة 

ملدة طويلة زادت عن العشر استمراره عوامل أخرى سامهت يف تغذية اإلرهاب و
  .ما سنرفع عنه اللبس من خالل التحليل املوايلوه،وسنوات
  :األسباب االقتصادية :األول بندال

تنامي الفوارق خالل الفترة  ،من بني العوامل الّيت سامهت يف ظهور اإلرهاب يف اجلزائر
لة التنمية والتقدم الّيت متيزت ا فهذه املرحلة مغايرة ملرح. 1991و 1979الرئاسية بني سنيت 

والتسعينات صفّت مرحلة بل يقال إنّ مرحلة الثمانينات  ،1978و 1965فترة النظام بني 
األكرب تطابق بشكل وإنّ مرحلة النم « :ويف هذا الصدد كتب مارك كوت يقول ،السبعينات

ففي اية  ،1984وتواصلت على عهد نظام بن جديد إىل غاية . حمسوس نظام هواري بومدين
 ،اكن يالحظ بناء املصانع واملدارسيف كل األم السبعينيات كان القطر عبارة عن ورشة كربى

ذائي أصبح كما أنّ مستوى املعيشة أخذ يف التنامي، والنظام الغ ،إنّ نسبة البطالة يف اخنفاض
  .» التونسيأو ضعف دخل املغريب وكما أنّ الناتج الداخلي اخلام ه ،ينطوي يوميا على اللحم
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اتج اخلام فالن. تلتها مرحلة من التقهقر ،1984و 1965ما بني وبعد هذه الفترة من النم
 1980بني  0,7 %اخنفض إىل  ،سنويا 4,2 %الذي ارتفع بـ  الداخلي حبسب كل ساكن

  .1992و
 ويضيف نامي الفوارقجاءت فترة من اإلحباط املالزم لت ،بعد مرحلة من النمو ،هكذا إذاً
اة خالل مخس أو إنّ إذكاء الفوارق االجتماعية يف بلد سعى إىل بسط املس « :كوت قائال
 1986الذي تسبب يف أعمال العنف والشغب الّيت حدثت يف قسنطينة سنة وه ،عشرة سنة

كما تسبب يف صعود احلركة  ،باجلزائر ومدن أخرى 1988وحوادث اخلامس أكتوبر سنة 
  .1» اإلسالموية

لصدد يعترب اإلرهاب نتيجة عن إخفاق التنمية االقتصادية املولد لالحتجاجات ويف هذا ا
  .االجتماعية والسياسية

إنّ التفسري السابق يتطابق مع فرضية جاك ديفس والّيت مفادها أنّ احتمال حدوث الثورة 
بني  املتنامية مرحلة تتسع فيها اهلوة بشكل سريع ةباواالستج االنتظاريزداد حني تعقب مرحلة 

 .حبيث تصبح أمراً ال يطاق بةواالستجا االنتظار

  :األسباب االجتماعية :الثاين بندال
إذ يتناسبان تناسبا طرديا  ،بعضببعضهاكل من األسباب االقتصادية واالجتماعية مرتبطة 

  .اإلجيابأو من حيث السلب 
س هواري أنه بعد وفاة الرئي ،من الوجهة السوسيولوجية ،فريى املؤرخ أندري نوشي

من بني مثانية ماليني شخص قادر  ،بومدين أصبحت هناك عدة جمموعات يف املدينة والريف
أما النساء املاكثات يف  ،ثالث مائة ألف من األشخاص يعملونكان مليونان و ،على العمل

مبالكها الريفيني  لطبقة الوسطىمتثل ا وفوق هذه الكتلة اهلائلة. ونصف فيمثلن مليون البيت
إىل  600000اخل ما يقارب ...كبار وموظفيها وجتارها الصغار، واحلرفيني واملوظفني البسطاءال

  .شخص 800000
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إنّ هذا التحليل الذي خيص جمتمعا غري عادل متاماً بعد اية رئاسة هواري بومدين يشاطره 
 ،حملرومةمن الطبقات ا %83 بلغ عدد سكان املدن 1977الذي يرى بأنه يف  ،الفقيه إسكالىي

  .من الفقراء وأشباه الفقراء 62 %من املهمشني و 20,3 %من بينها 
لتفسر بروز  1986بعد ايار أسعار البترول يف  توقف املفاجئ ملرحلة من التنميةمثّ إنّ ال

  .اإلرهاب
حيث أصبح استمرار الفوارق  ،يتعلّق بالبنية الدميغرافيةوهناك عامل اجتماعي آخر

 11مقابل 1990مليون نسمة يف سنة  28زائر املستقلة الّيت بلغ عدد سكاا االجتماعية يف اجل

1962مليون يف 
  .أمراً ال يطاق بالنسبة لألجيال اجلديدة 1

ولقد أكدت دراسات علم االجتماع اجلنائي أنّ تزايد السكان يعد وعاءاً آخر لتنامي 
  .خاصة يف الدول النامية ،ظاهرة العنف

يعد تفشي الرشوة والفقر والبطالة أسبابا اجتماعية سامهت يف بروز  ،باإلضافة إىل ما سبق
اإلرهاب عن طريق حدوث ردود أفعال مصاحبة بالعنف تصبوا إىل تغيري الوضع االجتماعي 

  .استعمال اإلرهاب من أجل فرض مشروعهمووترى أنّ السبيل إىل ذلك ه ،املتعفن
  :األسباب السياسية :الثالث بندال

يعترب من أهم مظاهر اإلرهاب وأكثرها انتشارا على  ،اإلرهاب السياسي اليوم ال خيفى أنّ
والصفة السياسية لإلرهاب  ،وراءه مجيع مظاهر اإلرهاب األخرىحتى ليكاد خيفي  ،اإلطالق

الذي يسبغ وإذ أنّ اهلدف السياسي ألعمال العنف ه ،تعود إىل األهداف الّيت ميارس من أجلها
  .2ب السياسيعليها صفة اإلرها

 ،وختلق أهدافها كثرية ومتعددةية الّيت تقف وراء ظاهرة اإلرهابواحلقيقة أنّ العوامل السياس
  .ث يصعب حصرهايحب

وحلّ  ،1992مارس سنة  04وحلّ الفيس يف  بعد توقيف املسار االنتخايبو يف اجلزائر
واستخالفها  أعضاء الفيس تسري من قبل أغلبيةاالس الشعبية البلدية والوالئية الّيت كانت 
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كلّ هذه األحداث الّيت تدخل  ،1992أفريل من سنة  11باملندوبيات التنفيذية البلدية بتاريخ 
  .تعترب السبب املباشر الذي أسس لتفشي ظاهرة اإلرهاب ،ضمن اإلطار السياسي

جانفي  01لكن حالة الشغور السياسي وغياب مفهوم الدولة الذي عاشته اجلزائر من 
سبقتها  1995إىل غاية االنتخابات الرئاسية لسنة  ،تاريخ استقالة الشاذيل بن جديد 1992

  .1رواسب سياسية تارخيية
الباحث يف املركز الوطين للعلوم السياسية،  ،لويس مارتيناز ،هذه الرواسب عبر عنها

صطلح إخفاق ، عبر عنها مبحتليل ظاهرة اإلرهاب يف اجلزائر والذي يعد أبرز املتخصصني يف
ر واملستلبة من قبل جبهة التحري ،مبعىن أنّ الدولة اجلزائرية املستوردة من اخلارج ،الدولة املقلّدة

فاإلرهاب مصدره من هذا املنظور ليس استحالة خلق  ،متجذرةأو ليست راسخة  ،الوطين
  .بل مصدره العجز احمللي عن اإلنتاج السياسي ،دولة

يف جانبها السياسي حيتوي على  ،األوروبية طانو ز أنّ تاريخ األويف هذا املقام يرى مارتينا
فإنّ الفكرة املركزية  ا يف املغرب  العريب بصفة عامة أم ،ال تتغري فكرة مركزية  دائما هي هي

  .اإلخفاقات اخلاصة تفضي إىل اإلخفاق التام: هي كالتايل
ز حزب جبهة التحرير الوطين بسبب عج -دون زواهلا  -وعليه ميكن تفسري ايار الدولة 

  .لوحده عن توفري الشروط املثلى لقيام دولة حديثة
كان من الضروري تغيري النظام  ،وبعد الوصول إىل حالة التشنج يف دواليب الدولة اجلزائرية

 1989جاء دستور ف،لواحد إىل نظام التعددية احلزبيةواالنتقال من نظام احلزب ا ،السياسي

كحرية التعبري وحرية الصحافة وحرية النشاط  ،ومبادئ دميقراطية أخرى السابقالذي أقر املبدأ 
حيث أصبحت تسمى األحزاب السياسية مبوجب (ياسي وإنشاء اجلمعيات السياسية الس

  ).1996دستور 
تفجرت  ،1989أمام هذا التوجه السياسي املعاكس متاماً للوضع السياسي السائد قبل 

فأطلق العنان موعات متعصبة يف مترير مشروعها اهلادف إىل  ،القوى على الساحة الوطنية
  .إنشاء دولة إسالمية
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وأمام غياب معايري ونصوص قانونية تنظم إفراز املشاريع السياسية القائمة على أسس 
وبسبب حداثة هذا املصطلح األخري بالنسبة للشعب اجلزائري حصل فراغ سياسي  ،دميقراطية

  .مألته ظاهرة اإلرهاب
  :األسباب الدينية :الرابع بندال

 ،وحلّ حزب الفيس 1992نتخايب سنة رة إىل أنه بعد توقيف املسار اإللقد سبقت اإلشا
إنشاء جناح  أدى هذا الوضع إىل ،صاحب مشروع الدولة اإلسالمية يف اجلزائر آنذاك

يات إرهابية وصاحبه إنشاء عدة مجع ،مسي باجليش اإلسالمي لإلنقاذ عسكري للحزب املنحل
أخرى تقوم على أساس ديين حسبها مثل اجلماعات اإلسالمية املسلحة واجلماعة السلفية 

  .وغريها ،للدعوة والقتال
رفتها يف حق الشعب مبختلف هذه اجلماعات اإلرهابية كانت تعترب جمموع املذابح الّيت اقت

الربيء  - اهللا احلكيم كتاب واستندت يف ذلك على آيات قرآنية من ! عمليات جهادية فئاته
  :1ومن بني هذه اآليات -من الفهم اخلاطئ هلؤالء اإلرهابيني 

وقَاتلُوهم حتى الَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للّه فَإِن انتهواْ فَالَ عدوانَ إِالَّ   ﴿: قال تعاىل
 نيملَى الظَّال2﴾ع.  

تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه والْمستضعفني من الرجالِ والنساء  وما لَكُم الَ ﴿ :وقوله تعاىل
دنك وليا والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنا من لَّ

صن نكن لَّدـا مل لَّنعاجا و3﴾ري.  
فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدواْ علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم واتقُواْ اللّه .. .﴿ :وقوله تعاىل

 نيقتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماع4﴾و.  
   

                                      
 .1ناشري الّيت كانت تعلقها اجلماعات اإلرهابية، انظر امللحق حيث صاحبت هذه اآليات مجيع امل - 1 
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الَّذين  *ه علَى نصرِهم لَقَديرأُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّ ﴿ :وقوله تعاىل
ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَن ي قرِ حيبِغ مارِهين دوا مرِج1﴾...أُخ.  

بتشكيلهم  ،غري قصدأو إذاً جند أنّ بعض مدعي اإلسالم شوهوا صورته عن قصد 
فلماذا انساق  ،سالح باسم اجلهادواللجوء إىل ال موعات هدفها اغتيال املواطنني األبرياء
والتفرد باحلل والقوة ؟ وملاذا وصلوا إىل هذا القدر  ،هؤالء األشخاص إىل التعصب يف أفكارهم

  من العنف ؟
لكن ما ال خيتلف فيه . ألننا لسنا خمتصني بذلك ،من الصعب اإلجابة على هذه األسئلة

بان كافيان للوصول إىل تلك الدرجة من أنّ العصبية وسوء فهم الدين اإلسالمي سبواثنان ه
  .اهلمجية اإلرهابية الّيت عاشتها اجلزائر

يف ظل نظام  إىل التوحيد بني البشر واهية اإلنسان ي يهدف إىل رفأو فاإلسالم كدين مس
  .2دون متييز ،الشريعة اإلسالميةوه ،قانوين واحد

ا عن اآليات الّيت اعتمدها اإلرهابيون يف تربير إرهام وجمازرهم فتفسريها ليس اجلهاد أم
  : فاجلهاد مشروع وفقا لقواعد حمددة يف الشريعة اإلسالمية هي ،يف املسلمني كما قالوا

  .اجلهاد فرض وال حيلّ تركه بأمان وال موادعة 1-
  .احلربوأساس العالقة بني املسلمني وخمالفيهم يف الدين ه 2-
ا أحكام اإلسالم ويأمن من فيها سواء كانوا دار اإلسالم هي الدار الّيت جتري عليه 3-

  .ذميني أو مسلمني 
وما لَكُم الَ تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه والْمستضعفني من الرجالِ والنساء والْوِلْدان  ﴿: أما اآلية

المِ أَهلُها واجعل لَّنا من لَّدنك وليا واجعل لَّنـا الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّ
الشريعة اإلسالمية تقف  ،فوفقا لآلية وعكس ما ذهب إليه اإلرهابيون. 3﴾من لَّدنك نصريا 

                                      
  .40-39سورة احلج، اآليتني  -  1
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حتى أنّ آداب القتال يف احلرب هلا قيود أخالقية مثلها  ،ضد اإلرهاب بكل صوره وأشكاله
  :أنه

  .ز فيه احلرب اهلجوميةال جتو -
 .قبل إنذارهوال جتوز مباغتة العد -

 .احلريبوال يكون اجلهاد إالّ مع العد -

 .ال جيوز قتل النساء واألطفال والشيوخ ورجال الدين املعتزلني -

 .جيب معاملة األسرى معاملة حسنة -

 .ال جتوز مقاتلة من جنح للسلم -

فلم يكن اإلرهاب يف . إلرهاب والعنفمن دعوته ل وعليه فإنّ اإلسالم بريء شرعاً وعرفاً
إالّ يف إطار األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،أصل معناه صفة للمسلمني يرهبون به غريهم

  .مبقتضى الشرع احلكيم والعقل السليم
خمالف ملا جاء به  إالّ وصف مغرض أثيم وما ه ،تدعفوصف اإلسالم بوصمة اإلرهاب املب

  .1وهدى ورمحة ،وسلم وسالم ،ن وأماندين اإلسالم احلنيف من أم
الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ  *فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِاَألمنِ إِن كُنتم تعلَمونَ .. .﴿ :قال اهللا تعاىل

  .2﴾ئك لَهم اَألمن وهم مهتدونَأولإِميانهم بِظُلْمٍ 
منِ الَّذين يمشونَ علَى الْأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا وعباد الرح﴿: وقال أيضا

  .3﴾سلَاما
  .4﴾...فَقَد جاءكُم بينةٌ من ربكُم وهدى ورحمةٌ.. .﴿ :وقال تعاىل

شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى  ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لِّكُلِّ.. .﴿ :وقال تعاىل
نيملسلْم5﴾ل.  
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بعد هذا العرض املتعلّق بتبني الدين اإلسالمي كسند لإلرهاب نقول أنّ حقيقة الدين 
افترت على اإلسالم كذباً وفسرت القرآن  ن أن تلطخها أفكار مجاعة متعصبةاإلسالمي ال ميك

وكل األشخاص  ،يء من كل التهم امللصقة بهفاإلسالم بر ،متاشيا مع أهوائها الزائلة
  .1واموعات الّيت تتخذه ستاراً وذريعة لتنفيذ أغراضها الدنيئة

وبعد تطرقنا إىل أساليبه وعوامله يف  ،رهاب فقهيا وقانونيا وشريعةنا ملفهوم اإلاستعراضبعد 
املشرع صورا للجرائم من خالل املطلب املوايل أن حندد األفعال اليت اعتربها  أول، سنحاجلزائر

 .مث القواعد اإلجرائية يف جمال اإلرهاب ،هابيةاإلر

تنوعت :اإلجرائية يف جمال اإلرهابوللقواعد املوضوعية  الطابع اخلاص  :رابعال طلبامل
تتعلّق بالسياسة  جلرائم اإلرهابية بني قواعد عامةالقواعد الّيت استند إليها املشرع يف مواجهة ا

  .ارئى استثنائية ارتبطت حبالة الطووأخر ،اجلنائية
نص خيص مكافحة  أول لمتثّ - هي ما يهمنا يف هذا املطلبو- فبالنسبة للقواعد العامة 
والذي متّ إلغاؤه عن طريق  1992لسنة  03/92املرسوم التشريعي  يفاب والتخريب اإلره
  .ضوعيةواعد العامة املواألمر الذي احتوى على القووه ،املعدل لقانون العقوبات 11/95األمر 

 10/95لقواعد اإلجرائية املتعلّقة باجلرائم اإلرهابية، فلقد تضمنها األمر أما فيما خيص ا

 بتاريخالصادر  08/01مثّ القانون رقم  ،املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية 1995لسنة 

حتفظ بنفس أحكام األمر املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية والذي ا 2001/06/08
  .فيما يتعلّق باجلرائم اإلرهابية، مع إضافته ألحكام جديدة مثل احلبس املؤقت 10/95

  :املوضوعيةالقواعد :األول فرعال
هي جمموع القواعد القانونية الّيت تعىن بتحديد وحصر األفعال الّيت اعتربها املشرع إرهابية 

الّيت  اجلنائية عد العقاب يف جمال اإلرهاب والسياسةباإلضافة إىل قوا ،وجترميها بسبب وصفها
  .انتهجها املشرع يف هذا اال

   

                                      
الدار اجلامعية للطباعة والنشر،  –دراسة ميدانية  –أنظر، عبد الرمحان حممد العيسوي، اجلنون واجلرمية واإلرهاب  - 1
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  القواعد املتعلّقة بالتجرمي :األول البند
 ختص األوىل ، وميكن تقسيم اجلرائم اإلرهابية الواردة يف قانون العقوبات إىل طائفتني

  .لثانية فتخص اجلرائم املتعلّقة باألشخاصاجلرائم املتعلّقة بالتنظيمات اإلرهابية، أما الطائفة ا
  :اجلرائم املتعلّقة بالتنظيمات اإلرهابية: األوىلالفقرة 

وهي جمموع اجلرائم الّيت اعتربها املشرع ختص املنظمات اإلرهابية دون غريها، وقد نصت 
  .من قانون العقوبات 5مكرر  87إىل  3مكرر  87عليها املواد من 

   :سيري منظمة إرهابيةأوتنظيم أوتأسيس وتأجرمية إنشاء -أوال
يعاقب بالسجن املؤبد كلّ  « : على ما يلياألوىلمكرر يف فقرا  3مكرر  87نصت املادة 

منظمة يكون غرضها أو مجاعة أو نظيم أوتيسير أية مجعية أو ينظم أو يؤسس أو من ينشئ 
  .» األمر مكرر من هذا 87قع أنشطتها حتت طائلة أحكام املادة أوت

يف رده املشرع أو وهو السلوك ارم الذي يأتيه اجلاين والذي  :الركن املادي للجرمية
التنظيم وتسيري  ،التأسيس ،فيتخذ صوراً أربعة يف سبيل حتقيقه هي اإلنشاء 1مركب شكل

  .مكرر من قانون العقوبات 87منظمة تقع أعماهلا حتت طائلة املادة 
لدعوة إىل تكوين يتجسد يف ا 2عبر عن مضمون نفسيسلوك مادي يوه :اإلنشاء-1

حبيث يؤدي هذا  ،مراسلتهم بالربيدأو  طريق االتصال املباشر باألفراد إما عن مجاعة إرهابية
مع إرادة األشخاص  التصال إىل تالقي إرادة كلّ من صاحب السلوكاملبادر بفكرة اإلنشاء ا

إنشاء  يتمثل يفيف اإلرادات على هدف مشترك  يعلى أن ينصب هذا التالق ،املتصل م
  .3التنظيم اإلرهايب

سواًء كان ذلك كتابة  ،ويتحقّق سلوك اإلنشاء بغض النظر عن الطريقة الّيت متّ ا االتصال
  .عالنيةًأو أم كان سراً  ،شفهياًأو 

                                      
1
 - Philippe conté – Patrick Maistre du chambon , Droit Pénal Général , 6edition , A.C (Armand 

Colin) , Dalloz , 2002 , P162. 
دار النهضة العربية،  -السياسة اجلنائية للمشرع املصري يف مواجهة جرائم اإلرهاب  -ي أو نور الدين هند: أنظر - 2

  .95، ص 1993مصر، 
  .143، ص 1982منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -القسم اخلاص يف قانون العقوبات  -رمسيس نام : أنظر -  3
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لإلنشاء إالّ مرادف وتأسيس ما ه أنّ الاألوىلقد يتراءى للقارئ منذ الوهلة  :التأسيس-2
فإن كان كل من اإلنشاء والتأسيس يلتقيان يف غرض خلق كيان  ،لكن هذا غري صحيح

الذي يعرب عن مرحلة متقدمة تتم فيها  سلوك سابق لعملية التأسيسواء هإالّ أنّ اإلنش ،1جديد
وهذا من خالل االتفاق على تسمية التنظيم  إلطار احلقيقي للتنظيم اإلرهايب إبراز املالمح وا

  .2واألخرى الفرعية على سبيل املثال االتفاق على األغراض األساسية أو ن قبل املؤسسني م
إحكام سياسته ووهدف املشرع من خالل تطرقه لتجرمي كل من اإلنشاء والتأسيس ه

  .خبصوص أي سلوك يؤدي إىل خلق كيان جديد يستخدم اإلرهاب كغرض لوجوده
ز مرحلة أو قد جت التنظيم اإلرهايبأو اجلمعية  أنّسلوك يدلّ على أو نشاط وه :التنظيم-3

التأسيس وأصبح له أعضاء ومقر يباشرون فيه نشاطهم، ووسائل مادية مسخرة لتحقيق 
والتنظيم سلوك يدلّ على القيام  ،من أجلهااألغراض اإلرهابية الّيت وجد أو األهداف 

 ،نني، مثل ختصيص فريق للدعايةبنشاطات معينة داخل املنظمة كإسناد بعض املهام ألعضاء معي
أو ايب تنشط داخل اجلزائر وآخر لالتصال والتنسيق مع تنظيمات هلا نفس الغرض اإلره

كما يدلّ سلوك التنظيم على فكرة توزيع السلطات وفق سلّم معين، كتويل زعامة  ،خارجها
  .3معية اإلرهابيةوإسناد اجلانب املايل للج والدبلوماسيةإمارة التنظيم ونيابة اإلمارة أو 

نظيم إرهايب بكل من أوتهل بالضرورة أن مير خلق مجعية  :لكن السؤال الذي يطرح
  اإلنشاء والتأسيس والتنظيم ؟

فقد يتزامن التنظيم مع كل من  ،لكن هذا ليس مطلقا ،األصل أن يكون األمر كذلك
التأسيس دون أو شاء وقد يقتصر خلق التنظيم اإلرهايب على جمرد اإلن ،اإلنشاء والتأسيس

                                      
دار النهضة  –القواعد املوضوعية  –غنام، مواجهة اإلرهاب يف التشريع املصري، دراسة مقارنة حممد ال: أنظر - 1

  . 75-74، ص 1995العربية، القاهرة، 
 . 63، ص 1996دار النهضة العربية، القاهرة،  -السياسة اجلنائية يف مواجهة اإلرهاب - إبراهيم عيد نايل : أنظر - 2

  .106، ص 2007عة القانون اجلنائي لإلرهاب، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، حممود صاحل العاديل، موسو -    
- Yves Mayaud , OP , cit , P27                                                                                  

ار الطباعة احلديثة، القاهرة، ، د4ط –القسم اخلاص  -الوسيط يف قانون العقوبات  -حممد فتحي سرور: أنظر -  3
  .95، ص 1991
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يف شكل عصابة  قبل جمموعة أفراد حمدودي العدد  وهذا يف حالة ما إذا أنشئ من ،التنظيم
حبيث ال يسمح عددهم احملدود بتنظيمهم يف  ،مجعيةأو منظمة أو إرهابية ال ترقى إىل تنظيم 

  .1شكل فروع وأقسام
لتنفيذي وتوجيهه واإلشراف إدارة العمل ا ،يقصد بتسيري التنظيم اإلرهايب :التسيري-4

 ومن صور التسيري ،ا رمسته قيادته من سياسة إرهابيةعليه وفق نسق حيقق أهدافه ويتالءم مع م
  .التعليمات بتنفيذ أعمال إرهابيةأو  وامرإعطاء األ

يم إرهايب من اجلرائم سيري تنظأوتنظيم أوتأسيس أوتجرمية إنشاء  :الركن املعنوي -ب
انصراف إرادة األطراف املوجدة للكيان اإلرهايب  من خاللركنها املعنوي  يتحققاليت العمدية 

وعليه يلزم لقيام الركن املعنوي  ،سالفة الذكررة من صور الركن املادي األربعة إىل أية صو
  .2توافر القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة

يسير تنظيما أو ينظم أو يؤسس أو نشئ أي أنه ي ؛فيتحقق العلم بإدراك اجلاين ملاهية أفعاله
  .3وأن يكون اجلاين قد باشر نشاطه عن إرادة صحيحة يعتد ا ،إرهابيا
ومرد . كان املشرع جد متشدد خبصوص هذه اجلرمية وأقر هلا عقوبة اإلعدام :العقوبة-ج

 ملادية والبشرية،هذا التشديد يعود إىل اخلطورة الّيت يشكلها تنظيم إرهايب ميلك من الوسائل ا
ما جيعل أهدافه حمققة احلصول إىل حد كبري، وهذا عكس ما إذا تعلّق األمر بإرهابيني ينشطون 

  .بصفة فردية
  :املشاركة يف تنظيم إرهايبأو جرمية االخنراط :ثانيا

يعاقب بالسجن املؤقت من : " ع يف فقرا الثانية على ما يلي.ق 3مكرر  87نصت املادة 
مشاركة مهما يكن شكلها يف أو كل اخنراط  ،سنة) 20(سنوات إىل عشرين  )10(عشر 

املنظمات املذكورة يف الفقرة السابقة مع معرفة أو اجلمعيات أو التنظيمات أو اجلمعيات 
  ".أنشطتها أو غرضها 

                                      
  .75حممد الغنام، مواجهة اإلرهاب يف التشريع املصري، املرجع السابق، ص : أنظر -  1
  .149املرجع السابق، ص،  -القسم اخلاص يف قانون العقوبات  - رمسيس نام  :أنظر -  2
  .76حممد الغنام، املرجع السابق، ص  :أنظر -  3
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أنّ املشرع قد جرم سلوكني تتحقق اجلرمية بتحقق أي منهما،  يتبين من خالل النص
 ويستخلص من ظاهر النص أيضا. ايبهربكل من االخنراط واملشاركة يف تنظيم إويتعلّق األمر 

  .أننا أمام فعلني موجهني إىل مجعية إرهابية قد تأسست فعالً
  .املشاركة مع تنظيم إرهايبأو ويتم بتحقق االخنراط  :الركن املادي للجرمية.أ

مثّ  ،طالبا قبوله كعضو ايبيف السعي إىل التنظيم اإلره مبادرة اجلاينووه :االخنراط-1
وقد يتحقق سلوك االخنراط بترغيب ودعوة  ،ذا الطلب بالقبول من قبل التنظيممقابلة ه

  .1اجلمعية اإلرهابية لعضوية اجلاين يف هذه األخرية وقبوله للعرض
يترتب على الوصفني السابقني أنّ الركن املادي ال يتحقق يف حالة عدم قبول التنظيم طلب 

لكن هناك  ،نظيم اإلرهايب يف احلالة الثانيةوعدم قبول اجلاين لعرض الت ،األوىل احلالة اجلاين يف
حتى  شفهيأو جرد التقدم بطلب كتايب من اعترب أنّ الركن املادي يف فعل االخنراط متحقق مب

أنّ املشرع املصري عبر عن سلوك  مع اإلشارة إىل ن التنظيم قد فصل يف الطلبوإن مل يك
  .2راط مبصطلح االنضماماالخن

إذا كان االخنراط يؤدي إىل أن يصبح اجلاين عضواً يف التنظيم اإلرهايب بعد  :املشاركة -2
مهما  اإلرهابية يف حتقيق أغراضهامع اجلمعية  التعاونفإنّ املشاركة تتحقق مبجرد  ،تأسيسه

يم ل التنظسواًء إعطاء معلومات عن أشخاص مستهدفني من قب ،التعاونكانت صور هذا 
مهما ..."وقد توسع املشرع يف هذا الشأن وقال  ،أية مساعدةأو متفجرات أو زين مؤونة أوخت

مساعدة اجلمعية أو  التعاونطريقة من طرق  ةأي أنّ املشاركة تتحقق بأي "...كان شكلها
والقول ال ينطبق على  ،يف التنظيموعضووعليه ميكن استنتاج أنّ كل منخرط ه ،اإلرهابية

  .املشارك الذي ال ميتلك صفة العضوية داخل املنظمة

                                      
  .107ة حممد بدر، املرجع السابق، ص أسام :أنظر -  1

أبوالوفا حممد أبوالوفا، التأصيل الشرعي والقانوين ملكافحة اجلماعات اإلرهابية فكرا وتنظيما وتروجيا، دار اجلامعة  -    
  .71، ص 2007اجلديدة، اإلسكندرية، 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد "  :يهامكرر الفقرة الثانية من قانون العقوبات وجاء ف 86وهذا من خالل نص املادة  - 2
العصابات، املنصوص أو اجلماعات أو املنظمات أو اهليئات أو على مخس سنوات، كل من انضم إىل إحدى اجلمعيات 

  ...".عليها يف الفقرة السابقة
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يتحقق الركن املعنوي للجرمية بتوافر القصد اجلنائي العام بعنصريه  :الركن املعنوي-ب
مشاركة منه يف أعمال أو إدراك اجلاين ملاهية أفعاله وأنها متثل اخنراطا وفالعلم ه. العلم واإلرادة
أو ثقايف أو معتقدا أنّ غرضها خريي  ،ارك يف مجعيةشأو أما إذا اخنرط  ،تنظيم إرهايب

ويف نفس السياق إذا علم بغرض  ،فال تتحقق اجلرمية اجتماعي دون علمه بغرضها اإلرهايب
يعد مرتكبا  ،السابقني السلوكينيمشاركته واستمر يف أو اجلمعية اإلرهايب بعد اخنراطه 

  .للجرمية
وأن تكون هذه  ،اه إرادة اجلاين عن حرية واختياراجتوأما العنصر الثاين للركن املعنوي ه

  .1اإلرادة معتربة قانوناً
املشاركة يف تنظيم إرهايب عقوبة السجن أو أقر املشرع جلرمية االخنراط  :عقوبة اجلرمية-ج

  .سنة) 20(سنوات إىل عشرين  )10(املؤقت من عشر 
صري الذي قرر لنفس اجلرمية يالحظ أنّ املشرع اجلزائري كان أكثر تشديداً من نظريه امل

  .سنوات )5(عقوبة ال تزيد عن مخس 
  :ويل األعمال اإلرهابيةأومتشجيع أوتجرمية إشادة :ثالثا

سنوات  )5(يعاقب بالسجن املؤقت من مخسة "  :على أنه. ع.ق 4مكرر  87نصت املادة 
من يشيد  كل ،دج 500.000دج إىل  100.000سنوات وبغرامة مالية من  )10(إىل عشرة 

  ".ميوهلا بأية وسيلة كانت أو يشجعها أو  ،مكرر 87باألفعال املذكورة يف املادة 
اإلشادة : حتتوي اجلرمية حملّ الدراسة على ثالث أفعال هي :الركن املادي للجرمية-أ

ويتحقق الركن املادي للجرمية بتحقق أي فعل من هذه  ،والتشجيع ومتويل األعمال اإلرهابية
  :فقاً ملا يلياألفعال و

وحتصل  ،2مبعىن رفعه بالثّناء عليه وشهر به أشاد بالفعل :اإلشادة باألعمال اإلرهابية-1
كأن تتم بطريق إلقاء اخلطب على األفراد مضموا الثناء على عمل  ،اإلشادة بأية وسيلة كانت

                                      
  .110أسامة حممد بدر، املرجع السابق، ص  :أنظر -  1
  . املنجد األجبدي :أنظر -  2
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رهابية، ويستوي أن عن طريق كتابة املقاالت الّيت تشهر باألفعال اإلأو التنظيمات اإلرهابية 
  .إلكترونيةأو تكون هذه الكتابة عادية 

كان جمرد أو  ،يف التنظيم اإلرهايبوكما يتحقق سلوك اإلشادة سواًء صدر من شخص عض
  .متعاطف معهأو مؤيد أو مشارك 

  .1مبصطلح الترويج ،ولقد عبر املشرع املصري عن نفس الفعل
وعكس التشجيع  ،جرأه وحفّزه معىنبنيقال شجع فال :تشجيع األعمال اإلرهابية-2

  .2الشجب والتنديدوه
 تعبر عن سلوك موجه إىل أشخاص غرباء عن األوىلواإلشادة ختتلف عن التشجيع ألنّ  

بينما التشجيع يعرب عن  ،املنظمة اإلرهابية من أجل النصرة واكتساب ذيوع يف وسط الناس
ويستوي يف التشجيع  ،املنظمة اإلرهابيةأو ية اجلمعأو التنظيم أو سلوك حيمل حتفيزاً للجماعة 

  .غريب عنهأو أن يصدر من قبل شخص له عالقة بالتنظيم 
حتى  وبصفة مستمرة -ماديا -رهابيةإمداد اجلماعة اإلوه :متويل األعمال اإلرهابية-3

بانتهاء  وخيتلف عن اهلبة الّيت تعترب سلوكاً ظرفيا ينتهي ،ينتهي الغرض الذي يتم مبوجبه اإلمداد
كما أنه ومن ناحية استمرارية الفعل باستمرار الغرض الذي أنشئت من أجله  ،السلوك
خنلص إىل أنّ التمويل خيتلف عن فعل االشتراك الذي متّت دراسته يف الفقرة الثانية من  ،اجلمعية
  .والذي ميثّل سلوك ظريف 3مكرر  87املادة 

 :نصهوذلك من خالل لّق بصورة التمويل رد نصاً عاماً فيما يتعأو كما أنّ املشرع 
أو  ،خارجياأو إن كان داخليا  ا طبيعة هذا التمويلفلم يوضح لن ،"بأية وسيلة كانت "...

  . غري مباشرأو بطريق مباشر 
ية ممرض بإمداد اجلماعات اإلرهابأو حالة قيام طبيب  ،ومن أمثلة متويل املنظمات اإلرهابية

الشخص جلماعات إرهابية باملواد أو السكان أو إمداد األهايل أو  ية باألدوية واملواد الصيدالن

                                      
يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها بالفقرة "  :ع يف فقرا الثالثة بنصها.مكرر ق 86املادة  ونص عليها مبوجب -  1

  ...".األوىلأية طريقة أخرى لألغراض املذكورة يف الفقرة أو الكتابة، أو السابقة، كل من روج بالقول 
  .املنجد األجبدي :أنظر -  2
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قد حيصل التمويل  كما ،مواد تساهم يف استمرارية التنظيمأو أية مادة أو الفراش أو الغذائية 
يعلم أو  ة مىت كان يعلم غرض هذا التمويلفيصبح الوسيط مسامهاً يف اجلرمي ،بطريق الوساطة

وميكن أنّ يتحقق سلوك التمويل بطريق  ،وأنها متثل تنظيما إرهابيا مويلهااجلهة الّيت يتوسط لت
حيث تودع مبالغ يف  ،حسابات بنكية باسم أحد املشاركني مع اجلمعية اإلرهابية وحلساا

  .تلك احلسابات اجلارية

تعد من اجلرائم  شجيع األعمال اإلرهابيةأوتويل أومتإنّ جرمية إشادة  :الركن املعنوي-ب
اجتاه إرادة اجلاين إىل الصور ووه ،العمدية الّيت يتحقق ركنها املعنوي بتوافر القصد اجلنائي العام

  .الثالثة، وهذا عن علم ملاهية األفعال وعن حرية واختيار ودون إكراه

سنوات  )5(خص املشرع اجلرمية املدروسة بعقوبة السجن املؤقت من مخس  :العقوبة-ج
  .دج 500.000دج إىل  100.000غرامة مالية من سنوات وب )10(إىل عشر 

التسجيالت الّيت تشيد أو املطبوعات أو نشر الوثائق أو جرمية إعادة طبع  :رابعا
  :باألفعال اإلرهابية

) 5(يعاقب بالسجن املؤقت من مخس : " ع على ما يلي.ق 5مكرر  87نصت املادة  

دج كل من  500.000دج إىل 100.000سنوات وبغرامة مالية من  )10(سنوات إىل عشر 
التسجيالت الّيت تشيد باألفعال املذكورة يف أو املطبوعات أو نشر الوثائق أو يعيد عمدا طبع 

  ".هذا القسم 

من ظاهر النص أنّ اجلرمية حتتوي على سلوكني يتحقق الركن ويبد :الركن املادي-أ 
  :املادي فيها بتحقق أي واحد منهما

  .التسجيالت الّيت تشيد باألعمال اإلرهابيةأو املطبوعات و أإعادة طبع الوثائق  -1

  .التسجيالت الّيت تشيد باإلعمال اإلرهابيةأو املطبوعات أو نشر الوثائق  -2

وسلوك  ،سجيالت موجودة فعالًأوتطبوعات مأو نستشف من النص أننا بصدد وثائق 
املطبوعات وهي الّيت أو إما الوثائقوفهأما عن حمل اجلرمية  ،رد إعادة طبعهااجلاين يقتصر على جم

ويتحقق سلوك إعادة الطبع سواًء كانت الوثائق  ،عبر عنها املشرع املصري مبصطلح احملررات
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دي ال عالقة له بالتنظيم كان مصدرها شخص عاأو املطبوعات من إنتاج التنظيم اإلرهايب أو 
1.  

مرئية مثل أو  ،األقراص املضغوطةأو  أما التسجيالت فهي إما صوتية مثل أشرطة الكاسيت
وقد تكون عبارة عن  DVD أو V.C.Dواألقراص املضغوطة يف شكل فيديأو وأشرطة الفيدي

  .2أية وسيلة تسجيل تؤدي نفس الغرضأو  ،أجهزة العرض السينمائي
أو املطبعة أو آلة تسجيل أو آلة التصوير أو فالركن املادي يتحقق باستعمال اآللة الكاتبة 

أو املطبوعات أو التسجيل بالنسبة للوثائق أو أية آلة تؤدي غرض إعادة الطبع أو احلاسوب 
  .التسجيالت الّيت تشيد باألعمال اإلرهابية

بينما  ،مكتوب عامةواملطبوعات وكل ما هأو سلوك يرد على الوثائق وهفالنشر أما
لتسجيالت ما دام النشر هذا يدلّ على قصور النص فيما خيص او ،التسجيالت فيتم إيذاعها

  .اإليذاعوليس ه
 املطبوعات والوثائق والتسجيالت  ويكلف شخصا آخر بنشر هذه ،قد يقوم اجلاين بالطبع

فيتحقق إذاً  ،والثاين جرمية النشر ،ل ارتكب جرمية إعادة الطبعواأل ،فهنا نكون أمام فاعلين
التسجيالت الّيت متّت أو املطبوعات  أوالركن املادي للجرمية حمل الدراسة مبجرد نشر الوثائق 

شريطة علمه بأنها حتمل إشادة  ،من قام بطبعهاومل يكن اجلاين الناشر هوإعادة طبعها حتى ل
م نفسه من قام بالنشر فهنا نكون أماوأما إذا كان اجلاين الذي قام بالطبع ه ،بأعمال إرهابية

 بالنشر أو ام اجلاين بالطبع فقط سواًء ق ،الطبع والنشر معاً سلوكينيجرمية واحدة حتتوي على 
  .بالنشر والطبع معاًأو 

والّيت يتحقق ركنها املعنوي  ،اجلرمية املدروسة من اجلرائم العمدية :الركن املعنوي-ب
وأنه  ،إدراك اجلاين ملاهية أفعالهوفالعلم ه. بتوافر القصد اجلنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة

                                      
  .112املرجع السابق، ص  - صري مواجهة اإلرهاب يف التشريع امل - حممد الغنام : أنظر - 1
، املركز القومي لإلصدارات 1إيهاب عبد املطلب، جرائم اإلرهاب خارجيا وداخليا يف ضوء الفقه والقضاء، ط -  

  .242، ص 2009القانونية، مصر 
  .71املرجع السابق، ص  - السياسة اجلنائية يف مواجهة اإلرهاب  -إبراهيم عيد نايل : أنظر -  2
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أما اإلرادة  ،سجيالت تشيد بأفعال إرهابيةأوتمطبوعات أو شر وثائق نو أبقوم بإعادة طبع 
  .1الفعل ارم عن حرية واختياروحقق باجتاهها حنتفت

وهي السجن املؤقت  ،اجلرمية رصد هلا املشرع نفس عقوبة اجلرمية الّيت سبقتها :العقوبة-ج
دج إىل 100.000ح بني  أووغرامة مالية تتر ،سنوات) 10(سنوات إىل عشر ) 5(من مخس 
  .دج 500.000

  :اجلرائم املتعلقة باألشخاص :الفقرة الثانية
بل  ،هي جمموع اجلرائم الّيت ال ميكن تصورها داخل املنظمات اإلرهابية الناشطة يف اجلزائر

أو وهذا إما نظراً لطبيعتها  ،يستطيع اجلاين القيام ا لوحده دون احلاجة إىل تلك املنظمات
لكن سبب إحاطة املشرع بكل األفعال الّيت  ،الوسائل املستعملة يف ارتكااأو ورا درجة خط

منظمة أم من قبل أو مجعية أو إرهابيا سواًء ارتكبت يف نطاق التنظيم أو تشكل عمالً ختريبياً 
  .إحكام السياسة اجلنائية للمشرع يف مواجهة اجلرائم اإلرهابيةوه ،أشخاص
نصت املادة  :التعامل مع منظمة إرهابية مقرها خارج اجلزائرو أجرمية االخنراط -أوال

سنوات إىل عشرين  )10(يعاقب بالسجن املؤقت من عشر : "ع على ما يلي.ق 6مكرر  87
أو كل جزائري ينشط  ،دج 1000.000دج إىل  500.000وبغرامة مالية من  ،سنة) 20(

ريبية مهما كان شكلها أوختية منظمة إرهابأو مجاعة أو يف مجعية  ،ينخرط يف اخلارج
  .حتى وإن كانت أفعاهلا غري موجهة ضد اجلزائر ،سميتهاأوت

عندما تستهدف األفعال املبينة أعاله اإلضرار مبصاحل  ،وتكون العقوبة السجن املؤبد
  ".اجلزائر

حيث يفترض " كل جزائري"ال بد من الوقوف عند عبارة  لتفصيل يف أركان اجلرميةقبل ا
 70-86واجلزائري وفقا لألمر رقم  ،كون جزائريا وقت ارتكابه للجرميةع يف اجلاين أن ياملشر

                                      
، 364، ص 2001دار النهضة العربية، القاهرة،   -قانون العقوبات، القسم العام  -أمون حممد سالمة م: أنظر -  1

365.  
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كل من تثبت له اجلنسية اجلزائرية إما باملولد وه ؛واملتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية 1970لسنة 
  .1وكذلك كل أجنيب منح اجلنسية اجلزائرية وفقاً للقانون ،باملوطنأو 

النشاط واالخنراط داخل  ؛ر الركن املادي للجرمية يف صورتني مهاينحص :الركن املادي-أ
  .مجعية إرهابية مقرها يقع خارج اجلزائر

واملصطلحان  ،2التعاوننفس السلوك عبر عنه املشرع املصري مبصطلح  :النشاط-1
فقد يكون عبارة  ،فالنشاط يف اخلارج مع مجعية إرهابية يفيد عدة معاين ،يؤديان نفس املعىن

مة تسند ألي أية مهأو  ،وزيع وثائق املنظمةأوتنشر أو طبع أو ويل أومتاشتراك أو عن مساعدة 
فمصطلح النشاط جاء مرناً وشامالً مما  ،وهذا حتقيقا ألغراضها اإلرهابية جزائري يف التنظيم

يف  يساهم ،جيعلنا نعتربه وبصفة عامة كل عمل مهما كانت طبيعته وأيا كانت وسيلة القيام به
  .حتقيق األغراض اإلرهابية لتلك املنظمة اإلرهابية

أجنبية سواًء فيما يتعلّق أو واملالحظ أنّ املشرع مل يهتم مبا إذا كانت هذه املنظمة جزائرية 
  .فجاء النص مطلقا يف هذا الشأن ،سميتهاأوتبشكلها 

ة غري جزائرية لكن املشرع ما دام قد ذكر كل جزائري فيفترض أن تكون املنظمة اإلرهابي
  .اجلنسيات وأعضاؤها متعددأو 

مسيرا للتنظيم، أو منشئاً أو كما أنّ سلوك النشاط ال يؤدي إىل كون الفاعل مؤسساً 
  .فالنشاط يعبر عن فعل املشاركة دون االخنراط

طالبا قبوله وانضمامه كأحد  يتحقق بسعي اجلاين إىل التنظيم فعلووه :االخنراط -2
وعليه فإن كان النشاط ال يؤدي إىل عضوية  ،العكسأو بول التنظيم لطلب اجلاين أعضائه مثّ ق

                                      
الولد املولود من أب  -:يعترب من اجلنسية اجلزائرية بالنسب"  :من قانون اجلنسية اجلزائرية 6حيث نصت املادة  - 1

ونصت املادة ". املولود من أم جزائرية وأب عدمي اجلنسية  الولد –الولد املولد من أم جزائرية وأب جمهول  –جزائري 
من قانون  10مثّ ذكرت املادة ". باإلقامة يف اجلزائر أو تكتسب اجلنسية اجلزائرية بالوالدة "  :من نفس القانون 09

  ...".ميكن لألجنيب الذي يقدم طلباً الكتساب اجلنسية اجلزائرية أن حيصل عليها"  :اجلنسية
التحق أو ن أو يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل مصري تع"  :ع مصري على أنّ.ق) د(مكرر  86املادة تنص  -  2

  ..."بغري إذن كتايب من اجلهة احلكومية املختصة بالقوات املسلحة لدولة أجنبية
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فإنّ االخنراط حيقق تلك العضوية الّيت جتعل مهامه بصفته هذه أكثر حصراً  ،الشخص يف التنظيم
  .التعاونأو ودقة وتنظيما مقارنة مبجرد النشاط 

ة من صور النشاط واالخنراط بشروط فالركن املادي للجرمية حمل الدراسة يتحقق بأية صور
  :حددا املادة وهي

  .أن يكون اجلاين جزائري اجلنسية وقت ارتكاب اجلرمية
 .النشاط مع منظمة تنشط خارج اجلزائرأو أن يتم االخنراط 

  .أن يكون غرض املنظمة إرهايب
 .اجلرمية تتحقق حتى وإن مل تستهدف أفعال التنظيم اإلرهايب اجلزائرو

ملاذا جرم املشرع فعل النشاط واالخنراط  :ص الشرط األخري يطرح التساؤل التايلوخبصو
بطريقة أو ما دامت أنشطتها ال تستهدف اجلزائر ؟  ،داخل منظمة إرهابية مقرها خارج اجلزائر

  أخرى ما هي املصلحة حمل احلماية من خالل هذه اجلرمية ؟
بتقريره هلذه اجلرمية إنما كان يهدف إىل احلفاظ أنّ املشرع وإنّ الطرح األقرب إىل اليقني ه

حتى وإن  - ألنّ الفعل ارم ،نة عالقتها مع الدولعلى مسعة اجلزائر داخل اتمع الدويل وصيا
يضعف مصداقية الدولة ويذهب  إالّ أنّ من شأنه أن - احل الوطنكان ال يشكل إضراراً مبص

من جهة  جلزائريني املقيمني مبختلف الدوليا للرعايا امعنوووكذلك اإلساءة ول ،هيبتها من جهة
ضف إىل ذلك أنّ نشاط اجلزائري داخل منظمة إرهابية خارج الوطن يكسبه جتربة يف  ،ثانية

وهذا ما يعترب ديداً ألمن الدولة إذا ما دخل إىل اجلزائر وانضم إىل إحدى  ،اال اإلرهايب
ساهم يف استمرارية تلك مما يشكّل نافذة أخرى ت ،داخلالتنظيمات اإلرهابية الّيت تنشط بال

  .1كان على املشرع غلقها املنظمات
لكن هناك تساؤل آخر يفرض نفسه  ،هذا عن املغزى من جترمي السلوك حمل الدراسة

العتبار التنظيم الذي انضم  أن يعتمد عليه القاضي اجلزائري ويتعلّق بتحديد املعيار الذي ميكن
اع دويل خاصة وأنه يف جمال القانون الدويل اجلنائي ليس هناك إمج ،ه إرهابيا أم الإليه مواطن

فقد حيصل أنّ ما تعتربه اجلزائر منظمة إرهابية ال تعتربه الدولة  ،حول حتديد مفهوم اإلرهاب

                                      
  .58ي، املرجع السابق، ص أو نور الدين هند: أنظر - 1
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وهذا ما حصل مع اجلزائر فعالً فيما يتعلّق باملنظمات . 1الّيت ينشط ا نفس التنظيم كذلك
  .قواعد خلفية األوروبيةاألراضي  ابية اجلزائرية الّيت اختذت مناإلره

اجلرمية عمدية يتطلب ركنها املعنوي توافر القصد اجلنائي العام لدى  :الركن املعنوي-ب
  .فاعلها بعنصريه العلم واإلرادة

ثل وبأنها مت ،ينخرط معهاأو صفة اجلهة الّيت ينشط أو فعلم اجلاين جيب أن يتجه إىل ماهية 
أما عنصر اإلرادة فيتحقق باجتاهها صحيحة عن حرية . منظمة إرهابية تنشط خارج اجلزائر

  .2واختيار إىل إتيان السلوك ارم
) 10( اجلرمية متثل جناية قرر هلا املشرع عقوبة السجن املؤقت من عشر :العقوبة-ج

  . دج 1000.000دج إىل  500.000وغرامة مالية من  ،سنة) 20(سنوات إىل عشرين 
وهذا ما يفسر حرصه على  ،فاملالحظ أنّ املشرع كان صارماً يف العقاب على هذه اجلرمية

مسعة الدولة اجلزائرية والوقاية من أية إساءة للرعايا اجلزائريني من طرف سلطات الدول الّيت 
  .يقيمون ا

 6مكرر  87دة لقد شدد املشرع العقوبة يف الفقرة الثانية من املا :ظرف التشديد-د
نة أعاله اإلضرار مبصاحل : "هبنصد عندما تستهدف األفعال املبيوتكون العقوبة السجن املؤب

  ".اجلزائر
ينخرط أو فالظرف املشدد يتعلّق باجلهة الّيت تستهدفها أفعال املنظمة اإلرهابية الّيت ينشط 

ال ف ،حيث جاء واسعا اضحغري ووكن مصطلح املصاحل يبدل ،ا اجلزائري وهي مصاحل اجلزائر
كمساعدة املنظمات اإلرهابية اجلزائرية أم أمن  ن يقصد به أمن الدولة من الداخلنعلم إذا كا

  .الدولة من اخلارج
   

                                      
  .169، ص املرجع السابق ،أسامة حممد بدر: أنظر -  1
دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - النظرية العامة للجرمية  -قانون العقوبات، القسم العام  -حممد صبحي جنم : أنظر - 2

  .290، ص 2000األردن، 
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   :ذخائرأو جرمية حيازة أسلحة ممنوعة  :ثانيا
يعاقب بالسجن املؤقت "  : على ما يلياألوىلع يف فقرا .ق 7مكرر  87نصت املادة 

دج إىل  500.000سنة وبغرامة مالية من  )20( سنوات إىل عشرين )10(من عشر 
يتاجر فيها أو حيملها أو ذخائر يستويل عليها أو دج كل من حيوز أسلحة ممنوعة  1000.000

يستعملها دون رخصة من السلطة أو يصلحها أو يصنعها أو يصدرها أو يستوردها أو 
  ".ختصةامل

من حتديد مفهوم األسلحة قبل معاجلة أركان اجلرمية ال بد.  
تدخل يف مفهوم كلمة أسلحة كافة اآلالت "  :ع.ق 93من املادة  4و 3فحسب الفقرتني 

وال تعترب السكاكني ومقصات اجليب والعصي  ،افذة والراضةواألدوات واألجهزة القاطعة والن
  ".الضربأو رح اجلأو أية أشياء أخرى من قبيل األسلحة إالّ إذا استعملت للقتل أو العادية 
حبيث يتحقق ركنها  ،متعددة الصور جاءت هذه اجلرمية كسابقاا :الركن املادي-أ 

أو االسترياد أو املتاجرة أو احلمل أو االستيالء  ،احليازة :ال اآلتيةاملادي بتحقق كل من األفع
وهذا دون  ،رذخائأو االستعمال الوارد على أسلحة ممنوعة أو اإلصالح أو الصناعة أو التصدير 

  .رخصة
 ،احليازة هي سيطرة إرادية لشخص على شيء معين :ذخائرأو حيازة أسلحة ممنوعة  -1

  .وهي تقوم على عنصرين مادي ومعنوي
الذخائر وما يتفرع عنها من أما املادي فيتمثل يف السيطرة على األسلحة املمنوعة و 

مبعىن اجتاه  ،ذات األسلحة والذخائريتمثل يف إرادة السيطرة على والعنصر املعنوي  ،سلطات
  .1اإلرادة إىل مباشرة األفعال الّيت تتمثل فيها مظاهر السيطرة عليه

وبصفة عامة احليازة وفقا ملفهوم النص تعين وضع اليد على األسلحة املمنوعة والذخائر 
  .وهذا دون ترخيص ،على سبيل التملك
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ة املادية على األسلحة والذخائر دون السيطرووه :االستيالء على األسلحة والذخائر-2
  .1توافر نية االستئثار ا والظهور عليها مبظهر املالك

سلوك يقوم به اجلاين ليس على سبيل احليازة وال على وه :محل األسلحة والذخائر-3
وضع يد اجلاين على األسلحة والذخائر دون سيطرة مادية ودون وفاحلمل ه ،سبيل االستيالء

 ،األمانة دون أن يكون مالكاًأو فقد حيمل اجلاين األسلحة على سبيل الوديعة  ،نية التملك
  .ن ترخيصووعليه يتحقق الركن املادي للجرمية مبجرد وضع اليد على أسلحة ممنوعة د

فكل من البائع  ،بالشراءأو واملتاجرة تتصل إما بالبيع  :املتاجرة يف األسلحة والذخائر-4
مل يكن البائع وحتى ول مرتكبا للجرميةئر دون ترخيص يعد واملشتري لألسلحة والذخا

أسلحة والشراء ما دام حمل البيع هأو املالك ودون النظر إىل الغرض من وراء عملييت البيع وه
  .ممنوعة وذخائر

وهنا رغبة من املشرع يف اإلحاطة بكافة  :الذخائرأو استرياد وتصدير األسلحة -5
ألسلحة والذخائر، مل يفته أن جيرم صورة أخرى من صور املتاجرة، العمليات الّيت تقع على ا

رياد أسلحة وذخائر من دولة أخرى لكن هذه املرة خارج احلدود الوطنية وهي إما است
  .شرائها وإعادة بيعها خارج الوطنأو بعد تصنيعها  صديرها إىل دولة ماأوت

أو ن البلد الذي يستورد منه بغض النظر ع لوكا االسترياد والتصدير جمرمانس بحويص
  .الذخائر، سواًء كان يقيم عالقات دبلوماسية مع اجلزائر أم الأو يصدر له تلك األسلحة 

 فيه نشاطه  أولمصنعا يزأو ورشة  يفترض هذا السلوك أن يكون للجاين :الصناعة -6
 ،رمية حمل الدراسةففعل الصناعة الوارد على األسلحة املمنوعة والذخائر حيقق الركن املادي للج

كأن تتم  ،الوسائل املستعملةأو كأن تتم الصناعة يف مصنع للورق مثال  ،بغض النظر عن املكان
  .بطريق معدات حديثةأو الصناعة بوسائل تقليدية قدمية 

لالستعمال الذخائر الّيت ا عطب وغري الصاحلة أو يعين إعادة األسلحة ووه :التصليح-7
لكي تصبح صاحلة وفقا للغرض الذي صنعت من  األوىلية  إىل حالتها بصفة جزئأو متاماً 
  . أجله
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عملية التصليح هي الّيت غيرت  مىت كانت ،يف اجلرمية يتحقق وفقاً ملا سبقفالركن املادي 
  .من حالة األسلحة تغيرياً يؤدي إىل قابليتها لالستعمال بعدما كانت غري صاحلة

أو ه أن يكون اجلاين واضعا يده على السالح سلوك يفترض معووه :االستعمال-8
جمرد حائز لتلك األسلحة على سبيل اإلعارة أو  هذا سواًء كان مالكاً ،ا منهاالذخرية ومتمكّن

كان وكما أنّ هذا األخري يتحقق حتى ل ،ما حيقق الركن املادي للجرميةووه ،الرهن مثالأو 
مثل استعمال  ،ديد لغرض إرهايبأورح جأو االستعمال ال يؤدي إىل ارتكاب جرمية قتل 

  .1فهنا تتحقق اجلرمية ما دام االستعمال وقع دون ترخيص ،البندقية من أجل الصيد
أو على العموم يتحقق الركن املادي يف اجلرمية املدروسة بتحقق أي من صور احليازة و

االستعمال أو التصليح و أالصناعة أو التصدير أو االسترياد أو املتاجرة أو احلمل أو االستيالء 
  .الوارد على األسلحة املمنوعة والذخائر دون ترخيص من السلطة اإلدارية املختصة

تعد هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية الّيت ال يتحقق ركنها املعنوي، إالّ  :الركن املعنوي-ب
ابقة غري الشرعية علم اجلاين أنه يقوم بالسلوكات الس :فر القصد اجلنائي العام بعنصريهبتوا

  .2بسبب عدم استنادها إىل ترخيص قانوين، وأن تصدر األفعال ارمة عن إرادة معتربة قانوناً
سنوات إىل  )10(قرر املشرع هلذه اجلرمية عقوبة السجن املؤقت من عشر  :العقوبة-ج
  .دج 1000.000دج إىل  500.000سنة وغرامة مالية من ) 20( عشرين
 :عل ما يلي 7مكرر  87نص املشرع يف الفقرة الثانية من املادة  :ظرف التشديد -د

يعاقب باإلعدام مرتكب األفعال املنصوص عليها يف الفقرة السابقة عندما تتعلّق هذه األخرية "
  ".صناعتها أو أية مادة تدخل يف تركيبها أو  ،مبواد متفجرة

أو أية مادة تدخل يف تركيبها و أمبعىن حيازة مواد متفجرة  ،حمل اجلرميةوفسبب التشديد ه
أو صناعتها أو صديرها أوت استريادها أو املتاجرة فيها  أو محلها أو ليها االستيالء عأو صناعتها 

  .استعماهلا دون رخصة
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أما عن سبب التشديد من الناحية العملية يعود إىل ما عرفته اجلزائر من أحداث تضمنت 
والّيت عرفت سرقة كميات  ،كحادثة حمجرة الكدية بتلمسان ،سرقة املواد املتفجرة من احملاجر

 مالكي ل على تلك املواد من قبل اخلواصضف إىل ذلك سهولة احلصو T.N.Tهائلة من مادة 
  .لة إلجراءات التمويل ذه املوادهذا قبل تشديد الدو ،احملاجر رخص استغالل

  .لدمار الكبري الذي خيلفه استعماهلاأما السبب الثالث فيعود إىل خطورة املواد املتفجرة وا 
  :ممنوعة صناعة أسلحةأو استرياد أو توزيع  أوشراء أو جرمية بيع  :ثالثا

يعاقب بالسجن املؤقت من مخس "  :يف فقرا الثالثة على ما يلي 7مكرر  87نصت املادة  
من دج كل 1000.000إىل  500.000سنوات وبغرامة مالية من  )10(سنوات إىل عشر  )5(

  ".يصنعها ألغراض خمالفة للقانون أو يوزعها أو يشتريها أو  ممنوعةيبيع عن علم أسلحة 
 ،التوزيع ،الشراء ،ق صور البيعيتحقق الركن املادي للجرمية بتحق: الركن املادي-أ

  .منوعةناعة الواردة على األسلحة املالصأو االسترياد 
يالء واحلمل والتصدير والتصليح واملالحظ أنّ املشرع حذف كل من احليازة واالست

حسب املشرع ال تشكل  السلوكياتألنّ هذه  ،واالستعمال املتعلّقة باألسلحة واملواد املتفجرة
فهي ال حتقق الركن املادي يف اجلرمية  ،خطورة إذا كان حملّها عبارة عن أسلحة بيضاء

  .املدروسة
والّيت حتتمل أكثر من " لقانونخمالفة ل"عبارة ولكن ما يتطلّب الوقوف عليه يف النص ه

 من نفس األوىلفهل خمالفة القانون يف هذه اجلرمية تتعلّق بالرخصة مثلما ورد يف الفقرة  ،معىن
ألسلحة البيضاء صناعة اأو استرياد أو وزيع أوتشراء أو بالغرض من وراء بيع  املادة، أم تتعلّق

  ،حيث يكون إرهابيا
  .كررم 87يتماشى ومضمون املادة  ماوهو

ما عدا صورة  ،أما عن الصور املكونة للعنصر املادي للجرمية فقد درست يف اجلرمية السابقة
 ،توزيع األسلحة البيضاء والّيت تعرب عن سلوك مضمونه عقد جيمع بني املوزع والبائع من جهة

مبعىن أنّ التوزيع يدلّ على الوساطة يف إيصال بضاعة  ،واملوزع واملشتري من جهة أخرى
  .األسلحة البيضاء إىل املشتري وهذا بنقلها، وقد يأخذ املوزع صورة الوكيل بالعمولة
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صناعة أو االسترياد أو الشراء أو فالركن املادي للجرمية يتحقق بتحقق كل من البيع 
بصفة قانونية،  اتالسلوكأما إذا وقعت هذه  ،وزيع األسلحة البيضاء بصفة خمالفة للقانونأوت

  .كن املادي وبالتايل تنعدم اجلرميةفال يتحقق الر
يتحقق الركن املعنوي للجرمية بتحقق القصد اجلنائي العام بعنصريه  :الركن املعنوي-ب

  .1العلم واإلدراك، أي علم اجلاين بسلوكه وأنه خمالف للقانون، وهذا عن إرادة معتربة قانوناً
سنوات إىل  )5( من مخسخص املشرع هذه اجلرمية بعقوبة السجن املؤقت  :العقوبة-ج
  .دج 500.000دج إىل  100.000سنوات وغرامة من  )10(عشر 

  :جرمية إلقاء خطبة داخل مسجد دون ترخيص :رابعا
بل ورد النص عليها من خالل  95-11مل يرد النص على هذه اجلرمية مبوجب األمر 

لسنة  66-156 املعدل واملتمم لألمر رقم 2001ويوني 26املؤرخ يف  09/01القانون رقم 
وقد أضيفت هذه اجلرمية لقانون العقوبات ضمن اجلرائم  ،واملتضمن قانون العقوبات 1966

يعاقب " :نصت على ما يليو 10مكرر  87ريبية وهذا حتت رقم أوختاملوصوفة بأفعال إرهابية 
 ،دج100.000دج إىل 10.000سنوات وبغرامة من ) 03( إىل ثالث )01( باحلبس من سنة

يف أي مكان عمومي تقام فيه الصالة أو تأديتها داخل مسجد  أولحأو أدى خطبة كل من 
مرخصا من طرفها للقيام أو معتمدا من طرف السلطة العمومية املؤهلة أو دون أن يكون معينا 

  ".بذلك 
ويتمثل يف السلوك الذي يصدر من قبل اجلاين واملنحصر يف أداء  :الركن املادي للجرمية-أ

. معتمدا من قبل السلطة العمومية املختصة واملؤهلة لذلكأو نّ يكون معينا خطبة دون أ
والنظارات  ،والسلطة العمومية املقصودة هنا هي نظارة الشؤون الدينية على مستوى كل والية

  .بدورها تعمل حتت وصاية وزارة الشؤون الدينية كسلطة مركزية
ما مل يكن  املكلف قانوناً  فويض منحصل سلوك أداء اخلطبة بتووتتحقق اجلرمية حتى ل

  .املفوض له قد حصل على ترخيص من قبل نظارة الشؤون الدينية
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مل يكن وحتى ل ،ة ذلكأولحمأو كما أنّ الركن املادي للجرمية يتحقق مبجرد أداء اخلطبة 
  .ريبيةأوختيروج ألعمال إرهابية أو مضموا خيالف النظام العام واآلداب العامة 

ويتحقق بتوافر القصد اجلنائي العام بعنصريه علم اجلاين بأنه يؤدي  :املعنوي الركن-ب
باإلضافة إىل اجتاه إرادة اجلاين لذلك عن حرية . رخيصأوتدون تعيني  ،خطبة داخل مسجد

  .1واختيار
إذ بالنسبة للجرائم السابق دراستهاخص املشرع هذه اجلرمية بعقوبة أخف  :العقوبة-ج

 10.000احلبس املؤقت من سنة واحدة إىل ثالث سنوات وغرامة مالية من  رصد هلا عقوبة

  .دج 100.000دج إىل 
: ع على مايلي.ق 10مكرر  87نصت الفقرة الثانية من املادة  :تشديد العقوبة* 

 200.000إىل  50.000ويعاقب باحلبس من ثالث سنوات إىل مخس سنوات وبغرامة من "

أو على أعمال خمالفة للمهمة النبيلة للمسجد  ،بأي فعلأو  ،دج كل من أقدم بواسطة اخلطب
  .اإلشادة باألفعال املشار إليها يف هذا القسمأو يكون من شأا املساس بتماسك اتمع 

أو حبيث تتضمن اإلشادة  ،فظرف التشديد الوارد يف هذه اجلرمية ينصب على حمتوى اخلطبة
  . التحبيذ والترغيب لألعمال اإلرهابية

 جاءت أكثر ختصيصاً األوىلفقط أنّ  ،وتشبه هذه اجلرمية جرمية اإلشادة باألفعال اإلرهابية
  .أي مكان عمومي معد لذلكأو  املساجدوت مكان اإلشادة وهتناولعندما 
  :القواعد املتعلّقة بالعقاب على جرائم اإلرهاب :الثاين بندال
املتعلّقة بالعقاب على جرائم  ،العامة القواعد املوضوعية بندبالبحث يف هذا ال تناولن

عارضها مع أوتومدى اتفاقها  ،لنبين السياسة الّيت انتهجها املشرع يف هذا اال ،اإلرهاب
  .قواعد العقاب العامة يف باقي اجلرائم غري اإلرهابية

   :األحكام االستثنائية للسياسة العقابية عن اجلرائم اإلرهابية :األوىل الفقرة
العقاب على وفيه كلّ من تشديد العقاب على اجلرائم املرتكبة لغرض إرهايب  لتناوسنو

  .الشروع يف اجلرائم اإلرهابية
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  :تشديد العقاب على اجلرائم املرتكبة لغرض إرهايب :أوال -
عمد  ،اتسلوكجتسيداً لسياسة املشرع يف مواجهة اجلرائم اإلرهابية وكل ما يتصل ا من 

اجلرح أو الضرب أو السرقة كلّيت ليست بطبيعتها إرهابية ى اجلرائم اإىل تشديد العقاب عل
 :بنصها ج.ع.ق 2مكرر  87ما قضت به املادة وهو، لكنها ترتكب لغرض إرهايب ،لعمديا
يف النصوص اخلاصة أو تكون العقوبة ضعف العقوبة املنصوص عليها يف قانون العقوبات "

بة لكل األفعال غري التابعة لألصناف املشار إليها يف غري املدرجة يف هذا النص بالنس ،األخرى
  ".التخريب أو مكرر أعاله عندما تكون نفس هذه األفعال مرتبطة باإلرهاب 87املادة 

ولكن قد ترتكب لذات  ،بيةيالحظ أنّ املشرع مل حيدد طائفة اجلرائم الّيت ال تعد إرها
حبيث  ،ردها على سبيل احلصرأو  وهذا عكس ما ذهب إليه املشرع املصري الذي ،الغرض

 :ع مصري على أنه.ق 1992لسنة  97رقم  -املصري  -نصت املادة الثالثة من القانون 
تكون العقوبة السجن الذي ال تزيد مدته على مخس سنوات يف اجلرائم املنصوص عليها يف "

كب من قانون العقوبات إذا ارت 160-216-217-218-219-220-241-242-243املواد 
  .1اجلرمية تنفيذاً لغرض إرهايب

ع جزائري الّيت نصت بأنه يتغير نوع اجلرمية إذا .ق 29كما أنه وبالرجوع إىل نص املادة 
  .نص القانون على عقوبة تطبق أصال على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة

نفس الشيء  ،ةصف اجلرميوتأخذ  فإاخنلص إىل أنه إذا ارتكبت جنحة لغرض إرهايب 
ومن شأن هذا  ،يقال عن املخالفة الّيت تأخذ حكم اجلنحة إذا ارتكبت لنفس الغرض السابق

فاجلنح املرتكبة لغرض إرهايب ختتص  ،التمييز أن يؤثر خاصة على االختصاص النوعي للمحاكم
  .للحكم فيها  حمكمة اجلنايات

 1مكرر  87رد املشرع املادة و أ -أي تشديد العقاب يف جمال اإلرهاب  -يف نفس اال 
 87تكون العقوبات الّيت يتعرض هلا مرتكب األفعال املذكورة يف املادة "  :ع بنصها على.ق

  :مكرر أعاله كما يأيت
  .اإلعدام عندما تكون العقوبة املنصوص عليها يف القانون السجن املؤبد -

                                      
  .259أسامة حممد بدر،  املرجع السابق، ص : أنظر -  1
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السجن املؤقت من عشر  السجن املؤبد عندما تكون العقوبة املنصوص عليها يف القانون -
 .سنة )20(سنوات إىل عشرين  )10(

سنة عندما تكون العقوبة  )20(سنوات إىل عشرين  )10( السجن املؤقت من عشر -
 .سنوات )10(إىل عشر ) 05(املنصوص عليها يف القانون السجن من مخس 

 .تكون العقوبات مضاعفة بالنسبة للعقوبات األخرى -

أو واًء من ناحية وصفها س ،اإلرهابية مقارنة باجلرائم العادية فنظرا للطابع اخلاص للجرائم
 ،اهتمت باجلرائم اإلرهابية الّيت 1جل التشريعات املقارنةوحذا املشرع حذ ،نطاقهاأو  خطورا

  بل أيضا اهتم بتلك األفعال الّيت ،اجلرائم املرتكبة لغرض إرهايب كتف بتشديد العقاب علىيفلم 
وأقر هلا  ،2مكرر 87يد تعريف العمل اإلرهايب والوارد ذكرها يف املادة تدخل يف إطار حتد

  .1مكرر  87عقوبات مضاعفة وفقاً لنص املادة 
 ئم غري إرهابية بطبيعتهاسواًء تعلّق األمر جبرايل أو رك املشرع أي جمال ألي توحتى ال يت

مكرر، عاد ليؤكّد  87ة جرائم ترتكب وفقا لنص املادأو لكنها ترتكب للغرض املذكور، 
ع .ق 8مكرر  87سياسة تشديد العقاب يف نطاق اإلرهاب، وهذا من خالل نص املادة 

ال ميكن يف كل احلاالت أن تكون عقوبات السجن املؤقتة الصادرة تطبيقا "  :وذكرها أنه

                                      
  .126، 125إبراهيم عيد نايل، املرجع السابق، ص : أنظر - 1
  :هذه األفعال هي -  2
اجلسدي على األشخاص  أو ساط السكان وخلق جوانعدام األمن، من خالل االعتداء املعنوي أو بث الرعب يف  -
  .املس مبمتلكامأو للخطر حريتهم أو عريض حيام أوت
 .االعتصام يف الساحات العموميةأو حرية التنقل يف الطرق والتجمهر أو عرقلة حركة املرور  -

  .دنيس القبورأوتاالعتداء على رموز األمة واجلمهورية، ونبش  -
احتالهلا، دون مسوغ  أواالعتداء على وسائل املواصالت والنقل وامللكيات العمومية واخلاصة، واالستحواذ عليها  -

  .قانوين
يف املياه، مبا فيها املياه أو إلقائها عليها أو يف باطن األرض، أو سريبها يف اجلوأوتإدخال مادة أو االعتداء على احمليط،  -

  .البيئة الطبيعية يف خطرأو احليوان أو اإلقليمية من شأا جعل صحة اإلنسان 
  .ممارسة العبادة واحلريات العامة وسري املؤسسات املساعدة للمرفق العام حريةأو عرقلة عمل السلطات العمومية  -
  .عرقلة تطبيق القوانني والتنظيماتأو ممتلكام، أو االعتداء على حياة أعواا أو عرقلة سري املؤسسات العمومية،  -
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سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة ) 20(أقل من عشرين  95-11ألحكام األمر 
  ".والنصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن املؤقت ،عقوبة السجن املؤبد

  . فإحكام السياسة العقابية من قبل املشرع يف جمال اإلرهاب كان واضحا جداً
  :العقاب على الشروع يف جرائم اإلرهاب :اثاني -

بتدئ بالشروع يف ت الرتكاب جناية تأوالكل احمل"ة بنصها أولع احمل.ق 30عرفت املادة 
 أوملبأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة إىل ارتكاا تعترب كاجلناية نفسها إذا مل توقف أو التنفيذ 

مل ميكن بلوغ اهلدف وحتى ول ،خيب أثرها إالّ نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها
  ."املقصود بسبب ظرف مادي جيهله مرتكبها

خاب أو قف أو جنحة إذا أو فعل بقصد ارتكاب جناية  البدء يف تنفيذووعليه فالشروع ه
  .1أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها

  :ة ثالثة أركان هيأولفنستنتج أنّ للمح
  .البدء يف تنفيذ الفعل 1-
  .جنحةأو اجتاه إرادة اجلاين للفعل املعترب إما جناية  2-
  .2اجلاينخيبته ألسباب ال ترجع إلرادة أو إيقاف أثر الفعل  3-

  . ولقد أعطى املشرع الشروع نفس عقوبة اجلرمية املشروع يف تنفيذها
  فهل تطبق نفس هذه األحكام على اجلرائم اإلرهابية ؟ ،هذا عن األحكام العامة للشروع
هي من جرائم  ،واملضافة إىل قانون العقوبات 95-11مجيع اجلرائم الواردة باألمر 

ال يتصور ما مل تكن اجلرمية مما عاقب عليه متصور فيها قانوناًولذلك فإنّ الشروع امل ،اجلنايات
بتحقق  باامثل اجلرائم ذات النتائج االحتمالية والّيت تتمثل يف تلك املشددة عقو فيها الشروع

  .3نتيجة أشد جسامة من نتيجة السلوك يف اجلرمية البسيطة

                                      
، دار الثقافة للنشر 1قارنة، طهيثم فاحل شهاب، جرمية اإلرهاب وسبل مكافحتها يف التشريعات اجلزائية امل: أنظر - 1

  .103ص ،2010والتوزيع، األردن، 
  .390املرجع السابق، ص  ،أنظر، مأمون حممد سالمة، قانون العقوبات، القسم العام -  2
  .232دراسة يف التشريع املصري واملقارن، املرجع السابق، ص  -مواجهة اإلرهاب  -أسامة حممد بدر  :أنظر - 3
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 ،مادية وهي اجلرائم ذات النتيجةرائم ج :فقسم اجلرائم إىل نوعني ،وقد سلّم الفقه بذلك
  .النشاط البحتأو هي جرائم السلوك وأخرى شكلية و

جيب أنّ حيل حملّه  ،هذا التقابل الذي يقرره الفقه بني اجلرائم املادية واجلرائم الشكلية 
وليس معيار التمييز بني النوعني وجود النتيجة يف  ،التقابل بني جرائم الضرر وجرائم اخلطر

فجرمية الضرر تفترض  ،دمها وختلفها يف اآلخر، ولكن اختاذها يف كل منهما صورة معينةأح
أما  ،ميه القانونعليه آثاراً متثل فيها العدوان الفعلي على احلق الذي حي ترتبتسلوكا إجراميا 

  .طرأي ديداً باخل ،فآثار السلوك اإلجرامي فيها متثل عدواناً حمتمالً على احلق جرمية اخلطر
ويترتب على ما سبق أنّ السمة العامة الّيت متيز جرائم اإلرهاب هي أنها من طائفة جرائم 

أو األفعال الّيت تشكل خطراً على احلق  لكاملة ألنّ املشرع يعاقب حتت وصف اجلرمية ا ،اخلطر
ة اجلرمية م قابليغري أنه يالحظ أنّ عد ،املصلحة حمل احلماية اجلنائية يف تلك الطائفة من اجلرائم

  .1قاصر فقط على طائفة جرائم التمام السابق على حتقق النتيجة للشروع يف جرائم اخلطر
فإنّ الشروع فيها خيضع ألحكام املادة  ،وبالنظر إىل أنّ طائفة اجلرائم اإلرهابية من اجلنايات

  .ع.ق 30
  :اإلرهاب واألعذار القانونية يف جمالالتكميلية قوبات الع :الفقرة الثانية

وبات مثلما سنوضحه فسنسلط الضوء على العق ،ألغى العقوبات التبعية قد مادام املشرعو
  :مث األعذار القانونية وفقا ملا يلي ،التكميلية يف جمال اجلرائم اإلرهابية

  :العقوبات التكميلية يف جمال اإلرهاب :أوال -
عقوبات التبعية يف جمال اإلرهاب ال 1فقرة  9مكرر  87يف املادة  95/11األمر  تناوللقد 

جيب النطق بالعقوبات التبعية املنصوص عليها يف من قانون العقوبات ملدة سنتني إىل عشر "
  ."سنوات يف حالة احلكم بعقوبة جنائية تطبيقا ألحكام هذا األمر

املؤرخ  06/23 هذه العقوبات مبوجب القانون رقم هلذا جتدر اإلشارة إىل أن املشرع ألغى 
التاريخ كانت العقوبات التبعية فقبل هذا  .املتمم لقانون العقوباتواملعدل  20/12/2006يف 

من قانون العقوبات  09إضافتها إىل املادة وبعد إلغائها ويؤخذ هلا على سبيل اإللزام لكن 

                                      
  .387مد سالمة، املرجع السابق، ص مأمون حم: أنظر - 1
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عقوبة مل يعد جدوى من األخذ  12التي أصبح عددها و ،التي تتضمن العقوبات التكميليةو
  .أصبحت يأخذ ا على سبيل اجلوازو 01فقرة  09مكرر  87ة باملاد

إالّ إذا نص عليها  ،اينأما فيما يتعلق بالعقوبات التكميلية التي تتميز بأنها ال تلحق باجل
ع على سبيل .من ق 9ردا املادة أو فقد  ،القاضي صراحة يف حكمه املتضمن للعقوبة األصلية

املصادرة  احلرمان من مباشرة بعض احلقوق، ،املنع من اإلقامة ،حتديد اإلقامة :احلصر وهي
  .نشر احلكم ،حل الشخص االعتباري ،اجلزئية لألموال

حيث ورد يف  ،إنّ املشرع أقر احلكم بالعقوبات التكميلية يف جمال اإلرهاب بصفة جوازية
 ،"احملكوم عليه فضال عن ذلك ميكن مصادرة ممتلكات : "9مكرر  87الفقرة الثانية من املادة 

مكرر  15و 15 وهذا عن طريق املادتني ،ولقد فصل املشرع يف املصادرة كعقوبة تكميلية
ولقد استثىن  ،جمموعة أموال معينةأو حيث عرفها بأنها األيلولة النهائية إىل الدولة ملال  ،ع.ق

  :من املصادرة كل من
إذا كانوا  ،األوىلن الدرجة حمل السكن الالزم إليواء زوج وأصول وفروع احملكوم م -

  .يشغلونه فعالً شريطة أن يكون احملل ميثل ملكية شرعية
من قانون اإلجراءات  378من املادة  8إىل  2األموال املشار إليها يف الفقرات من  -
  .املدنية
وكذا األصول الذين يعيشون  ،د احملكوم عليهأوالاملداخيل الضرورية ملعيشة الزوج و -

  .حتت كفالته
  .األشياء اململوكة للغري إذا تعلّق األمر بتدبري من تدابري األمن -

كما أنّ املشرع حرص على أالّ تقع املصادرة على مال الغري وأقر جواز الرد لصاحل الغري 
  .حسن النية

وهي ما يطلق عليها  ،عليه جبناية إرهابية كومومل يهتم املشرع فقط مبصادرة أموال احمل
مصادرة األشياء موضوع  -بل نظّم كذلك ويف إطار اجلرائم اإلرهابية دائماً . 1امةاملصادرة الع

                                      
جزء منها بشكل نسبة معينة دون حتديد، انظر، مأمون حممد أو وهي تنصب على مجيع ممتلكات احملكوم عليه،  -  1

  .682سالمة، املرجع السابق     ص 
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التابع . من القسم السادس املتضمن أحكام خمتلفة 2/95و 2/93وذلك مبوجب املادتني  ،اجلناية
والذي أحلق له بدوره القسم الرابع  ،املعنون باجلنايات واجلنح ضد أمن الدولة األولللفصل 

  .التخريبيةأو تضمن اجلرائم املوصوفة باإلرهابية امل ،مكرر
أو ويقضي مبصادرة األشياء موضوع اجلناية " :ع يف فقرا الثانية.ق 93فنصت املادة 

  ".اجلنحة واألشياء واألدوات الّيت استعملت يف ارتكاا
استخدمت وتضبط مجيع الوسائل الّيت " :ع قضت مبا يلي.ق 95أما الفقرة الثانية من املادة 

  ".بإتالفها على حسب األحوالأو بإبادا أو يف ارتكاب اجلرمية ويقضي احلكم إما مبصادرا 
 ،ورغم أنّ املشرع مل حيدد طبيعة األشياء الواجب مصادرا الرتباطها باجلرمية اإلرهابية

 :يليرغم ذلك ميكن استنتاج من ظاهر النص ما .." .تضبط مجيع الوسائل.. ." :وذلك بقوله
  :أنّ هذه الوسائل إما

أعد الستعماله فيها من أموال وأمتعة أو  ،ما يكون قد استعمل يف ارتكاب اجلرمية 1-
  .1راق وغريهاأو وأدوات و

أو اهليئات أو ما يكون موجودا يف األمكنة املخصصة الجتماع أعضاء هذه اجلمعيات  2-
  .أحد فروعهاأو اجلماعات اإلرهابية أو املنظمات 

  .كل مال يكون متحصال من اجلرمية 3-
إذا كانت هناك قرائن  ،كل مال يكون يف الظاهر داخالً ضمن أمالك احملكوم عليه 4-

أو يف الواقع مورد خصص للصرف منه على إحدى اجلماعات وتؤدي إىل أنّ هذا املال ه
  .التنظيمات اإلرهابية

  :األعذار القانونية يف جمال اإلرهاب :ثانيا -
ع بأنها حاالت حمددة يف القانون على سبيل احلصر يترتب .ق 52املشرع يف املادة عرفها 

عليها مع قيام اجلرمية واملسؤولية إما عدم عقاب املتهم إذا كانت أعذاراً معفية وإما ختفيف 
  .العقوبة إذا كانت خمففة

                                      
أمون حممد سالمة، م:األشياء املتحصلة من اجلرمية يقصد ا أي شيء حيقق نفعا للجاين من ارتكاب اجلرمية، أنظر -  1

  .683نفس املرجع السابق، ص 
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ا القانون، هي أسباب للتخفيف ختول للقاضي يف نطاق قواعد حدده :الظروف املخففة-أ
  .احلكم بعقوبة تقل عن احلد األدىن املقرر للجرمية

كما ميكن تعريفها بأنها نظام يسمح للقاضي بأالّ يوقع على اجلاين العقوبة األصلية املقررة 
فهل  ،هذه هي القاعدة العامة يف كل اجلرائم. 1قليالًأو بل عقوبة أخف منها كثرياً  ،للواقعة

  األخذ بالظروف املخففة يف جمال اإلرهاب؟أو حلكم أجاز املشرع للقاضي ا
  :ع يف فقرتيها الثانية والثالثة على ما يلي.ق 92نصت املادة 

الشروع أو وختفض العقوبة درجة واحدة إذا كان اإلبالغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ "
  .فيه ولكن قبل بدء املتابعات

أو إذا مكن من القبض على الفاعلني وختفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل 
يف جرائم أخرى من نفس النوع ونفس اخلطورة وذلك بعد بدء أو الشركاء يف نفس اجلرمية 

  ".املتابعات
 ،ويالحظ أنّ املشرع اجلزائري يف هذا الصدد انتهج سياسة تغاير سياسة املشرع املصري

يف حني أنّ املشرع اجلزائري  ،ررةالذي اعتمد على سياسة اإلعفاء اجلوازي من العقوبات املق
فنص على  ،اتبع سياسة التخفيف بالنسبة لنفس حالة اإلعفاء الوجويب يف التشريع املصري

حاالت ختفض فيها العقوبة درجة واحدة وهي نفس احلاالت الّيت نص فيها املشرع املصري 
لنص على ختفيض العقوبة وأغلب الظن أنّ املشرع اجلزائري راعى عند ا. على اإلعفاء اجلوازي

واملشرع املصري يورد لفظ . أن اإلبالغ قد متّ يعد تنفيذ اجلرمية ،وعدم اإلعفاء اجلوازي
  .الذي عبر عنه املشرع اجلزائري مبصطلح املتابعات ،التحقيقات

يعفي من " : علىاألوىلع يف فقرا .ق 92نصت املادة  :اإلعفاء يف جمال اإلرهاب-ب
جنحة ضد أمن الدولة  أو القضائية عن جناية أو ة كل من يبلغ السلطات اإلدارية العقوبة املقرر

  ".الشروع فيهاأو قبل البدء يف تنفيذها 
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يالحظ أنّ املشرع ربط اإلعفاء من العقاب يف جمال اإلرهاب باإلبالغ قبل البدء يف التنفيذ 
ل البدء يف تنفيذ اجلرمية عكس املشرع املصري الذي استلزم أن يكون اإلبالغ قب ،الشروعأو 

  .وقبل البدء يف التحقيق
ونشري أخريا أنّ املشرع أجاز احلكم على من يعفى من العقوبة األصلية بعقوبة تكميلية 

ع من أنّ العقوبات .وهذا استثناًء من األصل املقرر باملادة الرابعة من ق ،وهي املنع من اإلقامة
  .ة أصليةالتكميلية ال حيكم ا مستقلة عن عقوب

  :القواعد اإلجرائية املتعلّقة باجلرائم اإلرهابية :الثاين فرعال
دراسة القواعد اإلجرائية الّيت وردت مبوجب األمر  فرعن خالل هذا الم تناولسوف ن 
  .امللحق بقانون اإلجراءات اجلزائية 1995فرباير سنة  25املؤرخ يف  10/95رقم 

، ومقارنتها بتلك املتعلّقة باجلرائم غري اإلرهابية، وباستقراء النصوص الواردة ذا األمر
يتبين أنّ املشرع أجرى تعديالت عدة تتعلّق بسري إجراءات التحقيق والتفتيش وسري احملاكمة 
وأصوهلا، مما يعين إفراده للجرائم اإلرهابية بقواعد إجرائية خاصة واستثنائية، هذا ما سنكتشفه 

  .من خالل دراستنا املوالية
  :قواعد االختصاص يف جمال اإلرهاب :األول بندلا

من خالل هذا البند كل من اإلختصاص النوعي للمحاكم، مث اإلختصاص  تناولسن
  .اإلستثنائي حملكمة اجلنايات يف حماكمة األحداث، وكيف خرج املشرع عن القواعد العامة

  :ختصاص النوعي للمحاكمإلا :األوىلالفقرة 
النظر املوجهة داخل البالد وخارجها إىل سري االس اخلاصة ب ةديداستجابة لالنتقادات الع

 مت إلغاء ،معينة من الزمنأنّ اجلهات االستثنائية تنشأ لفترة  اعتبارعلى و يف جرائم اإلرهاب
هي حماكم اجلنايات طبقاً للنص اجلديد  ،1االس اخلاصة وحلّت حملّها جهات حكم عادية

تعترب حمكمة اجلنايات اجلهة القضائية "  :نصت على ما يليحيث  ج.ج.إ.ق 248للمادة 

                                      
، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، 1دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية، ط - التحقيق  -جياليل بغدادي : أنظر - 1

  .34، ص 1999
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املختصة بالفصل يف األفعال املوصوفة جنايات وكذا اجلنح واملخالفات املرتبطة ا واجلرائم 
  ".ريبية احملالة إليها بقرار ائي من غرفة االام أوختاملوصوفة بأفعال إرهابية 

ختصة بنظر اجلرائم املوصوفة بأعمال إرهابية وعليه تعترب حمكمة اجلنايات اجلهة امل
  .1ريبيةأوخت

  :االختصاص االستثنائي حملكمة اجلنايات يف حماكمة األحداث :ةثانيالفقرة ال
القاعدة العامة تقضي بأنّ حمكمة اجلنايات تكون خمتصة  ،يبالنسبة لالختصاص الشخص

وهي سن  ،ن الرشد اجلزائيفقط بالفصل يف اجلنايات الّيت يرتكبها األشخاص البالغني س
قرار إحالة صادر ج واحملالني إليها مبوجب .إ.ق 442سنة احملددة يف املادة  )18(الثمانية عشر 

ببلوغ املتهم سن الثامنة عشر  يف حتديد سن الرشد اجلزائي هذه وتكون العربة ،عن غرفة االام
يوم تقدميه إىل احملكمة، ألنه إذا كان وليس  ةاجلرمياألفعال أو من عمره يوم ارتكاب الوقائع 

املتهم حدثا مل يبلغ سن الثامنة عشر من عمره فما فوق ومتابع من أجل جناية، فإنّ اجلهة 
احملكمة الكائنة مبقر ثبنسوبة إليه ستكون هي قسم األحداالقضائية املختصة بالفصل يف اجلناية امل

ن دائرة اختصاصه اإلقليمي، وذلك طبقا الس القضائي الذي تكون اجلرمية قد وقعت ضم
  .2ج.إ.ق 451لنص املادة 

باحلكم على  95-10ج املعدلة مبوجب األمر .إ.ق 249استثناًء مما سبق، خصصت املادة 
حمكمة  ،ريبيةأوختسنة كاملة، والذين ارتكبوا أفعاالً إرهابية  16القصر البالغني من العمر 

حملكمة اجلنايات "  :على ما يلي 249ولقد نصت املادة . اماجلنايات بقرار ائي من غرفة اال
  .كامل الوالية يف احلكم جزائيا على األشخاص البالغني

سنة كاملة الذين  )16(كما ختتص باحلكم على القصر البالغني من العمر ست عشرة 
  ".ام ريبية واحملالني إليها بقرار ائي من غرفة االأوختارتكبوا أفعاال إرهابية 

  :من الواضح أنّ األحكام السابقة ترتبت عنها بعض املالحظات

                                      
  .ج.إ.ق 248نص املادة : أنظر - 1
، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، 1ط –أصول اإلجراءات أمام حمكمة اجلنايات  - ر، عبد العزيز سعد أنظ-2

  .10، ص 2002سنة 
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والّيت تقضي  ،أنّ املشرع خرج عن القاعدة العامة مبتابعة األحداث اجلاحنني :أوال
  .1باختصاص حمكمة األحداث

خيضع كأي بالغ لإلجراءات العامة  ،أنّ الطفل احلدث حالة اقترافه جلرمية إرهابية: ثانيا
لكن فيما يتعلّق بالقواعد املوضوعية اخلاصة بالعقاب . فيما خيص االختصاص خاصةللمحاكمة 

  .فيخضع هلا بصفته حدثاً ال بالغاً
فإنه خيضع للقواعد  ،سنة 16وعمره أقل من  ،أنّ احلدث الذي ارتكب جرمية إرهابية :ثالثا

جلزائري زاد سنة واحدة وذا الصدد نالحظ أنّ املشرع ا. الشكلية العامة يف متابعة األحداث
  .2سنة 15مقارنة باملشرع املصري الذي حددها بـ  ،ملتابعة األحداث

يتعلّق بوقت ارتكاب اجلرمية أم  ،)16(لكن النص مل حيدد ما إذا كان سن الستة عشر 
  .وقت التقدمي للمحاكمة

  :التحقيق يف اجلرائم اإلرهابية: بند الثاينال
ج قصد تسهيل إجراءات البحث .إ.عدة مواد أخرى من ققرر املشرع تعديل وإمتام 

 آخذاً بعني االعتبار ،ومجع االستدالالت عنها ،والتحري عن جرائم اإلرهاب ومرتكبيها
الصعوبات العملية الّيت تلقتها مصاحل الضبطية القضائية عند القيام مبهامها، كما خص قاضي 

  .التحقيق بصالحيات استثنائية يف هذا الشأن
  :اختصاصات ضباط الشرطة القضائية يف جمال اإلرهاب :األوىلفقرة ال

مرحلة أو مبرحلة البحث والتحري   ،غالبا ما تبدأ اإلجراءات اجلزائية يف الدعوى العمومية
ولقد حدد قانون اإلجراءات اجلزائية أحكام . االستدالالت الّيت تتوالها أصال الضبطية القضائية

                                      
..." األحداثعلى حمكمة  املخالفاتحيال احلدث الذي مل يبلغ الثامنة عشرة يف قضايا "  :ج.إ.ق 446نصت املادة  -1

  ." األحداثحداث بنظر اجلنح اليت يرتكبها خيتص قسم األ: " ج.إ.ق 451واملادة 
أيضا بالفصل فيما يقع من األحداث الذين تزيد سنهم مخس عشرة "... :ع مصري.ق 2املادة الثالثة فقرة : أنظر - 2

  ... ".سنة
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وتشمل الضبطية القضائية  .65إىل  63و 45إىل  42و 28إىل  12د الضبط القضائي يف املوا
  .1م بعض مهام الشرطة القضائية املنوطوبعض املوظفني  ،مأموري الضبط القضائي وأعوام

  :االختصاص احمللي لضباط الشرطة القضائية يف نطاق اإلرهاب :أوال -
اختصاصهم احمللي يف حدود الدائرة  القاعدة العامة هي أنّ ضباط الشرطة القضائية ميارسون

لكن استثناًء مما  2)ج .إ.ق 16 من املادة األوىلالفقرة ( الّيت يباشرون فيها وظائفهم املعتادة 
الشرطة القضائية إىل ميتد اختصاص ضباط ،ريبيةأوخت وعندما يتعلّق األمر جبرائم إرهابية ،سبق

ج .إ.ق 16السادسة والسابعة من املادة  وهذا ما قضت به الفقرتان ،كامل التراب الوطين
  .10/95واملضافتان مبوجب األمر 

   :االختصاص النوعي :ثانيا -
واملنصوص عليها يف املادتني  ،يقصد به السلطات املخولة قانونا ملأموري الضبط القضائي

ه يناط ج تنص على أن.إ.ق 12فالفقرة الثالثة من املادة . من قانون اإلجراءات اجلزائية 17و 12
بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن اجلرائم ومجع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها 

أنّ مأموري الضبط القضائي  17من جهتها تقرر املادة . ما دام مل يبدأ فيها بتحقيق قضائي
هذا  ،3يةاألولي والبالغات ويقومون جبمع االستدالالت وإجراء التحقيقات أو يتلقون الشك

  .صفة عامةب
 ائية يف جمال اجلرائم اإلرهابيةلكن املشرع أضاف فقرة جديدة تتعلّق مبهام الضبطية القض

سند إعالمي كاجلرائد أو ان حيث لديهم السلطة يف أن يطلبوا من أي عنو ،تسهيال ملهامهم
متابعتهم خبصوص أو صور ختص الذين جيري البحث عنهم أو صاف أو أونشر إشعارات  مثال

                                      
لسنة  105لثالثة يف فقرا الثانية املضافة إىل القانون رقم عكس ما ذكره املشرع املصري عندما ذكر يف املادة ا - 1

أيضاً بالفصل فيما يقع من هذه اجلرائم من األحداث الذين "...  :والقاضي بإنشاء حماكم الدولة إذ نصت على 1980
  ".تزيد سنهم على مخس عشرة سنة، وقت ارتكاب اجلرمية 

  .16 – 15، ص أنظر، جياليل بغدادي، املرجع السابق -        
  .22جياليل بغدادي، املرجع السابق، ص  :أنظر - 2
، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، ج  :أنظر - 3

  . 161ص  1999اجلزائر، 
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ميكن لضباط ...: "ج بذكرها.إ.ق 17وهذا ما نصت عليه املادة  ،الطائفة من اجلرائم نفس
أن  ،الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى الس القضائي املختص إقليميا

صور ختص أو صاف أو أوسند إعالمي نشر إشعارات أو سان ل أويطلبوا من أي عنوان 
". ريبيةأوختمتابعتهم الرتكام جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو م أشخاصا جيري البحث عنه

  .وهذا باإلضافة إىل السلطات املخولة هلم يف قانون اإلجراءات اجلزائية
  :التوسع يف آجال اإلجراءات التحفظية يف حالة اجلرائم اإلرهابية :الفقرة الثانية

ار سلطات االستدالل الّيت منحها إجراءات جنائية ال خترج عن إط ،اإلجراءات التحفظية
. والّيت تتخذ ملنع املتهم من اهلرب واحملافظة على أدلة اجلرمية ،املشرع لرجال الضبط القضائي

إالّ أنها ال  ،وهي وإن كانت متس حرية األفراد. فهي أقرب إىل االستدالل منه إىل التحقيق
ردها أو  اإلجراءات التحفظية الّيت ومن بني ،ويف هذا الصدد. 1تصل إىل مرتبة القبض عليهم

 ،حجزهأو  ،إيقاف شخص من أجل التحقيق معه ،املشرع يف قانون اإلجراءات اجلزائية
إما  ،واستجوابه من أجل اختاذ القرار ،قدميه إىل وكيل اجلمهورية الستكمال التحقيقأوت

إلقاء القبض عليه أو تحقيق ي الوإما إحالته على قاض. بإطالق سراحه مىت مل تتوافر األدلة ضده
  .مىت حصل العكس

ج أنه مىت رأى ضابط الشرطة القضائية ملقتضيات .إ.ق 51ويف هذا الشأن قضت املادة 
ويف نفس  ،ساعة 48مدة التوقيف للنظر  تتجاوزحبيث ال  ،أكثرأو التحقيق أن يوقف شخصا 

االبتدائي ضابط الشرطة  ج أنه مىت دعت مقتضيات التحقيق.إ.ق 65اإلطار قررت املادة 
ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل  48القضائية أن حيجز شخصا مدة تزيد على 
جيوز أن ميتد  ،وبعد أن يقوم هذا األخري باستجوابه ،انقضاء هذا األجل إىل وكيل اجلمهورية

  .ساعة أخرى 48 تتجاوزبشرط إالّ  ،يف فترة حجزه
قرر مضاعفتها مىت تعلّق األمر باعتداء على  ،عن اآلجال السابقة لكن املشرع وخروجاً

حيث أضاف  ،يوماً إذا تعلّق األمر جبرائم إرهابية 12 تتجاوزومتديدها ملدة ال  ،أمن الدولة
ج .إ.ق 51وهذا يف املادة  ، تتعلّق حبالة التوقيفاألوىل ،فقرتني 10/95املشرع مبوجب األمر 
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يع اآلجال املنصوص عليها يف هذه املادة إذا تعلق األمر باعتداء تضاعف مج"  :ونصت على
يوما إذا ما تعلق األمر جبرائم ) 12(اثين عشر  تتجاوزعلى أمن الدولة وجيوز متديدها دون أن 

  ".ريبية أوختموصوفة بأفعال إرهابية 
يت ج الّ.إ.ق 65أضيفت إىل املادة  ،ونفس الفقرة وبنفس الصياغة ومبوجب نفس األمر

  .ت حاليت احلجز والتقدمي إىل وكيل اجلمهوريةتناول
  :االختصاصات االستثنائية لقاضي التحقيق يف جمال اإلرهاب :الفقرة الثالثة
نطاق أو قاضي التحقيق باختصاصات استثنائية سواًء من جانب مهامه  10/95خص األمر 

  .عمله مىت تعلّق األمر جبرائم إرهابية
إىل مجع  ،يهدف التفتيش باعتباره إجراءاً من إجراءات التحقيق :يشيف جمال التفت :أوال -

وبذلك خيتلف عن تفتيش الشخص الّيت يتم جتريده مما قد  ،األدلة على جرمية ونسبتها إىل املتهم
يستخدمه للفرار بعد أو على اآلخرين أو أدوات قد يعتدي ا على نفسه أو حيمله من أسلحة 

عند إيداعه أو  ،ن عند القبض على الشخص بناًءا على أمر بإحضارهما يكوووه ،القبض عليه
وليس  ،ويعد هذا التفتيش جمرد إجراء وقائي. نفيذاً ألمر إيداعهأوتالسجن تنفيذاً حلكم جزائي 

  .1إجراء حتقيق
ونظراً خلطورة التفتيش كإجراء يهدد حرية األشخاص يف  ،ففي اجلرائم غري اإلرهابية

خص املشرع هذا اإلجراء بقيود تربز من خالل استقراء  ،فاظ على حرمة بيومممتلكام واحل
ج الّيت فرقت بني تفتيش مسكن شخص يشتبه يف أنه ساهم يف ارتكاب .إ.ق 45نص املادة 

أشياء هلا عالقة باألفعال أو راقاً أو وبني تفتيش مسكن شخص يشتبه بأنه حيوز  ،اجلناية
  .اإلجرامية

فإنّ  وإذا تعذّر عليه ذلك . ملشتبه بهجيب أن يتم التفتيش حبضور ا ،ألوىلاففي احلالة 
وإذا . ملزم بتكليفه بتعيني ممثل له ،ضابط الشرطة القضائية العامل حتت سلطة قاضي التحقيق

استدعى حلضور عملية التفتيش شاهدين من غري املوظفني  ،امتنع عن ذلكأو كان هاربا 
أما يف حالة إجراء التفتيش يف مسكن شخص يشتبه . -ي التحقيقأي قاض -اخلاضعني لسلطته

                                      
  .242الشلقاين، املرجع السابق، ص أمحد شوقي  :أنظر -  1



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

99 

 

فإنه يتبع نفس اإلجراءات السابقة  ،أشياء هلا عالقة باألفعال ارمةأو  ،راقاًأو بأنه حيوز 
املستندات قبل حجزها كما جيب أو راق و إالّ أنه ال جيوز لغريه اإلطّالع على األ ،الذكر

  . يف حالة تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم بذات السرمراعاة كتمان السر املهين
ج املضافة مبوجب .إ.ق 47من املادة  3قررت الفقرات  ،لكن استثناًء للقواعد السابقة

ريبية ميكن لقاضي أوختبأنه عندما يتعلّق األمر جبرائم موصوفة بأفعال إرهابية  95-10األمر 
ويف أي مكان على امتداد التراب  ،اراًأو ليالً  ،حجزأو التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش 

  .بأمر ضباط الشرطة القضائية املختصني للقيام بذلكأو  ،الوطين
وأن يأمر بأية  ،كما ميكنه اختاذ التدابري األخرى املنصوص عليها يف التشريع املعمول به

بناءاً على طلب من ضابط أو  ،مةبناًء على تسخري من النيابة العاأو  ،إما تلقائيا ،تدابري حتفظية
  .الشرطة القضائية

مثّ استطرد النص قاضيا بأنّ هذه األحكام ال متس باحلفاظ على السر املهين املنصوص عليه 
ونظراً ملا تتسم به اجلرائم اإلرهابية من خطورة وتعدد  ،ج.إ.ق 45يف الفقرة الثالثة من املادة 

لقاضي التحقيق فسحة من الوقت حتى يتمكن من  منح املشرع ،العناصر املشاركة فيها
ألنّ غالبية هذه اجلرائم ترتكب من  ،وتتبع باقي املتهمني ،استعمال إجراءات البحث والتحري

  .خالل تنظيمات إرهابية متكاملة
لقد خول القانون قاضي التحقيق  :لقاضي التحقيق) املكاين ( ختصاص احمللي إلا :ثانيا -

سلطة التحري والتفتيش على امتداد التراب الوطين وفقا لنفس االختصاص وبصفة استثنائية، 
  .مىت تعلّق األمر جبرائم إرهابيةاملمنوح لضباط الشرطة القضائية والذي سبقت دراسته، 

  :أحكام احلبس املؤقت اخلاصة باجلرائم اإلرهابية :قرة الرابعةالف -
خيص اجلرائم اإلرهابية مل يتضمنه  إنّ التعديل الذي حصل يف جمال احلبس املؤقت فيما

الصادر بتاريخ  08/01وإنما نص عليها القانون رقم  ،حمل الدراسة 10/95األمر 
  .ج.إ.املعدل واملتمم لـ ق 2001/06/08

فلقد كان املشرع  ،ما تعلّق منها بتمديده ،ففيما خيص أحكام احلبس املؤقت بصفة عامة
إذ أنّ اجلنح كانت مدة  ،املؤقت بني اجلنح واجلنايات مييز يف مدة احلبس 2001قبل تعديل 

مع  ،شهرا 16ز واويف مواد اجلنايات كانت ال تتج ،أشهر  08ز وااحلبس املؤقت فيها ال تتج
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 ،دون أن حيدد املشرع مدداً للمراحل الالحقة ،اإلشارة إىل أنّ كل ذلك يتعلّق مبرحلة التحقيق
  .اجلنايات الّيت أنيطت بغرفة االام وحمكمة

يتبين أنّ املشرع قد  ،ج.إ.وما يليها من ق 125أما بعد التعديل الذي أجري على املادة 
مع إدراج مفاهيم جديدة لتصنيف  ،اعتمد التقسيم القدمي يف التمييز بني اجلنح واجلنايات

  .اجلنايات
هذا السياق، فلقد وهي ما يهمنا يف  ،أما فيما يتعلّق مبدد احلبس املؤقت يف مواد اجلنايات

  :حددها املشرع حبسب للتعديل اجلديد وفقا ملا يلي
حددت  ،سنة 20السجن ملدة أقل من  ،اجلنايات الّيت يكون احلد األقصى للعقوبة فيها -

أو سنة  20ويف اجلنايات الّيت تكون فيها العقوبة ملدة  ،شهرا 16مدة احلبس املؤقت فيها بـ 
  .شهرا 20دام فحددت مدة احلبس املؤقت فيها بـ اإلعأو بالسجن املؤبد 

شهرا حبيث  36فحددت بـ  ،التخريبيةأو أما يف جنايات املوصوفة باألفعال اإلرهابية  -
 ،مرات من قاضي التحقيق) 05(وميدد تلقائيا مخس  ،األولتكون أربعة أشهر ألمر احلبس 

  .1االاممرات بطلب من قاضي التحقيق إىل غرفة  )03( وثالثة 
بعدما تعرضنا إىل القواعد العامة املوضوعية منها والشكلية يف جمال مكافحة اإلرهاب، 

كما أنه مل  ،مقارنة بالقواعد اإلجرائية ، أكثراألوىلنستنتج أنّ املشرع توسع يف 
املشرع املصري والقانون املقارن بصفة عامة يف جترمي عدم التبليغ عن اجلرائم وحذوحيذ

ى اجلنائية يف اجلرائم أو بالنسبة للقواعد املوضوعية وإغفاله لقاعدة عدم تقادم الدع 2بيةاإلرها
الّيت  ،والّيت جاءت لتحل حمل مثيلتها ذات الطابع املؤقت ،بالنسبة للقواعد الشكلية 3اإلرهابية

  .1992سبتمرب  30املؤرخ يف  03/92جاءت يف ظرف طارئ مبوجب املرسوم التشريعي 

                                      
  .23و 22، ص 2002، نوفمرب 4جديدي معراج، جملة دراسات قانونية، العدد : أنظر - 1
ع، لكنه مل جيرم عدم اإلبالغ عن اجلرائم اإلرهابية، .ق 91تكلم املشرع اجلزائري عن عدم اإلبالغ يف نص املادة  - 2

كل عمل يضر بالدفاع الوطين، ومل أو كاب جرائم اخليانة والتجسس أفعال الرتأو بل جرم عدم اإلبالغ عن خطط 
  . خيص هذا التجرمي، األفعال الواقعة على أمن الدولة كاجلرائم اإلرهابية

إسقاط أو ج مصري، عدم تقادم .إ.ق 15وهذا عكس املشرع املصري الذي قرر يف الفقرة الثانية من املادة  - 3
  .رهاب بالتقادمالدعوى اجلنائية يف جمال اإل
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 :ضحايا اجلرائم اإلرهابية :الثايناملبحث 

إنّ وقوع اجلرمية اإلرهابية يرتب حتما سقوط ضحايا، مما يلقي على عاتق اجلناة االلتزام 
) العمل اإلرهايب(بتعويض هؤالء الضحايا، والعلة يف ذلك تعود إىل وقوع فعل غري مشروع 

  .1عليهم
مع نائي بشقيه املوضوعي واإلجرائياملهمة الرئيسية اليت يضطلع ا النظام اجل ورغم أن

ية منها وختفيف عن طريق الوقا هي حماربة الظاهرة اإلجرامية كامل أجهزته العاملة على تنفيذه،
عاجزا عن بلوغ غايته وحتقيق هدفه، حبكم ما يعتريه من ثغرات  ظلّ هذا النظام آثارها، إالّ أنّ 

  .2وخلل وقصور يف بعض مناحي الظاهرة اإلجرامية
متهم، اية القانونية للالعن ريعات اجلنائية إىل إعطاءذهبت أغلب التش ويف هذا السياق -

وانصب االهتمام على سن النصوص املتضمنة ضرورة معاملة أفضل للجناة على حساب 
واملتمثل يف  ويلالضحايا، كل هذا انطالقا من بروز فرع جديد على مستوى القانون الد

بغض النظر عن  ،مراء اليت وضعها مبناسبة معاملة األشخاصاخلطوط احلحقوق اإلنسانو
اليت  ما نادت به الثورة الفرنسيةو، وه3جمين عليهمأو صفام كجناة أو مراكزهم القانونية 

  .4اةأو على مبادئ احلرية واإلخاء واملس) الظاهرية(مها ارتكزت يف قي
دراسات الباحثني من دراسة ارم إالّ أنه بداية من منتصف القرن العشرين حتولت أنظار و

ودوره يف الظاهرة اإلجرامية، وكانت  ة اجلوانب املتعلقة باين عليهإىل دراس ،وظروف اجلرمية
علم الضحية  ورع جديد من فروع العلوم اجلنائية همة لظهور فهذه الدراسات مقد

                                      
دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي،  –خالد مصطفى فهمي، تعويض املضرورين من األعمال اإلرهابية : أنظر-1

  .36، ص 2007اإلسكندرية، 
 –داليا قدري أمحد عبد العزيز، دور اين عليه يف الظاهرة اإلجرامية وحقوقه يف التشريع اجلنائي املقارن : أنظر -2

  .05، ص 2013لم اين عليه، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، دراسة يف ع
رباب عنتر السيد إبراهيم، تعويض اين عليهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، رسالة دكتوراه، : أنظر -3

  .13، ص 2001جامعة املنصورة، 
، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، 1، طحممود حممود مصطفى، حقوق اين عليه يف القانون املقارن:أنظر -4

  .05، ص 1975القاهرة، 
  .04، ص 2004وائل أمحد عالم، احلماية الدولية لضحايا اجلرمية، دار النهضة العربية، مصر،  -  



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

102 

 

"victimologie"1، اخلالف وين عليه، وهمع اإلشارة إىل أنّ هناك من يطلق عليه علم ا
  .املوايل سنربزه يف املطلبالذي 

أزالت الكثري غلون ذا العلم عن نتائج جديدة ولقد أسفرت الدراسات اليت أجراها املشت
جه القصور يف أو واين عليه، وكشفت عن كثري من  ن الغموض يف حلقة اجلرمية واجلاينم

  .اين عليهوبطرف هام يف الظاهرة اإلجرامية، أال وهالنظام اجلنائي الذي لن يبدأ إالّ باالهتمام 
ء على سليط الضوتوعليه فإن دراسة موضوع تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية يقتضي منا 

ض ملفهوم رباإلضافة إىل التع ،زه عن بعض املفاهيم األخرىيمتيمفهوم الضحية بصفة عامة و
مدى تأثري ومث دور اين عليه يف اجلرمية  قارن القانون امليف اجلزائر ويف اإلرهايبالعمل  ةضحي

  .ذلك على حقه يف التعويض
الفقه الوضعي تعريف الضحية وأقام معيارا للتفرقة  تناول :تعريف الضحية :األولاملطلب 

بتعريف الضحية وبيان  من جانبه كما عين الفقه اإلسالمي ،واملضرور )2(بينه وبني اين عليه
اين أو فت الضحية عر توى التشريعي فقليلة هي النصوص القانونية اليت املسأحواله، أما على 

ومجهورية بولندا وبعض القوانني األجنلوأمريكية اخلاصة  سابقا عليه، ومثاهلا التشريع السوفيييت
أما بالنسبة  ،من جهته  يف تعريف الضحية كما أنّ القضاء قد ساهم ،ةبتعويض ضحايا اجلرمي

على إبراز  –على غرار املشرع اجلزائري  –فاقتصرت جل التشريعات ،ل اإلرهايبلضحية العم
  .فئة الضحايا دون إعطائهم تعريفا حمددا

   

                                      
طبوعات دراسة يف علم اين عليه،دار امل–عمروالعروسي،املركز القانوين للضحية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي : أنظر -1

  .15، ص2010اجلامعية،اإلسكندرية،
يعرف اين عليه لغة بأنّ اسم مفعول من جىن جناية، ويقال جىن على نفسه، وجىن على قومه، وجىن الذنب على  -2

القصاص يف الدنيا أو فالن أي جره إليه، واجلناية لغة هي الذنب واجلرم وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب 
  .وجتنى فالن على فالن ذنبا، إذا تقوله عليه، وهوبريء وجتىن عليه وجاىن، ادعى عليه جنايته واآلخرة،
  .154، دار بريوت للطباعة والنشر، ص 14لسان العرب البن منظور، ج -          
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  :التعريف الفقهي للضحية :األولالفرع 
األمر الذي انعكس يف و، وه1ما بني مضيق وموسع اجتاهات الفقهاء ذا الشأنت أوتتف

  .2انع للضحيةالنهاية على إعطاء مفهوم جامع وم
  :جتاه املضيقاإل :األولالبند 

الشخص الذي قصد بارتكاب اجلرمية، :" عرف بعض أنصار هذا االجتاه الضحية بأنه
  .3"عدى الضرر غريه من األشخاصأوت وإن مل يصبه ضرر ،اإلضرار به أساسا

قتصرا فاملالحظ من خالل هذا التعريف أنه أغفل الضحايا يف اجلرائم غري العمدية، م
ضف إىل ذلك أنّ اعتماد هذا التعريف يدخل يف زمرة  ،4اإلشارة إىل ضحايا اجلرائم العمدية

  .الضحايا حاالت اخلطأ يف شخص اين عليه
 :نتقادات ويف سبيل تفاديها، ذهب فريق آخر إىل تعريف الضحية بأنهأمام هذه اإل

اين أو الضحية وا يكون هغالبا م ، ذلك أنّ املضرور5"الشخص الذي سببت له اجلرمية ضررا"
  .6ونادرا ما يكون املضرور شخصا غريه عليه

، بسبب اعتماده على معيار الضرر دون غريه عريف بدوره مل يسلم من النقدلكن هذا الت
ألنه قصر وصف الضحية  ليس جامعاوفه. راد إبرازهال يعد تعريفا جامعا مانعا للمعىن امل إذ

                                      
  .16كل من رباب السيد عنتر إبراهيم، املرجع السابق، ص : أنظر -1
  .81ص  رجع السابق،داليا قدري أمحد عبد العزيز، امل -  
  .05، ص 2012ن، القاهرة، .د.أمحد علي جماهد، املسؤولية عن تعويض ضحايا اإلرهاب، رؤية أمنية، ب: أنظر -2
حق الفرد يف اخلصومة اجلنائية، رسالة دكتوراه يف العلوم اجلنائية، أو ي، االام الفردي أو عبد الوهاب العشم: أنظر -3

  .289ص    1953جامعة القاهرة، 
  .112حقوق اين عليه يف القانون املقارن، املرجع السابق، ص  حممود حممود مصطفى،:أنظر -  4
  .26، ص 1989ي، الدعوى املدنية أمام احملاكم اجلنائية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، أو حسن صادق املرصف -  
  .09، ص 1991، القاهرة، ن.د.ب –القسم العام  –مأمون حممد سالمة، قانون العقوبات : أنظر -  5

  .26، ص 1983حسين حممد اجلدع، رضا اين عليه وآثاره القانونية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -        
  .114حممود حممود مصطفى، حقوق اين عليه يف القانون املقارن، املرجع السابق، ص :أنظر -  6

- Ann JACOBS et Katrien LAUWAERT , le droit des victimes , Anthémis , université de Liège 

, 2010 , P23. 

-Gérard Lopez , Victimologie , D , 1997 , P15 . 
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كل من عرضت اجلرمية ن اجلرمية، مع أنّ القانون يضفي هذا الوصف على على املضرور فقط م
األمر  ،حاالت الشروع يف اجلرائم وإن مل يصبه ضرر فعلي، وهذا يتحقق يف مصاحله للخطر

من وقع على مصلحته احملمية، فعل جيرمه "حمل بعض الفقهاء على تعريف الضحية بأنه  الذي
  .1"عرضها للخطرأو عل ضررا معينا، القانون، سواء أحلق به هذا الف

واملالحظ أنّ مفهوم الضحية لدى أنصار هذا االجتاه يتالءم مع مفهوم اين عليه الذي 
  .تتحقق فيه وحده نتيجة اجلرمية

  :جتاه املوسعاإل :البند الثاين
كل من يلتزم  أو   ت به اجلرميةكل من أضرويرى أصحاب هذا االجتاه أنّ الضحية ه

  .2ته قبله بتعويض الضرر الناشئ من جرمياجلاين
وحسبهم كل من أصابه ضرر  ،فيأخذ أنصار هذا االجتاه من الضرر معيارا لتحديد الضحية

الشخص "ما جعل البعض منهم يعرف الضحية بأنه وغري مباشر من اجلرمية اعترب ضحية، وهوول
  .3"أم غري مباشر الذي أصابه الضرر من جراء اجلرمية، سواء كان الضرر مباشرا

واملالحظ على مفهوم الضحية عند أصحاب االجتاه املوسع ينطبق متاما مع املضرور الذي 
اجلرمية بصفة  ة إىل اين عليه الذي وقعت عليهيرادف يف معناه الضحية، فيشمل باإلضاف

من  إالّ أنهم أضريوا ،عتداءحقهم نتيجة اإلمباشرة، كذلك األشخاص الذين مل تتحقق يف 
اين واين عليه، ومثال ذلك جرمية القتل، فالقتيل الذي أزهقت روحه ه جراء استهداف 

                                      
، 1985، دار النهضة العربية، القاهرة، 3ط -القسم العام –أمحد فتحي سرور، الوسيط يف شرح قانون العقوبات  -1

  298.3ص 
العامة يف كفالة حقوق اين عليه يف مصر، حبث مقدم مبناسبة املؤمتر الثالث البشرى الشورجبي، دور النيابة :أنظر - 2

، 1989مارس  14- 12للجمعية املصرية للقانون اجلنائي، حول حقوق اين عليه يف اإلجراءات اجلنائية، القاهرة، من 
  .198، ص 1990دار النهضة العربية، القاهرة، 

 عليه يف القانون الوضعي مقارنا بالشريعة اإلسالمية، رسالة دكتوراه، جامعة عادل حممد الفقي،حقوق اين: أنظر -3
  .21،ص 1984عني مشس، 

- Bousât et (J)’Pinatel ,traité théorique et pratique de droit pénal, l.g.d.j ,1997, P:588. 
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أو عليه، بينما الذين تضرروا من جراء فعل القتل هم ورثته الذين تثبت هلم صفة الضحايا 
 .1زم اجلاين بتعويضهم عن الضرر الذي سببه هلم بفعل جرميتهتويل ،املضرورين

باملبادئ األساسية لتوفري  يف إعالن األمم املتحدة املتعلق عريف الضحيةت :الفرع الثاين
  .العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة

املتضمن  34/40، أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار 1985نوفمرب  29يف  -
 .استعمال السلطةإعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة 

مجاعيا مبا يف أو األشخاص الّذين أصيبوا بضرر فرديا "حيث نص على أنّ الضحايا هم 
اخلسارة االقتصادية واحلرمان بدرجة كبرية أو املعاناة النفسية، أو العقلي أو ذلك الضرر البدين 

قوانني اجلنائية حاالت إمهال تشكل انتهاكا للأو من التمتع حبقوقهم األساسية عن طريق أفعال 
رم اإلساءة اجلنائية الستعمال السلطة، ، مبا فيها القوانني اليت جتالنافذة يف الدول األعضاء

معاليها أو ويشمل مصطلح الضحية أيضا حسب االقتضاءالعائلة املباشرة للضحية األصلية 
نع أوملنتهم املباشرين واألشخاص الّذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل ملساعدة الضحايا يف حم

  ."اإليذاء
 متثل ضحايا اجلرمية، األوىل:فاملالحظ أن هذا التعريف اشتمل على طائفتني من الضحايا 

حاالت اإلمهال اليت تشكل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول أو أي ضحايا األفعال 
أو ضحايا األفعال  مهبضحايا إساءة استعمال السلطة و األعضاء، أما الطائفة الثانية فتتعلق

حاالت اإلمهال اليت ارتبطت أساسا إىل يومنا هذا بانتهاكات طالت املبادئ الدولية املعترف ا 
  .2واملتعلقة باحترام حقوق اإلنسان

نظرا للطابع الشمويل جلرائم اإلرهاب، فإنّ التعريف الوارد يف إعالن األمم واملالحظ أنه 
يد مع الضحايا الذين ختلفهم األعمال اإلرهابية، وعليه يتماشى املتحدة جاء مناسبا إىل حد بع

  .سعأو مع حتقيق عدالة أفضل وإنصاف 
   

                                      
  .16رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص :أنظر -1
 .07، صرجع السابقامل ،د عالموائل أمح :أنظر - 2
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  : التعريف القانوين للضحية :الفرع الثالث
مبا فيها املشرع  التشريعات العربيةجل ه يف ذلك تيعرف املشرع الفرنسي الضحية وتبعمل 

بسبب ما يثريه من أو  ،وضوح املصطلحقد تكون العلة يف ذلك هي شدة و ،اجلزائري
ومع ذلك فإن بعض القوانني اهتمت بتعريف الضحية ومنها األجنلوسكسونية، ، 1اعتراضات

ا لتعريف الضحية بني التضييق والتوسيع، فمن الدول تناوهلت هذه التشريعات يف أوتوقد تف
امل ويف ال ايأو انون هجند كل من نيوزلندا، قانون نيويورك وق األولاليت انتهجت األسلوب 

سليب صادر من أو قتل بفعل إجيايب أو الشخص الذي أصيب "حيث عرفت الضحية بأنه  ،األ
فاملالحظ من خالل هذا التعريف أنه قصر اهتمامه على الضحايا يف اجلرائم ضد " شخص آخر

بط قيام ألنّ هذه األنظمة تر ،ضد األموال خاصة تلك الواقعة ،األشخاص دون باقي اجلرائم
وما عدا  ،بتلك اليت يكون حملها األشخاص فقط ائمرمسؤولية الدولة يف تعويض ضحايا اجل

  .وبالتايل ال تعويض ،ذلك فال مسؤولية
ضحايا اجلرمية حيث لاالجتاه السابق اعتنقت دول أخرى التعريف املوسع  فوعلى خال 

يجة مباشرة جلرمية من جرائم ويف كنتأوتالشخص الّذي حدثت له أضرار مادية "عرفته بأنه 
شخص آخر جنمت له أضرار  أي شخص كان يعتمد من الناحية القانونية علىوهأو العنف 
  ".كنتيجة مباشرة جلرمية من جرائم العنف مادية 

ما يتفق مع ما ذهب وع بني الضحية واين عليه، وهوما يالحظ على هذا التعريف انه جيم
مثلما  ديده لضحايا اجلرائم اإلرهابية الّذين يستحقون التعويضإليه املشرع اجلزائري عند حت

  .سنربزه الحقا
  ): التعريف القضائي(تعريف الضحية يف أحكام القضاء  :الفرع الرابع

الّذي يقع عليه وه"الضحية بل عرفت اين عليه بأنه  حمكمة النقض املصرية مل تعرف
اء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا مبعىن أن يكون هذا ه الترك املؤمث قانونا، سوتناوليأو الفعل 

وذا تكون حمكمة النقض املصرية قد " الشخص نفسه خمال للحماية اليت يهدف إليها املشرع
قصرت اين عليه على من يقع عليه الفعل ارم دون األشخاص الّذين يتضررون من فعل 

                                      
1
 - Gérard Lopez , op , cit , P15. 
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يف اجلرائم  اين عليهأو ى تعريف الضحية ، مع العلم أننا مل نتمكن من احلصول عل1اجلرمية
  .يف أحكام القضاء اجلزائري بصفة عامة

  : العنف رائمجويض ضحايا لتع األوروبيةمفهوم الضحية يف االتفاقية : الفرع اخلامس
تعويض ضحايا اجلرائم العنيفة مبدنية لاألوروبيةاعتمدت االتفاقية  1985نوفمرب  24تاريخ ب

جيوز هلم تلقي  منامتفئ ثالث اإلتفاقية يف مناملادة الثانية حصرمحيث  ،الفرنسية غوربستراس
  : يالتعويضات وه

انتقاص يف الصحة يعزى أو وهم الذين يعانون من إصابة جسدية خطرية : األوىلالفئة  -
  .مباشرة إىل جرمية متعمدة من جرائم العنف

ن ميوتون نتيجة جرمية من هذه األفراد الّذين يعوهلم األشخاص الّذي: الفئة الثانية -
  .اجلرائم
عند مساعدة أو ة منع جرمية أوليقتلون عند حمأو األشخاص الّذين يصابون : الفئة الثالثة -

  .2مساعدة الضحيةأو إلقاء القبض على مذنب أو الشرطة يف منع جرمية 
ملستحقون وعليه نستنتج بأن االتفاقية مل تقم بتعريف الضحية بل قامت بتحديد الضحايا ا

، ومع ذلك فإنّ االتفاقية توسعت فيما يتعلق ذه املسألة األخرية ما يتماشى مع 3للتعويض
كفالة حقوق األشخاص الّذين أصيبوا بأضرار من جراء خمتلف جرائم العنف، سواء بصفة 

  .غري مباشرةأو مباشرة 
  : زائريمفهوم الضحية يف اجلرائم اإلرهابية وموقف املشرع اجل: الفرع السادس

بعد استعراض مفهوم الضحية يف الظاهرة اإلجرامية بصفة عامة، فإنه من الالّزم أن نتطرق 
غلى مفهوم الضحية يف اجلرمية اإلرهابية والسبب يعود إىل خصوصية اجلرمية اإلرهابية، وتأثري 
هذه اخلصوصية على مفهوم الضحية فيها، مثلما جيب عرض موقف املشرع اجلزائري من 

  .ديد مفهوم ضحية العمل اإلرهايب ومدى توقيفه يف ذلكحت

                                      
  .25و 24رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص: أنظر -  1
  .هذا ما ورد يف املذكرة التفسريية لإلتفاقية - 2
  .14، ص2008نصر الدين بومساحة، حقوق ضحايا اجلرائم الدولية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، : أنظر -3
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  : مفهوم الضحية يف اجلرائم اإلرهابية :األول البند
إنّ الكشف عن عالقة اإلرهايب بضحيته يف اجلرمية اإلرهابية يقودنا إىل نتيجة مهمة تتمثل 

ملنطقية اليت حتكم خيوط الروابط افي فيها اإلرهابية اليت تنت يف متيز اجلرائم التقليدية عن اجلرائم
من واجلرمية، ففي الغالب أن اإلرهايب وضحيته ال يعرف أحدمها اآلخر، فاجلرمية اإلرهابية ختل

أي شيء ميكن أن أو أي شخص و، كما أن موضوع جرمية اإلرهاب ه1العنصر الشخصي
طفال يكون حمال لالعتداء بأسلوب يثري االنفعال ويلفت األنظار، فضحايا اإلرهاب هم األ

والسياح واألجانب واملسافرين ورجال الدين ورجال السياسة ورجال األمن، وبعبارة موجزة 
هم أي إنسان، ونفس القول ينطبق على املنشآت واألشياء واملؤسسات اليت تكون هدفا 

لرعب سائل من طبيعتها إثارة اوواملنظم ل لعمديا، وهذا عن طريق االستخدام 2لإلرهابيني
  .داف معينةحتقيق أه غرضب

ا إما للحصول على الشهرة لكن أحيانا يكون الضحية يف اجلرائم اإلرهابية مقصودا وهذ
من أجل احلصول على املال لغرض متويل العمليات أو دوليا، أو شخصية معروفة داخليا  كقتل

من أجل الدعاية السياسية، وعليه ميكن تقسيم ضحايا اإلرهاب إىل ثالثة أو اإلرهابية، 
  .فأصنا

أو ئك الّذين أولصنف من الضحايا هويته غري معروفة يف اجلرمية اإلرهابية، وهم : أوال
كالشخص الّذي تصادف مروره مبكان انفجار  ،قفهم سوء حظّهم يف مسرح اجلرمية اإلرهابية

  .سيارة مفخخة مثال
 من ظيفتهم تشكل حمل اعتبار لدى اإلرهابينيلكن وضحايا غري مقصودين لذوام و: ثانيا

وهذا الصنف من الضحايا يستمد هويته عادة من انتمائه إىل مهنة  ،أجل مشروعهم اإلجرامي
  .اخل...نشاط معني يف اتمع، كرجال الشرطة، رجال األعمالأو 

                                      
املواجهة التشريعية جلرائم اإلرهاب يف التشريع املصري والقانوين املقارن  -أمحد عبد العظيم مصطفى املصري :أنظر -1
  .149، ص2003رسالة لنيل درجة دكتوراه يف احلقوق، جامعة القاهرة،  -
  .60، املرجع السابق، صإبراهيم رباب عنتر السيد :أنظر -2
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نا تكون عالقة الضحية باإلرهايب ضحايا هويتهم مقصودة لدى اإلرهابيني، وه: ثالثا
  .يانه سابقارهابية يف هذا الشأن مثلما سبق بإلما تتميز به اجلرمية اعلى عكس شخصية 

ويف معظم األحيان يشكل دور الضحية يف اجلرمية اإلرهابية عائقا أمام حقه يف التعويض إالّ 
  .1يف حاالت خاصة

إنقاص مقداره أو كما أن عالقة اين عليه باجلاين قد تكون سببا يف رفض طلب التعويض 
  .2بعا لعالقاته مبرتكب الفعل اإلجراميأوتجلرمية، تبعا لسلوك الضحية عند وقوع ا

   :اجلرائم اإلرهابية ضحيةمن تعريف موقف املشرع اجلزائري  :الثاين البند
جيرب اإلرهابية وأحقيتهم يف تعويض ضحايا األعمال  مفهوم تناولنص قانوين  أولإن 

املؤرخ يف  93-01م عي رقيشرتمن املرسوم ال 145حقوقهم، كان نص املادة  يكفلوأضرارهم 
املعدل واملتمم مبوجب املرسوم  1993واملتضمن قانون املالية لسنة  1993يناير من سنة  19

والذي حدد كيفيات تطبيق أحكام املادة  1993 ويولي 27املؤرخ  يف  181/93شرعي رقم تال
 1997سنة وماي 31سالفة الذكر، وبعدها صدرت تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة يف  145

تعويض "ش الشهري واملنصوص عليه حتت عنوان  حددت شروط وكيفيات ختصيص املعاواليت
، وأخريا "حادث واقع يف إطار مكافحة اإلرهابأو  ر البدنية النامجة عن عمل إرهايباألضرا

واملتعلق مبنح تعويضات  1999فرباير  13املؤرخ يف  99-47صدر املرسوم التنفيذي رقم 
املادية اليت حلقت م نتيجة أعمال أو يني ضحايا األضرار اجلسدية لصاحل األشخاص الطبيع

واملالحظ أن .حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصاحل ذوي حقوهلمأو إرهابية، 
ت الضحايا وحقهم يف تناولاملشرع من خالل خمتلف النصوص اليت تصدت للجرائم اإلرهابية و

حتديد هؤالء الضحايا وال اإلرهابية بل كل ما قام به همل يعرف لنا ضحايا األعم ،التعويض
 م املتحدة حلقوق الضحايااألم تفاقيةا يتماشى مع ما ذهبت إليه اواألضرار حمل التعويض وهذ

                                      
يعتد بسلوك الضحية، فحىت مع توافر شروط  1977/01/03لتعويض الفرنسي الصادر يف حيث كان قانون ا -1

فيض املبلغ احملكوم به إذا ثبت مسامهته بسلوكه اخلاطئ يف أوختالتعويض، جيوز للّجنة املختصة رفض طلب الضحية 
  .وقوع الضرر، كاقترابه من مسرح اجلرمية رغبة منه يف اإلطالع

  .ج الفرنسي.إ.ق 3و 2فقرة  706املادة  :أنظر -2
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اليت سبقت دراستها، كما أن املشرع اجلزائري حصر الضحايا يف األشخاص الطبيعيني دون 
  .األشخاص املعنوية
  . اين عليه والضحيةالتفرقة بنيمهية أو ضوابط: املطلب الثاين

 مث ،بني اين عليهوه ملعيار الفقهي يف التمييز بيناوتعريف املضرور ل أوالعرض تسوف ن
  .القانون اإلجرائي واملوضوعي كل من ألمهية التفرقة بني اين عليه واملضرور على مستوى

  .يف الفقه الضحيةوضوابط التفرقة بني اين عليه  :األولالفرع 
حيث أن مدلول  ،مستفاد من تعريفه يف القانونوال خيتلف مدلول املضرور يف الفقه عما ه

سع نطاقا من مدلول اين عليه لشموله كال من اين عليه وكل أو املضرور من اجلرمية 
شخص ناله ضرر من اجلرمية، حىت يف حالة عدم وقوع اعتداء على حقه الذي حيميه النص 

  .1ياجلنائ
وقانون حتقيق اجلنايات الفرنسي أن  ن أحكام قانون اإلجراءات اجلزائيةواملستفاد م

ميلك تبعا لذلك ومعنوي ناله ضرر من اجلرمية وهأو كل شخص طبيعي واملضرور من اجلرمية ه
  .2حق االدعاء املدين واالدعاء املباشر، بينما ال ميلكهما اين عليه غري املضرور

بأنه الشخص الطبيعي  هإىل إجياد تعريف أكثر دقة للمضرور، حيث يعرف وقد ذهب البعض
املعنوي الذي أصابته اجلرمية بالضرر املؤكد واملباشر، ويلزم مع ذلك ضرورة توافر عدة أو 

عناصر حىت يكتسب اين عليه صفة املضرور، وبالتايل يكون له حق االدعاء املدين 
تتعرض مصاحله  كليهما، وال يكفي أنأو معنوي  أوأن يصاب بضرر مادي ووه،واملباشر

  3(جيب أن يكون هذا الضرر شخصيا ومؤكدا وتربطه بالفعل عالقة سببيةللخطر فحسب، بل 

                                      
  .56، ص1975فوزية عبد الستار، قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين،دار النهضة العربية، القاهرة، : أنظر -1
  .وما بعدها 81حممود  حممود مصطفى، حقوق اين عليه يف القانون املقارن، املرجع السابق، ص :أنظر -2
وما  176،دار النهضة العربية، القاهرة، ص 3ح قانون اإلجراءات اجلنائية، طحممود جنيب حسين، شر: أنظر  -3

  .بعدها
، دار النهضة العربية، القاهرة، 1،ط1مأمون حممد سالمة، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، ج -  

  .235، ص 2000
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إن معيار الضرر الذي اعتمد عليه أصحاب االجتاه املوسع يف تعريف اين عليه ال يصلح 
املضرور من اجلرمية، أو الضحية مفهوم  لتحديد املقصود باين عليه، ولكنه يصلح لتحديد

اين عليه أم شخصا آخر، وباإلضافة إىل ذلك فإن معيار الضرر وسواء أكان هذا املضرور ه
  .1يقتضي االستعانة مبعيار آخر يبني إذا كان هذا الضرر مباشرا أم غري مباشر

ين عليه عيار الضرر للتفرقة بني اامل لذلك اعتمد بعض الفقهاء على معيار آخر خالف
معيار املصلحة احملمية جنائيا، والذي يتحدد مبوجبه اين عليه وهواملضرور من اجلرمية، و

ذلك  ،عرضتها للخطرأو باعتباره صاحب هذه املصلحة احملمية جنائيا واليت أضرت ا اجلرمية 
ه  علين الفعل اإلجرامي حيدث ضررا بأكثر من مصلحة قانونية، ومن مث يتعني حتديد اينأ

االعتبار من النص التجرميي، يف حني تثبت لغريه من  لكونه صاحب املصلحة املأخوذة بعني
أصحاب املصاحل األخرى صفة املضرور، ومن هنا فإن التفرقة بني املصلحة احملمية بوصفها 

ع املوضو اتعلق  فإذا ،هلا أمهيتها ،وبني املوضوع املادي للسلوك ،املوضوع القانوين للجرمية
تثبت صفة اين عليه واملضرور لذات الشخص، أما إذا كانت املصلحة احملمية  ،املادي للسلوك

 ولثبتت صفة اين عليه لأل ،تتعلق بشخص خمتلف عمن تعلق به املوضوع املادي للسلوك
  .2وصفة املضرور للثاين

املضرور إىل أنه إجياد معيار للتمييز بني اين عليه و سبيل كذلك ذهب البعض اآلخر يف
مصاحل أخرى ألشخاص آخرين غريه، هذه و يترتب على املصلحة اليت يصوا القانون لشخص

 محايته حلق اإلنسان يف احلياة قوق االرتفاق، فالقانون مثال يسدياملصاحل ميكننا وصفها حب
احلق  فقدق الزوجة واألبناء يف اإلعالة، وبقوق لغريه، مثل حاحلقد تترتب عليه بعض  الذي

املصان تصاب احلقوق املرتفقة بأضرار مؤكدة ومباشرة، ويوصف أصحاا باألشخاص 
صلحته من حقوق ارتفاق اين عليه، فإذا ما حتررت مواملضرورين، وصاحب احلق املصان ه

انفرد بصفيت اين عليه واملضرور معا، أما إذا اقتصرت  ،اجلرمية بالضرر مصلحته أصابتو
                                      

، دار النهضة العربية، 3راسة حتليلية مقارنة، طأمحد شوقي عمر أبوخطرة، التدخل يف الدعوى اجلنائية، د:  أنظر -1
  .40-24ص        1997

  .117، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1حممود حممود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط-  
  .99-98، املرجع السابق، ص - القسم العام -مأمون سالمة، قانون العقوبات : أنظر  -2
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توافرت للشخص  ،تداء على احلق على جمرد تعريضه للخطر دون اإلضرار بهنتيجة فعل االع
  .1صفة اين عليه فقط

  .أمهية التفرقة بني اين عليه واملضرور: الفرع الثاين
يف اآلثار وتبد همابعد أن عرضنا ملعيار التمييز بني اين عليه واملضرور فإن أمهية التفرقة بين

اإلجرائي، فقد أو لتمييز بينهما سواء على مستوى القانون املوضوعي اهلامة اليت تترب على ا
 للمضرور، وبالعكس فقد يعطى للمضرور حقوقا ال املشرع اين عليه حقوقا ال تعطىمينح 

وهذا ما سنعرض له يف التفرقة بني  ،بشروط معينة إال ثبت له تأوالتثبت البتة للمجين عليه 
  .توى القانون اإلجرائي واملوضوعياين عليه واملضرور على مس

  .أمهية التفرقة بني اين عليه واملضرور على مستوى القانون اإلجرائي: األولالبند 
أمهية التمييز بني اين عليه واملضرور من اجلرمية يف جمال الشكوى وتبد يف هذا السياقو

ة املختصة اجلهة األصيل واالدعاء املباشر على وجه اخلصوص، فإذا كانت النيابة العامة هي
عن  هذه السلطةفإن املشرع أحيانا حيد من  ،بتحريك الدعوى العمومية دون تقييد لسلطتها

 تتمكن من حتريك الدعوى طريق استلزام تقدمي شكوى من اين عليه يف بعض اجلرائم حىت
صفة املضرور من ، وهذا احلق مقرر للمجين عليه فقط وال يثبت ملن مل يتوافر فيه إال العمومية

  .اجلرمية دون صفة اين عليه
كي  ي بكون الشخص جمنيا عليهباإلضافة إىل ذلك جند املشرع أحيانا أخرى ال يكتف

وإمنا يتطلب فضال عن ذلك ضرورة ، ه أثرها يف حتريك الدعوى العموميةيرتب على شكوا
كصفة املوظف العام ومن يف توافر صفة معينة يف الشاكي، فقد تكمن يف صفة قانونية عالقة به 

، وقد تتمثل يف ج.ع.ق144قذفه املنصوص عليها يف املادتني أو حكمه بالنسبة جلرمية سبه 
  .2اخل...املخل باحلياءصفة طبيعية كصفة األنثى يف الفعل 

                                      
  .263جلدع، املرجع السابق، ص حسين حممد ا: أنظر –  1
، ص 1990رسالة دكتوراه، ج القاهرة، ط -دراسة مقارنة-سعود حممد موسى، شكوى اين عليه : أنظر – 2

182-193.  
  .103داليا قدري أمحد عبد العزيز، املرجع السابق، ص_  
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تطلب صفة اين عليه يف التقدم بالشكوى وإمنا تطلب صفات فهنا مل يكتف املشرع ب
ين عليه حىت ترتب شكواه أثرها القانوينأخرى إضافية يف ا.  

يعطى املضرور من اجلرمية أحيانا من  ئيةاآلخر جند قانون اإلجراءات اجلزاوعلى الوجه 
احلقوق ما ال يعطى للمجين عليه، ومن ذلك قصر االدعاء املباشر واالدعاء املدين على املضرور 

  .رميةمن اجل
ال يثبت للمجين عليه إال إذا ثبتت له صفة املضرور، وهذا احلق املقرر للمضرور من اجلرمية 

أديب من اجلرمية ميكن التعويض أو وينبين على ذلك أن اين عليه الذي مل يصبه ضرر مادي 
بطريق االدعاء املباشر، واحلكمة املقصودة من قصر  ليس من حقه حتريك الدعوى العمومية،عنه

املطالبة بتعويض وترجع إىل أن موضوع هذا االدعاء هاالدعاء املباشر على املضرور من اجلرمية 
من يدعي إصابته بضرر من وعن ضرر نشأ مباشرة عن اجلرمية، وبالتايل فإن من له احلق فيه ه

  .1اجلرمية ويطالب بالتعويض عنه
  .قانون العقوبات بني اين عليه واملضرور يف أمهية التفرقة: البند الثاين

على ختلف  يث يعلق قانون العقوباتاين عليه واملضرور تظهر حجند أمهية التمييز بني 
إهانة املوظفني والتعدي  صفة اين عليه عدم اكتمال البنيان القانوين للجرمية كما يف جرائم

هدم بعض أركان أو كذلك جند أن رضاء اين عليه مثال له أثره يف إباحة بعض اجلرائم ،عليهم
، فرضاء اين عليه تارة يكون سبب إباحة للجرمية الواقعة عليه، وتارة اإلعفاء منهاأو اجلرمية 

ضاء اين عليه يف جرائم جند أن ر األوليكون سبب إعفاء من عقوبتها، ومن قبيل الفرض 
على املال كالسرقة والنصب وخيانة األمانة يزيل عن هذه اجلرائم وصف اإلجرام،  اإلعتداء

مارسة األعمال الرياضية البدنية كاملالكمة واملصارعة يزيل صفة وكذلك رضاء اين عليه مب
ق به يف حدود األصول الفنية للرياضة، وذلك واجلرح عن اإلصابات اليت تلحجرمية الضرب 

تتضح األمهية القصوى للتفرقة بني  كما،استنادا ملا جرى عليه العرف الرياضي يف هذا الشأن
حيث  ،الدولة بتعويض الضرر الناشئ عن بعض اجلرائم يف صور قيام عليه واملضروراين 

                                      
  .22-21حممد أبوالعال عقيدة، املرجع السابق، ص :  أنظر –1
  .103د العزيز، املرجع السابق، صداليا قدري أمحد عب_
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معظم التشريعات تشترط يف الشخص ف ،تقصره الدولة على اين عليه وحده دون املضرور
طالب التعويض أن يكون جمنيا عليه باملعىن الذي يقصده املشرع يف التشريعات اخلاصة 

تصديه ملسألة  اجلزائري لدى عكس ما ذهب إليه املشرعوهو  ،عويض من أموال الدولةبالت
  .ئم اإلرهابيةالتكفل بضحايا اجلرا

أي شخص يصاب بأضرار من جراء احلوادث الطبيعية، كمن  جمنيا عليهال يعد  كما
فهؤالء ميكن اعتبارهم ضحايا  ،يصاب بأضرار من السيول والزالزل واألمطار، واألمراض

، رغم أم 1عامة وليست جرائم خطاروليسوا مبجين عليهم ألن هذه احلوادث ما هي إال أ
ذات األساس وهو ،يستحقون التعويض من قبل الدولة على أساس مبدأ التكافل اإلجتماعي

  .الذي بين عليه تكفل الدولة بتعويض ض اجل اإلر كما سنبينه يف الباب الثاين من الرسالة
  .دور اين عليه يف الظاهرة اإلجرامية: املطلب الثالث

ميثل ولدراسة العلمية للظاهرة اإلجرامية غري كاملة لعدم دراسة اين عليه، وهلقد ظلت ا
فرع  1948العنصر الثالث يف هذه الظاهرة جبانب ارم واجلرمية، إىل أن ظهر ابتداء من عام 

 ،victimologieبعلم اين عليه "جديد يهتم أساسا بالدراسة العلمية للمجين عليه مسىي 
ه ذلك الفرع من العلوم الذي يدرس اين عليه املباشر من اجلرمية دراسة أنب 2الذي يعرفو

يهتم وفه. علمية، دف حتديد جمموعة من اخلصائص العضوية والنفسية واالجتماعية املتعلقة به
كما  ،من ناحية ببيان الصفات والسمات املوضوعية والنفسية واالجتماعية والثقافية املتعلقة به

حية أخرى بتحديد العالقات املتبادلة بني اجلاين واين عليه، وكذلك بيان الدور يهتم من نا
وأثر هذا  ،جيع عليها وتسهيل ارتكااالتشأو عليه يف خلق فكرة اجلرمية الذي قام به اين 

  .الدور بالنسبة لتحديد مسؤولية اجلاين وحدود اجلزاء الذي سيوقع عليه

                                      
  .وما بعدها 274حممد يعقوب حيايت، املرجع السابق، ص : أنظر – 1
  .15عمروالعروسي،املرجع السابق، ص -  

2
 - Ezzat Abdel fattah, quelques problèmes posés à la justice pénale par la victimologie. An. 

Int.crim 1966, p 335, meme auteur, la victimologie, qu est-elle, et quel est son avenir, rev Int 

crim-pol-tech 1976, n°2, vol XX, ts, p 113.  
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حيث أن فهم سلوك اجلاين  ،يه يف حتقيق العدالة اجلنائيةوتسهم دراسة علم اين عل
ين عليه، وبيان ودوافعه للجرمية وحتديد درجة خطورته اإلجرامية لن يتأتى إال مبعرفة عالقته با

سهيلها، وحتديد درجة اخلطورة اإلجرامية للجاين أوتيف خلق فكرة اجلرمية  دور هذا األخري
  .ملعاملة العقابية املناسبة حلالتهيساعد بدوره على اختيار نوع ا

ذلك ألن فهم سلوك سة يف جمال الوقاية من اجلرمية، أمهية هذه الدراومن ناحية أخرى تبد
اين عليه بعمق يدفعنا إىل اختاذ أساليب وقائية أكثر فعالية بالنسبة للجاين وأيضا بالنسبة 

أو نع من وقوع األفراد ضحية للجرمية للمجين عليه، وذلك باختاذ التدابري واإلصالحات اليت مت
غريها بكافة الوسائل وعلى خمتلف أولمن العودة مرة أخرى للسقوط ضحية لنفس اجلرمية 

املستويات حلماية اين عليه والدفاع عن حقوقه، وتعويضه عن األضرار النامجة عن اجلرمية، 
من النتائج املباشرة لظهور علم اين  وهذه الفائدة األخرية اليت تعود على اين عليه تعد حاليا

ومتثل التطور احلايل ألحباثه، حيث انتقل هذا العلم يف السنوات األخرية من العلم الذي  ،عليه
ع عن حقوق افجرامية إىل العلم الذي يهتم بالديهتم أساسا ببيان دور اين عليه يف الظاهرة اإل
من أو النامجة عن اجلرمية سواء من األفراد  اين عليه والعمل على تعويضه عن األضرار

  .1الدولة
هلذا يهتم الباحثون بدراسة العالقة بني اجلاين واين عليه للوقوف على حقيقة األسباب   

وخاصة السلوك الذي اختذه اين عليه يف املوقف السابق على  ،اليت أدت إىل وقوع اجلرمية
ك مشاركة من نوع ما قام ا اين عليه يف وقوع ارتكاب اجلرمية مباشرة باعتبار أن هنا

  .2اجلرمية اليت ارتكبت ضده

                                      
  :ملزيد من التفاصيل عن نشأة علم اين عليه وتعريفه وعالقته بالعلوم األخرى انظر – 1

Ezzat A fattah, la victime est-elle coupable ? le role de la victime dans le meurtre en vue de vol, 

les presses de l’université de monteréal, canada, 1971, p253.  
2
 - Hans von hentig, remarks on the interctiong of perptretor and victim, journal of criminal 

law, criminology and police science (march-april) 1941, p 303. 
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وعلى صعيد التشريعات اقترح حديثا يف الدول االسكندنافية أن أصحاب احملالت الذين 
ى يف حوادث السرقات أو يعرضون بضاعتهم بطريقة مغرية ليس هلم احلق يف إقامة الدع

  .1لبنوك مسؤولية قبول الشيكات املزورةالبسيطة، كما اقترح أن تتحمل ا
  :التايلووسوف نعرض هلذا املوضوع يف فرعني على النح

  .دور اين عليه يف الظاهرة اإلجرامية بصفة عامة :األولالفرع  -
  .دور اين عليه يف اجلرمية اإلرهابية: الفرع الثاين -

  .امةدور اين عليه يف الظاهرة اإلجرامية بصفة ع: األولالفرع 
األفراد دون  هرة اإلجرامية وكذلك سبب وقوع بعضحول إسهام اين عليه يف الظا

ملعرفة إىل أي مدى ميكن  ،يا عليهم يف اجلرائم، يصنف الفقهاء اين عليهم إىل فئاتنغريهم جم
هؤالء الفقهاء دراسة العالقة بني  أولأن يساهم الفرد يف اجلرمية اليت وقعت ضده، وكذلك حي

  . ليه فيهااين واين عليه كمدخل لفهم الظاهرة اإلجرامية وبيان مقدار مسامهة اين عاجل
  .فئات اين عليهم: األولالبند 

يقسم الفقهاء اين عليهم إىل عدة فئات حبسب استعدادهم للوقوع كمجين عليهم يف 
  .تهم يف اجلرائم اليت ارتكبت ضدهمكحبسب مشارأو  ،اجلرائم

اين عليهم إىل فئات مل يكن مبنيا على أساس واحد لدى الفقهاء، لذلك اختلفت  وتقسيم
  .فئات اين عليهم حبسب األساس الذي بنيت عليه

أو اجتماعية أو فمن الفقهاء من قسم فصائل اين عليهم معتمدا على أسس بيولوجية 
ذنب اين عليه يف اجلرمية اليت من قسم اين عليهم تقسيما يعتمد على قياس  ومنهم  ،2نفسية

 B. Mendelsohn وقعت ضده، ومن أهم هذه التقسيمات ما قال به كل من األستاذ

  .والدكتور عزت عبد الفتاح
  .ويعد هذا التقسيم قائما على أساس قانوين

                                      
1
 - Richard F sparks, crime and delinquency issues, amonograph series « research on victims of 

crime accoimplishment, issues, and new directions, center for studies of crime and delinquency, 

Maryland USA, 1982, p 6. 
2
 - hans von hentig , the criminal and his victim, Yale university Press , new haven ,1984, pp 

404-438.  
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التقسيم الذي قال به ووسوف نكتفي باإلشارة إىل أحد التقسيمات القانونية وه
Mendelsohn

وضع تقسيما للمجين عليهم يستند إىل بيان مقدار الذنب الذي أسهم فقد .1
  :فيه اين عليه يف اجلرمية اليت ارتكبت ضده، ويشمل تقسيمه الفئات التالية

يشري هنا إىل ووه ،اين عليه الربئ متاما والذي يعتربه مندلسون اين عليه املثايل :أوال -
أي أو يف غري وعيهم  عوا ضحايا للجرمية وهم ك الذين وقئأولاين عليهم من األطفال وأيضا 

  .شخص تصيبه رصاصة طائشة أثناء مروره يف الطريق
وهنا يكون اين عليه قد ساهم بذنب أقل من : اين عليه املذنب بشكل جزئي :ثانيا -

ومثال  ،يتحمل جزءا من املسؤولية مبقدار ما ساهم به يف وقوع اجلرميةوذنب اجلاين وبالتايل فه
  .ذلك املرأة اليت تقدم على اإلجهاض مث تدفع نفسها مثنا لذلك

أو كما قيل اين عليه بإرادته مثل حاالت االنتحار أو اين عليه املذنب كاجلاين  :ثالثا -
  .القتل بدافع الشفقة

  :اين عليه األكثر إذنابا من اجلاين ويشري هنا إىل نوعني من اين عليهم: رابعا -
  .اين عليه املستفز الذي حيرض اجلاين على ارتكاب اجلرمية -1
 .اين عليه املتهور الذي يدفع ارم إىل ارتكاب اجلرمية -2

اين عليه املذنب وحده والذي يتحمل وحده مسؤولية وقوع اجلرمية كما يف  :خامسا-
  .حالة الدفاع الشرعي حيث يبادر القتيل باالعتداء على قاتله

أم جمين عليهم الوهم وهم الذين يزعمون على غري احلقيقة واين عليهم ذو :ساساد -
  .وهم ليسوا كذلك

  :بني السلب واإلجياب اين عليه يف اجلرمية دور: البند الثاين
مدى الدور الذي قد يلعبه اين عليه يف  تناولويف إطار التقسيم سالف الذكر، سوف ن

يكون إجيابيا، ويف إطار الدور السليب  كما قد ،وقفا سلبيا حبثااجلرمية، والذي قد يكون م
للمجين عليه سوف نشري إىل بعض العوامل اليت جتعل بعض األفراد عرضة دون غريهم للوقوع 

  .ضحايا للجرائم، مث نشري إىل تدرج أدوار اين عليه يف إطار الدور اإلجيايبك
                                      

1
 - Mendelsohn « une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: la victimologie rev-

int-crim-pol-tech, 1986, p 95, spec, p 106-107  
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  :يف الظاهرة اإلجراميةلمجين عليه الدور السليب ل: األوىلالفقرة 
ت وهي احلالة اليت مل يساهم فيها اين عليه بأي شكل من األشكال يف اجلرمية اليت وقع

يف التقسيم السابق اين عليه الربئ متاما، وتعد هذه  Mendelsohnما أطلق عليه وعليه، وه
  .هي الصورة املثالية للمجين عليه
يهم األكثر احتياجا للرعاية واإلنصاف، ومن صورة اين علكما تعكس هذه الصورة 

أو يف حالة فقدان الوعي ووههؤالء األطفال اين عليهم، والشخص الذي يقع ضحية للجرمية 
الذي تصيبه رصاصة طائشة أثناء مروره يف الطريق، ويدخل يف إطار هذه الطائفة كذلك ما 

أحيانا جتعل من الشخص جمنيا عليه  اين عليه بالصدفة حيث أن الصدفة وحدها 1أمساه البعض
  .دون دخل له

وقد يكون اين عليه ال دور له يف اجلرمية ومع ذلك يكون حمددا من قبل اجلناة وخاصة يف 
  .جرائم النصب والسرقة
ا إىل أن اين عليه احملدد قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخص 2وقد ذهب البعض

املعنوي أو ليس جمنيا عليه بالذات كالشخص الطبيعي وحملدد فه، أما اين عليه غري امعنويا
 حاالت التجمهر والعصيان اتمع يف جمموعة كما حيدث يفوالذي وقع االعتداء عليه، وإمنا ه

كما ذهب إىل أن الدراسات احلديثة يف علم اين عليه أظهرت يف معظم احلاالت أن  ،املدين
مبجرد الصدفة، بل مت اختيارهم بعناية ووفقا ملعايري أو ليهم جزافا اين عليهم مل يقع االختيار ع

يف نظر اجلاين من  مةمالءحيث أثبتت هذه الدراسات أن بعض األهداف كانت أكثر  ،معينة
  .جه إليها اعتداءهغريها ليو

   

                                      
1
- Mendelsohn ,op.cit , p 95. 

2
 - Ezzat Abdel fattah, the use of the victim as agent of self legitimization « victimology an 

international journal, vol 1976, pp1-7. 

- Ezzat Abdel fattah, le role de la victime dans le passage a l’acte , rev-int-crim-pol-tech ,vol 

,27,1973 , n2 , p142.  
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  :لمجين عليه يف الظاهرة اإلجراميةالدور اإلجيايب ل: الفقرة الثانية
أن دور اين عليه ليس دائما دورا سلبيا إمنا قد  القانونية والنفسية ساتلقد أثبتت الدرا

يكون إجيابيا يف إخراج اجلرمية، بل قد يكون أكثر إجيابية من دور اجلاين وذلك حني يرضى 
ري كمن يريد املوت بسبب آالمه النفسية وغ ،يطلب من اجلاين وقوعهاأو بوقوع اجلرمية عليه 

لب حاالا أن جرمية القتل من أكثر صور اإلجرام اليت تقوم يف أغ ودويب .،ذلك من احلاالت
مبعىن أن اجلاين يكون يف معظم األحيان على عالقة باين عليه  ،على العالقات الشخصية

في جرمية القتل جند أن العالقة ف... ما إىل ذلكأو الزوجية أو كعالقة القرابة والصداقة 
عليه كانت من الدوافع اهلامة للجرمية، بعكس مثال جرمية السرقة الشخصية بني اجلاين واين 

فالسارق ال يهمه شيء سوى  ،جند العامل الشخصي ال أمهية له على اإلطالق يف وقوع اجلرمية
احلصول على األموال حمل السرقة بغض النظر عمن يسرق منه، أما الذي يقوم بقتل شخص ما 

 يوجهوفه ،غري عائلي بينهماأو بسبب نزاع عائلي أو ر ألخذ بالثأأوللشرف مثال أولللعرض 
  .                                                     عليه احتمالياإىل فرد ميكن أن يكون جمنيا  اهتمامه

ية األولوالبحوث اليت أجريت بشأن هذا املوضوع تثبت هذه احلقيقة وهي أن العالقات 
بة نسد إالّ، بينما العالقات الالشخصية ال تؤم حاالت جرمية القتلهي العالقات اليت تسود معظ

ا يف هذا الشأن أن نسبة العالقات ضئيلة جد ية بني األولا، وقد دلت اإلحصائيات اليت قيل
من جممع العالقات  %66.4بلغت " عالقة الصداقة واألسرة والزمالة"اين عليهم واجلناة 

فقط من احلاالت أن اجلاين واين عليه  %12.2واجلناة، بينما وجد املختلفة بني اين عليهم 
  . 1كليهما غريب عن اآلخر

  .صفته يف اجلرميةأو أثر دور اين عليه : البند الثالث
يترتب على وضع اين عليه نتائج قانونية مهمة يف قانون العقوبات سواء تعلق األمر 

إىل وسوف نشري باختصار  ،تقدير التعويض املستحق عنهابأو بتقدير العقوبة أو اجلرمية  بوقوع

                                      
وما  163، ص 1970حوث االجتماعية واجلنائية، مالمح جرمية القتل، الفصل الثامن، جملة املركز القومي للب – 1

  .بعدها
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أخريا أثر دوره يف التعويض وثر دور اين عليه يف العقوبة أثر دور اين عليه يف اجلرمية، مث أل
  .املستحق عن اجلرمية

  .اجلرمية وقوع أثر دور اين عليه يف: األوىلالفقرة 
ين عليه كطرف إجيايب يف بعض احلاالت على من حيث وقوع اجلرمية ينظر املشرع إىل ا

  :التايلوالنح
  .اجلراحي الزم إلباحة عمل الطبيبأو بالتدخل العالجي " املريض"رضاء اين عليه  إن -
كما أن رضاء الالعب باالشتراك يف املباراة يعد شرطا يف إباحة الرياضة وخاصة  -

  .األلعاب العنيفة
اين عليه واعتربه سببا لرباءة املتهم يف حاالت القتل  القضاء برضاء بعض كذلك اعتد -

  .1بدافع الشفقة
كذلك فإن دور اين عليه يف االعتداء يف حاالت الدفاع الشرعي يبيح فعل املدافع  -

منصوص وكما ه وينفي عن الفعل وصف اجلرمية، وينفي عن املعتدي وصف اين عليه، وذلك
  .انون العقوبات اجلزائريمن ق 40و 39عليه يف املادتني 

كما أن طبيعة العالقة بني اجلاين واين عليه قد تكون سببا إلباحة الفعل، فنجد املشرع  -
يبيح بعض األقوال واألفعال إذا ارتكبت استعماال حلق قانوين مثل حق التأديب املقرر للزوج 

قانون األسرة يف  أديب الصغار رغم أن هذا احلق مت إللغاؤه منأوتبشأن تأديب زوجته 
  .اجلزائر

   

                                      
من ذلك ما عرض على القضاء الفرنسي من قضايا مثل قضية قتل أحد أعضاء النيابة زوجته املصابة بورم يف الدماغ  –1

  . الذي ال يطاق وقد برأته احملكمةحيث علل عمله هذا بأنه قيام بالواجب جتاه زوجته اليت تعاين من قسوة األمل
أقدمت فتاة على قتل خطيبها الذي كان مصابا بالسرطان والذي راح يتوسل إليها بوضع حد  1825وكذلك يف عام 

 .آلالمه اليت ال حتتمل، وقد قضت احملكمة برباءة املتهمة
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  :صفته يف تقرير العقوبةأو  عليه أثر دور اين: الفقرة الثانية
ومن  ،يف بعض احلاالت جعل املشرع من صفة اين عليه عامال مؤثرا يف تقدير العقوبة 

  .1مهنتهأو حالته الصحية أو جنسه أو هذه الصفات ما يرجع إىل سن اين عليه 
على وجود عالقة خاصة بني اجلاين واين عليه نتائج عديدة بشأن مقدار رتب فاملشرع ي  

ومنها ما  العقوبة، منها ما يؤدي إىل اإلعفاء من العقوبة ومنها ما يؤدي إىل تشديد العقوبة
  .يؤدي إىل ختفيفها

فمثال جند املشرع أحيانا يقرر اإلعفاء من العقوبة نتيجة لوجود عالقة خاصة بني اجلاين  
صيانة هلا، ومن ذلك جرمية  مصاحل إجتماعية رأى يف اإلعفاء ين عليه تقديرا منه لتحقيقوا

  .السرقة اليت تقع بني األصول
كذلك يشدد املشرع العقوبة إذا توافرت رابطة معينة بني اجلاين واين عليه دف حتقيق  

اب اجلرمية ضده من كأكرب قدر من احلماية للمجين عليه الذي سهلت هذه الرابطة من ارت
  .تفرضها هذه الرابطة من جهة أخرىن أخل بواجبات معينة وكذلك ملواجهة م ،جهة
ليه ظرفا مشددا يف بعض جرائم جعل املشرع من الرابطة اخلاصة بني اجلاين واين عف

ق  261املادة ( كظرف تشديد جلرمية القتل كجرمية قتل األصول اليت حدد هلا عقوبة اإلعدام 
  .) ع ج
أما عن دور اين عليه يف ختفيف العقوبة فقد أخذت به الكثري من التشريعات من ذلك  

التشريع الفرنسي حيث نص على عنصر االستفزاز كظرف خمفف للعقوبة يف جرائم القتل 
  .والضرب واجلرح

از يف االستفزباألعذار القانونية املخففة واليت تعد تطبيقا لفكرة  وقد أخذ املشرع اجلزائري
اجلرح ويستفيد مرتكب القتل " ج.ع.ق279ما نصت عليه املادة  ذلكو قانون العقوبات

على شريكه يف اللحظة أو خر رتكبها أحد الزوجني على الزوج اآلالضرب من األعذار إذا او
ن املشرع مل يذكر لفظ االستفزاز وعلى الرغم من أ ".اليت يفاجئه فيها يف حالة تلبس بالزنا 

                                      
ة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق أطروح -دراسة مقارنة–فهد فاحل مطر، النظريةالعامة للمجين عليه : أنظر – 1

  .245إىل ص  170جامعة القاهرة، ص 
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ة يرى أن علة ختفيف العقاب هي حالة االستفزاز اليت تعتري اجلاين نتيج 1لفقهغري أن ا
فالفاعل يف هذه احلالة يكون واقعا حتت ضغط نفسي شديد يفقده  ،مشاهدته لفعل الزنا

 إرادته مما يدفعه إىل ارتكاب اجلرمية حتت تأثري ضغطالسيطرة على نفسه، ويؤثر على حرية 
  .متهأو تصعب مق

عن تأثري الدور الذي يلعبه اين عليه يف نظرية اجلرمية وكذلك العقوبة، حيث هذا كان 
  .كان اين عليه حمل اعتبار املشرعني يف هذا املقام

ويبقى لنا أن نعرض لتأثري هذا الدور الذي يلعبه اين عليه على حقه يف التعويض وخاصة 
  .التايلواين عليهم على النح يف التشريعات اليت تأخذ مبسؤولية الدولة عن تعويض

موقف بعض و ه يف اجلرمية على حقه يف التعويضتأثري دور اين علي: الفقرة الثالثة
  :التشريعات من املسألة

  :تأثري دور اين عليه يف اجلرمية على حقه يف التعويض :أوال
عتبار عند تقدير الشك أن الدور الذي يلعبه اين عليه يف اجلرمية جيب أن يؤخذ يف اال

 أحقيته للتعويض جيب أن يقدر هذا األخري على قدرأحقيته للتعويض من عدمه، ويف حالة 
احلاالت اليت يكون اين عليه فيها  أكثرمدى مسامهة اين عليه يف وقوع اجلرمية، ومن 

  .مسؤوال عن اإلصابات اليت وقعت له
يتعمد إهانته إهانة أو من يشتم آخر واالستفزاز قد يكون بالقول ك :االستفزاز: أ -

يصفعه على أو ره بنسبه، وقد يكون بالفعل كمن يدفع آخر يف صدره بقوة يعيأو جسيمة 
يبصق عليه، وقد يكون باإلشارة كمن تصدر منه حركات استفزازية بواسطة أحد أو وجهه 

فإنه جيوز  ،جلرميةأعضائه، فإذا ثبت أن اين عليه قد استفز اجلاين وأدى ذلك إىل حدوث ا

                                      
، ص 1985، دار النهضة العربية، القاهرة، 3، ط- القسم اخلاص-أمحد فتحي سرور، قانون العقوبات : أنظر -1

584 ،  
  .268، ص 1986، دار النهضة العربية القاهرة، -القسم اخلاص  -عمر السعيد رمضان،قانون العقوبات  -  
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للمحكمة أن تنقص التعويض وهلا أن ترفض الطلب إذا اقتنعت أن االستفزاز كان له دور كبري 
  .1يف حدوثها

كأصل عام ليس وهارتكاب اجلرمية عليه، وبقبول اين عليه مقدما ووه :الرضا: ب -
أن يكون سببا ، ولكن يف نطاق التعويض جيب 2يف بعض اجلرائم القليلة سببا لإلباحة إال

للرفض، ألنه ليس من املعقول أن يرضى اين عليه باجلرمية طوعا واختيارا، مث يتقدم بطلب إىل 
احملكمة للتعويض عنها، فقبوله باجلرمية هورضا ضمين بتحمل كافة األضرار النامجة عنه، األمر 

فيها أنه ارتضى  الذي جيب معه االعتداد دائما ذا الرضا ووجوب حرمانه يف كل حالة يثبت
  .بوقوع اجلرمية

وتبعا ملا سبق سوف نعرض باختصار ملوقف بعض التشريعات من أثر دور اين عليه على 
  .أحقيته للتعويض على النحوالتايل

 :موقف التشريعات من أثر دور اين عليه يف اجلرمية على حقه يف التعويض: ثانيا

ية ممثلة يف فرنسا، مث موقف القضاء يف كل من موقف التشريعات الالتين تناولسوف ن
الدول األجنلوسكسونية ممثلة يف كل من اجنلترا والواليات املتحدة األمريكية،وأخريا نستعرض 
موقف كل من التشريع الكوييت واجلزائري باإلضافة إىل موقف الشريعة اإلسالمية من أثر دور 

  .اين عليه يف اجلرمية على حقه يف التعويض
  :شريع الفرنسيالت -أ

حبيث جيوز  ،بسلوك اين عليه 1977يناير  3يعتد قانون التعويض الفرنسي الصادر يف 
كما أن 3إنقاصه تبعا لسلوك اين عليه عند وقوع اجلرميةأو للجنة املختصة رفض التعويض 

 13/3ة فوفقا للماد. فيضهأوختالتعويض عالقة اين عليه باجلاين قد تكون سببا يف رفض طلب 

                                      
  .209حممد يعقوب حيايت، املرجع السابق، ص : أنظر – 1
  .258، ص 1982حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  :  أنظر –2
  .تقدير سلوك اين عليه مسألة واقع ال ختضع لرقابة حمكمة النقض – 3

-CIV, 4 juin 1989, bull, crim, II n° 130.  
، دار 1992أمحد شوقي عمر أبوخطرة، تعويض اين عليهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، : نظرأ    

 .99النهضة العربية، القاهرة، ص 
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إنقاص مقداره تبعا لسلوك املضرور عند أو جيوز رفض التعويض " من قانون اإلجراءات اجلزائية
  ".بعا لعالقاته مبرتكب الفعل اإلجراميأوتوقوع اجلرمية 

ميكن املذكورة أعاله  وعلى ذلك ميكن القول بأن احلق يف التعويض املنصوص عليه يف املادة
ا لسلوك اين عليه عند ارتكاب اجلرمية، إما ألن سلوك هذا فيض مقداره تبعأوختاستبعاده 

وجود عالقة خاصة تربطه أولاألخري سهل ارتكاب اجلرمية كما يف حالة اين عليه احملرض 
  .1باجلاين

فيضه، إذا أوختن عالقة اين عليه باجلاين قد تساهم بدورها يف رفض طلب التعويض كما أ
الشأن بالنسبة وهكما  ،شة مشتركة مع اجلاين وتربطه به صلة قرابةكان اين عليه يعيش معي

  .2ترتكب يف حميط األسرة كاملنازعات اليت حتدث بني األصول والفروع واألزواج اليت لجرائمل
وتفسري ذلك يرجع إىل صعوبة معرفة ارتكاب اجلرمية ومدى مسؤولية كل منهم 

بني اجلاين واين عليه وما يترتب على ذلك ومسامهته يف وقوعها، واخلوف من وجود تواطؤ 
من االستفادة اليت تعود على اجلاين من جراء تعويض اين عليه عن الضرر الذي أصابه من 

  .جرمية ارتكبها اجلاين ويسأل عنها
  :أمريكي من دور اين عليه يف اجلرمية وموقف القضاء االجنل -ب
  :القضاء يف إجنلترا -1

إلجنليزية كثريا بالدور الذي يلعبه اين عليه يف ارتكاب اجلرمية قبل أن يقضى تعتد احملكمة ا
يسري على تطبيق القواعد العامة، فإذا اقتنعت أن اين عليه ضحية بريئة وبالتعويض له، فه

للجرمية حكمت له بالتعويض الكامل، وإذا رأت مثة خطأ ينسب له يف وقوعهاأنقصت من هذا 
من  %50لقدر الذي يتعادل مع الدور، وقد تصل هذه النسبة إىل اقتطاع التعويض نسبة با

متاما أن سلوك اين عليه بلغ من اجلسامة حبيث أنه يعد  وإذا تيقنت. املبلغ األصلي للتعويض

                                      
1
 - Merie (R) et Vitu(A) , traité de droit criminel, proc édure pénale, T. II, quatrième éd , Ed. 

cujas , paris 1989, n° 807, p 935.  
  .100أمحد شوقي عمر أبوخطرة، املرجع السابق، ص :  أنظر -  2
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ب األضرار، فإا ترفض التعويض على أساس أن اين عليه يف وقوع اجلرمية وترت األولالسبب 
  1.ة وأن خطأه يلعب دورا أساسيا ال ميكن اإلغفال عنهضحية بريئة للجرمي

ين عليه كما هوقد عروارد بالبند السابع عشر وفت احملكمة اإلجنليزية املقصود بسلوك ا
أنه ذلك التصرف من جانب اين عليه الذي يتصف باالستنكار "من النظام اإلجنليزي بقوهلا 

، وليس هناك يف نظر "سلوك غري سويأو شائن  الذي يتسم حبق بأنه سلوكأو واالستفزاز 
احملكمة اإلجنليزية ضوابط ميكن على أساسها اعتبار سلوك ما، من التصرفات غري السوية، وإمنا 
األمر مرده لذات السلوك الذي يتحدد مبوجبه الظروف احمليطة بالشخص ولذلك فإن احملكمة 

ىن عليه بسبب تدخله ر اليت تلحق التعويض عن األضرااإلجنليزية ترفض من حيث املبدأ ا
حدث أثناء واقعة الشجار أن تطور األمر إىل حد أن بدأ وولكن ل. اإلرادي يف شجار عام

السكني وبشكل مل يكن يتوقعه اين عليه، فإن احملكمة تنقص أو اجلاين يف استعمال املسدس 
حبسب  هذه النسبة إنقاص منه كأصل عام، وهلا أن تزيد من %50من التعويض مبقدار 

  2.الظروف
ولقد أرسى القضاء اإلجنليزي عدة قواعد عامة يف شأن حتديد مسؤولية اين عليه عن 

  :اجلرمية عندما يتقدم التعويض عن األضرار اليت أصابته منها
إن العبارات واألفعال اليت يستخدمها اين عليه يف استفزاز اجلاين فتقع بسببها اجلرمية  -

 إنقاص التعويض املدفوع إليه، وقد تكون سببا يف رفض طلب التعويض متاما عندما تؤدي إىل
ذاك اإلنقاص ملبلغ التعويض فإن أو وعند تقرير هذا الرفض  ،تصبح على درجة من اخلطورة

احملكمة توازن بني درجة هذا االستفزاز الصادر من اين عليه وبني درجة العنف الذي استعمله 
  .اجلاين
اين عليه املصاب يف شجار مجاعي ال يستحق التعويض من األموال العامة، وبناء إن  -

فإنه عليه أن  ،على ذلك فإن ادعى اين عليه أنه قد أصيب من شجار مجاعي ال يد له فيه
يثبت للمحكمة إن إصاباته اليت يطالب بالتعويض عنها ليست بسبب إشتراكه يف هذا الشجار، 

                                      
1
 - Hiendlang , Gottfredson, Garofalo: Victims: An Empirical Foundation for a Theory Of 

Personal Victimization, Ballinger  Publishing Company, Camdridge, 1978, p120  
2
 - Sherif Bassiouni: "International Protection of Victims Association Internationale de Dorit 

Penal, Paris, 1998, P122 
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ينقص التعويض عنه ألحد التصرفات املوجبة لرفض أو رفض طلبه وكذلك ال جيب أن ي
   1.التعويض والواردة يف غري هذه القواعد

والتصرف غري األخالقي من جانب اين عليه ال ينهض سببا يف حد ذاته لكي تنقص  -
تضمن هذا التصرف الالأخالقي وصدر من اين عليه، ولكن لأو احملكمة التعويض مبوجبه 

مثرية لالستنكار، فإن ذلك يؤدي إىل تطبيق القواعد اخلاصة أو أفعاال استفزازية أو ت عبارا
  .االستنكارأو باالستفزاز 

وأخريا فإن القاعدة العامة تقضى بأن اين عليه الذي أصيب بأضرار خالل ارتكابه 
  .إلحدى اجلرائم اجلسيمة غري أهل ألي تعويض من الدولة

حبكم يكاد يقتصر عليه وحده مقارنة مع غريه من القوانني  وينفرد القضاء اإلجنليزي
من مدونة النظام، ومؤداه أن  17األجنلوأمريكية األخرى، وهذا احلكم منصوص عليه يف البند 

رفض الطلب، عليها أن تأخذ يف احلسبان سلوك اين أو احملكمة عندما ترى إنقاص التعويض 
وهذا احلكم . لف جوانبه الشخصية وظروف معيشتهبعدها وخمتأو عليه سواء قبل اجلرمية 

خاص بشخص يطالب بالتعويض عن أضرار جرمية أصابته، ولكنه يف نفس الوقت إنسان 
  .يف تصرفاتهأو ذوماض إجرامي حافل بالسوابق اجلنائية، سواء يف حياته 

  :األمريكية املتحدة القضاء يف الواليات -2
بالتعويض تطبيقا ملبدأ مشاركة اين عليه يف إحداث احلكم  ايأو ه رفض القضاء يف والية

يف موته بسبب خطأ يرجع له، فقد قضت جلنة التعويض عن اإلصابات أو اإلصابة بنفسه، 
لتعويض قدمه شخص كان قد أصيب بطلق ناري يف أصبعه، تأسيسا لاجلنائية برفض طلب 

ن األضرار اليت حدثت له حيث على أن اين عليه قد شارك بسلوكه اخلاطئ يف املسؤولية ع
ثبت أنه قد أصيب بسبب اشتراكه يف هجوم مسلح مع غريه للسيطرة على إحدى املناطق يف 

  .)2(الوالية ومن مث فال تعويض ألنه مسؤول عن خطئه

                                      
1
 - Stephen schafer: Restitution to victims of Crime, ed.Stevens and Sons Ltd., London, 1960, P106. 

2
 - Hawaii criminal injuries compensation commission, eight annual report, op cit, case n° 74-

120.  
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وإىل ذلك السبب رفض القضاء يف والية ماريالند احلكم بالتعويض تطبيقا ملبدأ مسؤولية 
اليت حدثت له، واعتربت من قبيل األخطاء اليت ال ينبغي التعويض عن  اين عليه عن األضرار

أضرارها السلوك الفاحش الصادر من اين عليه حينما يساهم يف مشاجرة مع غريه، فإذا 
وقد أسست احملكمة رفضها  ،البادئ فيها فال تعويض لهوأصيب شخص يف مشاجرة كان ه

فيها ول مشاجرة أثارها أخ له واشترك همبناسبة طلب تقدم به شخص كان قد أصيب خال
وقالت يف حكمها أن الشخص طالب التعويض ال يعترب ضحية  ،فأصيب بطعنات يف ظهره

  .1فيد بأي شكل من األموال العامةستضحية آمثة ال جيب أن يوبريئة للجرمية بل ه
  :موقف بعض التشريعات العربية -ج
  :موقف املشرع الكوييت -1

أن أو لدولة أذى النفس أال يكون املضرور قد تعمد إصابة نفسه، يشترط لكي تضمن ا
اعتبارا بأن الشخص الذي  2اإلصابة قد حلقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه

يتعمد إحلاق األذى بنفسه يكون قد أهدر دمه بنفسه، فال يتوجب الرجوع إىل غريه بالضمان، 
  .خطأ يتدىن إىل حد جيعله غري مغتفروقصود، هويأخذ حكم العمد سوء السلوك الفاحش امل

  :موقف املشرع اجلزائري -2
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ "على أنه  من القانون املدين اجلزائري 165تنص املادة 

خطأ الغري، أو خطأ املضرور أو  قوة قاهرةأو له فيه كحادث مفاجئ عن سبب أجنيب ال يد 
بالتايل فإن و ،"اتفاق على غري ذلكأو ما مل يوجد نص  ضررغري ملزم بتعويض هذا الكان 

ساهم خبطئه يف حدوث النتيجة املتمثلة يف الضرر الذي ،ودور الضحية إذا كان سلبيا يف اجلرمية
فإن هذا قد يكون سببا يف حرمانه من التعويض مىت استند هذا األخري على  ،يسببه اإلعتداء

  .دعوى املسؤولية
   

                                      
1
 - State of Maryland, sixth annual report-claim, n°328, p 72, p14-15.  

 .4،3يعقوب حيايت، املرجع السابق، ص : أنظر -    
  .627، 2، ع 13، جملة القضاء والقانون، س19/12/1984متييز  – 2
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  :سألة دور اين عليه يف اجلرميةاإلسالمية من مموقف الشريعة  -د
ريعة اإلسالمية أن رضاء اين عليه باجلرمية ال جيعلها مباحة شمن القواعد املسلم ا يف ال

إال إذا كان الرضاء ركنا من أركان اجلرمية كالسرقة مثال فإن رضاء اين عليه بأخذ ماله جيعل 
كنا يف جرمية القتل والضرب، فتطبيق هذه القاعدة األصولية األخذ فعال مباحا، والرضا ليس ر

الضرب أثر ما على أو املسلم ا يقتضي أن ال يكون لرضاء اين عليه يف جرمية القتل 
العقوبة، ولكن هناك قاعدة أخرى أصلية مسلم ا، وهي أن للمجين عليه أو املسؤولية اجلنائية 

ية، الد لضرب فلهم أن يعفوا عن القصاص إالّائم القتل واعن العقوبة يف جروياءه حق العفأولو
اجلاين إن رأت السلطة التشريعية  ص والدية معا، فال يبقى إال تعزيروهلم أن يعفوا عن القصا

  .1ذلك
 على األوىلوقد أدى وجود القاعدة الثانية إىل االختالف بني الفقهاء يف تطبيق القاعدة 

  .جرائم القتل والضرب
  :بالقتل الرضا.1

اتفق الفقهاء على أن الرضا بالقتل ليس سببا من أسباب اإلباحة، ألن عصمة النفس ال 
عليه الشرع، واإلذن بالقتل ليس منها فكان اإلذن عدما ال أثر له على الفعل،  صمبا ن تباح إالّ

  ).الدية-القصاص(ولكنهم اختلفوا يف أثر الرضا بالقتل على العقوبة 
أن تنتقل العقوبة من القصاص إىل الدية على أساس أن اإلذن بالقتل  :2األولالرأي  -

إدرءوا احلدود بالشبهات والقصاص معترب : "شبهة، وحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  ".حدا، فكل شبهة تقوم يف فعل مكون جلرمية عقوبتها القصاص يدرأ ا احلد عن اجلاين

                                      
  .143يم،املرجع السابق، صرباب عنتر السيد إبراه: أنظر –1
) الناشر زكريا علي يوسف ( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين،  :أنظر –2
  . 236، مطبعة اإلمام ودار الكتب العلمية، بريوت، ب س ن، ص 7ج
اري، اية احملتاج إىل شرح املنهاج مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي األنص-
  .248ده، مصر، ب س ن، صأوال،مطبعة مصطفى البايب االحلليب و7ج
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أبرأ اين عليه اجلاين من دمه وؤثر على العقوبة، ولإن اإلذن بالقتل ال ي :1الرأي الثاين -
مقدما، ألنه أبرأه من حق مل يستحقه بعد، وعلى هذا يعترب اجلاين قاتال عمدا، وجيب القصاص 

  .ألن اإلذن ليس شبهة
عن العقوبة، وإنه ال عقاب على اجلاين ألن من حق اين عليه العف :2الرأي الثالث -

  .عن العقوبة يف القتلوالعفي أو واإلذن بالقتل يس
  :الرضا باجلرح.2

حنيفة وأصحابه أن اإلذن بالقطع واجلرح يترتب عليه منع العقوبة ألن األطراف ويرى أب
عندهم يسلك ا مسلك األموال وعصمة املال تثبت حقا لصاحبه، فكانت العقوبة على القطع 

  .واجلرح حمتملة السقوط باإلذن واإلباحة
حنيفة يرى الفعل قتال عمدا والقطع إىل املوت؟ فأبأو أدى اجلرح وفيما ل ولكنهم اختلفوا

القطع، فلما مات تبني أن الفعل وقع قتال ال جرحا وال قطعا أو ألن اإلذن كان عن اجلرح 
ومن مث فعلية عقوبة القتل العمد، وملا كان اإلذن يعترب شبهة تدرأ القصاص فتعني أن تكون 

القطع للموت فال شيء أو يوسف وحممد فمن رأيهما أنه إذا أدى اجلرح والعقوبة الدية، أما أب
  .3القتلوعما تولد منه وهوالقطع عفأو عن اجلرح وعلى اجلاين إال التعزير، ألن العف

القطع يسقط العقاب عن اجلاين ما مل تر اجلماعة عقابه أو وعند الشافعي اإلذن باجلرح 
قهاء من يرى مسؤولية اجلاين عن القتل العمد ويدرأ تعزيرا، فإذا أدى إىل املوت فمن الف

القصاص لشبهة اإلذن، فتكون الدية هي العقوبة ومن فقهاء املذهب من يرى أن ال عقاب ألن 
  .4املوت تولد عن مأذون فيه

                                      
، ب د ن، ب ب ن، 2أبوعبد اهللا حممد بن عبد الرمحن املغريب،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، ط: أنظر –1

  .225،  ص 1978
ل ألفاظ أيب شجاع، دار إحياء الكتب العلمية عيسى البايب مشس الدين أمحد الشربيين اخلطيب،اإلقناع يف ح:أنظر – 2

  .71 1احلليب وشركاءه، سوريا، ب س ن، ص 
  .237- 236عالء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساين، املرجع السابق، ص : أنظر–3
  .248مشس الدين حممد بن أيب العباس، املرجع السابق، ص : أنظر–4
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واإلذن باجلرح والقطع عند احلنابلة كاإلذن بالقتل ال عقوبة عليه، وإن كان ال يبيح الفعل 
  .ضحناأو إسقاط وقد أسقطها بإذنه كما  ألن له احلق يف

  :والقانون اإلسالمية مقارنة بني الشريعة -3
تفق مذهب مالك وأيب حنيفة ورأي الشافعي الذي يقول بالعقاب يف حالة الرضا بالقتل إ
رب القتل واجلرح بالرغم من اجلرح الذي ينتهي باملوت مع القوانني الوضعية احلديثة، ألا تعتأو 

عاقب عليها، وإذا كان بعض الفقهاء يرى أن تكون العقوبة القصاص، اإلذن جرمية ي أوالرضا 
والبعض يرى أن تكون الدية، فهذا ليس بذي أمهية، ألن استبدال الدية بالقصاص ليس إال 

ن إذن اين عليه يف اجلرمية وإن وال شك أ  ،شرعا بعقوبة مقررة شرعا استبدال عقوبة مقررة
القضاة إىل استعمال الرأفة، وإذا مل حيملهم وإال أنه مما يدع ،لى تكوين اجلرميةمل يكن له أثر ع

على ختفيف العقوبة إىل حدها األدىن فإنه مينعهم من رفعها إىل حدها األقصى، فتكون النتيجة 
الفرق بينها وبني  ،لفعل بعقوبة بسيطةباا هالعملية يف القانون أن يعاقب اجلاين املأذون له في

  .1األقصى املقرر أصال كالفرق بني القصاص والدية يف الشريعةاحلد 

  :على أحقيته يف الضمان يف الشريعة اإلسالمية عليه أثر دور اين -4
جيب أال يكون اين عليه قد قام من جهته مبا  ،لكي يضمن الفاعل كل ما ينتج عن اجلناية

  .2ساعد على وقوع الضرر احلاصل له
 ا جرحا غري قاتل ولكن هذامنها من جرح شخص ،ء أمثلة على ذلكرد الفقهاأو وقد 

مادة سامة أدت إىل موته، فال يسأل الفاعل إال عن اجلرح أو استعمل للربء دواء مضرا  األخري
  .ألن املوت مل ينشأ عن فعله مباشرة بل عن خطأ اجلريح

ألن  ،دية اآلخر كل منهما نصف )أهل( ماشيان فعلى عاقلةأو كذلك إذا اصطدم فارسان 
  .3جرحا فقطوكال منهما مات بفعله وفعل صاحبه وكذلك يكون احلكم فيما ل

                                      
  .87السابق، ص عبد القادر عودة، املرجع : أنظر –1
علي صادق أبوهيف، الدية يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقها يف قوانني وعادات مصر احلديثة، رسالة دكتوراه، : أنظر –2

  .41ترمجة الرسالة املقدمة بالفرنسية اجلامعة املصرية، كلية احلقوق، ص 
ئق، املطبعة الكربى األمريية،ب ب ن، ب س عثمان بن علي الزيلعي احلنفي، تبني احلقائق يف شرح كرت الدقا: أنظر– 3

  .وما بعدها 15ن،  ص 
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 عليه سواء هلا السبق يف االعتداد بدور اينوعلى ذلك تكون الشريعة اإلسالمية الغراء 
وذلك منذ ما يزيد على أربعة  ،حقه يف الضمانأو فيما يتعلق مبسؤولية اجلاين ومقدار العقوبة 

  .أمريكية والالتينيةوقرنا قبل التشريعات األجنل عشر

  .على حقه يف التعويض وأثره دور اين عليه يف اجلرمية اإلرهابية: الثاين الفرع

بعد أن عرضنا اين عليه يف الظاهرة اإلجرامية بصفة عامة، فإنه من الالزم أن نعرض لدور 
ين، وأثر هذا الدور، وكذلك نظرا ملا تتسم به اين عليه يف اجلرمية اإلرهابية وعالقته باجلا

اجلرمية اإلرهابية من خصوصية يف هذا الشأن، حيث خترج هذه اجلرمية عن دراسة الوضع 
املصلحة أو القصد اجلنائي أو التقليدي للجرائم، سواء من حيث عناصر السلوك اإلجرامي 

  :التايلوعلى النح بنديناحملمية، وذلك يف 

  .يف جرمية اإلرهاب عليه ر ايندو: األول بندال

وضوع جرمية اإلرهاب أفعال ختتلف جرمية اإلرهاب عن اجلرائم التقليدية يف أن م
فهي باألحرى نتيجة استقراء حلوادث  ،وهذه الرمزية ال يشهد ا نص قانوين معنيرمزية،

ة اإلرهاب، اإلرهاب، ولكن أمهيتها ملحوظة يف تكييف الفعل اإلجرامي الذي تقوم به جرمي
ي يف ائية املقارنة للمفهوم الغائفضال عن أمهيتها يف فهم وتفسري اختيار معظم التشريعات اجلن

رهايب تسمى جرمية حتديد جرمية اإلرهاب والعدول عن استحداث جرمية خاصة بالنشاط اإل
  .اإلرهاب

ادية إىل أهداف أعمال العنف اإلجرامية الع تتجاوزوكذلك فإن أهداف العمل اإلرهايب 
الضحية املباشرة يف جرمية والنطاق اإلجرامي الذي يهدد أمن اتمع وسالمته، وبالتايل تبد

من يقع االعتداء عليه مباشرة وإمنا وفاملقصود باالعتداء ليس ه. رمزأو اإلرهاب جمرد رسالة 
رمية فئة منهم بقصد ختويفهم وإرهام، وهذا الطابع الرمزي جلأو باألحرى عامة الناس وه

  .اإلرهاب يتحدد باملالحظتني التاليتني

أي وعشوائية العنف اإلرهايب، حيث أن موضوع جرمية اإلرهاب ه :األوىلاملالحظة  -
أي شيء ميكن أن يكون حمال لالعتداء بأسلوب يثري االنفعال، فقتل أي إنسان أو شخص 

، فضحايا اإلرهاب هم عذيبه على يد اإلرهابيني أمر حمتمل يف معظم األحوالأوتشويهه أوت
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أطفال املدارس والسياح األجانب واملسافرين ورجال السياسة ورجال األعمال ورجال الشرطة 
أو الوسائل أو املؤسسات أو ومثل هذا يقال بشأن املنشآت " أي إنسان"فهم بعبارة موجزة 

  .األشياء اليت ميكن أن تكون حمال لالعتداء من جانب اإلرهابيني
إن هذه العشوائية يف موضوع السلوك اإلرهايب هي عشوائية مقصودة :ثانيةاملالحظة ال -

ساط املقصودين، أو على مستوى التكتيك اإلرهايب لنشر أكرب قدر من الفزع والرعب بني 
وإشعارهم بأن احلكومة مل تعد تستطيع أن توفر هلم األمان مما يضعف ثقتهم ا األمر الذي 

إليه اإلرهابيون من وصول إىل السلطة من وإىل حتقيق ما يصب -اميف حالة قوة الرأي الع–يؤدي 
خالل تلك السيطرة على نفوس املخاطبني من خالل الرعب، ومع هذا فإذا كان حمل االعتداء 

حبيث ميكن توقعه يف املرات  ،يف السلوك اإلرهايب ال يشترط فيه صفة خاصة متيزه عن غريه
 اختيار األهداف اليت حتدث أكرب قدر من التأثري النفسي، فإن اإلرهاب يدقق بعناية يف 1القادمة

كما أنه خيتار وسائل على درجة عالية من اجلسامة واخلطورة لتنفيذ هذا االعتداء على الضحية 
املختارة، فاألثر النفسي والذي يتمثل يف نشر اخلوف والرعب ميثل أحد أهم األهداف املرحلية 

املفهوم اخلاص الكامن يف الرعب الذي يشعر به ولوك اإلرهايب هللسلوك اإلرهايب، فما مييز الس
  .2اهلدف وليس الضحاياوالعامة، فاألثر النفسي للسلوك اإلرهايب ه

ولكن هذا ال يعين عدم إمكان توظيف حمل االعتداء من جانب اإلرهابيني لتحقيق 
لدعاية السياسية أولية أغراضهم املباشرة كاحلصول على املال الالزم لتمويل العمليات اإلرهاب

أو حىت ادعاء القوة أو لحصول على مزية سياسية كاإلفراج عن زمالئهم أوللثأر أولللقضية 
  :3الكثرة، وباعتبار هذا التوظيف ميكن تقسيم ضحايا اإلرهاب إىل األنواع الثالثة اآلتية

ضحية باألحرى وفه :نوع من الضحايا هويته غري ملحوظة يف جرمية اإلرهاب: أوال -
دمري أوتسوء طالع يف اختيار املكان والزمان، كالذي تصادف مروره حلظة انفجار عبوة ناسفة 

  .مركب ويتعرض لالختطافأو املسافر يف طائرة أو مبىن فتسقط عليه بعض أحجاره، 

                                      
1
 - Morguenaud jean, pierre, la qualification penale des actes de terrorisme, revue de sciences 

criminelles et de droit penal comparé, n°1, janvier, mars 1990, p 146.  
 .60اهيم، املرجع السابق، صرباب عنتر السيد إبر: أنظر  -  2
  .71حممد عبد اللطيف عبد العال، املرجع السابق، ص : أنظر -  3
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نوع آخر من الضحايا هويته ملحوظة لدى اإلرهابيني يف حتقيق مشروعهم : ثانيا -
نشاط معني يف أو ن الضحايا يستمد هويته عادة من انتمائه إىل مهنة هذا النوع م: اإلرهايب

  .رجال الشرطةأو رجال األعمال أو اتمع كرجال السياسة 
وهنا يكون العنف  :نوع ثالث من الضحايا هويته مقصودة لدى اإلرهابيني: ثالثا -

عني السابقني من شخصيا متييزا له عن العنف الالشخصي الذي مييز جرمية اإلرهاب يف النو
الضحايا، وهذه الصورة تنتمي إىل العنف اإلجرامي بدرجة أكرب من انتمائها للعنف اإلرهايب، 

أو ومن هنا تقترب جرمية اإلرهاب من اجلرائم التقليدية مثل من يستحل أموال بعض الناس 
  .دماءهم كفكر ديين متطرف

ادث اإلرهابية املؤملة اليت يذهب فيها التسعينيات والصحف اليومية تطالعنا باحلو أوائل ومنذ
جدم أثناء حبث أو خطأ ينسب إليهم سوى الصدفة البحتة اليت أو ضحايا أبرياء بال سبب 

  .ارمني عن ضحاياهم
  .أثر دور اين عليه يف جرمية اإلرهاب على حقه يف التعويض: الثاين بندال

أنه  له دور يف اجلرمية، إالاب قلما كان كما سبق أن عرضنا أن اين عليه يف جرمية اإلره
قعه سوء طالعه يف موقع اجلرمية، ولكن السؤال إذا ما كان للمجين أو غالبا ما يكون ضحية 

فهل يؤثر هذا الدور على حقه يف  اإلرهابية املضرور دور يف وقوعه ضحية للجرميةأو عليه 
الذي  1986سبتمرب  9 ن يفالضما صندوقوقبل صدور قانون –ثال يف فرنسا التعويض؟ فم

 3كان يطبق يف هذا الشأن قانون  -سنعرض له يف حينه واخلاص بتعويض ضحايا اإلرهاب

 C.I.V.Iاخلاص بتعويض األضرار الناشئة عن جرائم العنف من قبل جلنة تسمى  1977يناير 

 9ن وذلك بوصف جرمية اإلرهاب من جرائم العنف وقد انعكس هذا القانون األخري على قانو
  .1سبتمرب سلبا وإجيابا

فإذا  ،يعتد بسلوك اين عليه 1977يناير  3وقد كان قانون التعويض الفرنسي الصادر يف 
فيض املبلغ أوختالتعويض جيوز مع ذلك للجنة املختصة رفض طلب املضرور،  توافرت شروط

                                      
، العدد 21أمحد السعيد الزقرد، تعويض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، جملة احلقوق الكويتية، السنة  :أنظر– 1
  .226، ص األول، القسم 3
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اقم األضرار يف تفأو احملكوم به إذا ثبت مسامهة األخري بسلوكه اخلاطئ يف وقوع الضرر، 
حبا يف االستطالع، أو الناشئة عن اجلرمية، كأن اقترب من موقع ارتكاب اجلرمية بصورة مريبة 

غري ذلك من أو كان للمضرور، عالقة ما مبرتكب اجلرمية، أو إصابة جسيمة، أو فيتلقى ضربة 
  صور السلوك اخلاطئ للمضرور

فيضه، فوفقا أوخترفض طلب التعويض كما أن عالقة اين عليه باجلاين قد تكون سببا يف 
إنقاص مقداره أو جيوز رفض التعويض "الفرنسي  من قانون اإلجراءات اجلزائية 76/2للمادة 

  ".بعا لعالقاته مبرتكب الفعل اإلجراميأوتتبعا لسلوك املضرور عند وقوع اجلرمية 
أمين عليه ال يؤدي ا يف نظام التعويض الفوري عن أضرار األعمال اإلرهابية فإن خطأ ا

مل يشر إىل استبعاد  1987سبتمرب  9إىل استبعاد حق التعويض، حيث أن القانون الصادر يف 
  .1خبطأ يف األعمال املنشئة للضررأو حق املضرور يف التعويض إذا كان قد شارك عمدا 
–أمريكية من دور اين عليه يف اجلرمية وهذا وسبق أن عرضنا ملوقف التشريعات األجنل

أمريكي يضع دور اين عليه يف اجلرمية يف اعتباره عند تقدير مبلغ وورأينا أن القضاء األجنل
  .2التعويض، وهذا احلكم ينطبق بشأن مجيع اجلرائم وبالتايل ينطبق على جرائم اإلرهاب

فإن مجيع النصوص اخلاصة بتعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية مل تشر إىل ا يف اجلزائر أم
اإلنقاص منه بسبب دور اين عليه يف اإلعتداء اإلرهايب، أو ضحايا من التعويض حرمان ال

  .ما سنقف عنده بالتفصيل يف الباب الثاين من الرسالةووه
 127املادة فإن نص  ،سؤوليةولكن إذا كانت املسؤولية عن التعويض تستند إىل قواعد امل

: حيث تنص على اآليت ،لدفع املسؤوليةيعتد خبطأ املضرور لدرجة أنه جيعل منه سببا  ج.م.ق
قوة أو د له فيه كحادث مفاجئ، ر قد نشأ عن سبب أجنيب اليإذا أثبت الشخص أن الضر"

 يوجد خطأ من الغري، كان غري ملزم بتعويض هذا الضرر، ما ملأو خطأ املضرور أو قاهرة، 
  ."اتفاق على غري ذلكأو نص 

                                      
  .26، ص أمحد شوقي أبوخطرة، املرجع السابق:  أنظر– 1
يناير  7وقد أصدرت عدد من التشريعات الغربية قوانني خاصة بتعويض ضحايا اإلرهاب من ذلك يف بريطانيا قانون  –2

أمحد الزقرد، . د(ويف أمريكا قانون تعويض ضحايا العنف وتقدمي املساعدة وغريها من القوانني أشار إليها – 1983
  ).227املرجع السابق، ص 
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  م اإلرهابيةئضحايا الجرا اتجاهمسؤولية الدولة  إثارة :الفصل الثاني
تمحور حول مسؤوليةالدولة عن ياويف قسم كبري منه الرسالةعلى اعتبار أنّ موضوع 

كذا التشريعات الوطنية وكإحدى املسائل اخلالفية بني الفقه  تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية
حتكمها قواعد ) ونياإلرهاب(ن موضوع مساءلة اجلناة باإلضافة إىل أ ،ملختلف الدول من جهة

من جهة ) قانون اإلجراءات اجلزائيةوقانون العقوبات ( صيلة ال غبار عليها ونصوص قانونية أ
هل : هي بشدة يف هذا املقاموات اليت تطرح نفسها اليفاإلشكأمام هذه اإلعتبارات كلها ،ثانية

  .؟أساس مسؤوليتهاو؟ وما هوإىل أي حد الدولة فعال مسؤولة عن التعويض

التعريج على التطور التارخيي لفكرة تعويض الدولة للضحايا  كان ال بد منهذا كلّه  أمام 
باإلضافة إىل  ،من املوضوع الشريعة اإلسالميةو قدميةرائع الشال موقف من خالل الوقوف على

، مث الوقوف على بدأ مسؤولية الدولة عن التعويضملعارض مالفقهي بني مؤيد و خلالفبراز اإ
لفصل عن طريق تقسيمه إىل القانوين هلذه املسؤولية، وهذا ما سنقوم بتحليله يف هذا ا ساألسا

  :ثالثة مباحث

  .بصفة عامة مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم: األولاملبحث 

عالن يف ظإل عويض ضحايا اجلرائم اإلرهابيةدولة عن تحدود مسؤولية ال: املبحث الثاين
  .ب مكافحة اإلرهاببسب حالة الطوارئ

  ؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابيةأساس مس: املبحث الثالث 

  : عامة بصفةمدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم : األولبحث امل

م اإلرهابية بصفة خاصة ئم بصفة عامة واجلراائسؤولية الدولة أمام ضحايا اجلرتعترب فكرة م
ة اليت تبلورت يف العصر احلديث وتبنتها العديد من املؤمترات الدولية اهلامة من األفكار القدمي

  .تسبيومنها مؤمتر بودا ،خبصوص هذا املوضوع انعقدت اليت
مسؤولية الدولة عن تعويض  ةمن فكر القدميةىل موقف الشرائع وعليه سوف نتعرض إ

لضوء على موقف الفقه والقانون ط امث نسلّ ،الضحايا، والتطور التارخيي الّذي عرفته الفكرة
  .من املوضوع
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  : يض ضحايا اجلرائمون تعدولةعالتطور التارخيي ملسؤولية ال: األولاملطلب 
قانون إن موضوع التزام الدولة بتعويض ضحايا اجلرمية ترجع إىل احلضارات القدمية ك

ريعة اإلسالمية، من مث تبلورت معاملها يف ظل أحكام الش ،عشر ىنإلثرايب وقانون األلواح اومح
قررت وجوب الدية من بيت املال، أما يف  حيث ،"ال يطل دم يف اإلسالم"خالل تطبيق مبدأ 

القرن التاسع عشر بدأ انتعاش الفكرة من خالل آراء الفالسفة  أوائلالفكر الغريب ومنذ 
نية اليت كانت أن جاءت احلرب العاملية الثا إىل، وخمتلف املدارس الفقهية اليت عاجلت املوضوع

، حىت ظهرت سبب انشغال العامل باحلرب وآثارها املدمرةبة، ولر مسؤولية الدسببا يف اندثا
، واليت أحيت الفكرة من (Margery fry) يافرجري ارمجتماعية االجنليزية إلاملصلحة ا

مترات كل هذه احملطات باإلضافة إىل أبرز املؤ 1"أسلحة القانون"جديد من خالل كتاا الشهر 
  : يليت املوضوع ستكون حمل تفصيل وفقا ملاّتناولالدولية اليت 
  : يف الشرائع القدمية مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم:األولالفرع 

عنهم والعفأو كانت الضحية يف النظم القدمية حمور اهتمام أصحاب احلق يف معاقبة اجلناة 
مسؤوليتها يف هذا الشأن، وأمسى أو لطة الدولة ام لستبدونه، يف غياب أو قابل التعويض م

، The golden age of the victim(2(بعض الفقهاء هذه املرحلة بالعصر الذهيب للضحية 
هل ضحية اجلرمية وتسليمه هلم إثباتا حلسن أل به األمر إىل حد استرقاق اجلاين عند إذ وص

  .عشر ثيناأللواح اإلون رايب، وقانوالنوايا، ومن بني هذه الشرائع قانون مح
  :رايبويف قانون مح :األولالبند  -
مائتني واثنني ومثانني مادة قانونية  282رايب إىل اثىن عشر قسما وحيتوي وينقسم قانون مح 
يف حالة ارتكاب "على أنه  23، حيث نصت املادة )3(ت بالتنظيم أحكاما ومسائل خمتلفةتناول

                                      
تطبيق على ضحايا جرائم اإلرهاب وجرائم  -الدولة وحقوق ضحايا اجلرمية  - اللطيف الفقي  أمحد عبد :أنظر - 1

  .64، ص2003اإليدز بسبب نقل الدم امللوث، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 
لوم  االقتصادية، حممد أبوالعال عقيدة، املبادئ التوجيهية حلماية ضحايا اجلرمية يف التشريعات العربية، جملة الع :أنظر - 2

  .108، ص1992جامعة عني مشس، يناير 
  .27يعقوب حياين، املرجع السابق، ص :أنظر - 3
  .24رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص-
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اكم املدينة بتقدمي التعويض إىل اين عليه عما سرق جرمية سرقة ومل يعرف مرتكبها يلتزم ح
حلاكم بأن ابإلزام  24منه من مال بعد أن يعلن عن املسروق أمام أحد اآلهلة، وأردفت املادة 

يدفع لورثة اين عليه يف جرمية القتل، مينا كامال من الفضة وذلك يف حالة عدم معرفة 
قيمة املسروق، إذا من ثالثني ضعفا يعاقب بدفع  رايبو، وكان السارق يف قانون مح1القاتل

كان الضحية ممن خيصون القصر امللكي، وبعشرة أضعاف املسروق إذا كان املسروق من عامة 
 اأعاله أما مل تقصر من القانون املذكور 24و 23، واملالحظ من خالل املادتني 2الناس

بل  )عليه فقط ينا(عليه االعتداء لى من يقع مسؤولية الدولة يف تعويض ضحايا اجلرائم ع
  .اجلرميةالّذين تضرروا من جراء  امتد إىل

  :عشر ثينقانون األلواح اإل مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم يف :ثاينالبند ال
ومل  ،أم عبدا راالعقاب بني ما إذا كان الضحية ح يف قانون األلواح اإلثىن عشرلقد ميز 

عدا قانون ما -ويض، حيث أن جل الشرائع القدمية  التعمسؤولية الدولة يف رق القانون إىليتط
والعلة يف ذلك ترجع  ،عدم مسؤولية الدولة اجتاه ضحايا خمتلف اجلرائم مبدأاعتنقت  -رايبومح

إىل فلسفة اجلرمية والعقوبة آنذاك أين كانت اتمعات تنظر إىل اجلرائم وخاصة تلك اليت متس 
احلياة والسالمة البدنية كالقتل والضرب واجلرح على أا اعتداء شخصي حمض حق األفراد يف 

، كما أن 4، وليس اعتداء على اتمع برمته وفقا للمفهوم احلديث3يقع من فرد على آخر
ىل أن الدولة مل تكن آنذاك على نفس الشكل الدستوري والنظام السياسي إلسبب يرجع ا

أن وصوهلا إىل ماهي عليه اآلن تطلب حقبات عديدة املعروف يف العصر احلديث، حيث 
  .وطويلة

   

                                      
  .64أمحد عبد اللطيف الفقي، املرجع السابق، ص:أنظر - 1
  .50ص خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، :أنظر - 2
  .38املرجع السابق، ص يعقوب حياين، :أنظر - 3
  .21ص –النظرية العامة للجرمية  -عبد اهللا سليمان : أنظر - 4
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  : يف الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاين
ة وهذا لقد تطورت فكرة مسؤولية الدولة وبرزت معاملها يف ظل أحكام الشريعة اإلسالمي

ق يف احلياة أي ال يذهب دم هدرا، ألن احل ،1"ل دم يف اإلسالمطال ي"من خالل تطبيق مبدأ 
أو عتداء عليه يف الشريعة اإلسالمية، فمن قتل نفسا كأمنا قتل الناس مجيعإلق حمترم ال جيوز اح

: عتداء وجبت الدية، لكن السؤال املطروحإل، ويف حالة ا2من أحياها كأمنا أحيا الناس مجيعا
  ؟ 3على بيت املال الدية هل جتب

  : زهرة يف هذا الصدد جتب أمور ثالثةوحسب اإلمام أب
ومل يكن مثة عاقلة، ال من عصبة نسبية، وال سببية وال 4لةقذا كانت الدية على العاإ -1

عاقلة؟  هاقلة من ليس لوالء مواالة عند من يقول به، فهل جتب الدية يف بيت املال باعتباره ع
  : حنيفة والشافعي جتب الدية يف بيت املال وتبنوا ذلك على ثالثة أموروقال بعض التابعني وأب

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دفع دية األنصاري الّذي قتل بني اليهود من بيت املال،  :اأوهل
، وقد أشار عليه املالودى رجال قتل يف زحام من بيت -نهرضي اهللا ع-وأن عمر ابن اخلطاب 

  ".دم يف اإلسالملطال ي"إذ قال له  -رضي اهللا عنه-ابن أيب طالب  يبذلك عل

                                      
  .- كرم اهللا وجهه–وهي القاعدة اليت قاهلا اإلمام علي  - 1
  .474حممذ أبوزهرة،اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، ب س ن، ص: أنظر - 2
قهاء الشريعة اإلسالمية حول طبيعتها هل هي تعويض أم عقوبة؟ ليستقر الرأي يف األخري لقد وقع خالف واسع بني ف - 3

ورثته، إذ تعد ماال خالصا هلما ال جيوز احلكم ا إذا تنازل اين عليه أو على أا االثنني معا، فهي تعويض للمجين عليه 
مدخل الفقه اجلنائي اإلسالمي، دار : د فتحي نسيعنها، وهي عقوبة ألا مقررة جزاء على جرائم معينة، انظر أمح

مال مؤدى يف مقابلة متلف ليس مبال وهوالنفس : "والدية عرفها احلنفية بأا. 156، ص1972الشروق، القاهرة، 
أو ما يعطى عوضا عن دم القتيل إىل وليه : "، وعرفها املالكية بأا"واألرثس الواجب يف اجلناية على ما دون النفس

أا : "، أما احلنابلة فعرفوها على"فيما دواأو املال الواجب باجلناية على احلر يف نفس : "، وعرفها الشافعية بأا"رثته
ي، اجلنايات وموجبها يف الفقه أو بديعة علي أمحد الطم: أنظر -" وليه بسبب جنايةأو املال املؤدى إىل اىن عليه 

  .79- 78، ص2007دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، اإلسالمي، دراسات فقهية مقارنة، 
  . الطرف، ويقال ودى القاتل دية إذا أعطى وليه املالأو الدية لغة هي اسم للمال الّذي هوبدل النفس  - 4

  .22ن، صالعقوبات البديلة يف الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، د س : أنظر حممد صاحل القاضي -      
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عتبار إذ أن إلفيكون عليه تبعة ذا ا ،وارث له يؤول إىل بيت املال أن مرياث من ال: ثانيها
م بالغنم، وحيث آل مآله إذا مات يكون مسؤوال عما يرتكب مما يتحمله الوارث على حد غرال

فهل يتحمل ديام؟ فأجـاب إليه، أولبأن تركات أهل الذمة ت سواء، وال يعترض على هذا
لون ظأنه ال يطل أيضا دم أحد ممن يستحيث قال ) نعم( زهرة باإلجيابواإلمـام حممد أب

ة أحد ويكون فيه تعويض ال يتحمل تبعو ل التبعة عن كل فعلبالراية اإلسالمية، ويتحم
ية عن عندما دفع دية األنصاري، كان يدفع الد، والنيب صلى اللّه عليه وسلّماألرواح املقتولة

  .الذين حتملوها من اليهود
  .1م هدرادىت ال يذهب جتماعي عن كل دحمإلتضى التكافل االدولة مسؤولة مبق أنّ :ثالثها

ت مبسؤولية الدولة عن تعويض القول بأن الشريعة اإلسالمية تكون قد أقر وعليه ميكن
ومع  ،ضحايا اجلرائم والرجوع إىل بيت املال الّذي ميثل رمز الدولة اإلسالمية يف هذا اال

اإلسالمي من املسؤولية عن أضرار اجلرمية قد اختلف تبعا لتنوع ذلك فإن موقف الفقه 
عائلة موسرة فهي ختتلف عن  من األسباب، فاجلرمية العمدية خمتلفة عن اخلطأ، وإذا كان اجلاين

 ،مياذكان أو العاقلة املعسرة وعن عدم وجود العاقلة، كما خيتلف الوضع إن كان اجلاين مسلما
أحد القادة، فهل يتم التعويض من أو حلالة اليت خيطئ فيها اإلمام وميتد خالف الفقهاء إىل ا

 .؟2عاقلتهأو اخلاص  هالدولة أم من حساب

قانون الوضعي من بني ة كما سبقت اإلشارة إليه تعادل اجلرمية اإلرهابية يف البواحلرا
ؤولية مما يدفعنا للقول بأنّ مس ،ري معروفغيف أغلب األحيان يكون  بخصائصها أنّ احملار

 هي أمر ثابت وهذا بالرجوع إىل بيت املال) اإلرهابيني(الدولة يف تعويض ضحايا احملاربني 
من الفوضى وقتل الناس وإزعاجهم  وهذا بسبب ما تشيعه ،)رهاباإل(جرائم احلرابةاصة فيخ

  .3واخلروج عن النظام

                                      
  .520حممد أبوزهرة، املرجع السابق، ص :أنظر - 1
ي، تعويض املضرور عن جرائم األفراد من قبل الدولة وكيفية متويل مصادر أو رمضان عبد اهللا الص :أنظر - 2

  .71، ص2006التعويض،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،
،املطبعة اجلديدة، دمشق، 1لفقه اإلسالمي والقانون السوري،جعبود السراج، التشريع اجلزائي املقارن يف ا: أنظر - 3

  .332، ص1976



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

140 

 

  : يف العصر احلديث :الفرع الثالث
لعب الفقه يف العصر احلديث دورا  ،يا اجلرائمبعد اندثار موضوع تعويض الدولة لضحا

 ة قانونيالسؤوليةاملبارزا يف إحياء الفكرة وتطويرها، غري أن الفضل األكرب يف بعث 
اجتاه ضحايا اجلرائم وجرب ضررهم بتعويض يتناسب مع ما حلقهم من هذا  ة للدولةجتماعيإلوا

  ، إذ وبعد نشر مقالتها Margery Fry "مارجري فري"جتماعية إلالضرر، يعود إىل املصلحة ا
، انتقلت فكرة التعويض Justice for Victim’s"1"" إنصاف اين عليهم"الشهرية 

 يا من خالل اعتماد املبدأ وهذا ما ظهر جل ،من اال النظري إىل اال التشريعي) املسؤولية(
، اخل...تحدة األمريكية، أملانياملمن خمتلف التشريعات يف العامل على غرار نيوزلندا، الواليات ا

ملضرورين من ضرورة حتمل الدولة مسؤوليتها يف تعويض ابادت ناملؤمترات الدولية اليت كذا و
ؤمترات إقليمية عدة م ذا الشأن انعقدتو ،العامل ه الفكرة من رواج عربتاجلرائم نظرا ملا لق

  :وف نذكر أمهها وأبرزهاأحناء العامل، وس ودولية عرب
  :س أجنلسمؤمتر لو :األولند الب

أجنلس بوالية س مؤمتر دويل عقد بشأن تعويض الدولة لضحايا اجلرمية يف لو أولكان 
1968كاليفورنيا يف ديسمرب سنة 

  ، ومن بني التوصيات اليت خرج ا ضرورة إصدار تشريع 2

                                      
وشهدت الفترة اليت سبقت مقالة مارجري فري وخاصة ابتداًء من النصف الثاين للقرن الثامن عشر، شهدت ظهور  - 1

الفيلسوف االجنليزي الذي كان  وراندها جرميي بنتام وهواألوىلاملذاهب واملدارس الفقهية اجلنائية مثل املدرسة التقليدية 
الّذين نادوبضرورة تعويض ضحايا اجلرائم من قبل الدولة، مث املدرسة الوصفية اإليطالية اليت سايرت نفس  وائلمن األ

الطرح وكانت جل آراء الفقهاء اليت صبت يف اجتاه حتميل الدولة جرب ضرر ضحايا اجلرائم من خزانتها العامة عندما 
غري معروف، على أساس أن اتمع الّذي تقاعس يف محاية اين عليهم واحملافظة عليهم، فإنه أو را يكون اجلاين معس

جيب عليه أن يبادر إىل تعويض املضرورين من خمتلف اجلرائم، وعلى الرغم من مناقشة نظم التعويض والدفاع عنها يف 
إال أا مل تسفر عن بلورة فكرة تعويض الدولة  1900-1878العديد من املؤمترات الدولية للسجون يف الفترة ما بني 

أشار إليها رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، . لضحايا اجلرمية، واألمر يعود إىل انشغال العامل باحلروب آنذاك
  .344ص

-Margery Fry , justice for victims the observer, july 1957 , London , p 164. 
رة إىل أنه ليست كل الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية نظمت يف قوانينها تعويض الضحايا من جتدر اإلشا - 2

خزينة الدولة، ومن بني الواليات اليت مل تتحمس للفكرة، والية أرجيون وبنسلفانيا عكس والية واشنطن ووالية 
  .كاليفورنيا
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كل من تضرر ل وزارة العدل والكونغرس التزام بدفع تعويض فوري لميوحت ،فدرايل ذا الشأن
مدنيا بسبب انتهاك قانون احلقوق املدنية الفيدرايل، كما اعترب املؤمتر التعويض حقا للمجين 

  .عليهم يف خمتلف اجلرائم
  : مؤمتر بودابست لتعويض اين عليهم :البند الثاين

انعقد املؤمتر احلادي عشر لقانون  1974سبتمرب سنة  15إىل  09يف الفترة املمتدة ما بني 
ش مهم ولقد أثري نقا أجل مناقشة موضوع تعويضضحايا اجلرائممن  تسلعقوبات يف بودابا

هتمام باألشخاص الّذين تقع عليهم اجلرمية لتمتد إىل األشخاص إلخالل املؤمتر حول توسيع ا
تصار االهتمام قين يعوهلم القتيل وبالتايل عدم ائك الذأولوهم  ،الذين يتضررون من هذه اجلرمية

  .من تقع عليه اجلرمية مباشرة أي اين عليهعلى 
كما أن املؤمتر أثار مسألة طبيعة مسؤولية الدولة اجتاه ضحايا اجلرمية وقرر بأا أصلية 

ء ألنه جا ،خالف وجتانس كبريينأثري حوله  الذي ملوضوعهواو ،احتياطيةأو وليست تبعية 
  .عن التعويض األولرف األصلي واملسؤول طعل من اجلاين الجتالقاعدة اليت أو خمالفا لألصل 

وأخريا أعطى املؤمتر جمموعة من احللول جلرب ضرر املضرورين من اجلرمية قبل الوصول إىل 
  : حتميل الدولة هلذا االلتزام، وهي كاآليت

 إىل قانون العقوبات واإلجراءات اجلزائية بالنص على بعض املظاهر أواللتجاء إلا -1
  .دينباإلكراه ال: ثلاين على تعويض اين عليه؛ مالقانونية حلث اجل

لتأمني دون أن يضطر اين جتاه إىل نظام اإلحالة قصور هذه اإلجراءات ميكن ايف  -2
  .تحملهابء جتنبا للنفقات اليت ال قبل له اللتجاء إىل القضالعليه 

ولة مبواردها معسرا فعندئذ فقط جيب أن تتحمل الدأو أما إذا كان اجلاين جمهوال  -3
  .العامة تعويض اين عليه

  : 1ست التوصيات التاليةبختام املناقشات أصدر مؤمتر بودا ويف

                                      
، -دراسة مقارنة –قعة على حياة اإلنسان وسالمة جسده ذنون يونس صاحل احملمدي،تعويض األضرار الوا: أنظر:- 1
  , 462،ص 2013، منشورات زين احلقوقية، ب ب ن،1ط
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إن املؤمتر مقتنع متاما بأن تعويض اين عليهم ميثل جزًءا ضروريا من اجلزاء اجلنائي وخاصة 
 إعادة التوازن بذلك يهدف إىلوجتماعية، فهإلوضوع إصالح اجلاين من الناحية افيما يتعلّق مب

سيلة إصالح تتماشى و البحث عنو جتماعي الّذي أخلت به اجلرمية من ناحية،إلوا القانوين
نائية احلديثة، كما أن املؤمتر توصل إىل اقتناع بأن التطبيق العملي هلذا املوضوع مع السياسة اجل

 األحوال اليت جتماعي خاصة يفإليعد واجبا عاما يقوم على قواعد عصرية ملبدأ التضامن ا
وعليه ذهب أغلب املشاركني يف املؤمتر إىل ضرورة  معسرا،أو يكون فيها اجلاين جمهوال 

هيئاا العامة، على أن أو تأسيس نظام يكفل تعويض اين عليهم من األموال العامة للدولة 
ئة هيأو يترك للمشرع الوطين أن يقرر ما يراه يف هذا الشأن وذلك بإنشاء صندوق خاص 

الضمان أو املساعدات العامة أو جتماعية إلاعتماد هيئات قائمة كالتأمينات اأو معينة 
 .جتماعيإلا

   :1974األسبوع الرابع للفقه اإلسالمي بتونس  :البند الثالث

انعقد بتونس املؤمتر العريب واإلسالمي  1974ديسمرب  19-14يف الفترة املمتدة ما بني 
والنقاش ملوضوع تعويض ضحايا اجلرائم من طرف الدولة بناًء  ثراءالوحيد من حيث تطرقه باإل

ولقد شارك عدد  ،ر املؤمترأو اليت كانت عنوان أبرز حم" ل دم يف اإلسالمطال ي"على قاعدة 
من املداخالت والتقارير املرتبطة باملوضوع، ويف  جمموعة من الفقهاء املسلمني والعرب وقدموا

للفرد  "تلك اليت ذهبت إىل أن على رأسهاكان من التوصيات ختام امللتقى صدرت جمموعة 
على اجلماعة حق احلماية والرعاية، فقد أخذت الدولة اإلسالمية على عاتقها منع اجلرمية، وإذا 

 .ت به اجلرميةمل تسفر جهودها عن حتقيق ذلك وجب عليها أن تعيد التوازن الّذي أخلّ

عجز هووعاقلته عن دفع الدية أو إن مل يعرف واألصل أن عبء ذلك يقع على اجلاين، ف
وجبت على بيت املال، إذ ال يسوغ أن خيتلف حظ اين عليهم يف جرائم القتل حبسب ما إذا 

معسرا، فقليل من تشريعات الدول أو حبسب ما إذا كان موسرا أو  ، يعرفأوملعرف القاتل 
جتماعية إلامة، كنوع من املساعدة ااحلالية تسمح بتعويض ضحايا جرائم القتل من األموال الع

 اليت تعطى ملن أضريوا يف معاشهم بسبب اجلرميةوتعويضا عن اخلسائر املادية وحدها وحبد
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ياء الدم حقهم أولأقصى ال يصل دائما إىل قدر الضرر، أما الشريعة اإلسالمية، فإا تعطي 
 .1"الدول غىن وتقدما مما يربز مسوأحكام الشريعة على أحكام قوانني أكثر ،كامال

ياء الدم حقهم أولأقصى ال يصل دائما إىل قدر الضرر، أما الشريعة اإلسالمية، فإا تعطي 
 .2"الدول غىن وتقدما مما يربز مسوأحكام الشريعة على أحكام قوانني أكثر ،كامال

وعليه فإن املؤمتر من خالل هذه التوصية دعا إىل األخذ باملفهوم املوسع يف حتديد ضحايا 
وهذا متاشيا مع ما تدعوا إليه الشريعة  ،اجلرائم وعدم اقتصارها على من تقع عليهم هذه اجلرائم

  .اإلسالمية يف هذا الشأن
طرق حلقوق ضحايا اجلرائم كان قرار اجلمعية ت 3إىل أنه أهم إعالن عاملي أخريا ونشري

املتضمن إعالن شأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا  34/40العامة لألمم املتحدة رقم 
  .اجلرمية وإساءة استعمال السلطة والّذي سبقت دراسته يف رسالتنا

  :اجلرائم  عن تعويض ضحايامسؤولية الدولة من  املقارن موقف الفقه :املطلب الثاين
لقد أثار موضوع مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرمية بصفة عامة، جدال فقهيا 

بني معارض ومؤيد بسبب اعتباره اجتاها جديدا حيمل يف طياته معامل نظام جديد  4واسعا
  .5إىل توفري مزيد من الضمانات هلؤالء الضحاياويصب

حية ضتعويض إىل األشخاص الّذين وقعوا ع الريق من الفقه ينكر على الدولة التزامها بدففف
 ،وبالتايل ال جيب عليها أن تؤسس نظاما قانونيا مستقال يتعلق مبوضوع التعويض ،لإلجرام

ارتباطا وثيقا حبياة األفراد ومعيشتهم،  ةمبا تقدمه من خدمات جوهرية مرتبطكتفي توعليها أن 
تأمني ضد الونظام التأمني الصحي ونظام جتماعية، إليربز من خالل نظام التأمينات ا ماووه

                                      
  .114- 113يعقوب حيايت، املرجع السابق، ص :أنظر - 1
  .114- 113يعقوب حيايت، املرجع السابق، ص :أنظر - 2
ومؤمتر أنابوليس بوالية  1976من بني املؤمترات العاملية اليت اهتمت باملوضوع مؤمتر سياتل بواشنطن أكتوبر  - 3

نتاريويف كندا، أو والّذي كان مبناسبة املؤمتر الدويل الرابع ملناقشة موضوع تعويض اين عليهم، بعد مؤمتر ماريالندا 
  .114ملزيد من التوسع يف املوضوع، انظر يعقوب حياين، املرجع السابق، ص

  .347رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص :أنظر - 4
  .67ي، املرجع السابق، صأمحد عبد اللّطيف الفق  :أنظر - 5
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أو تداع نظام خاص األمر الّذي ال حيتاج معه اب ،ونظام املساعدات العامة ،العجز والشيخوخة
  .1شرف عليهما الدولة مباشرةتصندوق للتعويض 
إىل القول بأن قيام الدولة  مبناسبة عرض مضمونه جتاهإلانب من أنصار اكما ذهب ج

إالّ نوع من أنواع التأمني ضد األخطار وويض خاص بضحايا اجلرمية، ماهنظام تعتأسيسهالو
) التعويض(األمر الّذي يؤدي إىل أن الدولة ميكنها االستغناء عن هذه الفكرة  2بأنواعها املختلفة

ستعانة بنظام التأمني عموما بأنواعه املختلفة والّذي بدأ ينتشر بشكل واسع إلطريق اوذلك عن 
  .3األنظمة القانونيةداخل خمتلف 

جتاه السابق يرى جانب آخر من الفقه أنه وأمام االرتفاع الكبري واخلطري إلوعلى عكس ا
يف اتمع  ازدياد ضحاياهاوأمناطها وانتشار مداها  ومع تعقد ،يف نسبة ارتكاب اجلرائم

ت واإلجراءات مة يف قانون العقوبااية األنظمة والوسائل املنظّفباإلضافة إىل عدم ك ،املعاصر
دى بوسائلها اخلاصة الدولة أن تتص على، أمام هذا كله بات لزاما اجلزائية وخمتلف التشريعات

وذلك عن طريق التأسيس  ،واملتفاقم من جهة ثانية ،جتماعي املتغري من جهةاإلهلذا الوضع 
وال لنظام قانوين مستقل تقوم الدولة من خالله بصرف التعويض ملختلف الضحايا من األم

، ولعلّ التعويض عن اجلرائم اإلرهابية بصفة خاصة بسبب خصوصيتها جيد معناه يف 4العامة
  .ظل هذا املذهب

  : فرعنيإىل  طلبوأمام هذا التباين الفقهي حول املوضوع سوف نقسم هذا امل
  .اجل .ضسؤولية الدولة عن تعويض اإلجتاه املعارض مل :األولالفرع 

  .ض اجل سؤولة الدولة عن تعويضملؤيد ملاإلجتاه ا :الفرع الثاين
   

                                      
  .115يعقوب حياين، املرجع السابق، ص :أنظر - 1
  .347رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص :أنظر - 2
ويف هذا اال تعد فكرة التأمني وحلوهلا حمل مسؤولية الدولة وسيلة للتخلص من املشاكل العديدة اليت تثريها فكرة  - 3

ايا اجلرائم اإلرهابية والبحث عن خمتلف األنظمة البديلة ملسؤولية الدولة منها نظام التأمني مسؤولية الدولة وموضوع ضح
  .وصناديق الضمان اليت ستكون موضوع الباب الثاين من حبثنا

  .116يعقوب حياين، املرجع السابق، ص :أنظر - 4
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  : ة بالتعويضلتزام الدولاه الفقهي املعارض إلاالجت: األول فرعلا
وسوف نتطرق يف هذا املطلب إىل كلّ من مضمون االجتاه من خالل عرض احلجج اليت 

  .اليت وجهت له نتقاداتاإلقدمها مث إىل 
 : جتاهإلمضمون ا :األول بندلا

اه تقرير براءة ذمة الدولة من أي التزام اجتاه ضحايا خمتلف اجلرائم، ألا جتإليتضمن هذا ا
وعليها مسؤوليات جسام سواء على  ،مثقلة بكثري من األعباء والتكاليف -أي الدولة-حسبهم 

أنظمة جديدة تزيد من أعبائها  ةالدويل اخلارجي، األمر الّذي يغنيها عن أيأو املستوى الداخلي 
شخص أصابه ضرر من اجلرمية صرف التعويض إىل كل بصة أن يف قيام الدولة ، خاوواجباا

  .1إرهاق ميزانيتها وحتميلها أعباء وخسائر مالية قد ال حتتملها اخلزانة العامة يؤدي
اين عليهم يف اجلرائم عندما منحتهم  قوقتكون قد كفلت ح -حسبهم-دولة كما أن ال

بالتبعية للدعوى اجلنائية العمومية أمام احملكمة أو كم املدنية، اخليار بني رفع دعواهم أمام احملا
  .اليت تنظر الدعوى العمومية اجلنائية

ار هذا املذهب يف سبيل دعم موقفهم احلجج التاليةصم أنوعلى العموم قد :  
يقود إىل التمييز بني هؤالء  رائماجل حاياتزام الدولة بتعويض ضدأ الإن األخذ مبب :أوال -
، كالزالزل والفيضانات وخماطر العمل 2ايا وغريهم من ضحايا الكوارث الطبيعيةالضح

  .3والبطالة واألمراض
يعترب خرقا ملبدأ شخصية  رائماجل حاياتزام الدولة بتعويض ضأن تقرير مبدأ ال :ثانيا -

  ة ملسؤولية لدى اجلناباس من األخذ باملبدأ من ضعف اإلحساالعقوبة، باإلضافة إىل ما يترتب 
                                      

  .349- 348رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص :أنظر - 1
  . 68د عبد اللطيف الفقي، املرجع السابق، صأمح: أنظر - 2

Antonio Ryck: L’indemnisation des victimes d’infraction R.I.D.P, 1973,N°1, 2, P277  
وهذا من خالل التقرير الّذي قدمه إىل احللقة " أنتونني روزك"ولقد أثار هذا املوقف مندوب تشيكوسلوفاكيا  -3

أن الدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع بأسره، تقدم لألفراد اخلدمات الصحية إذا "جاء فيه التحضريية ملؤمتر بودابست حيث 
كما اختذ الفقيه ...". ما أضريوا يف صحتهم من اجلرائم فال وجه بالتايل لتأسيس تنظيم خاص يكفل هلم صرف التعويض

فكرة قيام الدولة بتعويض اين عليهم  Délité en delinkuietاهلولندي تلومبريجني يف مقال نشره يف الة اهلولندية 
  .1972نوفمرب  24عندما قامت وزارة العدل اهلولندية بتقدمي مشروع قانون يف 
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ة اجلرائم نسباإلصالحية، وتزداد بذلك أو ها ضعافوظائف العقاب سواء الردعية منإوبالتايل 
  .اتمعيف 

يؤدي إىل تقليل حرص  هاإن حتمل الدولة لتبعات اجلرائم وقيامها بتعويض ضحايا :ثالثا -
 منع حدوث اجلرائم ضدهم بسبب علمهم أنّ مثة تعويضا سيحصلون عليه مىتعلى األفراد 

  .1وقعت ضدهم اجلرمية
حبيث يتحمل املواطنون األبرياء تعويض  ،عدلالالّاألخذ باملبدأ حيقق نوع من :رابعا -

  .2أضرار حلقت بغريهم دون أن يكونوا هم من ارتكبها
سؤولية الدولة عن تعويض جتاه الرافض ملبدأ مإلي ايدؤيرى جانب من م :خامسا -

ورثتهم عن املطالبة بتعويضهم عما حلقهم من أو ين عليهم أنه يف حالة تنازل ا ضحايا اجلرائم
 آخر،ي سبب أوألبسبب جهلهم لقواعد القانون أو ضرر بسبب اجلرمية رغبة منهم يف ذلك 

ورثتهم يف مقاضاة اجلاين حبق أصبح أو ال يكون مبقدور الدولة أن حتل حمل اين عليهم  فإنه
حدود املعونة تعدى ة للمجين عليهم ال جيب أن تمن غري موضوع، وعليه فإن مساعدة الدول

  .سياق املساعدة العامة بعيدا عن إنشاء صندوق خمصص لذلك الرمزية يف
إن فكرة قيام الدولة بتعويض ضحايا اجلرمية وتنظيمها بنصوص خاصة يتعلق  :سادسا -

ت االجتماعية جتماعي والتأميناإلاجتماعية حبتة كقانون الضمان ا أساسا بقوانني ذات صبغة
سالفة الذكر وهذا املستقل متاما عن هذه القوانني بعيدا عن القانون اجلنائي  ،واملساعدات العامة

  .بسبب استقاللية كل قانون عن اآلخر
   

                                      
أو باإلضافة إىل هذا فإن اين عليهم ليسوا دائما ويف كل األحوال ضحايا بريئة لإلجرام، حيث يساعدون بشكل  - 1

ف الدولة معناه تعويض ألشخاص سامهوا يف اقتراف اجلرمية، يضاف إىل بآخر يف حدوثها وعليه فإن تعويضهم من طر
هذا أن اعتماد مبدأ التزام الدولة بتعويض هذه الطائفة يكشف عن فشل أجهزة الدولة املوكل إليها مهمة مكافحة 

الضحايا عن اجلرمية، يف مهمتها، حيث ذهب إىل أنه ال حاجة للدولة اهلولندية بتأسيس صندوق عام لتعويض هؤالء 
جرائم العنف ألن نظام التأمينات االجتماعية يف هولندا مطبق على حنوشامل وبصورة كافية، مما يغين عن إصدار هذا 

  .123-122يعقوب حيايت، املرجع السابق، ص :أنظر يف املوضوع. القانون املقترح
  .68أمحد عبد اللطيف الفقي، املرجع السابق، ص :أنظر - 2
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  : رائماجل حاياضولة عن تعويض جتاه الرافض ملسؤولية الدإلتقدير ا :البند الثاين
سؤولية الدولة جتاه الرافض ملإلحكام أنصار افقه توصل إىل أنّ أمن ال رغم أن جانبا كبريا

جاءت منسجمة مع القواعد القانونية السائدة يف أغلب التشريعات  رائماجلحايا ض.عويضعن ت
أن املقارنة، على اعتبار أا مل تنظم أنظمة تعويضية خاصة بطائفة ضحايا خمتلف اجلرائم، إالّ 

جتاه الرافض بسبب ضعفها مضمونا إلا ن الفقه ذهب إىل عدم صمود حججاجلانب األكرب م
جتاه املؤيد مثلما سنرى، أما إلخالل الرد الّذي اعتمده أنصار اا، وهذا ما يظهر جليا منوأساس

 الوارد يف توصيات مؤمتر بودابست واملؤمتر التحضريي يف1على املستوى  الدويل فإن التحفظ
قرة الثالثة من ديباجة خالل الفوالذي كان أشار إىل موقف االجتاه الرافض من  رايبورقف

إىل حداثة فكرة تعويض  يعود فإنه حسب األستاذ يعقوب حيايت ،ستببوداؤمتر متوصيات 
  .الدولة للمجين عليهم يف التشريعات والدراسات الفقهية

 رائماجل حايافكرة تعويض الدولة لضعلى حجج االجتاه الرافض من طرف املؤيدين ل اورد
  : فلقد جاءوا مبايلي

فيما يتعلق بقياس األضرار الناجتة عن اجلرائم على غريها من األضرار اليت تنجم  :أوال -
الختالف هذين لقياس يف غري حمله، وذلك وفه والفيضاناتمن الكوارث الطبيعية كالزالزل 

اليت تكون ناجتة عن األمراض والكوارث واحلوادث تعترب األضرار إذ أن  ،النوعني من األضرار
خبالف اجلرمية اليت تقع  ،عابرة واستثنائية يف حياة األفراد، بسبب تباعد فترات حدوثهاأضرارا 

يوميا مما جيعل عدد ضحاياها أكرب بكثري من عدد ضحايا الكوارث، كما أن نظام التأمينات 

                                      
وى الداخلي، أما على املستوى الدويل فقد عرف هذا املذهب صدى له يف املؤمتر احلادي عشر لقانون هذا على املست - 1

والّّي سبقت اإلشارة إليه كما عرف نفس االهتمام يف احللقة التحضريية  1974العقوبات املنعقد يف بودابست سنة 
وظهر هذا الصدى من خالل تطرق الفقرة الثالثة  1973ملؤمتر بودابست اليت انعقدت يف فريبورق يف أملانيا الغربية سنة 

يذهب البعض اآلخر إىل أن النظم احلالية كافية لضمان حصول اين عليه على "...من ديباجة مؤمتر بودابست مايلي 
التعويض فال حاجة إىل تنظيم خاص يقوم بدفع التعويض إىل اين عليهم، مث إنّ هذا التنظيم يتعارض مع أهداف 

:  أنظر -. وبنفس الصيغة واملعىن السابقني، جاءت توصية احللقة التحضريية ملؤمتر بودابست...." ياسة اجلنائيةالس
  .127املرجع السابق، ص: يعقوب حيايت

  .463ص ذنون يونس صاحل احملمددي، املرجع السابق،
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جتماعية ال يعد نظاما كافيا لتغطية خمتلف األضرار اليت تلحق ضحايا اجلرمية، بسبب إلا
  .1عة األضرار اليت تغطيها التأميناتاختالف طبي

جتماعية درجة عالية من إلفيها إصدار قوانني التأمينات ا أضف إىل ذلك أن دوال بلغت
وبعض الدول  الندررويج وفنية مثل السويد والفانرعاية املواطنني كالدول االسكند الكفاءة يف
ها بنيات االجتماعية فيها عن تلتأمينوجود امل يغن ومع ذلك  ،كربيطانيا وأملانيا األوروبية

هذا املبدأ  تبين  اقة يفب، بل كانت السألنظمة خاصة بتعويض اين عليهم من مواردها
  .2إدراجه ضمن منظومتها القانونيةو

وال الدولة، فإن اجلرمية من أمضحايا لمبثالية فكرة تعويض الدولة  فيما يتعلق :ثانيا -
 وقد جلأت بعض الدول ،ق العملي يف كثري من التشريعاتقد وجد جماال من التطبي املوضوع

ع جزاءات رادعة فيما يتعلق يوقتإىل ضحايا اجلرائم تعويض  عناليت تبنت مسؤوليتها 
  .3)طلبات الغش(ؤسسة املغري الطلباتب

م يف إضعاف روح صندوق لتعويض ضحايا  اجلرائ تسبب اعتمادبما تعلق و:ثالثا -
حلصول املضرورين من إالّ وسيلة ون بأن الصندوق ما هفرد عليه املؤيدو ،ناةاملسؤولية عند اجل

من عد على من تسبب يف الضرر اجلرائم على التعويض بالسرعة املطلوبة، على أن يعود فيما ب
سبباا على ممث إن اجلرمية سابقة من حيث  ،أجل مطالبتهم باملبالغ اليت مت صرفها للضحايا

، )4(ال يعقل القول بأن الصندوق أحد أسباب حدوث اجلرائم وجود هذا الصندوق، وعليه
وإذا ما تكلمنا عن اجلرائم اإلرهابية بصفة خاصة نالحظ بأنه مع الطابع الشمويل الّذي تتسم 

ضرورة التسريع جبرب ضرر جيعل من الكل هذا  ،به وحصول أضرارها على نطاق واسع

                                      
  .352رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص :أنظر - 1
  .132ين، املرجع السابق، صيعقوب حيا :أنظر - 2
أن كل شخص "من قانون التعويض على  150وهذا ما فعله املشرع يف والية أالسكا األمريكية عندما نص يف املادة  - 3

أو دوالر  500يتقدم متعمدا بطلب وهوقائم على الغش فإنه يكون مرتكبا جلنحة تكون عقوبتها غرامة ال تقل عن 
دمها، وعليه أن يرد أي فدية حصل عليها، وأن يعيد للدولة كل املبالغ اليت حصل عليها بأحأو ز سنة أو حببس ال يتج

  .353املرجع السابق، ص: رباب عنتر السيد إبراهيم". من هذا القانون
  .135يعقوب حيايت، املرجع السابق، ص: أنظر - 4
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اء النشاط رت تويف من يعوهلم جوثات يف البياكم انساءأو أطفاال  االّذين قد يكونوالضحايا 
  .جتماعي قبل أي اعتبار آخرإلمرتبطة بالشق اإلنساين وااإلرهايب، فاملسألة 

أن املؤيدين مل جيدوا صعوبة تذكر يف الرد على احلجة القائلة بأن وجود نظام عام  :رابعا -
يف سلوكهم، هي حجة  ن أوهن يدفع الضحايا إىل التمن شانه أ ،للتعويض من جانب الدولة

من شأا أن حتمله  ىفغبة الفرد يف أن يبقى سليما ومعاألن ر ،ةحصأو عارية من أي منطق 
على التردد قبل أن يلقي بنفسه بني خمالب اجلرمية بغرض الوصول إىل تعويض قد ال يغنيه عن 

فيما يتعلق بالقول أن حىت حياته، أما أو أحد أعضائه  دكفق ،األضرار اليت قد تسببها له اجلرمية
إالّ اعتراف بفشل السلطات العامة يف واللجوء إىل نظام تعويضي خاص بضحايا اجلرمية ماه

وإن اعتماده يؤدي إىل ضرورة االعتراض على خمتلف األنظمة  ،قول نظريومكافحة اجلرمية ه
  .نظام التأمينات مثالأو األخرى، كنظام التعويض عن جوادث العمل، 

اجلاين بدفع  ةورثأو  اين عليه ةمنت حالة عدم مطالباليت تض ةاحلج نأ :خامسا -
قد يشكل عقبة أمامها يف احلصول على ،قوم الدولة بصرف  التعويض إليهمالتعويض عندما ت

فتراض من دون نص إلنقت فكرة التعويض مل تترك هذا افإن التشريعات اليت اعت،التعويض
أو الدولة عندما تدفع هذا التعويض للمجين عليه  تشريعي، بل قررت بنصوص قانونية أن

ما يسمى ووه ،مبالغ لبة اجلاين بكل ما دفعته منهلا كل احلق يف أن حتل حملهم يف مطا ،ورثته
  .مثلما سنربزه بشيء من التفصيل يف الباب الثاين من الرسالة يف القوانني حبق احللول

القوانني يف النظام التشريعي الواحد وعدم أما التربير القائم على وجوب الفصل التام بني 
تقليدية قدمية مل تعد تتماشى مع التطور الذي بني موضوعات كل نظام، فهي أفكار التداخل 

بينها كأرضية  فيما خلاوصلت إليه العلوم القانونية، فأصبحت نظريات ومفاهيم القانون تتد
مع كافة القوانني تزج بفروعها توجد نظريات تكاد متمشتركة ملختلف فروع القانون، حيث 

بني فروع القانون، نأخذ على سبيل املثال  التعاونومن مظاهر  ،داخل النظام الشريعي الواحد
نظرية املسؤولية بوجه عام، أين يوجد هلا تطبيق يف القانون اجلنائي واملتمثلة يف املسؤولية 

  ، مع أن هذه النظرية هي أصال مناجلنائية ويف القانون اإلداري من خالل املسؤولية اإلدارية
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أفكار القانون املدين، انتقلت إىل الفروع األخرى من القانون لتصبح موضوعات أساسية  
  .1فيها

والرد على  ،جج املعارضني لفكرة مسؤولية الدولة عن تعويض الضحاياعرضنا حلبعد ت
استندوا إليها، مث  املؤيدين واحلجج اليتيلي رأي احلجج من جانب املؤيدين، سنستعرض فيما

  .موقفنا من املسألة خاصة فيما يتعلّق مبوضوع حبثنا املرتبط باجلرائم اإلرهابية
  : د اللتزام الدولة بالتعويضيؤاالجتاه امل :الفرع الثاين

، عويض ضحايا اجلرائمالرافض ملسؤولية الدولة عن ت جتاهإلباإلضافة إىل ردهم على حجج ا
صار االجتاه املؤيد حججا أخرى يف سبيل تأييد وجهة نظرهم وفقا أضاف أن ،هكما سبق تبيان

  : يلي ملاّ
إن الدولة على اعتبار أا مكلفة قانونيا وطبيعيا باحملافظة على األمن العام، فمىت  :أوال -

 ةلغ نقديارف مبصالقانونية ووقع على عاتقها واجب وقعت اجلرائم حتملت مسؤوليتها 
  .تلك اجلرائم فشلت من خالل أجهزا من منع حدوث اذلك أل ،لضحايا اإلجرام

امللتزم الرئيسي وعن نتائج فعله، وعليه فه األولاملسؤول والشك يف أن اجلاين ه :ثانيا -
معروفا أو بتعويض ضحاياه من جراء اجلرمية، لكن يف احلالة اليت يكون فيها اجلاين جمهوال، 

رائم وهذا ما ينطبق مع طبيعة اجل ،غ التعويض احملكوم بهولكن ال ميلك القدرة على الوفاء مببل
رتب بصفة حتمية على الدولة التزاما بتعويض هؤالء الضحايا وإالّ اإلرهابية، هذا الواقع ي

  .2ضاعت حقوقهم
ل ملصلحة خزينة ليس من العدل أن توقع الدولة على اجلناة عقوبات مالية حتص: ثالثا -
  .مجين عليه احلصول على تعويض ما حلقه من أضراربينما ال يتيسر لل ،الدولة

                                      
  .138يعقوب حياين، املرجع السابق، ص :أنظر - 1
  .71- 70فقي، املرجع السابق، صأمحد عبد اللطيف ال :أنظر - 2
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ذه املسألة ال يعد عبئا  خاصلضحايا اجلرائم وتأسيس نظام إن تعويض الدولة  :رابعا -
من أو التعويض للمجين عليه  صرف بعدلة ومواردها العامة، حيث ميكنها على خزينة الدو

  .1يا اجلرميةأن تعود على اجلاين وتطالبه بكل ما دفعته لضحايعوهلم
ب عليها ، وعليه جيويف املقابل ويل من ال ويل له ،الدولة وارث من ال وارث له :خامسا -

يتماشى مع  وماوه ،القيام بتعويض ضحايا اجلرمية إذا مل حيصلوا على تعويض من طريق آخر
  .2جتماعي بني أفراد اتمعإل، كما جيسد معىن التكافل اقاعدة الغرم بالغنم

اة بني أفراد اتمع كقاعدة دستورية يف خمتلف الدول، تستلزم القيام أو إن املس :سادسا -
ويتباين احلكم يف  ،بتعويض اين عليهم عند حدوث اجلرمية حىت ال ختتلف احلال بالنسبة هلم

عدم أو فروض مماثلة ومتشاة من حيث الظروف واملالبسات بسبب معرفة السلطات للجاين 
لقاعدة لعمال إإال وهفإن إقرار مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرمية مامعرفته، وعليه 

  .3اة بني األفراد يف الدولةأو املس املتضمنة مبدأ الدستورية
يف حقيقته التزام أخالقي وبعد هذا العرض نقول بأن التزام الدولة بتعويض ضحايا اجلرائم ه

دولة يف كثري من تطبيقات القضاء يأخذ صورة فال زال إلزام ال ،نابع من روح التضامن الوطين
دفع التعويضات إىل ف،ال زال يتأسس على فكرة التضامنو ،العون للضحيةأو املساعدة 

ال وفه ،قانوينالالواجب اإلنساين ال والضحايا يكون يف األغلب األعم إستجابة لقواعد العدالة 
  .4بتها اجلرائما دموعهم التي سب من الدولة إجتاه مواطنيها متسحملسة حنان أن يكون ويعد

ين ال يرقى إىل مرتبة اإللتزام فإن هذا الد ،وحىت حينما تقر الدولة بإلتزامها بالتعويض
  .5ر الدولة على دفعه ابإلجية نامكإةليس للمتضرر حياله أي ،بل يبقى دينا طبيعيا ،القانوين

                                      
  .357رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص :أنظر  - 1
  .71أمحد عبد اللطيف الفقي، املرجع السابق، ص :أنظر  - 2
  .148يعقوب حياين، املرجع السابق، ص :أنظر  - 3
ات احلرب يف ضوء أحكام القانون فائز عبد اهللا الكندي، املسؤولية املدنية للدولة عن تعويض أضرار خملف: أنظر -2

  .111، ص 2، ج2004الكوين، جملة احلقوق، الكويت، 
فؤاد حممد مرسي عبد الكرمي، فكرة التضامن القومي وحقوق ضحايا احلوادث اإلرهابية، دار النهضة العربية،  :أنظر_3

  . 82، ص 1998القاهرة، 
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نما تدخلت الدولة لتقدمي الدعم املايل فحي ،هذا املنحى جليا يف املمارسة اجلزائرية وويبد
ال من بعيد لفكرة إلتزام الدولة وقريب ال من   مل تتم اإلشارة فإا ،اجلرائم اإلرهابيةلضحايا 

  1.القانوين بتعويض الضحايا
حدود مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية يف ظل : املبحث الثاين

   :إعالن حالة الطوارئ
ت ارتباطا وثيقا حبالة لية الدولة اجتاه ضحايا اجلرائم اإلرهابية يف اجلزائر ارتبطإن مسؤو

  .ستثنائية اليت عرفتها البالد منذ ظهور آفة اإلرهابإلالظروف ا
قد تلجأ  ،ا عن طريق استمرارية مرافقهااستمراريتهوحفاظها على النظام فالدولة يف سبيل 

خرية وبالنظر ملا تتضمنه من ديد للحريات العامة لكن هذه األ ،إىل إعالن حالة الطوارئ
تفتح باب مسؤولية الدولة على مصرعيه، خاصة إذا علمنا أن هذه احلريات العامة  2لألفراد

مواجهة سلطاا العامة، وبغري ذلك تظل  يفة من طرف الدولة ذااتتمتع باحلماية القانوني
  .3احلرية يف نطاق ما يسمى باحلق الطبيعي

املتمثل يف عناصر الضبط اإلداري الكالسيكي بلإنّ موضوع حبثنا يدخل يف صليه فعو
ة واألمن العام والصحة العموميةالسكينة العام.  

كما جيب التسليم بضرورة مالءمة القانون للواقع حىت ال يتصف باجلمود وعدم التطور،  
املألوفة يف مجيع الظروف قات العادية و ذلك ألن استمرار العمل بالتشريعات املعدة لأل

فا ومنفصال عن الواقع، فقد متر الدولة بأحداث من شأنه أن جيعل القانون متخلّ ،واألحوال
استثنائية طارئة ال تسعف التشريعات املعدة للظروف العادية يف عالجها ومواجهة آثارها، 

                                      
ادث حمور مهم لتكريس سيادة القانون يف اجلزائر، جملة العلوم قادة شهيدة، اإلقرار مبسؤولية الدولة عن احلو :أنظر -4

- 199، ص10القانونية اإلدارية والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، العدد 
200.  

وقية، لبنان، ، منشورات احلليب احلق1حممد حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية، ط :أنظر - 2
  .103، ص2009

3  -
Michel Verpeaux: La liberté, l’actualité juridique, Aout 1998, Paris, P   144. 
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دي إىل تعرض وعندئذ فإن إلزام اإلدارة رغم ذلك بتطبيق هذه التشريعات من شأنه أن يؤ
  .النظام العام واملرافق األساسية يف الدولة للخطر الشديد

أو عتبارات جرى العمل على أنه عندما يتوقع املشرع ظرفا استثنائيا معينا إلوأمام هذه ا
واليت تعد مبثابة  ،در إىل وضع التنظيمات املالئمة ملواجهتهاابمجلة ظروف استثنائية، فإنه ي

  .1حلول تشريعية هلا
وما يف ظل حالة الطوارئ؟  حيا اجلرائم اإلرهابيةفما هي حدود مسؤولية الدولة اجتاه ض

هذا ما سنجيب عنه من خالل هذا يف ظل ذات الظروف؟ هي العوامل املؤثرة يف مسؤوليتها 
  .لكن قبل ذلك البد من تسليط الضوء على بعض املفاهيم املرتبطة باملوضوع ،املبحث

  : أسباب إعالاو حالة الطوارئ تعريف :األولاملطلب 
سع يف أو ستثنائية إلبالدولة كثرية، ونظرية الظروف اي قد تلم الت 2ستثنائيةإلإنّ الظروف ا

وعلى اعتبار أن اإلجراء اإلستثنائي الذي  امفهومها من حالة الطوارئ اليت تعد إحدى تطبيقا
اليت  ،حالة الطوارئ وه 3قبل رفعهالذي دام مدة طويلة وجلأ إليه املشرع ملواجهة اإلرهاب 

ر امن بني التطبيقات األخرى لنظرية الظروف اإلستثنائية كحالة احلص سنركز دراستنا عليها

                                      
  ،-القوانني االستثنائية - حالة الضرورة-سيادة القانون  -أمحد مدحت علي، نظرية الظروف االستثنائية :أنظر -1
  .4-3، ص1978اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،  
إن نظرية الظروف االستثنائية ابتكرها وقام بتأصيل أحكامها القضاء الفرنسي، إال أنّ هذا األخري مل يقم بوضع  -2

 أولاالا، والعلة يف ذلك تعود لكوا تكون غري واضحة، يستعصي تعريفها؛ لكن الفقه وكعادته حأوحلتعريف حمدد هلا 
وضع غري عاد وخطري حيتم ضرورة التصرف على وجه "لى أا ع Vedelأن يعرف النظرية حبيث عرفها األستاذ 

  .السرعة من أجل احلفاظ على املصلحة العامة نظرا لعدم إمكان إعمال القواعد العادية
رسالة  - دراسة مقارنة-بدران مراد، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف ظل الظروف االستثنائية : انظر -  

 .29، ص2000راه، جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، سنة لنيل درجة دكتو

نصر الدين بن طيفور، السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية اجلزائري والضمانات الدستورية للحقوق واحلريات  :أنظر
، 2003-2002أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف القانون العام، جامعة سيدي بلعباس،  -دراسة مقارنة-العامة 

  .35ص
  .املتضمن رفع حالة الطوارئ يف اجلزائر 11/01األمر رقم  :أنظر -3
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واليت تشبه إىل حد كبري من حيث  ،بداية التسعيناتواليت عرفتها اجلزائر يف اية الثمانينات 
  .1بل تكاد تتطابق معها ،أحكامها حالة الطوارئ

 :تعريف حالة الطوارئ: ولاألالفرع 

 «2:ي يف الفقه الفرنسي إىل أنهااختلف الفقهاء يف تعريف حالة الطوارئ فلقد ذهب رأ
  .»نظام استثنائي للبوليس تربره فكرة اخلطر الوطين

أنّ الدافع إليه هي فكرة  اربزم ،حدود هذا النظام االستثنائيولكن هذا الرأي مل يبين 
 .غري حمددةاخلطر الوطين وهي فكرة 

إعالن يف ظل ضاع أمنية أو رغم أن هذا التعريف يتماشى مع ما تشهده فرنسا حاليا من 
  .2015- 11-13ئ بسبب اهلجمات اإلرهابية اليت عرفتها بتاريخ حالة الطوار

بعضها أو إجراء استثنائي يهدف إىل محاية كامل البالد  «3:وذهب رأي آخر إىل أا -
 .»ضد احتمال هجوم مسلح مبقتضى نظام بوليسي خاص

دافع إىل الإن كان قد بين أنّ حالة الطوارئ هي إجراء استثنائي ويكون وولكن هذا الرأي 
مربرا إلعالن  -تعبري غري منضبطووه-حتمال احتمال هجوم مسلح، فقد جعل اإلواختاذه ه

 .مل حيدد ما هي اجلهة اليت تقدر هذا االحتمالكما أنه  ،حالة الطوارئ

نظام قانوين أعد ملواجهة الظروف  «4:إىل أا زيد فهميوذهب األستاذ مصطفى أبو -
  .»االستثنائية، ويقوم مقام قوانني السلطة الكاملة

                                      
 1996من دستور  92ال يوجد يف اجلزائر قانون عضوي ينظم حاليت احلصار والطوارئ املشار إليهما يف املادة  -1

  .يس يف احلاالت كلها ال حد هلافسلطات الرئ. لذلك فإنّ تقارما يسهل اجلمع بينهما وبني احلالة االستثنائية أيضا
وحتى وإن قيد الدستور، اللجوء إىل احلالة االستثنائية، بوجود خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسسات البالد الدستورية 

من الدستور واملتعلّقة حباليت  91يف املادة " الضرورة امللحة " سالمة تراا،  فإنّ استعمال عبارة أو استقالهلا، أو 
  .رئ واحلصار، قد تغطي وحدها احلاالت السابقة، واحلاالت الّيت مل يذكرها النصالطوا

2
- André dé Laubader: Traité Elémentaire de droit administratif, 1983, p 548. « L’Etat 

d’urgence  est un régime exceptionnel de police justifie par l’idée de péril national  ». 
3
- Barthélémy: Traité Elémentaire de droit administratif, 1988, p 469. 

 .479، ص 1957مصطفى أبوزيد فهمي، الدستور املصري، دار املعارف،مصر، : أنظر -4
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ولكن مل حيدد ما  ،أنّ حالة الطوارئ هي نظام قانوينمن أكد  أول فكان هذا التعريف 
ة حالة الطوارئ وقوانني التعريف فيه بعض اخللط بني طبيعولظروف االستثنائية، وها هي

روبا والواليات أو السلطة الكاملة، فهذه األخرية هي قوانني أصدرا الربملانات يف دول 
تنازلت و والثانية والفترة اليت أعقبتها، األوىلاملتحدة األمريكية يف فترة احلربني العامليتني 

اختاذ كافة صت هلا فرخ ،مبوجبها الربملانات للحكومات عن جانب كبري من اختصاصاا
التدابري الالزمة إلعادة بناء الوطن يف الفترة اليت أعقبت احلرب واليت يطلق عليها فترة إعادة 

فاحلكومات مبوجب هذه القوانني قد منحت تفويضا بدون قيود، لتتخذ إجراءات . التعمري
 .تدخل أساسا يف اختصاصات الربملانات وهذه السياسة دد النظام الدميقراطي

أما حالة الطوارئ فتختلف عن قوانني السلطة الكاملة يف أا تقوم أساسا على الترخيص 
ستثنائية متارسها وفقا لضوابط نصت عليها اإلختصاصات هيئة التنفيذية بقدر حمدود من اإللل

 التشريعات، وهي ختضع بعد ذلك للمراجعة الربملانية والقضائية، فاهليئة التنفيذية يف هذه احلالة
مل متنح تفويضا على بياض أي تفويضا غري حمدود باالختصاصات كما يف قوانني السلطة 

 1.الكاملة

نظام قانوين يقرر مبقتضى قوانني دستورية  «2:أا أما األستاذ زكريا حمفوظ عرفها على
عاجلة حلماية املصاحل الوطنية، وال يلجأ إليه إال بصفة استثنائية ومؤقتة ملواجهة الظروف 

 .»طارئة اليت تقصر عنها األداة احلكومية الشرعية، وينتهي بانتهاء مصوغاتهال

إن كان حيددها بأا نظام قانوين، ولكنه وهذا الرأي وضع تعريفا واسعا حلالة الطوارئ، فه
املقصود بالقوانني الدستورية؟ هل واستطرد مقررا أنه يتم مبقتضى قوانني دستورية، ولكن ما ه

 يظهر للدستور، وهي القوانني األساسية ؟ كما أن التعريف مل لقوانني املكملةيقصد منه أا ا
نظام استثنائي حيد ماهية املصاحل الوطنية، وهل يكفي جمرد محاية هذه املصاحل الوطنية إلعالن 

قامة، وعندما يقرر صاحب الرأي نتقال، واإلمن احلريات، فيصادر حرية الرأي، ويقيد حرية اإل
                                      

حقي إمساعيل بربويت، الرقابة على أعمال السلطة القائمة يف خالل الطوارئ، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، : أنظر -1
 .20،ص 1981هرة، جامعة القا

زكريا حمفوظ، حالة الطوارئ يف القانون املقارن وتشريع اجلمهورية العربية املتحدة، رسالة دكتوراه، : أنظر -2
 .13، جامعة اإلسكندرية،      ص 1966
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فتعبري الظروف الطارئة تعبري  صر عنها األداة احلكومية الشرعيةظروف الطارئة اليت تقملواجهة ال
واسع، وغري حمدد، وحينما يقرر سيادته باألداة احلكومية الشرعية، فهل يعين أنّ هناك أداة 

ما تستخدمه احلكومة طبقا حلالة وه األولحكومية غري شرعية وأداة حكومية شرعية، واملعىن 
  .وهل تكون األداة احلكومية غري شرعية، وهي مستخدمة أيضا طبقا لنظام قانوين الطوارئ،

  Wade and G. Godfrey Phillips الفقيهانذهب  الفقه األمريكي أما على مستوى-
زة املبادئ الدستورية االعتيادية ملواجهة أو تلك احلالة اليت ميكن من خالهلا جم «1:إىل أا 

 .»الظروف االستثنائية

ضاع يف إجنلترا، ومن قيام نظامها الدستوري و استقرت عليه األ ما ذا الرأي يتفق معه
على قاعدة سيادة الربملان يف جمال التشريع، وعلى وجود ملك له امتيازات غري عادية، 
وحصانات، فبموجب قاعدة سيادة الربملان التشريعية يستطيع الربملان تزويد سلطة الطوارئ 

الدستورية، كما يستطيع إصدار قانون خالفت املبادئ وية واسعة ولباختصاصات استثنائ
ليحميها من مسئولية تترتب يف جانبها مما اختذته من تدابري غري  تباإلعفاء من التضمينا

مشروعة، ولكن احلقيقة أن السلطة القائمة على حالة الطوارئ ختضع للرقابة التشريعية 
رئ، وعلى ما تصدره احلكومة من لوائح استثنائية خالل للموافقة على قرار إعالن حالة الطوا

لرقابة مطبقا لتدابري سلطة الطوارئ كما أنّ القضاء اإلجنليزي خيضع  إعالن حالة الطوارئ،
فبموجب هذه النظرية ميتنع عن تطبيق اللوائح ، Ultra Viresز القانون أو عليها نظرية جت

االستثنائية اليت تصدرها سلطة  وامرليه، ويبطل األزة للقانون على القضايا املعروضة عأو ا
وميكن القول بأنّ هذا الرأي جيد سنده  2زة للقانون،أو الطوارئ حينما جيدها هي األخرى جم

باعتبار أنّ الدستور اإلجنليزي دستور مرن وأنّ إجراءات تعديله هي نفس إجراءات تعديل 
  .القوانني العادية

                                      
1
- Wade and G. Godfrey Phillips, Constitutional and administrative, Law, p 506, (in times of 

grave national emergency, normal constitutional principles may have to give way to the 

overriding need to deal with the emergency in lord pearce’s words, the flame of individual right 

and justice must burn more palely when it is ringed by the more dramatic light of bombed 

buildings. The European Convention on Human Rights, article 15, permits a member state to 

take measures derogating from its obligations under the convention ‘’in time of war or other 

public emergency threatening the life of the nation’’).  
 .17-16حقي إمساعيل بربويت، املرجع السابق، ص  :أنظر -2
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عرفها ف،ت ناقصة يربز جانبا من احلقيقة ويغفل جانب آخرولقد عرفها البعض، تعريفا
حالة أعدت ملواجهة ظروف غري مستقرة، وغري متكررة ال ميكن  «: بأا "كورون"الفقيه 

حدوث ظروف استثنائية ال ميكن  «: بأا "كونر"فها ، وعر1»مواجهتها بالتشريعات العادية
ا، وفترة استمرارها، واليت من شأدد احلياة العامة خارج احلدود املتوقعةتوقع شد 2»ا أن ،

ستثنائية الداعية إلعالن حالة الطوارئ، ولكن مل التعريفان أبرزا جانب الظروف اإل وهذان
ختصاصات قيد، فهي البد أن تكون حمددة اإليربزا أنّ هذه السلطة ليست طليقة من كل 

ستثنائية، وتبقى رقابة الربملان، شريعات اإلالتأو واء يف الدستور، مبوجب النصوص القانونية س
 .والقضاء هلذه السلطة

حالة تنوع الزوايا التي ينظر إليها يف سبيل ضبط مفهوم ومع إختالف التعاريف و
نظام قانوين مينح سلطات الضبط اإلداري سلطات قانونية «: ميكن تعريفهابأا ،الطوارئ

ته الثالث مبدلوالتمثلة يف اإلخالل بالنظام العام واملاستثنائية وذلك ملواجهة الظروف الطارئة، 
مة اإلعداد هلا وتعلن من السلطات احلاكأو عند إعالن احلرب أو ، الصحة والسكينة واألمن

اية املدة احملددة، وختضع هيئات أو  وتنتهي بانقضاء سبب إعالا ،ومؤقتة بصفة استثنائية
 .3»ستثنائية ملراجعة الربملان والقضاءالضبط اإلداري يف ممارستها للسلطات اال

 أوىلفهذا التعريف مل خيرج حالة الطوارئ من النظام القانوين، حيث أنّ الشرعية هي من 
الواجبات اليت جيب أن تراعيها السلطات احلاكمة، ولذا فال تكون السلطات املمنوحة يف هذه 

سابق عن حالة الطوارئ، ومنظم ون هسواء كان هذا القانو ،احلالة إالّ أن تكون طبقا للقانون
ولذا  ،للسلطة التنفيذية يكون قد صدر أثناء حالة الطوارئ ملنح سلطات استثنائيةأو دائم هلا، 

 .فإنّ هذه السلطات هي سلطات قانونية، وهي ختضع للرقابة الربملانية والقضائية

                                      
1
- Edward S. Corwin, President office and Powers, 1940, p 1. It is Consequently the Power of 

Government which is most spontaneously responsive to emergency condition, that is, which 

have not attained enough of stability or recurrence to admit of their being dealt with according 

to rule. 
2
- Harold C. Rey lea, “ Brief history of emergency Powers in United states, A working paper 

prepared for the special committee on termination of national emergency power legislation”, 

1974, p.1. 
األ، دراسة .امل.فيصل كامل علي إمساعيل، سلطات الضبط اإلداري أثناء حالة الطوارئ يف مصر وفرنسا والو: أنظر_  3

  .30، ص 2006مقارنة، رسالة لنيل درجة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، 
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   :اب إعالن حالة الطوارئأسب :الفرع الثاين
الم واألمن ن البلدان املعاصرة ال تسري على وترية واحدة قوامها السإن احلياة يف أي بلد م

أو روب، والثورات، تتخللها بني احلني واآلخر أزمات عنيفة سببها احل واهلدوء، بل
سالمتها وأمنها ألشد  عصيبة تتعرض فيها قاتأو جتتاز خالهلا  ،ضطرابات الداخليةإلا

 ،ستثنائيإلهذا الظرف ا ةمواجه لىالعادية ع معه التشريعات عجزالذي ت األمر ،األخطار
بإجراءات استثنائية متكنها من  )الظرف االستثنائي(تهإىل مواجه ءلتجاإلويكون من الواجب ا

ياا نوتساعدها على احملافظة على ب ،السيطرة على زمام األمور وحدود األمن يف البالد
يف  األول هنتخايب الّذي جرى دورإلر ااملسا ولعل ما مرت به اجلزائر بعد توقيف. 1وسالمتها

وأسفر عن فوز حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بأغلبية مقاعد الس  1991ديسمرب  26
  .2على هذا الوضعخري مثال  الشعيب الوطين

بالد عن حتول يف سياسة ال اليت أسفرت 1988أكتوبر  05أحداث  البداية كانت منو
ي دستور جديد للجمهورية كرس جتماعية، وتبندية واإلاإلصالحات السياسية، اإلقتصاوحن

ذي احلجة  02املؤرخ يف  11-89تاله بعد ذلك صدور القانون رقم  3مبدأ التعددية احلزبية،
 أوت 16وبتاريخ  4املتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي، 1989ويولي 5املوافق ل ه 1409
عتماد من وزارة الداخلية، ليكون بذلك إلم حيصل احلزب اإلجتماعي الدميقراطي على ا1989

 شتراكيةالرمسي، مث حتصل حزب الطليعة اإل عتمادحزب سياسي معارض يتحصل على اإل أول
سبتمرب من نفس السنة يتم اعتماد ثالثة أحزاب  06، ويف 1989سبتمرب  04عتماد يف على اإل

                                      
نشورات احلليب احلقوقية، لبنان ، م1حممد حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية،ط :أنظر - 1

  45، ص2009
  .30ص نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق، :أنظر -2
  .1989فرباير  23من دستور  40، و9، 8: أنظر املواد -3
، ص 1989مارس  01بتاريخ  09عدد ج ر .1989فرباير  28املؤرخ يف  18- 89املرسوم الرئاسي رقم -4

234. 
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اجلبهة وللتضامن والتنمية  احلزب الوطين ،التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية: سياسية هي
 1.اإلسالمية لإلنقاذ، لتتواىل اعتمادات العديد من األحزاب األخرى

انتخابات للمجالس احمللية يف ظل التعددية، متيزت بفوز  أولأجريت  1990جوان  12ويف 
من بني  جملس والئي 31وكذلك يف  1541بلدية من أصل  853اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف 

يها يف املرتبة الثانية حزب جبهة التحرير الوطين، مث التجمع من أجل الثقافة ، ويل48
نتخابات التشريعية مل املشكلة إلعداد قانون اإلاعتمدت جمموعة الع 1991والدميقراطية، ويف 

، وأعلنت احلكومة منع احلمالت اإلنتخابية يف املساجد وإجراء نظام األغلبية عوضا عن النسبية
مت اجلبهة اإلسالمية نظّ 1991ماي  25، ويف 1991التشريعية املسبقة يف جوان نتخابات اإل

 2نتخابية،نون اإلنتخاب وتقسيم الدوائر اإللإلنقاذ مظاهرات عامة احتجاجا على تعديالت قا
ونائبه " عباسي مدين"ألقي القبض على رئيس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ  1991جوان  04ويف 

من نفس و، ليحكم عليهما يف يولي"عبد القادر حشاين"ا يف القيادة ، وخلفهم"علي بلحاج"
قد أعلن حالة احلصار " بن جديد الشاذيل"عاما، حينها كان الرئيس  12السنة بالسجن ملدة 

على أنه ميكن رفعها مبجرد  ،عرب كامل التراب الوطين 1991ويوني 05ألربعة أشهر ابتداء من 
من  4وتطبيقا لنص املادة  ،3)196-91ملرسوم الرئاسي رقم من ا 01 املادة(استتباب الوضع 

ذي  13املؤرخ يف  201- 91املرسوم املتضمن تقرير حالة احلصار، صدر املرسوم التنفيذي رقم 
كز لألمن وشروطه، ايضبط حدود الوضع يف مر 1991ويوني 25املوافق ل ه 1411احلجة عام 

، وأبلغت احلكومة األمني العام لألمم املتحدة متّ رفع حالة احلصار 1991سبتمرب  29وبتاريخ 

                                      
ر املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ االستقالل من خالل الوثائق والنصوص الرمسية، ابوكر إدريس، تطو:أنظر -1
 .335، ص2005، د م ج، اجلزائر، 2، ط2ج
املتضمن قانون  1989غشت  7املوافق ل  ه1410حمرم عام  05املؤرخ يف  13-89صدر القانون رقم  -2

 أنه عرف عدة تعديالت فيما بعد، فقد عدل ، إال848، ص 1989 أوت 07بتاريخ  32رعدد .االنتخابات يف ج
، 1991أفريل  02املؤرخ يف  06-91وبالقانون رقم  1990مارس  27املؤرخ يف  06-90ومتم بالقانون 
 .1991أتوبر  15املؤرخ يف  17-91وبالقانون رقم 

، املتضمن 1991يويون 4املوافق ل  ه1411ذي القعدة عام  21املؤرخ يف  196- 91أنظر املرسوم الرئاسي رقم  -3
 .1087، ص 1991جوان  12بتاريخ  29ر عدد .تقرير حالة احلصار، الصادر يف ج
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من العهد الدويل  04طبقا للمادة  ،1991أكتوبر  3جوان و 19بذلك برسالة مؤرخة يف 
  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
نتخابات التشريعية أجريت بتاريخ إليها البالد آنذاك، إالّ أنّ اإلوبالرغم من احلالة اليت آلت 

مقعدا، وجاءت جبهة  188، وأسفرت عن فوز اجلبهة اإلسالمية ب 1991ديسمرب  26
مقعدا  15مقعدا، تلتها جبهة التحرير الوطين ب  25شتراكية يف املركز الثاين ب القوى اإل

مقعدا للتنافس يف الدور الثاين، ويف سابقة غري متوقعة يقوم  199 وثالث مقاعد لألحرار وبقي
، وجيتمع بأعضاء 1992يناير  04لس الشعيب الوطين بتاريخ االرئيس الشاذيل بن جديد حبل 

جانفي ويقدم استقالته من رئاسة اجلمهورية، ليعلن الس الدستوري  11الس الدستوري يف 
بدوره رمسيا عن استقالة الرئيس، ويثبت الشغور النهائي ملنصب رئيس اجلمهورية طبقا للمادة 

يف ساعة متأخرة من الليل أنّ " أمحد غزايل"مة السيد من الدستور، ليعلن رئيس احلكو 84
استقالة الرئيس أحدثت وضعية ال سابق هلا يف تاريخ اجلزائر طالبا من اجليش الوطين الشعيب 

 .1اختاذ الترتيبات املالئمة للمحافظة على األمن العمومي ومحاية أمن املواطنني

ال ينص على اقتران شغور الس  1989ولقد كان لتصريح الس الدستوري بأنّ دستور 
ستقالة، وبأنه على شغور رئاسة اجلمهورية عن طريق اإلالشعيب الوطين عن طريق احلل و

املؤسسات الدستورية أن تسهر على استمرارية الدولة والعمل على توفري الشروط الضرورية 
ياسية، األمر الذي للسري العادي للمؤسسات والنظام الدستوري األثر الكبري يف الساحة الس

بيانا تؤكد فيه وفاء اجليش  1992جانفي  12جعل من وزارة الدفاع الوطين تنشر بتاريخ 
الوطين الشعيب للدستور وثقته يف املؤسسات الدستورية القائمة، وتعلن أا تقوم بواجبها إزاء 

تماع لس فقام رئيس احلكومة على إثر ذلك بترأس اج. األمة استجابة لطلب رئيس احلكومة
 جتماعا للمجلس األعلى لألمن، فقامطلعه على موقف الس الدستوري، ويقرر اأاحلكومة 

نتخايب واإلبقاء يف اجتماع إلمجاع استحالة مواصلة املسار اإلليقرر با ،جتماعهذا األخري باإل
ساس مفتوح إىل غاية إجياد حل لألزمة الدستورية، والتكفل مؤقتا بكل مسألة من شأا امل

 .  بالنظام العام وأمن الدولة

                                      
 .337-336أبوكر إدريس، املرجع السابق، ص : أنظر -1
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إعالن عن الس األعلى  1992يناير  14املوافق ل ه 1412رجب  09صدر بتاريخ مث 
" حممد بوضياف: "لألمن، يتضمن إقامة جملس أعلى للدولة، يتكون من مخسة أعضاء هم

على أن ، "علي هارون"و" تيجاين هدام"، "علي كايف"، "خالد نزار"رئيسا وعضوية السادة 
ميارس الس األعلى للدولة مجيع السلطات اليت يعهد ا الدستور املعمول به لرئيس «

أو وفاة أو اجلمهورية، ويف حالة تعرض رئيس الس األعلى للدولة ملانع، باملعىن الدستوري، 
 استقالة، ينتخب الس األعلى للدولة رئيسا جديدا من بني أعضائه، ويؤدي الس األعلى

للدولة مهمته إىل غاية توفري الشروط الضرورية للسري العادي للمؤسسات وللنظام الدستوري، 
أي ( 1»1988مدة هذه املهمة اية الفترة الرئاسية الناجتة عن انتخابات ديسمرب  تتجاوزوال 
ة رقم أول، صدرت املد1992يناير  19املوافق ل ه 1412رجب عام  14، ويف )1993اية 

د، تؤهل رئيس الس األعلى للدولة إلمضاء على كل القرارات التنظيمية .أ.م/10- 92
ويف ظل غياب سلطة تشريعية أصدر الس األعلى للدولة  2والفردية وترأس جملس الوزراء،

فرباير  04املوافق ل ه 1412رجب عام  30مؤرخ يف  39- 92مرسوما رئاسيا حتت رقم 
املعدل مبوجب  3اري الوطين، وطرق تنظيمه وعمله،يتعلق بصالحيات الس االستش 1992

1992جوان  20املؤرخ يف  257-92املرسوم الرئاسي رقم 
إال أنّ هذا الس املتكون من  ،4

عضوا ال يعد بديال عن السلطة التشريعية املنحلة، بل جمرد هيئة استشارية لدى ) 60(ستني 
د، .أ.م/02-92ة رقم أوللى للدولة يصدر املدالس األعلى للدولة، مما جعل من الس األع

، واملتعلقة باملراسيم ذات الطابع 1992أبريل  14املوافق ل ه 1412شوال عام  11املؤرخة يف 
التشريعي، واليت من خالهلا قرر الس األعلى للدولة اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لضمان 

                                      
، املتضمن 1992يناير  14املوافق ل  ه1412رجب عام  09اإلعالن الصادر عن الس األعلى لألمن املؤرخ يف  -1

 .1992يناير  15املوافق ل  ه1412رجب عام  10، التاريخ 03دولة، ج ر، العدد إقامة الس األعلى لل
 .125، 1992جانفي  22بتاريخ  05ر،عدد .ج: أنظر -2
 .282، 1992فرباير  09بتاريخ  10ر عدد .ج: أنظر -3
 19ؤرخ يف امل 258- 92ومتت املصادقة على النظام الداخلي للمجلس االستشاري الوطين باملرسوم الرئاسي رقم  -4

 .1992جوان  21بتاريخ  47،والذي صدر يف ج ر  عدد 1992يونيو 20املوافق ل  ه1412ذي احلجة عام 
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ت والنظام حىت يعود السري العادي للمؤسسااستمرارية الدولة وتنفيذ برنامج احلكومة، 
 1.وجب مراسيم ذات طابع تشريعيمب،الدستوري

واعتبارا للتهديدات اليت تستهدف استقرار املؤسسات وللمساس اخلطري واملتكرر بأمن 
مؤرخ  44- 92املواطنني والسلم املدين، أصدر رئيس الس األعلى للدولة مرسوم رئاسي رقم 

يتضمن إعالن حالة الطوارئ ملدة أثىن  1992فرباير  09املوافق ل ه 1412شعبان عام  05يف 
شهرا على كامل التراب الوطين ابتداءا من تاريخ املرسوم، وميكن رفعها قبل هذا  )12(عشر 
 04وبعد إخطار من وزير الداخلية، أعلنت الغرفة اإلدارية لس قضاء اجلزائر بتاريخ 2امليعاد،

ا عن حل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، لتقوم احلكومة على إثر ذلك حبل يف قرار هل 1992مارس 
أفريل  29عدد من االس الشعبية البلدية والوالئية التابعة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ويف 

متت مصادقة احملكمة العليا على قرار حل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ورفض الطعن الذي  1992
حممد "يغتال رئيس الس األعلى للدولة السيد  1992جوان  29ة، ويف تقدمت به هذه األخري

د .أ.م/03-92 ة رقمأولفقام الس األعلى للدولة مبوجب مد ،ابةيف دار الثقافة بعن" بوضياف
تشكيلة الس األعلى  بتتمة 1992سنة ويولي 2املوافق ل ه 1413حمرم عام  أولمؤرخة يف 

عضوا بالس، لينتخب الس بتشكيلته هذه " رضا مالك" فأصبح بذلك السيد 3للدولة،
ة رقم أول، مبوجب مد"حممد بوضياف"رئيسا له خلفا للمرحوم " علي كايف"وباإلمجاع السيد 

1992سنة ويولي 2املوافق ل ه 1413حمرم عام  أولد مؤرخة يف .أ.م/04- 92
4. 

ن املراسيم والقرارات ونظرا لتردي الوضع األمين صدرت خالل هذه الفترة العديد م
 :ملواجهة الوضع أمهها

                                      
، تتعلق باملراسيم 1992أبريل  14املوافق ل  ه1412شوال عام  11د، مؤرخة يف .أ.م/02-92ة رقم أولمد -1

 .1992أفريل  15بتاريخ  28ذات الطابع التشريعي،ج ر  عدد 
 أوت 11املؤرخ يف  320-92، متم باملرسوم الرئاسي رقم 1992فرباير  09بتاريخ  10ر، عدد .ج :أنظر -2

 .1992 أوت 12بتاريخ   61الصادر ج ر  عدد  1992
 .1992جويلية  05بتاريخ  51ر، عدد .ج:أنظر -3
 .1992جويلية  05بتاريخ  51ر،عدد .ج:أنظر -4
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فرباير  20 املوافق له 1412 شعبان عام 16مؤرخ يف  75- 92تنفيذي رقم الرسوم امل -
فرباير سنة  9املؤرخ يف  44- 92حيدد شروط تطبيق بعض أحكام املرسوم الرئاسي رقم 1992
 .واملتضمن إعالن حالة الطوارئ 1992

غشت  11املوافق ل  ه1413صفر عام  12مؤرخ يف  320- 92 رئاسي رقمالرسوم امل -
واملتضمن إعالن  1992فرباير سنة  9املؤرخ يف  44- 92، يتمم املرسوم الرئاسي رقم 1992

 .حالة الطوارئ

 30املوافق ل  ه1413ربيع الثاين عام  3 مؤرخ يف 03- 92تشريعي رقم الرسوم امل -
 .رهاب، يتعلق مبكافحة التخريب واإل1992سبتمرب سنة 

 20املوافق ل  ه1413ربيع الثاين عام  23مؤرخ يف  387-92مرسوم تنفيذي رقم  -

، حيدد املقر واالختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية اخلاصة احملدثة 1992أكتوبر سنة 
 30املوافق ل  ه1413ربيع الثاين عام  3املؤرخ يف  03-92مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

 .ملتعلق مبكافحة التخريب واإلرهابوا 1992سبتمرب سنة 

أبريل  19املوافق ل  ه1413شوال عام  27مؤرخ يف  05-93تشريعي رقم الرسوم امل -
واملتعلق  1992سبتمرب  30املؤرخ يف  03-92، يعدل ويتم املرسوم التشريعي رقم 1993سنة 

 .مبكافحة التخريب واإلرهاب

، 1992فرباير سنة  10املوافق ل ه 1412شعبان عام  6ر وزاري مشترك مؤرخ يف قرا -
 .يتضمن التنظيم العام لتدابري احلفاظ على النظام العام يف إطار حالة الطوارئ

، يتضمن تفويض 1992فرباير سنة  11املوافق ل ه 1412شعبان عام  7قرار مؤرخ يف -
 .اإلمضاء إىل الوالة فيما خيص الوضع يف مراكز األمن

، خاص بالوضعية اإلدارية للعمال 1992جوان  22 مؤرخ يف 92- 462منشور رقم -
 .1992فيفري  20املؤرخ يف  75-92املوقوفني يف املراكز األمنية يف إطار املرسوم رقم 

اخلاص بالوضعية  1992جوان  22املؤرخ يف  92-462منشور يتمم املنشور رقم -
فيفري  20املؤرخ يف  75- 92م اإلدارية للعمال املوقوفني يف املراكز األمنية يف إطار املرسوم رق

1992. 
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، يتضمن 1992نوفمرب سنة  30املوافق ل  ه1413 مجادي الثاين عام 5قرار مؤرخ يف -
 .إعالن حظر التجوال يف تراب بعض الواليات

جانفي  14رئيس الس األعلى للدولة بتاريخ " علي كايف"ومن خالل خطاب للسيد 
أو يف حتضري املشروع الوطين املتجدد وإجراء مش ، أعلن الس عن نيته يف الشروع1993

رات مع األحزاب واجلمعيات والقيام بتعديل الدستور، وينشر الوثيقة املتضمنة املشروع 
الندوة الوطين للمصاحلة حتت  1994يناير  26ويف  1التمهيدي للمشروع الوطين املتجدد،

ة املرحلة االنتقالية املتكونة من تنتهي باملصادقة على وثيق" يوسف اخلطيب"رئاسة الدكتور 
، مبوجب 1994يناير  31بتاريخ  06مادة، اليت متّ إصدارها يف اجلريدة الرمسية عدد  43

يناير سنة  29املوافق ل ه 1414شعبان عام  17مؤرخ يف  40- 94مرسوم رئاسي رقم 
يناير من  30ة، ويف ، املتعلق بنشر األرضية املتضمنة الوفاق الوطين حول املرحلة االنتقالي1994

وزيرا للدفاع ورئيسا للدولة " ليامني زروال"نفس السنة، يعني الس األعلى لألمن العميد 
انتخابات رئاسية يف تاريخ اجلزائر،  أولأجريت  1995نوفمرب  16ويف  2للمرحلة االنتقالية،

لة االنتقالية لرئاسته بعد أن قرر الرئيس زروال التعجيل بإجرائها دون انتظار انقضاء مدة املرح
  ".ليامني زروال"اليت فاز ا  ات،سنواحملددة سلفا بثالث 

اليت تشكل يف واإلجراءات املتخذة مبناسبة كل حدث وكانت هذه جمموعة األحداث 
  .لإلعالن حالة الطوارئ غري مباشرةومباشرة  جمملها من الناحية الواقعية أسبابا

فإن املؤسس الدستوري  ،من الناحية القانونيةة الطوارئ ا فيما يتعلق بأسباب إعالن حالأم
، وهي عبارة غامضة La Nécessite impérieuseعرب عنها حبالة الضرورة امللحة اجلزائري 
يقرر رئيس اجلمهورية إذا دعت "مايلي  1989من دستور  86حيث ورد يف املادة  ،غري حمددة

معينة بعد اجتماع الس األعلى لألمن،  احلصار ملدةأو الضرورة امللحة حالة الطوارئ 
الس الدستوري، ويتخذ  رئيسو، واستشارة رئيس الس الشعيب الوطين، ورئيس احلكومة

                                      
 .339أبوكر إدريس، املرجع السابق، ص: أنظر -1
، املتضمن تعيني السيد 1994يناير  30املوافق ل  ه1414شعبان عام  18إعالن الس األعلى لألمن املؤرخ يف  -2
 .1994جانفي  31بتاريخ  6وزيرا للدفاع ورئيسا للدولة، ج ر، عدد " ليامني زروال"
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احلصار، إالّ بعد أو كل التدابري الالّزمة الستتباب الوضع، وال ميكن متديد حالة الطوارئ 
على نفس األحكام الواردة  91املادة  أبقى يف 1996ويف دستور " موافقة الس الشعيب الوطين

  .يف املادة السابقة
سلطة تقديرية واسعة جدا يف إعالنه حلالة بوعليه نستنتج أن رئيس اجلمهورية يتمتع 

الطوارئ، إذ أن املؤسس الدستوري اجلزائري مل يسمح للمشرع العادي بتحديد أسباب 
على عكس ما ذهب إليه املشرع  ،ومربرات حالة الطوارئ ما دام قد تكفل باألمر بنفسه

  .1صفة واضحةب ردا أسباب إعالن حالة الطوارئأو الفرنسي ومعه املشرع املصري اللّذان 
يغطي  91يف املادة " يتخذ كل التدابري الالزمة الستتباب الوضع " كما أنّ استعمال عبارة 

استقالل األمة واملؤسسات يتخذ اإلجراءات االستثنائية الّيت تستوجبها احملافظة على " عبارة 
والّيت ليست سوى تقييداً  ،1996من دستور  93املستعملة يف املادة " الدستورية يف اجلمهورية 

  .للمطلق
من املرسوم الرئاسي رقم  2فلقد جاء يف املادة  ،أما عن هدف حاليت احلصار والطوارئ

حلصار إىل احلفاظ على دف حالة ا" :1991املتضمن إلعالن حالة احلصار سنة  201-91
وكذلك السري العادي واحلسن للمرافق  ،واستعادة النظام العام... استقرار مؤسسات الدولة

وتفوض للسلطة العسكرية مجيع السلطات الّيت  ،بكل الوسائل القانونية والتنظيمية ،العمومية
بأهداف إعالن حالة  وفيما يتعلّق. 2"هي حبوزة السلطة املدنية يف جمال النظام العام والشرطة

املتضمن  1992فرباير سنة  9املؤرخ يف  92-44الطوارئ، فلقد نص املرسوم الرئاسي رقم 
وضمان أفضل  ،دف حالة الطوارئ إىل استتباب النظام العام"  :إعالن حالة الطوارئ على

  .3"وتأمني السري احلسن للمصاحل العمومية ،ألمن األشخاص واملمتلكات
يتضح التقارب املوجود  ،رنة أهداف كل من حالة احلصار وحالة الطوارئفمن خالل مقا

  .بينهما
                                      

 .136بدران مراد، املرجع السابق، ص :أنظر - 1

  .133سابق، صنصر الدين بن طيفور، املرجع ال -  
 .املتضمن إعالن حالة احلصار 201- 91من املرسوم الرئاسي رقم  2املادة : أنظر -2
 .املتضمن إعالن حالة الطوارئ 44- 92من املرسوم الرئاسي رقم  2املادة : أنظر -3
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 :الطوارئحالة إعالن دأ املشروعية يف ظلحدود مب :الفرع الثالث

ضرورة احترام القواعد القانونية القائمة من أو يقصد مببدأ املشروعية سيادة حكم القانون 
لتشريعية أم السلطة القضائية أم السلطة كافة سلطات الدولة، يستوي يف ذلك السلطة ا

حمكومني لقواعد عامة أو التنفيذية، فتخضع الدولة جبميع هيئاا وأفرادها سواء كانوا حكاما 
 .1موضوعة مقدما

أهم ما مييز الدولة القانونية عن الدولة البوليسية اليت تأىب اخلضوع وومبدأ املشروعية ه
واحلكومة حني متارس السلطة العامة تكون غري مقيدة  ،االنصياع ألحكامهللقانون، وترفض 

 .2بإتباعه

وانّ خضوع اإلدارة . كما يقصد به خضوع اإلدارة يف ممارستها لسلطاا العامة للقانون
وخضوع اإلدارة للقانون يعين . للمشروعية معناه، أن تكون تصرفاا متفقة مع أحكام القانون

وبعبارة أخرى فإنه جيب أن يكون  -ليس املعىن الضيقو -خضوعها للقانون باملعىن الواسع
  .سلوك اإلدارة يف مجيع أعماهلا وتصرفاا مطابقا للقانون وليس متعارضا معه

املعبر عن اإلرادة العامة لألمة، حيث جيب وه -مبعناه الواسع -وبالتايل فإنّ القانون أصبح
م االجتماعية واالقتصادية، وسواء ضاعهأو أو أن خيضع له اجلميع، بغض النظر عن مراكزهم 

  .للدميقراطية حمكومني، فالشرعية إذن هي النتيجة الطبيعية واحملصلة النهائيةأو كانوا حكاما 
ليس معناه فقط اخلضوع  دولة القانونيةكما أنّ خضوع اإلدارة ملبدأ املشروعية يف ال

مع مراعاة  ،اإلدارة بنفسها حية اليت تضعهاألحكام القانون، بل أيضا اخلضوع للقواعد الالئ
التدرج فيما بني هذه القرارات التنظيمية، فالقرارات اليت تصدر من الوزير جيب أال تتعارض 

وهذه بدورها جيب أال تتعارض مع القرارات اليت  ،ت اليت تصدر من رئيس احلكومةمع القرارا
فقط بإتباع القواعد  مبدأ املشروعية، يلزم اإلدارة ليس ورية،كما أنيصدرها رئيس اجلمه

                                      
يب، سنة دار الفكر العر: ، القاهرة1القضاء الكامل، ط -حممود حلمي،، القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء :أنظر -1

  . 5، ص 1974
 .18، ص 1998دار النهضة العربية، : عبد الفتاح أبوالليل، قضاء املشروعية، دراسة مقارنة، القاهرة :أنظر -2
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القانونية، ولكن أيضا بتحقيق الصاحل العام كأحد القواعد السلوكية اليت تتعلق بالغاية من 
 .السلوك اإلداري

مبدأ وبفلسفة معينة، بل هأو وعلى ذلك فإنّ مبدأ املشروعية، ال يتعلق بنظام حكم معني 
فلسفة ة، وأيا كانت العام ينطبق حكمه باستمرار لدى كل جمتمع، وبالنسبة لكل سلط

  .1القائم يف الدولة االجتماعية للنظام السياسي
احترام اإلدارة للقانون يف مجيع تصرفاا اإلجيابية، ويعين ذلك : مبدأ املشروعية يعينو 

واجب قيامها باألعمال اليت حيتم القانون عليها ضرورة تنفيذها والقيام ا، حبيث يعترب سكوا 
 .2األعمال تصرفا سلبيا غري مشروععن القيام بتلك 

وأيضا فإنّ مبدأ املشروعية يقصد به خضوع اإلدارة للقانون يف كل ما تأتيه من أعمال، 
  .3وما جتريه من تصرفات، وما تتمتع به من امتيازات

ويعترب هذا املبدأ ضمانة أساسية حلماية األفراد من تعسف اإلدارة وحتكمها، إذ جيب أن 
كومني للقانون، وان تكون السيادة للتشريعات املعمول ا يف الدولة، حىت خيضع احلكام واحمل

، إذ انتهت العهود اليت كانت الدولة فيها دولة بوليسية L’Etat de droitتصري الدولة قانونية 
L’Etat de Police ال خيضع فيها احلكام للقانون، وإمنا كانوا يستبدفون ون بالسلطة ويعس

ت الدولة يف هذه املراحل السابقة تعترب فوق القانون، وكان احلكام فيها غري باألفراد وكان
 .4ملزمني باحترام القواعد القانونية

                                      
 5حممود حلمي، املرجع السابق، ص :  أنظر -1
لقاهرة، دار النهضة دراسية مقارنة، املطبعة العاملية با -رمزي طه الشاعر، تدرج البطالن يف القرارات اإلدارية: أنظر -2

 .201، ص 1967العربية، 
سعيد عبد املنعم احلكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم املعاصرة، دار الفكر العريب : أنظر -3

 .18- 15، ص 1976بالقاهرة، 
  . 19، ص 1992، ، ب د ن، ب ب ن1، ط1ج -دراسة مقارنة -إمساعيل البدوي، القضاء اإلداري:  أنظر -4
دراسة تطبيقية على جهاز الشرطة  –حممد موسى حممد الفقي، حدود مبدأ املشروعية يف ظل قانون الطوارئ : أنظر-  

 .17، ص2003، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، جامعة عني مشس، مصر، -يف مصر
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كما أنّ أي تصرف صادر من السلطة التنفيذية ينبغي أن يكون مستندا إىل قاعدة عامة 
إلدارة، موجودة سلفا، وسابقة على صدور مثل هذه التصرفاتـ وما من قرار فردي تتخذه ا

 تايل فإنّ مشروعية العمل اإلداريإال وكان قائما على أساس هذه القاعدة العامة املسبقة، وبال
هذا العمل مع القواعد القانونية األخرى اليت تعلوه  Conformitéتطابق  األولتعين يف املقام 

نوين وتتمتع بالقوة معاهدة متّ إبرامها يف الشكل القاأو يف املرتبة، من قانون صادر عن الربملان 
التنفيذية يف حيز القانون الداخلي، وأخريا الدستور الذي يعد القانون األمسى للهرم القانوين 

 الداخلي، وتسمى كل هذه القواعد بالقاعدة اخلارجة عن السلطة التنفيذية

«Les règles de droit extérieures à l’administration» 

ية يعين خضوع الدولة جبميع سلطاا املؤسسة وهيئاا وعلى ذلك، فإنّ مبدأ املشروع
العامة، وكذلك األفراد للقانون مبفهومه الواسع، أي مجيع القواعد القانونية يف الدولة سواء 

كانت غري أو كانت قواعد مكتوبة مثل القواعد الدستورية وقواعد التشريع العادي والالئحي، 
  .1ة العامة، وأحكام القضاءمكتوبة مثل العرف واملبادئ القانوني

                                      
  : من الفقه الفرنسي -1

- Andre de Laubadère: de droit administratif, 1978, p 85 ; Gorges Vedel:  de droit administratif, 

1984, p 374. 

  :ومن الفقه املصري  
ي، القضاء اإلداري، أو سليمان حممد الطم -. وما بعدها 19، ص 1967حممود حافظ، القضاء اإلداري، : أنظر -  

، 1984دارية، القاهرة، دار الفكر العريب، النظرية العامة للقرارات اإل ؛21، ص 1986قضاء اإللغاء،  األولالكتاب 
  .15ص 
وما  7، ص 1963/1964دار النهضة العربية، : أمحد كمال أبواد، رقابة القضاء ألعمال اإلدارة، القاهرة -    

  . بعدها
  .9، ص 1981سعد عصفور، القضاء اإلداري، اإلسكندرية، منشأة املعارف، . حمسن خليل،  -    

  . 15، ص 1987ر، قضاء التعويض، دار النهضة العربية بالقاهرة، رمزي طه الشاع -  
  16، ص1970،  دار الفكر العريب، القاهرة، 1الرقابة القضائية، ط -حممد كامل ليلة، الرقابة على أعمال اإلدارة -    

  . وما بعدها
  . وما بعدها 9، ص 1974مطبعة عاطف، : حممد مصطفة حسن، السلطة التقديرية، رسالة دكتوراهـ القاهرة  -    
  .19حممد موسى حممد الفقي، املرجع السابق، ص -    
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كما أنّ مبدأ املشروعية ال يقتصر فقط على ضرورة احترام مجيع السلطات العامة يف الدولة 
جلميع القواعد القانونية املوجودة ا على اختالف تدرجها، وإمنا ميتد ليشمل سائر أعمال 

، سواء كانت "لقرارات اإلداريةا"اإلدارة القانونية الصادرة بإرادا املنفردة واليت تطلق عليها 
فاللوائح تتمتع بقوة أمسى من القرارات الفردية، وكل . قرارات فردية تنفيذيةأو لوائح عامة 

موجودة سلفا وسابقة  قرار فردي تصدره جهة اإلدارة يرتبط يف وجوده وصحته بالئحة عامة
يتوىل القيام بوضعها ذ تعد الالئحة العامة، قيدا على إرادة الشخص الذي على صدوره، إ

  .موضع التطبيق والتنفيذ
 Carreكاري دي ملربج "اه الفقيه الشهري إالّ أنّ جمموع القرارات اإلدارية، تشكل ما أمس

Dé Malberg" 1بالنظام القانوين الوطين )L’ordre juridique de la communié national( .
رعية جمموعة النظام ككل، ونتيجة وشرعية كل تصرف يف هذا النظام تتوقف موضوعيا على ش

لذلك فإنّ القرار الفردي جيب عليه احترام جمموع القواعد اليت تكون املشروعية حىت يكون 
صحيحا، وأيا كانت اجلهة اليت أصدرته، واحترام القرار الفردي لالئحة العامة يأخذ ثالثة 

  :لقانوين اإلداريأشكال وفقا ملكانة اليت حيتلها مصدر هذا القرار يف النظام ا
ومن مثّ فإنّ مبدأ املشروعية حبق يشكل محاية حقيقية، وفعالة حلقوق األفراد وحريام ضد 
تعسف اإلدارة وحتكمها، فإذا كانت الدولة ال تستطيع أن تصدر قرارات فردية متعلقة 

هذه  أشخاص معينة، إال يف احلدود اليت تسمح ا القواعد القانونية، فإنّأو بشخص معني 
 .2القرارات جيب أن تكون مشروعة ومطابقة للقانون

واخلالصة أنّ مبدأ املشروعية أصبح من املبادئ القانونية العامة واجبة التطبيق يف كل دول 
جتماعية اليت تتبناها اما عن االجتاهات السياسية واإلقتصادية واإلالعصر، وذلك بغض النظر مت

  .الدولة

                                      
  .18-16، ص1994دار النهضة القاهرة العربية، القاهرة،  : رأفت فودة، دروس يف قضاء املسؤولية اإلدارية، :أنظر -1

Carre Dé Malberg: Lavialle conception de la conception de la décision exécutoire en droit 

administratif, Français, 1994, p 44. 
 .20رأفت فودة، املرجع السابق، ص:أنظر -1
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على اإلدارة االلتزام بالقانون يف كل وقت وأيا كانت الظروف ألصل أنه يتعني إذا كان او
ستثنائية بصفة إلووفقا ملتطلبات نظرية الظروف ا فإنه، 1وذلك وفقا ملفهوم مبدأ املشروعية

عامة وحالة الطوارئ بصفة خاصة، فإن هذه األخرية تسمح لإلدارة بالتدخل يف ميادين خمتلفة 
بعض القرارات اإلدارية غري املشروعة وهي مشروعية  وذلك بإضفاء صفة املشروعية على

  .2خاصة استثنائية حتل حمل املشروعية العادية
ي اختذ بعض التدابري واإلجراءات اليت فقد تلجأ اإلدارة ملواجهة الظروف االستثنائية الت

قوم تعترب وفقا للظروف العادية إجراءات غري مشروعة ملساسها حبقوق وحريات األفراد، وقد ت
اإلدارة حتت سلطان الظروف االستثنائية مبمارسة عمل املشرع العادي، فتصدر قرارات هلا قوة 

أن تقوم أو عدل قوانني قائمة وصادرة عن املشرع العادي، أوتيت ميكن ا أن تلغي القانون الّ
ة بالتشريع يف جمال حمجوز أصال للمشرع يف الظروف العادية، كما ختول الظروف االستثنائي

  .3حق ال ميلكه املشرع العادي أصالولإلدارة حق تعطيل نص دستوري وه
فحالة الطوارئ تقوم أصال على مبدأ التحلل من مبدأ املشروعية مؤقتا ولقد أقامها القضاء 
الفرنسي على أن بعض القرارات اإلدارية غري املشروعة يف الظروف العادية يعتربها القضاء 

طوارئ إذا ما ثبت أا ضرورية حلماية النظام العام ولتأمني سري أثناء قيام حالة ال ةمشروع
واجب السلطة اإلدارية امللزمة وفاألساس الّذي تستند إليه حالة الطوارئ، ه ،املرافق العامة

 .4حبفظ النظام العام وحسن سري املرافق العامة بانتظام واستمراريتها

: مكافحة اإلرهاب يف إطارة الطوارئ اإلداري أثناء حال سلطات الضبط :املطلب الثاين
ة يف جلوئها يتمثل عاد ،رد فعل من األنظمة السياسية املختلفة اليت تعاين من اإلرهاب أولإن 

                                      
  -القضاء اإلداري، الرقابة على أعمال اإلدارة، مبدأ املشروعية تنظيم القضاء اإلداري -سامي مجال الدين : أنظر - 1

  .232، ص2003دراسة مقارنة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
  .56، ص1999، دار وائل للنشر، عمان، 1القضاء اإلداري وقضاء املظامل ط -ياد علي محود القيسي إ: أنظر - 2
  .20حممد موسى حممد الفقي، املرجع السابق، ص -  
، ترمجة منصور القاضي، املؤسسة اجلامعية للدراسة 1، ج1القانون اإلداري ط -جورج قودال بيار دلقولقيه : أنظر - 3

  .421، ص2001بنان، والنشر والتوزيع، ل
  .378فيصل كامل علي إمساعيل، املرجع السابق، ص:  أنظر - 4
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املفروض قيامه بني السلطة واحلرية حبجة مواجهة اإلرهاب باعتباره  زنإىل اإلخالل بالتوا
ومصاحلها الداخلية واخلارجية، مما ظاهرة خطرية ذات آثار كارثية على سالمة الدولة وأمنها 

أبواب احلرية وإهدار  يقجيعلها يف أمس احلاجة إىل فرض القيود والتوسع يف السلطة وتضي
من الدكتاتورية املؤقتة  الكثري من ضماناا، وكذلك ميكن القول أن وضعا كهذا خيلق نوعا

لة لتحقيق مواجهة خطر ، ولعل أبرز وسي1تل فيها التوازن بني السلطة واحلريةواليت خي
  .كاإلرهاب يتمثل يف الضبط اإلداري

  : الضبط اإلداري تعريف :األول لفرعا
 حيث، 2سألة املتوىل  الفقه من بط اإلداري بلبتعريف الض تشريعات املقارنةم القتمل 

، كما أن هلذا 3بسبب تباين وجهات النظر حول وظيفة الضبط اإلداري تعاريفهماختلفت 
  .ف ووسائل وحدود سنعرضها تبعااألخري أهدا

   :في القانون الوضعيتعريف الضبط اإلداري :األول البند
لقد تعدد تعريفات الضبط اإلداري رغم اتفاق الفقه على متيزه بأسلوب القهر يف كثري من 
املواطن، إذ يعمل على إيقاف تيار االضطرابات قبل تفاقمها واستفحال نتائجها، ويف هذا 

محافظة على النظام العام للأنه بالبوليس اإلداري العام "زيد ولدكتور مصطفى أبا فهالباب عر
أي احملافظة على األمن العام والصحة العامة والسكينة  ،بكل ما يشمله هذا املصطلح من عناصر

لكن . 4"العامة وفقا للسلطة اليت خيوهلا القانون بصفة عامة هليئة البوليس اإلداري دون حتديد
فقد اتسع مفهوم الضبط ليمتد إىل  ،زدياد تدخل الدولة يف خمتلف امليادين والقطاعاتونظرا ال

ااالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيث تدل الدراسة املقارنة على أن أهداف الضبط 
أمن عام، صحة عامة، (اإلداري مل تعد تقتصر على املفهوم التقليدي الثالثي للنظام العام 

                                      
دراسة مقارنة، دار  -التوازن بني السلطة واحلرية يف األنظمة الدستورية  -جعفر عبد السادة ري الدراجي : أنظر - 1

  .86-85، ص2008احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 
  .06، ص2004، منشأة املعارف، مصر، 1نون اإلداري، طمبادئ القا - عدنان عمرو: أنظر - 2
  .641، ص1993الضبط اإلداري وحدوده، ب د ن، ب ب ن،  - خالد السعيد حممد أبواخلري: أنظر - 3
، 1998تاج الدين حممد تاج الدين، الضبط إداريا وقضائيا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، : أنظر - 4

  .22ص
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، بل أصبحت تتجه أيضا إىل محاية األخالق واآلداب العامة، وضمان قدر معني )مةسكينة عا
  .1من مجال احمليط وذلك كله مراعاة لطبيعة النظام القائم بالدولة ومشروع اتمع السائد ا

لكن من املهم اإلشارة إىل أن موضوعنا النظام القانوين لتعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية 
الصحة و السكينة العامة ،ي األمن العامهعناصر الكالسيكية للنظام العام وال يدخل يف صميم

  .تباعا ، وهذا ما سنسلط عليه الضوء يف حبثناالعامة
 :داري يف الشريعة اإلسالميةتعريف الضبط اإل :البند الثاين

إنّ السمة الغالبة يف الضبط اإلداري هي وقاية النظام العام من أي إخالل، والنظام 
احلسبة لطابعها الوقائي نظام ونقصد بذلك  ،جد وسائل للحفاظ على النظام العامأو اإلسالمي 

ق إىل دراسة وسنتطر ،احلديثة وتشاها إىل حد بعيد مع الضبط اإلداري يف النظم الوضعية
  .خاصة يف جانبها الوقائي احلسبة دراسة موجزة

  .بة كذلك األجر والثوابويقصد باحلس. من فعل حسب مبعىن عد: احلسبة لغةف
ضوا لدراستها، ف :اصطالحا اأمللحسبة تعاريف متعددة ختتلف باختالف الفقهاء الذين تعر

ردي أو وهذا حسب الواقع الذي كانوا يعيشون فيه، فعرفها الفقهاء القدامى، ومنهم اإلمام امل
 .2»فعلهاألمر باملعروف إذا ظهر تركه والنهي عن املنكر إذا ظهر  «: بأنها

هي األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما ليس من  «: وعرفها الشيخ ابن تيمية بقوله
 .3»...خصائص الوالة والقضاة وأهل الديوان وغريهم

 .4ويعرفها ابن خلدون بأنها وظيفة دينية تتمثل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله  ،ظهر تركه اذالية اتمع يف األمر باملعروف إهي فعو
 .5تطبيقا للشرع اإلسالمي

                                      
مد الصغري بعلي، القانون اإلداري،التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، حم: أنظر - 1

 .61، ص2009
  .75ردي، األحكام السلطانية والوالية الدينية، املطبعة العلمية، لبنان، ص أو امل: أنظر -2
 .20، ص 1990ة النشر، اجلزائر، سنة ابن تيمية، احلسبة ومسؤولية احلكومات اإلسالمية، مؤسس: أنظر -3
 .249ابن خلدون، املقدمة، دار اجلبل، بريوت، ص  :أنظر-4
 .16، ص 1986حممد كمال الدين إمام، أصول احلسبة يف اإلسالم، دار اهلداية، مصر، : أنظر -5
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نالحظ من خالل هذه التعاريف أنها ركّزت على جماالت احلسبة وعلى أهدافها دون 
  .التركيز على اجلهة املخول هلا القيام بالوظيفة واألعمال اليت تتخذ جتاه املخالفني

عرفها " أمحد احلصري"بتعاريف متعددة فالدكتور  ولقد عرف الفقهاء املعاصرون احلسبة
رقابة إدارية تقوم ا الدولة عن طريق موظفني خاصني على نشاط األفراد يف جمال  «: بأنها

 .1»األخالق والدين واالقتصاد واألعراف املألوفة يف كل بيئة وزمن

ر على تنفيذ السه «: سبة دور وقائي ودور رقايب، فهي تعرف كذلك على أنهااحلف
أو شه غ أولعمل على حساب اجلمهور مبن حيالقوانني فيما يتصل باملصاحل واآلداب العامة وت

رقابة إدارية تقوم ا الدولة عن طريق «: وتعرف كذلك بأا. 2»...استغالله وحتمي الضعيف
اجتماعي قتصاد، أي يف جمال فراد يف جمال األخالق والدين واإلموظفني خاصني على نشاط األ

 .3»بوجه عام

نالحظ أنّ احلسبة وجدت ألجل محاية مصاحل الناس وإبعادهم عن املنكر، لكن هذا 
سبة انتقلت احلف،املفهوم اتسع مع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية والتطور السريع لقضايا اتمع

ة الصاحل العام مهمته محاية وصيان اإداري اجهازمن اجلانب الديين إىل اجلانب اإلداري لتصبح 
وأصبح بذلك نظام احلسبة جهاز إداري خاص . ودرء املفاسد يف شىت ااالت) النظام العام(

 .4وقائم بذاته

 

                                      
اجلزائري، رسالة  طالب عبد اهللا حاج أمحد، مظاهر الضبط اإلداري يف نظام احلسبة والقانون اإلداري: أنظر -1

 .52، ص 2006ماجستري، جامعة أدرار، اجلزائر، 
ود عبد الرزاق لباز، تدابري محاية األمن العام يف إطار الوقاية للضبط اإلداري بني الشريعة والقانون، الة أو د: أنظر -2

 .71، ص 2003، 55،العربية للدراسات األمنية والتدريب، الكويتـ العدد
حممد عبده إمام، احلق يف سالمة الغذاء من التلوث يف تشريعات البيئة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  حممد،: أنظر -3

 .327، ص 2004مصر، 
لطرش محو، سلطات الضبط الوالئي يف اجلزائر، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة : أنظر -4

 .23، ص 2002اجلزائر، 
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ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ﴿: قال اهللا تعاىل. نظام احلسبة إسالمي املنشأيعترب و
هنيو وفرعونَ بِالْمرأْميوكَرِ وننِ الْمنَ عونَأولوحفْلالْم مه كفبدليل اآلية نلحظ أنّ ما . 1﴾ئ

ل احلسبة وهناك من يرجع أص. وجدت ألجله احلسبة ذكر يف القرآن الكرمي ويف السنة النبوية
وميكن ترمجتها  Agoranomes وظيفة احلسبة باسم آغورانوموس وافإىل اليونانيني، فقد عر

فكان عمل هذا املوظف اإلشراف على شؤون السوق من حيث التأكد من  ،بصاحب السوق
املعروضة للبيع وسالمة املعامالت، فانتقلت هذه  زان واملكاييل وجودة السلعو األ صحة

 .2الوظيفة عرب الفتوحات اإلسالمية

منذ وجد  لكن يف حقيقة األمر ،احلسبة يوناين األصل نظام من خالل ما سبق ذكره، فإنّ
 إذ. حمتسب أولصلى اهللا عليه وسلم  ر اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية، ويعد الرسولظهو

كانت احلسبة قد دخلت إىل الدولة اإلسالمية عن طريق الفتوحات ملا كان املسلمون قد 
 .أبقوها مثلها مثل الوظائف اإلدارية األخرى

حتساب يف مصر والشام اإلالمي مل يربهن على وجود وظيفة ومهما يكن فإنّ التاريخ اإلس
 .3اللتان كانتا خاضعتني للدولة البيزنطية

إنّ احلسبة وظيفة إسالمية حبتة النشأة، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد مر على 
ما هذا يا  «: فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال، فقال -من الطعام كيس كبري -صربة

أفال جعلته فوق الطعام : "يا رسول اهللا، قال -طرامل -أصابته السماء: صاحب الطعام؟ قال
 .4»حىت يراه الناس؟ من غش فليس مين

نظام احلسبة يتطور ويتطور  سالمية ونشأة املدن واألسواق بدأومع زيادة مساحة الدولة اإل
للمسائل اليت ية، ونظرته األعوان وتطبيقه للعقوبات التعزيرمعه عمل احملتسبة باعتماده على 

                                      
 .104: ن، اآليةسورة آل عمرا: أنظر -1
 .31، ص 1963ناقوال زيادة، احلسبة واحملتسب يف اإلسالم، املطبعة الكاثوليكية، لبنان، سنة : أنظر -2
ردي، الرتب يف طلب احلسبة، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، دار الرسالة، مصر،  أو اإلمام امل:أنظر -3

 .31، ص 2002
اململكة العربية  -ملسلم، لـ أبوبكر جابر اجلزائري، دار الشروق، جدةرواه مسلم، ورد يف كتاب منهاج ا -4

 .242، ص 1987، 7السعودية، ط
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جتهاد، وتنظيمه لألسواق والطرقات، مما يعين زيادة جمال احلسبة واتساع إلاإىل العرف و تستند
 .جماالت تدخل احملتسب

وقد تعدت احلسبة أصوهلا املثالية الدينية وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل 
ظامها نتيجة تطور ور نومتّت هذه الوظيفة وتط ،واجبات عملية تتفق واملصاحل العامة للمسلمني

  .قتصاديةضاع اإلجتماعية واإلو األ
وظلّ اجلميع يعمل مببدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل أن جاء عهد العباسيني 

 .1فأصبحت وظيفة احملتسب قاصرة على املكلّف ا

  : أهداف الضبط اإلداري :الثاين الفرع
يه سابقا، احملافظة على األمن العام إن من أبرز أهداف الضبط اإلداري مثلما أشرت إل

اصة إذا خ ،بئة واألمراضو للوطن واملواطن وتوفري السكينة العامة ومحاية الصحة العامة من األ
اجلماعات اإلرهابية، وإذا كان األمن العام والسكينة  استقرار بسببتعلق األمر حبصول حالة ال

، فالتساؤل يطرح تها وختلفها اجلرائم اإلرهابيةارتباطا وثيقا باآلثار اليت خلف مرتبطتنيالعامة 
  عنصر احلفاظ على الصحة العامة للمواطنني وعالقته باجلرائم اإلرهابية؟ حول

مكرر عندما أدخل االعتداء على البيئة  87إن هذا اإلشكال أجاب عليه املشرع يف املادة 
  .ةاألهداف اليت تكون يف مرمى اجلماعات اإلرهابيأو كأحد العناصر 

  : احملافظة على األمن العام :األولالبند 
تهم يف أرواحهم والنظام لألفراد بقصد محاي2توفري أسباب األمن ،يقصد باألمن العام

، 3وخلق الشعور باألمن واألمان لديهم ،طمئنان لدى الناساإل قعتداء وحتقيإلوممتلكام من ا
ة األحداث  كبموا والقدرة علىالطمأنينة واهلدوء "ف األمن بأنه فجانب من الفقه عر

                                      
مستور شكري، التنظيم اإلداري وتطبيقاته يف الدولة اإلسالمية، رسالة املاجستري، يف اإلدارة واملالية، كلية : أنظر - 1

 .124، ص 2001احلقوق، جامعة اجلزائر، 
، يقول األخفش يريد به البلد 03: ﴿وهذَا البلد اَألمني﴾سورة التني، اآلية: يف قوله تعاىل" ألمانا"األمن لغة هو - 2

  .اآلمن، وهومن األمن ويف اللغة أيضا هواإلطمئنان والسكينة
، املؤسسة اجلامعية للدراسات 1دراسة مقارنة، ط - املبادئ األساسية للقانون اإلداري  -حسن حممد عواضة :أنظر - 3

  .78-77، ص1997والنشر والتوزيع، لبنان، 
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، أما "حالة ذهنية ونفسية وعقلية" أن هذا األخري ، ويرى خرباء األمن"واملواقف دون اضطراب
عور الذايت للفرد وعدم اخلوف الش" وا لكافة عناصر األمن هالتعريف الّذي نراه جامع

  .1"ضطرابإلطمئنان النفسي وعدم اواإل
، خاصة 2ة باتخاذ كافة اإلجراءات اليت تراها ضروريةومن أجل ذلك تقوم السلطة املختص

  :يف ظلّ حال الطوارئ ومن هذه اإلجراءات
  .منع السري واإلقامة يف بعض املناطق -
  .جتماعات واملنشورات الصحفيةإلمنع ا -
  .التفتيش ليال وارا -
 عتقال اإلداري لكل شخص تقدر السلطة املختصة خطورة نشاطه علىإلاو احلجز -

  .3النظام العام
باإلضافة إىل سلطات أخرى ارتبطت حبالة الطوارئ يف اجلزائر بسبب اإلرهاب سنراها 

احلريات العامة متسبزات خطرية أو جت إىل الحقا، وكلّ هذه السلطات ال ميكنها إالّ أن تؤدي
  .لألفراد

   

                                      
رسالة دكتوراه يف علوم الشرطة،  - تفعيل دور الشرطة يف حتقيق االستقرار األمين  -حممد حممود السيد مرسي : أنظر - 1

  .65، ص2004أكادميية الشرطة كلية الدراسات العليا، مجهورية مصر العربية، 
ية وزارة الداخلية عن أعمال تابعيها إعماال للقانون العام وقانوين هيئة ي، ضوابط مسؤولأو قدري عبد الفتاح الشه -  

  .40، ص 2005الشرطة واألحكام العسكرية وأحكام جملس الدولة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
  .77حسن حممد عواضة، املرجع السابق، ص: أنظر - 2
  .20ي، صأو قدري عبد الفتاح الشه: أنظر -  
، 2006، د م ج، اجلزائر، 4ترمجة حممد عرب صاصال، ط -حماضرات يف املؤسسات اإلدارية  -وأمحد حمي: أنظر - 3

  .421ص
ي، ضوابط مسؤولية وزارة الداخلية عن أعمال تابعيها إعماال للقانون العام وقانوين هيئة أو قدري عبد الفتاح الشه -

  .40ص الشرطة واألحكام العسكرية وأحكام جملس الدولة، املرجع السابق، 
 - نصوصا  –ي، ضوابط السلطة الشرطية يف التشريع اإلجرائي املصري واملقارن أو قدري عبد الفتاح الشه: أنظر -

  .20، ص1999،  املرجع السابق، 1قيودا، ط –صافا أو  –قضاءا  -فقها
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  : توفري السكينة العامة :البند الثاين
لألفراد واجلماعات يف األماكن السكنية واألماكن  وذلك دف تأمني اهلدوء والراحة

، ومن اخلاصة والعامة، ومنع الضوضاء واإلزعاج العام، وكلّما من شأنه إقالق السكينة العامة
األبواق واآلالت املزعجة، وكذلك القضاء على أو ذلك منع مكبرات الصوت  لةأمث

  .حة والطمأنينةضطرابات وأعمال الشغب املخلّة بالراإلنات وااملشاح
كوضع  ،دخل يف هذا اإلطار أيضا مجيع النشاطات اليت تقوم ا اجلماعات اإلرهابيةيو

ية باإلضافة إىل إطالق الدعا ،املتفجرات يف األماكن العامة وإطالق النار قصد ترهيب املواطنني
شروعهم املواطنني لدعمهم ماديا خاصة من أجل مواصلة م اهلادفة إىل استقطاب وجذب

  .اإلجرامي، وهذا باستعمال مكبرات الصوت مثال
  : محاية الصحة العامة :البند الثالث

بئة ومحاية الصحة العامة و ويدخل يف مضموا وقاية األفراد من خطر انتشار األمراض واأل
نتقال العدوى واألمراض ملواجهة ا الوقائيةو عن طريق اتخاذ اإلجراءات والتدابري الصحية

تنقية مياه الشرب من  تناولويتضمن هدف محاية الصحة العامة جمموعة من التدابري ت .لوبائيةا
 ،ومراقبة خمازن وحمالت بيع املواد الغذائية ،اجلراثيم وتنظيف ااري العامة وتصريف حمتوياا

 ، ومصانع املواد اليت قد تسبب استهالكها ضررا بصحةزاملطاعم والفنادق واملخاب شتفتيو
  .1األفراد عندما ال حتترم فيها شروط الصحة والنظافة

حالة الطوارئ اليت فرضت تثنائية كسالعادية أما يف حالة الظروف اإل هذا يف الظروف
على  ع، نص.مكرر ق 87رة اخلامسة من املادة قهاب، فإن املشرع اجلزائري يف الفبسبب اإلر

أو إلقائها عليها أو يف باطن األرض، أو واجل سريبها يفأوتإدخال مادة أو االعتداء على احمليط 
البيئة الطبيعية يف أو احليوان أو يف املياه مبا فيها املياه اإلقليمية، من شأا جعل صحة اإلنسان 

  ".خطر
الّذي تعرض لالعتداء  ،مكرر 87تعريفه لإلرهاب يف املادة  ىدلإن املشرع وفوعليه 

ابية ويكون فيه مساس بصحة األفراد، إذ أنّ هذا اجلماعات اإلره يستهدف البيئة من طرف

                                      
  .78حسن حممد عواضة، املرجع السابق، ص: أنظر - 1
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النص يتماشى مع عنصر احلفاظ على الصحة العمومية كأحد العناصر املكونة لفكرة النظام 
  .العام، باملفهوم التقليدي

ضمانات محاية حقوق اإلنسان يف ظل حالة الطوارئ بسبب مكافحة  :املطلب الثالث
 :اإلرهاب

ذي ميكن احلكم من خالله على شرعية األدوات القانونية املستعملة إنّ الضابط الوحيد ال
. يف مكافحة اإلرهاب، من عدمها، هوحقوق اإلنسان الّيت يعد جماهلا واسعا، وتصنيفاا خمتلفة

ولقد ارتبطت انتهاكات حقوق اإلنسان مبناسبة مكافحة اإلرهاب يف اجلزائر، ببعض احلقوق 
ية بشأن احلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول اإلختياري امللحق الواردة يف اإلتفاقية الدول

إىل غاية سنة  1991ا، وكذا مبجموع القوانني اإلستثنائية الّيت صدرت ابتداء من سنة 
  .، وهي الفترة الّيت متيزت بفرض حالة الطوارئ1999

  :لذلك سنقسم دراستنا خالل هذا املطلب إىل فرعني

ام محاية حقوق اإلنسان املرتبطة مبكافحة اإلرهاب يف التشريع أحك :األولالفرع 
  .اجلزائري

 .أزمة حقوق اإلنسان بسبب مكافحة اإلرهاب :الفرع الثاين -

أحكام محاية حقوق اإلنسان املرتبطة مبكافحة اإلرهاب يف التشريع  :األول الفرع
  :اجلزائري

وتوزعت بني قانون العقوبات  ،تهامة حلقوق اإلنسان ومحايلقد تعددت القوانني املنظّ
حقوق وقوانني اجلمعيات وحىت القانون الدويل حلماية  ،وقانون اإلجراءات اجلزائية والدستور

  .اإلنسان

  :مبدأ حتديد فترة حاليت الطوارئ واحلصار :األول البند

 وثيقا حبثنا تتصل اتصاال هذا املطلب من ما دامت حقوق اإلنسان الّيت سنهتم بدراستها يف
بتحديد مدة احلاالت  1989وقبله دستور  1996فلقد اهتم دستور  ،حبالة الطوارئ

  .وهذا حبد ذاته يعد ضمانة حلماية حقوق اإلنسان ،االستثنائية
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الذي مل يتضمن أية إشارة إىل املدة الّيت ميكن أنّ تسري  ،1976على خالف دستور ف
وإن مل حيددا مدة سريان حالة  1996و 1989توري فإنّ دس ،خالهلا احلالتني حمل الدراسة

جبا على رئيس اجلمهورية أن حيدد يف قرار إقرار حالة أو إالّ أنهما  ،احلصار والطوارئ
فإن انتهت تلك املدة وكانت الضرورة الّيت  ،الطوارئ واحلصار املدة الّيت ميكن أن تستغرقها

فال ميكن متديدها إالّ بعد موافقة الربملان املنعقد  ،ةاستدعت اللجوء إىل أي منهما ما زالت قائم
  .بغرفتيه اتمعتني معاً

عرفه التشريع الدستوري اجلزائري يف سبيل تقييد  ،وال شك أنّ هذا يعد تطورا يف حملّه
إالّ أنه يبقى  ،سلطات رئيس اجلمهورية االستثنائية وضمان محاية حلقوق األفراد وحريام

  :النقائص هيمشوبا ببعض 
إنّ الدستور ترك لرئيس اجلمهورية وحده احلرية املطلقة يف تقدير املدة املناسبة مما قد -1

  .وعليه فاحتمال التعسف يبقى قائماً ،جيعله خيتار مدة أطول مما حتتاجه الضرورة امللحة
رئيس  بعد انتهاء الفترة الّيت يقررها ،نإنّ الدستور وإن قرر الرجوع إىل الربملا-2

إالّ أنه استعمل عبارة غامضة جعلت  ،اجلمهورية، إذا كانت هلذا األخري رغبة يف التمديد
قد  ،إذ كان الس األعلى للدولة. 1993جتربة خاضتها اجلزائر سنة  أولاإلشكال يطرح عند 

دة وعندما قاربت تلك امل. 44/92قرر حالة الطوارئ ملدة سنة عن طريق املرسوم الرئاسي رقم 
فرباير  6املؤرخ يف  02/93مددها لفترة غري حمددة باملرسوم التشريعي رقم  ،ءعلى االنتها

تكشف أنّ الس األعلى للدولة الذي تصرف  ، من هذا املرسوماألوىلوصياغة املادة  ،1993
د حالة متد"بدليل استعماله لعبارة  ،الذي قرر التمديدوه ،يف هذه احلالة باعتباره سلطة تشريعية

ومل يكتف باملوافقة على طلب التمديد الذي من املفروض أنّ يتقدم به رئيس . 1"الطوارئ
يوافق "وإالّ كان استعمل عبارة  ،املمثل يف تلك الفترة بالس األعلى للدولة ذاته ،اجلمهورية

من دستور  86 وهي العبارة الّيت تتوافق مع الفقرة الثانية من املادة ،"على متديد حالة الطوارئ
ما يعين أنّ التمديد ينبغي أن يتم بأداة ووه ،1996من الدستور  91قبل تعديله و 1989
  .بناء على موافقة الربملان ،أي مبرسوم رئاسي ،تنظيمية

                                      
 .145، ص نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق: أنظر -1
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احلصار ملدة أو لطوارئ جب على رئيس اجلمهورية إقرار حالة اأو وإن  ،إنّ الدستور-3
حمدد أو إالّ أنه مل يوضح ما إذا كان التمديد مطلقا . فقة الربملانال ميكن متديدها إالّ مبوامعينة 
  .املدة

أخذ الس األعلى للدولة بظاهر النص ومدد حالة  ،1993تطبيق هلذه احلالة سنة  أولويف 
  .1الطوارئ لفترة غري حمددة

  :ضمانات املتهم يف ظل قانون اإلجراءات اجلزائية :الثاين البند
ت املتهم أمام القضاء اجلزائي من بني أكرب املوضوعات ذات الصلة الوثيقة تعد ضمانا
ويف هذا املقام سنقسم هذه . تلك احلقوق الّيت اهتمت البشرية مجعاء بصيانتها ،حبقوق اإلنسان

مثّ . الضمانات إىل كل من املبادئ التشريعية لضمان حقوق املتهم أثناء التحقيق اإلبتدائي
  .ج اجلزائري.إ.املتهم أثناء التحقيق اإلبتدائي يف ظل قضمانات  تناولسن

  :املبادئ التشريعية لضمان حقوق املتهم أثناء التحقيق اإلبتدائي :األوىلالفقرة 
يعود  ،إنّ اقتصار احلديث عن ضمانات املتهم على مرحلة التحقيق اإلبتدائي دون غريها

يف  ،لذلك حرصت التشريعات اإلجرائية. ادإىل كون هذه األخرية كثرياً ما متس حبريات األفر
 هم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي كافة الدول على وضع الضمانات الّيت تراها كافية حلماية املت

  .2ومن بينها املشرع اجلزائري
ا عن املبادئ التشريعية والّيت جاءت لتدعأثناء التحقيق اإلبتدائي  ،م ضمان حقوق املتهمأم

  :هي
وتعد الشريعة  ،هي قرينة قدمية :نة براءة املتهم إىل حني ثبوت إدانتهقري :أوال -

إذ أقرت بأنه ال يعاقب شخص على اجلرم  ،اإلسالمية من أبرز التشريعات الّيت أكّدت عليها
إنَّ  ﴿ :وقوله تعاىل ﴾إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ  ﴿ :وذلك لقوله تعاىل. إالّ بعد ثبوت ارتكابه له

ئًا الظَّنيش قالْح ننِي مغفقرينة الرباءة وجدت أيضا من أجل حتقيق العدل واحملافظة . ﴾الَ ي
  .على احلرية الفردية

                                      
 .48نصر الدين بن طيفور، املرجع السابق، ص : أنظر -1
 .124، ص 1991ج، اجلزائر، .م.عمر إمساعيل سعد اهللا، مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، د: أنظر -2
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مكرسا  1996وجاء الدستور اجلديد لسنة  ،42يف مادته  1989ولقد أكدها دستور 
ائية نظامية كل شخص يعترب بريئا حتى تثبت جهة قض" :اآلخر هلذا املبدأ بنصه على أنّوه

أيضا ما ذهبت إليه احملكمة العليا يف ووه. 1"إدانته مع كل الضمانات الّيت يتطلّبها القانون
  ".تهم بريء حىت تثبت إدانته ائيااألصل أنّ امل" :بنصها 1985أكتوبر  25قرارها الصادر يوم 

ثبوت أول ،عندما ال يطمئن القاضي لثبوت التهمة :تفسري الشك ملصلحة املتهم:ثانيا -
يف هذه احلالة يكون القاضي  ،عندما تكون األدلة املقدمة ضده غري كافيةأو نسبتها إىل املتهم 

أي  ،ما يعبر عنه مببدأ تفسري الشك لصاحل املتهمووه ،اجلنائي ملزما بإصدار حكمه برباءة املتهم
ه ال جيب على اجلهة وعليه فإن ،الرباءةووالعودة إىل األصل العام وه ،إسقاط أدلة اإلدانة

ذلك أنّ  ،إالّ إذا تأكّدت من ثبوت اجلرم ونسبته إىل املتهم ،القضائية أن تقضي بإدانة الشخص
  .2مبدأ أصلي ال جيوز جتزئتهوتفسري الشك لصاحله ه

إنّ اخلصومة اجلنائية ال تسعى إىل إقرار حق  :مبدأ شرعية إجراءات التحقيق:ثالثا -
بعد توفري ضمانات تضمن احترام حقوق األفراد وحريام يف مواجهة  إالّ ،الدولة يف العقاب

وملّا كان من حقها نظراً ملا متلكه من وسائل ردعية إنزال العقاب على املتهم . السلطة العامة
بشىت الوسائل املقررة قانونا، فلقد شرعت مبدأ الشرعية اإلجرائية الذي حيكم أجهزة الدولة 

 ،وهذا من أجل الوصول إىل إحداث توازن سليم بني فاعلية العدالة اجلنائية ،اإلدارية والقضائية
  .واحترام حقوق الدفاع املتمثلة يف حرية املتهم وكافة حقوقه الشخصية

واملشرع اجلزائري أكّد على احترام املبدأ والعمل مبقتضاه من خالل النصوص الدستورية 
د يف عدة نصوص منه على احترام مبدأ أكّ 1996فدستور .ونصوص قانون العقوبات أيضا

  ".كلّ املواطنني سواسية أمام القانون" :منه 29حيث جاء يف املادة  ،الشرعية
  ".ال إدانة إالّ مبقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ارم" :46املادة  -

                                      
 .1996من دستور  45نص املادة  -1
 .65، ص 2003ت عشعاش، اجلزائر، درياد مليكة، ضمانات املتهم أثناء التحقيق اإلبتدائي، منشورا ::أنظر -2
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يف القانون، حيتجز، إالّ يف احلاالت احملددة أو ال يتابع أحد، وال يوقف " :نصت 47املادة -
ختضع العقوبات اجلزائية " :بنصها 142، ضف إىل ذلك املادة "وطبقا لألشكال الّيت نص عليها
  .وبذلك يكون ارتفع املبدأ من قانوين إىل دستوري". إىل مبدأي الشرعية والشخصية

ال : " منه بنصهااألوىلوأكّد قانون العقوبات مضمون هذا املبدأ، وذلك من خالل املادة 
  ".دابري أمن بغري قانونأوترمية وال عقوبة ج

وبناء على ذلك، فإنّ مبدأ الشرعية هوأهم ضمان يف حد ذاته، ألنه حيدد اال الذي يتمتع 
  .فيه األفراد باحلرية واحلقوق

   :ج اجلزائري.إ.ضمانات املتهم أثناء التحقيق اإلبتدائي يف ظلّ ق :ةثانيالفقرة ال
مانات املرتبطة حبقوق اإلنسان والّيت محاها املشرع اجلزائري سوف نقتصرها على الض

ميكن  ،فباإلضافة إىل مدة الوقف للنظر ،ولكن متّ خرقها حبجة مكافحة اإلرهاب ،ونص عليها
  :إضافة احلقوق التالية

حىت يكون حلق الدفاع فعالية وتأثري إجيايب خالل  :حق املتهم يف اإلحاطة بالتهمة: أوال -
ال بد أن حياط املتهم علما بالوقائع املنسوبة إليه واألدلة املقدمة  ،التحقيق اإلبتدائيمرحلة 

حىت يتمكن الدفاع من  ،القضائية املتعلّقة بالتحقيق وامركما يتعين إخطاره بكافة األ ،ضده
ويف هذا السياق أشارت . الطعن فيها إذا رأى أنّ مثّة مساسا بأحد احلقوق املشروعة للمتهم

الذي صادقت عليه و 1966من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة  2فقرة  9املادة 
كما جيب  ،إبالغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه" :على وجوب 1اجلزائر

من نفس العهد بنصها  3/14كما أكّدت ذلك  أيضا املادة ". إبالغه فوراً بأية مة توجه إليه 
ويف لغة مفهومة لديه  ،كلّ فرد متهم بتهم جنائية احلق يف إبالغه فورا وبالتفصيلل"  :على أنّ

فبدون هذه املعرفة يضحى حق الدفاع مشوبا بالغموض ".بطبيعة وسبب والتهمة املوجهة إليه 
  .فاقدا للفعالية

 ،قهإنّ احلق يف االستعانة مبحامي ليدافع عن حقو :ستعانة مبحاميحق املتهم يف اإل: ثانيا -
وجتد االستعانة مبحامي  ،ميثل الضمانة األساسية ملمارسة العدالةوفه ،يعد حق أصيل للمتهم

                                      
 .1989واجلزائر طرف يف هذه االتفاقية وصادقت عليها سنة  -1
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يقوي معنويات املتهم، ويشعره بأنه  ،مربراا يف أنّ جمرد وجود احملامي داخل غرفة التحقيق
د يكون غري مما يزيل عنه شبح االيار الذي كثريا ما يؤدي إىل اعترافه جبرمية ق ،ليس وحيداً

  .1مسؤوالً عنها
فجاء  على هذا احلق 1966وقد نصت االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية لسنة 

لكل فرد متهم بتهم جنائية احلق يف احلصول على الوقت والتسهيالت الكافية " :14/3يف املادة 
 1996تور اجلزائري لسنة ولقد اهتم الدس. 2واالتصال مبن خيتاره من احملامني ،إلعداد دفاعه

واحلق يف الدفاع مضمون يف  ،وذلك بنصه على أنّ احلق يف الدفاع معترف به ،ذا احلق
  .3ج.إ.ق 105إىل  100كما نصت عليه املواد من  ،القضايا اجلزائية

إنّ الدستور  :بطالن التحقيق اإلبتدائي بسبب التعذيب واإلكراه البدين :ثالثا -
 :على أنه 2فقرة  34حيث قضى يف املادة  ،يدين التعذيب ويعاقب عليه 1996اجلزائري لسنة 

من ذات  35وأكّدت ذلك املادة ". أي مساس بالكرامة أو  ،معنويأو وحيظر أي عنف بدين "
وعلى كل ما  ،يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات" :الدستور بنصها

فهذان النصان يف الدستور اجلزائري يترمجان القانون ". نية واملعنوية ميس سالمة اإلنسان البد
  .الدويل اإلنساين ترمجة دستورية

قد وردت  ،وفيما يتعلّق بتجرمي التعذيب ومعاقبته بالعقوبات الّيت تتناسب مع خطورته
 .تقرر معاقبة املوظفني عندما يتعسفون يف استعمال سلطتهم ،نصوص يف قانون العقوبات

يعاقب املوظف بالسجن املؤقت من مخس إىل عشر " :تنص على أنه ج.ع.ق 107فاملادة 
 110كما أنّ املادة ". سواء باحلرية الشخصية للفرد ،ماسأو إذا أمر بعمل حتكمي  ،سنوات

يأمر مبمارسة أو مستخدم ميارس أو كل موظف ... يعاقب: "... ع تنص على أنه.مكرر ق
  ".سنوات 3أشهر إىل  6إقرارات، باحلبس من  التعذيب للحصول على

                                      
 .101درياد مليكة، املرجع السابق، ص : أنظر -1
 .من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية 3فقرة  14املادة : أنظر -2
بوس من االتصال مبحاميه حبرية ومبجرد حبسه، ويستمر ج خاصة بالسماح للمتهم احمل.إ.ق 101حيث نصت املادة  -3

 .هذا احلق طيلة مرحلة التحقيق وال يزول حىت يف حالة ما إذا جلأ قاضي التحقيق إىل منع غري احملامي من االتصال باملتهم
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 ،ما يعبر عنه باإلكراه املاديوواقعا عل جسم املتهم وه ،ويستوي أن يكون التعذيب بدنيا
  .1أدبيا كالتهديدأو 

يف سبيل الكشف عن احلقيقة  :ضمانات املتهم يف إطار احلبس املؤقت: رابعا -
  .االته أن يكون املتهم رهن احلبس املؤقتيتطلب التحقيق القضائي يف بعض ح ،اإلجرامية

 اإجراءج وجعله .إ.ق 123وقد نص املشرع اجلزائري على احلبس املؤقت يف املادة 
مما يتناقض  ،خصية للمتهمكونه يقيد احلرية الش ،يف التحقيق القضائي نظرا خلطورته ااستثنائي

  .2ومبدأ قانون الرباءة كمبدأ دستوري
يتمتع بسلطة واسعة الختاذ مذكرة إيداع  2000/06/15بل تعديل فكان قاضي التحقيق ق

مما أدى إىل نوع  ،ودون رقابة من أية جهة على هذا القرار اخلطري ،املتهم باحلبس االحتياطي
من اإلفراط يف استعمال هذه الوسيلة القانونية مبا ال يتماشى ومبدأ احلبس االحتياطي الذي 

 123ال يتخذ إالّ يف حالة توافر أحد الشروط املنصوص عليها يف املادة  ،يعترب إجراءا استثنائيا

  .إج.ق
منه الّيت أعادت صياغة  123فجاء التعديل األخري لقانون اإلجراءات اجلزائية مبقتضى املادة 

 ،وذلك باستبدال مصطلح احلبس االحتياطي باحلبس املؤقت ،من القانون القدمي 123املادة 
وأخريا باختاذ أمر احلبس . يب شروط احلبس املؤقت بإضافة شرط جديدوكذلك بإعادة ترت

  .3املؤقت
من التعديل  123فقد نصت املادة  ،وفيما يتعلّق بإعادة ترتيب شروط احلبس املؤقت

إجراء ال ميكن أن يتخذه وومن جهة أخرى ه ،اجلديد على أنه إجراء استثنائي من جهة
إالّ إذا كانت التزامات الرقابة كافية، وبتوافر إحدى  ،القاضي حسب صياغة التعديل اجلديد

  :احلاالت التالية
  .حالة ما إذا مل يكن للمتهم موطن مستقر.1

                                      
 .171درياد مليكة، املرجع السابق، ص  :أنظر -1
 .28، ص 2002، نوفمرب 4حمافظي حممود، جملة دراسات قانونية، العدد  :أنظر -2
 .18، ص 2002، نوفمرب 4جديدي معراج، جملة دراسات قانونية، العدد  :أنظر -3
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  .حالة ما إذا مل يقدم املتهم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة.2
  .حالة خطورة األفعال املنسوبة للمتهم.3

فلقد متّتت دراستها يف  ،ريبيةأوختعال إرهابية أما فيما يتعلّق بتمديد اجلنايات املوصوفة بأف
  .من خالل القواعد اإلجرائية األولالفصل 

دور احلركة اجلمعوية يف محاية حقوق اإلنسان ذات الصلة مبكافحة  :الثالث البند
  :اإلرهاب

دف احلياة اجلمعوية عموما إىل ترقية الطاقات البشرية والعمل التطوعي واحترام وتقبل 
  .والنضال ضد أي شيء يؤدي إىل التهميش واإلقصاء وحتى محاية حقوق اإلنسان ،اآلخرين

فعلى . وعلى املستوى الداخلي ،يعد حقا ثابتا يف املواثيق الدولية ،وحق تكوين اجلمعيات
لكل فرد احلق "  :من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 22املستوى الدويل ذكرت املادة 

االنضمام إليها حلماية أو  ،حق تشكيل النقابات ،اركة مع اآلخرين مبا يف ذلكيف حرية املش
  .مصاحله

غري تلك املنصوص عليها يف القانون والّيت  ،وال جيوز وضع القيود على ممارسة هذا احلق
أو  ،النظام العامأو السالمة العامة أو  ،مصاحل األمن الوطين ،تستوجبها يف جمتمع دميقراطي

وال حتول هذه املادة  ،محاية حقوق اآلخرين وحريامأو  ،األخالقأو  ،حة العامةمحاية الص
  .1دون منع القوات املسلحة والشرطة من ممارسة هذا احلق

يف بداية التسعينات يف اجلزائر جعل  ،وإنّ تدهور الوضع السياسي واألمين بسبب اإلرهاب
كانت  ،أنّ أهم تطلعات اتمع املدينخاصة  ،احلكومة تعيد النظر يف منوذج تسيري اتمع

واالقتصادية  ،باألساس ختص العمل اجلمعوي احلر للمشاركة يف تسيري شؤونه االجتماعية
وجتنيد طاقاته للمسامهة يف التنمية  ،وذلك من أجل العمل على ترقية أمنه ،واألمنية والسياسية

  .اقبة فوقيةمرأو دون اخلضوع إىل وصاية  ،والسلم املدين ،الوطنية

                                      
غازي حسن صاريين، الوجيز يف حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  :أنظر -1

  .150، ص 1997األردن، سنة 
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إنّ هذه الوضعية جعلت عملية التفكري يف قانون آخر لفتح اال بصورة أكثر للمجتمع 
والتكفل مبختلف األمور الّيت تعود بالفائدة على أمن وتنمية  ،املدين للتدخل يف شتى امليادين

  .أمر ضروري ،البالد
والذي حيدد كيفية  ،1990/12/04بتاريخ  90/31صدر القانون رقم  ،وعلى هذا األساس
  .1والذي اعترب خطوة مهمة يف جمال االعتراف حبرية العمل اجلمعوي ،إنشاء وتسيري اجلمعيات

من  4والّيت ختضع ألحكام املادة  ،ويفرق هذا القانون بني اجلمعيات ذات الطابع السياسي
ياسية والذي املتعلّق بتنظيم األحزاب الس 1989/07/05والقانون الصادر بتاريخ  ،الدستور

ومن جهة أخرى اجلمعيات غري  ،الذي سبقت دراسته يف حبثنا هذا 09/97عدله األمر 
  .ما يهمنا يف دراستنا هناوالسياسية وه

ويف جمال اجلمعيات الناشطة يف جمال مكافحة اإلرهاب ظهرت على الساحة اجلمعوية 
ومجعية  ،ومجعية صمود ،بمجعية ضحايا اإلرها ،كل من مجعية عائالت املفقودين ،الوطنية
املنتهكة بسبب  ،وهي مجعيات وجدت للدفاع عن حقوق اإلنسان يف اجلزائر ،جزائرنا

  .بسبب مكافحة اإلرهابأو األعمال اإلرهابية 
  :إنشاء املرصد الوطين حلقوق اإلنسان :الرابع البند

بـ صادر مبوجب املرسوم الرئاسي ال يعد املرصد الوطين حلقوق اإلنسان الذي أنشئ
  مؤسسة وطنية مكلفة بالسهر باسم الدولة على محاية وترقية حقوق اإلنسان ،1992/02/22

 لة سنوية حول حالة حقوق اإلنسان يقدم املرصد حصي ،ومتاشيا مع املهام الّيت أنيطت به
  .ورئيس الس الشعيب الوطين ،تبلغ إىل رئيس اجلمهورية

 ،وترسيخها يف ضمري كافة املواطنني واملواطنات ،كما يقوم باستخالص جمموعة النتائج
وقد قام املرصد الوطين حلقوق اإلنسان منذ  ،على اعتبار أنّ قيم حقوق اإلنسان أصبحت عاملية

متيز بالشكل اخلطري  ،بتطوير أعماله يف وضع سياسي واجتماعي خاص 1992نشأته سنة 
ت عديدة من أجل إرساء حوار وطين وكذا بتطبيق مبادرا ،لتصاعد العنف املسلح واإلرهاب

  .مرادف للسلم واالستقرار يف البالد

                                      
 .135، ص 2002، جوان 17يف اجلزائر، جملة العلوم اإلنسانية، عدد  حممود بوسنة، احلركة اجلمعوية :أنظر -1



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

187 

 

واإلجراءات األمنية والتشريعات  ،وركّز املرصد جهوده على حقوق املواطنني واملواطنات
وخاصة  ،ر مع الشركاء املعنينيأو كما قام بالتش. املترتبة عن فترة اإلرهاب ،املؤقتة واخلاصة

  .1ة يف إطار حقوق اإلنساناحلركة اجلمعوية الناشط
باألعمال  ،واقتصر عمل املرصد يف عمله على جمرد التنديد عن طريق تقاريره السنوية

حبيث  ،مذكرات متّ إرساهلا إىل رئيس اجلمهوريةأو  ،بيانات تنشر يف الصحافةأو  ،اإلرهابية
األنظار داخليا  مع أنها سامهت يف لفت ،كل هذه األعمال خالية من الفعالية الالزمةوتبد

  .ودوليا عن حقيقة حقوق اإلنسان يف اجلزائر
كما سنرى  -مطالبته وه ،ولعلّ أهم عمل قام به املرصد طيلة نشاطه يف فترة اإلرهاب

باجلريدة الرمسية كل نصوص االتفاقيات  ،للسلطات بأن تقوم بنشر وبصفة كاملة -الحقا 
ومعها مجيع التصرحيات التفسريية  ،جلزائرالدولية حلقوق اإلنسان الّيت صادقت عليها ا

خاصة املواطنني املتضررين من  ،أي االتفاقيات حجة للجميع ،حىت تصبح ،والتحفظات احملتملة
وفعالً تبنت السلطة اقتراح  ،والذين تويل هذه االتفاقيات أمهية حلماية حقوقهم ،اإلرهاب

  .2وقامت بنشر االتفاقياتاملذكورة آنفا ،املرصد
ك من أبرز أعمال املرصد الوطين حلقوق اإلنسان وبصفة عامة خالل الفترة املمتدة كذل

  :هي 1999إىل غاية  1994بني 
إىل رئيس الدولة لشد انتباهه باملسائل املستعجلة املرتبطة باحلجز  1994مذكرة سنة  -

املشبوهة،  الوفيات ،ادعاءات سوء املعاملة ،االعتقال اإلداري -حاالت الفقدان  -اإلداري 
  .زات رجال األمنأو أحكام اإلعدام وجت

داخل سجن  1995فرباير من سنة  22و 21كما قام إثر األحداث الّيت وقعت يومي 
وقدم  ،بتشكيل جلنة تضم أعضاء من املرصد وآخرين من االحتاد الطيب اجلزائري ،سركاجي

                                      
 .10، ص 1995- 1994املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي  :أنظر -1
عمار رزيق، نشر االتفاقيات الدولية املتعلّقة حبقوق اإلنسان يف النظام القانوين اجلزائري، جملة العلوم اإلنسانية، : أنظر -2

 .105، ص 2000، جوان 13عدد 
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عن هذا التقرير يف اية شهر ومتّ اإلعالن  ،1995ماي  17تقريره إىل رئيس احلكومة بتاريخ 
  .1مثّ صدر يف شكل مطبوعة نشرها املرصد ذاته ،1995ماي 

بضرورة مضاعفة دعم سياسة الوفاق ضد  ،1999صى املرصد يف تقريره لعام أو كما 
االقتصادية واالجتماعية  ،ودعمها وتعزيزها على كل مستويات احلياة السياسية ،العنف

لتقرير إىل ضرورة التكفل الشامل مبسألة املفقودين يف إطار االنسجام ودعا يف نفس ا. والثقافية
  .2رأو والتش

متّ إاء مهام  2001مارس  25الصادر يوم  01-71لكن ومبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
وهذا بسبب عجزه ف رئيس اجلمهورية مع قرار حلّه من طر ،كمال رزاق بارة رئيس املرصد

وحلّ حملّ املرصد هيئة جديدة تسمى اللجنة الوطنية . نسانضاع حقوق اإلأو عن مالءمة 
أنها هيئة جديدة لترقية  ،والّيت ذكر املرسوم الرئاسي بشأا ،االستشارية لترقية حقوق اإلنسان

بصفته حامي الدستور  ،وستعمل حتت اإلشراف املباشر لرئيس اجلمهورية. حقوق اإلنسان
  .واحلريات األساسية للمواطنني

دد أهداف هذه اهليئة االستشارية يف الرقابة واإلنذار املبكر يف جمال احترام حقوق وح
الّيت  ،دراسة مجيع الوضعيات املتعلّقة بانتهاك حقوق اإلنسان ،كما تتولّى ميدانيا. 3اإلنسان

ر والتنسيق مع السلطات أو بالتش ،والقيام بكل عمل مالئم يف هذا اال ،تطلع عليها
  .4ون املساس بالصالحيات املستمدة من السلطات اإلدارية والقضائيةد ،املختصة

  :مكافحة اإلرهاب مكانة حقوق اإلنسان يف ظل :الثاين الفرع
 ،انون الدويل العام كقانون أساسيميكن القول بوجود نظام قانوين دويل يتضمن جبانب الق

أخريا تكامل معهم القانون الدويل و. كل من القانون الدويل اجلنائي والقانون الدويل اإلنساين

                                      
 .22، ص 1995- 1994املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي  -1
 .45ص1999املرصد الوطين حلقوق اإلنسان، التقرير السنوي  -2

3   - Le quotidien – d’Oran, le 25 Avril 2001 
 .28/03/2001، الصادرة بتاريخ 18اجلريدة الرمسية رقم  :أنظر -4
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وأصبح احترامه  ،وانتشر انتشاراً كبرياً يف أرجاء املعمورة ،حلقوق اإلنسان الذي ولد حديثا
  .1رمزاً حلضارة األمم وتقدمها يف عصرنا هذا ،وحتقيق مقاصده

جمموعة القواعد  « على ضوء ما سبق ميكن تعريف القانون الدويل حلقوق اإلنسان بأنه
وأصدرا يف صورة  الّيت ارتضتها اجلماعة الدولية  ،لقانونية املتصفة بالعمومية والتجريدا

بوصفه إنساناً وعضواً يف  ،معاهدات وبروتوكوالت دولية ملزمة، بقصد محاية حقوق اإلنسان
ومتثل احلد األدىن من احلماية الّيت ال جيوز . قصريهاأوتاتمع، من عدوان سلطاته احلاكمة، 

  .2»التحلل من بعضها أو لدول األعضاء النـزول عنه مطلقا، ل
 هذه ظلّت ،موقف املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان من الوضع يف اجلزائر وفيما خيص

 ،تعبر عن استيائها من الوضع اإلنساين املتدهور 1992منذ بداية األزمة يف سنة  ،املنظمات
أجهزة األمن يف إطار مكافحة اإلرهاب من زات أو بسبب األعمال اإلرهابية من جهة وجت

بإجراء التحقيقات  ،ويف هذا الصدد كانت تطالب بالسماح هلا من قبل السلطات. 3جهة ثانية
ظلّت  ،الالزمة من أجل كشف احلقيقة، لكن احلكومات اجلزائرية املتعاقبة خالل فترة األزمة

اجتمع  1998جوان  21و 20مي ففي يو. طيلة تلك الفترة تعبر عن رفض الطلبات السابقة
من أجل  ،وفد ميثل احلكومة اجلزائرية مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

مناقشة التقرير الدوري الثاين املقدم من اجلزائر خبصوص ما اختذته من تدابري لتطبيق العهد 
ية أمام اللجنة أصر الوفد اجلزائري ويف كلمته الشفه. الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ظاهرة إرهابية " ووأنّ ما حيدث باألحرى ه ،على أنه ال توجد أزمة حلقوق اإلنسان يف اجلزائر
يف الوقت الذي كانت تراه املنظمات الدولية أزمة حقوق  ،تشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان

  .إنسان شاملة وواسعة

                                      
1  - Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire, Ellipse, Paris, 1999, p 11 -12. 

، 2002خريي أمحد الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، دار اجلامعيني للطباعة، القاهرة، :أنظر -2
 .129ص 

3 - Emmanuelle BRIBOSIA et Anne WEYEMBERGH , Lutte contre le terrorisme et droits 

fondamentaux  , BRUYLANT , Bruxelles , 2002 , P11.  
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ملناقشتها على مستوى هيئة األمم  ،زمة اجلزائريةكما جنحت اجلزائر يف إفشال مترير األ
رفضت االستجابة لطلب املفوضة  ،ويف سياق تواصل رفضها إجراء فحص مستقل. املتحدة

وكذا رفض طلبات تقدمت ا كل  ،السامية حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة ماري روبنسون
  .1998نة ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان حتى س ،الدوليةومن منظمة العف

ونتيجة للضغوطات الدولية والداخلية،  ،وعلى الرغم من إصرار احلكومة على موقفها
 انذاك اختاره األمني العام لألمم املتحدة ،وافقت على استقبال وفد من الشخصيات املرموقة

جويلية  22 حيث زار اجلزائر يف ،سابقالرئيس الربتغايل ال يسسوراووترأسه ماري ،كويف عنان
 ،وقد كان األمني العام لألمم املتحدة حريصا على عدم اإلشارة إىل مهمة الوفد ،تأو 4إىل 

وإنما متثّلت مهمته يف مجع املعلومات عن الوضع يف  ،بوصفها ذات صلة حبقوق اإلنسان
وصرح آنذاك املتحدث باسم كويف عنان بأنّ احلكومة اجلزائرية أكّدت لألمني العام . اجلزائر

جبميع مصادر  ،تام ومبطلق احلريةوعلى حن ،أن تتيح للوفد فرصة االتصال غرضها على
 ،وفهم دقيق ،وذلك حىت يتسنى له تكوين رؤية واضحة ،املعلومات الالزمة للقيام مبهامه

  .وبكل أبعاده ،حلقيقة الوضع يف اجلزائر
وجرال، رئيس أيك غ ،رئيس الوزراء اهلندي السابق :ن الوفد من األعضاء التالينيوقد تكو

دونالد ماكنهري املندوب األمريكي الدائم لدى  ،الوزراء األردين السابق عبد الكرمي الكبارييت
املدعي وباإلضافة إىل أموس واك ،سيمون قيل الوزيرة الفرنسية السابقة ،األمم املتحدة سابقا

ين حباالت اإلعدام املع والذي شغل من قبل منصب املقرر اخلاص لألمم املتحدة ،العام يف كينيا
رفع الوفد تقريره إىل األمني العام لألمم  مثّ بعد اية مهامه. 1واإلعدام دون حماكمة التعسفي
  .املتحدة

أصبحت السلطات اجلزائرية أكثر انفتاحا مع املنظمات الدولية  ،ومع اية التسعينات
حلول مالئمة ألزمة حقوق الراغبة يف تقصي احلقائق عن الوضع اإلنساين واملسامهة يف إجياد 

زات احلاصلة يف نطاق مكافحة أو اإلنسان الّيت عرفتها اجلزائر بسبب األعمال اإلرهابية والتج
  .اإلرهاب

                                      
 .1999تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، سنة : أنظر -  1
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أنّ اجلزائر  2000حيث عبرت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان يف تقريرها السنوي لعام 
ف، إىل تنامي األمل بني شهدت تطورات سياسية كبرية، أدت مع اقتراا باحنصار حوادث العن

ويف . اجلزائريني، يف أن تكون البالد قد طوت أخريا صفحة أسوأ سنوات الصراع األهلي
، 2000ديسمرب  20رسالة من نفس املنظمة بعثت ا إىل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 

قبة حقوق بني احلكومة ومنظمة مرا التعاونرتفاع مستوى عبرت من خالهلا عن تقديرها إل
وذلك يف شهر ماي  ،اإلنسان، ومتكينها من إيفاد بعثة من ستة أفراد ألغراض البحث والتحري

هذا . يتسنى فيها للمنظمة دخول اجلزائر ،مرة حسب نص الرسالة أولوهي  ،2000من سنة 
لكن يف األخري أمجعت على . عن تطور املوقف اجلزائري يف تعاملها مع املنظمات الدولية

وهذا ما سوف نراه يف  ،بسبب مكافحة اإلرهاب ،ود أزمة حقيقية مست حقوق اإلنسانوج
  .1الفرع املوايل

يما تلك املعتربة منها توىل أمهية كبرية حلقوق اإلنسان عند تنظيم حالة الطوارئ، الس
حقوقا غري قابلة للخرق، ومن هنا كان لزاما علينا أن نتطرق من خالل أو " ساسيةأ"حقوقا 

الفقرة إىل حاالت املساس حبقوق اإلنسان من خالل النص املتضمن إعالن حالة الطوارئ  هذه
، مع مقارنته مع احلقوق غري القابلة للمساس واإلمكانيات املسموح ا للمخالفة يف إطار ما

ألا متثل خليطا من األخطاء  ،ية يف حبثناأو حيث أن حاالت املساس هذه هي حجر الز
بالتايل وة خماطر شكلت مجيعها أسبابا ملساءلة الدولة عنها من خالل مرافقها اجلسيمة وجمموع

املبحث الثالث وما سنربزه بالتفصيل من خالل كل من املطلب املوايل وهو ،مطالبتها بالتعويض
  .من هذا الفصل

بسبب مكافحة  إ.ج.جتاه ضاالعوامل املؤثرة يف مسؤولية الدولة : طلب الرابعامل
  :اإلرهاب

أثرت بصفة مباشرة  ،اك جمموعة من العوامل برزت خالل فترة مواجهة الدولة لإلرهابهن
مما أدى إىل بروز مراكز قانونية  ،ست هذه األخريةوكر ،غري مباشرة يف مسؤولية الدولةأو 

اختلفت من حيث عالقتهاباجلرائم وعديدة اشتركت كلّها يف اكتساب صفة الضحايا  

                                      
 .www.mae.DZمضمون الرسالة باملوقع : أنظر -1
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عتداءات اإلرهابية من تصر على األشخاص الذّين مستهم اإلحية مل يقفصفة الض ،اإلرهابية
بل امتدت إىل األشخاص الذّين  ،أعوان الدولة املكلفون مبواجهة الظاهرةواملواطنني العاديني 

وعليه  .عاطفهم مع منظمات إرهابيةأوتانتمائهم أو اموا بضلوعهم يف ارتكاب جرائم إرهابية 
اإل يف كل من االعتقال اإلداري .اجل.التي أثرت يف مسؤولية الدولة اجتاه ضتتمثل أبرز العوامل 

قواعد اإلجراءات وخرق  ،قضية املفقودين ،إنشاء االس اخلاصة ،إنشاء مراكز األمن اخلاصةو
وهي كلّها ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة  ،اإلعدام خارجة إطار احملاكمةوالرباءة  اجلزائية كقرينة

     .إعالن حالة الطوارئوإلنسان وما طاهلا من خروق بسبب مكافحة اإلرهاب حقوق ا

 : عتقال اإلداريإلا: األول فرعال

من البديهي أنه يف الظّروف االستثنائية، وكمبدأ دستوري، جيوز لرئيس اجلمهورية إذا ما 
ء دورها مؤسسات الدولة عن أدا قيعيأو سالمة الوطن أو ة الوطنية قام خطر يهدد الوحد

جيوز له أن يتخذ اإلجراءات  ،وضوع دراستنا يف هذا البحث، كظاهرة اإلرهاب مالدستوري
، غري أن إجراء االعتقال يف كما بيناه بالتفصيل يف املبحث السابقالسريعة ملواجهة هذا اخلطر

 غري جمال العقاب اجلنائي يدفعنا للتساؤل والبحث عن حقيقة سلطة االعتقال اليت متارسها
سلطة فرض  -يف الظّروف االستثنائية-السلطة اإلدارية، فإذا كان املشرع يرخص لإلدارة 

دها للحرية الشخصية العقوبات اجلنائية باحلبس يعتقال اليت متاثل من حيث تقيإلراءات اإج
والسجن، فإن هذا التماثل يدعونا للتساؤل حول ما إذا كان االعتقال فرعا من فروع الشريعة 

بدالً من  ،إسناده للسلطة اإلدارية اقْتضت الظّروف االستثنائية) قانون العقوبات(للعقاب  العامة
  .؟ 1أم أا ال متت إىل هذا القانون بصلة ،السلطة القضائية بسبب سرعة اختاذه

  : عتقالإلتعريف ا: األول بندال

أطلق على  تقال باب ضرب مثعإلمصدر حبسته من اواملنع وهأو س احلب"وعتقال لغة هإلا
س واجلمع حبس، يحبوقفته، فهأو وحبسته مبعىن  ،ومجع على حبوس مثل فلس فلوس املوضع

                                      
 -واملقارن عزة علي علي احملجوب، االعتقال اإلداري ومدى خضوعه للرقابة القضائية يف القانون املصري : أنظر -1

  .17، 16، ص1999ن، .ب.دراسة نظرية تطبيقية، مطابع الطوجبي التجارية، ب
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أو كان  اس يف كل موقوف واحديويستعمل احلب ،إسكان الثاين للتخفيف لغةوبرد ومثل بريد 
  .1..."حمبوس وحمبسووأحبسته باأللف مثله، فه ،مجاعة، وحبسته بالتثقيل مبالغة

دتالقانونية ا من الناحيةأمات التعريفواختلفت الزوايا اليت من خالهلا أطلقت هذه  ، فتعد
د حرية املواطن بواسطة اإلدارة يبأنه تقي: "، حيث عرفه حممد حسني عبد العالعلى اإلعتقال

ربر أوتمل حياكم ومل تصدر ضده أية أحكام جنائية تدينه  لغري القضاء، ومن مثّ فإنّ املعتقن مو
  .2"بريء متاما من وجهة نظر القانونوفه ،يتهتقييد حر

ية الشخص يف مكان ما ومنعه حجز حر"أما األستاذ عبد القادر أمحد ناصر فعرفه على أنه 
مباشرة أي عمل من األعمال بأمر صادر من السلطة أو تصال بغريه إلاأو نتقال إلمن ا

نه جيمع بني أل الصواب األقرب إىلوحسب رأيي هحيث يعترب هذا التعريف . 3"اإلدارية
  .عتقال وبصورة موجزةإلعتقال واجلهة صاحبة القرار باالغرض من اال

كانت هذه أبرز التعريفات اليت جاء ا الفقه، أما على مستوى القضاء فإنّ حمكمة القضاء 
عتقال وحتديد اإلقامة جيب أن يؤدي إليها خطورة إلبأنّ إجراءات ا"اري املصري قضت اإلد
خص على األمن والنظام، وهذه اخلطورة تستمد من وقائع حقيقية تتجه يف الداللة إىل هذا الش

املعىن، وأن تكون هذه الوقائع أفعاال معينة تثبت ارتكاب الشخص هلا ومرتبطة ارتباطا مباشرا 
  ".مبا يراد االستدالل عليه ا

ال مناطها قيام الشبهة اجلدية وليس بأنّ مشروعية االعتق"بينما قضت احملكمة اإلدارية العليا 
  ".الدليل احلاسم

عتقال قد إلإنه اشترط أن يكون الشخص حمل اف ،الدولة الفرنسي سوفيما يتعلّق مبجل
 ".والنظام العام ورته على األمنارتكب أفعاال معينة تثبت خط

                                      
املطبعة  -،3املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، ط -أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي : أنظر -1

  .128، ب ب ن، ص1999األمريية،  
، 1971ولة لقرارات الضبط اإلداري، دار النهضة العربية، مصر، رقابة جملس الد: حممد حسني عبد العال: أنظر -2

  .22ص
، رسالة لنيل - دراسة مقارنة  -احلبس االحتياطي يف التشريع السوداين -التوقيف  -عبد القادر أمحد ناصر : أنظر -3

  .42، ص1987درجة دكتوراه يف العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا،القاهرة، 
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اخلصائص  وبناءا على ما سبق ميكن القول بأن االعتقال كقرار إداري جيب أن يتوافر على
  : واملميزات التالية

  .حجز الشخص يف مكان آمن -1
  .تقييد حرية املعتقل -2
  ).إخل...العسكرياألمنأو رجال الشرطة (هة إدارية يتم االعتقال من طرف ج-3
  .ال يتم االعتقال إال يف ظلّ قانون الطوارئ -4
  .ختالف التشريعاتز مدة معينة ختتلف باأو حتدد مدته طبقا للقوانني على أن ال يتج -5
  .ينتهي االعتقال مبجرد رفع حالة الطوارئ -6
  .اإلداريميكن التظلّم من قرار االعتقال وفقا إلجراءات التظلم -7
      :عتقال اإلداريإلالطبيعة القانونية ل: الثاين بندال

االعتقال قرار صادر من سلطة إدارية بوصفها سلطة ضبط إداري يف الظروف االستثنائية 
  ): التالية(قرار إداري من حيث الشكل لألسباب املوالية ويه فهوعل

  ) سلطة إدارية(أنه صادر عن السلطة التنفيذية  -1
أنه صدر عن هذه السلطة مبناسبة ممارستها لوظيفتها األساسية واملتمثلة يف الضبط  -2

  .اإلداري املقرر هلا وفقا للدستور والقانون
قيق أغراض الضبط اإلداري وهي األمن العام والسكينة إن هذا القرار يهدف إىل حت -3

تنظيم قانوين كستند إىل قانون الطّوارئ فقط،العامة، وأن إصدار اإلدارة لقرار االعتقال إمنا ي
فإنّ االختصاص بنظر  ،، ومتاشيا مع الطّبيعة القانونية لقرار االعتقال وفقا ملا سبق شرحهؤقتم

وعليه فإنّ ، القضاء على حد سواءو ي، وهذا ما استقر عليه الفقهالطعن فيه يعود للقضاء اإلدار
طبيعة التظلم يف قرار االعتقال الصادر وفقا لقانون الطّوارئ، ال يتعلق باملشروعية وعدم 
املشروعية، ولكنه يتعلق خبطورة الشخص على األمن والنظام العامني يف حالة الطّوارئ بعكس 

  .1وعية القرار من عدمهقضاء اإللغاء املعين بفحص مشر

                                      
رسالة لنيل درجة  -سلطات الضبط اإلداري أثناء حالة الطوارئ يف مصر وفرنسا  -كامل علي إمساعيل فيصل : أنظر - 1

  .389-388، ص2006الدكتوراه،جامعة اإلسكندرية، 
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  : حتياطيإلعتقال عن احلبس اإلمتييز ا: الثالث بندال
احلبس االحتياطي يعد إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به النيابة العامة حتت إشراف 

، عمل قضائي الغرض منه احلفاظ على معامل اجلرمية وأدلتها مع خشية فرار املتهموالقضاء، فه
حيث يتم مبعرفة  ،أحد األشخاص بسبب خطورته على األمن العامحجز وعتقال فهإلأما ا

  .السلطات اإلدارية القائمة على تنفيذ قانون الطّوارئ وبأمر منها
وعليه خيتلف االعتقال عن احلبس االحتياطي من حيث السلطة القائمة على تنفيذه ومن 

  .حيث الغرض وكذا القانون املنظّم له
  : اإلداريقال عتإلأنواع ا: الرابع بندال

متارس هيئات الضبط اإلداري بعض السلطات أثناء حالة الطّوارئ يف مواجهة األفراد منها 
  : االعتقال اإلداري كما سبق أن بيناه سابقا، حيث ميكن تقسيمه إىل ما يلي

  :السري عتقال اإلداريإلا :األوىلالفقرة 
أو وجب إجراءات سرية ملخابرات مبأجهزة اأو إجراء يتم بواسطة أجهزة األمن السرية ووه

لألشخاص والذي عرفته  لقصرياختفاء إلف، هذا األخري الذي يطلق عليه اختطاإلعن طريق ا
حقوق اإلنسان سواء  لاجلزائر على نطاق واسع جدا إىل درجة أنه أثار اهليئات العاملة يف حق

من تم عتقال كان يإلمن ا النوع الدويل، مع العلم أنّ هذاأو اإلقليمي أو على الصعيد الوطين 
على النظام  جهات أمنية رمسية على أشخاص قدرت تلك اجلهات أم يشكّلون خطرا طرف
، وما مييز هذا النوع ، مما تولد عنه سقوط عدد كبري من األشخاص كضحايا هلذا اإلجراءالعام
ني السياسيني ممن يعتربون يف املعارضأو عتقال بصفة عامة أنه غالبا ما يتخذ ضد اخلصوم إلمن ا

  .العام نظر هذه األجهزة خطرا على األمن
  :االعتقال اإلداري الوقائي :ةثانيالفقرة ال

ص لتلك اجلهات ويعرف أيضا بنظام اإليداع لدى جهات األمن، حيث مبوجبه يرخ
ى الرغم شتباه يف خطورم، وعلإل، ورد اباعتقال أشخاص معينني لفترات زمنية غري حمددة

من أنّ هذا اإلجراء يعادل العقوبة السالبة للحرية، إال أنّ تنفيذه جيري دون اام جنائي، وبغري 
  .حماكمة



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

196 

 

  :عتقال اإلداري مع العزلإلا: ةثالثالفقرة ال
عتقال وإن كان يتم بإجراءات علنية، إال أن السلطة التنفيذية إلشكل من أشكال اووه

حتى مبن يدافع أو ف ال تسمح هلم بأي اتصال بالعامل اخلارجي ختضع املعتقلني مبوجبه لظرو
يف اجلزائر بإنشاء  عتقال الذي ارتبطإلمن ا عنهم من احملامني، واجلزائر عرفت هذا النوع أيضا

  .الحقا يت ستحظى بتحليل مفصل يف هذه الرسالةصة والاملراكز اخلا
  : أ. م. أحكام االعتقال يف و: اخلامس لبندا

اجلزائر وحدها من عرفت هذا النوع من اإلجراء الذي ميثل ديدا خطريا يف أحيان ليست 
كثرية حلقوق األشخاص وحريام الشخصية يف التنقل واإلقامة، ففي الواليات املتحدة 
األمريكية وبعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب قامت وزارة العدل بوضع قواعد حجز 

واجبة للحريات الشخصية لألفراد، وكان ذلك عن طريق جديدة من أجل إهدار احلماية ال
 .متديد فترة االحتجاز للمعتقلني بدون مة، وإخضاعهم لرعاية قضاة اهلجرة

حمددا معىن اإلرهاب 1"توحيد وتقوية أمريكا قانون" ولقد متّ تعديل بعض القوانني بإصدار
  2تقال، وموقف القضاء األمريكيواإلجراءات املتخذة ملواجهته، كذلك بالنسبة لضمانات االع

قانون توحيد وتقوية أمريكا" وقد نص" Patrotacte  على احلجز اإللزامي لإلرهابيني
معدال بذلك نصوصا لقانوين اهلجرة واجلنسية، وعموما تضمن هذا القانون تنظيم أحكام حجز 

  .اراإلحض أوامرام كوك فيهم والعمل بنظشعة القضائية حلجز اإلرهابيني املاألجانب واملراج
  : بالنسبة حلجز األجانب :األوىلالفقرة 

تضمن القانون حجز األجانب اإلرهابيني، إذ أتاح للمدعي العام إيقاف أي أجنيب يعتقد 
أي شخص ميارس نشاطا آخر أو بأنه إرهايب وفقا ألسباب معقولة وعلى ضوء نصوص القانون 

هؤالء األشخاص حتت االعتقال  وضعتحدة، ويتم يات املقد يعرض للخطر األمن القومي للوال
إىل حني أن يقرر املدعي العام بأنّ هذا األجنيب مل يعد ينطبق عليه القانون باعتباره شخصا 

  .األ.م.أنه يهدد استقرار األمن القومي للوأو إرهابيا 

                                      
  .61فيصل كامل إمساعيل، املرجع السابق، ص: أنظر - 1
  .وهوما أطلق عليه قانون توحيد وتقوية أمريكا - 2
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ذ نفس كما منح قانون توحيد وتقوية أمريكا للمدعي العام سلطة تفويض نائبه الختا
اإلجراءات السابقة دون إمكانية تفويض نائبه لشخص ثالث مهما كان مركزه، أما فترة 

أشهر كحد أقصى مىت ثبت  )06(أيام قابلة للتمديد لتصل إىل ستة  )07(حتجاز فهي سبعة إلا
ومىت قرر املدعي العام . األ.امل.أن إطالق سراح هذا الشخص يشكّل ديدا لألمن القومي للو

أشهر كان عليه مراجعة شهادة االعتقال شارحا فيها األسباب  )06(ديد االعتقال فوق الستة مت
 اإلعتقالاملعقولة واجلدية اليت جملته على هذا التمديد، ويف املقابل جيوز لألجنيب الواقع حتت 

 فقةمرأن يتقدم كل ستة أشهر بطلب كتايب للمدعي العام من أجل إعادة النظر يف الشهادة 
  .بالوثائق واألدلّة اليت تدعم طلبه مىت أمكن ذلك

ار ضوالعمل بأوامر اإلح بالنسبة للمراجعة القضائية حلجز اإلرهابيني املشكوك فيهم :الفقرة الثانية
)Habeas Corpus :(  

اإلحضار إال يف حاالت  أوامر ال يعطّل العمل بنظام: "لقد نص الدستور األمريكي على أنه
إالّ أن الدستور مل حيدد اجلهة اليت متلك  ،صيان وحينما تستدعي السالمة العامة ذلكالغزووالع

مما أجج الصراع بني أعضاء السلطة التنفيذية من جهة وأعضاء  اإلحضارتعطيل أوامر 
، إالّ أنّ أحدث وأبرز تشريع يف هذا اال، قانون توحيد وتقوية 1من جهة ثانية الكونغرس

                                      
لنكولن أنّ من حقّه إصدار أوامر بتعطيل العمل بنظام أوامر اإلحضار على اعتبار أنّ ذلك . ألا.امل.فلقد اعتقد رئيس الو -1

يدخل يف اختصاصه، باعتباره القائد العام للقوات املسلحة وفقا لنص املادة الثانية من الدستور، ألنه هواملسؤول عن تأمني أمن 
بالفعل يف أثناء احلرب األهلية اليت شهدا البالد يف تلك الفترة، إالّ أن ولقد استخدم لنكولن هذا احلق . األ.امل.وسالمة الو

، ومنذ ذلك التاريخ أصبح االختصاص 1962الكونغرس سرعان ما حسم هذا اخلالف عندما أصدر قانون اإلحضار األول سنة 
لرئيس بتعطيل العمل ذا النظام وفقا يف تعطيل العمل بنظام أوامر اإلحضار مقتصرا على الربملان، كما ميلك اختصاص تفويض ا

لتشريعات يصدرها الربملان، ولقد صدرت بعض القوانني سابقة على إعالن حالة الطّوارئ أين أجازت للرئيس إصدار أوامر 
والّذي نص على أنه يف حالة تعرض ) Interpol Security( 1950اعتقال، ومن أمثلة ذلك قانون األمن الداخلي لسنة 

األ، أو ممتلكاا للعدوان، أو يف حالة إعالن احلرب أو حدوث اضطرابات داخلية فيها، يكون للرئيس إعالن حالة . امل .الو
 س ضدهم مشتركون يف عمليات التخريب والتجسالطّوارئ، وله أيضا ومعه النائب العام، سلطة اعتقال األشخاص ممن يثبت أن

عتقال إىل حني انتهاء حالة الطوارئ املعلنة، ما مل يفرج عنهم بقرار من النائب العام، أو حبكم على أن يظلّوا رهن اال. األ.امل.الو
ديسمرب  18قضائي، ومن بني القوانني املعاصرة اليت أصدرها الكونغرس لصاحل الرئيس، قانون سلطات احلرب األول، الصادر يف 

واللّذان منحا الرئيس األمريكي سلطات استثنائية واسعة  1942 مارس 27، وقانون سلطات احلرب الثاين الصادر يف 1940
  . تساعد السلطة التنفيذية على مواجهة الظّروف االستثنائية ومقتضياا، ألكثر معلومات

  .404املرجع السابق، ص: فيصل كامل علي إمساعيل: أنظر -  
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قرار أو سابقا، حيث نص على أنه ال خيضع للمراجعة القضائية أي عمل  إليه أمريكا، املشار
بالنسبة للحجز غري احملدد وتقييده مبدة أو يتعلّق ذا القسم سواء بالنسبة لشهادة املدعي العام 

ذا القسم، حيث ات اإلشعار القضائي اليت تتعلّق أشهر، كما حدد القانون إجراء )06(ستة 
كمة االستئناف حمأو أي قاضي حمكمة دورية أو على طلب يقدم للمحكمة العليا،  ااًءتتم بن

حمكمة حملية سيكون عندها سلطة قضائية حلبسه وأن  ةأيأو مقاطعة كولومبيا بدائرة األمريكية 
، أي املثول أمام القاضي لبيان موقفه من "Habeas Corpus"يقدم هذا بإشعار قضائي 

ن هذا اإلشعار قابل لالستئناف أين يكون الطّلب النهائي خاضع للمراجعة حبيث يكو،االعتقال
مبحكمة االستئناف األمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيامع العلم أنّ هذه اإلجراءات ال ختتص ا 
دائرة قضائية أخرى، لذا فإنّ القاعدة اليت نص عليها القانون خبصوص احملكمة العليا وحمكمة 

مريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا تعترب قاعدة خاصة بإجراءات اإلشعار القضائي االستئناف األ
فيما يتعلّق بشهادة املدعي العام، وفيما يتصل بقواعد تنفيذ احلجز غري احملدد املدة لألجنيب، 

قابلة للتطبيق على أي  ولذا فإنّ بنود القواعد القانونية املنصوص عليها يف هذا القسم لن تكون
  .بند آخر
ة كمقانون توحيد وتقوية أمريكا أيضا على تعديل املاد من قانون اهلجرة  236ا نص

واجلنسية، خبصوص احلجز اإللزامي لإلرهايب املشكوك فيه واإلشعار القضائي واملراجعة 
اللّجنة قدم تقريرا إىل لزم القانون املدعي العام بأن يأما فيما يتعلّق بالتقارير، فقد أ. القضائية

يف جملس النواب وجلنة السلطة القضائية يف جملس ) جلنة العدل(اخلاصة بالسلطة القضائية 
 قراراتأو الشيوخ، وعليه أن حيدد يف تقريره عدد األجانب الّذين صدرت يف حقّهم شهادات 

هؤالء  هوياتا حيدد أشخاصا خطرين على األمن القوميكمأو العتبارهم إرهابيني،  اإلعتقال
يتضمن التقرير أيضا عدد املبعدين  املعتقلني ومدة احلجز لكلّ أجنيب من هؤالء األجانبوأنّ

                                                                                    .بعادإلنهم ممن ال ينطبق عليهم قانون اوعدد الّذين متّ اإلفراج ع،معيناملرجلني إىل بلد 
املالحظ من خالل األحكام السابقة اليت تبناها املشرع األمريكي، أنه زاد من سلطات املدعي و

العام ووزير اخلارجية، إذ وسع من سلطاما التقريرية يف اعتبار الشخص إرهايب واملنظمة 
ومن اعتبار حيازة أي شخص لسالح ناري، شخصا خطرا يستوجب اعتقاله، كما  ،إرهابية

أثر رجعي، مبعىن أن تطبق على حاالت بت أقر املشرع األمريكي سرياا عديالأنّ هذه الت



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

199 

 

إجراء خيالف تأثري هذه القوانني على عالقة السلطات ووقعت قبل تاريخ هذه التعديالت، وه
فيما بينها، فاملالحظ أا زادت من تدخل اإلدارة يف األعمال القضائية والقانونية، مما يؤدي إىل 

كل من وزير  دها وتداخل الصالحيات، ويظهر هذا جليا من خالل إطالق يزيادة سلطت
 اإلطالقمها فيما يتعلّق بتطبيق هذه التعديالت،وما يدعم هذا ااخلارجية واملدعي العام دون سو

العمل رغم أو عد انتهاء مدة التأشرية، ب. األ.امل.أنّ معظم األشخاص املتهمني بالبقاء يف الووه
بغري ذلك من املخالفات الشائعة يف جمال قانون اهلجرة، فإنه أو ريات سياحية شدخوهلم بتأ

عدل عملت على إبقاء يفرج عنهم بصورة روتينية قبل انتهاء قضاياهم، إالّ أنّ وزارة ال
م يشكّلون خطرا، حمبوسني مع عدم وجود أي دليل على كو" األمهية اخلاصة"واحملتجزين ذو

  .رارهمفعلى احتمال أو 
، إذا أكدت هذه اإلجراءات حقوق اإلنسان األمريكية نقد انتقدت املنظّمات املدافعة عول

اإلساءة يف استعمال م اهلجرة للتهرب من القيود القانونية حلجز واستجواب األفراد بينما 
  .1تتابع حتقيقاا عن اإلرهاب

سبتمرب  11جماتهالدولية قلقها إزاء اإلجراءات اليت تلت وكما أبدت منظّمة العف
خبصوص عمليات االعتقال اليت تتم مبعزل عن العامل اخلارجي، وسوء املعاملة مع طاليب اللّجوء، 
والسلطات املخولة باعتقال الرعايا األجانب إىل أجل غري مسمى باالستناد إىل جمرد االشتباه 

  .2بتورطهم يف أعمال احلادي عشر من سبتمرب
عدد كبري من و زال يثري استنكار منظمات حقوق اإلنسان الولعل أبرز معتقل أثار و

انتهاك والذي أصبح منوذجا مثاليا يف جمال خرق  "قوانتانامو"معتقل وه ،أعضاء اتمع الدويل
باحملاربني "متت تسميتهم   ،حبيث كل األشخاص الذين زج م يف هذا املعتقل ،حقوق االنسان
يكرس فعال اإلعتداء على حقوق  ، مألوفغريومصطلح غامض وهو، "غري الشرعيني 

  .اإلنسان

                                      
الواليات املتحدة " Human Right Watch usa"تقرير منظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان األمريكية : أنظر - 1

  .2002 أوت 15، صادر يف 2001سبتمرب  11األمريكية تصيب االنتهاكات يف حتقيق 
  .2003/07/30تقرير منظمة العفوالدولية الصادر يف : أنظر - 2
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اإلجراءات التعسفية اليت اتخذا حبق املشتبه م من موقف السلطات األمريكية  ذا كانوإ
مباشرة بعد تلك األحداث األليمة له ما يربره من الناحية الوقائية والزمنية، إالّ أن سريان تلك 

اليت  اتاإلنسان واحلري من التساؤالت عن مكانة حقوق ديألحكام إىل يومنا هذا يطرح العدا
بصفة خاصة، كل هذا يف ظلّ دستور أمريكي حرص . األ.امل.يتغنى ا الغرب بصفة عامة والو

على محاية حقوق وحريات األفراد، إذ ال جيوز املساس ذه احلريات إالّ وفقا لقانون يصدر 
  .السليمة مع إتباعه الوسائل القانونية الكونغرسمن 

اليت تفرض قيودا على ممارسة احلريات  التشريعاتبدستورية هذه  مة العلياولقد أقرت احملك
لكن مع جمموعة من الضوابط اليت جيب مراعاا  ،وكذا التدابري االستثنائية املتخذة تنفيذا هلا

  .1خاصة الرقابة على أعمال االعتقال
  :نساعتقال اإلداري يف فراإل :البند السادس

عتقال فمنها ما ينص على اإل ،بعدة طرق عتقالقانونية يف فرنسا تدبري اإلتنظم النصوص ال
ا ينص من النصوص مو ،صراحة  ومنها ما ينص على اختاذ اإلجراءات  الفردية حلفظ النظام

ة اإلدارة إمكانية اللجوء والقضاء الفرنسي يسلّم بأن جله .عتقالعلى حتديد اإلقامة دون اإل
النصوص القانونية منها و ،وجد نص قانوين صريح مينع اللجوء إليهلالعتقال اإلداري طاملا ال ي

   .ما كان إبان احلرب العاملية الثانية ومنها ما صدر خبصوص حرب اجلزائر
  :عتقال أثناء احلرب العاملية الثانيةأسباب اإل:األوىلالفقرة 

يف و الشرسومواجهة العد نية يفالثا يةعتقال خالل فترة احلرب العاملتتمثل أسباب اإل
بسبب خمالفة القوانني اإلقتصادية املتعلقة أو  ،اماألمن العأو خطورة الشخص على الدفاع 

  .سري املرافق العامةوبسبب ما خيل بالنظام العام أو  ،متوين البالدوسعار باأل
  :ا على التفصيل التايلتناوهلسنو

  :األمن العاموالدفاع الوطين عتقال بسبب اخلطورة على اإل:أوال
املتعلق بتنظيم األمة وقت احلرب و 1942يعترب املرسوم بقانون الصادر يف نوفمرب سنة  -

خاص باإلجراءات املتخذة يف مواجهة ووه ،تشريع ينص على االعتقال صراحة أولووه

                                      
  .409، 408فيصل كامل علي إمساعيل، املرجع السابق، ص: انظر - 1
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 على أّنه يف األوىلالذي نص يف مادته و ،األمن العامأو األشخاص اخلطرين على الدفاع الوطين 
وعندما تكون حالة  ،يوليو11من قانون  )01( األوىلاحلاالت املنصوص عليهما يف املادة 

بناءا على  ،األمن العامأو ميكن إبعاد األشخاص اخلطرين على الدفاع الوطين  ،احلصار معلنة
 ،حملددةكما ميكن يف حالة الضرورة أن حتدد إقامتهم يف األماكن ا ،قرار من املدير اإلداري

هذا املرسوم يصدر يف إطار و ،وزير الداخليةأو  ،احلربوبواسطة قرار من وزير الدفاع الوطين 
، وتنص املادة 1943مارس  19وفقا لقانون  ،السلطات اخلاصة املنصوص عليها للحكومة

يف  ،منه على عدم جوار تطبيق هذه اإلجراءات يف حالة رفع حالة احلصار )02(الثانية 
الذي نص و 1943ديسمرب  2مث صدر قانون  ،احملددة فيها إقامة هؤالء األشخاص األماكن

 18يف مكان خاص لألشخاص املنصوص عليهم يف مرسوم  ،على جواز االعتقال اإلداري
مث طبقت هذه اإلجراءات على  ،وذلك بقرار من املدير اإلداري ،السابق 1944نوفمرب 

  .1944سبتمرب سنة  28صاد الفرنسي بقانون األجانب الذين ميثلون عبئا على االقت

 ،1942نوفمرب  18 من مرسوم األوىلاملعدل للمادة  1944نص قانون  أكتوبر سنة  -
باإلبعاد لألشخاص اخلطرين على أماكن  ،املديرين اإلدارينيوعلى أن سكرتري الدولة للداخلية 

كما عدل نص  ،دد هلذا الغرضويف حالة الضرورة بتحديد إقامة اجلربية يف مركز حم ،إقامتهم
املدير أو الذي مسح لسكرتري الدولة الداخلية و، 1942سبتمرب  3 من قانون األوىلاملادة 

عتقال اإلداري بالنسبة لألشخاص اخلطرين على الدفاع الوطين يف األماكن بسلطة اإل ،اإلداري
  .احملددة لذلك

املدير واحلكام العام يف األقاليم، و ،على أن لوزير الداخلية 1945نوفمرب  18نص األمر  -
االنتقال ملواجهة األشخاص اخلطرين على الدفاع أو  ،ديد اإلقامةأوحتسلطة اإلبعاد  ،اإلداري
  .ذلك يف األماكنواألمن العام والوطين 

نة األخرية بعد اإلعالن و كما جيدر بنا اإلشارة إىل احلالة األمنية اليت تعرفها فرنسا يف األ
-11- 13 صمة باريس بتاريخاالطوارئ منذ اإلعتداءات اإلرهابية اليت استهدفت الع عن حالة

اعتقاهلم رد اإلشتباه ونونية عديدة بسبب تقييد حريات األفراد أثارت مسائل قا اليتو ،2015
مت وضع إمام مسجد  ،يف هذا السياقو ،خاصة املسلمني منهم ،بانتمائهم للجماعات اإلرهابية
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قوبل طعنه  ،وملا طعن يف هذا القرار ،اإلقامة اجلربية دون أن توجه له مة حمددةبباريس حتت 
  .بالرفض

نطلع على أسباب رفض م د ف طعن اإلمام يف قرار الوضع حتت اإلقامة  رغم أننا ملو
هذه األخرية اليت كانت  ،حالة الطوارئ القائمةوإال أنه يرجح بأن يكون السبب ه ،اجلربية

ما تطالعنا به يوميا الصحف وهو ،قاالت واسعة مست عددا كبريا من األشخاصوراء محلة اعت
  .القنوات الفضائيةو

  :  متوين البالدوقتصادية املتعلقة باألسعار ب خمالفة القوانني اإلعتقال بسباإل :ثانيا
نوفمرب  18على تطبيق مرسوم  ،)01( األوىليف مادته  1962نص القانون الصادر يف سنة 

التموين يف البالد وى األشخاص الذين يشكلون بتصرفام خمالفة لسياسة األسعار عل ،1960
ذلك بناءا على اقتراح و ،بأن مسح لوزير الداخلية باعتقال هؤالء األشخاص ،قد عدل القانونو

  .من وزير التموينأو التموين ومقدم من وزير الدولة لالقتصاد الوطين 
األمن كذلك لفظ و ،لفظ تكتنفه الغموض ةطوراخلتؤيد ما ذهب إليه البعض من أن و
وان  ،القانون اجلنائيوجيب أن يكون جماهلا ه ،أيضا يف أن خمالفة القوانني االقتصاديةو ،العام

أو ة على أن يقوم على تقدير اإلدارة ملا يعد حفظا للنظام العام و حفظ النظام تعبري مطاط عأل
  .إخالال به
 :بب تقدمي املساعدة املادية للثوار يف اجلزائراإلعتتقال اإلداري بس: ثالثا

وذلك ملنع  .أثناء حرب التحرير اجلزائرية ،كما جلأت فرنسا إىل تدبري االعتقال اإلداري
 07وعليه صدر مرسوم . غري مباشرة للثوار يف اجلزائرأو تقدمي أية مساعدات مادية مباشرة 

غري أو  ،قدمون عونا ماديا مباشراالذي أجاز اعتقال األشخاص الذين يو ،1958أكتوبر 
  .مباشرا للثوار

الطوارئ، حيث وعن حاليت احلصار  ،مستقالوويرى البعض أن اإلجراء يعد نظاما خاصا 
أو على إعطاء وزير الداخلية سلطة مطلقة يف حتديد إقامة  ،األوىلنص املرسوم السابق يف مادته 

التمرد ومسامهتهم املادية املباشرة للعصيان  بسبب ،اعتقال األشخاص اخلطرين على األمن العام
على أن هذه اإلجراءات  ،من ذات املرسوم )02( كما نصت املادة الثانية ،يف األقاليم اجلزائرية

بشرط أالّ  ،املديرين يف األقاليم األخرىوويف إقليم موناك ،ميكن اختاذها بواسطة مدير البوليس
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ما جيوز لوزير الداخلية باالتفاق مع احلاكم العام يف ك .يوما )15(مدا مخسة عشر  تتجاوز
) 03(أما املادة الثالثة  ،اجلزائر  إصدار هذه القرارات اليت يكون حمل تطبيقها املناطق اجلزائرية

حبث  ،التحقق من اختاذهاونصت على تشكيل جلنة للتحقيق يف هذه اإلجراءات  ،من املرسوم
تدابري وترب هذه اللجنة استشارية تراقب سالمة إجراءات وتع ،تشكل يف غالبيتها من القضاة

  .1اليت مت اختاذها للمحافظة على األمن العام ومن بني هذه التدابري االعتقال ،الضبط

  :تقوم هذه اللجنة مبباشرة اختصاصاا االستشارية فيما يتعلق بثالثة أمورو
خالل شهر واحد من  ،يصدرهاتلزم اجلنة وزير الداخلية بإخطارها بالقرارات اليت  -1

  .تبدي رأيها خالل نفس الشهروتاريخ صدورها 
على أن يكون  ،ميكن التظّلم أمام اللجنة من القرارات اليت يصدرها وزير الداخلية -2

  .التظّلم من الشخص الذي يضار من هذه القرارات
اطبة احملتجزين وهلا خم ،تقوم اللجنة بزيارة األماكن املخصصة للمعتقلني بصفة دورية -3

 .2توجيه مالحظاا لوزير الداخليةو ،يف هذه األماكن

رغم عدم متكنها من احلصول على بعض احلاالت االمسية لألشخاص الذين يكونوا قد و
على وإالّ أنه جتدر بنا اإلشارة إىل أنه  .تقدموا بتظلمات أمام هذه اللجنة ضد قرارات االعتقال

يبقى اإلشكال مطروحا حول ما إذا قامت  .زائري آنذاك كان أميااعتبار أن غالبية الشعب اجل
حبقهم يف التظلم عن قرارات االعتقال أمام ذات  ،هذه اللجنة بدورها يف إعالم املعتقلني آنذاك

  .إالّ بصبح دور هذه األخرية شكليو ،اللجنة
د النصوص بع ،عتقال اإلداري صراحةيقر باإل ،نص أول 1958أكتوبر  07ويعترب مرسوم 

  .اليت طبقت خالل احلرب العاملية الثانية وقد شرط املرسوم شرطان لالعتقال
احلريات كما وغري أننا جند أن هذه اللجان ال ميكنها أن تقوم بدورها يف محاية احلقوق 

كما ال ميكنها حماسبة جهة  ،لكون رأيها استشاري ال يلزم وزير الداخلية بسحب القرار ،جيب

                                      
  .613 :ملرجع السابق، صفيصل كامل على امساعيل، ا: أنظر -  1
خالل مرحليت التحقيق  -ضمانات احلرية الشخصية يف ظل قانون الطوارئ  -نبيل عبد املنعم جاد : أنظر - 2

  .  89، ص 1988أكادميية الشرطة، القاهرة،  . كلية الدراسات العليا. واحملاكمة، رسالة دكتوراه
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هلذا أمجع الفقه على و ،ال توقيع اجلزاء من أي نوعو ،ريك الدعوى العموميةأوحت ،اإلدارة
   .بسبب عدم امتالكها لسلطة اختاذ القرار ،التشكيك يف جدوهاوانتقاد هذه اللجان 

اختصاصا مانعا من  ،عما إذا كان اختصاص تلك اللجان) يف النهاية ( قد تساءل البعض و
عما إذا كان هذا االختصاص طريق نظام وولة الفرنسي ؟ جملس الدورقابة القضاء اإلداري 

  . ال بد من اللجوء إليه قبل اللجوء إىل القضاء اإلداري ؟ ،إجباري
مل تنص على وجود تظلم أمام هذه  ،ذهب البعض إىل أن القوانني اخلاصة بتلك اللجان

القضاء اإلداري من  كما أا مل تنص على حرمان ،األخرية قبل اللجوء إىل القضاء اإلداري
  .ممارسة اختصاصه األصيل بنظر الطعن يف هذه القرارات

كما أننا نرى أن عدم إبالغ هذه اللجان بالقرارات املقيدة للحرية الشخصية لتقوم 
وتسمح للقضاء اإلداري بالغاها استنادا  ،كان احد العيوب اليت تعيب تلك القرارات ،مبهامها

  .الشكلية إىل عدم مراعاة تلك الضمانة
يفقدها  ،تغليبه على تشكيلهاوونضيف إىل ما سبق أن تضمني اللجنة لعنصر سياسي 

  . املوضوعية اليت جتعلها حتكم بالضمانات القانونية املفروضة للحكم القضائيواحليادية 
   :خلطورة على األمن العاما -1

ن خيضعان لتقدير تعبريان مطاطا ،األمن العاموأن اخلطورة وه ما يؤخذ على هذا الشرط
  .حيتاجان على إقرارها املساس باحلريات الفردية لألشخاصو ،اإلدارة
  :املساعدة املادية للثوار يف اجلزائر -2

مل ميثلوا  ،جيعل من احتمال تطبيقه على أشخاصووه ،سواءا كانت هذه املساعدة مباشرة
 26كان ينص عليه قانون وهذا على نقيض ما  ،حىت حكم برباءمأو أبدا أمام جهات قضائية 

  .عتقالة حىت يتم اإلالذي كان يشترط سبق احلكم بعقوبة جنائي ،1957ويولي
حيث  ،1961مرة سنة  ولأل 58/916حتت رقم  1958أكتوبر  07مرسوم لقد طبق و

ميد نطاق تطبيق  ،1961ابريل  12وسع رئيس اجلمهورية آنذاك تطبيق النص فأصدر قرار يف  
ريب ضد أوختة انقالب أولوأن يطبق على كل من يشارك بأية وسيلة يف حم ،راملرسوم املذكو

  .تأواليشجع هذه احملأو قوانني اجلمهورية  وسلطات 
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فذهب البعض إىل أن النص مل  ،ولقد انتقد الفقه الفرنسي هذا التوسع يف تطبيق املرسوم
ىل كل من يساهم بأية وسيلة يف بل مد تطبيقه إ ،يقتصر على املساعدة املادية للثوار يف اجلزائر

ما ووه ،ةأولرد تشجيع هذه احملأو ،سلطات اجلمهوريةوالعصيان ضد قوانني وة التمرد أولحم
مما يوسع من صالحيات  ،ة التمردأولمعنويا حمولويعين إمكانية تطبيق النص على شخص أيد 

  .اجلهات اإلدارية املختصة يف االعتداء على احلريات الفردية
يقتضي وجود ظروف استثنائية أشد من  ،أن تطبيق أمر االعتقال كما ذهب البعض إىل

حبيث تشكل بوجه خاص ضرورة عاجلة ال  ،حالة الطوارئ قيامها إلعالنتلك اليت يكفي 
التنظيمات وكالتمرد  ،تقتضي تطبيقه حفاظا على سالمة البالد واألمن القومي ،تتحمل التمهل

  .نظامه العامومع املناهضة ألمن ات
نظام وسط بني حالة األحكام العرفية وه أكتوبر 07مرسوم أما فريق ثالث اجته إىل أن 

    .1ذلك من حيث أسباب إعالنهوحالة االستعجال و
على  األولل إىل االجتاه الذي ما ،لكن حنن نؤيد موقف األستاذ فيصل كامل علي إمساعيل

  .جيب أن يكون الدافع إليه مربر قوي ،ى حرية األفرادخطري علواالعتقال إجراء قاسي  اعتبار
  :  عتقال اإلداري يف مصراإل :البند السابع

من الدستور  148و74بني املادتني  ،مت االعتقال اإلداري يف مصرتتوزع األحكام اليت نظّ
لسنة  38تعديالته رقم و 1958لسنة  162وكذا قانون الطوارئ رقم  ،1971الدائم لسنة 

  .1982لسنة  50رقم و 1981لسنة  164رقم و ،1972
ن إعالن حالة بشأ 1958لسنة  162من القانون ) 03( ةضحت املادة الثالثأو لقد و

أن يقوم باختاذ التدابري األمنية  ،أنه جيوز لرئيس اجلمهورية مىت أعلنت حالة الطوارئ،الطوارئ
املرور واإلقامة ونتقال االووكذلك بوضع قيود على حرية األشخاص يف االجتماع  ،الالزمة

                                      
ثورة مسلحة بينما يتطلب إعالن حالة أو د يف حالة حرب حيث أن إعالن حالة الطوارئ يستدعي أن تكون البال -  1

فهوال يطبق إال إذا تعرض  1958أكتوبر  07وقوع كوارث عامة أما أمر أولاالستعجال تعرض النظام العام للخطر 
  . األمن العام للخطر ألسباب معينة تقدرها اإلدارة
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م النظاواخلطرين على األمن أو القبض على املشتبه فيهم و ،قات معينةأو أو يف أماكن حمددة 
  .اخل...تفتيش األشخاصالترخيصبوواعتقاهلم  ،العام

أين متّ استبدال  ،1981لسنة  164بالقانون رقم  1958لسنة  162ولقد مت تعديل القانون 
هذا التعديل حالة التظّلم من  تناولولقد  ،)06(املادة السادسة ومكرر  )03(املادة الثالثة 

 1982لسنة  05د بالقانون رقم صدر تعديل آخر ور 1982يف عام و .االعتقالأو القبض 

 1985لسنة  162من القانون رقم ) 06(السادسة ومكرر  )03(باستبدال نص املادتني الثالثة 
يكون له و ،عديل األخري إبالغ املعتقل بأسباب اعتقالهالت تناولحيث  ،بشان حالة الطوارئ

له حق  التظّلم و ،ستعانة مبحام ويعامل معاملة احملبوس احتياطيااإلوحق اإلتصال بأفراد عائلته 
  .1وفق ما قررته هذه املادة املعدلة

جيب أن يؤدي  .حتديد اإلقامةوعتقال داري املصري فلقد قرر إجراءات اإلأما القضاء اإل
ن وقائع حقيقة تتجه هذه اخلطورة تستمد مو ،النظام العاموليه خطورة الشخص على األمن إ

 معينة يثبت ارتكاب الشخص هلا وأن تكون هذه الوقائع أفعاال ،هذا املعىن يف الداللة على
  .2ستدالل عليه اتبطة ارتباطا مباشرا مبا يراد اإلومر

مناطها قيام الشبهة  ،عتقالالقول بأن مشروعية اإلالعليا إىل بينما ذهبت احملكمة اإلدارية 
أما  ،ف االعتقالفاملالحظة أنّ جملس الدولة املصري مل يعر .ليس الدليل احلاسمواجلدية 

املتمثلة يف  ،ت شروط االعتقالتناولفلقد ) حمكمة القضاء اإلداريأو (احملكمة اإلدارية العليا 
 ،بينما شددت حمكمة القضاء اإلداري ،تربير اختاذهاجلدية دون دليل حاسم ل ةجمرد الشبه

عتقال قد ثبت ارتكابه ألفعال معينة تثبت خطورته على اشترطت أن يكون الشخص حمل اإلو
   .مسايرة يف ذلك جملس الدولة الفرنسي ،النظام العامنيواألمن العام 

مصر يتسم  عتقال اإلداري يفميكن القول أن اإل ،خمتلف النصوصمن خالل استقراء و
    :باخلصائص التالية

                                      
  . 28/16/1982مكرر بتاريخ  25ج ر  للسنة اخلامسة والعشرون عدد  -1
دراسة مقارنة  -سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية  -عبد احلميد عبد املطلب السيد  ممدوح: أنظر -2

  . 295ص  1991رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكادميية الشرطة، القاهرة، 
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اليت يتم اإلعالن عنها طبقا للقانون  ،أن االعتقال ال جيوز اختاذه إالّ يف حالة الطوارئ -1
ذلك بقرار من رئيس ويف منطقة منها للخطر أو يف حالة تعرض األمن العام يف البالد 

 .اجلمهورية

رئيس اجلمهورية مىت أعلنت حالة عتقال يعترب أحد التدابري اليت يلجأ إليها أن اإل -2
 .شفوية بشرط أن تفرغ كتابة خالل مثانية أيام أوامر ىكذلك مبقتضو ،الطوارئ

لنظام العام مقرر للحفاظ على ا مكرر املعدلة )03(الثالثة عتقال كما يفهم من املادة اإل -3
حالة ديد بوقوع و أبسبب قيام حالة احلرب  ،يف منطقة منهاأو األمن يف األراضي املصرية أو 

  .كوارث عامةأو حدوث اضطرابات شديدة أو احلرب 

  .قواعد قانون اإلجراءات اجلزائيةوحتكام إىل أحكام االعتقال يتم من دون اإل -4
  :عتقال اإلداري يف اجلزائرأحكام اإل :البند الثامن

الناشطة يف جمال ظلت املنظمات الدولية  ،1992منذ بداية األزمة السياسية يف اجلزائر سنة 
تعرب عن استيائها من الوضع اإلنساين املتدهور بسبب األعمال اإلرهابية من  ،حقوق اإلنسان

   .من جهة ثانية ن يف إطار مكافحة اإلرهابأجهزة األم اتزأو وجت ،جهة
إجراء ووه ،يعترب االعتقال من أخطر اإلجراءات االستثنائية على احلرية الشخصية لألفرادو

قصد وقاية األمن والنظام العام من رات من السلطة اإلدارية املختصة بم مبقتضى قراوقائي يت
وتكمن  ،وفقا لألحكام اليت حيددها القانون ،اخلطورة النابعة من الشخص حمل االعتقال

اإلياب  وذلك دون ونه يؤدي إىل حرمان الشخص من حرية الذهاب خطورة هذا اإلجراء يف أ
حيث يستند االعتقال على جمرد توافر  ،ون هناك جرمية منسوبة إليهدون أن تكوحتقيق سابق 

أو هي جمرد صفة تلحق به قد تنبئ عنها وقائع ماضيه و ،دالئل وقرائن على خطورة الشخص
  .1اجتاهاتهأو ريات تفصح عن ميوله أوحتحاضره 

                                      
  . 169-168 :امحد جاد منصور، املرجع السابق، ص :أنظر -1



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

208 

 

هم من أووه ،1غلب األحوال حباالت الظروف االستثنائيةإجراء مرتبط يف أ االعتقالو
الطوارئ يف النظام اجلزائري  حيث والتدابري االستثنائية اليت جاء ا مرسوما حاليت احلصار 

على  )04( املتضمن إعالن حالة احلصار يف مادته الرابعة 196- 91نص عليه املرسوم الرئاسي 
الشروط ولسلطات العسكرية املخولة صالحيات الشرطة ضمن احلدود ميكن ل"  :يلالشكل التا

- 91املرسوم التنفيذي  تناولو..." أو عتقال اإلداري اإلأن تتخذ تدابري  ، حتددها احلكومةاليت

املتضمن إعالن  44-92كما نص عليه املرسوم الرئاسي  .األحكام التطبيقية هلذا اإلجراء 201
اجلماعات وميكن لوزير الداخلية : " على الشكل التايل )05(حالة الطوارئ يف مادته اخلامسة 

املرسوم  تناولو..." من يف مكان حمدديف مركز أ...أمر بوضع أي شخص راشدلية أن ياحمل
  . األحكام التطبيقية هلذا اإلجراء 75- 92التنفيذي 

لضمانات احلريات وقفا ووص هذا اإلجراء تشكل تعطيال إن ما تضمنته هذه املراسيم خبص
  .32٬36٬39٬44 :خاصة موادهواليت جاء ا الدستور 

   

                                      
وجتدر اإلشارة هذا إىل أن قانوين حاليت احلصار والطوارئ الفرنسيني مل يتضمنا النص على إجراء االعتقال، وان  -1

االعتقال وحيضر  أوامرال جييز صراحة إصدار ) املعدل (  1955نظمته قوانني خاصة أخرى بل إن قانون الطوارئ لعام 
وقد أكد جملس الدولة ذالك يف حكم  ،لالعتقال اإلداري أماكنأو على وزير الداخلية إن ينشئ معسكرات 

فقد نظم أحكام  1958لعام  58- 162إماّ القانون املصري حلالة الطوارئ . 1956يف سنة "  keddar""كيدار"
   :انظر يف هذا اخلصوص. االعتقال بالتفصيل

، 1991دار النهضة العربية، القاهرة،  ،2امحد حسنني عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري،ط -  
 .116ص  

 .212 :د جاد منصور، املرجع السابق، صأمح -  
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لك ذوتشرف عليها السلطات العسكرية عتقال كان يتم يف مراكز لألمن عروف أن اإلاملو
لقد أنشئت هلذا الغرض مخسة مراكز لألمن يف و ،الطوارئ على السواءويف ظل حاليت احلصار 

يف هذا و ،طبقا للمرسوم املتعلق حبالة الطوارئ 1الصحراء مبوجب قرارات من وزير الداخلية
  2.انتهاكا لاللتزامات الدولية يف هذا الشأنوحرياته واإلنسان ز صارخ حلقوق أو جت

حتجاز اإلواليت نصت على إجراء الوقف  1996من دستور  )47(أن املادة  املالحظو
حيث أحالت إىل القانون بشكل كلي يف كل ما يتعلق ذا  ،جاءت مفرغة من احملتوى

ضمانات احلرية الشخصية اجتاه  ص على احلد األدىن منكان من املفروض أن تنو ،إلجراءا
مت السياسية نظّوأن املعاهدة الدولية للحقوق املدنية وخاصة  ،السلطة القائمة على هذا التدبري

األطراف فيها أن  ينبغي على الدول،واحلدود بشأنهويود هذا اإلجراء وفرضت الكثري من الق
 )71(مبوجب املادة  1971ة ما نص عليه الدستور املصري لسنوعلى حن ،تكرسها يف دساتريها

 .3خاص  نص منه مبوجب

                                      
  :ومتثلت هذه القرارات يف -1
  )299ص 11ر - ج(املتضمن إنشاء مركز امن يف رقان  1992فيفري  10القرار املؤرخ يف  - 1  

  )299ص 11ر -ج( عني صاحل املتضمن إنشاء مركز امن يف 1992فيفري  10القرار املؤرخ يف  -2   
  )   300ص 11ر - ج(املتضمن إنشاء مركز امن يف ورقلة   1992فيفري  10القرار املؤرخ يف  -3 
 )   390ص 11ر -ج(املتضمن إنشاء مركز امن يف احلمر ادرار  1992فيفري  15القرار املؤرخ يف  -4 

 11ر - ج(ز امن يف برج عمر إدريس اليزي املتضمن إنشاء مرك 1992فيفري  15القرار املؤرخ يف  -5     
 )   390ص

خاصة وإن تلك املراكز متيزت باملعاملة الإنسانية للمعتقلني فيها، واليت ال تشبهها إال تلك احملتشدات واملعتقالت  -2
ت اليت أثارها املعروفة النظام النازي اليت كان يتم فيها التنكيل باخلصوم السياسيني هلذا النظام، ولكن وبعد االحتجاجا

الرأي العام والطبقة السياسية غلى هذه املراكز وبعد املذكرات اليت أرسلها املرصد الوطين حلقوق اإلنسان للحكومة ذا 
 الشأن  مت إلغاء وغلق هذه املراكز

زائري احلايل، عبد العزيز برقوق، ضوابط السلطة التنفيذية يف الظروف اإلستثنائية يف ضوء النظام القانوين اجل: أنظر -3
، 2002مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق فرع القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي، جامعة اجلزائر  

   .94ص



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

210 

 

القيود اليت تضمنها النظام القانوين وأن نسلط الضوء فيما يلي على أهم الضوابط  أولحنو
  .1لالعتقال من خالل املواد ذات الصلة باملوضوع

 :ألمنشروط الوضع يف مراكز ا :األوىل الفقرة

فان األشخاص اخلاضعني  ،الطوارئوحلصار حسب املرسومني الرئاسيني املتعلقني حباليت ا
الوضع يف مركز لألمن هم كل شخص راشد يتبني أن نشاطه خطري على أو عتقال لتدبري اإل

ن هذا الشرط عام املالحظ أو .دي للمرافق العموميةالسري العاأو األمن العمومي والنظام العام 
فتح الباب للتعسف يف رية لإلدارة  باسعا للسلطة التقديمما يترك اال و ،فضفاض يف مدلولهو

  . إجرائه
من املرسوم الرئاسي اخلاص ) 04(املطبق للمادة  201- 91بالرجوع للمرسوم التنفيذي و

ماهية األعمال اليت تشكل  تضمنامل يو ،األمر على إطالقه وعموميته صار جندمها أبقياحبالة احل
الشيء وهو ،فس الوقت على احلرياتهذا أمر غري مربر وخطري يف نو ،مساسا للنظام العام

  .يف ظل حالة الطوارئ تطبيق العملي هلذا اإلجراءأظهره بالفعل الالذي 
وفقا للمرسوم التنفيذي  ،را على النظام العامة لألعمال اليت يعترب مرتكبها خطأما بالنسب

 :فتتمثل يف ،)املشار إليه أعاله(  201- 91

 . األمالكوجنح ضد األشخاص أو  ارتكاب جناياتوالتحريض على الفوضى  -

  .إىل اإلضرابأو النداء بأية وسيلة للعصيان املدين  -
التحريض على التجمعات لغرض واضح يثري تكجل ارتكاب خمالفامحل أي سالح من أ -

  .يف طمأنينة املواطننيواالضطراب يف النظام العام 
ة صالحيات الشرطة  تصدره السلطة املخول رفض اإلمتثال للتسخري الكتايب الذي -

  .ذلك الرفض الذي يعرقل سري االقتصاد الوطين عرقلة خطرية ،وحفظ النظام العام

                                      
يف ظل حالة ( 1121، 31،ج ر 201-91باقي األحكام التفصيلية هلذا اإلجراء يف املرسوم التنفيذي : أنظر -1

  )يف ظل حالة الطوارئ(388:، ص14، ج ر 75-92واملرسوم التنفيذي ) احلصار
 .91عبد العزيز برقوق، املرجع السابق، ص: أنظر-
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الضرورة بغية احلصول على وستعجال معارضة تنفيذ التسخري الذي أعد بسبب اإل -
 .خاصةأو مؤسسة عمومية أو خدمات يؤديها مرفق عام 

د إثارة الفوضى صوذلك بق ،ذائيةاألشخاص الذين يعرقلون مرور وتوزيع املواد الغ -
  .االضطرابات يف النظام العامو

ن هذا تقضي بأ 201- 91من املرسوم التنفيذي  )03( من جهة أخرى فان املادة الثالثةو
املصحوبة  واإلجراء ال يتخذ إال بناءا على االقتراحات القانونية املقدمة من مصاحل الشرطة 

كل التدابري االستثنائية املنصوص عليها  قتنصح بتطبيوتدرس برأي جلنة رعاية النظام العام اليت 
وتتشكل  .من هذا املرسوم )06(كما تقضي بذلك املادة السادسة ،يف مرسوم حالة احلصار

 :من املرسوم الرئاسي املتعلق حبالة احلصار من) 05( جلنة رعاية النظام وفقا للمادة اخلامسة
إذا (رئيس القطاع العسكري  ،جمموعة الدرك الوطين قائد ،حمافظ الشرطة الوالئية ،الوايل

املالحظ أن دور هذه اللجنة و .شخصيتني معروفتني بتمسكها باملصلحة العامة ،)اقتضى األمر 
اليت يغلب عليها اجلانب  1وذلك لتشكيلتها ،ضمانة إضافية لصاحل األفراد ةال ميثل أي
عدا الشخصيتان املعروفتان  ،فضال عن كون كل أعضائها من جهة اإلدارة ،العسكري

الغالب أن يكون تعيينهما من األشخاص املقربني لإلدارة أمام و ،بتماسكها باملصلحة العامة
 ،هذا فضال على أن دور اللجنة هنا استشاري فقط .غموض شرط التمسك باملصلحة العامة

ينص على مثل هذه  املتعلق حبالة الطوارئ ال 75-92ن املرسوم التنفيذي ولكن ومبقابل هذا فإ

                                      
يقضي بإلزام جهة ) املعدل( 04/10/1944وجتدر اإلشارة إىل أن نظام االعتقال يف فرنسا وفقا لألمر الصادر يف  -1

خيتاره رئيس حمطمة  –د القضاة اإلدارة يف كل حالة تقوم فيها باعتقال أحد األفراد، بإخطار جلنة مؤلفة برئاسة اح
املوالية لالعتقال كي تنظر يف البواعث اليت دعت إىل إيقاع هذا اإلجراء،وتبلغ ) 08(يف األيام الثمانية  –االستئناف 

  :انظر يف هذا اخلصوص. رأيها يف هذا الشأن إىل وزير الداخلية
واردة عليه، جملة جملس الدولة السنة أساليب الضبط اإلداري والقيود ال-حممود سعد الدين الشريف، -  

  .61:،ص12/1964
  .213:امحد جاد منصور، املرجع السابق، ص -  
 91عبد العزيز برقوق، املرجع السابق، ص -  
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على أن تدبري الوضع يف املركز لألمن يتخذ من ) 03( االستشارة بل اكتفى يف مادته الثالثة
  .1السلطة اليت يفوضها يف ذلكأو اجلماعات احمللية وطرف وزير الداخلية 

املتمثل يف أن أقصى و 91/201من املرسوم ) 05( هناك شرط آخر تضمنته املادة اخلامسةو
الغريب أن حىت هذا القيد الزمين مل ينص عليه وثالثة شهور،  تتجاوزتقال ال ميكن أن مدة لالع

ز الذي مت يف هذا الشأن أو وهذا ما انعكس على التجبة لإلجراء يف ظل حالة الطوارئ بالنس
   .يف ظل هذه حالة
  :)الوضع يف مركز لألمنأو (الطعن يف إجراء االعتقال  :الفقرة الثانية
ن الطعن يف إجراء الوضع يف فانه ميك 201- 91من املرسوم  )06( السادسة حسب املادة

   .2لدى الس اجلهوي حلفظ النظام ،أيام من تقريره )10( ألمن خالل عشرةمركز ا
)  09املادة (يام من رفع األمر إليه على هذا الس أن يصدر قراره خالل عشرة أو

مما  ،ليس من تاريخ القرارومن تاريخ تقرير األمر املالحظة هنا أن سريان ميعاد الطعن يبدأ 
خاصة مع احتماالت عدم تبليغ القرار إال بعد انتهاء مهلة الطعن و ،يفسح اال أمام التعسف

  .3اإلداري
ص على أاملتع 75- 92ا خبصوص املرسوم التنفيذي أمنه ميكن لق حبالة الطوارئ فانه ين

ن يقدم الطعن أمام الوايل املختص حمليا ذلك بأو ،ي للطعنم الس اجلهوالطعن يف اإلجراء أما
مما يفهم منه  ،ولكنه مل حيدد مدة معينة للطعن ،الذي يقدمه بدوره إىل الس اجلهوي للطعنو

ولكنه يلزم الس بأن يبت  ،وهذا لصاحل املعتقل يف كل األحوال ،أن مدة الطعن تبقى مفتوحة
املالحظة هنا كذلك بالنسبة لتشكيلة و ،يوما من يوم تقدميه )15( يف الطعن خالل مخسة عشرة

                                      
: ، ص11، ج ر11/02/1992هذه السلطة هي الوايل، وذلك مبوجب التفويض الذي مت بالقرار املؤرخ يف  -1

300 . 
على إنشاء ثالثة جمالس جهوية  حلفظ النظام يف كل من اجلزائر، وهران  201- 91وم من املرس)07(تنص املادة  -2

  .وقسنطينة، وكل جملس يشمل اختصاص إقليمي معني حسب نفس املادة
 
 .37مسعود شيهوب، املرجع السابق،ص: أنظر -3
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بالنسبة للمجلس اجلهوي أو  1هيئة الطعن سواء بالنسبة للمجلس اجلهوي حلفظ النظام
غلبة جانب اإلدارة بشكل شبه مطلقخاصة اإلدارة العسكرية، وهذا ما يؤثر سلبا وه ،2للطعن

  . على مصداقية قرارات هذه اهليئة
الضوابط اليت نصت عليها مراسيم حاليت احلصار وخنلص إىل أن أهم القيود يف األخري و

  :الطوارئ خبصوص إجراء حالة االعتقال متثلت أساسا يفو
أن يرتكب و ) سنة فما فوق  19أي ( هي أن يكون راشدا و :شروط تتعلق باملعتقل -1

    .لنظام العاماليت جتعله يشكل خطرا على اوحد األفعال احملددة حصرا يف املرسوم أ
أن و) الة احلصار فقطيف ح(ثالثة أشهر  تتجاوزال هي أو :قيود تتعلق باإلجراء ذاته -2

كما نسجل يف األخري أن قرار  ،يكون للمعتقل حق الطعن يف اإلجراء أمام اجلهات املختصة
ه قرار كونو ،االعتقال كونه قرار إداريا ميكن الطعن فيه بدعوى اإللغاء أمام القاضي اإلداري

 ،إداريا مستمرا ذا اثر متجدد ميكن الطعن فيه باإللغاء  يف أي وقت طاملا بقى قائما ومل يبلغ
ما سنربزه وهو، 3ى اإللغاءأو أي أن الطعن فيه ال خيضع لشرط امليعاد املعروف يف دع

  .بالتفصيل يف الباب الثاين من الرسالة
ة من سلسلة أزمة حقوق اإلنسان يف يف جمال املمارسة شكلت قضية املفقودين أبرز حلقو
بت رح، 2000ويف رسالة منظمة مراقبة حقوق اإلنسان إىل رئيس اجلمهورية سنة  ،اجلزائر

) 4000(املنظمة بتصرحيات املسؤولني اجلزائريني يف فتح حتقيقات حول مصري أربعة آالف 
  .يةعلى أيدي املنظمات اإلرهابأو شخص اختفوا إما على أيدي قوات األمن 

                                      
، رئيس )رئيسا(يل الوا :من 201-91من املرسوم ) 08(يتشكل الس اجلهوي حلفض النظام حسب نص املادة  -1

قائد جمموعة الدرك الوطين، حمافظ الشرطة الوالئية، ثالثة شخصيات ختتار نظرا لتمسكها أو القطاع العسكري 
  .91عبد العزيز برقوق، املرجع السابق، ص - :يف تفاصيل ذلك أنظر. باملصلحة العامة

الس جهوية للطعن يف كل من اجلزائر فان هناك ستة جم 75- 92من املرسوم التنفيذي ) 05(حسب نص املادة  -2
من نفس املرسوم من  ) 06(البليدة، وهران، بشار، ورقلة، قسنطينة، ويتشكل الس اجلهوي للطعن حسب نص املادة 

رئيس يعينه وزير الداخلية، ممثل لوزير الداخلية، ممثل لوزير الدفاع الوطين، ثالث شخصيات مستقلة يعينها وزير حقوق 
 .  تنظم االختصاص اإلقليمي كل جملس على حدة) 05(ارة بسبب تعلقها باملصلحة العامة، كما أن املادة اإلنسان خمت

 .169امحد جاد منصور، املرجع السابق، ص  :أنظر -3
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من إعالن األمم املتحدة  7فقد نصت املادة السابعة  ،أما عن جترمي االختفاء القسري
ال جيوز التذرع بأي ظروف "  :اخلاص حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري على أنه

أي ظروف تتعلّق أو  ،قيام حالة احلربأو  ،سواء كانت خطر نشوب احلرب ،مهما تكن
  ".لتربير حاالت االختفاء القسري  ،أي حالة طوارئ عامةأو  ،اسي الداخليباالستقرار السي

تتضمن  ،وكذلك القوانني اجلزائرية احمللية ،واملواثيق الدولية الّيت صادقت عليها اجلزائر
  .املواد الكفيلة حبماية األشخاص من االختفاء القسري إذا نفذت تنفيذا كامالً

 2000ماي  23لعدل ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسان يف ويف إحصائيات قدمتها وزارة ا

شخصا تبحث  833من بينها  ،ملفاً من حاالت االختفاء املبلغ عنها 3019فتحت الوزارة 
واثنان ومثانون  ،قتلوا يف مصادمات مع قوات األمن) 93(وثالثة وتسعون  ،عنهم قوات األمن

ادمات مع اجلماعات اإلرهابية قتلوا يف مص )9(وتسعة  ،موجودون رهن االعتقال )82(
ورمبا يكونوا قد انضموا  ،أطلق سراحهم من املعتقالت )49(وتسعة وأربعون  ،املسلحة

ورغم اعتراف مجيع املنظمات الدولية . هم يف منازهلم) 47(وسبعة وأربعون  ،لإلرهابيني
أنها ظلت  إالّ ،1999ابتداًء من سنة  ،حلقوق اإلنسان بالتوقف النهائي حلاالت االختفاء

ومتابعة رجال األمن  ،تضغط على السلطات من أجل فتح حتقيقات حول حاالت االختفاء
  .قضائيا ،الذين هلم أيادي يف ذلك

يف كل مرة وحيث  ،مع ذلك فإن قضية املفقودين ال زالت مل تنته فصوهلا إىل يومنا هذاو
كانت اخرها  ،ليهم املختفنيأهاخترج عائالت املفقودين للمطالبة بتمكينهم من أماكن وجود 
اليت عرفت و ،2015-05-02 املظاهرة اليت نظمت يف وسط اجلزائر العاصمة يوم السبت

  .1منطرف قوات األمن اعتقال عدد من بني هؤالء املتظاهرين
  :الوضع حتت اإلقامة اجلربية :الفرع الثاين

إذ  ،اإلقامةو التنقل يعترب هذا اإلجراء كذلك مساسا خطريا باحلرية الشخصية لألفراد يف
ال يسمح له و) عادة حمل إقامته العادي وه( مبوجبه جيرب الشخص على اإلقامة يف مكان حمدد 

  .ةت رقابة اجلهات  اإلدارية املعنيبالتنقل خارج حدود معينة إال لضرورات قصوى وحت

                                      
  .اخلرب مت نقله صورة وتعليقا على قنايت النهار والشروق -1
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وذا توقف ،لطوارئ على السواء هذا اإلجراءاووقد تضمن مرسوما حاليت احلصار 
حيث جاء يف نص املادة  ،1نصوص هاذين املرسومني نصا دستوريا عاما مل يتضمن أي استثناء

السياسية أن خيتار حبرية موطن وحيق لكل مواطن يتمتع حبقوقه املدنية " :من الدستور )44(
  ...".وأن يتنقل عرب التراب الوطين ،إقامته

ميكن للسلطات " الة احلصار من املرسوم الرئاسي املتعلق حب) 04(بينما نصت املادة 
الشروط اليت حتددها احلكومة أن تتخذ والعسكرية املخولة صالحيات الشرطة ضمن احلدود 

من املرسوم الرئاسي ) 06(جاء يف نص املادة و.." .اإلخضاع لإلقامة اجلربيةأو تدابري التوقيف  
اجلماعات والداخلية خيول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير " :اخلاص حبالة الطوارئ

الوايل على امتداد تراب واليته يف إطار التوجيهات احلكومية واحمللية يف كامل التراب الوطين 
  .."..وضع حتت اإلقامة اجلربيةأو سلطة القيام مبا يأيت 

  :    2احلدود اليت جاءت يف التنظيم القانوين هلذا التدبري فهي كالتايلوأما خبصوص القيود 
  :شروط الوضع حتت اإلقامة اجلربية :ولاألالبند -

اخلاص حبالة احلصار  فان إجراء  196-91من املرسوم الرئاسي ) 04(حسب املادة الرابعة 
الوضع حتت اإلقامة اجلربية يكون ضد كل شخص راشد يتبني أن نشاطه خطري على النظام 

الة الوضع يف مركز األمن نفس ح( السري العادي للمرافق العامة أو على األمن العمومي والعام 
ن إجراء الوضع حتت بشأ )04(املطبق للمادة الرابعة  202- 91جاء يف املرسوم التنفيذي و ،)

منه أن األشخاص الذين يتخذ ضدهم هذا اإلجراء  )05(مبوجب املادة اخلامسة واإلقامة اجلربية 
  :هم

 .ماألمن العمومي للخطر بسبب نشاطهوالذين يعرضون النظام العام  -

من املرسوم الرئاسي  )08( التدابري املتخذة تطبيقا للمادة الثامنةوالذين خيالفون الترتيبات  -
وهي التقييدات اليت متارسها السلطة العسكرية يف ظل ( املتعلق بإعالن حالة احلصار  196- 91

                                      
حظاتنا على تطبيق نظام االستثنائية يف النظام وهذا وضع شاذ ليس له مثيل يف جل األنظمة املقارنة، راجع مال -1
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املنع من و ،األماكن العموميةوالتجمع يف الطرق وهذه احلالة على حريات املواطنني يف املرور 
 ).كذلك سلطة التسخري ضد بعض املستخدمني يف أماكن عملهم و ،اإلضرابات

من هذا املرسوم التنفيذي أن إجراء الوضع حتت ) 01( األوىلكما جاء يف نص املادة  -
إجباره على اإلقامة كفيلني واإلقامة اجلربية يكون ضد كل شخص راشد مىت تبني أن إبعاده 

 .احملافظة عليهماواألمن العمومي و النظام العام ةباستعاد

) 05( املتعلق حبالة الطوارئ فقد اكتفى يف مادته اخلامسة 44- 92أما املرسوم الرئاسي 

بالنص على أن الوضع حتت اإلقامة اجلربية يكون ضد كل راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام 
ث مل يتضمن املرسوم وتركت هذا الوصف على إطالقه حي ،بسري املصاحل العموميةأو العام 

وتشترط املادة  ،التنفيذي وال القرار الوزاري املشترك املشار إليهما سابقا أي حتديات أخرى
أن تتخذ السلطة العسكرية املختصة إقليميا هذا  202-91من املرسوم التنفيذي ) 02( ةالثاني

ة برأي جلنة رعاية صحوباملوقتراحات القانونية املقدمة من مصاحل الشرطة إلاإلجراء بناءا على ا
   .196- 91من املرسوم الرئاسي  06و 05احملددة يف املادتني  النظام العام 

  :الطعن يف إجراء الوضع حتت اإلقامة اجلربية :الثاين البند -
خيضع هذا اإلجراء للطعن حسب األشكال  202-91 من املرسوم) 03(وفقا للمادة الثالثة 

ذلك من حيث اجلهة و ،سبة إلجراء الوضع يف مركز األمناليت رأيناها يف هذا اخلصوص بالن
  .البت فيهووكذا مواعيد تقدميه  ،اليت تنظر فيه

  :ويف األخري خنلص إىل أن أهم القيود والضوابط اليت خيضع هلا التدبري تتمثل يف
شروط تتعلق بالشخص وهي أن يكون راشدا وأن يشكل خطرا على النظام العام ويف  -

صر املرسوم التنفيذي اخلاص ذا اإلجراء األفعال اليت تؤدي إىل وصف حالة احلصار ح
النظام العام  ةالشخص ذه الصفة، كما اشترط هذا املرسوم أن يكون اإلجراء كفيال باستعاد

  .واألمن العمومي واحملافظة عليهما
 .وأن للمعين أن يطعن يف اإلجراء أمام اجلهة املختصة -

  :اإلقامة املنع من: الفرع الثالث
من املرسوم الرئاسي املتعلق حبالة احلصار حيث  )08(نصت على هذا اإلجراء املادة الثامنة 

خولت للسلطات العسكرية أن تقوم مبنع إقامة أي شخص راشد يتبني أن نشاطه مضر بالنظام 
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 من املرسوم) 06(كما نصت عليه املادة السادسة  ،بالسري العادي للمرافق العموميةوالعام 
اجلماعات احمللية يف كل التراب وحيث أعطت لوزير الداخلية  ،الرئاسي املتعلق حبالة الطوارئ

سلطة القيام باملنع من اإلقامة  ،يف إطار التوجيهات احلكوميةوللوايل على امتداد واليته والوطين 
   .سري املصاحل العموميةأو ضد كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام 

املطبق للمادة الثامنة  203- 91حسب املرسوم التنفيذي  قامةمل قرار املنع من اإلويشت
على منع الشخص من اإلقامة يف  ،اخلاص حبالة احلصار 196- 91من املرسوم الرئاسي ) 08(

ويتمثل هذا ) 04املادة (احلراسة عليه ووكذا فرض نظام الرقابة  ،)حيددها القرار(أماكن حمددة 
يف إلزامه بالتأشري الدوري على بطاقة املعلومات و ،من مصاحبة بعض األشخاص النظام يف منعه

وفقا لنفس املرسوم السابق ،و)من املرسوم 06املادة (الدرك الوطين أو لدى مصاحل الشرطة 
  :1الضوابط يف هذا اإلجراء تتمثل يفوفإن أهم القيود  ،)203- 91(

  :شروط املنع اإلقامة :األولالبند  -
اشتراط أن يكون اإلجراء بناءا و ،املذكور أعالهو الشروط املتعلقة بالشخص إضافة إىل

فان هناك شروطا  ،املصحوبة برأي جلنة رعاية النظام العاموعلى االقتراحات القانونية للشرطة 
  :هيوتتعلق مبحتوى قرار املنع  من اإلقامة 

   ،سببت هذا اإلجراء ذلك حبسب الوقائع اليتوأن يتضمن قائمة األماكن املمنوعة  - 
املادتان ( اإلقامة فيها اثر وقائي فوري  حبيث جيب أن ينتج على منع  ،شخصية الفرد املعينو

 ).من املرسوم  05 ،04

 ،)06( احلراسة الذي خيضع له املعين وفقا ملا جاء يف املادةوأن يذكر فيه نظام الرقابة   - 
الدورية على بطاقة املعلومات اليت يفرضها نظام  كما جيب أن تبني فيه وترية تعاقب التأشريات

 ).06 ،04املادتان ( الرقابة واحلراسة 

  :الطعن يف إجراء املنع من اإلقامة :البندالثاين-
 على انه ميكن الطعن يف هذا اإلجراء وفقا لألحكام السابقة اخلاصة )03(نصت املادة 

  . ألمنبالطعن يف إجراء الوضع يف مركز ا
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على انه ميكن للمعين طلب اإلذن  ،من نفس املرسوم )15( ادة اخلامسة عشركما نصت امل
وهنا ميكن أن  ،وذلك يف حالة األسباب القاهرة ،باإلقامة املؤقتة يف املكان الذي منع اإلقامة فيه

 متنحه السلطة العسكرية اليت ترأس جلنة رعاية النظام العام هذا اإلذن ملدة أقصاها مخسة عشر
وله يف حالة الرفض أن يرفع طعنا لدى قيادة هيئة أركان اجليش الوطين الشعيب  .يوما )15(

يوما ال يكون إال  )15(اخلمسة عشرة  تتجاوز كما أن طلب هذا اإلذن ملدة ،كسلطة رئاسية
   .من قبل السلطة املختصة على مستوى هيئة أركان اجليش الوطين الشعيب

املتعلقة ذا اإلجراء ال ختتلف على ما سبق التعرض الضوابط وويف األخري خنلص إىل القيود 
القرار و 75-92لكن نسجل هنا أن كال من املرسوم التنفيذي  ،له يف اإلجراءين السابقني

باقي والوزاري املشترك اخلاصان حبالة الطوارئ مل يتعرضا ألي تفصيل بالنسبة هلذا اإلجراء 
  .ا مراسيم تنفيذية يف ظل حالة احلصارالتدابري األخرى اليت صدر يف شأواإلجراءات 

  : اراوإجراء التفتيش ليال  :الفرع الرابع

حرمة حياة املواطن اخلاصة من واألصل العام وفقا للظروف العادية أن حرمة املسكن 
ال جيوز انتهاك "منه على انه  )39(حيث نصت املادة  ،احلقوق األساسية اليت ضمنها الدستور

من  )40( كما نصت املادة.." .حيميهما القانونو ،حرمة شرفهو ،اخلاصة حرمة حياة املواطن
يف وفال تفتيش إال مبقتضى القانون  ،تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن: "الدستور على
وتكريسا  ،"وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر من السلطة القضائية املختصة  ،إطار احترامه

ال جيوز للمكلف بتنفيذ أمر " :انون اإلجراءات اجلزائية على أنهمن ق) 122(هلذا نصت املادة 
القبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة اخلامسة صباحا  وال بعد الساعة الثامنة 

  ..".  .مساءا

الطوارئ تتعرض هذه الضمانات لالنتهاك ولكن يف الظروف االستثنائية كحالة احلصار 
ألجل حتقيق احلفاظ و ،املصاحل الفرديةوالعامة على احلقوق ذلك إيثارا للمصلحة والتعطيل و

ز ينص القانون أو التجوألجل حصر هذا التعطيل ولكن  ،األمن العمومينيوعلى النظام العام 
احلدود اليت جيب أن تبقى حىت يف ظل واملنظم هلذا اإلجراء على احلد األدىن من القيود 

  .الظروف االستثنائية
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بالنسبة : التايلوالطوارئ على هذا اإلجراء على النحوليت احلصار قد نص مرسوما حاو
تقضي بأنه ميكن للسلطات ) 07(للمرسوم الرئاسي اخلاص حبالة احلصار جند املادة السابعة 

كلف أوتم بإجراء واحملددة على الطريقة احلكومية أن تقوالعسكرية املخولة صالحيات الشرطة 
كما  .كذلك  داخل املساكنو ،اخلاصةأو ية يف احملال العمومية ارأو من جيري تفتيشات ليلية 

ير من املرسوم الرئاسي املتعلق حبالة الطوارئ على انه خيول لوز )06( تنص املادة السادسة
ويف إطار   على امتداد واليتهللوايلو اجلماعات احمللية عرب كامل التراب الوطينوالداخلية 

  .اراأو مر استثنائيا بالتفتيش ليال سلطة األ ،التوجيهات احلكومية

فهي حسب املرسوم التنفيذي  ،أما خبصوص القيود والضوابط اليت خيضع هلا هذا اإلجراءو
كما  ،من املرسوم الرئاسي املتعلق حبالة احلصار) 07(املطبق ألحكام املادة السابعة  204- 91
  : يلي

  :احلاالت اليت جيري فيها التفتيش :األولالبند  -

فان تقرير التفتيش حسب أحكام  ،من املرسوم )03(الثالثة و )02(فقا للمادتني الثانية و
  :تكون بالنسبة ،هذا املرسوم

اليت تتم داخل و ،اجلزائية حاالت االستعجال املنصوص عليهما يف قانون اإلجراءات - 
 .داخل املساكنأو اخلاصة أو ال العمومية احمل

بسبب اجلنايات و ،بأمن الدولة اسلنسبة حلاالت املسبا) 03حسب املادة (وكذلك  - 
وكذلك يف احلاالت غري احلصرية  ،األمالكواجلنح اخلطرية اليت ترتكب ضد األشخاص و

مالجئ األشرار املسلحني الذين شاركوا يف  –الذخائر واملتفجرات وخمابئ األسلحة  :التالية
 –أفعال التخريب  –جوسسة وهضة أفعال منا –أفعال متردية ضد السلطة  –جتمهر متردي 

يالحظ أن هذه و .التحريض عليهاواليت تدعوا إىل الفوضى أو حجز املنشورات املناهضة 
بأمن الدولة فهذه عبارة فضفاضة ميكن  اسخاصة فيما يتعلق حبالة املس ،احلاالت واسعة جدا

  .  أن تدرج حتتها تعسفا الكثري من احلاالت
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  :بعملية إجراء التفتيشاملكلفون  :الثاين البند -
لشرطة ضباط اإجراء التفتيش يكون مببادرة من  نفإ ،من املرسوم) 02(حسب املادة الثانية 

املعني يف وزارة الدفاع  ضباط الشرطة القضائية الذين ينتمون للقسم ،القضائية يف الدرك الوطين
تؤهلهم قانونا السلطات املستخدمون الذين ، شرطة القضائية يف األمن الوطينضباط ال ،الوطين

املتعلق حبالة  195-91العسكرية املخولة صالحيات الشرطة حسب مفهوم املرسوم الرئاسي 
  .احلصار
  :شروط إجراء التفتيش :ثالثال البند -

ستعجال بناءا على تعليمات كتابية صادرة من السلطة يتم التفتيش خارج ظروف اإل
    .امظام العالعسكرية اليت ترأس جلنة رعاية الن

 راق اهلوية اليتأو إما بناءا على استظهار  ،صاحب املرتلأو يتم التفتيش حبضور مالك احملل 
السلطة  الصادر عنإما بناءا على إظهار األمر الكتايب و ،تثبت صفة العون يف حالة االستعجال

غياب ويف حالة  .العسكرية اليت ترأس جلنة رعاية النظام العام خارج احلاالت اإلستعجالية
من  04املادة ( حبضور شاهدين مطلوبني هلذا الغرضرب املرتل يتم التفتيش أو صاحب احملل 

  ).املرسوم
يف  ،)03(كما يشترط أن يقدم األشخاص املوقوفني يف احلاالت املذكورة يف املادة الثالثة 

األخري غري  إال إذا قرر هذا إقليمياإطار عملية التفتيش إىل وكيل اجلمهورية العسكري املختص 
من  05املادة ( ويف هذه احلالة يتم إحالتهم إىل السلطة القضائية املختصة إقليميا  ،ذلك

  .)املرسوم
وجرد عمليات احلجز اليت ختتم  ،كما يتم حترير حمضر عن العمليات اليت تتم يف التفتيش

 ،ر ذاوحيرر حمض ،شاهدين مطلوبني هلذا الغرضأو صاحب املرتل أو حبضور مالك احملل 
 ،دى كتابة الضبط يف احملكمة حسب احلالةأولوتودع األشياء احملجوزة لدى النيابة العسكرية 

  .)من املرسوم  04٬05املادتني ( راق امللف أو مصحوبة ب
 195- 91من املرسوم الرئاسي ) 12( لمادة الثانية عشرلونشري يف النهاية إىل انه وفقا 

اخلاص حبالة  44-92من املرسوم الرئاسي  )11( ادية عشراملادة احلو ،اخلاص حبالة احلصار
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التدابري اليت يدخلها املرسومان مبجرد انتهاء حاليت احلصار وترفع كل التضييق  ،الطوارئ
  .والطوارئ

  صة ملا جاء يف هذا كخالو
  :نسجل املالحظات التالية 
حلاالت الوضع يف تشري النصوص إىل الطعن اإلداري بالنسبة  ،فيما خيص حالة احلصار - 

ال تشري     إىل هذا الطعن و ،املنع من اإلقامة فقطو ،الوضع حتت اإلقامة اجلربيةو ،مركز األمن
 ،بالنسبة لإلجراءات والصالحيات األخرى اليت تتمتع ا السلطة املكلفة بتسيري حالة احلصار

اس ب احلريات رغم أا ال تقل عن اإلجراءات والصالحيات األخرى خطورة من حيث املس
 .1الفردية وال ختتلف عنها من حيث طبيعتها القانونية

ال ينظم إال إجراء الوضع يف  75- 92 فإن املرسوم التنفيذي ،وبالنسبة حلالة الطوارئ - 
التدابري األخرى كالوضع حتت اإلقامة اجلربية واملنع من وأما باقي اإلجراءات  ،مركز لألمن

غري مستساغ إذ أن حالة احلصار مل وهذا شيء غريب وا مطلقا تناوهلفلم ي ،غريهاو اإلقامة
على عكس حالة الطوارئ اليت تعدى سرياا اليوم التسع  ،تطبق إال يف مدة زمنية حمدودة

فكيف تكون املراسيم التنفيذية أكثرا  ،01-11رقم اليت مت رفعها مبوجب األمروسنوات  )09(
نتساءل عن إمكانية الطعن ويف احلالة الثانية ؟  منها األوىلأدق تنصيصا يف احلالة وعددا 

اخلاص حبالة  75- 92 يا املرسوم التنفيذتناوهلاإلجراءات اليت مل يواإلداري ضد تلك التدابري 
نصوصا عليه يف حالة احلصار  وغري وفليس من املعقول أن يكون هذا الطعن مقبوال  ،الطوارئ

 .شدةورب اخف وطاه معقول يف حالة الطوارئ اليت من املفروض تعت

تشري إلمكانية الطعن القضائي ضد تلك اإلجراءات  إن كل النصوص السابقة ال - 
الن  ،لكن هذا ال يعين البتة أا حمصنة ضد هذا الطعن ،التدابري يف حالة رفض الطعن اإلداريو

                                      
من املرسوم ) 06(، واملادة 196-91من املرسوم الرئاسي  09٬08٬07:تدابري يف املوادأنظر هذه اإلجراءات وال -1

 .204-91التنفيذي 
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من  طاملا مل يتعلق األمر بعمل ،وال حتتاج إىل نص خاص جييزها ،دعوى اإللغاء مبدأ عام
 .1أعمال السيادة

قيود على والتدابري من ضوابط وأنه على رغم ما ورد يف شأن تلك اإلجراءات  - 
فإا تظل تنطوي على هامش كبري من اإلطالق لصاحل هذه  ،السلطات اإلدارية القائمة ا

اليت يصعب والتدابري ووخاصة فيما خيص احلاالت املوجبة لتلك اإلجراءات  ،السلطات
 . هذا ما يفتح اال للتعسف يف استخدامهاو ،هامراقبت

بناءا على ما رأينا من تفصيالت يف شأن بعض اإلجراءات اليت تضمنتها املراسيم و - 
اخف يف حالة الطوارئ منها وصرامة هذه اإلجراءات ليست اقل وخنلص إىل أن شدة  ،السابقة

ا وضبطا يف حالة الطوارئ منها يف بل يف كثري من جوانبها كانت اقل تقييد ،يف حالة احلصار
حيث تتوالها  ،اإلشراف عليهاوعدا ما يتعلق بالسلطة املختصة يف توقيعها  ،حالة احلصار

وهذا ما  ،بينما تبقى لإلدارة املدنية يف حالة الطوارئ ،السلطات العسكرية يف حالة احلصار
ر والطوارئ يف النظام يدعم ما سجاناه سابقا من مالحظات حول تطبيق نظامي حالة احلصا

 . القانوين اجلزائري

فقد كان للقضاء اإلداري املقارن دوره يف  ،فضال عما سبق تفصيله من ضوابط قانونيةو
القواعد اليت  جيب أن تلزمها  واملبادئ وتتعلق برسم األصول  ،التأسيس لضوابط عديدة

مبا متلكه من -ال تأسف  وذلك حىت ،السلطة القائمة على إدارة نظام الظروف االستثنائية
  . احلريات يف ظل هذه الظروفوما تبقى من ضمانات للحقوق  -سلطات استثنائية خطرية 

  :االس اخلاصةإنشاء  :امسالفرع اخل
واملتعلّق  ،1992سبتمرب  30املؤرخ يف  92-03متّ إنشاؤها مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

حتدث ثالث :" ما يلي) 11( دته احلادية عشرحيث جاء يف ما ،مبكافحة اإلرهاب والتخريب
لإلطالع على املخالفات املنصوص عليها  ،"جمالس قضائية خاصة "جهات قضائية تدعى ) 03(

  .أعاله األوليف الفصل 

                                      
 .37:مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص :أنظر -1
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كما يعين  ،مساعدينتشكل االس اخلاصة هذه من مخسة قضاة منهم الرئيس وأربعة 
أما مهمة اإلدعاء  1مساعدين )10(إىل عشرة  ستخالف رئيس واحد ومن ثالثة على سبيل اإل

ويساعده نائب  ،العام أمام االس اخلاصة فيمارسها نائب عام يعين من بني قضاة النيابة العامة
أكثر لدى أو فقد قرر املرسوم إنشاء غرفة للتحقيق  ،أما فيما يتعلّق جبهات التحقيق. 2أكثرأو 

كما أقر نفس املرسوم إنشاء . التحقيق من بني قضاة احلكم ويتم تعيني قضاة ،االس اخلاصة
وتنشأ مصلحة  .تتكون من رئيس ومساعدين اثنني ،غرفة جديدة مساها غرفة مراقبة التحقيق

حبيث يتم تعيني هؤالء  ،لكتابة الضبط يف كل من غرف التحقيق وغرف مراقبة التحقيق
  .الكتاب بقرار من وزير العدل

ن الفصل الثاين من املرسوم فقررت معاقبة كل من يعلن عن هوية القضاة أما آخر مادة م
من شأا أن حتدد  ،يفشي معلومات مهما يكن نوعهاأو  ،امللحقني بالس القضائي اخلاص

وفيما يتعلّق بإجراءات املتابعة أمام االس . باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات ،هويتهم
وهي نفس اإلجراءات الّيت  ،من نفس املرسوم 29إىل  19ملواد من فلقد نصت عليها ا ،اخلاصة

إالّ فيما يتعلّق بغرفة  ،املتضمن تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية 95-10متّت دراستها يف األمر 
  .مراقبة التحقيق الّيت عوضت غرفة االام يف القضاء العادي

زائري يقوم على أساس وجود جهتني نقول بأنّ النظام القضائي اجل ،وتعليقا على ما سبق
ولكل منهما نظام  ،مها جهة القضاء العادي وجهة القضاء اإلداري ،تتوليان وظيفة القضاء

هي صاحبة االختصاص الوالئي  ،وهي ما يهمنا يف هذا املقام ،فاحملاكم العادية. وتشكيل خاص
وإذا كان  ،د استثناًء من األصلأما االس اخلاصة تع. ى اجلنائيةأو بنظر كافة الدع ،األصيل

تنصيب االس اخلاصة إجراءاً استثنائياً جاء حسب واضعيه آنذاك لربح الوقت واختصار مدة 
احملاكمة فإنه يعد إجراءاً عادياً يف دول أخرى مثل مصر الّيت شكلت حمكمة خاصة تسمى 

  .حمكمة أمن الدولة للنظر يف اجلرائم اإلرهابية

                                      
  .03-92من املرسوم التشريعي رقم  12املادة : أنظر -1
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 املنشئ هلذا النوع من احملاكم، بني واالنتباه، هلكن ما يشد التعارض الذي وقع فيه النص
كل من يعلن هوية  ،الّيت تعاقب من سنتني إىل مخس سنوات سجنا 17الفقرة الثانية من املادة 

من نفس املرسوم بعمومية  32وبني إقرار املادة  ،القضاة امللحقني بالس القضائي اخلاص
فإذا كانت املادة . جزء منها يف جلسة مغلقةأو واز إجراء كل املرافعات جلسات الس وج

فهي ليست كذلك عندما يتعلّق األمر  ،تعترب يف حملّها إذا تعلّق األمر حبالة اجللسات املغلقة 17
ألنه ومن الناحية العملية يصعب كشف األشخاص الذين قاموا بإعطاء . باجللسات العمومية

أنّ هذا اإلجراء جاء حلماية وفحتى ل. القضاة املشكلني للمجالس اخلاصةمعلومات عن هوية 
حترمي إعالن هوية هؤالء القضاة ألنّ املشرع مل يوضح الغرض من  ،إالّ أنه غري كايف ،القضاة

فقد يقوم شخص ذا  ،واجلهة املبلغ هلا هذه املعلومات الّيت من شأا الكشف عن هويتهم
 املعلومات إن كان إرهابيا أم الن أن يعلم مركز الشخص املوجه إليه السلوك عن حسن نية دو

  .خص من معرفة هوية هؤالء القضاةودون معرفة غرض هذا الش

  .10/95تبقى اإلشارة إىل أنّ احملاكم اخلاصة واالس اخلاصة متّ إلغاؤها مبوجب األمر 

   :الدفاع املشروع يف إطار منظم: سادسالفرع ال

 باتت هناك أخطار كثرية تتهدد األمة؛ ،غداة توقيف املسار االنتخايب ،1992 يف يناير سنة
كان اخلوف من ردة فعل قوية من  ،انتفاضة ثالثة ماليني من ناخيب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

فكان ال بد للمؤسسة  ،قبل اجلماعات املسلحة يف شكل عصابات على الشعب واجليش معا
  .ظاماً وإستراتيجية عسكرية ضد العنف والعمليات اإلرهابية املتناميةالعسكرية أن تنتهج ن

مل تكن هناك فرقة معدة للكفاح ضد  1993إىل سنة  1992 من سنة األوىلاملرحلة 
فتكفلت وحدات اجليش النظامية مصحوبة برجال الدرك واألمن الوطين  ،العصابات اإلرهابية

  .بقمع األعمال التخريبية

أين بدأت تربز أسالك  1996إىل سنة  1993رحلة الثانية املمتدة من سنة مثّ جاءت امل
هذه األسالك هي كل  ،وفق اإلستراتيجية العسكرية ،مبكافحة اإلرهاب ،مكلفة بصفة أصلية
كانت هذه . صادرة عن اجليش والدرك والشرطة ،ضد العصابات املسلحة ،من وحدات النخبة

رجل يف  60000وأصبحت تتكون من  1993سنة رجل يف  15000الوحدات مكونة من 
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واملكلفة  1995املنشأة يف مارس  ،يتم تسريهم من قبل هيئة تنسيقية أمن القطر ،1995سنة 
  .مبتابعة نشاط مصاحل مكافحة اإلرهاب

من قبل السلطة العسكرية  قصد  ،ويف نفس هذه املرحلة متّ إنشاء سلك احلرس البلدي
والسماح لسلك اجليش املختص يف حماربة العصابات املسلحة  ،ملستعادةمراقبة املناطق احلضرية ا

 ،والّيت ستتمحور عليها دراستنا ،مثّ جاءت املرحلة الثالثة واألخرية ،1واجلماعات اإلرهابية
ولقد متّ تنظيمها مبوجب املرسوم  ،وهي مرحلة إنشاء نظام الدفاع املشروع يف إطار منظم

عمل  ،يقصد بعمل الدفاع املشروع 1997يف يناير من سنة  املؤرخ 97-04التنفيذي رقم 
كل عمل أول ،ريبـيأوختعمل إرهايب أو لكل عدوان  ،يف إطار منظمأو  ،التصدي بصفة فردية

  .موجه ضد األشخاص واملمتلكات ،جنوحي منظمأو إجرامي 
دعى إمكانية تأسيس جمموعات للدفاع املشروع ت 97-04ولقد أقر املرسوم التنفيذي 

وهذا حتت قيادة  ،بترخيص من السلطات ،تتكون من مواطنني متطوعني" م .د.م" باختصار 
 ،األمنأو عون تابع لقوات النظام العمومي أو  ،وإشراف مسؤول منبثق من أعضاء اموعة

  .2حبيث يكون يقيم يف نفس التجمع السكاين للمجموعة
   :"م .د.م" أهداف إنشاء :األولالبند 

  :م الدفاع املنظم املشروع إىلدف نظا
أو التخريبية املوجهة ضد مواقع السكن أو مجاعيا لألعمال اإلرهابية أو التصدي فرديا  1-

  .أماكن احلياة االجتماعية
  .محاية التجهيزات العمومية للمنشآت 2-
  .محاية التجهيزات العمومية ذات الطابع االجتماعي 3-
  .ة العامة على مستوى املدن والقرىاملسامهة يف حفظ األمن والسكين4-

   

                                      
  .232، 230، 229ابق، ص لويس مارتيناز، املرجع الس: أنظر -1
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   :"م .د.م" األحكام التنظيمية املتعلّقة بـ  :البند الثاين
أعضاء جمموعات الدفاع  ،الدركأو جتهز املصاحل العمومية املختصة من مصاحل األمن 

وجيب عليهم أثناء ممارسة عملهم أنّ يضعوا عالمات مميزة ظاهرة وبعيدة . بأسلحة ،املشروع
ويتم عملهم بتدابري وقائية وأمنية ميكن أن تتضمن عند  ،بسأولما جيعلهم حمل اشتباه  عن كل
حبيث جيوز أن متتد هذه األعمال إىل استعمال القوة والسالح يف  ،أعمال رد وتصدي ،احلاجة

  .1يف حالة وجوب تقدمي مساعدة لشخص يف خطرأو  ،ة ذلكأولحمأو  ،حالة العدوان
التجمع أو ميتد بصفة أساسية على امتداد حدود املوقع وفه ،م.د.م أما عن جمال عمل
ويف  ،التابعة لهأو املالصقة أو  ،رةأو على األماكن ا ،وبصفة تكميلية. السكاين الذي يتبعونه

إالّ إذا اعتصم  ،جمال مغلقأو  ،لم الدخول إىل داخل مرت.د.ألعضاء مال ميكن  ،نفس السياق
  .2املساعدة بناًء على طلب الغريأو لة الضرورة لتقدمي الغوث يف حاأو  ،به هاربون

دون  ،يتم طرد مرتكيب هذا اإلخالل ،م.د.ويف حالة اإلخالل اخلطري بتعليمات عمل امل
ويف هذه احلالة تسحب من املطرود  ،املساس باجلزاءات املدنية واجلزائية املترتبة عن ذلك

 ،صة قد سلمت له بسبب االنضمام إىل اموعةرخصة حيازة السالح مىت كانت هذه الرخ
إالّ . عويض مهما كانت طبيعتهأوت ،منحةأو م احلق يف أي مرتب .د.يف مووال ختول صفة عض

بسبب انشغاله الدائم  ،م عاجزاً عن املمارسة العادية لنشاطاته املهنية.د.يف موأنه إذا أصبح عض
كذلك  ،3ى تعويضاً تؤديه له اجلماعة احمللية املعنيةميكنه أن يتلقّ ،بأعباء عمل الدفاع املشروع

أثناء أداء  ،املصابون بأضرار بدنيةأو  ،يستفيد أعضاء جمموعات الدفاع املشروع املتوفون
  .4وفق الشروط احملددة يف القانون ،تعويضا عن الضرر ،واجبهم يف الدفاع املشروع
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  :"م .د.م" الرقابة على أعمال  :البند الثالث
متارس الرقابة العامة على نشاطات جمموعات الدفاع املشروع من قبل رئيس الدائرة حتت  

مندوب معتمد يكلف مبتابعة نشاط  -أي رئيس الدائرة  - وميكن أن يساعده  ،سلطة الوايل
م بسلطة سلّمية .د.يتمتع مندوب الدائرة لعمل م ،وذه الصفة. اموعات املذكورة ومراقبتها

  .1ويؤمن التنسيق مع السلطات اإلدارية والشرطة املختصة إقليمياً ، اموعاتإزاء مسؤويل
م .د.متابعة نشاطات م ،الدائرةميكن أن تلحق بقرار من رئيس  ،أما على مستوى البلدية

  .ومراقبتها مبندوب بلدي
  :"م .د.م" حلّ  :البند الرابع

بصفته مسلّم رخصة  ،ختص إقليميايتم حل جمموعة الدفاع املشروع بقرار من الوايل امل 
ويتم اختاذ القرار بعد األخذ برأي مصاحل األمن، وهذا عندما تزول  ،إنشاء هذه اموعات

  .م.د.األسباب الّيت دعت إىل إنشاء م
الكفيلة باحلفاظ على أمن األشخاص  ،ويترتب على إجراء احلل مجيع التدابري األخرى

  .2نحلةالذين كانوا منتمني للمجموعة امل
 األوىلمنه يف فقرا  3املادة  وه ،لكن ما يثري النقاش يف قانون الدفاع املنظم املشروع

 39خيضع عمل الدفاع املشروع املمارس بصفة فردية ألحكام املادتني "  :والّيت جاء ا ما يلي

  ".من قانون العقوبات  40و
  :ال جرمية"  :تنص على ما يلي 39من املعلوم أنّ املادة 

  .أذن به القانونأو إذا كان الفعل قد أمر به  -1
 عن الغري أو ع املشروع عن النفس إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة احلالة للدفا-2

  ".لغري بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء أولعن مال مملوك للشخص أو 
احلالة  ،يدخل ضمن حاالت الضرورة" من قانون العقوبات على أنه  40بينما نصت املادة 

  :للدفاع املشروع

                                      
  .فس املرسوممن ن 7املادة : أنظر -1
  .من نفس املرسوم 15املادة : أنظر -2
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سالمة أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو القتل واجلرح . 1
أو  ،وابعهاأوتاألماكن املسكونة أو مداخل املنازل أو  ،احليطانأو نع تسلق احلواجز أوملجسمه 

  .كسر شيء منها أثناء الليل
النهب أو رتكيب السرقات عن الغري ضد مأو لدفاع عن النفس الفعل الذي يرتكب ل. 2
  .بالقوة

 ،ع.ق 40و 39م وبني نصي املادتني .م.فمن خالل وضع مقارنة بني نشاط رجال د
أنه ووالسبب اجلوهري ه ،نستنتج بأنه ال ميكن أن خيضع الدفاع املنظم املشروع لنصي املادتني

قة باالعتداء أن يكون اخلطر حاالً وهذا غري موجود يف من ينب شروط الدفاع الشرعي املتعلّ
مل ونظام رجال الدفاع املنظم املشروع الذين يكونون يف حالة استعداد مسبق للخطر حتى ل

لذلك ال ميكن أن خيضع عمل الدفاع املنظم املشروع لنص املادتني  ،يكن هذا األخري موجودا
شرط غري والتزامن بني االعتداء والدفاع وهالدفاع الشرعي يشترط  ،كذلك ،ع.ق 40و 39

  .م.م.موجود يف حالة د
فهم  ،أما املالحظة الثانية فهي أنّ قانون الدفاع املشروع مل يعط للخاضعني إليه أية صفة

من  13بدليل أنّ املادة  ،األمن العسكريأو الدرك أو ليسوا أعواناً للدولة من مصاحل األمن 
يف جمموعة الدفاع املشروع وال ختول صفة عض"  :قضت بأنه 97-04املرسوم التنفيذي رقم 

وهذا يؤكّد غياب الصفة عن ". عويض مهما كانت طبيعته أوتمنحة أو احلق يف أي مرتب 
 24حيث نصت املادة  ،وهذا خيالف الدستور ،األشخاص األعضاء يف الدفاع املنظم املشروع

وتتكفل حلماية كل  ،شخاص واملمتلكاتالدولة مسؤولة عن أمن األ" :1996من دستور 
ومبا أنّ أعضاء جمموعات الدفاع املشروع ال ميثلون الدولة النعدامهم  ،"مواطن باخلارج 

من الدستور ألنه منح املسؤولية عن أمن  24يكون هذا القانون قد خرق نص املادة  ،الصفة
  .األشخاص وممتلكام ألفراد عاديني ال ميثلون الدولة

   :خرق الضمانات القانونية للمتهمني بأفعال إرهابية: لسابعالفرع ا
زات قوات األمن أو وكلها تدخل يف إطار جت ،ولقد تنوعت االنتهاكات يف هذا اال

حيث أمجعت كل التقارير احملررة من طرف منظمات حقوق  ،بسبب مكافحة اإلرهاب
 ،املتحدة الّيت ذكرت يف تقاريرهامثل جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم  ،اإلنسان الدولية
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وأعمال اإلعدام خارج  ،وتدبري االختفاء القسري ،ضلوع قوات األمن يف ممارسة التعذيب
  .نطاق القضاء والقتل التعسفي

  :اإلعدام خارج نطاق القضاء والقتل التعسفي :األولالبند  
الدولية وظمة العفومن ،ومعها منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ،انتقدت جلنة حقوق اإلنسان

وحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء والّيت  ،عن أعمال القتل التعسفي ،التقارير املتعددة
كما حثت احلكومة على إنشاء أجهزة  ،وقعت بعضها بينما كان الضحايا رهن االحتجاز

 اللجنة والسماح ملراقيب ،وتقدمي اجلناة إىل ساحة العدالة قلة للتحقيق يف مثل هذه احلاالت مست
  .ومجيع املنظمات املتخصصة بإجراء حتقيقات ،آنذاك ،الدولية للصليب األمحر

واإلعدام خارج نطاق العدالة يعترب خرقاً لنصوص االتفاقية الدولية للحقوق املدنية 
جيوز إيقاع عقوبة اإلعدام يف األقطار " :الّيت نصت على أنه 2/6الّيت حرمته باملادة  ،والسياسية

مل تلغى فيها عقوبة اإلعدام بالنسبة ألكثر اجلرائم خطورة فقط طبقا للقانون املعمول به الّيت 
واالتفاق اخلاص بالوقاية من  ،وليس خالفا لنصوص االتفاقية احلالية ،وقت ارتكاب اجلرمية

وال جيوز تنفيذ هذه العقوبة إالّ بعد صدور حكم  ،جرمية إبادة اجلنس البشري والعقاب عليها
  .1"صادر من حمكمة خمتصة ،ائي

يف مجيع الدول األعضاء يف  ،فيجب أن تقرر ضمانات كافية فيما يتعلّق حبكم اإلعدام
  .منظمة األمم املتحدة

فيما  ،حكومات الدول األعضاءووافقت اجلمعية العامة على قرار يدع 1968ويف سنة 
  :االلتزام مبا يلي ،خيص توقيع عقوبات اإلعدام

اإلجراءات القانونية حيطة وحرصاً وأقوى الضمانات املمكنة بالنسبة  شدأنّ تكفل أ 1
  .للمتهمني يف القضايا الكربى يف البالد الّيت تطبق فيها عقوبة اإلعدام

من حق االستئناف أمام سلطة  ،عدم جواز حرمان الشخص الذي حيكم عليه باإلعدام .2
حسب ما تسمح به  ،راء تنفيذ احلكمإجأو  ،من تقدمي التماس بالعفوأو  ،قضائية أعلى

  .األحوال

                                      
  .، من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية2فقرة  6املادة : أنظر -1
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أو  ،قبل انتهاء إجراءات االستئناف أمام سلطة قضائية أعلى ،ال تنفذ عقوبة اإلعدام .3
  .إرجاء تنفيذ احلكم حسب ما تسمح به األحوالأو  ،قبل تقدمي التماس العفو

عدات القانونية عن طريق توفري املسا ،توجيه عناية خاصة يف حالة األشخاص املعوزين. 4
  .يف مجيع مراحل التقاضي ،الكافية هلم

ال  ،والضمانات القوية املشار إليها آنفاً ،أن تنظر إذا كانت اإلجراءات القانونية الدقيقة. 5
حدود زمنية ال تنفذ فيها عقوبة اإلعدام قبل أو حتديد زمين  ،يساعد على تعزيزها بشكل أكرب

  .انقضائها
جسامة اجلرائم الّيت ارتكبوها  قدمي اإلرهابيني للعدالة مهما كانتيعد ت ،وخالصة القول

  .1ومنصوص عليه يف املواثيق الدولية ،حقا هلم بسبب إنسانيتهم
  :التعذيب :البند الثاين

كما استنكرت  ،أشارت جلنة حقوق اإلنسان إىل ممارسة التعذيب املنظم واستنكرته 
حتى  ،لالعترافات الّيت انتزعت منهم باإلكراه ،اكمالقبول الروتيين الواضح من جانب قضاة احمل

وحثت اللجنة . يف احلاالت الّيت كانت توجد فيها شهادات طبية تفيد بتعذيب املتهمني
  .احلكومة على استحداث نظام موثوق به ملراقبة معاملة مجيع احملتجزين

االتفاقية الدولية للحقوق و 1948وامتثاال ملا جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 
اعتمدت هذه  ،1975وإعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة لعام  ،1966املدنية والسياسية لعام 

العقوبة أو وغريه من ضروب املعاملة  ،اتفاقية مناهضة التعذيب ،1984ديسمرب  10األخرية يف 
 ،يقصد بالتعذيب: "  منها على أنهوىلاألوالّيت نصت يف املادة  ،املهينةأو الالإنسانية أو القاسية 

يلحق عمدا بشخص ما بقصد  ،عقلياأو جسديا كان  ،عذاب شديدأو أي عمل ينتج عنه أمل 
  ".على اعترافأو  ،احلصول من هذا الشخص على معلومات

                                      
غازي حسن صباريين، الوجيز يف حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، : أنظر -1

  .94، ص 1997األردن، 
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ومنها اجلزائر الّيت انضمت إليها يف  ،ولقد وجدت هذه االتفاقية صدى لدى أغلب الدول
1989ماي  16

1.  
ال شك يف أنّ املادة التاسعة حتمي حقوق و ،فالتعذيب عمل حمظور يف التشريعني الوطين

 ،السياسيةأو قتصادية اإلأو دون اعتبار لظروف الدولة اإلجتماعية  ،اًاإلنسان بوصفه إنسان
  .العقيدةأو الديانة أو بسبب اجلنس  ،وبدون تفرقة بني من حيتاج للحماية هذه املقررة دوليا

خالل تصفحنا للمجلة القضائية اجلزائرية اليت تصدرها احملكمة العليا الحظنا ومن 
تذرع قضاة أولقرارات احملكمة العليا من مصطلح حالة الطوارئ لتربير بعض املمارسات وخل

أنه ال وجود هلا واحملكمة بوجود حالة طوارئ لتربير بعض انتهاكات حقوق اإلنسان، كما ل
عن غرفة اجلنائية  25/07/1995مة العليا يف قرار هلا صادر بتاريخ أصال، فمثال قامت احملك

بنقض قرار غرفة االام لوجود شهادة ) النيابة العامة(ضد ) م.ل(قضية  135281ملف رقم 
طبية تثبت عالمات الضرب واجلرح على شخص اقتاده رجال الشرطة إىل املركز لقضاء شطر 

رف قضاة غرفة االام كما أم مل يناقشوا حمتوى من الليل هناك، مل يتم مناقشتها من ط
شهادة بعض الشهود الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، وهي قضية كان املشتكي منه فيها 

تابع للسلطة التنفيذية، أما خبصوص املساس حبقوق اإلنسان اجلوهرية  2ضابط شرطة قضائية
بذلك رغم طول مدة حالة الطوارئ  خالل حالة الطوارئ مل نصادف أي قرار للمحكمة يتعلق

املعلنة، بل أنّ احملكمة العليا قامت بنقض وإبطال احلكم املنتقد مع اإلحالة لتعلق األمر حبق 
من العهد  2فقرة  4التقييد مبفهوم املادة أو أساسي من حقوق اإلنسان غري قابل للخرق 

احلق يف عدم وىل حالة الطوارئ وهالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية دون اإلشارة فيه إ
 119932ملف رقم  22/03/1994رجعية القوانني اجلزائية، وذلك يف قرار هلا صادر بتاريخ 

من املقرر أن ال يسري قانون  «: حيث جاء فيه ما يلي) النيابة العامة(ضد ) ب.ك(يف قضية 
يا مكافحة اإلرهاب العقوبات على املاضي إال ما كان منه أقل شدة، وأنّ التخلي عن قضا

والتخريب يكون بقوة القانون بناءا على طلب من السيد النائب العام لدى احملكمة اخلاصة، 

                                      
  .23، ص 2002سعادي، حقوق اإلنسان، دار الرحيانة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  حممد: أنظر -1
 .130-127ص . ، ص1997، األولم ق م ع، العدد  :أنظر -2
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أنّ املرسوم التشريعي املذكور أعاله مل يصدر إال بعد حوايل مخسة  -من قضية احلال - وملا ثبت
اجلنايات املطعون من أجلها فإنّ حكم حمكمة  -من ارتكاب املتهم للوقائع املتابع )05(أشهر 

جاء خمالفا لنص القانون الذي مينع تطبيق القانون بأثر رجعي إال إذا كان يف صاحل املتهم،  - فيه
كما ال جيوز للجهات القضائية األخرى، غري النيابة العامة، التصريح تلقائيا بأمر التخلي لصاحل 

أما خبصوص مالءمة  1،»لةكما يتعني نقض وإبطال احلكم املنتقد مع اإلحا. احملكمة اخلاصة
التشريعات الوطنية اللتزامات اجلزائر الدولية، اليت صرح بشأا وزير العدل حافظ األختام 

يف كلمة له نشرت يف نشرة القضاة اليت تصدرها مديرية الدراسات " الطيب بلعزيز"السيد 
اري لبالدنا عن طريق وهذا التفاعل احلض... «: القانونية والوثائق لدى وزارة العدل جاء فيها

احلرص على مالءمة التشريعات الوطنية اللتزاماا الدولية ال يستكمل حتقيقه مبنأى عن مراعاة 
شجب واستبعاد كل ما من شأنه املساس مبقومات اتمع ودحض مصاحله ومتطلباته، 

يكفي  األمر الذي يتجلى من خالل التشريعات اجلزائرية ومواقف القضاء اجلزائري، والووه
آرمون "القول  ذا الصدد على مثال واحد وإمنا تربز يف ذلك حاليا قضية الرعية الفرنسي 

اليت رفعها ضد اجلزائر أمام جلنة حقوق اإلنسان، مستغال مصادقتها على وثيقة دولية " نتون‘
كالعهد الدويل املتعلق باحلقوق السياسية واملدنية ليطالب بالتعويض مقابل ما خلفه من 

تلكات اكتسبها إبان االحتالل الفرنسي وختلى عنها مبوجب مغادرته للتراب اجلزائري مم
طواعية غداة االستقالل، إذ أنّ احلجج القانونية واألسانيد الوجيهة اليت متسكت ا اجلزائر قد 
تكللت بصدور قرار عن جلنة حقوق اإلنسان املنبثقة عن احملافظة السامية حلقوق اإلنسان لدى 

، "آرمون أنتون"يقضي برفض دعوى  2006نوفمرب سنة  أولئة األمم املتحدة بتاريخ هي
ليتكرس بذلك اجتهاد قضائي يدرأ ما كان سيشكل مساسا حقيقيا وخطريا بالشؤون الداخلية 

حول  2006كما جاء يف العرض املقدم للسيد رئيس اجلمهورية سنة  ،2»واملصاحل العليا للوطن
، حمور كامل "العدالة الركيزة األساسية لبناء دولة احلق والقانون"عنوان نشاط قطاع العدالة ب

                                      
 25-247ص . ، ص1994م ق م ع، العدد الثالث، : أنظر-1
لوثائق، نشرة القضاة، العدد وزارة العدل للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، مديرية الدراسات القانونية وا -2

 .13، ص األول، اجلزء 61
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على اعتبار أنّ السجون هي أساس عملية احلماية ومرتع احلقوق  ،1بعنوان أنسنة ظروف احلبس
 .واحلريات

  : أساس مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية: بحث الثالثامل
ية الدولة عن الضرر الناشئ عن أعماهلا املادية واإلدارية غري إنّ املسلم به قيام مسؤول

، وينقسم أساس مسؤولية الدولة يف هذا 2التعاقدية كلّما كان الضرر نامجا عن إدارة مرفق عام
فالدولة يقع على عاتقها التزام أديب وقانوين،  ،جتماعيس اإلبني األساس القانوين واألسا اال

سوف نقتصر دراستنا يف  وعليه ،سالمة األفراد يف أمنهم وحيام وأمواهلماجتاه احملافظة على 
عن تعويض على األساس القانوين املتمثل يف اخلطأ كأساس ملسؤولية الدولة  هذا املبحث

كأساس )  املخاطر( ى املسؤولية بدون خطأ علمثّ نسلط الضوء  ،)األول طلبامل( إ.ج.ض
بني اخلطأ الّذي قد يعتمد  القانوين األساس يتوزع عليه و. )الثاين املطلب(ملسؤولية الدولة 

 ما، كمع إرجاع الضرر إىل هذا اخلطأ ،عليه كأساس ملسؤولية الدولة شريطة ثبوته من جانبها
يف حالة األضرار اليت تصيب رجال الشرطة أثناء أداء  مساءلة الدولة على أساس املخاطر ميكن

يف حالة األضرار اليت تصيب أو  مة األعمال اإلرهابية،أو يف مق بسببهاأو واجبام الوظيفية 
رهاب الدرك أثناء مكافحتهم لإلأو األفراد مبناسبة األنشطة املادية اليت ميارسها رجال األمن 

  .كاستعمال األسلحة النارية
 أما إذا ثبت أن ضحايا اإلرهاب قد حتملوا خماطر ختتلف عن باقي املواطنني وأنهم ضحوا

رغم أن هذا ، ام األعباء العامةماة أأو لدولة تسأل على أساس املسمن أجل غريهم، فإن ا
 ،األخري مل يستند إليه جملس الدولة يف اجلزائر يف مجيع القرارات اليت صدرت ذا اخلصوص

  .)املخاطرواخلطأ اجلسيم (ني األولساسني مكتفيا يف تأسيسه هلا على األ
   

                                      
 .40- 36ص . وزارة العدل للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرجع السابق، ص -1
منشأة املعارف  - دراسات يف املسؤولية التقصريية حنومسؤولية موضوعية  -فتحي عبد الرحيم عبد اهللا : أنظر -2

  .75، ص2005اإلسكندرية، 
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  : املدنية للدولةلمسؤولية ل أساساخلطأ ك :األول طلبامل
تقوم املسؤولية اإلدارية اليت يعترب اخلطأ أساسا هلا على أركان ثالثة تتمثل يف اخلطأ والضرر 
وعالقة السببية بينهما، وعلى ذلك فإنّ قيام الدولة بتصرف غري مشروع يف إطار مكافحة 

يض إلصالح ما أصابه من تعوالللفرد الّذي أضري به حق طلب  زثل خطأ جيياإلرهاب، مي
أضرار، والشك أنّ فلسفة جملس الدولة الفرنسي يف جمال املسؤولية اإلدارية قد ظهرت يف 

التفرقة بني كل من اخلطأ إىل بالنسبة هلذا الركن  د، حيث عمالبداية فيما يتعلّق بركن اخلطأ
ساسية اليت تقوم عليها ، وهذه التفرقة تعترب من الدعائم األ)ملصلحيا(الشخصي واخلطأ املرفقي 

 األول، حبيث يكون املوظف مسؤوال عن اخلطأ 1مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها
فإن خطأ املوظّف تسأل عنه الدولة  اخلاص، أما  يف احلالة الثانية مسؤولية شخصية يف ماله

  .)2(يةباعتبار اخلطأ صادرا عن املرفق مباشرة، حبيث تتحمل عبء تعويض الضرر بصفة أصل
الل بالتزام خإ: ""Planiol"يعترب اخلطأ تبعا للتعريف الكالسيكي لبالنيول  وعلى العموم

نكون مرتكبني خلطأ عندما ال نتصرف كما كان علينا أن : "Chopusويقول األستاذ  "سابق
، ويف هذا 3"ما اع عن الفعل من طبيعته تربير لوماالمتنأو أي عندما يكون الفعل  ،نفعله

ضمن نشاطات السلطة  الشرطة من، اعترب القضاء اإلداري يف بداية األمر، نشاط مصاحل الصدد
العمومية اليت ال تكون اإلدارة مسؤولة عنها إعماال مببدأ سيادة الدولة، واستقر القضاء على 

، إالّ أن جملس الدولة الفرنسي خفّف من هذه 4هذا الوضع واملوقف حىت بداية القرن العشرين
حينما اشترط ضرورة إثبات اخلطأ اجلسيم حىت تقوم مسؤولية مرفق الشرطة، ولقد  القاعدة

ت ز، وهنا بر5كريكوو، مبناسبة قضية توماس1905كان ذلك يف قراره املبدئي الشهري سنة 
                                      

رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، : أنظر - 1
  .315، ص2008

نورة فرغلي عبد الرمحن حممد، مسؤولية املوظف عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها، رسالة دكتوراه، : أنظر - 2
  .205جامعة أسيوط، ص

، املسؤولية على أساسا اخلطأ، دار األولالكتاب  -دروس يف املسؤولية اإلدارية  -بن شيخ آث ملويا  حلسن: أنظر - 3
  .162، ص2007، اجلزائر، 1اخللدونية، ط

  .66رشيد خلويف، املرجع السابق، ص: أنظر - 4
5  - C.E. 10 Février 1905, Tommaso CRECCO, G.A.J.A, Op -cit, P81. 
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 يف حالة ثور إالّتال مسؤولية الدولة ف، 1ضرورة التفرقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي
  .اخلطأ املرفقي

  : التميز بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي :األول عالفر
اجتهد الفقه من أجل التوصل إىل معايري يتم اإلعتماد عليها قصد وضع حدود تسهل 

إال أن اإلمجاع انعقد  ،سعىاخلطأ املرفقي رغم صعوبة املوعملية التمييز بني اخلطأ الشخصي 
  .حول صور اخلطأ املرفقي اءالفقه جمموع بني

 :اخلطأ املرفقيومعايري التفرقة بني اخلطأ الشخصي  :األول البند

 لقد، فاخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقت لتعريف كل من أواللقد كانت هناك عدة حم
ه عرذلك اخلطأ الّذي ينفصل عن املرفق بقدر "فت حمكمة التنازع الفرنسية اخلطأ الشخصي بأن

ده دون أن جيري لذلك أي تقييم لذات سري كاف، حبيث يستطيع القاضي العادي تقرير وجو
املرفق، وعلى النقيض من ذلك يكون اخلطأ مرفقيا إذا كان من فعل املوظف املرتبط باملرفق، 

  .2"حبيث يتضمن تقدير القاضي العادي له حتما تقييما لسري املرفق

                                      
  : بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي لتحقيق األهداف التاليةونشأت نظرية التفرقة  - 1

ضمان حسن سري املرافق العامة بانتظام، فاملوطن عندما يطمئن أثناء ممارسة عمله، وأنه غري مسؤول، حيث يبذل  -    
اإلدارية دون العناية املطلوبة وال خيرج عن أهداف الوظيفة، فإنه يبدع وال خيشى املسؤولية، ويقدم على األعمال 

خوف، أما إذا كان مسؤوال يف مجيع األحوال، انعكس ذلك على أداء املوظف بصورة سلبية، وقد ميتنع املوظفون عن 
  .أداء األعمال خشية املسؤولية

محاية املضرور ضد إعسار املوظف، فاملوظف خاصة يف الدول النامية يكون معسرا يف أغلب األحيان، فإذا ترك  -    
سترد حقه من املوظف ضاع جمهوده ووقته هباًء حيث جيد املضرور املوظف معسرا حني يطالبه بتنفيذ احلكم املضرور ي

 .القاضي بالتعويض

تأكيدا لفكرة حتمل التبعة، ذلك أن الدولة تستفيد من أعمال موظفيها، فإذا ما وقع املوظف يف خطأ حمتمل الوقوع -    
ه حسن النية، فإنه من باب العدل ال يسأل عن هذا العمل ألنه ال يعمل من أي موظف يف مثل ظروفه، وتوافر لدي

مسؤولية املوظف عن أخطائه : نورة فرغلي عبد الرمحن احممد: حلساب نفسه، وإنما يعمل حلساب شخص آخر، انظر
سالة دكتوراه يف ، ر)دراسة مقارنة بني كل من النظام املصري والفرنسي والنظام الدويل ( ومدى مسؤولية الدولة عنها 

  .207- 206احلقوق، جامعة أسيوط، مصر، ب س ن، ص
  .209املرجع السابق، ص: نورة فرغلي عبد الرمحن حممد: أنظر - 2
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ذه  جيعل املوظف مسؤوال عنه مدنيا أمام املضرور، وال شأن لإلدارة 1واخلطأ الشخصي
دمنا لكن ما ، العالقة، كما أنه يكون من اختصاص احملاكم العادية للنظر فيه والتعويض عنه

الذي سنتفصل فيه اخلطأ املرفقي ويف هذا الباب ه مناما يهإن ف ،نتكلّم عن مسؤولية الدولة
  : يلي وفقا ملاّ
أو حتقيق هدف كان املوظّف يهدف إىل  حسب معيار الغاية يكون اخلطأ مرفقيا إذا -

خصيا من األغراض اليت تدخل يف اختصاصات الوظيفة، يف حني يعترب اخلطأ ش غرض مشروع
  .2عن الوظيفةإذا كان يهدف إىل حتقيق غرض شخصي أجنبي

على عكس اخلطأ  ،كما يكون اخلطأ مرفقيا إذا كان مرتبطا ماديا وذهنيا باملرفق العام
حدود االختصاصات اليت حيددها القانون مبناسبة فاملوظف العام عندما يتصرف يف  ،الشخصي

                                      
  : ويأخذ اخلطأ الشخصي عدة صور منها - 1

طأ وهواخل، Dans l’exercice des fonctionsاخلطأ الشخصي املرتكب أثناء ممارسة مهام الوظيفة : األوىلالصورة    
أثناء القيام مبهمة أو الذي يرتكبه املوظف أثناء أداء واجبات وظيفته، ويكون كذلك إذا ارتكب يف زمان ومكان العمل، 

  أثناء ممارسة واجبات وظيفته عموما أو عدم تبصر أثناء ممارسة ذلك العمل، أو يكون صدر عنه إمهال أو مرفقية، 
 ارج ممارسة مهام الوطيفة ولكنه غري جمرد من صلته باملرفقأن يكون اخلطأ مرتكبا خ: الصورة الثانية   

Les fautes commises en de hors de l’exercice des fonctions mais « non de pourvues de tout lien 

avec elles ». 

  : وذلك طبقا للصيغ اليت قال ا جملس الدولة الفرنسي ويكون اخلطأ كذلك يف احلاالت التالية
، A l.occasion d accomplissement du serviceأن يقع اخلطأ مبناسبة إجناز أو إمتام الوظيفة : احلالة األوىل    

كان يقوم أحد سائقي السيارات احلكومية عقب إجناز مهمة مرفقية بزيارة أقاربه أو أحد أصدقائه وأثناء سفره يصدم 
  .ام مهام الوظيفة، وإنما مبناسبة إملامهاأحد املوظفني، فاخلطأ هنا ال يعد مرتكبا أثناء إمت

 أال يكون اخلطأ الشخصي جمرد من كل صلة باملرفق، ويكون اخلطأ كذلك، إذا ارتكب خارج املرفق،: احلالة الثانية    
  .ولكنه ارتكب بواسطة الوسائل أو األدوات اليت يعها املرفق حتت يد املوظّف، كي تساعد على إجناز مهام الوظيفة

  est dépourvue de tout lien avec le service  أن يكون اخلطأ الشخصي جمرد من كل صلة باملرفق: احلالة الثالثة    
عابرة باملرفق، ويكون املوظف يف هذه احلالة كأي  اخلطأ الشخصي احملض الّذي ال يرتبط بأية صلة ولو وهذا هو

ئل الوظيفة، وسأل عنه املوظف كفرد عادي أمام احملاكم شخص مدين عادي جمرد من املالبس الرمسية وأدوات ووسا
  .املدنية

  .26، ص1994ج، اجلزائر، .م.د -قانون املسؤولية اإلدارية  -خلويف رشيد : أنظر -2
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، فيعترب لكنه إذا خرج عن هذه االختصاصات ،، فال مسؤولية عليه حيث ال خطأ1أداء وظيفته
  .مسؤوليته الشخصية قيمذلك خطأ منه ي

ل الضار حصل بواسطة كما ميكن أن يتحمل املرفق العام مسؤولية التعويض إذا كان الفع 
ًء على البساطة، فكثريا ما يتصرف املوظف بنا تبذادائما  رلكن ليس األموسائل املرف، 

وتقديرا منه أن ذلك من مقتضيات وظيفته وخيدم املصلحة العامة،  اجتهاد منه يف غياب النص
أن املرفق نفسه قد ال أو صدرت من رؤسائه  أوامركما أن املوظّف قد يتصرف بناًء على 

املطلوبة، وال ينسب التقصري إىل املوظف بل للمرفق كحال مرفق يوفر ما يلزم ألداء اخلدمة 
  .الصحةأو الشرطة، 
ة التفرقة بني اخلطأ الشخصي واملرفقي مل تصل إىل رسم حدود واضحة بني أولإن حم

اخلطأين، وانعكس هذا على املتضرر الّذي جيب عليه معرفة احلدود حىت يتسىن له مطالبه 
هة القضائية املختصة، غري أن االجتهاد القضائي انتهى إىل التسليم املتسبب يف الضرر أمام اجل

بإمكانية اشتراك اخلطآن يف إحداث الضرر، ويصبح بإمكان املتضرر متابعة اإلدارة اليت هلا أن 
  .ترجع على املوظف، ويتمتع القاضي بسلطة يف حتديد نسبة املشاركة بني اخلطأين

كلما أمكن إدخاله يف  ايفاعترب اخلطأ مرفق ،اية املتضررويالحظ أن القضاء يسعى دائما حلم
صورة من صور اخلطأ املرفقي، فإذا مل يكن ذلك ممكنا حبث عن أدىن رابطة بني اخلطأ 

ل املوظف عبء يحماجتنابتها يف حتمل التعويض، وكوالوظيفة، لكي يقحم اإلدارة ويشر
  .التعويض مبفرده

، رفقي من األمور الدقيقة والصعبةعن اخلطأ امل إن إمكانية فصل اخلطأ الشخصي للموظف
اع ينعقد على أا يكاد االمج مل الفقه على وضع صوروللخروج من هذه اإلشكالية، استقر ع

  .متثل حاالت اخلطأ املرفقي
   

                                      
  .75حلسن بن الشيخ اث ملوبا، املرجع السابق، ص: أنظر - 1
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  : صور اخلطأ املرفقي :الثاين البند
تسأل عن تعويض من املعلوم أنه مىت حتققت مسؤولية الدولة بتحقق اخلطأ املرفقي، فإا 

شريطة إثبات أن الضرر يرجع إىل هذا ،األضرار النامجة عن األعمال اإلرهابية على أساس اخلطأ
  .املرفقي قد يأخذ صور ثالث اخلطأواخلطأ، 

  :التنظيم السيئ للمرفق العام :األوىل الفقرة
املؤكد أن  أنّ يكون املرفق أدى اخلدمة، لكنها على وجه سيء مما يسبب ضررا للغري، ومن

املرفق أدى اخلدمة عن طريق موظفيه، بإتباع سلوك إجيايب، ويرجع ذلك يف الكثري من األحيان 
إىل اخلدمة السيئة للمرفق، مثال ذلك إصابة شخص بعيار ناري أثناء مطاردة الشرطة أحد 

ظّمة اإلرهابيني، اعتقال أحد املواطنني دون استصدار قرار لذلك لشكهم فيه بأنه ينتمي ملن
  .اخل...إرهابية

مشروعة لإلدارة تشكل أبرز األخطار املرفقية اليت الأنّ التنظيم ال يشمل األعمال  كما
  .ميكن أن حترك دعوى املسؤولية ضد اجلهة اإلدارية

  :املرفق مل يؤد اخلدمة :ةالثاني الفقرة
م يلزم املرفق يف هذه الصورة ينيب على املرفق عدم أداء اخلدمة، والقرض هنا أن النظا 

ال يرجع امتناع املوظف  األولبأداء اخلدمة وال تتمتع اإلدارة بأي سلطة تقديرية، كما أن 
عدم أو فحسب، وإنما إىل عدم تقدمي اخلدمة، من ذلك االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية 

ث اإلرهايب، تدخل إدارة الشرطة الختاذ اإلجراءات الوقائية من أجل احليلولة دون وقوع احلاد
بنسبة ضئيلة بالنظر إىل زمن احلادث ومكانه وأن مرفق الشرطة وخصوصا وأنه كان متوقّعا ول

  .مل يعره أمهية تذكر، كما مل يعر املعلومات اليت حصلت عليها مسبقا أية التفاتة
  :املرفق يتباطأ يف أداء اخلدمة :ةالثالث الفقرة

ة الرئيسية احملددة، إذ تأخر يف تقدمي اخلدمة أكثر مما الصورة هنا أن املرفق مث اخلدمة يف املد
جيب دون مربز ويرجع األمر للقاضي يف تقدمي اخلدمة الالّزمة يف املدة الزمنية الالّزمة، ومثال 

األجهزة العسكرية يف التدخل للحيلولة دون وقوع ضحايا نتيجة أو ذلك تأخر مرفق الشرطة 
  .هجوم إرهايب
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اخلطأ الّذي تقترفه أية صورة من صور اخلطأ املرفقي املشار إليها آنفا، فقد وميكن أن يأخذ 
يتمثل اخلطأ يف عدم قيام مرفق الشرطة باخلدمة املطلوبة، ومثال ذلك أن تقوم مجاعة إرهابية 
بتهديد شخص معني بالقتل إذا مل يقم بأداء عمل معين، ويقوم هذا األخري بإبالغ السلطات 

ا مل تتدخل ومل تأخذ األمر مأخذ اجلد، فتقوم اجلماعة اإلرهابية بقتله، وقد املختصة، ولكنه
كأن يقوم أحد رجال الشرطة بقتل شخص  طأ يف صورة سوء أداء مرفق الشرطةيتمثل اخل

العتقادي اخلاطئ أنه إرهايب، وأخريا ميكن أن يتمثل اخلطأ يف تباطؤ مرفق الشرطة عن أداء 
ذلك أن تقوم مجاعة إرهابية باحتجاز جمموعة من الرهائن ودد اخلدمة املطلوبة، ومثال 

بقتلهم، وتتدخل الشرطة فعال إلنقاذهم ولكن بعد أن تكون اجلماعة اإلرهابية قد قتلت عددا 
  .1أسرع إذ كان ذلك ممكنا، لتم إنقاذ الرهائنوتدخلت على حنومنهم، وثبت أن الشرطة ل

إىل أن الدولة ميكن أن تلتزم بالتعويض على  )Renoux(يذهب الفقيه  ويف هذا الصدد
عدم أو سوء أدائه للخدمة، أو أساس اخلطأ وأن هذا اخلطأ قد يتمثل يف عجز مرفق الشرطة 

  .)2(كفاية إجراءات احلماية والوقاية اليت اتخذها
مع العلم أن القضاء اإلداري اعترب يف بداية األمر نشاط مصاحل الشرطة من ضمن نشاطات 

إن هذا ) إعماال ملبدأ سيادة الدولة(لطة العمومية، اليت ال تكون اإلدارة مسؤولة عنها الس
  .3املوقف استقر عليه القضاء حىت بداية القرن العشرين

   

                                      
  .415يعقوب حيايت، املرجع السابق، ص: أنظر - 1

2   - Renoux. P: Responsabilité de l’état, Op-cite, P: 77. 
  .66رشيد خلويف، املرجع السابق، ص: انظر -3
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إالّ أنّ جملس الدولة الفرنسي خفّف من هذه القاعدة، حينما اشترط لقبول مسؤولية مرفق 
مبناسبة  1905ن يف قراره املبدئي الشهري لسنة الشرطة، ضرورة إثبات اخلطأ اجلسيم، ولقد كا

  .1"كريكووتوماس"قضية 
السابق بيانه قيام مسؤولية الدولة عن تعويض ولكن وإذا كان من املتصور على النح

األضرار النامجة عن األعمال اإلرهابية على أساس اخلطأ، فهل يكفي اخلطأ البسيط أم أنه يلزم 
  انب اإلدارة ممثلة يف مرفق الشرطة؟أن يتوافر اخلطأ اجلسيم يف ج

الشأن يف القانون اخلاص، أن أي درجة من اخلطأ تكفي لقيام مسؤولية واألصل كما ه
الدولة، طاملا حلق األفراد ضرر من جراء هذا اخلطأ، إالّ أنّ جملس الدولة الفرنسي خرج عن 

الدولة، كلما كانت  هذه القاعدة وتشدد يف درجة جسامة اخلطأ املطلوب لتقرير مسؤولية
الواجبات واألعباء امللقاة على عاتق املرافق جسيمة ومن هذه املرافق، مرفق الشرطة، وذلك 
يعود لدقّة نشاطه وجسامة أعبائه، وعلى العكس من ذلك جند القضاء املصري يرفض األخذ 

                                      
1  -

C. E. 10 Février 1905, Tomasso crecco, G.A.J.A, Op -cit, P: 81 

وتتلخص وقائع هذه القضية يف أنه هاج ثَور، وهرب من سوق العرباس يف تونس، فانطلق اجلمهور يف أثره، وأطلق عيار 
وهويف داخل مرتله، فطالب املصاب الدولة بالتعويض عن الضرر الّذي " توماس كريكو"على إثره السيد  ناري، جرح

حلقه ناسبا إطالق الرصاصة إىل احد رجال الدرك، وأن مرفق الضبط اإلداري يف مجيع األحوال قد ارتكب خطأ لعدم 
لس الدولة الفرنسي رفض طلب طوماس كريكومشريا أنه مل كفالة النظام العام بطريقة متنع مثل هذه احلوادث، إالّ أنّ جم

يبني أن الطلقة اليت أصابته قد صدرت من الدرك، كما مل يبين أن احلادثة تعود إىل اخلطأ مصلحي، لكن على الرغم من 
ولية الدولة ذلك، فإنّ أسباب الرفض اليت أبداها جملس الدولة الفرنسي تدلّ وتقرر بصفة ضمنية، زوال قاعدة عدم مسؤ

من نشاط الضبط، ومنذ أن أقر القضاء مبدأ مسؤولية اإلدارة عن أعمال البوليس اإلداري، تعددت التطبيقات يف هذا 
اال، كاملسؤولية على أساس التجاء البوليس إىل القسوة يف معاملة اجلماهري، وكذلك املسؤولية على أساس احلجز 

  لتفصيالت أكثر. لى أساس تقصري البوليس يف أداء واجبهالتعسفي، باإلضافة إىل املسؤولية ع
  .155إىل  150، املرجع السابق، ص1996ي، القضاء اإلداري، قضاء التعويض، طبعة أو أنظر سليمان الطم -  

وقد أقر جملس الدولة الفرنسي يف قضية توماس كريكومبسؤولية مصاحل الشرطة على أساس اخلطأ اجلسيم، مراعيا يف 
مة ومشاق هذا املرفق يف حتقيق النظام العام، والّذي جيب أن تقدر األخطاء املنسوبة إليه حبذر، فال يسأل إالّ عن ذلك مه

  ألكثر معلومات حول املوضوع . اخلطأ اجلسيم، وتكون الدولة ملزمة بتعويض الضحية مبجرد إثبات وجود هذا اخلطأ
ائي يف النظرية العامة والتطبيق باحملليات اجلزائرية، حبث للحصول على الضبط اإلداري والقض: بوشيبة خمتار: أنظر -    

  .60، ص1974دبلوم الدراسات العليا، الفرع العام، جامعة اجلزائر، سنة 
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أ اجلسيم افق إالّ يف اخلطرة عدم املساءلة عن أنشطة بعض املبفكرة تدرج اخلطأ، كذلك فكر
  .مع العلم أنّ القضاء اجلزائري يف هذا املوضوع تبىن موقف القضاء الفرنسي

وعليه سوف نعرض موقف جملس الدولة الفرنسي من اشتراط اخلطأ اجلسيم مثّ موقف 
و أأل ،منط اخر من املسؤوليةإىل جيب اإلشارة  لكن قبل هذا، القضاء اجلزائري الّذي تأثر به

  :ظفاملووس اخلطأ املشترك بني اإلدارة املسؤولية على أساوه

  :بسبب اخلطأ املشترك بينهما بني املوظف واإلدارة املسؤولية املشتركة:الثالث البند

يستند يف تعويضه  يف اجلزائر قرار قضائيأو على الرغم من أننا مل حنصل على أي حكم  
إال أن هذا ال  ،ل م د فاإلدارة كما فعوللض اجل اإل على أساس اخلطأ املشترك بني املوظف 

   .إىل هذا النوع من املسؤولية –بصورة موجزة ولو –مينعنا من اإلشارة 

 :تعريف املسؤولية املشتركة بني املوظف واإلدارة: األوىل الفقرة

ظلت هذه املسؤولية تعتمد يف تعريفها على بيان مظاهرها، متبعة يف ذلك إحدى الطرق 
  .املصلحياليت انتهجت بشأن تعريف اخلطأ 

واملظاهر اليت استقرت عليها أحكام القضاء اإلداري العتبار املسؤولية الناجم عنها ضرر 
  :مسؤولية مشتركة بني املوظف واإلدارة كما يلي

  ".اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي"جتماع املسؤوليتني نتيجة تعدد األخطاء إ-

  .مبناسبة الوظيفةأو ملوظف أثناء جتماع املسؤوليتني نتيجة اخلطأ الشخصي الواقع من اإ -

اخلدمة أو جتماع املسؤوليتني نتيجة اخلطأ الشخصي الواقع من املوظف خارج الوظيفة إ -
 .ولكن بأدوات من املرفق

هذه هي الصور الثالث، اليت يعتمد عليها للتدليل ذه املسؤولية، دون وجود حكم 
مال، والذي يعود يف اعتقادنا إىل أنّ رأي فقهي عرف هذه املسؤولية تعريفا شاأو قضائي، 

وأنّ دراسة هذه الوقائع ترجع بنا إىل جرد خمتلف األخطاء اليت " احلاالت"ذلك مرتبط بالوقائع 
  .تقع يف آن واحد من املوظف واإلدارة وأنّ ذلك من الصعوبة مبكان
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 :اإلدارةواملسؤولية املشتركة بني املوظف  خصائص: ةالثاني الفقرة

املسؤولية املشتركة بني املوظف واإلدارة حتمل يف طياا خصائصها اجلوهرية وهذه قلنا أنّ 
  :اخلصائص هي

اجلنائية : "وذلك بالقياس إىل أنواع املسؤوليات القانونية األخرى: أا مسؤولية حديثة .1
حيث أنّ هذه املسؤولية مل تظهر إال يف بداية القرن العشرين، كما سيتبين ذلك ". املدنية –

 .خالل دراسة نشأة وتطور هذه املسؤولية خالل الفرع املوايل من هذه الرسالة

ذلك أنّ األساس القانوين هلذه املسؤولية مصدره القضاء الفرنسي  :مسؤولية قضائية .2
الذي يرجع له الفضل يف إرساء وتأصيل قواعد وأحكام هذه املسؤولية وكان ذلك مبناسبة 

، 1918، 1911عن جملس الدولة الفرنسي خالل عام مخسة أحكام متعاقبة، صدرت كلها 
، كما سيتبين ذلك خالل الفرع اخلاص بنشأة وتطور هذه املسؤولية بالنسبة 1951، 1949

، فيما 1951كما سيتبين ذلك بالنسبة للحكمني الصادرين عام أو . األوىللألحكام الثالثة 
اص بالعالقة بني املوظف واإلدارة يف اخلوخيص النتائج املترتبة عن هذه املسؤولية، ضمن احمل

 .املبحث الثاين، الفصل الثاين من هذا البحث

وتتجلى ذلك من خالل املبادئ اليت عرفتها هذه املسؤولية،  :مسؤولية سريعة التطور .3
إذ أنه من مبدأ االعتراف جبمع املسؤوليتني، نتيجة لوجود خطأين شخصي ومرفقي سامها يف 

ذه املسؤولية، إىل مبدأ اجلمع بني املسؤوليتني، نتيجة اخلطأ الواحد الواقع ارتكاب اخلطأ امللزم هل
مبناسبة الوظيفة، إىل مبدأ اجلمع بني املسؤوليتني نتيجة اخلطأ الواحد الواقع خارج أو أثناء 

 .كما سيتبني ذلك خالل الفرع املوايل من هذه الرسالة. اخلدمة

أحيانا طرفا يف " ممثل اخلزينة العمومية"ة إدخال  الدول ،مسؤولية يترتب عن قيامها .4
وذلك يف حالة ما إذا رفع املضرور دعوى ضد اإلدارة،  1الرتاع باعتبارها امللزمة بالتعويض،

 .حية العمليةوهي الطريقة األكثر استعماال من النا

                                      
ية دراستنا حتدث يف حالة ما إذا كانت اإلدارة أو مناط هذه اخلاصية مسؤولية اإلدارة على أساس املخاطر، ومن ز -1

  .وسوف نعود إىل هذه النقطة ضمن الباب الثاين من هذه الرسالة". رة مركزيةإدا"تابعة للدولة 
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املضرور مع املوظف أو دارة ها الرتاع من ما بني املضرور واإلمسؤولية يتحول في .5
، كما سبق ذلك خالل املبحث اخلاص بالعالقة بني املوظف ني اإلدارة واملوظفإىل ما ب

  .والغدارة ضمن الفصل الثاين من هذه الرسالة
و  الفرنسي القضاء يف لقيام مسؤولية الدولة اشتراط اخلطأ اجلسيم :الفرع الثاين

  : ياجلزائرالقضاء 
  .اجلزائروكل من فرنسا موقف جملس الدولة من اشتراط اخلطأ اجلسيم يف  تناولسن
  :موقف جملس الدولة يف فرنسا من اشتراط اخلطأ اجلسيم :األول بندال

 1استلزام اخلطأ اجلسيم إلمكان الرجوع على الدولة باملسؤوليةوإنّ اجتاه القضاء الفرنسي حن
يظهر بصورة واضحة بالنسبة ملرفق البوليس املكلف أساسا بالسهر على محاية وكفالة سالمة 

فراد من خطر رجوع اجلرائم بصفة عامة وذلك نظرا للصعوبات اليت حتيط بنشاطه، ودقة األ
  .واملتمثلة خاصة يف احملافظة على النظام العام ،وجسامة األعباء امللقاة على عاتقه

لذلك جند جملس الدولة الفرنسي يعترب نشاط مرفق الشرطة مىت كان ماديا يف مواجهة 
وبالتايل فإنه ال يقيم  ،ابية، من األنشطة اليت حتيط ا صعوبات خاصةالعمليات واجلرائم اإلره

، فليس كل خطأ يرتكبه مرفق الشرطة 2مسؤولية الدولة يف هذا اال إالّ يف حالة اخلطأ اجلسيم
، سوف يعد بالضرورة خطأ جسيما، فاألمر يتوقّف على يف حالة وقوع احلادث اإلرهايب

ل بصفة عامة أن القاضي يضع يف اعتباره عند تقدير جسامة ظروف كل حالة، وميكن القو
العام الّذي ارتكبت فيه تلك األعمال، واجل ،خطأ مرفق الشرطة يف مواجهة األعمال اإلرهابية

غري متوقع، ويف تقديره ملدى توقّع أو وبصفة خاصة يضع يف اعتباره ما إذا كان احلادث متوقعا 
  .3قوعه، واملعلومات املوضوعة حتت نظرهاحلادث، يعتمد على زمان ومكان و

يتشدد مثال إذا ثبت أن املضرور نفسه  هووقوع وعدم وقوع حوادث مماثلة، حيث جند
سبق وأن أخطر مرفق الشرطة يف وقت مناسب، عن احتمال وقوع حوادث إرهابية، ومع 

                                      
1  -

Riveno J. Droit administratif ; Ed. 1994, Dalloz, P: 238 et suite. 
2 - Renoux. T Responsabilité de l’état, Op-cite, P: 77. 

  .417رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص: أنظر - 3
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أيضا الوسائل ذلك مل يتخذ املرفق اإلجراءات الوقائية املناسبة، كما أنه يضع يف اعتباره 
  .واإلمكانات املوضوعة حتت تصرف مرفق الشرطة ملواجهة األعمال اإلرهابية

قي قضية  1979/03/14وقد استند جملس الدولة الفرنسي يف حكمه الصادر يف 
Compagnie Air Inter  إىل كل هذه االعتبارات السابقة لتقرير مسؤولية الدولة عن

 Quimperالداخلي نتيجة تفجري إحدى طائراا مبطار األضرار اليت أصابت شركة الطريان 

وقد جاء يف حيثيات احلكم  ،Bretagneبواسطة جمموعة إرهابية تدعى جبهة حترير إقليم 
واملكانية اليت وقع فيها كان متوقّعا،  الزمنيةاملذكور أن حادث التفجري بالنظر إىل الظّروف 
يف  Bastiaواقعة تفجري إحدى طائراا مبطار ذلك أن شركة اخلطوط الداخلية الفرنسية عقب 

طلبت من السكرتري العام للطريان املدين تشديد الرقابة على الطائرات املوجودة  1974/03/22
يف اإلقليم، الحتمال تعرضها ألعمال إرهابية من جانب احلركات االستقاللية، ومن بينها 

جري وبناء على هذا الطلب، قام ، وذلك محاية بطائراا من حوادث التفQuimperمطار 
بالفعل السكرتري العام بتوجيه منشور إىل جلان األمن احمللي التابعة للمحافظني واملوجودة بتلك 
األقاليم، يتضمن خمتلف اإلجراءات اليت ميكن اتخاذها يف هذا اخلصوص، إالّ أنّ جلنة األمن 

سألة اهتماما، ومل تقم باتخاذ ، وكذلك احملافظ مل تعر تلك املQuimperاحمللي بإقليم 
اإلجراءات الوقائية والكافية حلماية الطائرات املوجودة بأرض املطار من خطر االعتداء عليها، 

واملكانية اليت وقع فيها احلادث  الزمنيةهذا فضال عن أنه بعيدا عن طلب الشركة، فإنّ الظروف 
ق الشرطة، ذلك وأنه قيل احلادث التفجريي، كانت تستوجب تشديد الرقابة م اجلانب مرف

بثالثة أسابيع، كان هناك العديد من املصادمات بني رجال الشرطة وجمموعة من املتظاهرين، 
بسبب إعداد ممر جديد إلقالع الطائرات، لدرجة أن األمر كان وصل إىل حد قيام املتظاهرين 

يف تلك  Quimperن مطار بإحراق بعض اإلطارات القدمية وإلقائها على املمرات، مما يعين أ
  .الفترة كان يعد من األماكن املعرضة ألعمال العنف أكثر من غريه

ومن األحكام اليت أكدت مبدأ اشتراط اخلطأ  دائما ويف إطار املمارسة القضائية يف فرنسا
اجلسيم من قبل جملس الدولة كأساس إلقامة مسؤولية الدولة عن أعماهلا الصادرة يف ظل 

، واليت تتلخص وقائعها يف أنّ السيد Wanniekثنائية، احلكم الصادر يف قضية الظروف االست
Wanniek  القبض األوىلقد اشتبه فيه خالل احلرب العاملية من قبل السلطات العسكرية فتم 
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دون أن  Marseilleو Lyonعليه، كما متّ ترحيله إىل اجلزائر حلبسه ملدة شهرين يف سجون 
إىل الطعن للحصول على  Wanniekما أدى بالسيد وملربر حلبسه، وهيتم التحقيق القضائي ا

تعويض نتيجة لألضرار اليت تعرض هلا من جراء اإلجراءات التعسفية غري املشروعة، إالّ أنّ 
جملس الدولة اعترب أنّ التدابري اليت متّ اختاذها ضد املدعي تعد من قبيل اإلجراءات الضرورية 

السلطة العسكرية مل ترتكب خطأً جسيما وغري عاد، والذي يعد أساسا  ومبا أنّ. لألمن الوطين
ملسؤولياا عن األعمال اليت تقوم ا يف مثل تلك الظروف الصعبة، فإنّ طلب التعويض الذي 

  . قام به املدعي من جراء األضرار اليت تعرض هلا يكون مرفوضا
مع اعترافه بوجود  Wanniekه ورغم أنّ هذا احلكم رفض طلب التعويض الذي تقدم ب

إالّ أنّ جمرد اإلشارة إىل وجود خطأ من جانب اإلدارة  ،خطأ من قبل السلطات العسكرية
والذي كان بإمكانه أن يؤدي إىل قيام مسؤوليتها على أساسه يعترب خطوة مهمة يف سبيل 

اعترب خطوة  ماواإلقرار بتأسيس مسؤولية الدولة على اخلطأ يف ظل الظروف االستثنائية وه
  .مهمة يف هذا الشأن

يف ظل الظروف كذلك من بني األحكام اليت قرر فيها القضاء الفرنسي مسؤولية الدولة 
أين  Bernard،1على أساس اخلطأ اجلسيم حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية  االستثنائية

الظروف العادية ضاع يف ظل الظروف االستثنائية عنها يف ظل و اعترب أنه نظرا الختالف األ
فإنه يشترط يف اخلطأ الذي يثري مسؤولية اإلدارة أن يكون خطأ جسيما، ولقد قرر الس بأنه 
مادام أنّ مصلحة السجون مل تتخذ اإلجراءات الالزمة حلماية سالمة املعتقل داخل السجن، 

الشيء الذي وبالنظر إىل غياب اإلشراف الفعلي لرجال البوليس يف الرقابة على املعتقلني، 
العتداء وحشي، فإنّ ذلك يشكل إمهاال وتراخٍ من طرف  Bernardترتب عليه تعرض السيد 

مرفق البوليس، وعدم اختاذه لإلجراءات األمنية الالزمة حلماية الشخص املعتقل خالل فترة 
ة يف اعتقاله، وهذا ما من شأنه أن يؤدي إىل قيام اخلطأ اجلسيم الذي يربر قيام مسؤولية اإلدار

  2.ظل الظروف االستثنائية

                                      
1
- C.E. 30 Janvier 1948, Bernard, Rec. C.E. P. 47. 

 .353بدران مراد، املرجع السابق، ص : أنظر -2
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 خمتلف النشاطات بنيجتدر اإلشارة إىل أن جملس الدولة الفرنسي وعلى العموم قد ميز و
اليت تتوالها مصاحل الشرطة، فلقد اشترط اخلطأ البسيط للنشاط القانوين ملصاحل الشرطة، أي 

 ،يف مكاتبها اإلدارية تلك القرارات الواجب اختاذها يف إطار ممارسة وظيفة الضبط اإلداري
فالسلطة األمنية ال تصادف عادة أية صعوبات تذكر، عندما حتدد ما جيب أنتكون عليه التدابري 
التنظيمية والفردية اليت البد من اختاذها للمحافظة على مقتضيات األمن والنظام العام، وهذا 

ذلك قرار جملس الدولة اخلطأ البسيط يتحقق مبجرد عدم مشروعية القرار املتخذ، ومن 
والقاضي بعدم شرعية امتناع رئيس بلدية  Le Fichantيف قضية  1983ماي  13الفرنسي يف 

  .1عن اختاذ التدابري الكفيلة باحلفاظ على سالمة رواد أحد املسابح
، حيث قرر القاضي "ابن مشيش"وقد أخذت احملكمة العليا اجلزائرية ذه القاعدة يف قضية 

مسؤولة على أساس اخلطأ البسيط ألا مل تتخذ " اخلروب" املواد اإلدارية، أن بلدية الفاصل يف
 02املؤرخ يف  291-63كلّ إجراءات الضبط البلدي املتعلّق باملفرقعات طبقا للمرسوم رقم 

الّذي ميتع صنع وبيع واستعمال املفرقعات، وبالتايل أقرت احملكمة العليا مبسؤولية  1963 أوت
  .ما يعترب خطأ بسيطاورة، لكوا مل تقم بتأدية نشاطها التنظيمي كما ينبغي، وهاإلدا

أما فيما خيص النشاط املادي التنفيذي للشرطة، فإنه يتمثل يف مجيع العمليات اليت تقوم ا 
نصوص قانونية متعلّقة باحلفاظ على النظام العام، أو ، أوامرلقرار  امصاحل الشرطة تنفيذ

  .ه األنشطة إىل نوعنيسم هذوتنق
  : نشاط مادي تنفيذي بدون استعمال السالح :أوال -

حيث يعترب االجتهاد القضائي هنا، أنه ال مسؤولية على السلطة العامة، إالّ يف حالة توفّر 
اخلطأ اجلسيم، وهي قاعدة ثابتة ال حتتمل أي استثناء، ذلك أن مثل هذه العمليات التنفيذية 

تنطوي على مشاكل تنفيذية، فالصعوبات اليت تتلقّاها الشرطة يف مراقبة صعبة األداء، وقد 

                                      
، 2005- 2004كلية احلقوق، جامعة وهران،  -حماضرات يف املنازعات اإلدارية  -ي عز الدين أو قمر: أنظر - 1
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حركة املرور وتنظيمها مثال جعلت جملس الدولة الفرنسي يشترط وجود اخلطأ اجلسيم حىت 
  .1تقوم مسؤولية السلطة العامة املختصة

  : نشاط مادي تنفيذي باستعمال سالح ناري :ثانيا -
   :وهنا جيب التمييز بني مايلي

خطرية فمسؤولية  إذا كان املضرور شخصا معنيا بعملية الشرطة اليت استعملت فيها أسلحة
  .2هنا  على أساس اخلطأ اجلسيم كقاعدة عامة واخلطأ البسيط كاستثناء ممرفق الشرطة تقو

أما إذا كان املضرور غري مقصود بعمليات الشرطة، فإنّ مسؤولية هذه األخرية تقوم على 
  .أساس املخاطر

فنظرا لتعاظم املخاطر االستثنائية اليت قد تصيب األفراد من جراء استخدام الشرطة 
موقفه يف اشتراط اخلطأ ) م، د، ف(لألسلحة دف احلفاظ على النظام العام، طور وعدل 

، وذلك يف حالة استعمال الشرطة آلالت وأسلحة تشكل خماطر استثنائية رمتبنيا فكرة املخاط
ص واألموال لكن تكريس هذه املسؤولية، ال يفيد األشخاص املتضررين غري على األشخا

املقصودين من عمليات الشرطة، أما األشخاص املعنيني فعليهم من أجل التعويض، إثبات 
  .3وجود خطأ ضد مرفق الشرطة

  : موقف القضاء يف اجلزائر من اشتراط اخلطأ اجلسيم :البند الثاين
عبر فيها القضاء اجلزائري عن اشتراط اخلطأ اجلسيم إلقامة قليلة هي القرارات اليت 

مسؤولية اإلدارة، وجنده يف أغلب األحيان يقيم املسؤولية على أساس اخلطأ دون اإلشارة إىل 
وحسب ارى العادي لألمور وفيما يتعلّق بقيام قوات األمن بواجبها،  ى، وعل4طبيعته

أن تكون جمرد وتعد ،ة لتنفيذ ما أمرت به القوانني الوباتخاذ التدابري واإلجراءات الالّزم
نفذا على غري ما تقضي أو أمهلت يف تنفيذ واجباا أو إجراءات إدارية، وعليه فمىت قصرت 

                                      
1  - Gilles Le breton: Droit administratif général, Armand Colin, 2

ème
 édition, 2000, P  350. 

2  - Marcel Manin: Arrêts fondamentaux du droit administratif, Ellipses, 

1995, P 555. 
3  - André Decor et autres, Op-cit, P: 790. 

  .98، املرجع السابق، صاألولالكتاب   -دروس يف املسؤولية اإلدارية  -حسني بن شيخ آث ملويا : أنظر - 4
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فتكون  ،إطالقا ا تقم أوملأخرت يف تنفيذ هذه الواجبات، أوتت أباطأوت، به القوانني واللّوائح
إمهاهلم أو صريهم ت إليهم أمر احملافظة على األمن وعن تقلالدولة مسؤولة عن أعمال من وكّ

أو  التقصريرضه عليهم الواجب، مىت قام الدليل املقنع واإلثبات الكايف على هذا فيف القيام مبا 
اإلمهال، وعلى ذلك إذا ثبت تقصري مرفق الشرطة يف محاية ووقاية األفراد من خماطر العمليات 

فشله يف منع حدوثها بسبب أو فاية اإلجراءات املتخذة من جانبه اإلرهابية، بأن يثبت عدم ك
أخري، ففي هذه احلالة فإنّ للضحية أن يطالب الدولة بالتعويض على أساس أوتباطؤ أوتإمهال 

  .إمهال يسبب له ضرراأو ما وقع من مرفق الشرطة من تقصري 
ية عن الفعل الشخصي خفيف يكفي إلقامة املسؤولووتبعا للقانون املدين، كل خطأ ول

، ونسبيا مع اخلسائر املرتبطة مبمارسة )134املادة (وكذا املسؤولية عن فعل الغري ) 124املادة (
بعض النشاطات اإلدارية، تتوقف مسؤولية السلطة العامة على خالف ذلك على اشتراط أن 

  .يكون سببا حلدوثها خطأ جسيم
ول على أحكام قضائية عديدة يف هذا اال، رغم أنه تعذّر علينا احلصويف هذا السياق  

زات اليت وقعت من طرف أجهزة األمن بعد األزمة السياسية اليت عرفتها البالد أو إالّ أنّ التج
واليت أدت إىل خرق  ، يف تارخيها، عديدةاألوىلمن جراء إلغاء االنتخابات التشريعية التعددية 

ريعية، مما أثّر على األحكام الصادرة من اجلهات مبدأ الفصل بني السلطات القضائية والتش
القضائية خبصوص األخطاء اجلسيمة اليت ارتكبتها اهليئات األمنية يف إطار تصديها للجماعات 

ويف هذا السياق تلقى املرصد الوطين حلقوق اإلنسان آنذاك العديد من . اإلرهابية املتطرفة
ات والسلوكات التعسفية اليت ارتكبتها يف حقهم تظلمات املواطنني، وهذا للتنديد باملمارس

ناه يف املبحث السابق من تناولولعلّ ما . املصاحل املكلفة بضمان أمن األشخاص وممتلكام
كاالعتقال والتعذيب وانتزاع االعترافات بالقوة، . اإل.اجل.مظاهر مسؤولية الدولة اجتاه ض

 إطار منظم وما ارتكبه من أخطاء وقضية املفقودين وإنشاء جهاز الدفاع املشروع يف
اخل، كلّ هذه تعترب أخطاء جسيمة من جانب الدولة، تقيم مسؤوليتها عنها وجتيز .. .جسيمة

  .ملن سببت له أضرارا احلق يف طلب التعويض
من القضايا اليت ثبت فيها وقوع اخلطأ اجلسيم املوجب وففي إطار املمارسة القضائية 

بن عمارة "الن حالة الطوارئ، قضية وزارة الدفاع الوطين ضد ورثة ملسؤولية الدولة يف ظل إع
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يف الساعة الثامنة  26/08/1994حيث أنه بتاريخ : ، واليت تتلخص وقائعها فيما يلي"مخيسيت
إىل " معروف حممد"وبوالية أم البواقي، تعرضت سيارة املدع" مزقطو"ليال، وباملكان املسمى 

لدرك الوطين، والذين قاموا بوضع كمني ضد اجلماعات طلقات نارية كثيفة من رجال ا
  .املسلحة

وزوجته اليت أصيبت هي " بن عمارة مخيسيت"حيث أنّ سائق السيارة كان جبانبه اهلالك 
األخرى جبروح خطرية وابنتيه، حيث أنّ السائق بوصوله أمام احلاجز املقام من طرف رجال 

املعلومة قانونا ودون وجود لرجال الدرك جبانب الدرك الوطين على الطريق، دون اإلشارات 
، اليت كانت متوقفة يف حافة الطريق، ودون رمز للسلطة مبين "18 ورون"السيارة من نوع 

اآلخر يف صحة احلاجز، واعتربه مزيفا ومقاما من طرف وعليها، جعل سائق السيارة يشك ه
ئقة تدرجييا، بعد توقفه لبعض الثواين، اجلماعات املسلحة، مما أدى به إىل االنطالق بسرعة فا

حىت بإطالق أو دون مساعه لعبارة التوقف من طرف رجال الدرك الذين مل يباشروا باإلنذار، 
  .1على العجالتأو الرصاص يف اهلواء 

وملا جلأ ورثة هذا األخري  ،"بن عمارة"ولقد ترتب على تلك الطلقات النارية وفاة السيد 
، مبجلس قضاء أم البواقي للمطالبة بالتعويض )احملكمة اإلدارية حاليا(سابقا إىل الغرفة اإلدارية 

عن األضرار اليت حلقتهم من جراء وفاة اهلالك، وذلك ضد وزارة الدفاع الوطين، دفعت هذه 
األخرية بأنّ احلادث وقع نتيجة خطأ السائق الذي مل حيترم احلاجز املقام من طرف رجال 

قرارا يقضي بإلزام  1995نوفمرب  14أنّ الس القضائي أصدر بتاريخ الدرك الوطين، إالّ 
وزارة الدفاع الوطين وممثل الوكالة الوطنية باخلزينة العامة بوزارة االقتصاد بدفع بالتضامن 

ألف دينار جزائري لكل واحد منهم، وهذا ما أدى بوزارة الدفاع  200لورثة اهلالك مبلغ 
، حيث طلبت بإعفائها 1996فرباير  04لقرار أمام جملس الدولة يف الوطين إىل استئناف هذا ا

من املسؤولية على أساس أنّ الضرر كان سببه خطأ الضحية، إالّ أنّ جملس الدولة أيد القرار 
  .املطعون فيه

                                      
لنيل شهادة  -دراسة حتليلية مقارنة -ملوى زين، امتياز التنفيذ اجلربي للقرارات اإلدارية يف التشريع اجلزائري: رأنظ -1

 .196، ص 2009/2010دكتوراه دولة يف القانون العام، جامعة سيدي بلعباس، 
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ورغم أنّ جملس الدولة أكّد يف حيثيات القرار واعترف بارتكاب رجال الدرك جلملة من 
 كان من املفروض أن يؤسس عليها قراراه يف األخري، إالّ أنه أسس قراراه األخطاء اجلسيمة اليت

حيث أنه ثابت أنّ رجال الدرك ...«: على نظرية املخاطر، حيث جاء يف إحدى حيثياته
تأسيس و، وه»...الوطين كانوا مسلحني بأسلحة ثقيلة وخطرية، تشكل خطرا بالنسبة للغري

ليبقى يف األخري : من إقامة الدليل على وجود اخلطأ يصب يف مصلحة املضرور الذي أعفي
هلذا القرار من املخاطر بسبب تعدد األخطاء اجلسيمة اليت  اخلطأ اجلسيم األساس األقرب

ارتكبها رجال الدرك، كعدم وجود اإلشارة املعلومة قانونا واملبينة للحاجز، وتوقف السيارة 
جود أي رمز يدل على السلطة، باإلضافة إىل أنه وعدم و ،املستعملة يف احلاجز حبافة الطريق

أو إطالق الرصاص يف اهلواء أو قبل إطالق النار مل يقم رجال الدرك بإعطاء إشارات بالتوقف 
  .يف عجالت السيارة

دايل حممد "ويف قضية أخرى ثبت قيام اخلطأ اجلسيم املوجب ملسؤولية الدولة، وهي قضية 
الدفاع الوطين ومن معهما، واليت تتلخص وقائعها يف أنه بتاريخ ضد وزاريت الداخلية و" الطاهر

للضرب واجلرح العمدي بسالح ناري " دايل حممد الطاهر"تعرض السيد  1995جويلية  07
يف الدفاع الذايت ببلدية و، عض"خمرم عز الدين"أفضى إىل عاهة مستدمية من طرف السيد 
رة الدفاع الوطين،ولقد سلمت له شهادة طبية بوثلجة حتت قيادة الدرك الوطين التابعة لوزا
وبعد متابعة املتسبب يف احلادث أمام  ،%100تثبت عجزه عن العمل بصفة دائمة وبنسبة 

حكما يقضي بإدانته، واحلكم عليه  1996أفريل  10حمكمة اجلنايات أصدرت هذه األخرية يف 
فقام الضحية . ف املدينج، مع حفظ حقوق الطر.د30000بسنتني حبس نافذة وغرامة قدرها 

، "خمرم عز الدين"بعد ذلك برفع دعوى أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء عنابة ضد 
طالبا إلزامهم بدفع  ،الدفاع الذايت، ووزاريت الداخلية والدفاع الوطين، واملندوبية التنفيذيةوعض

مت بعدم االختصاص، تعويض عن األضرار اليت أصابته بالتضامن، إالّ أنّ الغرفة اإلدارية حك
كان يف حالة سكر،  األولوذلك على أساس أنّ مسؤولية اإلدارة غري قائمة، ألنّ املدعى عليه 

استأنف السيد دايل هذا القرار أمام جملس الدولة، الذي قبل  1997ماي  04وبتاريخ 
ير ألغى قرار جملس قضاء عنابة، وبعد التصدي ألزم الدولة ممثلة يف شخص وزواالستئناف 

ج كتعويض عن الضرر الذي حلق به، حيث أسس .ألف د 500الداخلية بأدائها للضحية مبلغ 
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من القانون املدين، واملتعلقتان مبسؤولية املتبوع  137و 136جملس الدولة قراره على املادتني 
  .عن أعمال التابع

ألصالة والتميز أمر غري مقبول يف جمال القانون اإلداري الذي ميتاز با ما اعتربه الفقهووه
اخلطأ اجلسيم وه -حسبه -ذلك أنّ أساس املسؤولية هنا ،واالستقاللية عن القانون املدين

ما أشار إليه القرار صراحة يف إحدى حيثياته ومادام أنّ اخلطأ الذي تعرض له الضحية ال ووه
تقوم وزارة فإنه ميكن تطبيق نظرية اجلمع بني املسؤوليات، أين ) خطأ شخصي(صلة له باملرفق 

الداخلية بدفع التعويض مع احتفاظها حبق الرجوع على املتسبب يف الضرر مادام أنه ارتكب 
خطأ شخصي، رغم أنّ هذا ا ألخري ال تسأل عنه اإلدارة ومىت سبب ضررا للغري يعوض عنه 

  .من املال اخلاص لصاحبه
ىل خطأ مهم وقع فيه لدى تعليقه على ذات القرار أشار إ." بدران م"كما نبه األستاذ 

أمر غري مقبول تبعا ملا وأن يؤسس قراراه على نظرية املخاطر، وه أولجملس الدولة، عندما ح
ذكرناه سابقا وما ذهب إليه جملس الدولة الفرنسي، من أنّ استعمال السالح الناري إذا ترتب 

أما . ى أساس املخاطرعليه إصابة غري املقصود بعملية البوليس، يترتب عليه إقامة املسؤولية عل
إذا ترتب على استعمال السالح الناري إصابة املقصود بعملية البوليس، فإنّ املسؤولية تؤسس 

  . على اخلطأ
ومن خالل ما سبق نستنتج أنّ جملس الدولة الفرنسي يعترف بإمكانية قيام مسؤولية الدولة 

  .دأ الذي أقره القضاء اجلزائرينفس املبوعن أعماهلا اليت قامت ا يف ظلّ حالة الطوارئ وه
  : دولةطأ كأساس قانوين ملسؤولية التراجع فكرة اخل :فرع الثالثال

لقد برزت مظاهر تراجع فكرة اخلطأ كأساس قانوين ملسؤولية الدولة، رغم أنه وإىل عهد 
افق قريب ظلّت فكرة اخلطأ متثّل األساس القانوين الكايف لتقرير حق املضرور يف التعويض وتو

 1لألضرار إىل املخطئ نسااهذا الطّرح مع اعتبارات العدالة واألخالق والقانون، والّيت تقتصر 
فاألساس التقليدي للمسؤولية العامة للدولة واجلزاء املترتب على ثبوا يف جانبها يتمثل يف 

                                      
- 173، ص2007ة، مصر، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديد -املسؤولية املدنية للمنتج  -شهيدة قادة : أنظر - 1

174.  
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خلطأ إلزامها بتعويض املضرورين من جراء األعمال الصادرة عنها وخطئها سواء كان هذا ا
مفترض هذا األخري الّذي يعترب االجتاه املعاصر يف تأسيس مسؤولية الدولة على فكرة أو ثابت 

اخلطأ، وعليه فإن األساس التقليدي أثبت بأنه غري صاحل لالستناد إليه من أجل حتميل الدولة 
ي بوجود بعبء االلتزام بتعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية، ما أدى إىل بروز اجتاه فقهي يناد

  .أساس إال خطئي، ميكن تأسيس مسؤولية الدولة وجزائها بالتعويض عليه
أما فيما يتعلّق بأهم األسباب اليت جتعل من االعتماد على األساس التقليدي ملسؤولية الدولة 

 : إ ميكن إمجاهلا فيمايلي.ج.عن تعويض ض

  صعوبة إثبات اخلطأ اجلسيم يف جانب الدولة: أوال -
در إقامة املسؤولية اإلدارية للدولة من قبل املضرورين من نشاطها اإلداري لعله من النا

، بسبب اشتراط اخلطأ اجلسيم واالستثنائي، السيما )ضبطا إدارياأو سواء أكان مرفقا عاما (
املنسوب إليها يف وقوع أعمال اإلرهاب ترتب عنها أضرار لألشخاص واملمتلكات، فمن 

خطأ جسيم وضرر (ن إثبات أركان املسؤولية الثالث جمتمعة الصعوبة مبكان على املضروري
  .1)استثنائي وعالقة سببية بينهما

 نفس الصعوبة من حيث إثبات اخلطأ املفترض للدولة كأساس أوىلهذا وتكمن من باب 
  .ملسؤوليتها

  :إمكان درء مسؤولية الدولة بإثبات السبب األجنيب: ثانيا
رين من أعمال العنف واإلرهاب، خصوصا والنشاط لعله أيضا من الصعوبة على املضرو

حاالت انتفاء ذا اعترب السبب األجنيب كحالة مناإلداري للدولة بصفة عامة، إثبات مسؤوليتها إ
فدرء مسؤولية هذه األخرية يكون بإثبات السبب األجنيب،  ،املسؤولية اإلدارية يف جانب الدولة

 ،ة بني اخلطأ املنسوب إليها والضرر الالحق باملضرورقت يف ذلك تنقطع رابطة السببيفإذا ما وفّ

                                      
1 - Yvonne Lambert – Faivre , droit du dommage corporel , 4

ème
 ed , D ,2000, N°17, P 32. 

- Yvonne Lambert – Faivre , droit des assurances ,10
 ème

 ed ,D , 1998 , N°18, P13. 

Chapus (Réné), Responsabilité Publique et Responsabilité privée, les influences réciproques 

des jurisprudences administratives, T8, Biblio de Droit public, Paris, L.G.D.J, 1957 N° 366, 

Note5. 
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، وإما يف 1املضرور نفسه نسبة حدوث اخلطأ املنتج للضرر إىلويتمثل السبب األجنيب إما يف 
نسبة ترتبه بآثاره الضارة إىل خطأ الغري، وإما يف إرجاع ترتب الضرر وحدوثه إىل ظرف القوة 

  .2احلادث الفجائيأو القاهرة 
ع املوانع العملية والسياسية لتحريك دعوى املسؤولية القائمة على عدد وتنوت: ثالثا

  اخلطأ يف مواجهة الدولة
 –دعوى املسؤولية يف مواجهتها للدولة امتناع حتريك  من املسلم به يف فقه املسؤولية العامة

وذلك  على الرغم من اجتماع وتكامل أركان تلك املسؤولية - استنادا إىل األسباب املصلحية
 ،الدولة بالتعويض كجزاء هلاما حيدث بسبب التعارض القائم بني إثبات تلك املسؤولية والتزام 

فيما بني تلك املسؤولية والتعويض أو ظ على سيادة الدولة، من ناحية اضرورات احلفوبني 
ط احلق سقوأولاليت متر ا الدولة من ناحية ثانية، ) الظروف االستثنائية(املترتب عليها وبني 

  3.التقادم من ناحية أخرىأو للمطالبة بالتعويض مبضي املدة 
  :استطالة أمد التقاضي وبطئ حتقيق العدالة املنجزة: رابعا

يتمكن املضرورون من أعمال وإن أهم ما ميكن مالحظته يف هذا اإلطار أنه حىت ول
سيم اجتاهها وثبوت األضرار اإلرهاب من إقامة املسؤولية املدنية للدولة عليها، بتوافر اخلطأ اجل

ز املوانع العملية أو غري العادية واالستثنائية وحتقيق العالقة السببية بني اخلطأ والضرر، وجت

                                      
راجع الدكتور مصطفى حممود عفيفي، الرقابة اإلدارية  على أعمال اإلدارة واملنازعات اإلدارية، دراسة نظرية  -1

كل من دولة اإلمارات العربية  املتحدة والدول املقارنة، اجلزء الثاين، مسؤولية الدولة عن أعمال وتطبيقية، الرقابة يف 
  .وما بعدها 275، ص 1989السلطة العامة، الطبعة الثانية، 

 :انظر كال من -2

- Hauriou (Maurice), note sous conseil d’Etat 10 Mai 1992, Sirey 111, p 161. 

- Trotabs (Louis), et Isoirt (Paul), Manuel de droit public et administratif, Conforme au 

programme de capacité en première et deuxième année, L.G.D.J, 1971, p 315 et suiv (A - la 

force majeur et le cas de fortuit).  
يض الفوري للمجين عليهم واملضرورين من اجلرائم مصطفى حممود عفيفي، املسؤولية العامة للدولة والتعو: أنظر -3

، 28، مصر، ص 2007جويلية أو اإلرهابية، جملة كلية الدراسات العليا املتخصصة يف علوم الشرطة، طبعة جوان 
  .29ص
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والسياسية اليت تعترض سبيلهم يف إثبات تلك املسؤولية، إال أن طريق احلصول على التعويض 
  . من املخاطرالفوري واجلرب الكلي للضرر من قبل القضاء، يبقى تلحقه الكثري

أن تتفاقم  -االتيف مثل هذه احل –ذلك أن بطء سريان ودوران عملية العدالة من شأنه 
جربها بواسطة مبالغ التعويض احملكوم ا هذا أو إىل التخلص منها  معه األضرار دون اإلسراع

ن من ناحية، فضال على أن تراخي صدور أحكام التعويض املنجزة يف الوقت املالئم ميكن أ
يؤدي إىل فقداا ألثرها اإلصالحي للضرر بفعل اخنفاض قيمة العملة وتدهور أسعارها كأمر 

قاضي يف حكمه التقديري ملبالغ تلك البات مسلم به يف عامل اليوم، وخباصة عندما يعتمد 
  1.التعويضات على القيمة املالية املقدرة حلظة حدوث الضرر وليس عند حلظة احلكم بالتعويض

بسبب اخنفاض أسعار  )2015( يعيشه العامل مبا فيه اجلزائر منذ مطلع هذه السنةما وهو
  -الدينار–تأثريه على قيمة العملة الوطنية والبترول 

يتضح جليا مما سبق أن األساس التقليدي ملسؤولية الدولة يف تعويض املضرورين من أعمال 
أو استنادا إىل ركن اخلطأ البسيط لة العنف واإلرهاب الذي يرتب هذه املسؤولية اجتاه الدو

أضحى غري مالئم متاما الستحالة اإلثبات من قبل الضحايا واملضرورين ويف ذلك  اجلسيم
ضمن أكثر ه كان لزاما البحث عن أساس اخر يمساس أكيد مببدأ العدل واإلنصاف وعلي

وجه يف ول أولما سنحووما هاإلرهاب ح لألضرار الناجتة على أعمال تعويض وجرب وإصال
  .اإل .اجل.ىل املخاطر كأساس ملسؤولية الدولة اجتاه ضالثاين من خالل التطرق إ املطلب
  : إ.ج.ملسؤولية الدولة عن تعويض ضاملخاطر كأساس : الثاين طلبامل

ولة وقصورها بعد أن بينا يف املطلب السابق عجز فكرة اخلطأ كأساس قانوين ملسؤولية الد
وبالتايل حصول الضحايا على تعويض يتناسب  ،ه األعمال اإلرهابيةسببتيف جرب الضرر الّذي 

سيس البحث عن أساس قانوين آخر يتماشى مع تأ ، كان لزامامع جسامة األضرار اليت حلقتهم
إذ يعد موضوع مسؤولية الدولة على  ،نظرية املخاطر وهنا ظهرتمسؤولية الدولة عليه، 

عن أعماهلا الصادرة يف ظل الظروف االستثنائية، على أساس املخاطر اال اخلصب ملساءلتها 

                                      
مصطفى حممود عفيفي، املسؤولية العامة للدولة والتعويض الفوري للمجين عليهم واملضرورين من اجلرائم :أنظر -1

  .30، ص 29ابية، املرجع السابق، ص اإلره
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اعتبار أنّ األعمال واإلجراءات اليت تقوم ا يف ظل تلك الظروف، تكون أكثر خطورة على 
حقوق األفراد وحريام، بسبب اتساع سلطات اإلدارة، أثناء هذه الظروف االستثنائية، 

  .إعالن حالة الطوارئما يربز جليا من خالل مكافحة اإلرهاب يف ظل ووه
تثور إذا ما عرضت اإلدارة أثناء  )Le risque(إنّ مسؤولية الدولة على أساس املخاطر 

، بعض األشخاص )مرفق األمن(قيامها بوظيفة مكافحة اإلرهاب، عن طريق مرافقها املختصة 
  .1ملخاطر خاصة، واليت تتحقق دون إمكانية القول بأنّ اإلدارة ارتكبت خطأ من جانبها

اة أمام أو املسأو على أساس اإلخالل  -يف إطار املسؤولية املوضوعية -أما مسؤولية الدولة
، فإا La rupture d’égalité de tous devant les changes publiqueاألعباء العامة 

 2حتمل األعباء العامة املترتبة على نشاط الدولة، تثور إذا ما اختلّ التوازن بني األفراد يف
ون أو د اتمع متساراة، حيث يعترب أفأو مبدأ املسوه فاحلقوق واحلريات حيكمها مبدأ أساسي

ون كذلك يف حتمل التكاليف أو يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة، ويف مقابل ذلك هم متس
م واألعباء العامة اليت تفرضها احلياة يف اتمع، ويف جمال مكافحة اإلرهاب فإنّ الدولة تقو

بإجراءات استثنائية من أجل املصلحة العامة، حيث ينتفع من هذه اإلجراءات الرامية إىل 
د اتمع، إالّ أنّ هذه اإلجراءات قد تتضرر ارن العام والسكينة العامة مجيع أفاحلفاظ على األم

ؤالء اة بني الفئتني جيب السماح هلأو ولكي تتحقق العدالة واملس ،ا فئة معينة من األشخاصمنه
د ارن جراء نشاط استفاد منه أغلب أفالذين تضرروا، املطالبة بالتعويض عما أصام من ضرر م

  3.اتمع
   

                                      
1 - Marcel Sousse , La notion de Réparation de dommages en droit administratif française , 
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حنوأساس دستوري  -ام األعباء العامة كأساس للمسؤولية اإلداريةاة أمأو وجدي ثابت غربيال، مبدأ املس: وراجع أيضا

 .25-24ن، ص .س.منشأة املعارف، اإلسكندرية، د -دراسة مقارنة -للمسؤولية دون خطأ
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اة أمام األعباء العامة كأساس أو وإذا كان جملس الدولة الفرنسي قد اعتمد على مبدأ املس
Couitéasملساءلة الدولة عن أعماهلا املادية يف ظل الظروف االستثنائية مثل قضية 

وقضية  1
Sté Cartonnerie et imprimeri St Charles

فإنّ القضاء يف اجلزائر مل يعتمد على  ،2
صراحة، ومل يشر إليه  يف أحكامه وقراراته - اة أمام األعباء العامةأو مبدأ املس -هذا األساس

  .ابلة مرافق الدولة أثناء إعالن حالة الطوارئ مبناسبة مكافحة اإلرهكمبدأ ملساء،حىت
ومع ذلك فإنّ هناك بعض القضايا القليلة اليت جيوز فيها تأسيس التعويض فيها على أساس 

عرضوا ملتابعات اجلزائية اة أمام األعباء العامة وهي تلك املتعلقة بتسريح مواطنني تأو مبدأ املس

                                      
1
- C.E. 30 novembre 1923, Couitéas, Rec. C.E. P. 789, S. 1923,   3 , 57 , Note HAURIOU, 

Dalloz, 1923, 3, 59, CONCI, Rivet.  
وهومن أصل يوناين، قد هاجر إىل تونس واشترى قطعة أرض  Couitéasوتتلخص وقائع هذه القضية يف أنّ السيد 

وملا ثار نزاع حول ملكية تلك القطعة األرضية، جلأ إىل القضاء الذي أصدر حكما . هناك، وذلك أثناء احتالل فرنسا هلا
هذا احلكم، فوجئ بوجود قبيلة عربية قد استقرت على تلك  تنفيذ أولوعندما ح. واجب النفاذ يقر له مبلكيته هلا

األرض منذ مدة طويلة، ورفضت االعتراف له مبلكيته عليها، األمر الذي جعله يلجأ إىل السلطات اإلدارية الفرنسية يف 
لفرنسية رأت إالّ أنّ السلطات ا. ئك العربأولتونس طالبا منها تنفيذ احلكم القضائي، من خالل استعمال القوة لطرد 

أنّ اللجوء إىل القوة لتنفيذ ذلك احلكم ستكون له عواقب وخيمة على األمن، إذ سيؤدي إىل الفتنة واهلياج والثورة من 
إىل رفع دعوى ضد تلك السلطات   Couitéasوهذا ما أدى بالسيد . طرف العرب، وبالتايل امتنعت عن تنفيذ احلكم

. ضه عما حلقه من ضرر خاص وغري عادي، وذلك من جراء فقده لقطعة األرضأمام جملس الدولة الفرنسي طالبا تعوي
وإذا كان جملس الدولة قد اعترب بأنّ امتناع اإلدارة عن تنفيذ ذلك احلكم ال يشكل خطأ يف جانبها، مادام أنّ امتناعها 

ض على أساس أنّ العدالة كان من أجل واجب أهم، وهوحفظ النظام العام واألمن، فإنه مع ذلك حكم للمدعي بالتعوي
تأىب أن يضحي فردا لصاحل اموعة، إذا كان باإلمكان توزيع األعباء على اجلميع، وألنّ احلرمان من االنتفاع بامللك 

وقد أكد مفوض . اخلاص ملدة يتعذر حتديدها نتيجة موقف اإلدارة جتاهه قد سبب له ضررا جسيما جيب أن يعوض عليه
امتناع احلكومة يف هذه الظروف تربره ضرورات سياسية من أجل احلفاظ "أنّ  Rivetالسيد   احلكومة يف هذه القضية

هلذا فإنّ . على النظام العام واألمن، ولكن من ناحية أخرى الشك يف أنّ احلكم عندما يصبح ائيا، جيب أن يتم تنفيذه
وانتهى مفوض احلكومة إىل ضرورة  .Couitéasامتناع احلكومة عن تنفيذ احلكم يشكل مساسا جسيما حبقوق السيد 

من إعالن احلقوق الصادر سنة  13تعويض املدعي عما حلقه من أضرار غري عادية، وأكد أنّ التعويض يستند إىل املادة 
ما يتحمله  تتجاوزيثقل كاهلهم بتكاليف أو والذي مبوجبه ال جيوز أن يتضرر املواطنون بعبء يفوق غريهم ، 1789

 . ل املصلحة العامةغريهم يف سبي
2
- C.E. 3 juin 1938, Cartonnerie St Charles, Rec. L.E. P. 521, Dalloz, 1938, 3, 36, note 

Appéléton, R.D.P. 1938, P374, Concl. Dragras, note Jeze. 
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ب اعتقاهلم بسبأو إالّ أم حصلوا على الرباءة،  ،شتباه بانتمائهم للجماعات اإلرهابيةبسبب اإل
  .ما ستفصل فيه الحقاويف مراكز األمن ملدة طويلة، مع أم غري مذنبني وه

وعليه، ومبا أنّ نظرية املخاطر هي األساس األكثر اعتمادا بالنسبة ملساءلة الدولة عن أعماهلا 
نا نيف اجلزائر، فإأو املادية يف ظل الظروف االستثنائية مبناسبة مكافحة اإلرهاب سواء يف فرنسا 

على هذه النظرية املهمة واليت تعترب دعامة حقيقية حلماية  سوف نركز دراستنا يف هذا املطلب
ليت وا ،الدولة أثناء احلروب واالضطراباتحقوق األشخاص وحريام يف مواجهة سلطات 

يف محاية كأساس ملسؤولية الدولة  دورهاوأمهيتها مث  ،ماهيتها الوقوف عند بحثمنااليقتضي 
من األخذ باملخاطر كأساس  اجلزائرويف فرنسا وأخريا موقفالقضاء  ،حرياموق األفراد حقو

  .اإل.اجل.لتعويض ض
  : املسؤولية على أساس املخاطر وتعريف نشأة: األول لفرعا

 1دراسة مدى االعتماد على نظرية املخاطر كأساس قانوين تقوم عليه مسؤولية الدولة إنّ
ة عن األعمال اإلرهابية، يقتضي منا الوقوف عند حتديد مفهوم يف تعوضها لألضرار النامج

النظرية والصعوبة اليت تعترض التوصل إىل تعريف موحد هلا باإلضافة إىل تسليط الضوء على 
  .خصائصها
  : نشأة املسؤولية على أساس املخاطر: األول البند

امة، يف بداياا كان ن أساس مسؤولية الدولة بصفة خاصة واملسؤولية اإلدارية بصفة عإ
، حيث أن كل خطأ من اإلدارة يترتب عليه ضرر للغري، يلزم اإلدارة 2يتمثل يف اخلطأ

ك ظهرت احلاجة إىل قيام املسؤولية بدون خطأ من جانب اإلدارة، لبالتعويض، لكن بعد ذ
وضرورة التخلي عن فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية يف بعض احلاالت، أين يكون نشاط 

                                      
مسعود، املرجع فرغم أن املسؤولية اإلدارية على أنساس املخاطر قد ظهرت أصالً يف القانون اخلاص، انظر شيهوب  - 1

إالّ أنها شهدت تطورا بالغ األمهية يف القانون العام نظرا لكون أن هذا النوع من املسؤولية يعد من . 15السابق، ص
  .أصعب وأعقد موضوعات القانون اإلداري وأكثرها حركية وجتددا

  .11وجدي ثابت غربيال، املرجع السابق، ص: أنظر - 2



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

258 

 

مساسا  اخلطأيعترب اشتراط وجود  إذ يف هذه احلالة رة فيها خطرا وخاليا من أي خطأاإلدا
  .صارخا مببادئ العدالة

ر على اعتبار أنّ هذه األخرية تقوم يف حالة األضرا 1مسيت باملسؤولية على أساس املخاطرو
راء ذلك، ينطوي على خماطر قد تصيب األفراد بأضرار من ج ذياملترتبة على نشاط اإلدارة ال

  مع اشتراط ركنني فقط النعقادها ومها الضرر وعالقة السببية
ـار أمام ازدهوطـر ظهرت أصال يف القانون خلاص، إن املسؤوليـة على أساس املخا

بسبب إصابات " Les accidents"، ومع كثـرة احلوادث 19 الصناعة واالقتصاد يف القرن
وأمام عجز العمال على إثبات أخطاء   من جهةإخل...ور والتلوث البيئيالعمل وحوادث املر

أرباب العمل وبالتايل صعوبة التعويض، من جهة أخرى، أمام هذا كله برزت للوجود أفكار 
 19الصادر يف فرنسا يف  2وقد تأثرت ا قوانني عديدة كقانون حوادث املرور ،نظرية املخاطر

  .1998 مايو 19ات املعيبة الصادر يف ، والقانون اخلاص باملسؤولية عن فعل املنتج1985ماي 
وبعد أن ظهرت هذه املسؤولية يف القانون اخلاص، تطورت وانتشرت يف القانون العام 

، بعد أن رأى أن هناك حاالت يكون اشتراط خطأ اإلدارة فيها منافيا 3د ف معلى يد 
م فيها كافة للعدالة، فنشاطات اإلدارة اخلطرة قد تصيب بعض األفراد بأضرار ال يشاركه

اليت يتعرض هلا  ةاألعباء العادي تتجاوزاملواطنني، وتكون هذه األضرار على قدر من اجلسامة 
مل هذه الفئة من األفراد عبء حليس من العدل أن تتأنهد ف  م ، لذا رأىاألفراد يف اتمع

  .العامة وإنما جيب على الكافة حتمل ذلك بتعويض عادل من اخلزينة ،هذا الضرر اجلسيم
هذه املسؤولية بسبب أمهيتها البالغة، وحتقيقا لقواعد العدالة، ومع  د ف مليه فقد أقر وع

يف ذلك، حبيث قرر املسؤولية  د ف مملشرع الفرنسي قد سبق اإلشارة إىل أن ا رذلك جتد
حىت فرباير " Pluviôse 28"بلوفيوز  28اإلدارية من دون خطأ على أساس املخاطر، بقانون 

بدون خطأ بفعل األشغال العمومية اليت تتضمن  4والّذي كرس أقدم نظام للمسؤولية 1800
                                      

  .382، ص1988دراسة مقارنة، الدار اجلامعية، مصر،  - ضاء اإلداري الق -ماجد راغب احللو: انظر - 1
  .178- 177قادة شهيدة، املرجع السابق، ص: انظر -2

3  - Jean Prière Dubois: La responsabilité administrative, Casbah édition, Alger, 1998,  P 17. 
  .38املرجع السابق، ص -بن دحونور الدين : أنظر - 4
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يف هذا اال، لكن وبالرغم من  1خماطر استثنائية لألفراد، وبعدها توالت التشريعات الفرنسية
إالّ أنه ال ميكن جتاهل  ،إقرار املشرع الفرنسي للمسؤولية على أساس املخاطر بصفة عرضية

  .دعائمها القانونية ءير هذا النوع من املسؤولية وإرسايف تطود ف مدور 
املشرع ذه  رففقد اعت 2وفيما يتعلّق باالعتماد على نظرية املخاطر يف القانون اجلزائري

1990أفريل  07ها يف عدة نصوص قانونية نذكر منها قانون البلدية الصادر يف النظرية وأقر 

تكون البلدية مسؤولة عن اخلسائر واألضرار الناجتة عن : "على أنّ منه 39والّذي نصت املادة 
األموال خالل أو بالعبث يف تراا فتصيب األشخاص أو اجلنايات واجلنح املرتكبة بالقوة العلنية 

على أن البلدية ليست مسؤولة عن اإلتالف واألضرار الناجتة عن  ،التجمعاتأو التجمهرات 
  ".ملتضررون يف إحداثهاعندما يساهم اأو احلرب 

ائمة على أساس عن مدى ارتكاب البلدية خلطأ ما، بل ق فيها ال يتم البحث هنا فاملسؤولية
وهذا ،ط األحزاب السياسية جتمهرات خمتلفة عرب الوطننتخابية تنشإلالت ا، فأثناء احلماملخاطر

ل إىل غري ذلك من حيصل يف جل البلدان، كما قد يتعلّق األمر باضطرابات يقوم ا العما

                                      
  : نهاونذكر م - 1

  .ي ينص على املسؤولية اإلدارية على أساس خماطر النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية+=ال 1945قانون *     
  .والذي يقيم املسؤولية على أساس خماطر الطريان 1924قانون *     
خماطر الدفاع (احلربية اللّذان يقيمان مسؤولية الدولة عن ضحايا احلرب واملصانع  1921وتشريع  1919قانون *     

  ).الوطين
بقات احلرفة، متت اإلشارة إىل أوتالّذي يقيم املسؤولية على أساس خماطر  1898التشريع الفرنسي الصادر سنة *     

  .190هذه النصوص من قبل عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، املرجع السابق، ص
الدولة على نظرية املخاطر وذلك يف عدة نصوص قانونية نذكر منها على املشرع اجلزائري تأسيسه ملسؤولية  تناول - 2

  .سبيل املثال ال احلصر
  .املتعلق باملسؤولية املترتبة عن حوادث العمل 1998أفريل  09القانون الصادر يف *    
كوبة جيب على املتضمن اعتبار بلديات والية سعيدة مناطق من 1970/11/23القرار الوزاري املشترك الصادر يف * 

  .الدولة تعويض املتضررين فيها
املتضمن التعويض لذوي احلقوق ضحايا حريق مليانة الّذي  1968/12/03املؤرخ يف  68/634األمر رقم *    

  .1968/10/31حدث يف 
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األحوال تكون الصدامات وخروج التجمعات عن إطارها القانوين هذه األمثلة، ويف كل 
  .والتنظيمي وارد جدا

  :تعريف املسؤولية على أساس املخاطر :ثاينال البند
تعددت التعبريات اليت قيل ا من جانب فقه القانون العام الفرنسي للداللة على مضمون 

اطر، فبينما يذهب اجتاه يف تعبريه عن هذه املسؤولية مبصطلح نظرية املخاطر مسؤولية املخ
)Théorie du risque(  بصفة أساسية ومن بينهمP-Odent  ذهب اجتاه ثاين إىل تفضيل

 Responsabilitéالتعبري عن هذه املسؤولية من خالل مصطلح املسؤولية من دون خطأ 

sans fauteتخصص يف القانون العام جله يؤيد هذا االجتاه، ، حيث أن الفقه احلديث امل
وحجتهم يف ذلك هي أن تعبري املسؤولية من دون خطأ مصطلح جامع لكافة فروض تلك 

أو لك اليت ينعدم أوت ،سواء ما يتعلّق منها باألنشطة اإلدارية ذات الطابع اخلطر ،املسؤولية
سؤولية دون خطأ وفقا للمصطلح نّ املإومن هذا املنطلق ف ،عنصر اخلطورة يتضاءل بشأا

  : املفضل لدى أنصار هذا االجتاه تشمل طائفتني من التطبيقات منها
واملسؤولية الناشئة عن اإلخالل  )Responsabilité Pour risque(مسؤولية املخاطر  -

 Le Principe de L’égalité entre les(اة بني املواطنني أمام األعباء العامة أو مببدأ املس

citoyens devants les charges publiques ( ،وأمام هذا املد واجلذب بني االجتاهني
ظهر اجتاه ثالث تبني رأيا وسطا بني االجتاهني السابقني، حبيث يتجه إىل أن مصطلح املسؤولية 

  .1مصطلح مسؤولية املخاطر وال توجد مثّة فروق بينهمالرادفمدون خطأ 
حيث عبر عن هذا املعىن بقوله  A.Delaubadéreفقيه ومن أبرز أنصار هذا االجتاه ال

أن تتوافر عالقة سببية بني الضرر ) على أساس املخاطرأو (يكفي النعقاد املسؤولية دون خطأ "
  .والنشاط اإلداري املشروع

                                      
 -ري مسؤولية اإلدارة على أساس املخاطر يف القانون الفرنسي واملص -حممد أمحد عبد النعيم عبد املنعم : أنظر - 1

  .183 - 182رسالة لنيل درجة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية احلقوق، مصر، ص 
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كان هذا أبرز اخلالف الفقهي يف فرنسا أما على مستوى فقه القانون العام العريب بصفة 
حيث انقسم حسب  ،صفة خاصة فلم يتفق بدوره على تسمية واحدةعامة واجلزائري ب

  .ذكرها سبقاالجتاهات اليت 
ي استخدم مصطلح املخاطر الذي اقترن بالبداية احلقيقية هلذه أو فالدكتور سليمان الطم

املسؤولية، إذ استعمل تعبري املسؤولية من دون خطأ لتفسري عبارة املسؤولية على أساس 
  .1املخاطر
يف اجلزائر فلم يتفق الفقه على تسمية واحدة ملسؤولية املخاطر، فاألستاذ عمار عوابدي  أما

وذلك من " للمسؤولية اإلدارية من دون خطأ"كمرادف  "مسؤولية املخاطر"استعان مبصطلح 
خالل إدراجه لكل حاالت املسؤولية من دون خطأ حتت فكرة املخاطر، واعتبار نظرية 

أما  ،وين السليم واملنطقي الذي تستند إليه مسؤولية اإلدارة من دون خطأاملخاطر األساس القان
للتعبري عن هذا النوع من " ة من دون خطأياملسؤولية اإلدار"فقد استعمل واألستاذ أمحد حمي

  : 2خطأ، كما حصر حاالت املسؤولية اإلدارية من دون خطأ يف حالتني مها
  .اة أمام األعباء العامةأو ة على أساس مبدأ املسواملسؤولي ،املسؤولية على أساس املخاطر

فكرة املخاطر وبني املسؤولية اإلدارية من دون بني وأخريا فإن األستاذ شيهوب مسعود ميز 
احلاالت اليت أو خطأ، حيث اعترب املسؤولية على أساس املخاطر، ماهي إالّ إحدى التطبيقات 

إىل  رشمل تصرف اإلدارة املادي احملفوف باملخاطتقوم عليها املسؤولية من دون خطأ، واليت ت
اة أمام األعباء العامة اليت تشمل أو جانب حالة املسؤولية من دون خطأ على أساس مبدأ املس

  .3التصرفات القانونية املشروعة
أمام هذا التضارب يف اآلراء الفقهية املختلفة، ال تزال نظرية املسؤولية على أساس املخاطر 

للقاضي وبعض التشريعات  ومبهمة املعامل، فهي تدور يف حدود السلطة التقديرية غري مستقرة

                                      
  .248ي، املرجع السابق، صأو سليمان الطم: أنظر - 1
  .27ص ،صويف حممد، املرجع السابق: أنظر - 2
  .45شيهوب مسعود، املرجع السابق، ص: أنظر - 3



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

262 

 

الضئيلة يف نطاق التوفيق بني حتقيق فكرة الصاحل العام والظّروف واالعتبارات احمليطة به اجلزئية
  .من جهة، وبني مقتضيات العدالة ومحاية حقوق األفراد وحريام من جهة أخرى

ا للداللة على املسؤولية على ومع ذلك ميكن القول أن د التسميات اليت قيله رغم تعد
فإن األمر املستقر بني  ،فضال عن عدم استقرار قضاء جملس الدولة الفرنسي ،أساس املخاطر
انعقاد املسؤولية على أساس املخاطر وفقا لتوافر ركنني فقط مها، الضرر، وغالبية الفقه ه

مع وجوب التفرقة بني  1ينه وبني نشاط اإلدارة املشروعبشروطه اخلاصة وعالقة السببية ب
املسؤولية على أساس املخاطر واملسؤولية اإلدارية دون خطأ، ذلك ألن فكرة املخاطر ماهي إالّ 

السابق جيعلها تقتصر فقط على وأساس قانوين للمسؤولية من دون اخلطأ، واعتبارها على النح
اة أمام أو ا جملس الدولة اليت تقوم على فكرة مبدأ املسحاالت املخاطر دون احلاالت اليت أقره

 .األعباء العامة

  : اإلرهابية أمهية نظرية املخاطر يف جمال محاية حقوق ضحايا اجلرائم :الثاين فرعال
ساهم مسامهة كبرية يف محاية حريات األفراد بفضل ابتكاره ألسس جديدة يف  د ف إن م

فها، ذلك حينما ألغى الكثري من تصرفاا وأقر دارة وتعسط اإلجمال تضييق اخلناق على تسلّ
مما جعل البعض مسؤوليتها ليس على أساس اخلطأ فحسب بل على أسس أخرى غري اخلطأ، 

  .بأنه قضاء لألفراد وليس لإلدارة يصفه
فإا، تكتسي  ،د ف هي من ابتكار موعلى اعتبار أنّ املسؤولية اإلدارية من دون خطأ 

يف جمال محاية حقوق األفراد لكون أنّ نظام مسؤولية املخاطر خيول لألفراد بصفة  أمهية بالغة
عامة ولضحايا اجلرائم اإلرهابية بصفة خاصة وسائل قانونية جترب اإلدارة على احترام حقوقهم 

حىت وإن كانت أضرار ناجتة عن غري  ،عن طريق إلزامهم بتعويض كل األضرار اليت تسببها هلم
  .خطأ

نّ تطور نظام املسؤولية على أساس املخاطر بلغ قمته يف محاية حقوق األفراد عن طريق إذ أ
، وإمنا أيضا حىت يف حالة أعمال ةمسؤولية الدولة، ليس فقط بصدد التصرفات القانونية العادي

                                      
ملسؤولية اليت تنعقد بقوة القانون رغم غياب اخلطأ، استنادا أا تلك ا" Chopaisويف هذا اإلطار عرفها األستاذ  - 1

  ".إىل الضرر الناجم عن نشاط اإلدارة
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السيادة وتصرفات مرفق الشرطة اليت كانت يف وقت ما بعيدة عن أية رقابة حىت القضائية 
إىل إقرار مسؤولية الدولة عن األضرار اليت قد تنتج عن استخدام  د ف م ىعكما سمنها

يف الظّروف االستثنائية على أساس املخاطر وحتمل عدم قبول  األمنية لألسلحة النارية السلطات
ة احلريات وحقوق األفراد من املخاطر اي، وذلك دف محخطأ يف اإلجراءات اإلنسانية املتخذة

  .1د تترتب على استعمال اإلدارة لإلجراءات والتدابري االستثنائيةاجلسيمة اليت ق
 د م، عمل ويف إطار املوازنة بني معادلة حقوق وحريات األفراد ومتطلبات املصلحة العامة

على توسيع تطبيقات نظرية املخاطر لتصبح تشكل أساسا قانونيا لبعض املرافق العامة  ف
شترط القضاء اإلداري النعقاد مسؤوليتها، ضرورة إثبات كمرفق البوليس والقضاء اليت كان ي
س القضاء اإلداري مبدأ التعويض يف مرفق الشرطة، دون اخلطأ اجلسيم من جانبها، حيث كر

وذلك بغية محاية حقوق األفراد  ،اشتراط إثبات اخلطأ اجلسيم الّذي قد يتعذر ويستحيل إثباته
باستعمال وسائل تشكل يف حد ذاا  ،لنشاطه اخلطراملتضررين من جراء ممارسة مرفق الشرطة 

كاستعمال  تترتب عليه خماطر استثنائية تفوق تلك املخاطر اليت يتحملها األفراد عادة اخطر
  .األسلحة النارية مثال

إن التوسع يف تطبيق حاالت املسؤولية اإلدارية على أساس املخاطر دف محاية حقوق 
 قضاء اإلداري، بل كان للمشرع الفرنسي دور أساسي يفاألفراد مل يكن حكرا على ال

أو بقيامه بتقنني املبادئ القضائية املستقرة يف جمال هذا النوع من املسؤولية،  اسواًء الذاتا
جديدة هلذه املسؤولية قصد توفري الضمانات الكافية للمتضررين من  2بإضافة تطبيقات وأحكام

ن نشاط اإلدارة، ولغرض توفري احلماية املالئمة حلقوق األفراد جراء املخاطر العديدة النامجة ع
حيث أصبحت تنعقد بقوة  ،أقام املشرع الفرنسي نظاما جديدا للمسؤولية عن املخاطر

خطأ الضحية، وذلك أو ثبتت القوة القاهرة أوحىت ول ،القانون، دون إمكانية إعفاء اإلدارة منها
تجلى ذلك من خالل إنشاء صندوق ضحايا اجلرائم ي،واستنادا لفكرة التضامن االجتماعي

                                      
، 1995، مطبعة كنعان، األردن، 1، طاألولالكتاب  -القضاء اإلداري األردين -ي أو علي خضار الشنط :أنظر - 1

  .123ص
  .36صويف حممد، املرجع السابق، ص :أنظر - 2
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، وعليه نستنتج مما سبق أن كالّ من اإلرهابية مثلما سنوضحه يف الباب الثاين من الرسالة
مل  ذ، إالفرنسيني أصبحا يقيمان وزنا كبريا لالعتبارات املتعلقة حبماية الضحية والتشريعالقضاء 
عن اخلطأ، بل راحا يضيقان من حاالت اإلعفاء  مسؤولية الدولة بعيدا تأسيس قرار يكفيهما

  .1من هذه املسؤولية إىل درجة أنها تظهر يف بعض األحيان شبه مطلقة
موقف جملس الدولة الفرنسي والقضاء اجلزائري من املخاطر كأساس  :الفرع الثالث

  ملسؤولية الدولة يف الظروف  االستثنائية
على  الدولة اجلزائر من تأسيس مسؤوليةالقضاء يف وكل من موقف م د ف  تناولسن

  .املخاطر يف ظل الظروف اإلستثنائية
  :موقف م د ف :األولالبند 
 االت اليت طبق  مسؤولية اإلدارة عن استخدام األسلحة النارية جماليعدمن أهم ا

من  (Les armes de feu)بصددها جملس الدولة الفرنسي نظرية املخاطر، فاألسلحة النارية 
  2.وسائل اليت تثري اخلطورة بطبيعتهاال

وترجع أمهية هذا التطبيق باعتباره ميثل استثناءا هاما على القاعدة اليت أرساها قضاء الس، 
الذي أشرنا ووختلص يف اشتراط توافر خطأ جسيم النعقاد مسؤولية مرفق البوليس، على النح

  .يف موضعه
ما طرأ على اتمع  ،ون خطا يف هذا االولعلّ ما دفع الس إىل إقرار املسؤولية د

من القرن احلايل من تزايد ملحوظ يف استخدام اإلدارة هلذه  األول فالفرنسي يف اية النص
األسلحة، فضال عما أدخل عليها من تطورات فنية تضاعفت معها فرص حتقق مزيد من 

مات إرهابية يف بداية زد على ذلك تعرض فرنسا إىل هج ،املخاطر االستثنائية لألفراد
  .إصابة األبرياءوالثمانينات مما أطلق يد رجال األمن يف استخدام األسلجة النارية 

   

                                      
، 2000اجلزائر،  - ج .م.املسؤولية على املخاطر وتطبيقاا يف القانون اإلداري د -ود شيهوب مسع :أنظر - 1

  .267ص
3- J. Moreau, Art. précité, 1971, p. 258.  
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النموذج األمثل يف  (Consorts lecomte et Franquette Daramy)ويعد حكما 
  .1هذا اال

 راكنشب ع 1943سنة ويف أنه يف السابع والعشرين من يوني األولوتتلخص وقائع احلكم 
بني عدة أطراف، وحال مطاردة رجل البوليس للجناة اضطر إىل وحد شوارع مدينة بورديف أ

حلظة  Daramyاستخدام سالحه الناري، فانطلقت عدة طلقات أصابت إحداها السيدة 
  .خروجها من أحد الشوارع اجلانبية إصابة قاتلة

أثناء استيقاف رجال  1945بينما حدثت وقائع احلكم الثاين يف العاشر من فرباير سنة 
الشرطة إلحدى السيارات املطلوب ضبطها ففرت هاربة، مما اضطر معه أحدهم إىل استخدام 

ت من الرصيف وأصابت السيد وماتيكي جتاهه، إالّ أنّ إحدى الطلقات ارتدوتسالحه األ
Lecomte الذي كان جالسا أمام داره إصابة مميتة.  

تطبيق  Barbetطالب مفوض الدولة  -وخالفا للمتوقع - ويف تقديره املقدم يف هذه القضية
نظرية املخاطر يف هذا الصدد، ملا أدى إليه استخدام هذه األسلحة النارية من أضرار استثنائية 

  2.لألشخاص واألموال
ملفوض كاملة، إالّ أنّ ذلك مل مينعه من اعتبار هذا اويف هذه القضية تبىن الس وجهة نظر 

  .لى قاعدة اخلطأ اجلسيماحلكم استثناءا ع

                                      
1 - C.E. 24 juin 1949, Consort Lecomte, Rec. P. 307, S. 1949.3.61, C. Barbet, D. 1950, Chron. 

Berlia et Morage, R.D.P. 1949, P. 583 note Waline, J.C.P. 1949, juris. Il. No. 5092. Concl. 

Barbet. 
  .ونظرا لتماثل ظروف وقائع هاتني الدعويني، فقد أصدر فيهما الس حكما واحدا

  :ونقتطف إحدى فقرات هذا احلكم ألمهيته، على النحوالتايل
« En principe le service de police ne peut être tenu pour responsable que des dommages 

imputable à une faute lourde commise par ses agents dans l’exercice de leur fonction, la 

responsabilité de la puissance publique se trouve engagée même en l’absence d’un telle faute 

dans le cas ou la personne de la police fait usage d’arles ou d’engins comportant des risques 

exeptionnels pour les personnes et les biens… »   
، ويف M. Georgesمع تعليق  5092، فقرة رقم 1949جاء بتقريره املنشور مبجلة األسبوع القانوين، سنة  -2

  :مع تعليق فالني ما يلي 583، ص 1949جملة القانون العام، سنة 
« Cette responsabilité se trouve enagée même en l’absence d’une telle faute dans le cas ou la 

personne de la police fait usage d’armes ou d’egins comportant des risques exceptionnels pour 

les personnes ou les biens… »  



  يةتعويض ضحايا الجرائم اإلرهابمعطيات النظام القانوني ل        :         ألولاالباب 

266 

 

ويف املرحلة الالحقة للحكم آنف البيان طرأ على قضاء الس بعض التطورات عكس 
  :من املرونة، وعكس بعضها اآلخر قدرا من التقييد االبعض منها قدر
توسع الس يف صفة السالح املستخدم يف نشاط البوليس كمصدر  أوىلفمن ناحية 

سؤولية املخاطر، إذا أتاح إمكانية حتقق هذه املسؤولية عن األضرار للضرر املؤدى إىل انعقاد م
  اليت يسببها استخدام اإلدارة املشروع لألسلحة النارية العادية كاملسدسات البسيطة

1. (Simple Pistolet) 

فقد رفض الس يف أحكامه التالية مبدأ التعويض دون خطأ عن األضرار  ومن ناحية ثانية
 Consort Lecomteاألسلحة األقل خطورة رغم تشابه الوقائع مع حكم  النامجة عن بعض

سالف الذكر كقنابل الغاز واملطارق وغريمها، بالنظر إىل عدم نشوء خطورة استثنائية عنها 
  .2وفقا للمجرى العادي لألمور

كما يدرك املطلع على قضاء الس هذا التقييد أيضا يف اشتراطه توافر خطأ بسيط 
(Faute simple)  ،يف حاالت أخرى النعقاد مسؤولية مرفق البوليس عن تلك األضرار

  .3هذا املعىن (Abergé)خالفا للنهج الذي اتبعه يف احلكم املتقدم، وجيسد حكمه يف قضية 
  وقد تعرض هذا احلكم لنقد الذع من جانب بعض الفقهاء يف فرنسا، باعتباره ميثل تراجعا 

(Consort Lecomte) ذي أقره يف حكميف قضاء الس عن املبدأ ال
1.  

                                      
  :سعمن أحكام اليت جتلى فيها هذا االجتاه املتو -1

- C.E. 1
er

 juin 1951, Epoux jung, Rec. P. 312. 

- C.E. 27 avril 1953, Nicol. J.C.P. 1953. Juris. I, 1113, Obs. Coziet.  
 :عربت األحكام التالية عن هذا االجتاه املقيد -2

- C.E. 16 mars 1956, Epoux Domenech, Rec. P. 124, Concl. Mosset, A.J. 1956. Il. No. 226. 

Chr. Fourmit et Bribant. 

- C.E. 8 juillet 1960, Petit, Rec. P. 463, A.J. 1960. I. 157. Chr. Combamous et Galobert. 
3 -  C.E. 28 juillet 1951 Dame Aubergé et sieur Dumont, Rec. P. 447, D. 1952, p. 108 Concl. 

Cazier, note Morange: « Si en cas de dommage occasioné par le personnel du service de police 

faisant usage d’armes ou d’egins comportant des risques exceptionnels, la responsabilité de la 

puissance publique est engagée même en l’absence d’une faute, il n’en est cependant ainsi que 

pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui 

les ont causée. En ce qui concerne les dommages subis par les personnes ou les biens visés par 

ces opérations les services de police n’en peut être tenue pour responsable que lorsqu’ils 

imputables à une faute commise par les agents dans l’exercice de leur fonction  ». 
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أنّ األمر ليس ذه الدرجة، فالتحليل املتعمق يصل بنا  خر من الفقه إىلبينما اجته جانب آ
رد قيدا على أو إىل أنّ الس يف حكمه املتقدم قد سلك منهجا جامدا بعض الشيء، فقد 

هذا الصدد، مبعىن أن يكون  شخص املضرور كشرط النعقاد املسؤولية على أساس املخاطر يف
 على حد تعبريه أو املضرور غري مستهدف بأعمال البوليس 

(Les dommages subi par les personnes ou les biens visés par ces opérations) 

مبعىن آخر أن يكون املضرور أجنبيا عن نشاط املرفق، كي يتاح له االستفادة من تطبيق أو 
  .ا توافرت باقي أركاااملسؤولية دون خطأ إذ

وقضاء الس يف هذا املقام ال غبار عليه، فاملنطق والعدالة يتطلبان إجراء هذه التفرقة، 
ومن مثّ يكون له ميزة  ،جدير باحلماية -حبق -وتفسري ذلك أنّ املضرور إذا كان من الغري فهو

املضرور الذي يكون  جانب اإلدارة، وعلى النقيض من ذلك فإنّ اإلعفاء من إثبات اخلطأ يف
خر، فمن املنطق أوآلالقانون لسبب  البوليس غالبا ما يكون خارجا عن مستهدفا بإجراءات

على  -، وبالتايل جيب أن يثبت خطأ بسيطااألولاة مع أو والعدل أال يكون على قدم املس
  .فقط يف جانب املرفق -األقل

دارية إىل التوسع يف املبدأ العام الذي اإل مفقد اجته القضاء احلديث للمحاك ومن ناحية ثالثة
، حيث أقر انعقاد مسؤولية املخاطر عن األضرار غري (Lecomte)أرساه الس يف حكم 

العادية اليت يسببها نشاط مرفق البوليس دون تطلب وقوع هذه األضرار نتيجة الستخدام 
يس حال أدائه ملهام سالح ناري، وذلك كما يف حاالت التعدي الصارخ من جانب رجل البول

  2وظيفته
  :يف ضوء حتليلنا لقضاء الس يف هذا اال ميكننا أن نبدي للمالحظات التالية

إقرارا ملبدأ املسؤولية  - وما تاله من أحكام–(Lecomte)ميثل قضاء الس يف حكم  .1
فق دون خطأ استثناء على القاعدة العامة، واليت توجب ضرورة حتقق خطأ جسيم يف جانب مر

 .البوليس

                                                                                                                     
M. Waline, Traité de droit administratif, 9 -:أنظر يف هذا االجتاه -1

e
 éd, 1963, p. 880. « cet arret 

defie tout logique ». 

- G. Bribant, op.cit, p. 278.  
2-Trib. Grenoble, 4 nov. 1991 Comlimbier, J.C.P. 1992. Juris. Il. No. 2021, p 222.  
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ينطبق هذا القضاء بصدد األضرار غري العادية الناشئة عن استخدام األسلحة النارية  .2
 .باألموالأو سواء املاسة باألشخاص 

يف هذا الصدد اهتماما فائقا بصفة الغري بالنسبة لشخص املضرور،   قضاء م د فأوىل .3
النعقاد مسؤولية املرفق  مبعىن أن يكون املضرور غري مستهدف بعمليات البوليس كشرط هام

 1.على أساس املخاطر

اعتمد الس يف إقراره للمسؤولية دون خطأ عن األضرار غري العادية الناشئة عن  .4
ن املالئم استخدام أسلحة نارية، على توافر صفة اخلطورة يف الشيء ذاته، ومن مثّ فلم يكن م

 .وصر اجلوار غري العادية يف هذا اخلصاالعتماد على فكرة مظا

السالح املستخدم واحملدث  رونة نسبية بصدد حتديد مفهوم وصفهأبدى الس م .5
ط مبادئ حكم للضرر، فقد بسLecomte  اعلى األضرار اليت تسببها األسلحة النارية أي

 .كانت صفتها

تطلب هذا القضاء ضرورة توافر عالقة سببية قائمة بني استخدام رجل البوليس  .6
احلكم وترتيبا على ذلك رفض م د ف . فيذه للمهام الرمسية املكلف السالحه وبني قيامه بتن

 .2خرأوآلبالتعويض إذا انتفت هذه العالقة لسبب 

تأثريه لدى قضاء احملاكم العادية، ومتثل ذلك فيما انتهت  Lecomteأحدث قضاء  .7
خطأ،  إليه حمكمة النقض يف حكم حديث هلا من انعقاد مسؤولية مرفق البوليس القضائي دون

 .عن األضرار االستثنائية النامجة عن استخدام األسلحة النارية

   

                                      
  :رفض الس تطبيق مسؤولية املخاطر لعدم توافر صفة الغري يف شخص املضرور، ومن أحكامه يف هذا الشأن -1

- C.E. 4 mai 1962, S.N.C.F. et Dragon, Rec. P. 297. 

- C.E. 26 oct. 1973, Sadoudi, Rec. p. 603. 

- C.E. 13 oct. 1982, Berrandon, Rec. p. 340. 
 :راجع يف الداللة على هذا املعىن -2

C.F. 12 mars 1975, Polhier, Rec. P. 190.  -  
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ز حدود جملس الدولة، بإقراره للمسؤولية أو وامللفت للنظر أنّ قضاء هذه احملكمة قد جت
الضرر عن استخدام الشخص املستهدف بأعمال  ن خطأ، يف احلاالت اليت ينجم فيهادو

  .1معينةالبوليس لسالحه الناري، وفقا لشروط 
  :من نظرية املخاطر يف ظل الظروف اإلستثنائية موقف القضاء يف اجلزائر :البند الثاين

رغم ما عاشته من إنتهاكات حلقوق اإلنسان و ،على مستوى املمارسة القضائية يف اجلزائر 
 أا إالّ،لنارية من طرف املرافق املكلفةالعشوائي أحيانا لألسلحة اوبسبب اإلستعمال املفرط 

رارات الصادرة عن جملس الدولة خبصوص تعويض ضحايا هذا النوع قليلة هي األحكام والق
اليت أسس فيها القاضي اجلزائري حكمه بالتعويض  ومن القضايا.من نشاطات اإلدارة املادية

وزارة الدفاع الوطين ضد ورثة بن عمارة مخيسيت اليت باإلضافة إىل قضية  على فكرة املخاطر
لدى مناقشة موقف القضاء يف اجلزائر من اشتراط اخلطأ اجلسيم ملساءلة  ة إليهاسبقت اإلشار

، حيث 1986م ضد رئيس قسنطينة، وذلك مبناسبة أحداث قسنطينة سنة .م.قضية ب ،الدولة
على بلدية قسنطينة بتعويضها قيمة سيارة  ،2قضت الغرفة اإلدارية لدى جملس قضاء قسنطينة

 9و 8و 7 رقها أثناء اهليجان الشعيب الذي عرفته قسنطينة خالل أياماليت متّ ح أحد املواطنني
1986 نوفمرب

3.  

                                      
1 - Civ. 10 juin 1986 consorts pourcel C. Pénier et Agent judicaire du trésor public, J.C.P. 1986. 

Il, no. 20683 rapport sargos, R.F.D.A. 1987, P. 92 note, Buisson: «… que si la responsabilité de 

l’Etat à raison des dommages survenus à l’occasion de l »exécution d’une opération de police 

judiciaire n’est engagé qu’en cas de faute lourde des agents de la force publique, cette 

responsabilité se trouve engagée, meme en l’absence d’une telle faute, lorsque la victime n’était 

pas concernée par l’opération de police judiciaire et que cette opération, du fait d’usage 

d’armes par le personnel de police ou par la personne recherchée, comporte des risques et 

provoque des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent être normalement 

supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la 

police judiciaire… ».  
، القرار غري منشور، أشار إليه مسعود شيهوب يف رسالته سابق 1987ية جويل 29الصادر يف  8757القرار رقم  -2

 .229اإلشارة إليها، ص 
حيث أنه من الثابت أنه ال مسؤولية بدون خطأ كقاعدة عامة، لكن  «: لقد جاء يف إحدى حيثيات هذا القرار -3

 بروز استثناء يف هذه القاعدة مفاده أنه التطور الذي حدث يف جمال املسؤولية اإلدارية فقها وقضاًء فتشريعيا، أدى إىل
ميكن ترتيب املسؤولية اإلدارية بدون ركن اخلطأ، وذلك على أساس املخاطر وحتمل النبعة، بسبب اخلطر الناشئ عن 

 .»على اإلدارة واجب التعويض رغم انتفاء ركن اخلطأ.... نشاط اإلدارة، ومبقتضى هذه املسؤولية، يكون
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ا جملس الدولة على فكرة املخاطر، قضية وزارة الدفاع الوطين ومن القضايا اليت أكّد فيه
واليت تتعلق بوفاة السيد بن عمارة خلميسيت بسبب توقف  ،1"بن عمارة خلميسيت"ضد ورثة 

حاجز الدرك الوطين، مث فراره معتقدا بأنّ األمر يتعلق حباجز مزيف، وهذا سائق السيارة عند 
  .2ما أدى برجال الدرك الوطين إىل إطالق النار على السيارة

ضد وزاريت " دايل حممد الطاهر"ولقد أكد جملس الدولة على نفس هذا احلل يف قضية 
لسيد دايل حممد لطاهر للجرح واليت تتعلق بتعرض ا ،3الداخلية والدفاع الوطين ومن معهما

يف الدفاع وبسالح ناري، واملفضي إىل عاهة مستدمية، من طرف السيد حمزم عز الدين عض
  .4الذايت
مل  وإن ،اة أمام األعباء العامةأو يف ما خيص تأسيس مسؤولية الدولة على نظرية املسو

أسسها القاضي  - ائيةتتعلق بالتعويض عن اإلجراءات االستثن -نتمكن من احلصول على قضايا
سيس التعويض فيها فإننا وجدنا بعض القضايا، جيوز تأ ،زائري صراحة على هذه النظريةاجل

ويتعلق األمر بالقضايا املتعلقة بتسريح موظفني تعرضوا ملتابعات جزائية، بسبب أعمال  ،عليها
  .5داريبسبب قرارات االعتقال اإلأو متس النظام العام انتهت بصدور أحكام الرباءة 

من القضايا، أي القضايا املتعلقة بتسريح موظفني تعرضوا  األولوفيما يتعلق بالنوع 
ملتابعات جزائية، بسبب اامهم بأعمال متس النظام العام وانتهت بصدور أحكام بالرباءة، 

                                      
 .، سبقت اإلشارة إىل هذه القضية1999ارس م 8جملس الدولة  -1
فإنه من الثابت قضائيا بانّ نظرية اخلطر بالنسبة ألعوان الدولة عند ... «: لقد جاء يف إحدى حيثيات هذا القرار -2

 .»استعماهلم لألسلحة النارية قد تتحمل الدولة املسؤولية يف حالة إحلاق ضرر للغري
 .سبقت اإلشارة إىل هذه القضية، 2000جانفي  31جملس الدولة  -3
أنّ حمزم عز الدين أصاب ... حيث أنه بعد فحص وثائق امللف تبين «: لقد جاء يف إحدى حيثيات هذا القرار -4

، واملعروف يف القانون اإلداري أنّ التعويض عن »...إطالق النار على هارب أولالضحية املستأنف عندما كان حي
 .صود بعملية البوليس، يكون أساسها فكرة املخاطراألضرار اليت تصيب غري املق

جتدر اإلشارة إىل أنّ القاضي اإلداري اجلزائري يف القضايا اليت سنشري إليها، مل حيكم بالتعويض، ومع ذلك كان  -5
 .اة أمام األعباء العامةأو باإلمكان أن حيكم به، ويؤسس حكمه على قاعدة اإلخالل مببدأ املس
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1999فرباير  1ا جملس الدولة اجلزائري يف سبيل املثال القضية اليت فصل فيه نذكر على
 واليت ،1

كان متابعا قضائيا، وحمجوزا بسبب الوقائع املتعلقة . تتلخص وقائعها يف أنّ املوظف س
وبعد . وعلى أساس ذلك قامت السلطة املستخدمة بعزله، بسبب إمهال املنصب. باإلرهاب

حماكمته جزائيا، صدور حكم بالرباءة يف حقه، طلب إعادة إدماجه يف وظيفته مع دفع مرتبه 
أنّ اجلهة املستخدمة رفضت ذلك، فلجا إىل الغرفة اإلدارية بالس  إالّ .من تاريخ تسرحيه

فقامت . القضائي اليت قضت بإرجاعه إىل منصب عمله، مع استحقاقه للمرتب من يوم تسرحيه
اجلهة املستخدمة باستئناف هذا القرار أمام جملس الدولة، الذي أيد جزء من قرار الس، 

من املرسوم  16وأسس قراره على املادة . ف أجره من يوم تسرحيهاملتعلق بإرجاع املوظووه
واليت تنص على أنّ الراتب يكون بعد أداء اخلدمة،  1985مارس  23املؤرخ يف  59-85رقم 

ال ميكن دفع راتب شهري إذا مل يقابله أداء ... حيث«: حيث جاء يف إحدى حيثيات القرار
  .»خدمة

ضد رئيس " معنان الطاهر"الدولة ذا احلال، قضية  ومن القضايا اليت متسك فيها جملس
كان يعمل بصفته موظف  " معنان"واليت تتلخص وقائعها يف أنّ السيد  ،2بليدة منعة بباتنة

وبعد متابعته جزائيا، بسبب اامه بارتكاب أفعال إرهابية . 1986ببلدية منعة بباتنة منذ سنة 
بإصدار قرار بطرده من  1993ماي  10 ، قام رئيس بلدية منعة يف1993مارس  28يف 

أصدر الس اخلاص بقسنطينة حكما برباءته، وهذا  1994جانفي  3 على أنه بتاريخ. الوظيفة
ما أدى به إىل أن يلتمس من البلدية إرجاعه إىل منصب عمله، إالّ أنّ هذه األخرية رفضت، 

البلدية، وطلب كذلك ز السلطة ضد قرار رئيس أو وهذا ما أدى به إىل رفع دعوى جت
. بالتعويض عن األضرار اليت حلقته من جراء ذلك، وهذا أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء باتنة

فقامت هذه األخرية بإلغاء قرار الطرد، كما ألزمت البلدية بإعادة إدراجه يف منصب عمله، 
بوقفه عن العمل متّ تنصيبه، أمرت الوصاية  ماج ولكن بعد.آالف د 10ومنحه تعويضا قدره 

                                      
، 1، منشور يف جملة جملس الدولة، سابق اإلشارة إليه، العدد1999فرباير  1، جملس الدولة، 144707القرار رقم  -1

 .85ص 
، ص األولحلسني بن الشيخ آث ملويا، املرجع السابق، اجلزء : ، القرار منشور يف2000ماي  22جملس الدولة،  -2

347. 
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ارية، وطلب من برفع دعوى أخرى أمام نفس الغرفة اإلد" معنان"من جديد، فقام السيد 
إالّ أنّ الغرفة اإلدارية . من يوم صدور قرار الوقف لغاية رجوعه الفعلي خالهلا بتسديد رواتبه

" نمعنا"فقام السيد . قرارا يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس 1997مارس  31أصدرت يف 
باستئناف هذا القرار أمام جملس الدولة، إالّ أنّ هذا األخري أيد القرار املستأنف فيه، وأسس 

  .  59-85من املرسوم رقم  16قراره على املادة 
ضد رئيس " بن املندي مجال"ومن القضايا اليت رفض فيها القاضي منح التعويض، قضية 

ا يف أنّ السيد بن املندي كان يعمل كحارس واليت تتلخص وقائعه 1جامعة األمري عبد القادر،
وبعد أن ام باملشاركة يف نشاط مجاعة إرهابية، متّ وضعه يف . ليلي جبامعة األمري عبد القادر

فقام رئيس جامعة . وهذا ما أدى به إىل التغيب عن عمله - املؤقت حاليا -احلبس االحتياطي
، وذلك بعد تنبيهه بضرورة العودة 1997ماي  27األمري عبد القادر بإصدار قرار بتسرحيه يف 

وبعد حماكمته جزائيا، صدر قرار لصاحله . إىل منصب عمله بواسطة رسالتني بقيتا بدون إجابة
فتقدم بطلب إىل رئيس اجلامعة يطلب منه إعادة إدماجه يف . يقضي برباءته 1998جوان  9يف 

شيء الذي أدى به إىل الطعن يف ذلك منصب عمله، إالّ أنّ رئيس اجلامعة مل يستجب لذلك، ال
القرار أمام الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء قسنطينة، طالبا إلغاء قرار التسريح، وبالتايل إعادة 

 ات ابتداًءو إدماجه يف منصب عمله، باإلضافة إىل تسديد مرتباته الشهرية مع منحهاملنح والعأل
ج عن الضرر .ألف د 100لغ تعويض قدره من تاريخ توقيفه إىل غاية رجوعه الفعلي، ودفع مب

 10املادي واملعنوي الذي حلقه إثر تسرحيه التعسفي، إالّ أنّ الغرفة اإلدارية أصدرت قرارا يف 
باستئناف هذا القرار يف " بن املندي"فقام . يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس 1999جويلية 

ر املستأنف فيه، ومتمسكا بنفس الطلبات أمام جملس الدولة، طالبا إلغاء القرا 1999أكتوبر  2
إالّ أنّ جملس الدولة استجاب له فقط فيما يتعلق بإعادة إدماجه . األوىلاليت أبداها أمام الدرجة 

إىل منصب عمله، حيث قضى بإلغاء القرار املستأنف فيه، وفصال من جديد، إلغاء قرار 
أما الطلبات األخرى، فقد رفضها . لهالتسريح الضمين، وبالتايل إدراج املستأنف يف منصب عم

                                      
، بن املندي مجال ضد رئيس جامعة 2001ة جويلي 30، جملس الدولة، )500الفهرس ( 003379القرار رقم  -1

 .األمري عبد القادر، القرار غري منشور
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الس وذلك على أساس أنّ املرتب يقابله عمل، يف حني أنّ املستأنف مل يعمل خالل فترة 
وأنّ يف قضية احلال «: أما فيما يتعلق بالتعويض، فقد جاء يف إحدى حيثيات القرار. التسريح

حبسه، وعليه فإنّ ذلك ال يفتح كان املستأنف معتقل بأنه مل يطرد من طرف اإلدارة إال بعد 
  .1»له جمال إىل التعويض

وفيما يتعلق بالنوع الثاين من القضايا، أي تسريح املوظفني، بسبب تعرضهم لالعتقال 
واليت تتلخص  ،2م ضد مديرية التربية لوالية مستغامن.اإلداري، نذكر على سبيل املثال قضية م

أكتوبر  10بالتعليم املتوسط يف مدينة مستغامن منذ م كان يعمل أستاذ .وقائعها يف أنّ السيد م
صدر قرار باعتقاله إداريا، حبيث وضع يف معتقالت الصحراء  1992فرباير  9وبتاريخ . 1982

، أصدر رئيس اجلمهورية قرارا يقضي باإلفراج 1995اخر ديسمرب من سنة أو ويف . اجلزائرية
 طالبا إعادة إدماجه يف منصب عمله، ودفع مرتبه فتوجه إىل مديرية التربية لوالية مستغامن. عليه

ما أدى به إىل الطعن يف ذلك أمام الغرفة وفرفضت املديرية ذلك، وه. ابتداًء من تاريخ اعتقاله
اإلدارية مبجلس قضاء مستغامن، طالبا إعادة إدماجه يف منصب عمله األصلي، ودفع أجره ابتداًء 

بإصدار قرار يقضي بإعادة إدماجه  1996 أوت 14يف  فقامت هذه األخرية. من تاريخ اعتقاله
، 1996أكتوبر  30ويف . يف منصب عمله األصلي، ولكن رفضت احلكم له باملرتب والتعويض

استأنف هذا القرار أمام جملس الدولة، وطلب تأييده جزئيا، واحلكم له مبرتبه الشهري منذ 
عويضات، حتت غرامة ديدية قدرها ات والتو تاريخ اعتقاله، باإلضافة إىل ملنح والعأل

وقد دفعت مديرية التربية برفض . ج عن كل يوم تأخري ابتداًء من يوم النطق باحلكم.د3000
هذا االستئناف على أساس أا ليست مسؤولة عن اعتقاله، باإلضافة إىل أنّ املنشور الوزاري 

، 1992جوان  22خ يف املؤر 462املعلق للمنشور رقم  1993أبريل  5املؤرخ يف  1رقم 
   26على أنّ جملس الدولة أيد يف . الصادر عن رئيس احلكومة، يعفيها من مثل هذه املسؤولية

                                      
: وحنن نتساءل. إنّ هذه احليثية تعد متناقضة مع ما قرره جملس الدولة عندما ألغى قرار التسريح الذي اعتربه تعسفيا -1

 التعويض للمضرور؟مادام أنّ جملس الدولة اعترب بأنّ التسريح كان تعسفيا، فلماذا رفض إعطاء 
 . 105حلسني بن الشيخ آث ملويا، املرجع السابق، اجلزء الثاين، ص: ، منشور يف1999جويلية  26جملس الدولة،  -2
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قرار الس القضائي، دون أن يستجيب لطلبات دفع األجر والتعويض الغرامة  1999جويلية 
  أبريل 5املؤرخ يف  1التهديدية، مؤسسا حكمه على منشور رئيس احلكومة رقم 

، والذي اعترب أنّ فترة االعتقال تعترب مبثابة عطلة غري مدفوعة األجر، كما أسس 1993
   .حكمه من جهة أخرى على أنّ مديرية التربية ليست مسؤولة عن تصرفات اإلدارات األخرى

إ يف هذا الباب توصلنا إىل أن .ج.من خالل دراستنا ملعطيات النظام القانوين لتعويض ض

هو الوصول إىل إتفاق حيدد معامل  ،الضحايا على تعويضات جترب أضرارهمأهم ما يعيق حصول 

أعضاء اموعة الدولية و هو ما مل يتأتى إىل يومنا وافقة وإمجاع مب اجلرمية اإلرهابية و حيضى

   .هذا

ذا العائق فقط، بل يثور تساؤل آخر حول مث إن ضحايا اجلرائم اإلرهابية ال يصطدمون 

 أو مبعىن هل ميكن للمجين عليهم  ،ولية الدولة يف مواجهة هؤالء الضحاياحقيقة و مدى مسؤ

ورثتهم يف حال االعتداء اإلرهايب أن يقيموا دعوى مدنية ضد الدولة ملطالبتها بالتعويض على 

أساس إلتزامها القانوين عن هذه األضرار بسبب عدم إختاذهااإلجراءت الالزمة حلماية 

  لى تراا ؟ املقيمني ع أو مواطنيها، 

  .ل الذي سوف جنيب عنه يف الباب املوايلتساؤو هو ال
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حتقق شروط املسؤولية املترتبة عن األضرار النامجة عن اجلرائم اإلرهابية مثلما جاء يف  إن
عتداء اإلرهايب، فه اإلزاما بإصالح الضرر الذي خلّالت املسؤولينشئ يف ذمة  ،الباب السابق

الذي جنم عن نشاط اجلهات املختصة يف أو كون أمام املسؤولية الفردية للجاين، وهنا ن
 اليت مسؤولية الدولة دولة كمرفق األمن، فتتحققالتابعة لل املرافق مكافحة اإلرهاب يف إطار

  .إصالحا لألضرار اليت حلقتهممنح تعويضات للضحايا  هايترتب على توافر شروط
اجلرائم اإلرهابية، هي مسؤولية خاصة،  الدولة عن تعويض ضحايا والشك أنّ مسؤولية

ف أساس مسؤولية الدولة عن ختتلف اختالفا كبريا عن قواعد املسؤولية الفردية، وذلك الختال
  .)ألولاالفصل (يت تقوم على نسبة اخلطأ إىل املسؤولملسؤولية الفردية الّأساس ا

تعويض كامل قدرا على ضمان أو م كفايتها إال أنه وأمام قصور قواعد املسؤولية وعد
وشامل للضحايا، ظهرت األنظمة اجلماعية للتعويض على غرار التأمني وصناديق الضمان 

فهي آليات تعىن مبسألة الضمان . تضمن وتكفل تعويض الضحايا تعويضا شامال ،كآليات فعالة
  واعد املسؤوليةبعيدا عن ق

 قواعد فه من اضمحاللأو ما محل جانبا كبريا من الفقه على إبداء خمووه ،)الفصل الثاين(
 1.املسؤولية الفردية وفقدها لبعض وظائفها أمام انتشار اآلليات اجلماعية للتعويض

   

                                      
1
- VINEY Geneciéve, Le déclin de la responsabilité Individuelle, , L.G.D.J, Paris, 1983, P. 382. 
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  رهابية أحكام تعويض ضحايا الجرائم إال: األولالفصل 
 ستنادا لدعوى المسؤوليةإ

ينشأ عنها حق اتمع يف إنزال العقاب باجلاين، ووسيلة  اجلرمية اإلرهابية ،وقوعمبجرد 
  .لعمومية اليت حتركها النيابة العامة بصفة أصلية وتباشرهاااقتضائه هنا هي الدعوى 

معنوي يصيب أحد األشخاص سواءا أو كما قد ينشأ عن االعتداء اإلرهايب ضرر مادي 
ملضرور من اجلرمية، حيث خول املشرع لكلّ من حلقه ضرر من اأو كان اين عليه نفسه، 

القضاء اجلزائي تبعا للدعوى العمومية، أو أمام القضاء املدين  جلرمية حق إقامة دعوى مدنية إماا
  .اجلرمية املقترفةمن جراء  اجلرمية على جرب الضرر الذي حلق هذا املضرور إللزام مرتكبلوهذا 

ميكن للدولة  عن اجلرائم اإلرهابية ال تقتصر على اجلناة فقط، إذ لكن األضرار املترتبة
خاصة يف الظروف  ،مكافحتها لإلرهاب أن تتسبب يف إحلاق األذى ببعض األشخاص ولدى

مثلما سبق وأن أشرنا  -ستثنائية أين يتمتع رجال الضبط اإلداري والقضائي بسلطات واسعةاإل
ضرر من جراء نشاط مرفق األمن مثال له احلق أن  فكل شخص أصابه .-األولإليه يف الباب 

 1ى القضاء الكاملأو يطالب بالتعويض عن طريق الدعوى اإلدارية وهي ما مساها املشرع بدع
تقديره مبا يتناسب مع و ومسيت كذلك التساع سلطة القاضي اليت تشمل احلكم بالتعويض

 .2حجم األضرار اليت حلقت بالشخص

  )االدعاء املدين أمام حمكمة اجلنايات(ولية املدنية لإلرهايب املسؤ: األولاملبحث 
ى املدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناتج عن اجلرمية اإلرهابية؛ أا أو إنّ األصل يف الدع

لكن املشرع اجلزائري، اقتداءا منه باملشرع الفرنسي، وخالفا  ،ترفع أمام احملاكم املدنية
خرج عن هذا األصل، وأجاز للمضرور  ،باجلرائم اإلرهابية فقط فيما يتعلق للمشرع املصري

                                      
 .إ.م.إ.من ق 801/2املادة  -1
املسؤولية املدنية للدولة والوالية والبلدية «رع اجلزائري استعمل يف قانون اإلجراءات املدنية عبارة إنّ املش -2

وعبر عنها يف نصوص الحقة باملسؤولية  //.7م  »واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والرامية لطلب تعويض
ختتص ... «: على أنه 801/2إ، إذ نصت املادة .م.إ.املتضمن ق 08/09اإلدارية، مث اتسع املصطلح يف القانون 

  .»...ى القضاء الكاملأو احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل يف دع
 .270، ص 2013تنظيم عمل واختصاص، دار هومة، اجلزائر،  - بومحيدة عطا اهللا، الوجيز يف القضاء اإلداري: راجع
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من اجلرمية اإلرهابية، أن يرفع دعواه أمام حمكمة اجلنايات وهي ما يطلق عليها بالدعوى املدنية 
 املطالبة بالتعويض أمام القسم املدين بوصفه صاحب وهذا دون أن يسقط حقه يف ،1التبعية

 .2يختصاص األصلاإل

 - ر أنّ حمكمة اجلنايات هي اجلهة القضائية املختصة بالفصل يف اجلرائم اإلرهابيةوعلى اعتبا
فإنّ دراستنا يف هذا املبحث سوف تنصب على  3من حبثنا هذا األولمثلما رأيناه يف الباب 

 .شروط وإجراءات الدعوى املدنية التبعية أمام حمكمة اجلنايات

 وى املدنية بني القضاء املدين وحمكمة اجلناياتمبدأ اخليار يف إقامة الدع: األولاملطلب 

يف  دنية مع الدعوى  العامةجيوز مباشرة الدعوى امل " ج على أنه.إ.ق 3/1نصت املادة  
جيوز " ج بأنه .إ.ق 4/1يف حني نصت املادة . " وقت واحد أمام اجلهة القضائية نفسها

يتضح من النصني أما يقرران مبدأ و ".مباشرة الدعوى املدنية منفصلة عن الدعوى العمومية
خيار املدعي املدين بني الطريق اجلزائي والطريق املدين، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي 

 .4أصابه شخصيا ومباشرة من اجلرمية اإلرهابية

 :مضمون املبدأ: األولالفرع 

ا الضرر، حيث يقرر القانون املدين إلزام من ارتكب فعال أضر بالغري بأن يعوضه عن هذ
وإذا كان الفعل الضار مصدره اجلرمية، جاز  .5يقيم املضرور دعواه املدنية أمام القضاء املدين

للمضرور فضال عن ذلك أن يقيم دعواه املدنية أما القضاء اجلزائي، الذي ينظر الدعوى 
ار بني العمومية ضد املتهم بارتكاب تلك اجلرمية، ويعرف ذلك حبق املدعي املدين يف اخلي

  .الطريقني املدين واجلنائي

                                      
 ).290-289جالل ثروت، ص (معىن التبعية وشروطها  -1
 .209، ص 2012، اجلزائر، 2ى الناشئة عن اجلرمية، دار هومه، طأو علي مشالل، الدع: عراج -2
تعبر حمكمة اجلنايات اجلهة القضائية املختصة بالفصل يف األفعال املرصوفة  «: ج.إ.ق 248نص املادة : أنظر -3

ريبية، احملالة إليها بقرار ائي من أوختة جنايات، وكذا اجلنح واملخالفات املرتبطة ا واجلرائم املرصوفة بأفعال إرهابي
 .»غرفة االام

 .231علي مشالل، املرجع السابق، ص : أنظر -4
 .ج.م.من ق 124راجع املادة  -5
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عبئا  اجلزائي بدأ اخليار أنه يلقي على جهات القضاءعلى م 1جانب من الفقه ولقد أخذ
إضافيا، يتمثل يف التحقق من وجود ضرر سببته اجلرمية مباشرة للمضرور شخصيا، مث تقدير 

 يف األوىلئي لرسالته قيمة التعويض عن هذا الضرر، األمر الذي قد يعرقل أداء القضاء اجلزا
إقرار سلطة الدولة يف العقاب، بل ويترتب على إدعاء املضرور مدنيا أمام حمكمة اجلنايات، 

الشاهد الرئيسي ووه ،2عدم مساعه كشاهد يف الدعوى العمومية يف مرحلة التحقيق واحملاكمة
  .قد يؤدي إىل إفالت املتهم من العقاب م، ممايف أغلب اجلرائ

 جعل الكثري -مثلما سنرى الحقا -خليار ونظرا للمزايا العديدة اليت يتمتع اإال أنّ حق ا
والبلجيكي واإليطايل واألملاين، بينما  4واملصري 3من التشريعات تأخذ به كالتشريع الفرنسي

رفض القانون اإلجنليزي، ومعظم قوانني الواليات املتحدة األمريكية األخذ ذا احلق، فليس 
 .5بيل القضاء املدين دون سواهللمضرور سوى س

بل يستوجب توافر  ،ني املدين واجلزائي ليس حق مطلقلكن اختيار املضرور بني الطريق
 مل ينقضو جمموعة من الشروط، إذ يفترض أنّ احلق يف التعويض يكون قائما وقت االختيار

  .الوفاء بهأو بالتنازل عنه 
ني مفتوحا أمام املضرور من اجلرمية حق االختيار أن يكون كلّ من الطريقكما يفترض 

اإلرهابية، فإذا انغلق أحدمها مل يكن أمام املضرور سوى السري يف الطريق اآلخر، فينسد الطريق 
اجلزائي إذا حظر القانون مباشرة الدعوى املدنية أمام بعض احملاكم اجلزائية كمجلس أمن 

مومية، وليس يف مقدور املضرور أن حيركها  حترك النيابة العامة الدعوى العأومل ،6الدولة سابقا
الطلب الذي يتوقف عليه حتريك الدعوى أو اإلذن أو حيركها أيضا لعدم تقدمي الشكوى 

                                      
 Stefani Wilvacer" ستيفاين ويلقيسر"وهوما أشار إليه الفقيه  -1
 .جزائري. ج.إ.ق 243املادة  -2
 .فرنسي. ج.إ.ق 3املادة  -3
 .مصري. ج.إ.ق 251املادة  -4
، اجلزائر، 4ج، ط.م.، د1أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء: راجع -5

 .122، ص 2005
 .ج واليت متّ إلغاؤها.إ.ق 327/29راجع املادة  -6
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كما ينسد الطريق اجلزائي إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت قبل . العمومية أحيانا
عوى العمومية بتقادم الشامل، وهنا ال ميكن تصور انقضاء الدوبالعفأو حتريكها بوفاة املتهم، 

 .1العقوبة ألنّ العقوبات احملكوم ا يف اجلرائم اإلرهابية ال تتقادم

  سقوط احلق يف اخليار: الفرع الثاين
إنّ حق املضرور من اجلرمية اإلرهابية وسائر اجلرائم يف التجائه إىل القضاء املدين يعد حقا 

عواه املدنية أمام حمكمة اجلنايات، فيستطيع أقام دوأصيال، منحه له القانون يف أي وقت حىت ول
 .أن يتركها ويرفع الدعوى أمام احملكمة املدنية

أما الطريق اجلنائي فإنّ طبيعته االستثنائية جعلت املشرع يقرر سقوط حق املضرور يف 
االلتجاء إليه مىت اختار الطريق املدين، رغم أنّ الدعوى العمومية كانت مباشرة أمام القضاء 

جلنائي وقت االختيار، مبعىن أنّ عدم اختيار الطريق املدين يعد شرطا لقبول الدعوى املدنية ا
وسقوط احلق يف اختيار الطريق اجلزائي على  .2أمام حمكمة اجلنايات يف جرائم اإلرهاب

يف صاحل املتهم، الذي يثقل كاهله مبحاكمته يف الدعويني العمومية واملدنية، يف والسابق هوالنح
الرجوع إىل الطريق اجلزائي، ألنّ  عليه قت واحد، فإذا اختار املضرور الطريق املدين حظرو

  .اختيار أحد الطريقني يفيد العدول عن اآلخر
وعلى العموم، فإنّ شروط سقوط حق املضرور يف اختيار الطريق اجلزائي ميكن إمجاهلا فيما 

  :يلي
احملكمة املدنية ال مينع من اإلدعاء أن يكون املضرور قد باشر دعواه بالتعويض أمام  -1

مدنيا أما حمكمة اجلنايات ما مل يشب البطالن إجراءات رفع الدعوى ألي سبب من األسباب، 
كما ال ينتج االلتجاء إىل . إذ يترتب على احلكم ببطالا اعتبار الدعوى املدنية كأن مل تكن

كمة املرفوعة أمامها الدعوى خمتصة الطريق املدين أثره يف سقوط اخليار إال إذا كانت احمل
 . بالفصل فيها مكانيا ونوعيا

                                      
 .ج.إ.مكرر ق 612املادة  -1
ذي يباشر دعواه أمام احملكمة املدنية املختصة أن يرفعها ال يسوغ للخصم ال«ج .إ.ق 5/1وهوما نصت عليه املادة  -2

 .»أمام احملكمة اجلزائية



  كام تعويض ضحايا الجرائم اإلرهابيةحأ                                      : الباب الثاني

283 

 

ال وكذلك ال ينسد الطريق اجلنائي أمام املضرور مىت باشر دعواه أمام القضاء املدين، وه
يعلم بأنّ الفعل الذي أضر به يعد جرمية، مما يعطيه احلق يف االنضمام إىل الدعوى العمومية اليت 

 .1عامة مىت علم بذلكأقامتها النيابة ال

أن تكون الدعوى العمومية قد رفعت أمام حمكمة اجلنايات قبل رفع الدعوى املدنية  -2
 .أمام احملكمة املدنية

  :املزايا اليت حيققها النظام املدين التبعي للمضرور: الفرع الثالث
  :الّيت ميكن إمجاهلا فيما يليو

  :السرعة: األولالبند 
دنية واجلنائية أمام القضاء اجلنائي من شأنه حتقيق السرعة اليت الشك أنّ نظر الدعويني امل

وذلك بعكس القضاء املدين حيث ينطبق قانون املرافعات  2هي من مسات اإلجراءات اجلنائية،
املدنية بإجراءاته الكثرية واملعقدة، وطرق الطعن يف األحكام واملواعيد خاصة القواعد اخلاصة 

  .اخلصومة، وشطب الدعوى وما إىل ذلك بوقف الدعوى، وانقطاع سري
تأخر البث يف الدعوى أمام القضاء املدين إعمال قاعدة  علىومن األسباب اليت قد تؤدي 

يكون للحكم اجلنائي الصادر  نص على أنقانون اإلجراءات اجلزائية ف 3"اجلنائي يوقف املدين"
باإلدانة قوة الشيء احملكوم به أمام و أمن احملكمة اجلنائية، يف موضوع الدعوى اجلنائية بالرباءة 

ى اليت مل يكن قد فصل فيها ائيا فيما يتعلق بوقوع اجلرمية وبوصفها أو احملاكم املدنية يف الدع
أو ويكون للحكم بالرباءة هذه القوة سواء بين على انتفاء التهمة  ،القانوين ونسبتها إىل فاعلها

وة إذا كان مبنيا على أنّ الفعل ال يعاقب عليه القانون، عدم كفاية األدلة، وال تكون له هذه الق

                                      
إال أنه جيوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من احملكمة ... « 5/2املادة  -1

 .125ص أمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق،  :أنظر -.   »املدنية حكم يف املوضوع
 .239رباب عنتر السبد إبراهيم، املرجع السابق، ص: أنظر -2
، دار النهضة العربية، 2إدوارد غايل الذهيب، وقف الدعوى املدنية حلني الفصل يف الدعوى اجلنائية، ط :أنظر -3

  .34، ص 1978
  .209، ص 1975اهرة، فوزية عبد الستار، أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين، دار النهضة العربية، الق  -  

Pradel ( j), les infractions,de terrorisme, dalloz, p 207. - 
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ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا رفعت الدعوى أمام احملاكم املدنية يوقف الفصل فيها حىت حيكم 
  .ما سنفصل فيه الحقاوهو أثناء السري فيهاأو ائيا يف الدعوى اجلنائية املقامة قبل رفعها 

ي مينح املضرور تعويضا سريعا بينما يبدأ الطريق املدين من خنلص من ذلك أنّ الطريق اجلنائ
ا بطء اإلجراءات وتعقدها، مما يشكل تفاقم علىحيث انتهى القاضي اجلنائي وهذا يؤدي 

  .املضرور، خاصة يف جرائم اإلرهاب كما سنرى للضرر يتحمله
 :1الفاعلية: البند الثاين

ة يوفر للمجين عليه عدة مزايا تضمن حصوله إنّ نظر الدعوى املدنية أمام احملاكم اجلنائي
على التعويض بأكثر فاعلية، حيث تتمتع احملاكم اجلنائية بسلطات واسعة يف نظر الدعوى ال 

اكم املدنية، السيما فيما يتعلق بإثبات الواقعة وإسنادها إىل املتهم، فالقاضي تتمتع ا احمل
ت ال ميلكها القاضي املدين، فتدخل املدعى اجلنائي ميلك سلطات واسعة يف التحقيق واإلثبا

هلا القانون هلذا القضاء ستفادة من اإلجراءات اليت خوأمام القضاء اجلنائي من شأنه اإل املدين
 .2ستفادة من وسائل البحث عن احلقيقة والكشف عنهاوكذا اإل

 ،والتحريأنّ نظام اإلجراءات اجلنائية يغلب عليه مسات نظام التنقيب  3كما يرى البعض
حيث ميكن للمجين عليه أن يستفيد من األدلة اموعة بواسطة القاضي اجلنائي يف إثبات 

كما أنه يستفيد من أدلة إثبات أكثر سهولة  ،وقلما جند هلا أثرا أمام احملاكم املدنية... دعواه
ية اليت تصلح إلثبات واتساعا يف املواد اجلنائية عنها يف املواد املدنية، السيما وأنّ األدلة اجلنائ

  .اجلرمية ميكنها أيضا إثبات مبدأ االستحقاق يف التعويض
جين عليه بأن ال يواجه حبجية مفاعلية الطريق اجلنائي أنه يسمح لل 4جهأو كذلك فإنه من 

الشيء املقضي به يف اجلنائي على املدين إال بعد مساعه يف القضية اجلنائية وإبداء أقواله فيها، 
                                      

، 1986رسالة دكتوراه، القاهرة،  - دراسة مقارنة -هالل فرغلي، الدعوى املدنية التابعة للدعوى اجلنائية: أنظر -1
 .وما بعدها 116ص

ئية واملدنية، املؤمتر الثالث للجمعية املصرية للقانون حممود مصطفى، حقوق اين عليه خارج الدعوى اجلنا: أنظر -2
 .77، ص 55اجلنائي، وثائق املؤمتر، رقم 

  .116هالل فرغلي، املرجع السابق، ص : أنظر -3
  - Pradel (j) , op.cit , p. 359 . 

4
- Stefani et Leveasseur, Procédure pénale, dalloz,1990,p ,245.  
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حكم آليات قوة وحجية ملزمة جيب أن يتقيد ا القاضي املدين عند الفصل يف حيث أنّ لل
الدعوى املدنية، وبالتايل فمن األفضل للمجين عليه أن ميثل أمام القضاء اجلنائي وأن يقيم 

فيتسىن له الدفاع عن  ،عوى التعويض تبعا للدعوى العامة أمام احملكمة اجلنائية املختصةد
ور حكم جنائي من مرجع قضائي مل يتسن له املثول أمامه واإلدالء مبا مصاحله، ويتفادى صد

  .1لديه من بيانات وأدلة وبيان وجهة نظره
 :2قتصاداإل: البند الثالث

قتصاد يف النفقات إلأمام القضاء اجلنائي من شأنه أن يؤدي إىل ا إنّ نظر الدعوى العمومية
ذلك ألنّ احملاكمة جتري أمام حمكمة ، لقضاءلأووتوفري الوقت واهود سواء بالنسبة للخصوم 

ريه موضوع تكلفة ناهيك عما يث،بالتايل اإلستعانة مبحامنيو 3واحدة وليس أمام حمكمتني
 .ضات واليت تتطلب أعباء مالية ال قبل للضحايا اوخاصة يف قضايا التعوي احملامي

كذلك فإن . ملدين على اين عليهوبالتايل فإنّ الطريق اجلنائي أقل تكلفة بكثري من الطريق ا
نظر الدعوى املدنية أمام القضاء اجلنائي يوفر الوقت واهود على احملكمة املدنية، حيث أنّ 
القاضي املدين سيعيد حبث القضية من جديد لبيان األضرار اليت حلقت باملضرور، أي أنّ 

ا يؤدي إىل تبديد الوقت مم ،القاضي املدين يبحث أمورا سبق طرحها على القضاء اجلنائي
  4.واهود

 :شفاء غيظ اين عليه :البند الرابع

إنّ اين عليه فوق حقه يف التعويض عن ضرر اجلرمية فإنه يف مثوله أمام القضاء اجلنائي 
متابعة حملاكمة اجلاين ولعملية قصاص الدولة منه، وهذه املتابعة تشفي غيظه وتسكن من ثائرة 

                                      
  .118ع سابق، ص هالل فرغلي، مرج: أنظر -1
 .240رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق، ص: أنظر-  
، دار النهضة 1997، 2ط  -دراسة مقارنة - أمحد شوقي عمر أبوخطوة، التدخل يف الدعوى اجلنائية: أنظر -2

 .87العربية، ص 
، ص 1998ة، القاهرة، ،دار النهضة العربي1حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط:  أنظر -3
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 .87أمحد شوقي عمر أبوخطوة، املرجع السابق، ص : أنظر -4
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ألنّ هذا احلق ثابت للمجتمع ككل وللدولة  ،ال ميلك حق توقيع العقابكان وغضبه حىت ل
 .بوصفها النظام القانوين للمجتمع متثلها يف ذلك النيابة العامة

بأنّ النظام املدين التبعي ميكّن احملكمة اجلنائية من أداء دور تربوي ورادع يف  1كذلك قيل
دنية التبعية حبكم واحد، فالعقوبة احملكوم وامل ذلك بالفصل يف الدعوى العموميةو ،وقت واحد

 .ا مع التعويض تكون أكثر فاعلية وتأثريا

 :ضمان التنفيذ:البند اخلامس

اإلكراه اإلجراءات اجلنائية جتيز اللجوء إىل  من أهم فوائد اللجوء إىل الطريق اجلنائي أنّ إن
نية اليت تقضي ا احملاكم لتزامات املدلتأمني تنفيذ اإل" Contrainte par corps"البدين 
ويستفيد املضرور أيضا من احلكم على فاعل اجلرمية وشركائهم واملتدخلني معهم،  ،اجلنائية

 .واحملرضني بالتضامن بالتعويضات عن األضرار الناشئة عن اجلرمية

وقد يشمل هذا التضامن أيضا مجيع املسامهني يف اجلرائم املتالزمة، وتتضح فائدة احلكم 
امن إذا علمنا أنّ املضرور ميلك أن يدعى بالتعويض أمام القضاء اجلنائي على املسئولني بالتض

 .2مدنيا عن أفعال اجلاين الضارة

اليت تعود بالنفع على اين عليه على أثر منحه حق  افة إىل هذه االعتبارات واملزاياوباإلض
ت أخرى كثرية تعود إىل مصلحة اتمع هناك مزايا واعتبارا ،عاء مدنيا أمام احملاكم اجلنائيةاإلد

فقد ذهب البعض إىل أنّ املصلحة االجتماعية تقتضي سد هذه الفجوة ، 3بأثره ومصلحة العدالة
بالعمل على أن يتكامل قانون العقوبات مع القانون املدين من أجل إرضاء شعور اين عليه 

 اتمع وجيب أن يهدف النظام يفوباجلزاء املوقع على اجلاين، فاملضرور من اجلرمية عض
اإلجرائي إىل حتقيق مصاحله الشخصية أسوة مبصاحل اتمع، ومن غري املنطقي عند تنظيم 

                                      
دار النهضة  ،1995، 2أمحد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، ط: أنظر -1

  .33العربية، ص 
 .242رباب عنتر السيد إبراهيم، املرحع السابق،  ص: أنظر-  
  . 118هالل فرغلي، املرجع السابق، ص : أنظر -2
 .70- 69أمحد الزقرد، جملة احلقوق الكويتية، املرجع السابق، ص -  
 .88: 85أمحد شوقي عمر أبوخطوة، املرجع السابق، ص : أنظر -3
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استبعاد مصلحة اين عليه  -بغية حتقيق مصلحة اتمع اليت تأثرت بوقوع اجلرمية -اإلجراءات
ه املصلحة مع إشباع مصلحة إنّ إشباع هذوعليه فالشخصية اليت تأثرت أيضا بذات اجلرمية، 

  1.اتمع يف إطار اإلجراءات اجلنائية الناشئة عن اجلرمية أمر واجب
ملزايا اليت تعود على املضرور من نظام اإلدعاء باحلق املدين أمام احملاكم كانت هذه جممل ا

يف الوقت  واملتمثلة يف اعتبارات السرعة والفاعلية واالقتصاد) النظام املدين التبعي(اجلنائية 
والنفقات وشفاء غيظ اين عليه، وضمان تنفيذ احلكم، باإلضافة إىل اعتبارات العدالة 
ومصلحة اتمع وكذا املركز القانوين الذي يكتسبه املضرور بعد اإلدعاء باحلق املدين حيث 

 . يكتسب مركز اخلصم يف الدعوى

، مصريف  ب قد حرم منها مجيعاوبإعمال هذه املزايا جند أنّ املضرور يف جرائم اإلرها
فباإلضافة إىل عدم وجود نظام تعويضي خاص باين عليهم يف جرائم اإلرهاب مثلما فعلت 

 .2)اإلدعاء باحلق املدين(معظم التشريعات املقارنة، جنده حيرم كذلك من هذه امليزة 

يها يف قانون ويترتب على ذلك أنه ال يستفيد من النظم اإلجرائية التعويضية املنصوص عل
سوى الطريق املدين، فله أن ينتظر حىت الفصل يف الدعوى  جراءات اجلنائية، فليس أمامه إذااإل

طالت سنني، وبعد ذلك يستعني واجلنائية حبكم بات حىت حيق له رفع دعواه املدنية حىت ل
امي، مبحامي لرفع دعواه ومباشرا حيث ال تقبل صحيفة الدعوى إال بالتوقيع عليها من حم

ويكون احلكم اجلنائي مقيدا للقاضي املدين يف حبثه إعماال لقاعدة اجلنائي يوقف املدين ويقيده، 

                                      
  .25أمحد فتحي سرور  املرجع السابق، ص : أنظر -1
 .243رباب عنتر السيد إبراهيم، املرجع السابق،  -  
يف الوقت ذاته جند التشريعات املقارنة اليت وضعت أنظمة تعويضية خاصة بتعويض اين عليهم يف جرائم  هذا -2

اإلرهاب مثل التشريع الفرنسي واجلزائري ال حتظر اإلدعاء باحلق املدين على املضرورين يف جرائم اإلرهاب حيث 
احملكمة اجلنائية ملن أصابه ضرر شخصي ومباشر من رفع الدعوى املدنية أمام . ف.ج.من قانون إ 1808أجازت املادة 

  .اجلرمية
. 179، دار النهضة العربية، ص 1986فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط : أنظر يف تفصيل ذلك
ه جيوز لكل من أصابه ضرر بسبب اجلرمية أن يرفع دعوى حبق«: ج الكوييت على أنه.إ.من ق 111وكذلك تنص املادة 

 ).، من الرسالة223أنظر سابقا ص ( »املدين أمام احملكمة اجلنائية
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احلكم الذي مل يكن له دور فيه وما إىل ذلك من اآلثار املترتبة على سلب املزايا اليت ووه
 .من ضحايا اجلرائم اإلرهابية يف مصر عرضنا هلا سابقا

نسبة لنظام اإلجراءات بالزايا من املضرور يف جرائم اإلرهاب هذه امل تسلب إذا كانت قدو
سبب انتشار أنّ املشرع كان متأثرا بسياسة القمع والعقاب ببويبد أين ،يصرامل اجلزائية

إال أن الوضع ،ال مبصلحتهومن اجلرائم اإلرهابية  ين مبوقف املضرورتيع الظاهرة فجأة، فلم
ضحايا اجلرائم اإلرهابية لإلدعاء مدنيا أمام حمكمة اختيار حيث أن إمكانية  ،خمتلف يف اجلزائر

ما سنتطرق إليه من خالل هذا ووه ،هؤالء الضحايا تناوليبقى أمرا متاحا ويف م،اجلنايات
 .املبحث

 إقامة الدعوى املدنية أمام حمكمة اجلنايات: املطلب الثاين

ها حق اتمع يف عقاب من سبق وأن ذكرنا أنه مبجرد وقوع اجلرمية اإلرهابية، ينشأ عن
تثبت مسؤوليته اجلنائية عنها، ووسيلته يف ذلك الدعوى العمومية، وحق تعويض من أضرت به 

  1.اجلرمية ووسيلته يف اقتضاء هذا احلق الدعوى املدنية اليت خيتص ا القضاء املدين أصال
ت بعض التشريعات على فقد أجاز ،إالّ أنه نظرا ألنّ اجلرمية اإلرهابية هي مصدر الدعويني

وذلك  2،)حمكمة اجلنايات(غرار التشريع اجلزائري إقامة الدعوى املدنية أمام القضاء اجلزائي 
العتبارات عديدة منها أنّ القضاء اجلنائي ميلك سلطات واسعة يف االستدالل حول وقوع 

عنها، ومن شأن هذا  اجلرمية ونسبتها إىل فاعلها، مما ييسر له الفصل يف الرتاع املدين الناجم
االختصاص االستثنائي احليلولة دون تضارب األحكام خبصوص عناصر الرتاع املشتركة بني 
الدعويني، وحيقق كذلك تبسيطا يف اإلجراءات من خالل طرح الرتاع على حمكمة واحدة بدال 

  .من عرضه على احملكمتني
ا جواز حتريك الدعوى منه ،وقد أدت وحدة مصدر الدعويني إىل وجود روابط بينهما

ووجوب إيقاف  3أمام قاضي التحقيقأو العمومية بواسطة املضرور من اجلرمية أمام احملكمة 
                                      

حممد شتا أبوسعد، الرباءة يف األحكام اجلنائية وأثرها يف رفض الدعوى املدنية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، : أنظر -1
 .671، ص 1997، 3ط
 .ج.إ.ق 3/1تنص املادة  -2
 .97ابق، ص أمحد شوقي الشلقاين، املرجع الس: أنظر -3
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وتقيد القاضي املدين باحلكم  ،الفصل يف الدعوى املدنية حلني الفصل يف الدعوى العمومية
ايزتان عن اجلزائي فيما خيص ثبوت الواقعة وإسنادها إىل املتهم، ومع ذلك فالدعويان متم

بعضهما، إذ أنّ الدعوى العمومية موضوعها طلب معاقبة اجلاين، وخصماها النيابة العامة 
تنازل عنها، بينما الدعوى املدنية موضوعها طلب أوتواملتهم، وال جيوز للنيابة أن تتركها 

وخصومها املضرور من اجلرمية كمدعى واملدعي عليه املسؤول عن  ،التعويض عن الضرر
يتصاحل بشأا مع املدعى أو يتنازل عنها أو املدنية، إال أنه ميكن للمدعي أن يتركها  احلقوق

  .عليه
وفيما يتعلق بإقامة الدعوى املدنية أمام حمكمة اجلنايات فمن املعلوم أنّ عناصر الدعوى 

األطراف، واختصاص القضاء اجلزائي استثناءا أو املدنية ثالث هي السبب واملوضوع واخلصوم 
الفصل يف الدعوى املدنية، منوط بتوافر شروط معينة يف سببها وموضوعها فضال عن حتريك ب

ا كانت حمكمة اجلنايات غري فإذا ختلف أحده ،الدعوى العمومية بعد وقوع اجلرمية اإلرهابية
  .خمتصة

لكن الدعوى املدنية ال تقبل بالرغم من اختصاص حمكمة اجلنايات ا إال إذا توافرت 
على أنّ نشوء الدعويني . معينة يف طريف الدعوى وبوشرت إجراءاا طبقا للقانونشروط 

نظرت الدعوى املدنية أمام والعمومية واملدنية عن اجلرمية اإلرهابية يولد عالقة بينهما حىت ول
  .1القسم املدين يف احملكمة

 شروط اختصاص حمكمة اجلنايات بالفصل يف الدعوى املدنية: األولالفرع 

الدعوى أو بالفصل يف اإلدعاء املدين  نّ احلديث عن شروط اختصاص حمكمة اجلناياتإ
 ،املدنية التبعية املرفوعة أمام حمكمة اجلنايات واليت يكون موضوعها جرب الضرر والتعويض عنه

يتطلب منا أن نتحدث عن ثالثة مسائل هي إثبات الفعل اجلرمي، وإثبات الضرر وقيام العالقة 
  .وكون موضوع الدعوى املدنية نفسها طلب تعويض عن ضرر. ني الفعل والضررالسببية ب
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  .وقوع اجلرمية اإلرهابية: األول البند
ختصاص بالفصل يف الدعوى املدنية املرفوعة أمامها كي تكون حملكمة اجلنايات سلطة اإلل

نّ وأ. ةوى العامجيب أن تكون هناك وقائع جزائية مرفوعة بشأا الدع ،تبعا للدعوى العمومية
اجلرمية حمل املتابعة ثابتة ضد املتهم املدعى عليه، ألنه إذا ظهر حملكمة اجلنايات من خالل 

غري ممكن أو إجراءات املرافعة أنّ الوقائع اجلرمية املتابع من أجلها املتهم املدعى عليه غري ثابتة 
وحتكم كقاعدة عامة  ،املتهم جزائيايتعين عليها أن حتكم برباءة  هفإن ،إسنادها إىل املدعى عليه

اعتبار أنّ الدعوى املدنية اليت أقيمت أمام حمكمة اجلنايات بصفة بعدم اإلختصاص مدنيا على 
تبعية ال ميكن يف مثل هذه احلال أن يقال أا ناشئة عن جرمية، كما ال ميكن القول أنّ الدعوى 

ة من قانون اإلجراءات ثالثة من املادة الثالثاملدنية تابعة للدعوى اجلزائية وفقا لنص الفقرة ال
أنّ حمكمة اجلنايات خمتصة بالفصل يف هذه  ةال جيوز القول يف مثل هذه احلالكما . اجلزائية
من قانون اإلجراءات اجلزائية يف فقرا  316ولكن خالفا هلذه القاعدة نصت املادة . الدعوى

يف الدعوى العمومية تفصل دون إشراك احمللفني بعد أن تفصل حمكمة اجلنايات " على أنه األوىل
من املتهم احملكوم برباءته ضد أو يف طلبات التعويض املدين املقدمة سواء من املدعي املدين 

ومعىن ذلك أنه يف مثل هذه احلالة فقط وتطبيقا لنص خاص جيوز حملكمة .1"املدعى املدين
 الدعوى املدنية، وال جيوز هلا أن تقضي اجلنايات إذا قررت احلكم برباءة املتهم أن تفصل يف

ولقد تأيدت وجهة النظر هذه بقرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ . اختصاصها مبعد
حيث يفهم من هذا النص أنه يتعين على احملكمة يف حالة "جاء فيه  30حتت رقم  14/3/1978

أو نت هذه الدعوى مقبولة احلكم برباءة املتهم أن تفصل يف موضوع الدعوى املدنية إذا كا
  ."بعدم قبوهلا إذا ثبت عكس ذلك، إال أنه ال جيوز هلا إطالقا أن تقرر عدم اختصاصها

أنه إذا كان جيوز للمحاكم اجلزائية غري حمكمة اجلنايات أن حتكم بعدم ووخالصة القول ه
فإنّ ،جلزائيةاالختصاص بالفصل يف الدعوى املدنية التبعية كلما حكمت بالرباءة يف الدعوى ا
بالرفض أو ذلك ال جيوز حملكمة اجلنايات اليت جيب أن تفصل يف الدعوى املدنية التبعية بالقبول 

  .حكمت بالرباءةووال حتكم بعدم االختصاص ول
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لكن إذا حصل أن انقضت الدعوى العامة لسبب من األسباب املنصوص عليها يف املادة 
قررت حمكمة اجلنايات احلكم بانقضائها من تلقاء و. السادسة من قانون اإلجراءات اجلزائية

فهل ستبقى خمتصة بالفصل يف الدعوى املدنية  ،النيابة العامةأو بناءا على طلب املتهم أو نفسها 
التبعية؟ إنّ اجلواب على هذا السؤال يقتضي القول أنه إذا كانت كلّ من الدعويني اجلزائية 

فإنّ احملكمة  ،ت قبل نشوء السبب القانوين لالنقضاءواملدنية قد رفعتا أمام حمكمة اجلنايا
بل  ،ستحكم حتما بانقضاء الدعوى العامة ولكنها ال حتكم بانقضاء الدعوى املدنية التبعية

تبقى خمتصة بالفصل فيها نظرا إىل أنّ االختصاص كان قد انعقد للمحكمة يوم أن كانت 
يات على الرغم من احلكم بانقضاء الدعوى ومعىن هذا أنّ حمكمة اجلنا. الدعوى العامة قائمة

وال جيوز هلا أن حتكم . فإنه يتعني عليها أن تتابع إجراءات الفصل يف الدعوى املدنية ،العمومية
بعدم االختصاص إال يف حالة واحدة هي حالة إقامة الدعوى املدنية بعد نشوء السبب القانوين 

ستكون قد فقدت شرط اختصاصها قبل  ةاحلال النقضاء الدعوى العامة، ألنّ احملكمة يف هذه
 .1ذلك

 أن يكون موضوع الدعوى تعويض عن الضرر الناشئ من اجلرمية اإلرهابية: البند الثاين

له هدف آخر، سوى سبب رفع الدعوى املدنية أمام حمكمة اجلنايات ليس أو إنّ موضوع 
 2عرضه،أو جسمه أو يف ماله  نشأ عن االعتداء اإلرهايب وأصاب اين عليهجرب الضرر الذي 

فإذا كانت اجلرمية من اجلرائم اليت ال يترتب عليها ضرر، وهي ما يطلق عليها اسم جرائم 
اخلطر كجرمية محل سالح دون رخصة، فإنه ال جيوز إقامة دعوى مدنية بالتبعية للدعوى 

  .العمومية املرفوعة عن مثل هذه اجلرائم النتفاء الضرر
يتعلق احلق يف الدعوى املدنية املطالبة بتعويض «: ج بأنه.إ.ق 2/1ادة فاملشرع نص يف امل

خمالفة بكل من أصام شخصيا ضررا مباشرا تسبب عن أو جنحة أو الضرر الناجم عن جناية 
  .»اجلرمية

                                      
 .18فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري والعملي، مطبعة البدر، اجلزائر، ب س ن، ص: أنظر -1
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 ،حيميها القانون غري مالية للمضرورأو مصلحة مالية أو املساس حبق أو اإلخالل ووالضرر ه
املصلحة، كما أو اجلزئي للحق أو ذا اإلخالل صورة اإلهدار الكلي ويستوي أن يتخذ ه

  .1معنوياأو يستوي أن يكون الضرر ماديا 
وشروط الضرر بصفة عامة هي أن يكون حمققا ومباشرا وشخصيا، مع العلم أنّ املشرع 

أن يكون الضرر يستند إىل حق مشروع حيميه القانون : الفرنسي أضاف شرطني آخرين مها
 .2ال يكون مبنيا على سبب خمالف لألخالقوأن 

                                      
 .215علي مشالل، املرجع السابق، ص : انظر -1
  :أن يستند الضرر إىل حق مشروع حيميه القانون) أ -2

يستتبع هذا الشرط تساؤال عما إذا كان حيق للخليلة أن تطالب بتعويض عما أصاا من ضرر ناتج عن وفاة خليلها يف 
  حادثة جرمية؟

 إىل قبول طلب أوىلرفة اجلنائية مبحكمة التمييز الفرنسية عمدت يف مرحلة مل يستقر االجتهاد على رأي ثابت، إذ أنّ الغ
سرياي،  28/2/1930متييز جنائي فرنسي . [التعويض من اخلليلة كلما كانت عالقتها باين عليه ثابتة متتابعة

ثالثة أصرا يف مث انتقلت إىل مرحلة ثانية رفضت فيها مثل هذه الدعوى مبوجب قرارات مبدئية ]. 140، 1، 1931
متييز مدين فرنسي [ 27/7/1937، ووافقتها الغرفة املدنية على الرفض يف قرار صدر يف 13/2/1937
مث عادت الغرفة النائية يف مرحلة ]. 466، 1937، األسبوع القانوين 221، 1، 1937، سرياي 27/7/1937

  .مىت كان ضررها شخصيا ومتأتيا مباشرة عن اجلرمية ثالثة تقر للخليلة اليت فقدت خليلها يف حادثة حقها يف التعويض
واستمرت يف الوجهة ذاا عندما أقرت قبول امرأة تويف خليلها يف حادث جرمي أن تطالب بالتعويض عن ضرر تولد هلا 
مباشرة عن وفاته إذا كان ثبت أا شاركته العيش املشترك مدة طويلة وكانت هذه املشاركة قد خلقت بينهما 

  ].12971، 2، 1963، األسبوع القانوين 20/12/1962متييز جنائي فرنسي، .[اطف ومصاحلجوعو
وهكذا ظهر االختالف يف االجتهاد بني الغرفة املدنية الرافضة لدعوى اخلليلة وبني الغرفة اجلنائية اليت تقبل مثل هذه 

شباط  27تني بقرار مبدئي أصدرته يف فتدخلت حمكمة التمييز بغرفتها املختلطة وحسمت اخلالف بني الغرف. الدعوى
من القانون املدين ليس معلّقا على قيام عالقة شرعية بني املدعي  1382وأثبتت فيه أنّ إعمال املادة  1970سنة 

، )Chambre mixte(قرار الغرفة املختلطة . [والضحية املباشرة ما مل تكن العالقة بينهما ذات طابع جرمي
  ].16205، 2، 1970انوين ، األسبوع الق27/2/1970
  :خمالف لألخالقأو أن ال يكون الضرر مبنيا على سبب غري مشروع ) ب

يعرض ذا اخلصوص سؤال يكمن يف معرفة ما إذا كان للمسحوب له الذي قبل بشيك دون مئونة، وهوعلى بينة من 
  الشيك؟ األمر، أن يطالب ساحبه بالتعويض عن الضرر الذي حلق به من جراء فعل سحب هذا

من البين أنّ املستفيد من الشيك قد قبله مع علمه بأنه ال رصيد له، فيكون قد ارتكب بدوره فعال جرميا شارك به يف 
حتقق جرمية سحب شيك دون مقابل، ويف هذه احلالة ال يكون له أن يعتمد اجلرمية من أجل االدعاء بالتعويض عن 
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القضاء اجلزائي، غري أو الضرر سواء أقيمت أمام القضاء املدين وفأساس دعوى التعويض ه
أنّ اختصاص هذا األخري بالدعوى املدنية يتطلب يف هذا الضرر شرطني خاصني ال يتطلبهما يف 

ا مباشرة، باإلضافة إىل الشروط نشوء الضرر عن اجلرمية، وارتباطه : احملاكم املدنية ومها
 1.عامة للضررال

 :شروط الضرر اخلاصة باختصاص حمكمة اجلنايات يف الدعوى املدنية :األوىلالفقرة 

 :اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي 

 :أن يكون الضرر ناشئا عن اجلرمية اإلرهابية: أوال

ن الضرر املطالب بالتعويض ال ختتص حمكمة اجلنايات بدعوى التعويض املدنية، إال إذا كا
مبعىن أنه البد أن تقوم  2عنه نامجا عن اجلرمية اإلرهابية اليت حركت بشأا الدعوى العمومية،

 .3بني الضرر واجلرمية اإلرهابية عالقة السببية

وبناءا على ذلك ال اختصاص حملكمة اجلنايات بالدعوى املدنية إذا كان الضرر نامجا عن 
إذا انقطعت رابطة السببية لوجود سبب أو  ،4وافر بشأنه سبب إباحةأوتيه، فعل غري معاقب عل

السبب وأجنيب كالقوة القاهرة مثال، حيث أنّ هذا السبب األجنيب الذي تنقطع به السببية، ه
الكايف بذاته إلحداث النتيجة، فال يكفي أن يكون مستقال عن فعل الفاعل بل جيب أن يكون 

                                                                                                                     

، جملة القصر 10/1/1974متييز جنائي فرنسي [أمام القضاء اجلزائي فيكون إدعاؤه ذا الضرر مردودا . ضرره
 Nul ne peut se: خستهأو فاملبدأ هوأنه ال ميكن للمرء أن حيتج يف دعواه وسندا هلا خبطئه ]. 550، 1974

prévaloir de sa propre turpitude ،ا ملطالبةشريكه ببدل  فالذي يشارك يف جرمية ال حيق له أن يتذرع باجلرمية ذا
  .إنما يبقى له أن يطالب بقيمة الشيك الذي ميثل دينه املترتب له قبل الشيك. ضرره

ولكن إذا حصل تصادم بني سيارتني جر إىل أضرار جسدية بالسائقني وكان مرد احلادث إىل خطأ كلّ من السائقني 
حلادث فيحتج عندها ليس خبطئه وإنما خبطأ فيكون ألحدمها أن يطالب السائق اآلخر بالتعويض عن ضرره الناتج عن ا

 .األولالسائق الثاين الذي اختصمه، وهواخلطأ الذي يتميز عن خطأ 
 .100أمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق، ص : أنظر -1
 .15فضيل العيش،  املرجع السابق، ص : أنظر -2
نائية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الدعوى اجل - جالل عبد املنعم، أصول احملاكمات اجلزائية: أنظر -3

 .295، ص 96وت19بريوت، 
 .100أمحد شوقي الشلقاين، املرجع السابق، ص : أنظر -4
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كما ال ختتص حمكمة اجلنايات بالدعوى املدنية التبعية مىت  ،الضررقادرا بذاته على حتقيق 
أما إذا . املسؤولية عن األشياءأو أسست هذه األخرية على خطأ مدين كخطأ حارس البناء 

عوى وجد لصاحل املتهم عذر مانع من العقاب، فإنه ال ينفي وجود اجلرمية واالختصاص بالد
  1.املدنية

دون حمكمة (ءات اجلزائية للمدعي أن يطلب من حمكمة اجلنايات قانون اإلجراكما أجاز 
يف حالة الرباءة تعويض الضرر الناشئ عن خطأ املتهم الذي يستخلص من ) اجلنح واملخالفات

 2.الوقائع موضوع االام

 :أن يكون الضرر شخصيا: نيااث

أو شرفه  أوماله أو واملقصود ذا الشرط أن يكون الضرر قد أصاب أحدا يف شخصه 
كرامته، هنا يكون الضرر شخصياـ فما مل يثبت أنّ الضرر قد أصاب الشخص شخصيا ال 
يسوغ له قانونا املطالبة بالتعويض عنه، مبعىن أنه ال جيوز ألحد أن يطالب بالتعويض عن ضرر 

 .3أصاب غريه مهما كانت صلته ذا الغري

أو سان عن ضرر أصاب أحد أقاربه وتأسيسا على ما تقدم، ال يقبل اإلدعاء مدنيا من إن
أما إذا كان الضرر واقعا على غريه وأصابه شخصيا، فتكون دعواه مقبولة، . زوجتهأو ده أوال

إذ  ،4وبعبارة أخرى ال يشترط أن تكون اجلرمية قد وقعت مباشرة على من أصابه ضرر منها
ل يف اجلرائم احلاوكما ه -يكفي أن تقع اجلرمية على شخص ويتعدى ضررها إىل غريه

ده وأبويه أوالمن  -اإلرهابية اليت متتد آثارها بشكل واسع إىل خلف اين عليه فيها العام

                                      
إذا وجد لصاحل املتهم عذر مانع من العقاب، قضت احملكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت يف «ج ج.إ.ق 361املادة  -1

 .»357من املادة  3و 2فق ما هومقرر يف الفقرتني الدعوى املدنية عند االقتضاء و
 .فرنسي. ج.إ.ق 372ج اليت سبقت اإلشارة إليها واليت تقابلها املادة .إ.ق 316املادة  -2
دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة يف القوانني األردنية  -كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية: أنظر -3

 .265، ص 2008ريها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، واملصرية والسورية وغ
  . 317، ص 1987، املطبعة اجلديدة، دمشق، 4عبد الوهاب حومد، أصول احملاكمات اجلزائية، ط: أنظر -4
، لبنان، 1علي حممد جعفر، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط -  

 .138-137، ص 2004
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ألنّ الضرر امتد إليهم رغم أنه مل يصبهم فهؤالء كلهم حيق هلم املطالبة بالتعويض  -وزوجته
  .عتداء اإلرهايب يف أشخاصهماإل

بامسه اخلاص عن اعتداء إرهايب وقع على  وبناءا على ما سبق جيوز للزوج اإلدعاء مدنيا
أو بالنسبة للولد الذي فقد أحد والديه  ونفس الشيء ،أدبياأو زوجته وسبب له ضررا ماديا 

 .األم اليت فقدت أحد أبنائها بسبب اجلرمية اإلرهابيةأو األب أو كالمها 

يف األسرة عما  حق مقرر للورثة واألزواج واألقاربووبصفة عامة فإنّ اإلدعاء املدين ه
وقد ذهب القضاء يف فرنسا إىل أنّ هذا احلكم ينطبق على . ماديأو يصيبهم من ضرر معنوي 

مرة كحاضنة الطفل القتيل، تكل من كانت له مع اين عليه يف اجلرمية صالت عاطفية مس
  .ما مل يذهب إليه القضاء يف اجلزائر على األقل فيما يتعلق باجلرائم اإلرهابيةووه

ما ينبين على شرط شخصية الضرر، عدم قبول اإلدعاء املدين من شخص تذرع بأنّ ك
ألنّ هذا  1الضرر أصاب املصلحة العامة وامتد إليه حبكم الضرورة، باعتباره أحد أفراد اتمع،

يعترب خلطا بني الدعويني العمومية واملدنية، وقد عبرت حمكمة النقض املصرية عن هذه القاعدة 
القلق واالضطراب الذي يتولد عن اجلرمية لدى أحد املواطنني، ال جيوز اإلدعاء به  «: يف قوهلا

 .»مدنيا أمام احملكمة اجلنائية

ومن أبرز تطبيقات الضرر العام الذي يصيب اتمعات، الضرر الناجم عن اجلرائم 
ضطرابات يف إطار مواجهة العنف واإل اإلرهابية، خاصة يف ظل حالة الطوارئ اليت قد تعلن

سواء من جانب اجلماعات اإلرهابية يف إطار مترير مشروعها وترهيب  ،النامجة عن اإلرهاب
أين قد تفرط يف  ،من جانب الدولة يف سبيل مكافحتها لإلرهابأو  ،وختويف املواطنني

والشك أنّ هذا يف حد ذاته يعترب . ستقراراإلومن الالّأما يضع جوا من وعمال القوة، وهاست
يصيب كافة األشخاص سببه عدم الشعور باألمن واالستقرار، فهذا النوع من الضرر ال  ضررا

 .  ميكن اإلدعاء بشأنه مدنيا أمام احملاكم اجلنائية، بسبب نطاقه وخصوصيته

   

                                      
  . 266كامل السعيد، املرجع السابق، ص : أنظر -1
 .220، ص1993، لبنان، 1دراسة مقارنة، دار املنشورات احلقوقية، ط -عاطف النقيب، أصول احملاكمات اجلزائية -
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 :أن يكون الضرر حمققا: ثالثا

الشرط أن يكون الضرر ثابتا على وجه اليقني واقعا حتما، وذلك بأن يكون  مضمون هذا
حبيث إذا مل يكن كذلك عد ضررا حمتمال، والضرر  ،اإلرهابية لضرر نتيجة الزمة للجرميةا

ما يطلق عليه وسيقع حتما وهأو احملقق إما أن يكون حاال مبعىن أن يكون قد وقع فعال، 
وجود هذا احلق ومن مثّ وجب  ،وتربير ذلك أنّ الدعوى تستند إىل حق 1بالضرر املستقبل،

  .كي تنشأ الدعوى اليت حتميهتأكد عناصره، و
الزم إلمكان  األولوينبغي التفرقة بني الضرر العام الناجم عن اجلرمية والضرر اخلاص؛ ف

القول بتوافر أركان اجلرمية، وكثريا ما يتطلبه القانون كركن موضوعي قائم بذاته، مستقال عن 
  .ة التقديرية للقاضيفتعود مسألة تقديره إىل السلط ،بينما الضرر اخلاص الفعل املادي

كما ينبغي التفرقة بني الضرر احملتمل والضرر املستقبل، فقد يكون الضرر مستقبال لكنه 
تأخر حلوله، فال جيوز استبعاد التعويض عن  ضرر حمقق ولكنوفالضرر املستقبل ه حمققا،

ببت له ضررا الضرر املستقبل، إذ جيوز احلكم بتعويض اين عليه يف اجلرمية اإلرهابية اليت س
احلكم بالتعويض عن العاهة املستدمية اليت بدنيا سيقعده عن العمل يف املستقبل، كما جيوز 

ويصح  ،بعد، ولكنها ستتحقق مستقبال كلها أضرارها مل حتقق أنّوسببها اإلعتداء اإلرهايب،ول
املتوسط، عند تقدير قيمة التعويض ما حيتمل أن يعيشه اين عليه يف  تبعا لذلك أن يراعى

وكذلك مقدار النقص الدائم من كفاءته يف العمل حبسب ما سيكون عليه مستقبال، فضال عن 
سب الذي فاته كاالعتبارات األخرى املختلفة كمصاريف العالج ومدة التعطيل عن العمل وال

  .بالفعل

                                      
ة أولعليه عن مز فبعض اجلرائم ال ميكن أن يظهر أثرها إال يف املستقبل مثل جرمية الضرب والكسر اليت تعطل اين"  -1

أعماله طيلة فترة عالجه، فال ميكن تقدير التعويض يف هذه احلالة فورا، لذا جيوز صدور حكم بالتعويض املؤقت، مث يتم 
إعادة النظر يف تقدير التعويض وحتديد الضرر النهائي الذي وقع على اين عليه، أما إذا صدر احلكم بالتعويض النهائي 

 جمال إلعادة تقديره من جديد، وأنّ الضرر االحتمايل ال يصلح أساسا لطلب التعويض عنه ألنه عن الضرر احلاصل، فال
  ".غري حمقق الوقوع 

، 2005حممد علي سامل احلليب، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، : أنظر -  
 . 88ص 
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يشترط أن يكون الضرر حاال بل يكفي أن يكون مؤكدا وإن ال وخالصة هذا الشرط أنه 
وقد قرر القانون املدين يف هذا الشأن أنه مىت مل يتيسر  ،أثره ال يظهر إال يف املستقبل كان

به للمحكمة أن تعين مدى الضمان تعيينا ائيا، فلها أن حتتفظ للمتضرر باحلق يف أن يطالب 
وز إعادة عادة النظر يف التقدير، أما إذا حتدد الضرر قبل احلكم، فإنه ال جيإلخالل مدة معينة، ل

  .1كان املدعى عليه قد وصفه بأنه مؤقتوالنظر يف التعويض ول
  :أنواع الضرر :الفقرة الثانية

الدعوى املدنية أمام القضاء اجلزائي سوى  تناولكان االجتاه يف بادئ األمر بأن ال ت
ى الدعو ومل تكن األضرار املعنوية ذات شأن يف. األضرار اجلسدية الناجتة عن اجلرم املرتكب

م بالتعويض عن الضرر سلّاملدنية، حىت أنّ حمكمة النقض الفرنسية بصورة عامة مل تكن ت
عن  بوجوب التعويض توأقر تعاد اإالّ أ 2غري قابل للتقدير ااملعنوي ألنه حسب رأيه

 .3الضرر املعنوي

  :الضرر املادي :أوال
ة كرتع ملكيته دون حق عن املقصود بالضرر املادي ما يلحق بأموال ومصاحل املتضرر املالي

. قت أضرار مبمتلكاتهأوحليكون ضحية احتيال أدى إىل االستيالء على أمواله أو شيء ميلكه 
ون هذه األضرار يطلب التعويض عنها أمام احملكمة اجلزائية تبعا للدعوى العامة شرط أن تك

قيمة مالية تصيب  إخالل مبصلحة ذاتوفالضرر املادي ه،ناجتة مباشرة عن اجلرمية اإلرهابية
يف أية أو يف ماله أو  سواء يف سالمة جسده ،املضرور يف حق من حقوقه اليت حيميها القانون

 دراستها  اليت سبقتو ،طلوبة يف الضررهذا مع حتقق الشروط املو ،مصلحة مادية مشروعة

                                      
 .220ق، ص عاطف النقيب، املرجع الساب: أنظر -1
  .69، ص 1952، النشرة القضائية اللبنانية 25/1/1952حمكمة النقض الفرنسية، قرار  -2

3
- Conseil d’Etat, Assemblée pléniére 29 Oct. 1954, D. 1954, 767.  

   Conseil d’Etat, 24 mars 1961- S- 1962. 82 NOTE Vignes. 

   Et 4 nov. 1966- G.P. 1967 – 1- 250 ET 17 Janv. 1990. D. 1990. 254.  
، 2002، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1مصطفى العوجي، دروس يف أصول احملاكمات اجلزائية ط:أنظر -

  .63ص
Cass. Chambres réunies, 15 juin 1833, S. 1833.1.458.-  
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  :الضرر املعنوي: اثاني
الذي يسببه له اإلعتداء األمل ومكانته ومسعته والضرر الذي يلحق بشعور اإلنسان وه

يعود للقاضي و .أي شيء مملوكأو  ،ما شابهوأخ أو أم أو اإلرهايب كفقدان عزيز عليه من أب 
عدم جدية اإلدعاء ذا الشأن وفقا ملا يتوافر لديه من وقائع الدعوى املعروضة أو حتديد جدية 

يشمل  «: على أنّ  تنصاليت و ق م ج مكرر 182مستندا يف تقديره على نص املادة أمامه 
  .»السمعةأو الشرف أو التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحلرية 

 ع اجلزائري مل يستبعد جاءت هذه املادة مؤكدة من جهة لصحة الرأي القائل بأنّ املشر
ودليله يف ذلك عدم وجود نص  ،وهلة أولالضرر املعنوي كما قد يتوهم القارئ  التعويض عن

ن يف التقنينات العربية اليت جاءت أحكام موادها واضحة كالقانون املصري الشأوصريح كما ه
 217مدين، ويف القانون الكوييت املادة  225مدين، والقانون اللييب يف املادة  222 يف املادة

 83/1، 82مدين، والقانون التونسي يف املادتني  78/1مدين، ويف مدونة التقنني املغريب املادة 

 . 1مدين

ضاعا أخرى جديرة أو هة ثانية تضمنت أحكام املادة املذكورة أعاله قيما وومن ج
  .مسعته واعتربته ضررا أدبياأو بشرفه، أو بالتعويض، كاملساس حبرية الشخص 

                                      
جوان الذي أدخل  20الصادر بتاريخ  10- 05مكرر مبقتضى قانون رقم  182حىت قبل استحداث نص املادة  -1

مبقتضاه تعديالت على بعض مواد القانون املدين اليت سبق ذكر بعضها، فإنّ ما يرجح أنّ املشرع مل يستبعد التعويض عن 
  :الضرر املعنوي األحوال والقرائن التالية

  .أنّ قانون العمل أجاز التعويض عن األضرار املادية واملعنوية اليت تلحق بالعامل -
  .من قانون األسرة تنص عن تعويض الضرر املعنوي املترتب عن فسخ اخلطبة 05املادة  -
من قانون اإلجراءات اجلزائية  أجازت للقاضي أن حيكم يف الدعوى املدنية اليت ترفع إليه تبعا للدعوى ¾ املادة  -

  .والقاضي املدين أن يكون ذلك لألصل وهأوىلاجلزائية وهواختصاص استثنائي خيوله احلكم بالتعويض فمن باب 
كذلك أنّ معيار ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ال يصدق فقط إال عن الضرر املادي، بل أيضا  -

لتعويض الضرر املعنوي، فقد تشع عن طبيب إشاعة كاذبة يف مقدرته الطبية، فتتأثر مسعته وينصرف عليه الزبائن 
 .فوته الكسب الذي كان جينيهفتلحقه من جراء ذلك خسارة فادحة، و) املرضى(
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أما القضاء اجلزائري فلم يهمل بتاتا التعويض عن الضرر املعنوي مىت توفرت شروطه 
، إذ قضى عن 29/05/1975ؤرخ يف امل 1399- 469وطالب به مستحقوه، ويف قرار رقم 

  .تعويض الضررين املادي واملعنوي
 06/11/1976، املؤرخ يف 10511: وكذلك قرار صادر عن الس األعلى حتت رقم

سنوات يف حادث مرور، وعلل  6فقضى بتعويض أحزان أم فقدت ابنتها البالغة من العمر 
يعوض من قبل  يقدر مبال،وألمل، وهعور باالشوإنّ الضرر املعنوي ه«: الس ذلك بقوله

 .»القضاء مبا بدا هلم جربا للخواطر

 :وإمجاال ميكن إرجاع الضرر األديب إىل األحوال اآلتية

ضرر أديب يصيب اجلسم كالعاهة اليت تعجز صاحبها عن الكسب وتسبب له أملا،  .1
الضرر املادي األعضاء، فيتمثل أو شوه يف الوجه أوتلف أحد األعضاء نتيجة حادث عمل، أوت

يف نقص القدرة على الكسب املادي، ويكون ضررا أدبيا ما ينتج أو يف إنفاق املال يف العالج 
 .اخل.. .عنه ذلك كالتشوه، واألمل،

ضرر أديب يصيب الشرف والسمعة، والكرامة كالقذف والسبب وهتك العرض  .2
 .الناسوإيذاء السمعة عن طريق الشائعات املغرضة، فتضر بسمعة املصاب بني 

ضرر أديب يصيب العاطفة والشعور واحلنان، وما يصيب اإلنسان يف معتقداته الدينية،  .3
أو االعتداء الذي يصيب أحد الوالدين، أو ومن أمثلة ذلك كعملية اختطاف ابن من أبويه 

 .د فيترتب عليه أسى وحزناألوال

 ضرر أديب يصيب الشخص نتيجة االعتداء على حق ثابت له، كحق الشخص يف .4
كاالعتداء على ملك الغري فيجوز للشخص أن يطالب بالتعويض األديب على حقه، أو احلرية، 

 .مل يصبه ضرر مادي من هذا االعتداءوحىت ل

إنّ التعويض عن الضرر األديب يتم كقاعدة عامة تقديره باملال كالضرر املادي، وانّ 
عنه، كما أنّ التعويض املعنوي السكوت عن عدم املطالبة بالتعويض األديب ال يعين التنازل 

ينتقل إىل اخللف دون حتديد حىت الدرجة الثانية كالزوج احلي، وأقارب امليت كاألب، واألم 
د، وإخوته، وأخواته، ومن املنطقي أنّ األوالد أوالد، واألوالألم وأولواجلد واجلدة لألب 

ملن حلقه حزن مبوت  ساوالتعويض يكون أسا. التعويض األديب ال يشملهم مجيعا إذا وجدوا
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املصاب، واخلالصة أنّ الضرر املعنوي ال ميحي وال يزول بتعويض مادي، فكل ما يف األمر أن 
يقصد بالتعويض أن يستحدث املضرور لنفسه بديال عما أصابه من ضرر أديب، فاملال كتعويض 

أو احلكم عن الضرر املعنوي جيد فيه املضرور مواساة تكفكف من حزنه، وقد يكون لنشر 
أما رقابة احملكمة العليا على ركن الضرر . االعتذار ما جيد فيه املضرور ردا العتباره بني الناس

فال تنظر إىل ما تثبته حمكمة املوضوع من وقائع مادية، بل أن ختتص وختضع لرقابتها مسألة 
  .فيه ضرر أديب، ومىت ينتقل احلقواحتمايل، وهل هأو التكييف بأنه ضرر، وبأنه حمقق 

تعرب عن أضرار معنوية أصابت معظم  ،خيلفها اإلرهاب اهلمجيوإن املاسي اليت خلفها 
قرار يقدر األضرار املعنوية ذا أو مع ذلك مل نتحصل على حكم واحد و ،اجلزائريني

 اخلصوص 

 :بني اجلرمية اإلرهابية والضرر عالقة السببية :ند الثالثالب

أمام حمكمة اجلنايات تبعا لدعوى احلق  -بصفة استثنائية -ةأجاز القانون رفع الدعوى املدني
رر ناشئا فإذا مل يكن الض 1الضرر احلاصل من اجلرمية اإلرهابية،والعام، مىت كان سبب رفعها ه

 2.ختصاص، النتفاء علّة االستثناءعن تلك اجلرمية انتفى اإل

إال إذا كانت اجلرمية  ،املدنيةومقتضى ذلك أنّ حمكمة اجلنايات ال ختتص بنظر الدعوى 
اإلرهابية اليت ارتكبت سببا للضرر الذي حدث، فإذا انقطعت الصلة بني اجلرمية والضرر، مل 
يكن لطلب التعويض أمام حمكمة اجلنايات أي حمل، بل جيب أن تكون عالقة السببية مباشرة، 

                                      
شرح لقانون أصول احملاكمات اجلزائية، دار الثقافة للنشر  -حممد سعيد منور، أصول اإلجراءات اجلزائية: أنظر -1

 .300، ص 2005والتوزيع، األردن، 
 .255، ص 377، رقم 7، جمموعة القواعد القانونية، ج16/06/1947نقض مصري  -2

إجراءات الدعوى اجلنائية يف ضوء املستحدث من أحكام النقض، دار الفكر اجلامعي،  عديل أمري خالد،: أنظر   
  .وما تليها 281ن، ص .س.اإلسكندرية، ب

 .667، ص 18. س. مج/ 16/05/1967نقض مصري .اإلدعاء املدين أمام احملكمة اجلنائية 

 . 288-133، ص .س. ، مج1502/1995نقض مصري .الضرر املربر لإلدعاء وشروطه 
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ذلك مما يقطع  إذا تدخل سبب أجنيب أدى إىل حدوث الضرر، فإنّأو فإذا كانت غري مباشرة، 
 .1عالقة السببية بني اجلرمية اإلرهابية والضرر حىت تصح املطالبة بالتعويض أمام حمكمة اجلنايات

املستشفى اإلرهايب جرح اين عليه نقل على إثره إىل  ومثال ذلك أنه إذا جنم عن االعتداء
رهايب، كنشوب حريق يف إلعتداء ابب آخر غري اجلروح اليت سببها اإللس ملعاجلته، إال أنه تويف

ففي هذه احلالة ال حيق لورثة اين عليه مطالبة املتهم باالعتداء اإلرهايب، بتعويض  ،املستشفى
ن كان حيق هلم إالضرر الناجم عن الوفاة النتفاء عالقة السببية بني االعتداء اإلرهايب والوفاة و

 .2مطالبته بتعويض عن اجلروح ذاا مستقلة عن الوفاة

مية اإلرهابية ال يعين أنّ ب السببية املباشرة بني الضرر واجلر أنه جيب اإلشارة إىل أن تطلّإال
مسؤول من الناحيتني ومطالب إال بتعويض النتائج املباشرة جلرميته فحسب، فه املدعى عليه

مل وول ،ألموراملألوفة اليت تتفق والسري العادي ل مبا فيها غري اجلزائية واملدنية معا عن مجيع النتائج
 ،غري مباشرةتكن متصلة اتصاال مباشرا باجلرمية، أي سواء كانت أضرارا مباشرة للجرمية أم 

 فغاية ما يف األمر أنّ حمكمة اجلنايات ختتص فقط بنظر األضرار النامجة مباشرة عن اجلرمية
السري العادي لألمور يف حني ختتص احملكمة املدنية بالنظر لألضرار املألوفة اليت تتفق و ،اإلرهابية

 .3كانت غري مباشرةوول

املالئمة يف أو التفرقة بني السببية املباشرة والسببية املناسبة  وهناك نتيجة أخرى تترتب عن
نطاق آخر، فالسببية املباشرة شرط جوهري الزم لرفع الدعوى املدنية أمام حمكمة اجلنايات 

ب تطلّ الئمة فيما عدا هذا النطاق، مبعىن أنّتبعا للدعوى العمومية، يف حني يكفي السببية امل
كون لغايات تعزيز اختصاص ة والضرر املدعى بالتعويض عنه، يالسببية املباشرة بني اجلرمي

حمكمة اجلنايات للنظر يف الدعوى املدنية، وال يكون لغايات حتديد نطاق املسؤولية املدنية يف 
 .ذااحد 

                                      
، 2005حممد علي سامل احلليب، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، : أنظر -1

 .90ص 
 . 300حممد سعيد منور، املرجع السابق، ص : أنظر -2
نني األردنية دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة يف القوا -كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية: أنظر -3

 .271، ص 2008واملصرية والسورية، وغريها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 
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أمر يرجع تقديره للمحكمة وفقا لقواعد وفائها، هانتأو ومسألة قيام عالقة السببية 
أنه إذا كانت النتيجة وه يف بيان عالقة السببية، همول باملعإذ أن  ،املسؤولية يف القانون اجلنائي

تعترب مما يؤدي إىل السري العادي لألمور بالنسبة لنشاط اجلاين، فتعترب قائمة، فإذا مل تكن 
هم يف إحداث النتيجة، فال تعترب عالقة السببية عندئذ إذا تدخل سبب أجنيب ساأو كذلك، 

قائمة بني فعل اجلاين والنتيجة، ويعترب تقدير هذا األمر من وقائع الدعوى اليت ستثبتها حمكمة 
وهذا يعين أنّ قيام عالقة السببية بني  ،اجلنايات، من خالل الوقائع واألدلة املعروضة أمامها

أو ائل املوضوعية اليت يستأثر قاضي املوضوع بتقديرها إثباتا من املسوخطأ املتهم والضرر، ه
 .1على أسباب سائغة تؤدي إىل ما انتهى إليه قد أقام قضاءهنفيا، مادام أنه 

 شروط قبول الدعوى املدنية أمام حمكمة اجلنايات: الفرع الثاين

على ضوء  املدنية التبعيةمبجرد أن تصبح حمكمة اجلنايات خمتصة بالفصل يف الدعوى 
لعمومية تتصدى فإا وبعد الفصل يف الدعوى ا ،ختصاص اليت سبقت معاجلتهاشروط اإل

وال جيوز أن حتكم بعدم اختصاصها  ،بالقبول مع التسبيبأو ا بالرفض للدعوى املدنية إم
بالفصل فيها، فما هي شروط قبول الدعوى املدنية أمام حمكمة اجلنايات، ومىت حتكم بعدم 

 .قبوهلا؟

توزع شروط قبول الدعوى املدنية أمام حمكمة اجلنايات بني الشروط املتعلقة بإجراءات ت
  .بأطراف الدعوى املدنية تتعلق وأخرى ،احملكمةأمام اإلدعاء املدين، 

 الشروط املتعلقة بإجراءات اإلدعاء املدين أمام حمكمة اجلنايات: األولالبند 

عدة شروط لقبول إقامة الدعوى املدنية  ئرياجلزا لقد حدد قانون اإلجراءات اجلزائية
 243، 242، 241، 240، 05 واليت تضمنتها املواد والفصل فيها أمام حمكمة اجلناياتالتبعية 

ج، وذكرها على سبيل احلصر، حبيث جيب على املتضرر من اجلرمية اإلرهابية الذي يرغب .إ.ق
ضرر من يض عما يكون قد أصابه من أن يقيم دعواه املدنية قصد احلصول على احلكم بالتعو

                                      
  .300حممد سعيد منور، املرجع السابق، ص : أنظر -1

Cass. Crim , 12 Juin 1956, J.C.P, 1956 II 9425, Cass Crim, 27 Février 1974, B N° 84.  - 
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جراء اإلعتداء اإلرهايب، أن حيرص على ضرورة توافر هذه الشروط اإلجرائية احملضة، واليت 
  :ا فيما يلي تباعاتناوهلسن

 :التأسيس كطرف مدين: األوىلالفقرة 

ج على أنّ اإلدعاء املدين حيصل بإتباع واحدة من الطرق .إ.ق 240لقد نصت املادة 
يقيمها قبل جلسة احملاكمة مبوجب أو  1أن يقيم دعواه أمام قاضي التحقيق،: ة التالية وهيالثالث

م إىل كاتب الضبط باحملكمة، كما سبب الضرر يقدصريح كتايب يتضمن موضوع الدعوى وت
ميكن أن حيصل اإلدعاء مدنيا أثناء جلسة احملاكمة مبوجب تصريح شفهي يدونه كاتب الضبط 

  .يف سجل اجللسات
 :اإلدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق: أوال

ج، حيث يتم اإلدعاء املدين أمام قاضي التحقيق .إ.ق 72الطريق املنصوص عليه باملادة وه
من تقدم بشكوى مصحوبة بإدعاء مدين وإما من طرف املتضرر من اجلرمية اإلرهابية إذا كان ه

جيوز اإلدعاء مدنيا يف أي وقت أمام قاضي التحقيق، كما قد يكون مدعي مدين آخر، حيث 
 .2أثناء سري التحقيق

ج، .إ.ق 76، 75، 72كم اإلدعاء املدين يف مرحلة التحقيق قواعد تضمنتها املواد وحي
جنحة أن يدعي مدنيا أو اية جيوز لكل شخص متضرر من جن«: ج بأنه.إ.ق 72فتنص املادة 

 .3»قدم شكواه أمام قاضي التحقيق املختصبأن ي

قانون اإلجراءات اجلزائية املدعي املدين أن يدفع لدى قلم كتاب احملكمة مبلغا  كما ألزم
اشترط أن يكون للمدعي املدين و 4ماليا يضمن املصاريف القضائية حيدده قاضي التحقيق،

                                      
 .ج.إ.ق 72املادة  -1
 .ج.إ.ق 74املادة  -2

  :أنظر يف هذا الشأن -  
- Aissa Daoudi , Le juge d’ instruction , ed DAOUDI , MSILA , 1994 , P 26.  

أو واليت أصبحت تشترط أن يكون الوصف اجلزائي للجرمية جناية  06/22وهي املادة املعدلة مبوجب القانون  -3
  .هذا مسايرة منه للمنهج الذي اعتمده املشرع الفرنسيقبل التعديل و" جرمية"جنحة، بعد إذ كانت تنص على عبارة 

 .33، ص 2006، اجلزائر، 6أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط: أنظر -  
 .ج.إ.ق 75املادة  -4
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موطنا يف دائرة اختصاص قاضي التحقيق املدعى أمامه، وإال فال جيوز له أن يعارض يف عدم 
ىت استوىف اإلدعاء املدين وم 1اجب تبليغه إياها حبسب نصوص القانون،تبليغه اإلجراءات الو

عرضه قاضي التحقيق على وكيل اجلمهورية يف أجل مخسة أيام ليبدي طلباته خالل شروطه ي
وجيوز أن تكون الطلبات ضد شخص  ،2نفس املهلة ابتداءا من تاريخ تبليغه باإلدعاء املدين

ق ال جيوز لوكيل اجلمهورية مطالبة قاضي التحقيق بعدم غري مسمى، ويف هذا السياأو مسمى 
 .3إجراء حتقيق كقاعدة عامة

 :التدخل :ثانيا

تتحقق إقامة الدعوى املدنية التبعية يف هذه احلالة بعد أن تكون الدعوى العمومية قد 
م قاضي سواءا أما ،غريها من اجلهات اليت جيوز هلا ذلك استثناءاأو أقيمت من قبل النيابة العامة 

  .حمكمة اجلناياتأو التحقيق 
فبما يتعلق بالتدخل أمام قاضي التحقيق، مىت متّ حتريك الدعوى العمومية أمام هذا و

األخري، فإنه ميكن للمضرور من اجلرمية اإلرهابية أن يقيم دعواه املدنية التبعية يف أي وقت أثناء 
 .4سري التحقيق

فيمكن للمضرور من اجلرمية اإلرهابية أن  ،اياتأما فيما خيص التدخل أمام حمكمة اجلن
شريطة أن يتم ذلك قبل إقفال كمة اليت تنظر الدعوى العمومية يتقدم بدعواه املدنية أمام احمل

 .باب املرافعة، وقبل إبداء النيابة طلباا

                                      
 .ج.إ.ق 76املادة  -1
 .ج.إ.ق 73املادة  -2
  :ه جيوز له مطالبة قاضي التحقيق بعدم إجراء حتقيق يف احلالتني التاليتنيفرغم أنّ وكيل اجلمهورية ميثل اتمع إال أن -3
  .الوقائع املعروضة على قاضي التحقيق رغم ثبوا ال تقبل أي وصفا جنائي -1
إذا كانت الوقائع واألسباب اليت متس الدعوى العمومية ال جيوز التحقيق بشأا، كما لوكانت الدعوى ال جيوز  - 2

  . بناءا على شكوى من اين عليهحتريكها إال
هايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، أو عبد اهللا : أنظر -  

 . 173، ص 2008

راف جيوز اإلدعاء مدنيا يف أي وقت أثناء سري التحقيق، وحييط قاضي التحقيق باقي أط «: ج.إ.ق 74املادة  - 1
 .»....الدعوى علما بذلك
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وإقامة الدعوى أثناء جلسة احملاكمة يتم مبوجب تصريح شفهي يدونه الكاتب يف سجل 
مبوجب مذكرة كتابية يؤشر عليها رئيس احملكمة، ويشري إليها كاتب الضبط يف أو ت اجللسا

 .1سجل اجللسات

وبناءا على ما سبق، فإنّ إقامة الدعوى املدنية التبعية أمام حمكمة اجلنايات بطريقة خمالفة 
النيابة لألحكام السابقة كأن يكون املدعي قد تأسس طرفا مدنيا مبوجب برقية أرسلها إىل ممثل 

ج على إثر .إ.ق 72ادعى أمام قاضي التحقيق خالفا للمادة أو إىل رئيس احملكمة، أو العامة 
فإنّ إدعاء املدعي يف مثل هذه احلالة سوف ال مينحه أي  ،قيام النيابة بطلب فتح حتقيق رمسي

م الطرق حظ لقبول دعواه، ويتعين على احملكمة حينها أن تقضي بعدم قبول دعواه لعدم احترا
 .احملددة يف القانون دون أن تتعرض للموضوع

 :استمرار احلق يف اختيار الطريق اجلزائي: الفقرة الثانية

ال يسوغ "ج واليت نصت على أنه .إ.الذي تضمنته املادة اخلامسة من ق الشرطووه
زائية، إال أنه حملكمة اجلللخصم الذي يباشر دعواه أمام احملكمة املدنية املختصة أن يرفعها أمام ا

ن احملكمة، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر مذلك  جيوز
 ابية ومعىن ذلك أنه إذا كانت الضحية املتضررة من اجلرمية اإلره،."املدنية حكم يف املوضوع

كرة كتابية مث مل يقدم إىل احملكمة ال تصرحيا شفهيا وال مذ ،قد متّ استدعاؤه وحضر اجللسة

                                      
حالة ما إذا حضر املتهم يف اجللسة، فيجوز اإلدعاء : يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املصري التفرقة بني حالتني -1

شفويا بطلب يقدم إىل احملكمة يف مواجهته، أما إذا كان غائبا وجب تأجيل الدعوى وإعالن املتهم بصحيفة على يد 
، ويقول الفقه )اإلجراءات املدنية(من قانون املرافعات  126تنسيق هذه القواعد مع ما تقرره املادة حمضر، على أن يتم 

املصري أنّ املشرع بذلك قد نبذ نظاما ساد قبل العمل بقانون اإلجراءات اجلنائية كان جييز اإلدعاء شفويا يف غياب 
ج مصري فقد .إ.ق 275أما املادة . احتمال اإلدعاء مدنيا ضدهاملتهم استنادا إىل أنّ إعالنه يف الدعوى اجلنائية يتضمن 

بعد مساع شهادة شهود اإلثبات وشهود النفي، جيوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي اخلصوم أن «: نصت على
ملرافعة، إذا حماميه االسترسال يف اأو يتكلم، ويف كلّ األحوال يكون املتهم آخر من يتكلم، وللمحكمة أن متنع املتهم 

كرر أقواله، وبعد ذلك تصدر احملكمة قرارها بإقفال باب املرافعة مث تصدر حكمها بعد أو خرج عن موضوع الدعوى 
وترتيب هذه اإلجراءات يفيد بتطابق النصني بني املشرع اجلزائري واملصري، كما يفيد بأنّ حق املضرور يف . »ةأولاملد

  .قائما مادام ممثل النيابة العامة مل يقدم طلباته وهوما أخذ به املشرع اجلزائرياإلدعاء مدنيا أمام احملكمة يبقى 
 .303كامل السعيد، املرجع السابق، ص: أنظر -  
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لتأسيسه كطرف مدين، ومل يقدم أي طلب بالتعويض عما يكون قد أصابه من ضرر إىل أن 
املوضوع، وطلبت احلكم على اجلاين بالعقوبة اليت يف أعطيت الكلمة إىل النيابة العامة ورافعت 

ا للقانون، تراها مناسبة، فإنّ اإلدعاء املدين الذي يقدمه املضرور بعد ذلك سيكون إدعاءا خمالف
مومية بعدم وال تلتزم احملكمة مبناقشته وقبوله، بل جيب أن حتكم بعد الفصل يف الدعوى الع

عدم تأسيسها وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات قبول الدعوى املدنية ل
 1.اجلزائية

ية قد أقام دعواه يفهم من النص أنه إذا كان املدعي املدين املتضرر من اجلرمية اإلرهابكما 
كان أو  ،ها من طرف النيابة العامةأمام القضاء املدين منفصلة عن الدعوى العمومية بعد حتريك

بعد الفصل يف املوضوع وحتريك النيابة للدعوى العمومية،  ،قد أقام دعواه أمام القضاء املدين
فإنه يتوجب عليها يف ، جاء ليدعي مدنيا أمام هذه األخريةمث وعرضها أمام حمكمة اجلنايات، 

مثل هاتني احلالتني بعد أن تفصل يف الدعوى العمومية أن تقضي بعدم قبول الدعوى املدنية 
اإلرهابية، وذلك بسبب خمالفة  2اليت دف إىل طلب التعويض عن الضرر الناتج عن اجلرمية

 .املدعي املدين لقاعدة جوهرية يف اإلجراءات منصوص عليها يف القانون

 :شرط عدم انقضاء الدعوى العمومية: الثالثة الفقرة

نقضاء املنصوص عليها يف املادة اإل إذا انقضت الدعوى العمومية لسبب من األسباب
الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وج واملتمثلة يف وفاة املتهم والتقادم والعف.إ.السادسة من ق

فر سبب من هذه األسباب يفقد ، فهل توافيه ر حكم حائز لقوة الشيء املقضيوأخريا لصدو
حمكمة اجلنايات اختصاصها يف الفصل يف الدعوى املدنية التبعية؟ لإلجابة على هذا السؤال 

 3:التايلوجيب التفصيل يف أسباب االنقضاء على النح

                                      
 .127عبد العزيز سعد، أصول اإلجراءات أمام حمكمة اجلنايات، املرجع السابق، ص : أنظر -1
صي أمام القضاء اجلزائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، نظام توفيق اايل، نطاق اإلدعاء باحلق الشخ: أنظر -2

 .81، ص 2006
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إىل تطبيق العقوبة بوفاة املتهم وبالتقادم والعفو الشامل وإلغاء : "ج.إ.ق 6املادة  -3

 ...."قانون العقوبات وصدور احلكم احلائز لقوة الشيء املقضي
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بني ما إذا كانت الدعويني  ةقوفاة املتهم، فإنه يتعين التفروإذا كان سبب االنقضاء ه. 1
 تبقى حمكمة اجلنايات األوىلبعدها، ففي احلالة أو نية، قد رفعتا قبل حصول الوفاة اجلنائية واملد

حيث أنّ اجلهة اجلزائية كانت قد ": حني قالت احملكمة النقض العلياخمتصة، وهذا ما أكدته 
رفعت إليها الدعويان بصفة نظامية وفصلت يف الدعوى اجلزائية، فإا تبقى خمتصة بالفصل يف 

املدعي املدين ومل ودنية رغم انقضاء الدعوى العمومية بالوفاة، أما إذا كان املتوىف هالدعوى امل
ختصاص، بل حتيل الدعوى على احملكمة ه، فإنّ احملكمة ال حتكم بعدم اإلحيل ورثته حمل

 1".املختصة، وحتفظ للمدعي حقوقه

الدعوى  قبل رفع عام عن األفعال ارمةوصدور عفونقضاء هإذا كان سبب اإل .2
ما حصل يف قانون الوئام املدين الذي منح ووه ،اجلنائية، امتنع عن النيابة العامة حتريكها

أو عن جمموعة من اإلرهابيني الذين كانوا متواجدين يف اجلبال، وإبطال أية متابعة أمنية والعف
 . قضائية ضدهم وفقا لشروط حمددة

لدعوى العمومية والدعوى املدنية التبعية، فإنّ العام بعد إقامة كلّ من اوولكن إذا صدر العف
حمكمة اجلنايات تبقى خمتصة بالفصل يف الدعوى املدنية رغم انقضاء الدعوى العمومية 

 2.بالعفو

املؤرخ  06/22فت مبوجب القانون رقم يج، واليت أض.إ.ق 10/2نصت املادة  :التقادم. 3
) الدعوى املدنية التبعية(رفع هذه الدعوى غري أنه ال جيوز ... «: على 2006ديسمرب  20يف 

 3.»أمام اجلهة القضائية اجلزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية

مىت وجد يف قضية واحدة متهمون "ج واليت قضت بأنه .إ.ق 476أما فيما يتعلق باملادة 
املضار مباشرة فيما خيص اآلخرين، وأراد الطرف  غون وآخرون أحداث، وفصلت املتابعاتبال

                                      
 .128عزيز سعد، أصول اإلجراءات أمام حمكمة اجلنايات، املرجع السابق، ص عبد ال: أنظر -1
إذ بعد إحالة «: أنه 1955ولقد جاء يف قرار حملكمة النقض الفرنسية منشور بالة القضائية للقانون املدين سنة  -2

بعد صدوره ال مينعها من الفصل، ألنّ الدعوى أمام احملكمة، صدر قرار العفوالعام، فإنّ رفع الدعوى املدنية التبعية إليها 
 .»شرط اختصاصها هورفع الدعوى العمومية قبل صدور العفو

ال يبث القضاء العسكري إال يف الدعوى «من قانون القضاء العسكري اليت تنص على أنه  24كما جاء يف املادة  -3
 .»العمومية
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ائية اجلزائية اليت يعهد دعواه املدنية يف مواجهة اجلميع، رفعت الدعوى املدنية أمام اجلهة القض
حاكمة البالغني، ويف هذه احلالة ال حيضر األحداث يف املرافعات وإنما حيضر نيابة عنهم إليها مب

اجلرائم اإلرهابية، حيث ، إال أنّ هذا احلكم ال ينطبق على ."يف جلسة نوام القانونيني
ج بأنّ حملكمة اجلنايات .إ.ق 249ج، قررت املادة .إ.ق 472/2واستثناءا مما ورد بنص املادة 

كامل الوالية يف احلكم جزائيا على األشخاص البالغني، كما ختتص باحلكم على القصر البالغني 
ريبية واحملالني إليها أوختة سنة كاملة والذين ارتكبوا أفعاال إرهابي) 16(من العمر ستة عشرة 

وهذا يفيد بأنّ الطرف املضار من اجلرمية اإلرهابية ميكنه مباشرة . بقرار ائي من غرفة االام
سنة أمام حمكمة اجلنايات حبضور هذا  16دعواه املدنية التبعية يف مواجهة احلدث الذي بلغ 

نونيا، لكن بالنسبة لألحداث قا دون احلاجة إىل حضور من ينوب عنهاحلدث يف املرافعات 
ج .إ.ق 476فيطبق عليهم نص املادة  ،سنة والذين ارتكبوا جرائم إرهابية 16البالغني أقل من 

 .سالفة الذكر

 الشروط املتعلقة بأطراف الدعوى املدنية التبعية: البند الثاين

كل وي هي هلا طرفان املدعي واملدعى عليه؛ فاملدعأو الدعوى املدنية كغريها من الدع
ويصح أن يكون املسؤول عن  ،اجلاينومباشر من اجلرمية واملدعى عليه ه شخص أصيب بضرر

بعبارة وكذلك احلالة « 2ف/03ما أشارت إليه املادة وهومعنويا أو ملدنية طبيعيا كان احلقوق ا
ال  باإلضافة إىل شرط املصلحة الذيويشترط يف املدعي واملدعى عليه. »بالنسبة للدولة والوالية

أن تتوفر فيهما  ،"حيث ال مصلحة ال دعوى"الذي حتكمه قاعدة وإشكاالت قانونية يثري 
  :ما وفقا للترتيب اآليتتناوهلالصفة واألهلية لقبول الدعوى املدنية وسن

  :الصفة: األوىلالفقرة 

  .املدعى عليهوسنتطرق لصفة كل من املدعي و

 :صفة املدعي :أوال

يف األصل إال من طرف الشخص الذي أصابه ضرر شخصي من إنّ اإلدعاء املدين ال يتم 
إال أنه أحيانا قد يصيب الضرر  ،اين عليهوفغالبا ما يكون املضرور من اجلرمية ه ،اجلرمية

حيق ألبناء اين عليه يف القتل رفع الدعوى املدنية للمطالبة  فمثال،شخصا آخر غري اين عليه
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 لمضرورمقتل أبيهم، وعليه فلكي يكون ل أصام نتيجة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي
فإنه جيب أن يكون ذا صفة يف رفعها وهذه الصفة تتمثل يف إصابته  ،رفع الدعوى املدنية حق

لبا التعويض عن ابضرر شخصي من اجلرمية، ومن مثّ ال يستطيع رفع االبن الدعوى املدنية ط
نه يف هذه احلالة ال يطالب بتعويض ضرر شخصي أل ،األضرار اليت أصابت أباه من جراء جرمية

وقد قضت  1.معنوياأو أن يكون املضرور شخصا طبيعيا  تويوالده ويس ،وإمنا يطالب حبقوق
: الصادر عن الغرفة اجلزائية الثانية 23/07/1980بتاريخ  21160احملكمة العليا يف القرار رقم 

به لكل من طلبه على شرط أن يثبت  س إرث وميكن أن حيكمأنّ التعويض عن األضرار لي«
  .»هذا الضرر

الشخص الطبيعي ووجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ القانون ال يشترط أن يكون الطرف املدين ه
ا ضرر من يالذي وقعت عليه اجلرمية بذاته، وإمنا جيوز أن يكون أحد من ذويه إذا أصابه شخص

  ".اين عليه"ملصطلح ج استعمال ا.إ.ق 02ذلك أنّ املشرع حتاشى يف املادة  2الواقعة،
د القتيل املطالبة بالتعويض رغم أم مل يصابوا ال يف ماهلم وال يف والفيمكن مثال أل

 ،3ج.إ.ق 03أنفسهم، ولكن التعويض يكون على أساس الضرر املادي واألديب طبقا للمادة 
املتضرر ودنية التبعية هيف الدعوى امل ج نستخلص أنّ املدعي.إ.ق 02حتليل املادة  خالل ومن

لبة شخصيا وبصفة مباشرة من اجلرمية، فالتعويض عن الضرر حق للمتضرر ودعوى املطا
تضرر فهي شأن خاص بامل5فال شأن للنيابة العامة به 4هلذا األخري بتعويض هذا الضرر هي ملك
اس املطالبة كما تنتقل إىل الورثة بالوفاة، وعليه فأس ،ل عنهافله أن يباشرها وله أن يتناز
                                      

، 2007، دار اهلدى، ب ب ن، 1ابعة اجلزائية، جبارش سليمان، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية املت: أنظر -1
  .99ص

، 2001، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر،2جياليل بغدادي، االجتهاد القضائي يف املواد اجلزائية ج: أنظر -2
 .51ص 

 .51، ص 1990، 1، الة القضائية العليا، العدد 42308حتت رقم  8/07/1986قرار صادر بتاريخ  -3
 يف الطعن رقم األوىل، الغرفة اجلنائية 20/11/1984قرار بتاريخ . 50جياليل بغداد، املرجع السابق، ص : أنظر -4

41087. 
،منشورات األول، الكتاب -دراسة مقارنة–علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية : أنظر -5

 .431، ص 2002احلليب احلقوقية، سوريا،
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بالتعويض أمام القضاء اجلزائي أن يكون الضرر نامجا من فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون 
 .شخصيا ومتصال به اتصاال مباشرا

متصل بالصفة  -كما أسلفنا -وينبغي اإلشارة أنه ملا كانت الدعوى املدنية حق شخصي
 ااألمر الذي يضع حد ،لتصاحل بشأافإنه جيوز التنازل عنها وا ،اليت وقع عليها الفعل الضار

  .1بالتعويض للمطالبة
 :صفة املدعى عليه: ثانيا

من يلتزم وهأو من تقام عليه تلك الدعوى وإنّ املدعى عليه يف الدعوى املدنية بالتبعية ه
فاملدعى عليه يف الدعوى املدنية التبعية قد يكون  ،2قانونا بتعويض الضرر الناجم عن اجلرمية

 .3ورثتهأو املسؤول املدين أو ورثته أو يف اجلرمية  املساهم

ترفع الدعوى املدنية على املساهم يف اجلرمية سواء كان فاعال  :املساهم يف اجلرمية -أ
من قانون العقوبات على الفاعل األصلي  42-41وقد نصت املادتني  ،شريكاأو أصليا 

من ساهم مسامهة مباشرة يف تنفيذ  على أنه يعترب فاعال كلّ«: 41والشريك فجاء يف املادة 
أو إساءة استعمال السلطة أو التهديد أو الوعد أو حرض على ارتكاب الفعل باهلبة أو اجلرمية 
على أنه يعترب شريكا يف اجلرمية «: 42ونصت املادة . »التدليس اإلجراميأو التحايل أو الوالية 

الفاعلني على أو فاعل ن الأو عأو  من مل يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق
 .»املنفذة مع علمه بذلكأو املسهلة أو فعال التحريضية ارتكاب األ

أما إذا توىف املدعى عليه فإنّ الدعوى   ويف حالة تعدد املسامهني فإم يلتزمون بالتضامن،
الذمة املالية  املدنية ال تسقط وإمنا تباشر ضد الورثة ألنّ تعويض الضرر ينتقل إىل الورثة مع

للمورث فيلتزمون بالتعويض يف حدود التركة حسب نصيب كلّ منهم إذا كانت قد وزعت، 
غري متوفر ووال يسأل الورثة بالتضامن عن التعويض ألنّ التضامن يفترض املسامهة يف اخلطأ وه
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فال يلتزم يف هذه احلالة، كما ال يسألون إال يف حدود قيمة التركة، فإذا مل يترك املورث ماال 
  .1"بعد سداد الديون إال ال تركة"كلّ هذا تطبيقا لقاعدة . الورثة بشيء

على الرغم من أننا مل نعثر يف القانون على تعريف صريح للمسؤول  :املسؤول املدين -ب
ر الناشئ عن عمله ذلك الشخص امللزم قانونا بتعويض الضر ذلك نعتقد أنه املدين فإننا مع

 2،االتفاقيةأو رقابته القانونية أو عن فعل الغري ممن هم حتت سلطته أو ، الشخصي الالمشروع
 - كما أسلفت الذكر -فيجوز أن ترفع الدعوى املدنية التبعية يف هذه احلالة عليه بشرط

رقابته أو ممن كان حتت وصايته أو وجوب وجود روابط معينة تربطهم مثال كشركة التأمني، 
تقام الدعوى «01ج ف.إ.من ق 476فمثال جند املادة  3جلسمانية،اأو بسبب حالتهم العقلية 

وقد تكفل القانون املدين مبعاجلة . »يف اخلصومة د احلدث مع إدخال نائبه القانويناملدنية ض
  .أفعال من هم حتت رقابتهمسؤولية الشخص عن 

دنيا يف على مسؤولية البلدية م نص 145، 140، 139وكما أنّ قانون البلدية يف املواد 
 :االت عديدة منهاح

أو األضرار النامجة عن اجلنايات واجلنح املرتكبة بالقوة العلنية يف تراا ضد األشخاص  -
 .تجمهرات والتجمعاتخالل الأو ل، األموا

 .حالة وقوع كوارث ونكبات وحرائق ومل تتخذ احتياطاا الالزمة -

أو املنتخبون أثناء قيامهم بوظائفهم األخطاء اليت يرتكبها رئيس البلدية وموظفوها و -
جيوز «: أنه من قانون اإلجراءات اجلزائية تنص على 349ويف األخري نشري أنّ املادة . ناسبتهامب

عد احلكم عنه حمامي ميثله ويف هذه احلالة يلمسؤول عن احلقوق املدنية أن حيضر دائما ل
  .»حضوريا بالنسبة إليه
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  :األهلية: الفقرة الثانية
  .الشرط الثاين الواجب توافره إىل جانب الصفة يف خصوم الدعوى املدنية لقبوهلا هي
  :أهلية املدعي: أوال

يشترط لقبول الدعوى املدنية أن يكون املدعي باحلق أهال ملباشرة حقوقه أمام القضاء طبقا 
جمنونا فال أو  ها عليحمجورأو فإذا كان املدعي قاصرا  ،للقواعد العامة املقررة يف القانون املدين

لمادة لالقيم عليه، وبعد وفاته حتل األم حمله طبقا أو وصيه أو تقبل الدعوى املدنية إال من وليه 
على  القيم الذي ميلك نفس السلطةأو وكذلك احلال بالنسبة للوصي  ،من قانون األسرة 87

 .1)أ.من ق 99املادة  (املوصى عليهم 

  :أهلية املدعى عليه: ثانيا
ما الزفاقد األهلية يكون أو عليه قاصر ر أساسي يف الدعوى املدنية فإذا كان املدعى هي أم

وصيه، أما إذا رفعت عليه فإا تكون غري مقبولة غري أنه إذا مل يكن أو رفع الدعوى على وليه 
 .2ضدهترفع ويل عليه فإنّ الدعوى أو هناك وصي 

 :البد من توضيح أهلية املدعى عليه كما يلي

على «: من القانون املدين قاعدة عامة حيث نصت 125من املادة  01ردت فأو  حيث
 2مث جاءت فقرة  »مميزوأن يكون فاقد األهلية مسؤوال عن أعماله الضارة مىت صدرت منه وه

على أنه إذا وقع الفعل الصادر من «: من نفس املادة وأنشأت استثناء خاصا حني نصت
مسؤول عنه وتعذر احلصول على تعويض من املسؤول وهشخص غري مميز ومل يكن هناك من 

جاز للقاضي أن حيكم على من وقع منه الضرر بتعويض املتهم عادل، مراعي يف ذلك مركز 
 .»اخلصوم

ا يتأنّ  ،02ولالستثناء يف ف 01ضح من أحكام هذه املادة املتضمنة للقاعدة يف فومم
املدين ميكن . من ق 20املشار إليها يف املادة  سنة 16البالغ سن التميز وهي أو ز الشخص املمي

دون احلاجة إىل  ،أن يكون مسؤوال مسؤولية تقصريية كاملة عن أفعاله الشخصية املضرة بالغري
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 ،أن يكون قد بلغ سن الرشد وأنّ الطفل الغري املميز ال يكون مسؤوال عن أعماله الالشعورية
نطبق هذه القاعدة على كل شخص غري مميز مهما مادام عنصر اإلدراك والتميز مفقودين فيه وت

 13لذلك فإنّ الولد الصغري الذي مل يبلغ سن التميز وهي سن  ،1كان السبب يف انعدام التمييز

 13سنة من عمره ال جيوز حتميله املسؤولية التقصريية عن أفعاله الشخصية، أما من بلغ سن 

ز وميكن حتميله املسؤولية غري أنّ هناك استثناء زها فيفترض فيه أنه ولد مميأو أوجتسنة من عمره 
وذلك كلما . كان فاقد التمييز واإلدراكويتجلى يف مسؤولية الطفل عن أفعاله الصادرة حىت ول

ويف مثل . كلما تعذر احلصول على تعويض من املسؤولأو مسؤول عنه، ومل يكن هناك من ه
لضرر بتعويض عادل مراعيا يف ذلك هذه احلال جيوز للمحكمة أن حتكم على من وقع منه ا

 .جسامة الضرر وإمنا مركز الطرفني من حيث اليسر والعسر والغىن والفقرأو ليس نوع 

أنّ املسؤولية عدمي التميز يف مثل هذه احلالة تعترب ووخالصة القول يف هذا اال، ه
ليت تلحق املسؤول عن األفعال اجلرمية اومسؤولية مشروطة ومؤسسة على عدم وجود من ه

على وجود مسؤول غري مليء ماليا، وتعترب مسؤوليته خمففة نظرا لكوا ال أو الضرر بالغري 
تتطلب حتما تعويض ما أحدثه من ضرر تعويضا كامال وألا مسؤولية تقوم على اخلطأ يقدر 

 .2ما تقوم على أساس العدل

 مرحلة الفصل يف الدعوى املدنية التبعية: الفرع الثالث

بعد أن تفصل احملكمة يف «: همن قانون اإلجراءات اجلزائية أن 316اء يف املادة لقد ج
املقدمة سواء من املدعي  الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك احمللفني يف طلبات التعويض

من املتهم احملكوم برباءته ضد املدعي املدين وتسمع أقوال النيابة العامة أو د املتهم املدين ض
 .»....عوىوأطراف الد

ن إجراء الفصل يف من حتليل هذا النص يتضح لنا أنّ حمكمة اجلنايات بعد أن تفرغ م
والنطق باحلكم تعلن انتهاء اجللسة للدعوى العامة فتسرح احمللفني مث تعلن  الدعوى العمومية
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أو له إىل ممثأو عن افتتاح جلسة الدعوى املدنية وحتيل الكلمة مباشرة إىل الضحية املدعي مدنيا 
حماميه بعد أن يكون قد سبق له وتأسس طرفا مدنيا أثناء نظر الدعوى العامة وقبل أن تشرع 
النيابة العامة يف مرافعتها بشأن املوضوع، وسينحصر دور املدعي املدين هنا يف إثبات الضرر 

ة على وقيمته، وإثبات الوقائع اجلرمية املنسوبة إىل املتهم مث إثبات كون الضرر ناجتا مباشر
األفعال اجلرمية موضوع املتابعة، ومن مثة حتيل الكلمة إىل املدعى عليه مدنيا سواء كان 

املتهم نفسه باعتباره مسؤوال عن فعله الشخصي اخلاطئ الذي يلحق الضرر بالغري وفقا وه
كان غريه باعتباره مسؤوال مدنيا عن أفعال الغري وفقا أو من القانون املدين،  124للمادة 

أو من القانون املدين، مث بعد مساع كلّ من املدعي واملدعى عليه مدنيا  136كام املادة ألح
ا تعطى الكلمة إىل النيابة العامة لتقدمي مالحظاا وطلباا إن كانت هلا طلبات، وإذا محماميه

ة أن كانت النيابة العامة قد أثارت أمورا ميكن أن تضر مبصاحل املدعي املدين فإنه جيوز للمحكم
حماميه بالتعقيب على أقوال النيابة العامة، وكذلك احلال بالنسبة أو تسمح للمدعي املدين 

 .1"املدعى عليه"للمسؤول املدين 

 تأجيل الفصل يف الدعوى املدنية بعد احلكم اجلزائي: الفرع الرابع

يف  ب أن يصدر احلكمجي«: ج جند أا تنص على أنه.إ.من ق 355من خالل قراءة املادة 
ويف احلالة  ،إما يف اجللسة نفسها اليت مسعت فيها املرافعات وإما يف تاريخ الحقجلسة علنية 
وعند النطق  .احلكمبرئيس أطراف الدعوى احلاضرين باليوم الذي سينطق فيه الاألخرية خيرب 

 .»غيامأو باحلكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور األطراف 

ني اجلزائية واملدنية زائية وقائع وموضوع وأسباب الدعويلذلك إذا ناقشت احملكمة اجل
العقاب وقررت تأجيل الفصل يف الثانية إىل أجل الحق أو  باإلدانة األوىلالتبعية مث فصلت يف 

تحديد قيمة أولألي سبب من األسباب كتعيني خبري مثال لفحص طبيعة الضرر ومداه 
بكتابة الضبط قام صاحب املصلحة بإعادة السري يف  داعهض، مث بعد إجناز تقرير اخلربة وإيالتعوي

الدعوى وإقامتها أمام نفس احملكمة إلمتام إجراءات الفصل يف الدعوى املدنية، فهل إنّ إعادة 
يبقى و اليت سبق وفصلت يف الدعوى العمومية لدعوى يكون أمام حمكمة اجلناياتالسري يف ا
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بعية؟ أم أنّ عالقة التبعية تكون قد انقطعت ويلزم منعقدا من أجل الفصل يف الدعوى املدنية الت
  .أن يعاد السري فيها أمام القضاء املدين صاحب االختصاص األصلي؟

إنّ قاعدة التبعية اليت سببها الضرر الناتج عن الوقائع اجلرمية، موضوعها طلب التعويض 
 .1نيألساس أن يصدر حكم واحد يف الدعويعن هذا الضرر تتطلب يف ا

يف موضوع الدعوى العمومية وأمرت بتعيني خبري، وتأجيل  إذا فصلت حمكمة اجلناياتأما 
ستكون أمام وضع جديد  ،الفصل يف الدعوى املدنية التبعية إىل ما بعد إجناز تقرير اخلربة فإا

يستوجب صدور حكمني منفصلني؛ أحدمها خاص بوقائع الدعوى اجلزائية والثاين خاص 
 ئيا صحيحا وحيفظ للمحكمة بعية، فهل يعترب هذا العمل عمل قضابالدعوى املدنية الت

  اختصاصها يف الدعوى اجلزائية والدعوى املدنية املؤجلة؟
أنّ الفصل يف الدعوى اجلزائية يف احلني وتأجيل الفصل  2"سعد عبد العزيز"يعتقد األستاذ 

صالحية االختصاص  ناياتيعطي حملكمة اجل يف الدعوى املدنية التبعية ألي سبب من األسباب،
كام حمكمة اجلنايات حني احلال بالنسبة ألحوكما ه ،ل يف الدعوى املدنية التابعة هلابالفص
حكما يف الدعوى اجلزائية حبضور احمللفني مث بعد ذلك تصدر حكما ثانيا يف الدعوى  تصدر

 .3املدنية بدون حضور احمللفني

على حمكمة إجراء وجويب وية فهدعوى املدن الب احلكم الفاصل يفيأما فيما يتعلق بتسب
يتطلب اإلشارة إىل إثبات الضرر وإىل قيام العالقة السببية بني الوقائع و ،التقيد به اجلنايات

اجلرمية موضوع الدعوى اجلزائية وبني هذا الضرر، كما يتطلب بيان أساس تقييم التعويض عن 
ضاع و  قد وقع وفقا لإلجراءات واألالضرر باإلضافة إىل وجوب بيان كون اإلدعاء املدين

ملف رقم  09/10/1984احملددة يف القانون وتطبيقا لذلك أصدرت احملكمة العليا قرار بتاريخ 
إنّ األحكام املدنية اليت تصدرها احملاكم اجلنائية جوابا على اإلدعاء املدين، «: جاء فيه 41090

لقضاة عن ذلك تعرض حكمهم ب كغريها من األحكام ومىت غفل ايتكون واجبة التسب
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وما ميكن .»نّ هذا احلكم كان غري مسبب أيف مصلحة للنقض، إذا كان لألطراف املدنية
ضت حمكمة اجلنايات بعدم اختصاصها بالفصل يف الدعوى مالحظته يف هذا الصدد أنه إذا ق

ااملعروضة عليها وكان الضحية سبق وتأسس قبل ذلك كطرف مدين للمطالبة بالتعويض عم 
يف مثل هذه احلال أن  إنّ على احملكمةف ،اإلرهابيةاجلرمية  أصابه من ضرر ناتج مباشرة عن

عدم وبسبب انتفاء عالقة التبعية من جهة  تقضي برفض الدعوى املدنية التبعية لعدم التأسيس
 .وجود دعوى جزائية قابلة للفصل فيها من جهة ثانية

إجراء من أو الدعوى العامة بسبب ختلف شرط ا إذا قضت حمكمة اجلنايات بعدم قبول أم
مثل ختلف شرط تقدمي الشكوى من  ،الدعوى العامةاإلجراءات الالزمة قانونا لتحريك ومتابعة 

وكان  ،ا يف القانونمالطلب عندما يكون منصوص عليهأو لف شرط اإلذن أوختالضحية 
للمطالبة بالتعويض عما ف مدين قد سبق وتأسس كطر ع ارمة الضحية املتضرر من الوقائ

رر ناتج عن هذه اجلرمية، فإنّ حمكمة اجلنايات يف مثل هذه مل أن يكون قد أصابه من ضتحي
أو اإلذن أو إىل عدم توفر الشكوى  دم قبول الدعوى العمومية استناداعد أن حتكم بعاحلال ب
ك النعدام وجود ضا وذلحتكم بعدم قبول الدعوى املدنية أي ،ي سبب قانوين آخرأوألالطلب 

بشكل صحيح وسليم من جهة، والنعدام عالقة تبعية الدعوى  عليها معروضة دعوى عمومية
هنا أن حتكم برفض  أخرى، وال جيوز حملكمة اجلنايات املدنية للدعوى العمومية من جهة

ذلك ألنّ احلكم برفض الدعوى  ،الدعوى املدنية التبعية وال بعدم االختصاص بالفصل فيها
نّ احلكم بعدم القبول هلذه أوألعيه نية يكون نتيجة لعجز املدعي عن تقدمي إثبات ما يداملد

إجراء جوهري يتطلبه القانون لقبول الدعوى املدنية أو الدعوى يكون نتيجة لعدم توفر شرط 
ج املتعلقني بوجوب .إ.من ق 242-241اإلجراء الذي تضمنته املادة أو مثل الشرط ، 1التبعية

وبوجوب التأسيس  ،وطن ملن ال موطن له بدائرة اختصاص احملكمة الناظرة يف الدعوىاختيار م
وع، لكن إذا يف املوض طلبااو كطرف مدين أثناء اجللسة قبل إيداع النيابة العامة مرافعتها

بسبب صدور أو بانقضاء الدعوى العامة وسقوطها بسبب تقادمها  قضت حمكمة اجلنايات
ملطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن اجلرمية بصدور قانون يلغي قانون ا أوالشامل وفقانون الع
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يف مثل هذا احلال أن تقضي بانقضاء الدعوى  فإنه يتوجب على احملكمة ،موضوع املتابعة
التبعية القائمة أصال  ألنّ عالقةالذي يبقى مستمرا  العمومية وبالفصل يف الدعوى املدنية التبعية

 .1زائية واملدنية تبقى متجددةني اجلبني الدعوي

 ."التبعية موضوع الدعوى املدنية"التعويض عن الضرر  :الفرع اخلامس

إنّ التعويض املدين له مدلوالن؛ مدلول خاص يقصد به التعويض النقدي وآخر عام يقصد 
كما عبر  ،2به كل وسيلة من شأا جرب الضرر بغري طريق التعويض النقدي كالتعويض العيين

بتعويض الضرر الناجم عن ... «: بعبارة ق إ ج األوىلفقرة  02املشرع صراحة يف املادة  عنه
أدبيا على حد تعبري املادة أو مانيا جسأو وسواء كان الضرر ماديا  ،»خمالفةأو جنحة أو جناية 

أو جه الضرر سواء كانت مادية أو تقبل دعوى املسؤولية عن كافة «: الفقرة الرابعة 03
 .»أدبية مادامت نامجة عن الوقائع موضوع الدعوى اجلزائيةأو ة مانيجس

 .سلطة القاضي اجلزائي يف تقدير التعويض: األولالبند 

 مىت ثبت للقاضي اجلزائي أنّ الضرر موضوع طلب التعويض ناتج مباشرة عن اجلرمية
 ،سببية مباشرة ةبرابط وأنه قد حتقق فعال وارتبط باجلرمية ،اليت ثبت ارتكاا من املتهم اإلرهابية

هذا احلكم هذا من جهة، ويف حكم بالتعويض وله سلطة مطلقة يف حتديد الطريقة اليت يتم ا 
حيث أنه إذا كان القضاة غري ملزمني بتحديد عناصر ،3من جهة أخرى تقدير قيمة التعويض

 الضرر املادي جيبلتعويض عن فإنّ ا ،شاعر واألمل الوجداينامليتعلق ب الضرر املعنوي باعتباره
حتديد عناصره بعد مناقشة املسؤولية عن الفعل والضرر والعالقة السببية، وأما تقديره فإنه يبقى 

والتعويض مبعناه العام  4سلطة تقديرية لقضاة املوضوع ال رقابة للمحكمة العليا عليهم يف ذلك،
شيء إىل صاحب احلق فيه د الربأو اجلرمية إما بدفع مقابل مايل إصالح الضرر الناشئ عن وه

وقد عبر  5دفع ما تكبده من مصاريف بسبب رفع الدعوى املدنية للحصول على حقه،وإما ب
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ويقدر التعويض بالنقد على أنه «:الفقرة الثانية 132عن هذا صراحة القانون املدين يف املادة 
إىل ما كانت عليه  احلالة جيوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا على طلب املضرور أن يأمر بإعادة

 .»غري مشروع عويض بأداء بعض اإلعانات تصل بالفعلكم وذلك على سبيل التأن حيأو 

  :أنواع التعويض: البند الثاين
بناءا على سبق، فالصورة اليت ميكن أن يتخذها التعويض بوصفه موضوعا للدعوى املدنية 

  .املصاريف القضائيةوالرد  ،هي التعويض النقدي
 :التعويض النقدي :ىلاألوالفقرة 

أدبيا  أو ن يكون الضرر ماديا أ يستويواملطالبة بتعويض الضرر نقدا وه التعويض النقدي
الضرر واحلال يف التعويض العيين إىل حموهدف كما هيويهدف إىل جرب الضرر وإصالحه وال 

من سهولة يف  أكثر شيوعا يف احلياة العملية ملا ينطوي عليهووإلغاء آثاره، فالتعويض النقدي ه
ذا املفهوم يعترب من أهم مظاهر إصالح الضرر عن وهو .1إصالح الضرر عن العمل اإلجرامي

من ضرر، ويشمل  اإلرهابية طريق دفع مبلغ من املال إىل املدعى كتعويض عما حلقته به اجلرمية
عويض من وتقدير قيمة الت. هذا املقابل ما فات املدعى املدين من كسب وما حلقه من خسارة

مقسطا حسب أو وقد يأخذ صورة مبلغ إمجايل دفعة واحدة  ،2اختصاص حمكمة املوضوع
قترن بتقدمي تأمني يقدره وقد ي ،دى احلياةأومليف صورة إيراد مرتب ملدة معينة أو الظروف 
بإيداع مبلغ كايف لضمان الوفاء باإليراد احملكوم به، ومىت تبين للقاضي الطريقة أو القاضي 

اسبة لإلصالح كافة األضرار الالحقة سعيا لتقدير التعويض عنها مبا له من سلطة كما املن
مببلغ ثابت جلرب هذه األضرار وإمنا له كامل الصالحية أو غري ملزم بنصاب معني وفه. أسلفنا

 ،اخلربة واالختصاص مكّن املشرع القاضي من اللجوء إىل ذوي ولقد ،ويف سبيل حتقيق ذلك
غري ملزم باللجوء إىل اخلربة وهذا وضي مىت تكونت لديه عناصر تقدير التعويض فهكما أنّ القا
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غري وه - 97860ملف رقم  31/03/1993ما كرسته احملكمة العليا يف قرار صادر بتاريخ 
حيث أنّ الضرر املشار إليه يف القرار مل يوجد أي نص لتعويضه «: حيث جاء فيه -منشور

ضمن السلطة التقديرية للقاضي وعليه فإنّ مراقبته غري خاضعة  وبالتايل فإنّ تقديره يدخل
كانت  مىتغري ملزم للقاضي تعيني خبري من أجل تقدير الضرر لسلطة احملكمة العليا وإنّ 

عون وهلذا فإنّ القرار املط ،عناصر التعويض كافية يف امللف تسمح للقاضي بتقدير الضرر الناتج
  .»مما يستوجب رفض هذا الوجه ورفض الطعن فيه جاء على أساس قانوين

كما بإمكانه األمر خبربة صل إليه اخلبري يف حكمه،ما و إلعتماد علىا ميكنه والقاضي 
فالقاضي  ،الفنية اخلالصةسائل املمضادة للوقوف على الضرر الفعلي ومثال ذلك األمر املتعلق ب

حيث أنّ قضاة " قرار احملكمة العليا ال ميكنه استبعاد خربة إال خبربة مضادة وهذا ما جاء يف
املوضوع وإن كانوا غري ملزمني برأي اخلرباء وغري مراقبني من طرف الس األعلى تقدير 

با ال يتناقض مع الوثائق الفنية العرفية، ذلك أنّ يب حكمهم تسبيالتعويض إال أم ملزمني بتسب
ة خترج عن اختصاص عمل فنية صرفن طرف األطباء هي عملية تقدير نسبة العجز املقدرة م
كما وضع  1."اإلقالل من نسبة العجز إال بواسطة طلب آخرأو القضاة وال ميكن تنفيذها 

جب على القاضي االعتماد عليها للوصول إىل تقدير أو املشرع جمموعة من العناصر واملعايري 
وتتمثل هذه العناصر يف  خيضع يف ذلك لرقابة احملكمة العلياووه ،التعويض مبا يتناسب والضرر

  :وجوب مراعاة
 الضرر املباشر احملقق؛ -

 الضرر املتغري؛ -

 ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب؛ -

 .الظروف املالبسة ومدى حسن النية -

مر بنشر احلكم القاضي بإدانة املدعى عليه الذي ا التعويض غري النقدي فمثاله أن يؤأم
تعويضات نه غالبا ما يطلب املدعي املدين نادر حيث أارتكب فعل السب والقذف إال أنه 
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 ،ال تعويض بدون مسؤولية نقدية من احملكمة اجلزائية الناظرة يف دعواه املدنية التبعية، باعتبار
ت العالقة السببية اليت اثبالتعويض حتقق اخلطأ اجلزائي مث إ فلقد اشترط املشرع لالستحقاق

وعليه فإنّ قاضي املوضوع خيضع لرقابة احملكمة  ،1الضررتشكل أداة ربط قوية بني اخلطأ و
الوقائع العليا، فيما يتعلق بتوافر شروط الضرر الواجب التعويض من كونه ضرر ناشئ عن 

ه إال أن ،معنويأو مستقبلي ووصفه بأنه ضرر مادي أو نه ضرر حمقق فه بأياجلرمية مباشرة وتكي
ة ال حيددون عناصر الضرر وال شروطه يف أحكامهم من املالحظ يف الواقع العملي أنّ القضا

ومثال ذلك احلكم الصادر عن حمكمة  ،معنوياأو فال يبينون نوع الضرر إذا ما كان ماديا 
إلزام احملكوم عليه بدفع املبلغ ... « 00834/08 حتت رقم 02/11/1984بتاريخ ووزي بتيز

ج أربعمائة ومخسون .د450.000ة على تعويض قدره و ج عأل.د850000احملجوز واملقدر ب
صره فاحلكم جاء خاليا من حتديد الضرر الذي حلق املدعي املدين يف عنا. »ألف دينار جزائري

قضته احملكمة العليا يف قرارها الصادر نا قابال للنقض وقد شروطه مما جيعله حكما معيبأو 
فيه  احلكم املطعونمن مطالعة  نيحيث يتب«: مبا يلي 42308ملف رقم  08/07/1986بتاريخ 

بطال عدى والد الضحية على كون هذه األخرية كانت حتت أنّ القضاة أسسوا قضاءهم لإل
معنوي، وحيث أنّ أو نفقتها وأنه مل يلحقه أي ضرر وحيث أنّ الضرر إما يكون مادي 

ى القضاة راعوا يف الدعوى احلالية سوى اجلانب املادي فقط، وعليه فإم مل حييطوا يف الدعو
  2.»...هم ناقصمن مجيع جوانبها وجاء بذلك قضاء

الظروف املالبسة لعديد من قراراا إىل االعتماد على ذهبت احملكمة العليا يف ا لقد
وأنه ... «: 06/01/1993للمضرور دون املسؤول، حيث جاء يف قرار صادر عنها بتاريخ 

عن األضرار الالحقة م  للتعويض ستجيب لطلبات املضرورينبغي على قاضي املوضوع أن ي
من جراء فقدان قريبهم، فإنه ملزم مع ذلك بذكر العناصر املوضوعية اليت متكّنه من حتديد 

، »...التعويض وهي على وجه اخلصوص من الضحية ونشاطه املهين ودخله الدوري وأجره
مها أنه يقي ، إاللمضرورلكان يعتد بالظروف املالبسة ولكن ما يالحظ على هذا القرار أنه ول
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ويستفاد ذلك مما جاء يف القرار بأنّ القاضي ملزم بذكر العناصر املوضوعية  مبعيار موضوعي
ضرر الفعلي ويستبعد العناصر الشخصية، وهذا خيلّ بقاعدة وجوب التناسب بني التعويض وال

ي ملشرع عندما ألزم القاضص آلخر، فاالضرر الشخصي خيتلف من شخ الالحق باملضرور، ألن
 .1بوجوب االعتداد بالظروف املالبسة مل حيدد له وجوب تقديرها طبقا لعناصر موضوعية

 :دالر :الفقرة الثانية

إرجاع والرد يف القانون املدين يعين إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه، ويف املواد اجلنائية ه
هات القضائية اليت ويكون ذلك عن طريق اجل ،حائزهأو املنتزع إىل صاحبه أو الشيء املفقود 

عويض العيين التبما يعبر عنه يف القانون ووه ،تنظر الدعوى كإعادة الشيء املسروق إىل مالكه
ي ومثال ذلك القرار الصادر عن جملس قضاء بتيز ،وجودة حتت يد القضاءإذا كانت األشياء م

املسروق املقدر بـ  إلزام املذنبني بالتضامن بإرجاع املبلغ«: ب القاضي يف الدعوى املدنيةووز
  .»ج للطرف املدين.د9.0000

لشيء ذاته ميكن أي وجد ا ،وال ميكن للقضاء الرد إال إذا كان موضوع الرد موجودا 
  ".املختلسأو املال املسروق "كرد  فال جيوز البديل مثال  ،رده

من قبول الدعوى  ىلإيوصف بالتعويض العيين ألنّ جتريده من هذه الصفة ال يؤدي الرد و 
كما ينبغي التمييز بني  2صورة من التعويض مبعناه الواسع،وطرف القضاء اجلنائي، وبالتايل ه

قرار احملكمة العليا  ،يكون موضوعا لدعوى األولالرد كتعويض عيين والرد كإجراء إداري؛ ف
املتعلق باالعتماد على الظروف املالبسة للمضرور بدون املسؤولية  06/01/1993الصادر يف 

صل أوحتمن فقد حيازة الشيء الذي وقعت عليه اجلرمية وويطلبه املضرور من اجلرمية وه ،دنيةامل
لرد وهذا ا ،منها حبيث مل يعد هذا الشيء كتعويض عن الضرر الذي حلق به جراء حرمانه منه

  3.ال يكون إال حبكم من احملكمة
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 ،ينظرها القضاء اجلنائيلدعوى املدنية اليت لأما الرد كإجراء إداري فال يكون موضوعا  
ويصدر أمر  ،ألن فقد احليازة ال يكون ناشئا عن اجلرمية إمنا عن عملية الضبط مبناسبة التحقيق

، جزائري من قانون اإلجراءات اجلزائية 86الرد هنا عن قاضي التحقيق طبقا ألحكام املادة 
مر بالرد تنتقل حبكم قانون فإنّ سلطة األ ،جه للمتابعةو ويف احلالة اليت يصدر فيها أمر باأل

إىل وكيل اجلمهورية، وعليه فإذا أراد املدعي املدين أن يقدم طلبا يرد األشياء اليت  87املادة 
من  378إىل  372انتزعت فيكون ذلك وفقا ألحكام املنصوص عليها يف املواد أو فقدها 

صل يف طلب رد اجلنايات خمتصة بدون حضور حملفها بالف ةفتكون حمكم،اجلزائري.ج.إ.ق
 .القضاء املقدم من قبل املدعي املدين يد األشياء املوجودة حتت

بت املدعي املدين أنّ إال أنه يف حالة احلكم باإلدانة على املتهم فال ينفذ هذا األمر إال إذا أث
أنّ الدعوى وقع الفصل فيها ائيا أو  ،قد استنفد كافة املواعيد دون أن يطعن بالنقض اجلاين
فإنّ غرفة االام تصبح خمتصة  ،الة الطعن بالنقض، وإذا صار قرار حمكمة اجلنايات ائيايف ح

ق إ ج جزائري  316حتت سلطة القضاء بناءا على طلب املدعي املدين املادة الرد باألمر ب
 .1الفقرة الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة

 :املصاريف القضائية :الفقرة الثالثة

وهي  ،تدخل أيضا يف موضوع الدعوى املدنية إىل جانب التعويض والرد إنّ املصاريف
من رسوم، أجور، وخربة  املدعي املدين يف سبيل حتقيق قضيتهتعين تلك املصاريف اليت تكبدها 

وغريها، من حيث املبدأ أنه جيوز للمدعي املدين طلب استرجاع املصاريف اليت أنفقها بسبب 
دولة إذا كانت حمددة املقدار لبالنسبة للمصاريف املستحقة ل عليهوالدعوى على غرار ما ه

ي املدنية أو ومربرة، والقاعدة أنّ احملكوم عليه يتحمل املصاريف القضائية يف مجيع الدع
  .واجلزائية على حد سواء

نرى أا ختص  ،ج املتعلقة باملصاريف القضائية.إ.من ق 367بالرجوع إىل أحكام املادة  
باستثناء ما ورد  ،لدولة دون اإلشارة إىل املصاريف اخلاصة باملدعي املدينلستحقة املصاريف امل
  .املتعلقة باملدعي املدين الذي أساء استعمال إدعائه ج.إ.ق 369، 316يف املادتني 
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ج نصت على حق املدعي املدين يف التعويض دون اإلشارة إىل .إ.من ق 366لكن املادة  
كما جيوز  ،وهي ختضع يف تنفيذها للظروف العادية ،القانون املديناملصاريف القضائية مبفهوم 

ويدخل  ،ق إ ج 599ألحكام املادة تنفيذها عند االقتضاء عن طريق اإلكراه البدين طبقا 
ضمن املصاريف لكل ما تكبده املدعي املدين  من مصاريف عالج وأتعاب حمامي، وعليه أن 

 .1ع املصاريف موضوع طلبهيقدم للقاضي ما يثبت أنه قام فعال بدف

 :مباشرة الدعوى املدنية أمام القضاء املدين: املطلب الثالث

جيوز أيضا مباشرة الدعوى املدنية منفصلة «: من قانون اإلجراءات اجلزائية 4/1ص املادة تن
تباره وهذا يعين أنه جيوز لكل متضرر ابتداء أن يلجأ للقضاء املدين باع ،»عن الدعوى العمومية

املدنية، كما حيق له التخلي عن الدعوى املدنية أمام القضاء  ىأو قضاء املختص بنظر الدعال
ألنّ اختصاص القضاء اجلزائي بالدعوى املدنية  ،اجلزائي يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى

وعندها ختضع الدعوى املدنية من  ،التبعية ال مينع املدعي املدين من اللجوء إىل القضاء املدين
يث قبوهلا ومباشرا أمام القضاء املدين لقواعد القانون املدين شكال ومضمونا عمال بنص ح

  .ج.م.ق 124املادة 
 اإلرهابية اجلرميةوالدعوى العمومية وهوه ونظرا إلحتاد املصدر بني الدعوى املدنية إال أن، 
اجلزائي، حيث يوقف  العمومية املقامة أمام القضاء الدعوى تتأثر بوجود املدنية الدعوى فإنّ

ما يعبر عنه بقاعدة والقضاء املدين البث فيها حلني الفصل النهائي يف الدعوى العمومية، وه
غري أنه يتعني «: ج.إ.من ق 4/2فتنص املادة ". اجلنائي يعقل املدين"أو " اجلنائي يوقف املدين"

ني الفصل ائيا يف الدعوى أن ترجي احملكمة املدنية احلكم يف تلك الدعوى املرفوعة أمامها حل
هي قاعدة تعين عدم السري يف الدعوى املدنية فترة من الزمن  »...العمومية إذا كانت حركت

طرق الطعن املقررة قانونا سواء هائي يف الدعوى العمومية باستنفاذ كلّ متتد حلني الفصل الن
كان قانون  فإذا، 2يدهابتفويت الفرصة يف استعماهلا بانقضاء آجاهلا ومواعأو باستعماهلا 

وأجاز  عويض عن الضرر الناشئ عن اجلرمية،اإلجراءات اجلزائية قد اهتم بالدعوى املدنية بالت
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للمضرور مباشرا أمام احملاكم اجلزائية وحدد شروط اختصاص القضاء اجلزائي بتلك الدعوى 
القضاء املدين البد أقيمت أمام ووشروط قبوهلا وإجراءات مباشرا، فإنّ هذه الدعوى حىت ل

ني وذلك خالفا ية عن الفعل باعتباره أساس الدعويوأن تتأثر باحلكم يف الدعوى العموم
، بل وتتأثر الدعوى املدنية لذات اللدعوى العمومية اليت ال تتأثر باحلكم املدين إال استثناء

 .1السبب مبجرد قيام الدعوى العمومية أمام احملكمة اجلزائية

 :حجية احلكم اجلزائي على القاضي املدين :األول الفرع

فيكون هلذا  ،إذا قضي يف الدعوى العمومية وصار احلكم فيها باتا قبل رفع الدعوى املدنية
احلكم حجية الشيء احملكوم فيه أمام احملكمة املدنية، فتلتزم باحترامه وبعدم احلكم على نقيض 

جه اإلجيايب لقوة األمر املقضي فيه، بينما تعترب وتعد هذه احلجية الو. خمالفتهأو ما انتهى إليه 
وتستند هذه احلجية إىل مربرات عديدة . حجية اجلزائي أمام احملاكم اجلزائية وجهها السليب

  :أمهها
املختص أصال بالفصل يف الدعوى العمومية عن اجلرمية اليت تقوم وإنّ القضاء اجلزائي ه

قضاء على تقدير ما يقدمه اخلصوم من أدلة، وإمنا ميلك عليها الدعوى املدنية، وال يقتصر هذا ال
ويف ذلك كله خيتلف  ،من السلطات ما ميكّنه من كشف احلقيقة يف مرحليت التحقيق واحملاكمة

ويصدر احلكم اجلزائي يف الدعوى العمومية اليت حتمي مصلحة اتمع يف . عن القضاء املدين
 هم فضال عن أمواهلم، بينما تقتصر الدعوى املدنيةاحلفاظ على أرواح الناس وحريام وأعراض

لألفراد، ولذلك أسندت الدعوى العمومية إىل النيابة العامة ممثلة  غالبا على محاية مصلحة مالية
تمع، وحقلتلك الدعوى أن تكون ذات أفضلية على الدعوى املدنية، وكذا احلكم الصادر  ا

 .فيها

 :هي السياق يف هذااميكن طرحه واألسئلة اليت

متياز ملا قضي به يف اجلزائي على املدين؟ وما هي شروطه؟ وفيما تتمثل إلأعطي ا ذاامل
 عناصره اليت هلا حجية على احلكم املدين؟

 :هذا الفرع يف بندين تناولوعليه سن
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 شروط حجية احلكم اجلزائي على القاضي املدين: األول البند

. اليت تنقض ا الدعوى العمومية هذه الشروط هي نفس شروط احلكم اجلزائي
 أريد حماكمة الشخص مرة ثانية وهي مىت اويستمسك: 

 :نيشرط إحتاد الواقعة يف الدعوي: األوىلالفقرة 

يعة احلال، بل فهما خمتلفان بطب ،اخلصومأو ني يف املوضوع لالشتراط إحتاد الدعويال حمل  
لذلك قيل أنّ حجية احلكم اجلزائي أمام  ،نييف هذه احلالة يشترط إحتاد الواقعة يف الدعوي

تستلزم إحتاد يف السبب واملوضوع ويف  فحجية األحكام ،كم املدنية استثناء من القاعدةاحملا
 .1السببأو أطراف الدعوى اجلزائية فضال عن الواقعة 

وحدة  و ه يف الدعوى املدنية يشترط حجية احلكم السابق على احلكم الالحقحيث أن
أنه يكفي أن حيث  ،وحدة السبب دون أن تتغري صفات اخلصومو. ووحدة احمللاألطراف 

  .ني اجلزائية واملدنيةة اليت متثل وحدة السبب يف الدعوييف الواقع يكون هناك وحدة
 :شرط وجوب أن يكون احلكم اجلزائي فصل يف املوضوع: الفقرة الثانية

ي على القاضي املدين وتقيده به أن إنّ ثاين وأهم شرط يتطلب توفره حلجية احلكم اجلزائ
يكون احلكم اجلزائي املطلوب مراعاة مضمونه قد فصل يف موضوع الدعوى اجلزائية فصال 

ألنّ احلكم الصادر قبل الفصل يف املوضوع والقاضي بإجراء  ،بالرباءةأو وقضى باإلدانة  ،ائيا
الذي يكون قد أصاب  حتقيق تكميلي مثل احلكم بتعيني خبري لتحديد مدى ونوع العجز

الضحية ال يستوجب إال تطبيق قاعدة اجلزائي يعقل املدين ويتطلب من القاضي التريث 
  .2إجياباأو واالنتظار إىل غاية صدور احلكم يف املوضوع سلبا 

 :شرط إقامة الدعوى العامة قبل الفصل يف املوضوع: الفقرة الثالثة

ائي على احملكمة املدنية أن يكون ممثل يستوجب جلواز تطبيق قاعدة حجية احلكم اجلز
النيابة العامة قد قام بتحريك الدعوى العامة ومباشرا قبل صدور حكم احملكمة املدنية يف 

د عن الوقائع اجلرمية املعروضة على احملكمة املوضوع املتعلق بالتعويض عن نفس الضرر املتولّ
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ق باحلكم يف موضوع التعويض قبل قيام اجلزائية، أما إذا وصلت احملكمة املدنية إىل النط
تقيد به، وإا ستكون أوتالدعوى العامة فإنه مل يعد هناك ما يوجب على احملكمة أن تراعيه 

تعارض مضمون حكمها مع احلكم اجلزائي الذي سيصدر وحرة يف أن تفصل مبا تراه حىت ول
ية الحقة وناشئة بعد صدور على القاضي املدين تعترب حج زائيألنّ حجية احلكم اجل ،بعد ذلك

احلكم املدين، أما ماعدا ذلك فال حجية، وال تأثري للحكم اجلزائي على حكم القاضي املدين 
 .الذي صدر قبل صدور احلكم اجلزائي

  :عناصر احلكم اجلزائي: الثاين البند
أن يكون احلكم اجلزائي قد اشتمل على وقائع وكال من صحة وقوع اجلرمية ل وتشم
 .للفصلضرورية 

 :اإلرهابية صحة وقوع اجلرمية: األوىلالفقرة 

ما يتعلق بوجود الفعل املادي فيإنّ القاضي املدين ملزم مبراعاة ما ورد يف احلكم اجلزائي 
قة السببية بينهما، فإذا انتهت حمكمة شروعة وعالاملغري اإلرهابية وحدوث النتيجة للجرمية 
ت بانتفاء رابطة السببية بني الفعل محكأو  تقع أصال مل اإلرهابية إىل أنّ اجلرمية اجلنايات
 فمثال ،فال جيوز للمحكمة املدنية أن تناقش وقوع الفعل وأن تناقش عالقة السببية ،والنتيجة

 ،إطار اعتداء إرهايب يف ضي إىل عاهة مستدميةام شخص جبرمية الضرب واجلرح املفوقع اول
مع عجز اجلرح غري املفضي إىل عاهة مستدمية ولكن وفإدانة حمكمة اجلنايات جبرمية الضرب 

فإنه ال جيوز للقاضي املدين أن حيكم للضحية بتعويض يتناسب مع الضرر  ،مدته ستون يوما
 الوصف اجلرمي الذي توصلت إليه حمكمة اجلناياتالناتج عن العاهة املستدمية، ذلك ألنّ 

، ذلك ألنّ تغيري وصف اجلرمية من يكون حجة على القاضي املدين وجيب عليه أن يتقيد به
 .1صالحيات القاضي اجلزائي وحده باعتباره ضروري للفصل يف موضوع الدعوى اجلزائية
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 :أن يكون احلكم اجلزائي اشتمل على وقائع ضرورية للفصل: الفقرة الثانية

أن تكون الوقائع اليت جيب على  مفاد هذا الشرطوم .ق 339من املادة  ما يستنتجوه 
إىل  ها هي نفس الوقائع اليت تعرضت حمكمة اجلناياتكمة املدنية أن تراعيها وال جيوز خمالفتاحمل

أو لوقائع ألنّ ا ،ز اختصاصأو التحقيق فيها ومناقشتها وفصلت فيها أصالة ال خطأ وال عن جت
 ال ميكن أن يكون للحكم فصلت فيها أو تها ناقشجلنايات أن حملكمة االعناصر اليت مل يسبق 

ومن املسائل الضرورية الالزمة للفصل يف . الذي تضمنها أية حجية على احملكمة املدنية
مسألة إثبات الوقائع اجلرمية ومسألة إسنادها إىل املتهم املنسوبة إليه، ألنّ  ،الدعوى اجلزائية
 عدم إسنادها إىل املتهم تعترب منأو عدم إثبات الوقائع، ومسألة إسنادها أو مسألة إثبات 

ومثل ذلك ميكن أن يقال . برباءتهأو املسائل الضرورية اليت يتوقف عليها احلكم بإدانة املتهم 
مما يتعلق بالدفوع اليت  من ق إ ج 330بالنسبة إىل املسائل اليت ورد النص عليها يف املادة 

وعليه  1.عنه اإلرهابية يقدمها املتهم من أجل الدفاع عن نفسه وإبعاد شبح اجلرميةأو يبديها 
فإذا كانت احملكمة قد اقتنعت بوجود اخلطأ وقررت إسناد اجلرمية إىل املتهم مث إدانته، 

ه ستكون فإن ،نا، وكان احلكم قد حاز قوة الشيء املقضيوحكمت عليه بالعقوبة املقررة قانو
ة كاملة على احملكمة املدنية املثارة أمامها الدعوى املدنية املنفصلة من أجل طلب يله حج

 ةالتعويض عن الضرر الناتج عن تلك الوقائع نفسها، وال جيوز للقاضي املدين يف مثل هذه احلال
أما إذا . عدمهاعدم وجود هذه الوقائع، وكذلك إسنادها من أو أن يتعرض إىل مناقشة وجود 

 املتهم من الوقائع املنسوبةقررت إعفاء أو فر اخلطأ اقد اقتنعت بعدم تو كانت حمكمة اجلنايات
أن حتترم هذا  املدنية فإنه جيب على احملكمة ،مث حكمت برباءته ،ثباتإليه لعدم كفاية أدلة اإل

  .احلكم وأن تتقيد به
ة دعويان إحدامها جزائية األفعال اجلرميأو أنه إذا نشأت عن الوقائع ووخالصة القول ه

لضحية يف اجلرمية املدنية على القضاء املدين ألنّ ا الدعوى طرحت ت قدمدنية، وكان وأخرى
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ني من أن تبقى هناك صلة بني الدعوي فالبد ،احملكمة املدنية كان قد اختار اللجوء إىلاإلرهابية 
 .1كام خيشى من قيام تعارض بينهماوبني ما يصدر بشأما من أح

  :أثر احلكم املدين على الدعوى العمومية: الثاين الفرع
انطباق القاعدة على األحكام و ،ليت حتكم هذا األثرالقاعدة اأو هنا منيز بني األصل العام و

  :الصادرة يف املسائل غري اجلزائية
 :القاعدة: األول البند

، وفصل املدين إذا رفعت الدعوى املدنية بتعويض الضرر الناشئ عن اجلرمية أمام القضاء
قوة األمر فيها حبكم بات، فال اثر له على الدعوى العمومية، وال يتقيد القاضي اجلزائي ب

املقضي اليت يتمتع ا، فيمكن أن يقيم حكمه على ذات األدلة اليت اعتنقها احلكم املدين إذا 
كانت الواقعة املطروحة عليه هي وخالفها، ولتفت عنها ويقضيباقتنع ا، كما يستطيع أن يل

ين عليه فإنّ ة املدنية بالتعويض عن قتل اذاا اليت فصل فيها احلكم املدين، فإذا قضت احملكم
وذلك كله على ضوء ما تستظهره  ،دعى عليه من مة القتلتقضي برباءة امل حمكمة اجلنايات

من توافر أركان اجلرمية وما تستلهمه يف تكوين عقيدا من شىت األدلة والعناصر دون تقيد 
مومية قاصر انعدام حجية احلكم املدين على الدعوى الع أن على ،باألحكام املدنية اليت صدرت

ما ختتص به حمكمة ووه ،ونسبتها إىل فاعلها اإلرهابية على ما فصل فيه بشأن وقوع اجلرمية
على حدوث الفعل  اإلرهابية دون أية حمكمة أخرى، وال يقتصر وقوع اجلرمية اجلنايات

 اإلجرامي، وإمنا أيضا كلّ ما يتعلق بالوقوع القانوين للجرمية أي توافر األركان والعناصر
 .املتطلبة لوجودها القانوين

اجلزائر على هذه القاعدة واستقر عليها أو ومل ينص قانون اإلجراءات اجلزائية يف فرنسا 
فهي الوجه املقابل حلجية احلكم اجلزائي أمام احملكمة  ،القضاء والفقه الفرنسيني رغم ذلك

 .2املدنية وتستند إىل ذات مربراا
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 :ةالصادرة يف املسائل غري اجلزائي دة على األحكامانطباق القاع: الثاين البند

صفات قانونية قائمة قبل أن أو قد تثار يف الدعوى العمومية أمورا غري جزائية وهي وقائع 
 ،قيام اجلرميةأو تقع اجلرمية من شأن الفصل فيها جتريد الواقعة اجلزائية من صفاا غري املشروعة 

  .استحقاق العقاب عليهابالتايل و
قانون العقوبات يضفي احلماية اجلزائية على كثري من املصاحل اليت تنظمها قوانني غري ف

جزائية، فيحمي حق امللكية واحليازة بالعقاب على سرقة املنقول وسلب حيازة العقار، وحيمي 
الرابطة الزوجية بالعقاب على الزنا وهجر األسرة، وحيمي الوظيفة العامة بالعقاب على الرشوة 

القانون اإلداري، فإذا دفع أو قانون األسرة أو تالس وهذه املصاحل يقررها القانون املدين واالخ
سلبه، فهل يتقيد القاضي أو بأنه ميتلك املال الذي ام بسرقته  املتهم أمام حمكمة اجلنايات

  .اجلزائي به؟
بشأن مثل  من أحكام اكماحمل غريها من ال تتقيد مبا تصدره القاعدة أنّ حمكمة اجلنايات

هذه املسائل، إذ ختتص بالفصل يف كافة املسائل غري اجلزائية اليت تثار أمامها مادامت الزمة 
للفصل يف الدعوى العمومية ومن شأا أن تزيل عن الوقائع املنسوبة للمتهم صفتها غري 

دعوى العمومية حلني طرحها على حمكمة سواء حكم فيها أم طلب اخلصوم وقف ال ،املشروعة
قاضي الدفع املنصوص عليها ووذلك تطبيقا لقاعدة قاضي الدعوى ه، غري حمكمة اجلنايات

  .ج.إ.ق330باملادة 
القاضي اليت ألزمت ج.إ.ق 331 ما تضمنته املادةوه،وعلى هذه القاعدةإال أنه هناك استثناء

ومىت فصل  أكثر،أو  أوىلاجلزائي بإيقاف الدعوى العمومية املطروحة عليه إذا أثري أمامه دفع 
  1.فيه من اجلهة القضائية املختصة كان له حجية بالنسبة للدعوى العمومية

 ،كانت هذه جممل اإلجراءات املتبعة من قبل ضحايا اجلرائم اإلرهابية أمام حمكمة اجلنايات
من أجل مطالبة اجلناة اإلرهابيون بالتعويض عن األضرار اليت حلقتهم بسبب اإلعتداء على حق 

  .من حقوقهم
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قبل صدوور استغراق وقت طويل وإال أن املالحظ على هذه اإلجراءات أا متتاز بالتعقيد 
حىت مع فرض فصل حمكمة اجلنايات يف الدعوى املدنية التبعية يف ظرف و ،احلكم بالتعويض

بنسبة كبرية سيصطدمون بعدم قدرة اجلناة على تسديد مبالغ وفإن الضحايا  ،وجيز
–كل هذا جيعل من هذا الطريق  ،بسبب كثرة الضحاياأو عسرهم  وهذا بسبب ،التعويضات
، رغم أن فترة التسعينات عرفت جلوء الفعوع ال يسعف ض ج إ بشكل سري -رغم أمهيته

عدد كبري من ض ج إإىل هذا الطريق ألن املشرع اجلزائري آنذاك مل يكن قد نظم التعويض 
   .عن طريق صناديق الضمان بعد

  :ضحايا اجلرائم اإلرهابية اجتاهاملدنية للدولة سؤولية املحكام أ: املبحث الثاين

املتمثل يف حتميل اجلناة يف اجلرئم اإلرهابية وإ املتاح أمام ض ج  األولنا للطريق بعد دراست
بسبب أن هناك طائفة أخرى من الضحايا ال ميكنهم اتباع هذا الطريق  ،مسؤولية التعويض

إمنا مصدره نشاط أحد و ،هايب كما رأيناه يف املبحث السابقمصدر الضرر ليس اإلعتداء اإلر
هنا تثور مسؤولية جهة و ،الدركأو املرافق اإلدارية املكلفة مبكافحة اإلرهاب كمرفق األمن 

 .الدولة ممثلة يف بعض مرافقهاوهي  ،أخرى عن التعويض

ضحايا اجلرائم  من الرسالة حدود مسؤولية الدولة اجتاه األولنا يف الباب تناولبعدما ف
اإلرهابية واألساس الذي تقوم عليه املسؤولية، واليت تقوم كقاعدة عامة على أساس اخلطأ 

 لية الدولة اجلسيم، وأنّ القضاء اجلزائري على غرار القضاء الفرنسي، قرر إمكانية تقرير مسؤو
  .س املخاطرعلى أسا

خطأ من جانب إحدى مرافقها  لدولة جمرد وقوعاإالّ أنه ال يكفي لكي تتحقق مسؤولية 
خيل أو أن يصدر منها نشاط ينطوي على خماطر أو مكافحة اإلرهاب، أو املكلفة حبفظ األمن 

اة أمام األعباء العامة، بل جيب على مدعي املسؤولية أن يثبت أنه قد أصابه ضرر من أو باملس
إالّ إذا كان هناك عالقة  النشاط حمل املسؤولية، فالدولة ال تسأل عن الضررأو جراء اخلطأ 

سببية بينه وبني العمل املنسوب إليها والذي كان سببا يف إحداث هذا الضرر، فإذا انتفت 
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عالقة السببية انتفت معها املسؤولية، ومقتضى ذلك أنّ املسؤولية القائمة على اخلطأ ال تتحقق 
  .1إال بتوافر اخلطأ والضرر وعالقة السببية

واألصل أنّ القاضي  ،ر إلزام الدولة بتعويض من أصابه هذا الضررويترتب على ثبوت الضر
حتديد التعويض فيها، فيلتزم لتعويض إالّ يف احلاالت اليت يتوىل املشرع الذي حيدد مقدار اوه

  .إنقاصاأو القاضي ذا التحديد وال جيوز له تعديله زيادة 
كل أعمال اإلدارة اليت  عن -مىت حتققت شروطه -وإذا كانت الدولة تلتزم بالتعويض

 تكن كذلك، فإنّ تقرير املسؤولية خيضع أوملتسبب ضررا للغري، سواء كانت أعماال إدارية 
ألحكام القانون اإلداري مىت كان العمل إداريا وألحكام القانون اخلاص مىت كان هذا العمل 

ولية خيتلف يف ال يدخل يف هذا النطاق، ومقتضى ذلك أنّ القضاء املختص بنظر دعوى املسؤ
  .كل حالة عن األخرى، فقد ينعقد االختصاص للقضاء اإلداري، وقد يكون للقضاء العادي

يف هذا ) اإلدارية  املسؤولية( الدولة  مسؤوليةى ذلك سوف تنصب دراستنا لدعوى وعل
  :املبحث على العناصر التالية

يض ضحايا اجلرائم االختصاص القضائي بدعوى مسؤولية الدولة عن تعو: األولاملطلب 
  .اإلرهابية

 .شروط قبول دعوى مسؤولية الدولة: ثاينالطلب امل

 .اإلعتقال بسبب اإلشتباهوقرارات الفصل من الوظيفة دعوى إلغاء : ثالثالطلب امل

  . التعويض كجزاء لثبوت املسؤولية صور:رابعالطلب امل
  .تقدير التعويض: املطلب اخلامس
 اإللغاءواإلداري عند تنفيذ أحكام التعويض سلطة القاضي : املطلب السادس
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 :عن تعويض ض اجل اإليف جمال مسؤولية الدولة  اإلختصاص القضائي: األولطلب امل

إنّ اختصاص القضاء اإلداري يف كلّ من فرنسا واجلزائر ينصب أساسا على رقابة األعمال 
يف املنازعات اليت ترفع ضد اإلدارية اليت تصدرها السلطة التنفيذية، وذلك عن طريق الفصل 

  .باإللغاءأو هذه األعمال سواء بالتعويض 
لكن ليست مجيع األعمال الصادرة عن السلطة اإلدارية، أعماال إدارية حبيث تدخل مجيع 

ومادام أنّ حبثنا ينصب يف جوهره  1.املنازعات اليت تثور بشأا يف اختصاص القضاء اإلداري
ار اليت تسببها الدولة من خالل مرافقها أثناء مكافحة اإلرهاب على مسألة التعويض عن األضر

بصفة أساسية، فإنه ال ميكن إغفال جمال آخر يتعلق بإصالح األضرار النامجة عن مكافحة 
ي تصدرها مرافق إدارية أثناء مكافحة اإلرهاب واملتمثل يف إلغاء بعض القرارات اإلدارية  الت

أو نتماء إىل اجلماعات اإلرهابية، يفة بسبب اإلشتباه يف اإلكقرار الفصل من الوظ اإلرهاب،
م، اعتقاهلم رد االشتباه أو بسبب متابعة اجلهات األمنية والقضائية لبعض األشخاص 

ي وحده، أم ميكن ختصاصان يعودان إىل والية القضاء اإلدارفهل هذان اإل. والتعويض عنها
جابة على هذا السؤال تقتضي منا الوقوف على معيار إلإسنادمها إىل والية القضاء العادي؟ ا

مث الوقوف على موقف املشرع اجلزائري من معيار ) 1فرع(اختصاص القضاء اإلداري 
 ).2فرع(اختصاص القضاء اإلداري فيما يتعلق بدعوى التعويض ودعوى اإللغاء 

 :معيار اختصاص القضاء اإلداري: األولالفرع 

اختصاص القضاء اإلداري باملنازعات اإلدارية منذ إنشاء جملس ظهرت عدة معايري لتحديد 
ختصاص بني فمسألة توزيع اإل،قرن التاسع عشر إىل الوقت احلاضرالدولة الفرنسي يف بداية ال

زدواجية تطرح يف النظم القضائية اليت تأخذ بنظام اإل القضاء اإلداري والقضاء العادي
  .ني منفصلني، لكل منهما جمال اختصاص خاص بهالقضائية، وذلك بسبب وجود هرمني قضائ

وإذا كان املشرع اجلزائري قد استبعد ولفترة طويلة االزدواجية يف التنظيم، وأدمج اجلهات 
القضائية الفاصلة يف املنازعات اإلدارية ضمن نظام قضائي موحد، فإنه قد خصها يف ظل هذا 
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 .1عن تلك اليت حتكم املنازعات األخرىالنظام بقواعد إجرائية، وأحكام موضوعية متيزها 
، 1963وبالتايل فإنّ مسالة توزيع االختصاص، رغم تكريس هذا النظام، كانت قائمة منذ سنة 

، لكن ليس بني القضاء اإلداري والقضاء )الس األعلى سابقا(تاريخ نشأة احملكمة العليا 
ارية، واملتمثلة يف الغرف اإلدارية على العادي، بل بني اجلهات القضائية الفاصلة يف املواد اإلد

مستوى االس القضائية، واحملكمة العليا، واجلهات القضائية الفاصلة يف املواد العادية واملتمثلة 
وأساسا ذلك يعود  2.يف احملاكم، والغرف األخرى لدى نفس االس القضائية، واحملكمة العليا

هيئة متميزة حتكمها قواعد القانون وداري، هإىل أنّ أحد أطراف اخلصومة يف الرتاع اإل
 ادف أساسا لتحقيق املنفعة العامةاإلداري، وتتمتع بصالحيات السلطة العامة، كما أ، 

زدواجية القضائية منه، متّ تكريس نظام اإل 152، ومبوجب املادة 1996ومبجرد صدور دستور 
كلّ من القضاء اإلداري، والقضاء  ومن مثّ أصبح من الضروري حتديد اختصاص، 3بصفة رمسية

  .ذ اوال يكون ذلك إال وفقا ملعايري حمددة، اختلفت التشريعات يف األخ. العادي
 :معايري توزيع االختصاص بني القضاء اإلداري والقضاء العادي: األولالبند 

 جمال يكمن اهلدف من توزيع االختصاص بني القضاء اإلداري، والقضاء العادي يف حتديد
اختصاص كل منهما، ومن مثّ حتديد أنواع املنازعات اليت يعود الفصل فيها إىل القضاء 

وال يتم ذلك إال وفقا ملعايري حمددة، واملتمثلة أساسا يف املعيار العضوي، واملعيار  .4اإلداري
  :املادي
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 :املعيار العضوي والرتاع اإلداري :األوىلالفقرة 

جلهة اليت تكون طرفا يف الرتاع، دون النظر ملوضوع يعتمد املعيار العضوي على صفة ا
وطبقا هلذا املعيار، يعترب الرتاع إداريا كل نزاع يكون طرفا فيه شخص من أشخاص  .1النشاط

  .القانون العام
إذ يكفي أن يكون . ويعترب هذا املعيار األكثر سهولة يف حتديد الطبيعة اإلدارية لرتاع ما

 .2ل فيه إىل القضاء اإلداريح الرتاع إداريا، يعود الفصىت يصبشخص عام طرفا فيه، ح

إىل  3فقد ذهب جانب من الفقه. ولكن رغم ذلك، فإنّ هذا املعيار مل يسلم من االنتقادات
أحيانا أخرى يتمتع بصالحيات السلطة العامة، و اإلدارة قد تظهر أحيانا كشخص عاد أنّ

هذه احلالة األخرية فإنّ أعماهلا تكون من هذه االمتيازات، ويف  تظهر كشخص عادي جمرد
لكن . ية لتلك الصادرة عن األفراد العاديني، وبالتايل فإنّ نزاعاا ختضع للقضاء العاديأو مس

إذا متّ العمل باملعيار العضوي يف هذا الصدد، فإنّ كل الرتاعات اليت يكون الشخص العام طرفا 
ت اإلدارة مبظهر السلطة العامة أم ال؛ وهذا فيها، سوف ختضع إىل القضاء اإلداري سواء ظهر

 ...  أمر غري منطقي

وعلى هذا األساس بدأ التفكري يف إجياد معيار جديد لتحديد اختصاص القضاء اإلداري، 
 .ما أدى إىل ظهور املعيار املاديووه

 :املعيار املادي والرتاع اإلداري :الفقرة الثانية

ار العضوي، بات من الضروري إجياد معيار جديد بعد االنتقادات اليت وجهت إىل املعي
ووفقا لذلك، ظهر املعيار املادي الذي يذهب إىل أنّ . لتحديد جمال اختصاص القضاء اإلداري

                                      
اجستري، مليكة بطينة، االختصاص القضائي لس الدولة يف النظام القضائي اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة امل: أنظر -1

 .09، ص 2003/2004فرع القانون العام، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
- 326خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص : أنظر -2

327. 
تاريخ  ماجستري، ختصص القانون العام، باألوىلبدران مراد، حماضرة ألقيت على طلبة السنة : أنظر -3

تلمسان، اجلزائر،  -، كلية احلقوق، جامعة أبوبكر بلقايد"مفهوم املنازعة اإلدارية: "، حتت عنوان20/10/2008
2007-2008. 
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الصالحيات أو الرتاع اإلداري ال يتحدد بالنظر إىل طبيعة أطراف الرتاع، بل إىل طبيعة النشاط 
 .اليت يتمتع ا أحد الطرفني يف الرتاع

مثل طبيعة النشاط يف االمتيازات اليت يتمتع ا أحد الطرفني من صالحيات تتجسد يف وتت
 .معيار املرفق العامأو معيار السلطة العامة 

 :معيار امتيازات السلطة العامة:أوال

باعتبار أنّ هذه األخرية عبارة عن حقوق " امتيازات السلطة العامة"مسي هذا املعيار ب 
ولقد نادى الفقه . ارة تستعمل يف إطار القانون لتحقيق املصلحة العامةمعترف ا أصال لإلد

فقد تظهر اإلدارة يف عالقاا . اإلداري ذا املعيار للتمييز بني نوعني من أعمال اإلدارة
. على إرادة األفرادوالقانونية تارة مبظهر السلطة العامة باعتبارها سلطة آمرة، وأنّ إرادا تعل

اة بعيدا عن أو ظهر كأي فرد من أفراد اتمع، وتتعامل معهم على قدم املسوتارة أخرى ت
 .1السلطة العامة

وعلى هذا األساس، فإنّ املنازعات الناشئة عن أعمال السلطة العامة تتصف بالصفة 
  .اإلدارية، وتندرج وفقا لذلك ضمن دائرة اختصاص القضاء اإلداري

إذ أنه يصعب يف . النتقاداتار، إالّ أنه كان حمال لهذا املعيولكن على الرغم من بساطة 
حقيقة األمر التفرقة بصورة واضحة بني أعمال السلطة العامة وأعمال اإلدارة، وذلك ملا قد 

فرقة بني أعمال السلطة كما أنّ هناك من ذهب إىل أنّ الت. حيدث من اختالط وتداخل بينهما
 2.اط اإلداري بصورة دقيقةدارة العادية ال تعكس واقع النشوأعمال اإل

وبالتايل فإنّ املعيار املادي يتركز على الطبيعة اإلدارية لنشاط ما، ويستوجب وجود اإلدارة 
 .كطرف يف الرتاع

   

                                      
 .127، ص 1999، دار وائل للنشر، عمان، 1إعاد علي محود القيسي، القضاء اإلداري وقضاء املظامل، ط: أنظر -1

2
- F. BENOIT, Le droit administratif  Français, Paris, 1986, p 681.  

، 2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1ي، موسوعة القضاء اإلداري، جأو علي خطار شطن: أنظر -  
 .221ص
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 :معيار املرفق العام :ثانيا

السلطة العامة، أصبح من الضروري إجياد  امتيازات نظرا لالنتقادات اليت وجهت إىل معيار
ما حدث بعد صدور حكم حمكمة التنازع يف قضية ووه. ل هذا املعيارمعيار جديد حيل حم

، حيث ظهر معيار املرفق العام كمعيار لتوزيع االختصاص بني 1873عام " Blancoوبالنك"
ووفقا هلذا املعيار فإنه يندرج ضمن دائرة اختصاص القضاء . اإلداري والقضاء العاديالقضاء 

  .تنظيم وتسيري املرافق العامةاإلداري، كل املنازعات املتعلقة ب
توسيع من جمال اختصاص القضاء اإلداري، الواألخذ ذا املعيار يترتب عليه من جهة 

كل الرتاعات الناجتة عن نشاطات قد تقوم ا  ه يعترب من اختصاص هذا األخريحيث أن
مل به إذ أنه ينتج عن الع ،تضييق من اختصاصهالومن جهة أخرى، يؤدي إىل . أشخاص خاصة

وهكذا فإنّ جمال . ضرورة التمييز بني النشاط العام، والنشاط اخلاص الذي تقوم به اإلدارة
وباملقابل خيرج . اختصاص القاضي اإلداري يتحدد فقط يف نشاطات اإلدارة ذات الطابع العام

 1.اليت تندرج ضمن نشاطها اخلاصو من دائرة اختصاصه، النشاطات اليت تقوم ا اإلدارة

خالل ما سبق، يتضح لنا بانّ كل املعايري السابقة كانت عرضة لالنتقادات حسب  ومن
ومن ذلك فإنّ حتديد اختصاص القضاء اإلداري يبقى متوقفا على املعيار . وجهة نظر كل فقيه

أمر واملعتمد يف توزيع االختصاص بني القضاء اإلداري، والقضاء العادي من طرف القاضي، وه
البحث عن موقف النظام ولكن ما يثري الفضول يف هذا الصدد ه. خيتلف من بلد آلخر

  .اجلزائري من هذه املسألة؟
 :معيار اختصاص القضاء اإلداري يف اجلزائر: البند الثاين

اإلداري، نا يف الفقرة السابقة خمتلف املعايري املعتمدة لتحديد اختصاص القضاء تناولبعدما 
املعيار املطبق فيها فيما يتعلق وفما ه ،ازدواجية القضاءاجلزائر تأخذ مببدأ  وعلى اعتبارأن

  .باختصاص القضاء اإلداري؟

                                      
 .328-327خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص: أنظر -1
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إ يتبين لنا بأنّ املشرع تدخل ليحدد لنا قواعد .م.إ.ق 800بالرجوع إىل املادة 
مىت  ،1االختصاص، مرجحا يف ذلك األخذ باملعيار العضوي لتحديد اختصاص احملاكم اإلدارية

إحدى املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري طرفا يف أو البلدية أو ية الوالأو كانت الدولة 
الرتاع، وأضاف املشرع على وجه التأكيد، عندما تكون الدعوى املرفوعة تستهدف إلغاء 

 800فحص مشروعية قرار إداري صادر عن إحدى اجلهات املذكورة يف املادة أو فسري أوت

صاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية، مما إ، حيث تشمل هذه اجلهات امل.م.إ.ق
خيرج املصاحل املركزية للدولة من دائرة اختصاص احملاكم اإلدارية، واملؤسسات ذات الصبغة 

ما خيرج املؤسسات العمومية ذات الصبغة احمللية أيضا من دائرة اختصاص واإلدارية احمللية، وه
 .2احملاكم اإلدارية

ي القضاء الكامل وعلى رأسها دعوى التعويض اليت أو إلدارية بدعكما ختتص احملاكم ا
 .هي حمل دراستنا يف هذا املطلب

الذي سبق شرحه، إذ وعلى النح مل يعتمد على املعيار العضوي كليالكن املشرع اجلزائري 
ما وأخذ كذلك باملعيار املادي كمعيار لتوزيع االختصاص بني القضائني اإلداري والعادي، وه

: ي جاء فيهاالسابق ذكرها والت. إ.م.إ.ق 800يظهر جليا من خالل العبارة األخرية من املادة 

                                      
ختتص «: منه، اليت كانت تنص على أنه 07يف قانون اإلجراءات املدنية القدمي وحتديدا املادة  وهوما كان معموال به -1

االس القضائية بالفصل ابتدائيا حبكم قابل لالستئناف أمام احملكمة العليا يف مجيع القضايا أيا كانت طبيعتها اليت تكون 
وهوما أكدته العديد من  »...مية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيهاإحدى املؤسسات العموأو البلدية أو الوالية  أو الدولة 

ية التعاونو. م.القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا سابقا، والسيما قضية الدولة ضد السيدة ب
زير ضد و. ف.وكذلك قضية اآلنسة م ،23/01/1970تاريخ ب MAATECاجلزائرية لتأمني عمال التربية والثقافة 

، ولقد استقر موقف احملكمة العليا آنذاك على اعتبار املعيار 16/05/1981الداخلية ووايل والية قسنطينة بتاريخ 
العضوي هواحملدد ال اختصاص القاضي اإلداري، راجع، باية سكاكين، دور القاضي اإلداري بني املتقاضي واإلدارية، 

 .29-28 ، ص2006، دار هومه للنشر، اجلزائر، 1ط
، اجلزائر، 1، كليك للنشر، ط2بوضياف عادل، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلزء : أنظر -2

 .227-226، ص 2012
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إذ أنه اعتمد بذلك على طبيعة النشاط . »املؤسسات ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها... «
 .1املعتمد من قبل هذه اهليئات

املتعلق مبجلس الدولة،  98/01من القانون العضوي رقم  9/1ه وبالرجوع إىل املادة كما أن
  .فإننا جند أنّ املشرع قد أخذ باملعيارين العضوي واملادي لتحديد اختصاص القضاء اإلداري

لكن هذا ال يعين عدم وجود استثناءات على هذه القاعدة وإن كان االستثناء يقرره 
 .2املشرع مبوجب نص قانوين صريح

ترمي إىل تنظيم مرفق القضاء وحسن سري  وقواعد االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية
منطقيا أن تعترب من القواعد اآلمرة اليت تتعلق بالنظام العام، إذ أنّ قواعد والعدالة، فقد يبد

ي واملنازعات على خمتلف احملاكم حسب أو االختصاص النوعي تبين كيفية توزيع الدع
للقاضي أن يتأكد من اختصاصه وعلى ذلك ال جيوز للخصوم خمالفة هذه القواعد، و ،3نوعها

ى فإذا كان عدم اختصاص القاضي ينتج من خمالفة قاعدة تتعلق بالنظام، العام، أو بنظر الدع
  .4بناءا على طلب اخلصومأو فالقاضي حيكم به من تلقاء نفسه، 

   

                                      
العريب وردية، فكرة النظام العام يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون : أنظر -1

 .22، ص 2009/2010بلقايد، تلمسان،  العام، جامعة أبوبكر
فبالرجوع إىل نصوص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، جند أنّ املشرع قد أفرد جمموعة من املنازعات اليت تظهر  -2

وعلى . إ.م.إ.ق 802أا من اختصاص القضاء اإلداري، إال أنه أحال الفصل فيها للقضاء العادي، وهذا مبوجب املادة 
إ نوعني من املنازعات، وردا على سبيل احلصر، .م.إ.ق 801- 800ساس استثىن املشرع من نص املادتني هذا األ

وجعلهما من اختصاص القضاء العادين ويتعلق األمر باملنازعات املتعلقة مبخالفة الطرق، واملنازعات املتعلقة باحلوادث 
 . النامجة عن املركبات اإلدارية

 .37، ص 2010ج، اجلزائر، .م.بادئ األساسية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دفرجية حسني، امل: أنظر -3
عدم االختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به اجلهة القضائية تلقائيا يف أي مرحلة «.: إ.م.إ.ق 36تنص املادة  -4

 .»كانت عليها الدعوى
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جهيت القضاء اإلداري والقضاء  آليات حل تنازع االختصاص بني :البند الثالث
 :العادي

، فإنّ املؤسس الدستوري نص على 1طور النظام القضائي وتبين نظام االزدواجيةنتيجة لت
إنشاء هيئة تتوىل الفصل يف تنازع االختصاص بني القضاء اإلداري، والقضاء العادي من خالل 

1996من دستور  152/4املادة 
  .هذه اهليئة هي حمكمة التنازع. 2

اغتها جاءت ناقصة من حيث صي لكن بتفحص نص املادة أعاله، فإنّ املالحظ أنّ
عن املقصود، إذ جعلت اختصاص هذه احملكمة منحصرا يف الفصل يف تنازع االختصاص التعبري

يف كل جهات القضاء والقضائي بني احملكمة العليا وجملس الدولة، يف حني أنّ املقصود ه
 03- 98قم ولقد جاء القانون العضوي ر. العادي من جهة، والقضاء اإلداري من جهة أخرى

ليوضح األمر  3املتعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها 03/06/1998املؤرخ يف 
من  03أعاله، ومن ذلك فقد جعلت املادة  152/4أكثر، ويكّمل النقص امللحوظ يف املادة 

هذا القانون اختصاص حمكمة التنازع يتمثل يف الفصل يف منازعات االختصاص بني اجلهات 
وبذلك ميتد . 4ية اخلاضعة للنظام القضائي العادي، وتلك اخلاضعة للقضاء اإلداريالقضائ

اختصاص حمكمة التنازع هذه إىل تنازع االختصاص بني احملاكم واالس القضائية واحملاكم 
 .5اإلدارية، واحملكمة العليا وجملس الدولة

                                      
اري يف محاية احلقوق واحلريات األساسية، مذكرة لنيل شهادة عبد احلميد بن لغويين، دور القاضي اإلد: أنظر -1

 .21- 20، ص 2003/2004املاجستري يف القانون، فرع الدولة واملؤسسات العمومية، جامعة اجلزائر، 
تؤسس حمكمة تنازع تتوىل الفصل يف حاالت تنازع  «: على أنه 1996من دستور  152/4فلقد نصت املادة  -2

 .»مة العليا وجملس الدولة االختصاص بني احملك
، املتعلق باختصاصات 1998جوان  03املوافق ل  ه1419صفر  8، املؤرخ يف 03-98القانون العضوي رقم  -3

 .1998لسنة  39ر العدد .حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها، ج
ل يف منازعات ختتص حمكمة التنازع يف الفص «: على أنه 03-98من القانون العضوي رقم  03تنص املادة  -4

االختصاص بني اجلهات القضائية اخلاضعة لنظام القضائي العادي، واجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي اإلداري 
 .»حسب الشروط احملددة يف هذا القانون 

ي املعدل سنة النظامية وفقا للدستور اجلزائرأو ي عبد الرمحن، فئة القوانني اجلديدة، القوانني العضوية أو عز: أنظر -5
 .73-72، ص 2002ب، .، د04، الة القانونية التونسية، العدد 1996
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ص بني القضاء اإلداري إذن فاختصاص حمكمة التنازع ينحصر يف النظر يف تنازع االختصا
والقضاء العادي فقط، دون أن تكون تابعة إلحدى اجلهتني، ودون التدخل يف منازعات 

وهذا ما قضت به هذه احملكمة يف . االختصاص بني اجلهات القضائية اخلاضعة لنفس النظام
ملا أعلنت عدم اختصاصها بالنظر يف تنازع االختصاص  ،17/07/2005قرارها املؤرخ يف 

ما أكدته أيضا املادة ووه.1عروض عليها الواقع بني غرفة إدارية جهوية، وغرفة إدارية حمليةامل
، مما جيعل اختصاص حمكمة التنازع اختصاصا )98/03القانون رقم ( 2من ذات القانون 15

حالة التنازع اإلجيايب، والتنازع : حمددا وليس عاما، ويشمل جمموعة من احلاالت فقط وهي
  .افة إىل حالة تناقض األحكامالسليب، إض

يظهر جليا الدور الفعال الذي تلعبه مسألة توزيع االختصاص بني  ،إذن فمن خالل ما سبق
القضاء اإلداري، والقضاء العادي، ملا هلا من أمهية بالغة يف حتديد جمال اختصاص كل من 

ر، ال يقل أمهية ليس ذلك فحسب، بل أا تقودنا يف نفس الوقت إىل موضوع آخ. القضائني
فكيف يتم هذا . موضوع توزيع االختصاص بني اجلهات القضائية اإلداريةوعن ذلك، وه

 األخري؟ وما هي تطبيقاته يف التشريع اجلزائري؟

 :ختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية وجملس الدولةاإل :الفرع الثاين

ص اإلقليمي بني اجلهات لقد اعتمد املشرع اجلزائري معيارا أساسيا يف توزيع االختصا
نفس املعيار املعتمد يف قانون اإلجراءات املدنية القدمي، واملتمثل يف والقضائية اإلدارية، وه

ي يقع يف دائرة اختصاصها قاعدة أنّ اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف الرتاع هي تلك الت
روف، فإنّ االختصاص يؤول ويف حالة ما إذا مل يكن هلذا األخري موطن مع. موطن املدعى عليه

للجهة القضائية اليت يقع فيها آخر موطن له، وإال فإنّ احملكمة اليت يقع فيها املوطن املختار هي 
  .اليت تكون صاحبة االختصاص

                                      
، املنشور يف جملة جملس الدولة، العدد 20، حتت رقم 17/07/2005القرار الصادر عن حمكمة التنازع، املؤرخ يف  -1

 . 254، ص 2006، اجلزائر، 08
 .»إال املواضيع املتعلقة بتنازع االختصاص ال ترفع أمام حمكمة التنازع «: اليت تنص على أنه -2
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الذي يبادر يف السعي إىل املدعى عليه، مبعىن جيب عليه ووعلى هذا األساس فإنّ املدعي ه
يقع ا موطنه حسب احلاالت املبينة أعاله، غري أنّ هذه  خماصمته أمام اجلهة القضائية اليت

 1القاعدة تعرف عدة استثناءات وتنص يف خانة تقريب التقاضي من املدعي ألسباب معينة،
 2.إ.م.إ.ق 804وهي االستثناءات الواردة على قاعدة موطن املدعى عليه واحملددة يف املادة 

ن تكون خمتصة بالنظر يف نزاع ما يؤول إىل القضاء وتبعا ملا سبق ال ميكن حملكمة إدارية أ
كما  -اإلداري إال إذا تأكدت أا خمتصة نوعيا وحمليا يف الرتاع املعروض عليها، ألنّ املسألة

  .تعد من النظام العام -سبقت اإلشارة إليه
ئة أما خبصوص جملس الدولة كهيئة جديدة ضمن النظام القضائي اجلزائري، والذي ميثل اهلي

فإنّ  .3الوطنية العليا يف النظام القضائي اإلداري، مقابل احملكمة العليا يف النظام القضائي العادي
منحه اختصاصات قضائية وأخرى استشارية  -على غرار املشرع الفرنسي -املشرع اجلزائري

                                      
، 1999ج، اجلزائر، .م.، نظرية االختصاص، ب3مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج: أنظر -1

 .472ص 
  :تتمثل هذه االستثناءات فيما يلي -2
  .الرسمأو ض الضريبة يف مادة الضرائب والرسوم، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان قر -
  .يف مادة األشغال العمومية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تنفيذ األشغال -
  .نفيذهأوتيف مادة العقود اإلدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد  -
غريهم من األشخاص العاملني يف املؤسسات العمومية اإلدارية، أو أعوان الدولة أو ني يف مادة الرتاعات املتعلقة باملوظف -

  .أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان التعيني
  .يف مادة اخلدمات الطبية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تقدمي اخلدمات -  
صناعية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان أو ري خدمات فنية أجأوتاألشغال أو يف مادة التوريدات  -

  .مكان تنفيذه إذا كان أحد األطراف مقيما بهأو إبرام االتفاق، 
فعل تقصريي، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان أو جنحة أو يف مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية  -

  .وقوع الفعل الضار
يف مادة إشكاالت تنفيذ األحكام الصادرة عن اجلهات القضائية اإلدارية، أمام احملكمة اليت صدر عنها احلكم موضوع  -

 .اإلشكال
، 2010حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، : أنظر -3

  .68ص
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ما واملتعلق بقواعد تنظيم جملس الدولة وجمال اختصاصاته وه 98/01حددها القانون العضوي 
يعترب حمكمة ابتدائية وحمكمة ) فهو(، فمجلس الدولة )منه(من نفي القانون  09ته املادة تناول

استئناف وجهة نقض وله اختصاصات استشارية تتمثل يف إبداء رأيه يف مشاريع القوانني، 
  .98/01من القانون العضوي  12و 4واقتراح التعديالت بشأا طبقا للمادتني 

 :لتعويضلشروط اخلاصة بدعوى اا: املطلب الثاين

ا كانت الدولة مسؤولة عن أعماهلا املادية والقانونية وما حتدثه هذه األعمال من أضرار ملّ
ه حيق للشخص فإن ،األولذي بيناه يف الباب الواجتاه الغري عند مكافحتها لإلرهاب على النح

ي الت ،1طريق دعوى التعويضاملتضرر أن يطالب اإلدارة بالتعويض عما أصابه من أضرار عن 
تعد الوسيلة القانونية املخولة للشخص املضرور من أجل احلصول على حقه يف جرب الضرر 

ى القضاء الكامل أو الذي أصابه من جراء فعل اإلدارة، وتعترب دعوى التعويض من أهم دع
افر جمموعة من ولقبول هذه الدعوى البد أن تتو 2.اليت يتمتع فيها القاضي بسلطات كبرية

أو الشروط، باإلضافة إىل احترام جمموعة من اإلجراءات، سواء تعلق األمر بأطراف الدعوى 
 .بعريضة افتتاحها

ع الدعوى املتمثلة أساسا يف ففيشترط يف األطراف جمموعة من الشروط الشكلية املتعلقة بر
عة من الشروط املتعلقة كما يشترط توافر جممو ،الصفة واملصلحة، إضافة إىل أهلية التقاضي

أما الطائفة ) 1الفرع (بدعوى املسؤولية واملتمثلة يف وجود قرار سابق، وميعاد رفع الدعوى 
 ).2الفرع(األخرية من الشروط فتتعلق بعريضة افتتاح الدعوى وبياناا العامة 

   

                                      
، 1985دار الفكر العريب، مصر،  -دراسة مقارنة -ي، الوجيز يف القضاء اإلداري أوسليمان حممد الطم: أنظر -1

 .307ص
 .218، ص 2009حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، : أنظر -2
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 :شروط املتعلقة بدعوى املسؤوليةال: األولالفرع 

 لسابق وشرط امليعادوتتمثل يف شرط وجود القرار ا

 شرط وجود القرار السابق: األولالبند 

أصابه ضرر يبغي احلصول على تعويض  نتفترض قاعدة القرار اإلداري السابق أن يقوم م
عنه، بتوجيه طلب التعويض إىل اإلدارة قبل أن يلجأ إىل القضاء، وأن تتخذ اإلدارة بشأنه 

اعترب هذا قرارا منها بالرفض، مما جيعل هذا القرار بعضه أو موقفا، فإذا مل جتبه على طلبه كله 
ومقتضى ذلك أنه ال جيوز للمضرور أن يتقدم إىل  ،1حمال للطعن أمام القضاء اإلداري يف فرنسا

ضمين منها أو ، واستصدار قرار صريح أوالجملس الدولة مباشرة قبل املرور على اإلدارة 
ه وبني اإلدارة اليت تصدر بشأنه قرارا خيضع لرقابة بالرفض إذ جيب عليه إثارة الرتاع فيما بين

 .2جملس الدولة

أو له الشأن يف دعوى اإللغاء، بل له أن يعدولكن القضاء اإلداري ال يكتفي بإلغائه كما ه
ة قضاء التعويض يف فرنسا باسم القضاء الكامل له بغريه، ومن هنا جاءت تسمييستبد

contentieux de pleine juridiction
3.  

   

                                      
 .793طه الشاعر، املرجع السابق، ص : أنظر -1
، القضاء اإلداري، الكتاب الثاين، قضاء التعويض، دار الفكر العريب، القاهرة، ص يأو سليمان حممد الطم: أنظر -2

91. 
التساع سلطة القاضي اليت تشمل احلكم بالتعويض وتقديره،  -حسب رأي الفقه -مسيت دعوى القضاء الكامل -3

واملشرع اجلزائري . ورينوأحيانا اختاذ قرار هوأصال من اختصاص اإلدارة، وبذلك هي تؤمن احلماية الكاملة للمضر
املسؤولية املدنية للدولة والوالية والبلدية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة "استعمل يف قانون اإلجراءات املدنية عبارة 

وعبر عنها يف نصوص الحقة باملسؤولية اإلدارية، واتسع املصطلح يف / 4. 7/2م " اإلدارية والرامية لطلب تعويض
ختتص احملاكم ... «: على أنه 801/2ملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، بأن نصت املادة ا 09-08القانون 

  .»...ى القضاء الكاملأو اإلدارية كذلك بالفصل يف دع
، 2013، اجلزائر، 2أبومحيدة عطا اهللا، الوجيز يف القضاء اإلداري تنظيم، عمل واختصاص، دار هومه، ط: أنظر -  

 .270- 269ص 
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وعلى الرغم من أنّ  ،1من حماميهأو وجيب أن يقدم الطلب جلهة اإلدارة من املدعي نفسه 
يلزم جهة اإلدارة بأن  1995فرباير  09املنشور الصادر من رئيس جملس الوزراء الفرنسي يف 

إال أنه جيب على الطالب إذا استطال سكوت  2تتخذ موقفا صرحيا بالنسبة هلذه الطلبات،
 من األوىلأن يطعن يف قرارها الضمين، ولقد اعتربت املادة  ،عن الفصل يف الطلباإلدارة 
مضى أربعة أشهر دون الرد على الطلب مبثابة قرار بالرفض، مث  1965يناير  11مرسوم 

أصبحت هذه املدة شهرين فقط بشأن حقوق املواطنني يف عالقام مع إدارة الدولة وفقا لنص 
2000أفريل  12من قانون  21املادة 

3.  
 ي ـر القاضـة الوزيـقرار اإلداري السابق أثرا من اآلثار املتخلفة عن نظريوتعد قاعدة ال

 «La Théorie du ministre juge»  1889اليت كانت مطبقة يف فرنسا حىت سنة
4، 

  .عندما أصبح جملس الدولة صاحب االختصاص العام يف املسائل اإلدارية

                                      
1
- Aubry (J.M) et Drago (R): Traité de contentieux administratif, Parie, 1984, p 500 et suite.  

2
- C.E Section, 5 Janvier 2000, Ets. assistance publique des hôpitaux de Paris, A.J.D.A. 2000  , 

N° 2 , P 180. 
3
- Auby (J.M) et Drago (R), op.cit., p 503. 

ود قاعدة القرار السابق إىل مكانة واختصاص جملس الدولة الفرنسي يف جمال الرقابة على األعمال اإلدارية قبل قضية حيث تع -4
  CADOTكادو

C.E. CADOT, du 13/12/1889- GAJA, p 27. 

ن يرفع تظلما إىل الوزير لقد كان جملس الدولة الفرنسي ينظر يف دعأو ى اإللغاء عن طريق االستئناف حبيث كان يشترط من املتقاضي أ   
) قرار قضائي" (حكم"، وكانت القرارات الصادرة عن الوزير املعين بعد التظلم مبثابة )الوزير مصدر القرار اإلداري حمل التظلم(املختص 

  .ابتدائي ينظر فيه جملس الدولة عن طريق الطعن باالستئناف
بق يف إظهار وجود معارضة إدارية بني حجج املدعي وموقف اإلدارة وبالتايل ضرورة القرار السا"  Laferriereالفاريار"وبرر األستاذ  

 .جتديد موضوع اخلصام

أنّ القرار السابق يعبر عن موقف اإلدارة يف اخلصومة، وانتقدت نظرية هوريوبعدما فقدت اإلدارة "  Hauriouهوريو"وامتاز األستاذ  
بسكوا، حبيث بعدما كانت ترفع الدعوى اإلدارية إال بعد الرد الصريح لإلدارة عن  االمتياز الذي متثل يف عرقلة ربط الرتاع اإلداري

 .التظلم، فقد أصبحت الدعوى اإلدارية ممكنة يف حالة الرد الضمين لإلدارة املتمثل يف سكوا عن التظلم

 La théorie duى نظرية الوزير القاضي وتدخل كذلك بعض الفقهاء، يف مناقشة هذه املسألة لتفسري قاعدة القرار السابق، لكن تبق 

ministre juge خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى : راجع. هي املصدر التارخيي األساسي للقاعدة
 .43-42، ص 2004، اجلزائر، .ج.م.اإلدارية، د

voir: Bonneau, La règle de la décision préalable devant les tribunaux administratifs, D. 1988 , P 

11. 

- Gabolde,  La procédure administrative précontentieuse, D. 1984 , P 119. 

 Roche (J), Les exceptions à la règle de la décision préalable devant le juge administrative, 

mélanges valine, 1974, p 733 et suite. 
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من االستثناءات، فهناك وقضاء جملس الدولة الفرنسي ال ختلوقاعدة القرار لسابق يف 
 .1حاالت ال يكون فيها املدعي يف الدعوى اإلدارية مضطرا الستصدار قرار سابق

وترتبط قاعدة القرار السابق بالتصرفات واألعمال اليت تقوم ا اإلدارة، واليت تنقسم إىل 
  .أعمال مادية وأخرى قانونية

هي تلك األعمال اليت تقوم ا اإلدارة إما بصفة  Actes matérielsفاألعمال املادية 
بصفة غري إرادية، ) عقد إداريأو قرار (عمل إداري أو ) قانون(إرادية تنفيذا لعمل تشريعي 

 ).حقوق والتزامات(واليت مل تقصد اإلدارة من خالهلا إحداث مراكز قانونية جديدة 

 إرادية، وهي األعمال اليت تصدر عن اإلدارة نتيجة كما قد تقوم اإلدارة بأعمال مادية غري
 .إمهال كحوادث سيارات اإلدارة وآالاأو خطأ 

أما األعمال القانونية، فهي األعمال اليت تفصح فيها اإلدارة عن إرادا ونيتها يف ترتيب أثر 
واألعمال . إلغائهأو عديل مركز قانوين قائم أوتقانوين، سواء بإنشاء مركز قانوين جديد، 

اإلدارية اليت تقوم ا اإلدارة قد تستند إىل توافق إرادتني كالعقود اإلدارية، كما تقوم على 
 .أساس اإلرادة املنفردة لتلك اإلدارة وهذا بسبب ما متتلكه من امتيازات السلطة العامة

                                      
  :ه االستثناءات يف حاالت ثالثوميكن حصر هذ -1
ى اليت ترفعها اإلدارة على األفراد، كما لوكان موضوع الدعوى مثال أو  تعفى من هذه القاعدة الدعأوىلفمن ناحية ) 1

  .طلب اإلدارة إجبار أحد األفراد على إخالء مكان مملوك هلا يشغله بدون وجه حق
CE, 4 Février 1976, Elissonde, R.P. 1047.  

أما االستثناء الثاين فيجد جمال تطبيقه يف جمال عقود األشغال العامة، حيث نص على هذا االستثناء القانون الصادر يف ) 2
ى املتعلقة بعقود األشغال العمومية أو تعفى كل الدع: " ، واليت نصت على أنه102يف مادته رقم  1965جانفي  11

ى اإلدارية اليت أو لف الذكر، كما تعفى من هذا الشرط كل الدعمن شرط احلصول على القرار السابق على النحوسا
من قانون اإلجراءات أمام احملاكم  130، 128ينطبق عليها شرط االستعجال، وقد نصت على هذا االستثناء املواد 

  .اإلدارية، وحماكم االستئناف اإلدارية
CE 21 octobre 1977, H.L.M de Nice, R.D.P, 1978, p 290.  

ى العقود اإلدارية عموما، أو ضاف إىل االستثناءات السابقة على قاعدة القرار السابق استثناء ثالث يتعلق بدعوي) 3
  .ى اليت يكون موضوعها طلب إلغاء هذه العقود واملرفوعة من األطراف فيهاأو وذلك فيما عدا الدع

D. Pouyoud, La nullité des contrats administratifs, paris, L.G.D. J, 1991, p 885. 
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أتتها  سبب وقائع وأعمال مادية ضارةني اإلدارة العامة وأحد األفراد بفإذا وقع نزاع ب
ضمين ملعرفة أو إداريا صريح  اإلدارة، فإنه على الشخص املضرور هنا أن يستصدر قرارا

أمام السلطات اإلدارية املختصة  تظلم إداري ون الرتاع، وذلك بواسطة رفع ها من مضمموقف
مرفق الدرك الوطين ممثال أو صاحبة األعمال املادية الضارة كمرفق الشرطة بوزارة الداخلية 

فيه بتعويض كامل وعادل إلصالح األضرار اليت  1، واملطالبة)وزارة الدفاع الوطين(سطة بوا
أصابت حقوقه مما يقتضي حتديد موقفها من خالل ما يعرف بالقرار السابق املتضمن إما 

ضرار من خالل قبول التعويض عنه مبا يرضي املضرور، ويف هذه املوافقة على إصالح وجرب األ
أما يف حالة ما إذا رفضت . له رفع دعوى تعويض عن ضرر متّ تعويضه عنه احلالة ال جيوز

فهذا يفسح له اال من أجل اللجوء إىل القضاء  ،اإلدارة طلب املضرور املتمثل يف التعويض
  .2واملطالبة به

مثلما  -وإذا كانت قاعدة القرار السابق جتد مفهومها يف دعوى اإللغاء بسبب طبيعتها
ما جسده املشرع اجلزائري فعال وفإنّ األمر خيتلف بالنسبة لدعوى التعويض وه - سنرى الحقا

من خالل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، خمالفا بذلك توجه املشرع الفرنسي يف 
من القانون  09/1حيث جيد شرط القرار اإلداري السابق أساسه القانوين يف املواد . هذا اال
وكذا املادة  11/13املتعلق مبجلس الدولة املعدل مبوجب القانون العضوي  98/01العضوي 

 . إ.م.إ.ق 819

من  ووفقا ملا جاء يف هذه املواد فإنّ الدعوى اإلدارية ال تقبل من القاضي اإلداري إالّ
إ .م.إ.ق 819شرط من شروط قبوهلا، ولقد جسدت املادة وخالل الطعن يف قرار إداري، فه

جيب أن يرفق مع العريضة الرامية إىل إلغاء ": هبينت طبيعته إذ نصت على أنهذا الشرط و
قدير مدى مشروعية القرار اإلداري، حتت طائلة عدم القبول، القرار اإلداري أوتفسري أوت

  ."املطعون فيه، ما مل يوجد مانع مربر
                                      

، 1994اجلزائر، . اجل.م.عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، دراسة تأصيلية، حتليلية ومقارنة، د: أنظر -1
 .274ص

، 2010حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، : أنظر -2
 .53ص
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القرار املطعون فيه، وإذا ثبت أنّ هذا املانع يعود إىل امتناع اإلدارة من متكني املدعي من 
جلسة، ويستخلص النتائج القانونية املترتبة على هذا  أولأمرها القاضي املقرر بتقدميه يف 

 ».االمتناع

أنّ وأبرزها وما يهمنا يف هذا املقام ه ،يدةن خالل حتليل هذه املادة خنرج بنتائج عدفم
ى أو ملشروعية دون دعى اإللغاء، التفسري وتقدير اأو شرط القرار السابق مطلوب يف دع
عكس ما ذهب إليه املشرع وجملس الدولة الفرنسيني، والقضاء الكامل بصريح النص، وه

اللذان اعتمدا على قاعدة القرار السابق على  أساس أا مفيدة من الناحية العملية ألا تؤدي 
وختفف كثريا عن  إىل تصفية كثري من املنازعات قبل أن تصل إىل احملاكم، فتوفر الوقت واملال

كاهل جملس الدولة الذي تضاعف عدد القضايا أمامه، كما أنّ الواقع أثبت أنّ اإلدارة كثريا ما 
وصف بأنه قضاء وتفضل أن تنصف األفراد بنفسها عوض أن يقوم بذلك القضاء، حىت ول

بق أمام بدأ املشرع الفرنسي يتوسع يف تطبيق قاعدة القرار السا 1927إداري، وهلذا منذ سنة 
بعد أن صارت حماكم ) جمالس األقاليم القدمية(احملاكم اإلدارية األخرى والسيما حماكم األقاليم 

 .1954 ذات االختصاص منذ سنة األوىلالدرجة 

 :شرط األجل: البند الثاين

الفترة الزمنية احملددة قانونا لرفع الدعوى اإلدارية وقبوهلا من اجلهة القضائية واألجل ه
1ضاعو لأل اة، حبيث جيب مراعاة هذه الفترة محاية للمراكز القانونية واستقراراملختص. 

ميعاد رفع الدعوى الذي حيدده املشرع « : بينما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه
عاة الستعماهلا، باعتبارها وسيلة قانونية لطلب احلماية القضائية للحق، ويترتب على عدم مرا

 .2»الدعوى هذا امليعاد عدم قبول

إال فترة زمنية معينة هلا ويتفق على أنّ ميعاد رفع الدعوى، ما ه املقارن وبذلك فإنّ الفقه
  .بداية واية، حبيث ينبغي القيام بالعمل اإلجرائي خالل تلك الفترة

                                      
 .226-225ة عطا اهللا، املرجع السابق، ص أبومحيد: أنظر -1
رمضان طه حممد نصار، انقضاء الدعوى اإلدارية بغري الفصل يف املوضوع، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة، : أنظر -2

 .222، ص 1990فرع القانون العام، جامعة اإلسكندرية، 
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وعلى اعتبار أنّ املنازعة اإلدارية تتميز عن غريها من املنازعات بالطابع اخلاص باملواعيد 
لقد فرض ف .1واملفروضة على أطراف الرتاع خالل كل مرحلة من املراحل القضائية املختلفة

شرط امليعاد من جهة على املتقاضني لتمكينهم من البحث عن اإلمكانيات اليت تسمح هلم 
بتجسيد رأي جدي عن قانونية العمل اإلداري املرغوب الطعن فيه، وبالتايل معرفة حظوظهم 

ومن جهة أخرى، ونظرا ألنّ املصلحة العامة تستوجب استقرار . يف احلصول على حقوقهم
املعامالت اإلدارية، حىت ال يعرقل النشاط العادي لإلدارة، فإنه البد من حتديد مناقشة أعماهلا 

 .2يف مدة معينة

وبذلك فإنّ لآلجال واملواعيد دور هام وحموري، بل وحاسم يف املنازعة اإلدارية، كما أنّ 
أو إلداري اإلجيايب فيها بشقيها اإلداري والقضائي بدءا من شرط القرار السابق دور القاضي ا

 ارفضها شكال، والتحقيق فيها، وانتهاءأو التظلم ومرورا بالطعن القضائي، وقبول الدعوى 
هذا كله بعد أن يتأكد القاضي اإلداري من اختصاصه الوالئي والنوعي  ،3باحلكم القضائي

  .أيناه سابقاوفقا ملا ر -واملكاين
ما يسمى بدعوى أو وعلى اعتبار أننا بصدد دراسة شرط امليعاد يف دعوى التعويض 

من حيث املبدأ يف ) دعوى التعويض(القضاء الكامل فإنه يف فرنسا ال ختضع هذه الدعوى 
رفعها مليعاد معني، وإمنا تتقادم بتقادم احلق املدعى به، وعلى ذلك فإنّ احلديث عن شرط 

مثلما  4إمنا يقصد به ميعاد رفع دعوى اإللغاء اليت جيب التقيد يف رفعها مبواعيد معينة،امليعاد 
ات عديدة أدخلها املشرع الفرنسي على ثناءسنوضحه يف املطلب املوايل، هذا مع وجود است

مبدأ التقيد باملواعيد دف إحداث التوازن بني ضرورة حسن سري العمل اإلداري من ناحية، 

                                      
 .88العريب وردية، املرجع السابق، ص : أنظر -1
 .182، املرجع السابق، ص خلويف رشيد: أنظر -2
 .88العريب وردية، املرجع السابق، ص : أنظر -3

4
- B. ODENT, L’avocat, Le juge et les délais, Mélanges, chapus, 1992, p 481.  

Et C. Gabole, Procédure des tribunaux administratives et des cours administratifs d’appel, 

Dalloz, 1997, 6
ème 

Ed, p 91 et suite. 
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الصادرة برفض طلبات التعويض املقدمة  فالقرارات ،1وق األفراد من ناحية أخرىومحاية حق
 .2من األفراد ميكن رفعها دون التقيد مطلقا بشرط امليعاد

ا بالنسبة للوضع يف اجلزائر وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، جند أنّ أم
  .إ.م.إ.ق 832إىل  829املشرع قد تصدى لشرط امليعاد من خالل املواد 

 829وكما كان احلال يف القانون السابق، فإنه يشترط لقبول دعوى التعويض طبقا للمادة 

احملاكم اإلدارية وجملس (أمام القضاء اإلداري  رفضها شكال إ أن ترفع حتت طائلة.م.إ.ق
التبليغ إذا  أشهر حتسب إما من تاريخ إعالن القرار اإلداري أي من تاريخ 4خالل مدة ) الدولة

مجاعيا، وذلك يف حالة الضرر أو ومن تاريخ النشر إذا كان القرار تنظيميا  ،كان القرار فرديا
يف املطلب املوايل الذي سنخصصه لدعوى  ما سنناقشهووه.الناجم عن عمل إداري قانوين

يف إطار اإللغاء املنصبة على قرارات الفصل من الوظيفة واليت حصلت كثريا يف فترة التسعينات 
بسبب أو مكافحة اإلرهاب وحبسب االشتباه يف االنتماء إىل اجلماعات اإلرهابية املسلحة 

  .االعتقال اإلداري
أما بالنسبة للضرر الناجم عن عمل إداري مادي كاستعمال األسلحة النارية خالل 

 املادة أشهر الوارد يف 4مكافحة اإلرهاب مثال، فإنّ التساؤل يثور حول بداية حساب ميعاد 
يف حالة األعمال اإلدارية املادية اليت يصعب فيها احلصول على قرار إداري من اجلهة  829

فإذا كانت دعوى اإللغاء جيب أن تنصب على  -مثلما أشرنا إليه سابقا - املتسببة يف الضرر
ترتب على وجود إما؛ قرار إداري كما سنرى، فإنّ دعوى التعويض قد تالقرار اإلداري فقط 

أو عمل إداري مادي كهدم بناء من طرف اإلدارة أو ميثل عمل قانوين كقرار فصل موظف، 
  .أسلحة ناريةأو استعمال متفجرات 

                                      
ى إدارية أخرى تطول فيها أو ى اإلدارية اليت ميكن رفعها دون التقيد بشرط امليعاد، وهناك دعأو فهناك من الدع -1

ى أو قصر عن املدة اليت حددها املشرع وهوما يطلق عليه باملواعيد اخلاصة، ومن بينها دعأوتمدة ميعاد رفع الدعوى 
خر أن ميتد أوآلة على ذلك قد حيدث لسبب و ات اإلدارية املنعدمة من الناحية القانونية، عألاإللغاء املوجهة ضد القرار

 .امليعاد الطبيعي الذي حدده املشرع لرفع الدعوى وهوما يعرف بامتداد امليعاد

G. GABOLDE, op.cit, p 12 

CE 11 Janvier 1990, centre hospitalier de Nouakchott C.D.A. 1990, N° 42 1. 
2
- CE 4 Juillet 1980, Zemma, R, p 583. 

C.A.A de Bordeaux, 14 Mai 1998, Chronique, Jean Français, A.J.D.A. 1998 p 949. 
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هل : يف هذا الباب جند األستاذ حممد الصغري بعلي طرح سؤاال مهما مل جيب عنه وهو
التصرف  سب األجل بالنسبة للعمل اإلداري املادي من تاريخ وقوع الضرار الناجم عنحي

  .والعمل املادي لإلدارة، أم من تاريخ القرار السابق
ميكن إبرازها  إىل جمموعة من النتائج ويف هذا املعىن ذهب األستاذ خلويف رشيد يف حتليله

  :التايلوعلى النح
البد من العمل بقاعدة اآلجال يف حالة عدم وجود أجل منصوص عليه يف قانون : أوال -
  .خاص
لقضاء الكامل الرامية إىل قيام مسؤولية السلطات اإلدارية بسبب عمل دعوى ا: ثانيا -

تنص على األجل وانطالقه بعد  829ال ختضع ألي أجل، ألنّ املادة  ،مادي أحلق املدعي ضررا
أما القضايا املرفوعة يف إطار دعوى القضاء الكامل واليت أساسها . نشر القرار اإلداريأو تبليغ 

 جلرفع دعوى التعويض غري مرتبطة باأل إنّألستاذ رشيد خلويف، فحسب ا،قرار إداري
 .  إ.م.إ.ق 829املادة  املنصوص عليه يف

وأمام هذا التضارب يف اآلراء بني األخذ بشرط األجل يف دعوى التعويض من عدم األخذ 
عدم به، فإنّ السبيل الوحيد إىل فض هذا اجلدل يتمثل يف املمارسة القضائية، اليت ذهبت إىل 

أنّ األجل مرتبط بالقرار، فمن غري  ومادام -مثلما ذكرناه سابقا - ابقاألخذ بقاعدة القرار الس
هي النتيجة اليت توصلنا إليها من و املعقول حساب هذا امليعاد من تاريخ قرار غري موجود أصال

  .نراها أقرب إىل املنطقو ،خالل هذا البحث
ذلك املتعلق بالفترة املمتدة ما بني وصدد دراسته هاألجل الذي حنن ب لتبقى اإلشارة إىل أن

إىل غاية تاريخ  ،تاريخ وقوع الضرر الناجم عن نشاط اإلدارة يف إطار مكافحتها لإلرهاب
   .اللجوء إىل القضاء من أجل املطالبة بالتعويض

 :الشروط املتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى وبياناا: الفرع الثاين

ال ميكن للقاضي أن يتدخل فيها من تلقاء  -كباقي املنازعات األخرى - ةإنّ املنازعة اإلداري
لتجاء املدعي، ليفصح عن إرادته يف اإلونفسه، بل جيب حتريكها من أحد أطراف اخلصومة وه

عسف اإلدارة، أوتحق من حقوقه، ضد اعتداء أو إىل القضاء، من أجل محاية مركز قانوين 
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اليت يتقدم " عريضة افتتاح دعوى"هذا اإلفصاح يف شكل  مبناسبة مكافحتها لإلرهاب، ويكون
ى العنصر احملرك وبذلك تعترب عريضة افتتاح الدعو. ا اخلصم إىل كتابة ضبط احملكمة

شترط احترام قواعد حمددة مسبقا يتوقف عليها قبوهلا، فمن خالل العريضة للخصومة، واليت ي
ئع اليت تأسست عليها الطلبات، وعليه يتضح موضوع الطلب وأطراف اخلصومة، وكذا الوقا

 .1جيب أن حترر عريضة افتتاح الدعوى يف شكل معني متضمنة لعناصر حمددة

والدعوى اإلدارية أمام جهات القضاء اإلداري حتكمها نفس القواعد اليت حتكم الدعوى 
وى إ من قواعد ختص الدع.م.إ.أمام جهات القضاء العادي، إال ما نص عليه املشرع يف ق

 .2اإلدارية

لكن اإلشكال املطروح يف هذا السياق يتعلق حبالة خمالفة هذه الشروط، هل يؤدي ذلك 
 إىل عدم قبول الدعوى؟ أم ميكن تصحيحها لعدم تعلقها بالنظام العام؟

 :شكل عريضة افتتاح الدعوى: األولالبند 

شرط باإلضافة إىل تلإ .م.إ.ق 14جاءت املادة  ،3امللغى. م.إ.من ق 12خالفا لنص املادة 
ا كان التوقيع والتاريخ، تقدمي عريضة مكتوبة، مستبعدة بذلك صراحة تدخل أمني الضبط كم

 .4ال بهمعمو مل يكن كان هذا التدخل م، وإن.إ.معموال به يف ظل ق

مظهر  أولموطن لتالقي اخلصومتني املدنية واإلدارية، و أولوعليه، فإنّ الكتابة تعترب 
اخلاصية بالنسبة لإلجراءات رفع  للمزايا واحملاسن اليت توفرها هذهيجة الجتماعهما، نت

                                      
، 2009، منشورات بغدادي، اجلزائر، 1بربارة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ط: أنظر -1

 .46ص
، اجلزائر، 1، كليك للنشر، ط2يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج بوضياف عادل، الوجيز: أنظر -2

 .242، ص 2012
وكيله، مؤرخة وموقعة، مع ختيريه أو م امللغى تشترط إيداع عريضة مكتوبة من املدعي .إ.ق 12حيث كانت املادة  -3

، وإما حبضوره أمام احملكمة، ويف احلالة وكيلهأو بني رفع الدعوى إىل احملكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من طرفه 
يذكر فيه أنه ال أو أحد أعوان مكتب الضبط بتحرير حمضر بتصرحيه الذي يوقع عليه أو األخرية يتوىل كاتب الضبط 

 .ميكنه التوقيع
 .47بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص : أنظر -4
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عكس التصريح  ،1إداريةأو الدعوى، وسريها، والبث فيها، مهما كانت طبيعتها مدنية 
 .يالت، ولعدم الدقة أحيانا يف حتديد الطلباتأو الشفوي الذي يفتح اال للت

نازعة اإلدارية، حيث جتد هذه اخلاصية وهناك من ذهب إىل أنّ الكتابة هي أساس امل
مصدرها يف األصل اإلداري هلذه املنازعات، فالكتابة باعتبارها وسيلة التعبري العادية لإلدارة، 

 .2تتمتع بنفس هذا االمتياز أمام القضاة اإلدارينيفهي 

ة كتابة، بل تلك اليت تأخذوالكتابة التا هنا ليست أي لدى  شكل عريضة تودع ي يعتد
بالعريضة اليت  ، وعليه ال يعتدىأو مقابل وصل يثبت تسجيلها يف سجالت الدع كتابة الضبط

فاكس ما مل يتم تأييدها الحقا بعريضة تتضمن البيانات والشروط أو تأخذ شكل برقية، 
ما أكّدته الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا يف االستئناف واملعروفة يف عريضة افتتاح الدعوى، وه

ضاع و املرفوع أمامها بواسطة برقية تلغرافية، ملا قضت بعدم قبول االستئناف لعدم احترامه األ
 .3القانونية

ولقد وقع خالف فقهي حول ما إذا كانت الكتابة فيما يتعلق بالعريضة االفتتاحية للدعوى 
كمة العليا سابقا أنّ قضاء الغرفة اإلدارية احمل إالّ، 4وسائر املذكرات هي من النظام العام أم ال؟

. كلها، اجتهت إىل اعتبار الكتابة من النظام العام، مما خيول للقاضي حق إثارا من تلقاء نفسه

                                      
 .367اجل، اجلزائر، ص .م.جراءات املدنية واإلدارية، دفرجية حسني، املباد األساسية يف قانون اإل: أنظر -1

2
- « Il existe certainement entre la qualité de juridiction administrative et le caractère écrit de la 

procédure, un lien étroit et naturel dont on ne trouverait pas l’équivalent en matière civil e. »  

- voir: Charles Debbasch, contentieux administratif, 2em Ed. Dalloz, 1978, p 17.  
  .1982ديسمرب  25املؤرخة يف  29332رقم : ي.ضد ف... قضية وايل -3

 .255، املرجع السابق، ص 2مسعود شيهوب، ج: أنظر -    
م احترام الشكل الواجب إتباعه عند حترير فلقد ذهب األستاذ بربارة عبد الرمحن إىل أنّ املشرع مل يرتب على عد -4

عريضة افتتاح الدعوى، أي جزاء، وألنّ النص تضمن شكل العريضة دون أن حيدد اجلزاء الذي يترتب على إغفال أحد 
العناصر، والبطالن ال يكون إال بنص، فالرأي الراجح لديه هوجواز تصحيح اإلجراءات أثناء سري اخلصومة، وهوما يفهم 

  .ذهب إىل عدم اعتبار الكتابة إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العاممنه أنه 
بينما اعتنق األستاذ مسعود شيهوب رأيا خمالفا، إذ اعترب أنّ شكلية الكتابة يف عريضة افتتاح الدعوى تعد شرطا جوهريا 

ا على القرارات الصادرة عن الغرفة متعلقا بالنظام العام، مما خيول للقاضي حق إثارا من تلقاء نفسه، وقد بىن توجهه هذ
 .اإلدارية باحملكمة العليا وكذا قرارات جملس الدولة املوضحة أعاله
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جيب أن تتم اإلجراءات «: إ واليت نصت على أنه.م.إ.ق 8/1أما احلسم فجاءت به املادة 
ما يكرس ووه ».قبولوالعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية حتت طائلة عدم ال

ى، من جهة، مث مبدأ تعميم استعمال اللغة أو مبدأ الشكلية يف الدعوى اإلدارية وسائر الدع
 .1العربية كمبدأ دستوري، من جهة ثانية

 :مضمون عريضة افتتاح الدعوى: البند الثاين

وهلا إنّ عريضة افتتاح الدعوى أمام القضاء اإلداري تتطلب توافر جمموعة من الشروط لقب
إ، واملتمثلة يف ذكر اجلهة القضائية اليت ترفع أمامها .م.إ.ق 15وقد أشار إليها املشرع يف املادة 

آخر موطن له إن مل يكن أو الدعوى واسم ولقب املدعي وموطنه، واسم ولقب املدعى عليه، 
قانوين وصفة ممثله ال،له موطن معلوم، واإلشارة إىل تسمية الشخص املعنوي ومقره االجتماعي

قتضاء ئل الدفاع، واإلشارة عند اإلاإلتفاقي مع العرض املوجز للوقائع والطلباتـ ووساأو 
 .2للمستندات املرفقة والوثائق املؤيدة للدعوى

  :أن تكون العريضة موقعة من قبل حمام: البند الثالث
فه النظام عر مي أمام جهات القضاء اإلداريإنّ وجوب متثيل األطراف بواسطة حما

1969القضائي اجلزائري وعمل به إىل غاية سنة 
أين أصبح األطراف خمريين بني التقاضي  ،3

لكن متّ اإلبقاء على إلزامية التمثيل بواسطة حمام بالنسبة  ،4وكيل حمام ينوب عنهمأوتبأنفسهم 
ى اإللغاء اليت ينظرها بالدرجة أو للطعون املرفوعة أمام جملس الدولة، سواء كانت يف شكل دع

ما أكدته الغرفة وبطرق الطعن األخرى، وهأو طعونا باالستئناف  كانتأو  واألخرية، األوىل

                                      
 .املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 16/01/1991املؤرخ يف  91/15من القانون  7املادة  -1
 .242بوضياف عادل، املرجع السابق، ص : أنظر -2
، اليت جاءت ذه احملاكم ذاا، فلم يتمكن األطراف من 1953الل إصالحات وهوشرط فرضته يف عهد االحت -3

، )Les avoires( وكالء الدعوىأو بواسطة من ينوب عنهم من غري احملامني، أو القيام بتسيري اإلجراءات بأنفسهم، 
، وهوتاريخ 16/06/1966غاية  واستمر العمل ذا اإلجراء يف اجلزار غداة االستقالل أمام احملاكم اإلدارية الثالث إىل

 .ى وألغى احملاكم اإلدارية ذااأو سريان مفعول التنظيم القضائي الذي ألغى مهنة وكالء الدع
 .م امللغى.إ.ق 169املادة  -4
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01/03/1991اإلدارية باحملكمة العليا يف قرارها املؤرخ يف 
وكذلك جملس الدولة يف القرار  ،1

31/05/1999املؤرخ يف 
2. 

08/09القانون  ومنذ صدور) لغرف اإلدارية سابقاا(ا على مستوى احملاكم اإلدارية أم 

عتبار االستثناء م أمرا وجوبيا، مع األخذ بعني اإلإ، أصبح التمثيل بواسطة حما.م.إ.املتضمن ق
ومتثيل احملامي مرجعه القانون املنظم ملهنة احملاماة،  3إ،.م.إ.ق 827الذي نصت عليه املادة 

ع على  والذي مل يستوجب أن تكون وكالة احملامي بسند خاص، بل هي عامة، وقد نصاملشر
وجوبية التمثيل مبحام كما نص على اجلزاء املترتب عن إغفال هذا اإلجراء، واملتمثل يف عدم 

 .4قبول العريضة االفتتاحية

 :شتباهغاء قرارات الفصل من الوظيفة واإلعتقال بسبب اإلدعوى إل: املطلب الثالث

ار مكافحة اإلرهاب، على اعتبار أنّ فترة التسعينات من القرن املاضي عرفت يف إط
ة من الفصل من الوظائف لعدد كبري من األشخاص وهذا بسبب اعتقاهلم يف يدحاالت عد

سبب املتابعات القضائية ضدهم بأو من دون حماكمة  -كما بيناه سابقا -مراكز أمن اخلاصة
خنراط بسبب اإلأو  ،دعمهم إياهاأو شتباه بانتمائهم للجماعات اإلرهابية املسلحة، رد اإل

                                      
من املستقر قانونا أنّ األصل يف إجراءات التقاضي أمام احملكمة العليا أن تكون بالكتابة، والنيابة عن اخلصوم ال « -1

ون إال بواسطة حمام مقبول أمامها، ونيابة احملامي وجوبية، وإال كان الطعن غري مقبول، ومن مثّ فإنّ عريضة الطعن يف تك
، وبدون توكيل حمام لدى احملكمة العليا تعد غري قانونية ومىت كان )وايل الوالية(قضية احلال املمضاة باسم الطاعن 

 ».كذلك استوجب عدم قبول الطعن شكال
حيث أنه يستخلص من عريضة االستئناف بأنّ والية الشلف املمثلة من قبل واليها، أنّ هذا األخري هوالذي حرر « -2

عريضة االستئناف، ووقع عليها، حيث أنه يستخلص من لب هذا الرتاع بأنّ الوالية املعنية هي من مصاحلها، ومل تكن 
ى الوايل أن يلجأ إىل نيابة حمام معتمد لدى احملكمة العليا لكي ممثلة للحكومة املركزية، حيث أنه ونظرا لذلك كان عل

م، وبالتايل فوالية شلف قد خرقت هذه املادة، وبالتايل يصبح .إ.ق 239ميثله أمام جملس الدولة، وذلك عمال باملادة 
  ».استئنافها غري مقبول شكال

 .69العربية وردية، املرجع السابق، ص  :أنظر يف القرارين السابقني  
أعاله من التمثيل الوجويب  800تعفى الدولة واألشخاص املعنوية املذكورة يف املادة «: إ.م.إ.ق 227تنص املادة  -3

 ».التدخلأو الدفاع أو مبحام يف اإلدعاء 
 .242بوضياف عادل، املرجع السابق، ص : أنظر -4
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ضمن صفوف حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احملظور، ورغم حصول عدد كبري من هؤالء 
ما محل وإال أنّ حالة الفصل من الوظيفة ظلت مستمرة، وه ،األشخاص على أحكام بالرباءة

مما حيتم علينا  -جل إلغاء قرارات الفصل هذهأ هؤالء إىل اللجوء إىل أروقة احملاكم من ا
ألنه ما يهمنا  - وهذا بسبب طول أحكامها -بصورة مقتضبةوول - عوى اإللغاءالوقوف عند د
وكذا قرارات اإلعتقال اليت مل حتصل  ،ى إلغاء قرارات الفصل من الوظيفةدعوويف هذا الباب ه

ألن  ،األجواء اليت كان يتم خالهلا اإلعتقالوبشأا ممارسة قضائية يف اجلزائر بسبب الظروف 
مل يكن يعرف مصدرها أي اجلهة اإلدارية األمنية اليت  ،ال اليت حصلتأغلب حاالت اإلعتق

هذا عكس ما و ،بالتايل عدم وجود قرارات إدارية مكتوبة ذا اخلصوصو ،قامت باإلعتقال
  .عليه الوضع يف فرنسا مثلما سنرىوه

 :متييزها عن دعوى التعويضو دعوى اإللغاء تعريف: األولالفرع 

الفقهية الرامية إىل تعريف دعوى اإللغاء، بسبب تعدد واختالف  تأوالرغم تعدد احمل
املراكز والزوايا اليت ينظر من خالهلا إليها إال أنّ جممل هذه التعريفات كما تتفق من حيث 

ما يتجلى من خالل االتفاق املنعقد من طرف الفقه حول موطن متييز هذه الدعوى واملبتدأ، وه
 .كذا حول خصائص دعوى اإللغاءعن دعوى التعويض، ومن جهة و

 :تعريف دعوى اإللغاء: األولالبند 

اليت عرفها األستاذ عمار عوابدي بأا الدعوى القضائية اإلدارية املوضوعية والعينية، 
الصفة القانونية واملصلحة أمام جهات القضاء املختصة يف الدولة، للمطالبة وحيركها ويرفعها ذو

مشروعة، حيث تنحصر سلطة القاضي املختص فيها يف مسألة البحث  بإلغاء قرارات إدارية غري
من جهته عرفها األستاذ رشيد  ،1عن شرعية القرارات اإلدارية املطعون فيها بعدم الشرعية

خلويف بأا إجراء قانوين يتم بواسطته إخطار القاضي اإلداري املختص نوعيا وإقليميا للنظر يف 
 .2شرعية القرارات اإلدارية

                                      
ة بتطبيقات قضائية حديثة يف كل من دراسة مقارنة مدعم–عمار بوضياف، الوسيط يف قضاء اإللغاء : أنظر -1

 .80، ص2011، األردن، 1،دار الثقافة للنشر والتوزيع ط-مصر_تونس_فرنسا_اجلزائر
 .33، ص2012، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، -دعوى اإللغاء  –حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري :أنظر -2
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 ومن خالل التعريفات السابقات نستخلص جمموعة من اخلصائص تتميز ا دعوى 

 :التمييز بني دعوى اإللغاء ودعوى التعويض: البند الثاين

سوف نوضح هذه الفروق عن طريق دراستنا ملوضوع كل دعوى منهما مث مدى سلطة 
ما يتعلق حبجية احلكم القاضي اإلداري يف الدعوى وبالنسبة للمواعيد واإلجراءات، وأخريا في

  .الصادر يف الدعوى
  :من حيث موضوع الدعوى: أوال

القرار اإلداري املطعون فيه بعدم املشروعية إلصابتها بعيب من وموضوع دعوى اإللغاء ه
وهلذا، فهي دعوى موضوعية تقوم على خماصمة قرار إداري معني . العيوب احملددة بالقانون

  .للمطالبة بإلغائه
يتمثل موضوع دعوى التعويض يف حق شخصي لرافع الدعوى ناشئ عن هذا يف حني 

مركز قانوين فردي، حيث يطالب املدعى احلكم له بتعويض عادل يف مقابل ما أصاب هذا 
فدعوى القضاء الكامل تتضمن خصومة بني . احلق الشخصي من ضرر نتيجة ألعمال اإلدارة

 .رافع الدعوى واإلدارة

أصابته جهة " صاحب حق"افع دعوى التعويض أن يكون وهكذا فبينما يشترط يف ر
اإلدارة بعملها اخلاطئ بضرر يراد رتقه وتعويضه عنه، فإنه يكتفي يف عوى اإللغاء بأن يكون 

 1".صاحب مصلحة"رافعها 

 :من حيث مدى سلطة القاضي اإلداري: ثانيا

املطعون فيه تتركز مهمة القاضي يف دعوى اإللغاء يف فحص مشروعية القرار اإلداري 
مشوبا بعيب من العيوب اليت  -ئحياأوالسواء كان فرديا  -باإللغاء، وما إذا كان هذا القرار

  .جتعله قرارا غري مشروع، أم أنه قرار سليم وغري خمالف للقانون

                                      
قضائية، حيث قضت احملكمة بأنّ  4لسنة  598، القضية رقم 1963 يونيوسنة 29حكم احملكمة اإلدارية العليا يف  -1

دعوى اإللغاء ختتلف بداهة عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وحجية، وخلص ما يف األمر أنه بينما يكتفي يف 
هلذا النظر دعوى اإللغاء بأن يكون أصابته جهة اإلدارة بقرارها اخلاطئ بضرر يراد رتقه وتعويضه عنه، واملؤدى الالزم 

يف مجلته وتفصيله أنّ القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء باإللغاء، بل لكل من القضائني فلكه اخلاص الذي 
 .يدور فيه
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فإذا ثبت للقاضي اإلداري صحة الطعن، وأنّ القرار املطعون فيه غري مشروع، فإنّ سلطته 
  .كلياأو م بإلغاء القرار جزئيا تنحصر يف جمرد احلك

ا يف دعوى القضاء التعويض، فإنّ سلطة القاضي اإلداري تشمل تعديل القرار اإلداري أم
واحلكم على اإلدارة بالتعويضات العادلة يف مقابل ما وقع على حقوق الطاعن الشخصية من 

وللقاضي . إلدارةقيامه بتحديد املركز القانوين للطاعن وحقوقه يف مواجهة اأو أضرار، 
أن يتعرض لفحص الوقائع والقانون معا، سواء يف دعوى القضاء  -عند نظر الدعوى -اإلداري
  .يف دعوى اإللغاء، وهذه الوقائع هي اليت تكون ركن السبب يف القرار اإلداريأو الكامل 

 فقه وهذا ما يسري عليه جملس الدولة املصري، خبالف املعيار القدمي الذي كان موجودا يف
القانون العام الفرنسي والذي مييز بني دعوى اإللغاء ودعوى القضاء التعويض الذي يبحث 

 .1فيها القاضي الوقائع والقانون معا

وقد فرض جملس شورى الدولة اللبناين رقابته على صحة وجود الوقائع، وكذلك على 
  .صحة التكييف القانوين هلا يف الدعويني

 :واإلجراءات من حيث املواعيد: ثالثا

خيضع رفع دعوى اإللغاء ملواعيد خاصة ال تسري بالنسبة لدعوى القضاء التعويض، كما 
إلدارية ال ينطبق أنّ اشتراط التظلم اإلداري قبل رفع دعوى اإللغاء بالنسبة لبعض املنازعات ا

 .التعويض على دعوى 

من تاريخ نشر القرار  ستون يوماوفمن ناحية، حدد املشرع ميعادا لرفع دعوى اإللغاء ه
إعالن أو النشرات اليت تصدرها للمصاحل العامة أو اإلداري املطعون فيه يف اجلريدة الرمسية 

فإذا مل ترفع الدعوى يف هذا امليعاد سقط احلق يف إقامتها وأصبح القرار . صاحب الشأن به
 .2اإلداري حمصنا ضد الطعن باإللغاء

  .راجعة يف دعوى اإلبطال بشهرينوقد حدد املشرع اللبناين مهلة امل

                                      
حمسن خليل، القضاء اإلداري ورقابته لعمال اإلدارة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشأة املعارف  :أنظر -1

 .بعدهاوما  396، ص 1968باإلسكندرية 
 .1972لسنة  47من قانون جملس الدولة املصري رقم ) 1(فقرة  24املادة  -2
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أما بالنسبة لدعوى القضاء التعويض فليس هلا ميعاد حمدد لرفعها، وإمنا تتقادم بتقادم احلق 
  .املدعى به

إىل أو جب املشرع أن يتم التظلم إىل اجلهة اليت أصدرت القرار أو ومن ناحية أخرى، 
سريان ميعاد رفع الدعوى ذا التظلم، اهليئات الرئاسية قبل رفع دعوى اإللغاء حبيث ينقطع 

ويطلق على هذا 1.وذلك فيما يتعلق جبانب من املنازعات اإلدارية املتصلة بالوظيفة العامة
فإذا رفعت الدعوى قبل إمتام هذا التظلم اإلداري  ،يم يف لبنان العريضة االسترحاميةالتنظ

يوجد مثل هذا الشرط بالنسبة يف حني ال نّ القاضي حيكم بعدم قبول الدعوى الوجويب، فإ
  .لرفع دعوى القضاء التعويض

وفيما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى، فإنّ القاعدة العامة يف فرنسا هي استقالل كل دعوى 
من الدعويني، وأنه ال جيوز ضم طلب التعويض مع طلب اإللغاء عند رفع دعوى اإللغاء، فإذا 

هذا املقام باالمتناع عن نظر طلب التعويض حدث هذا الضم فإنّ جملس الدولة يكتفي يف 
  .ورفضه دون املساس بدعوى اإللغاء واحلكم فيها

ز السلطة ودعوى القضاء أو وقد ترتب على ذلك أن متّ الفصل التام بني دعوى جت
التعويض، وإن أباح جملس الدولة بعد ذلك نظر عريضيت الدعوى يف كل من اإللغاء والتعويض 

ة تعلقهما بقرار إداري واحد، مع بقاء مبدأ انفصال الدعويني واستقالل يف وقت واحد يف حال
 2.كل منهما بعريضة دعوى مستقلة عن األخرى

وقد أجاز املشرع املصري اجلمع بني طلب اإللغاء وطلب التعويض يف عريضة دعوى 
على أن  -وذلك على عكس القاعدة السارية يف فرنسا -واحدة هي عريضة دعوى اإللغاء

وذلك يف البند العاشر من املادة . ون طلب التعويض بالتبعية لطلب إلغاء القرار غري املشروعيك

                                      
وهي املنازعات املتعلقة بالقرارات اإلدارية النهائية للنصوص عليها يف البنود ثالثا، رابعا وتاسعا من املادة العاشرة من  -1

 .قانون جملس الدولة
وأجاز اجلمع بني دعوى  1911مارس سنة  31صفة استثنائية يف خرج جملس الدولة الفرنسي على هذه القاعدة ب -2

 BEZLEاإللغاء ودعوى التعويض يف عريضة دعوى القضاء الكامل يف ثالثة أحكام صدرت يف هذا التاريخ هي أحكام 
ولكن الس عاد مرة أخرى إىل القاعدة األصلية واضطربت أحكامه على مبدأ الفصل بني  BLANCو ARGAINGو

 .ني إىل يومنا هذاالدعوي
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العاشرة من قانون جملس الدولة احلايل، الذي نص على اختصاص جملس الدولة بالفصل يف 
  .بعيةأوتطلبات التعويض عن القرارات اإلدارية سواء رفعت بصفة أصلية 

إذا «اين طلب اإلبطال وطلب التعويض يف مراجعة واحدة ويبل جملس شورى الدولة اللبن
 .1»كان الطلبان مبنيني على سبب واحد

 :من حيث حجية احلكم الصادر يف الدعوى: رابعا

حيوز احلكم الصادر باإللغاء على حجية مطلقة يف مواجهة الكافة حبيث يلغى القرار 
زيل آثاره بالنسبة للجميع حيث اإلداري حمل الطعن والذي ثبت للمحكمة عدم مشروعيته، وي

 .مل يكن من أطراف الرتاعويتمسك به كل من له مصلحة ول

يف حني تقتصر حجية احلكم الصادر يف دعوى القضاء الكامل على أطراف الرتاع، أي 
رافع الدعوى واجلهة اإلدارية املختصة، دون أن يكون ألي شخص آخر التمسك ا، ألنّ 

 .طراف اخلصومةحجيته نسبية قاصرة على أ

 :الشروط اخلاصة بدعوى اإللغاء: الفرع الثاين

ى واليت سبقت اإلشارة إليها أو باإلضافة إىل الشروط العامة اليت تشترك فيها كل الدع
ى اإلدارية أو املتمثلة يف الصفة واملصلحة واألهلية وكذا الشروط اليت تشترك فيها كل الدع

ت طائلة البطالن االستعانة مبحامي، وفقا ملا بيناه يف سواء تلك املتعلقة بالعريضة ووجوب حت
: املطلب السابق، باإلضافة إىل هذا كله فإنّ دعوى اإللغاء تتطلب شرطني أساسيني لقبوهلا مها

شرط القرار املطعون فيه وكذا شرط امليعاد وهذا عكس ما رأيناه بالنسبة هلذين الشرطني مع 
  .دعوى التعويض

 :ط املتعلق بالقرار اإلداري حمل دعوى اإللغاءالشر: األولالبند 

إنّ لقاعدة القرار اإلداري طابعا جوهريا يف دعوى اإللغاء لقبوهلا عكس دعوى التعويض 
إ، خالفا ملا كان معموال به قبل صدور هذا .م.إ.اليت ال حتتاج إىل القرار السابق يف ظل ق

  .األخري

                                      
 .71- 2277يف الدعوى رقم  21/3/1973بتاريخ  167قرار رقم  -1
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حيث  من1اإللغاء يرد عليه استثناءات دأ يف دعوىوتظهر قاعدة القرار اإلداري كمب
إجراءاا، موضوعها وهدفها، فمن حيث إجراءات دعوى اإللغاء، يعترب املبدأ مهزة وصل 

 .إجرائية بني القرار اإلداري الذي يعترب حمل الدعوى وروحها وبني اخلصومة اإلدارية

يت من أجلها وجدت وفيما يتعلق مبوضوع دعوى اإللغاء، يشكل القرار اإلداري املسألة ال
الدعوى، أما من حيث اهلدف، فإنّ دعوى اإللغاء وجدت لغاية واحدة هي إلغاء القرار 

 . الذي سبب ضررا ملن يلتجئ إىل القضاء من أجل إلغائه 2اإلداري

ي نّ دعوى اإللغاء ال تقبل من القاضووفقا ملا ورد يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فإ
من النظام العام وشرط من شروط قبوهلا بل هوخالل الطعن يف قرار إداري، فهاإلداري إال من 

 .يرتب ختلفه مع العريضة رفض القاضي للدعوى من تلقاء نفسه

إ من القرار السابق القرار األصلي خاصة بعد أن أصبح التظلم اختياريا .م.إ.ولقد جعل ق
  .أمام احملاكم اإلدارية وجملس الدولة

 :لشرط املتعلق باآلجالا: البند الثاين

من حيث النتائج املترتبة عن عدم احترامه كما يتميز هذا الشرط  يكتسي شرط األجل
  .بقواعد تطبيقية خاصة

وتتميز دعوى اإللغاء عن دعوى التعويض من حيث شرط األجل احملدد لرفعها أمام 
حيدد أجل «: هإ على أن.م.إ.ق 829اجلهات القضائية اإلدارية املختصة حيث نصت املادة 

                                      
توجد بعض االستثناءات لقاعدة القرار اإلداري كشرط لقبول دعوى اإللغاء وردت يف قانون اإلجراءات املدنية  -1

  .ءواإلدارية، حيث يشري إىل حاالت ال يشترط فيها القرار اإلداري كشرط لرفع دعوى اإللغا
 اليت نصت على وجوب تقدمي القرار اإلداري األوىلإ يف فقرا .م.إ.ق 819 يف ما قضت به املادة األوىلتتمثل احلالة 

ما مل يوجد مانع «مع العريضة االفتتاحية الرامية إىل إلغاء القرار اإلداري، إال إذا وجد مانع بسرد، وبالتايل فإنّ عبارة 
  .صورها وجماهلا، وهي تدل على استثناء قاعدة القرار اإلداري كشرطحالة تعود للقاضي حتديد  »مربر

يف حالة االستعجال «: إ املتعلقة حبالة من حاالت االستعجال اإلداري على ما يلي.م.إ.ق 921كما نصت املادة 
 .»ي املسبقولويف غياب القرار اإلدار... القصوى، جيوز للقاضي االستعجال أن يأمر بكل التدابري الضرورية األخرى

 .52رشيد خلويف، املرجع السابق، ص : أنظر -2
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الطعن أمام احملكمة اإلدارية بأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار اإلداري 
 .»التنظيميأو  2من تاريخ نشر القرار اإلداري اجلماعيأو  ،1الفردي

إ اإلطار القانوين العام، حبيث توجد يف .م.إ.ويعترب اإلطار القانوين لشرط األجل يف ق
خرى قواعد ختص مسألة األجل لرفع الدعوى اإلدارية تشكل اإلطار القانوين خصوص قانونية أ

  .اخلاص
من املواد  -ما يهمنا يف هذا االووه -ويتكون اإلطار القانوين العام لرفع دعوى اإللغاء

املتعلقة بشرط  907إ املتعلقة بشرط األجل أمام احملاكم اإلدارية، واملادة .م.إ.ق 832إىل  829
إ .م.إ.ق 832إىل  829مام جملس الدولة واليت أحالت إىل العمل مبقتضيات املواد األجل أ

، املتعلقة 405املشار إليهما أعاله، كما يدخل ضمن اإلطار القانوين العام لشرط األجل املادة 
 .3بكيفية حساب املدة

ا عن بداية حساب األجل فيختلف حبسب طبيعة القرار اإلداري حمل الدعوى، ففي أم
 .4القرارات اإلدارية التنظيمية يبدأ حساب األجل من تاريخ نشرها

وباملقابل فإنّ حساب األجل بالنسبة للقرارات الفردية يبدأ من تاريخ تبليغها للمعين ا، 
كما جيب . وإذا حدث أن أثرت القرارات الفردية يف مراكز فردية أخرى فيجب حينئذ نشرها

اليت ختاطب جمموعة من األفراد، مع أا يف طبيعتها فردية ال  نشر القرارات اإلدارية اجلماعية
  .تنظيمية

إنّ احلكمة من النشر والتبليغ هي إعالم املخاطب ا مبحتواها، حبيث جيب أن يكون هذا 
 .يلهأو احملتوى واضحا معبرا وداال حىت ال يتم ت

املعتادة، أو قامته األصلية برسالة مضمونة، ويف إأو وجيب أن يبلغ القرار إىل املعين شخصيا 
وال جيب القيام بأي تبليغ رمسي قبل  -كمحضر القضائي -من طرف شخص مؤهل قانوناأو 

                                      
 .129عمار بوضياف، الوسيط يف قضاء اإللغاء، املرجع السابق، ص: أنظر -1
 .114، املرجع السابق، ص-دعوى اإللغاء–حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري : أنظر -2
 .83رشيد خلويف، املرجع السابق، ص : أنظر -3
عن طريق امللصقات يف األماكن املخصصة أو النشرة الرمسية الداخلية، أو بالنشر، يف اجلريدة الرمسية، فيكتفي فيها  -4

 .لذلك
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وإذا حدث نزاع يف  ،1الساعة الثامنة صباحا وال بعد الساعة الثامنة مساءا، وال أيام العطل
النشر، أو واقعة التبليغ  عملييت النشر والتبليغ، وأنكرمها املخاطبون ا، فعلى اإلدارة أن تثبت

وتاريخ حصوهلما، وإذا مل حيصل ذلك فإنه ال يؤثر على صحة القرار اإلداري، لكن ال ميكن 
وباملقابل إذا رفض املعين الوثائق املبلغة . االحتجاج به يف مواجهة املعنيني عند حساب املواعيد

التبليغ الذي يرتب يف هذه احلالة له اخلاصة بالقرار املطعون فيه، فإنّ ذلك ال يؤثر على سالمة 
  .2كافة آثاره

 :عيب السبب كوجه وحيد إللغاء قرارات الفصل من الوظيفة: الفرع الثالث

الطعن  -جملس الدولةأو إما على مستوى احملكمة اإلدارية  -عندما يقبل القاضي اإلداري
فإنه يعتمد إىل  -هالذي سبقت اإلشارة إليوعلى النح -شكال لتوافر الشروط الالزمة لقبوله

الدعوى أو البحث عن مدى تأسيس الطعن من الناحية املوضوعية، حيث يرفض الطعن 
موضوعا لعدم التأسيس إذا كان القرار اإلداري املطعون فيه أمامه يستند إىل أركان صحيحة 

أكثر من أركانه أو وعلى العكس من ذلك يقوم بإلغاء ذلك القرار إذا كان ركنا . وقانونية
 .عيبام

جملس أو جه اإللغاء، سواء كان الطعن باإللغاء مرفوعا أمام احملكمة اإلدارية أو وعليه فإنّ 
عيب السبب، عدم : الدولة، تتمثل يف العيوب اليت تصيب أركان القرار اإلداري اخلمسة وهي

أو ، عيب الشكل واإلجراءات واالحنراف بالسلطة )عيب احملل(االختصاص، خمالفة القانون 
وهي كلها عيوب تؤدي إىل عدم مشروعية القرار ). عيب الغاية(لتعسف يف استعماهلا ا

  .سبب من أسباب إلغائهأو وجه أو اإلداري، مما يؤدي إىل قيام حالة 
ومبا أنّ كل قرارات الفصل من الوظيفة يف فترة التسعينات صدرت بسبب اعتقال هؤالء 

ت اإلرهابية املسلحة وبالتايل تركهم ملناصب األشخاص بداعي االشتباه بانتمائهم للجماعا
عملهم بصفة جربية، فإنّ دراستنا لدعوى اإللغاء كوجه من وجوه إصالح األضرار النامجة عن 

 .اجلرائم اإلرهابية سوف ينصب على عيب السبب دون غريه

                                      
 .إ.م.إ.ق 416املادة  -1
 .227-226أبومحيدة عطا اهللا، املرجع السابق، ص : أنظر -2
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اذ حالة قانونية تكون سابقة على اختأو ويعود سبب القرار اإلداري إما إىل حالة واقعية 
القرار ودافعه لرجل اإلدارة املختص ألن يتدخل، األمر الذي يضفي على ركن السبب الطابع 

، وينحصر subjectif، خالفا لركن الغاية الذي يكتسي الطابع الذايت objectifاملوضوعي 
  :سبب أي قرار إداري يف حالتني أساسيتني مها

 Situation de fait: احلالة الواقعية: أوال

بتدخل أو اخل، ... ضاع املادية النامجة عن الطبيعة كالزالزل والفيضاناتو وهي األ
من قانون البلدية اليت  71اإلنسان كاحلريق واالضطرابات األمنية، ومثال ذلك نص املادة 

جيب على رئيس الس الشعيب البلدي أن يتخذ يف إطار القوانني «: نصت على ما يلي
االحتياطات الضرورية، ومجيع التدابري الوقاية لضمان سالمة  والتنظيمات املعمول ا، مجيع

أو نكبة أو األشخاص واألموال يف األماكن العمومية اليت ميكن أن حيصل فيها أي حادث 
  .حريق

ويف حالة اخلطر اجلسيم والداهم، يأمر رئيس الس الشعيب البلدي بتنفيذ تدابري األمن اليت 
 »...يل فوراتقتضيها الظروف، ويعلم الوا

أا تتعلق بسلطات الضبط اإلداري اليت  من قانون البلدية 77فيتضح من نص املادة  -
يتمتع ا رؤساء االس الشعبية البلدية من أجل احلفاظ على األمن والسكينة العامة لألفراد يف 

رة العشرية ما يتماشى مع حالة الالأمن اليت كانت تعيشها اجلزائر يف فتوأنفسهم وأمواهلم وه
السوداء، مما أعطى لرؤساء االس الشعبية البلدية وأجهزة أخرى صالحية إصدار جمموعة من 

لى النظام القرارات اإلدارية حبق جمموعة من األشخاص يفترض أم كانوا يشكلون خطرا ع
السلطة التقديرية يف حتديد حاالت اخلطر ما يعطي أصحاب هذه القرارات والعا، وه

يا حىت يف ظل الظروف مما يشكل اعتداءا على حريات األشخاص املكفولة دستور ،رةواخلطو
  .االستثنائية

حالة ضحايا اجلرائم اإلرهابية الذين صدرت حبقهم قرارات جمحفة  من هنا برزت
إلغاء  معه ستوجبمما ا ،كاالعتقال والفصل من الوظيفة بسبب سوء التقدير رغم أم أبرياء

 .رة حبقهم واليت اعتربت اعتداءا على حق من حقوقهمالقرارات الصاد
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القرارات اليت يصدرها رئيس البلدية حفاظا على النظام العام، إمنا أو وعليه فإنّ التدابري 
 . الذي شرحناه سابقاوتستند على وقائع مادية تشكل سببا إلصدارها على النح

 Situation de droit: احلالة القانونية: ثانيا

ومن أمثلة احلالة القانونية . خاصاأو مركز قانوين معني سواء كان عاما   وجودوتتمثل يف
املتضمن القانون األساسي العام  15/07/2006املؤرخ يف  06/03من األمر  218نص املادة 

ال ميكن أن تتم االستقالة إال بطلب كتايب من املوظف «: للوظيفة العمومية، واليت قضت بأنه
 ».لصرحية يف قطع العالقة اليت تربطه باإلدارة بصفة ايةيعلن فيه إرادته ا

  .سبب قرار اإلدارة بقبوهلا إاء العالقة الوظيفيةووعليه فإنّ تقدمي املوظف لالستقالة ه
املتابعة أو أما فيما يتعلق مبوضوع عزل املوظف من منصبه بسبب االعتقال اإلداري 

ة عامة واجلرمية اإلرهابية بصفة خاصة، فإنّ املادة القضائية مبناسبة ارتكاب جرمية معينة بصف
يوما متتالية ) 15(إذا تغيب املوظف ملدة مخسة عشر «: نصت على أنه 03-06من األمر  184

على األقل، دون مربر مقبول، تتخذ السلطة اليت هلا صالحيات التعيني إجراء العزل، بسبب 
 ».ن طريق التنظيمإمهال املنصب بعد اإلعذار، ووفق كيفيات حتدد ع

  Abandon de posteاملنصبفيتمثل السبب فيهذه احلالة، يف حالة قانونية، هي إمهال 
  .وذلك مبخالفة أحكام القانون، وعدم القيام باملهام القانونية املناطة به ملدة معينة

 ، وهي العبارة اليت جتعل من قرارات الفصل"دون مربر مقبول"أنّ النص ذكر عبارة  إالّ -
بسبب املتابعة القضائية مع احلكم على املفصول أو من الوظيفة بسبب االعتقال اإلداري 

والعلة يف ذلك تعود إىل كون . بالرباءة، جتعل هذه القرارات كلها معيبة من حيث ركن السبب
واملتمثلة يف شغور  ،هؤالء املوظفون املفصولون مل تكن هلم إرادة يف احلالة اليت توصلوا إليها

ألنّ إرادم معدومة يف هذا املعىن خاصة يف ظل إطالق يد سلطات الضبط اإلداري  ،نصبامل
ما يعطي للقاضي اإلداري سندا ومربرا قويا وأثناء حالة الطوارئ بسبب مكافحة اإلرهاب، وه

 .قصد إلغاء هذا النوع من القرارات بسبب الظروف اليت صدرت فيها

ت إىل إصدار قرار فالرقابة القضائية تبلغ أقصى درجاا يف رقابة وجود األسباب اليت أد
 .الشأن يف الرقابة على سبب قرار االعتقالوالفصل من الوظيفة كما ه
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فالقاضي اإلداري يبحث عن األسباب يف الواقع والقانون، وميتد تقديرها ألمهية األسباب 
القاضي يتحقق من  ومدى تناسبها مع تدخل سلطات اإلدارة يف اختاذ هذا القرار، أي أنّ

قيمتها الذاتية ويبحث عن جسامتها وما إذا كانت كافية لقيمة قرار الفصل املتخذ بناءا عليها، 
اإلجراء الذي استدعته تلك الوقائع، ليعرف ما إذا كان أو يقارن بني الوقائع وبني التدبري وفه

سب بني اإلجراء يوجد عدم تناسب، وذا ميكن أن نقول أنّ القاضي يراقب عالقة التنا
أو وأسبابه، حيث يقوم بتقدير القيمة الذاتية للوقائع، فيفحص تقدير التناسب بني التدبري 

  .ما يسمى برقابة املالئمةواإلجراء املتخذ والظروف اليت حرضت على صدوره وه
أنّ املمارسة القضائية أثبتت عجز األداة القضائية يف إصالح األضرار النامجة عن  إالّ -

وحىت مع صدور  -قرارات اإلدارية املعيبة من حيث ركن السبب على النهج الذي بيناهال
أحكام من احملاكم اإلدارية وجملس الدولة تقضي بإلغاء قرارات اإللغاء مثلما بيناه يف الباب 

فإنّ القاضي اإلداري مل يكن ميلك األدوات القانونية من أجل إجبار اإلدارة على (...)  األول
ما جعل عديد وإ، وه.م.إ.املتضمن ق 08/09ذ قرارات اإللغاء قبل صدور القانون تنفي

الضحايا الذين حتصلوا على الرباءة يف جرائم إرهابية فصلوا عن وظائفهم بسبب املتابعات 
القضائية، إال أم مل يتم إرجاعهم إىل وظائفهم رغم حيازم لقرارات إلغاء الفصل من 

 .الوظيفة

 .املشرع على التدخل وسن قانون يف إطار ميثاق السلم واملصاحلة الوطنيةكلّ هذا محل 

 :يف فرنسا قرار االعتقالالتعويض عن و دعوى اإللغاء :الفرع الرابع

القرارات القضائية اليت تتضمن إلغاء قرارات وإذا كنا مل نستطع احلصول على األحكام 
النصوص إجراءات التعويض اليت متت يف إطار ما عدا  -، التعويض عنها يف اجلزائرأو اإلعتقال 

يث رغم أا ختضع من ح ،-املصاحلة الوطنية واخلاصة كالنصوص املتضمنة تنفيذ ميثاق السلم 
إال أن األمر خمتلف يف فرنسا  ،ألخرىالقرارات اإلدارية احكام أحكامها وطرق إلغائها لنفس أ

دون احلاجة إىل و ،إطار القواعد العامةيف  توجه دعوى اإللغاء مباشرة لقرار االعتقالأين
سوف نرى موقف جملس الدولة الفرنسي من عناصر القرار اإلداري لذا  ،نصوص خاصة

  كيفية التعويض عن قرار اإلعتقال  مث وأركانه
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  :دعوى إلغاء قرار اإلعتقال: األولالبند 
ركان قرار اإلعتقال يف هذا البند كيف نظم املشرع الفرنسي عملية الرقابة على أ تناولسن

ركن اإلختصاص املتمثلة يف و ،أركان مجيع القرارات اإلدارية اليت تشترك بطبيعة احلال معو
  .السببووالشكل 

جيب أن يصدر القرار اإلداري  األصل أنه :الرقابة على ركن االختصاص: األوىلالفقرة 
رارات االعتقال فإنّ النصوص حتدد من اهليئة اإلدارية املختصة أثناء مباشرة أعماهلا، وبالنسبة لق

ولذا فإذا كان القانون يعهد لوزير  ،1مدير األمنأو من وزير الداخلية  بأا ميكن أن تصدر
ولكن قيام سلطة  2الداخلية وحده بإصدار هذه القرارات فال جيوز أن تصدر من مدير األمن،

بناءا على نص قانوين، وقد مدير األمن ال متنع من قيام سلطة أخرى إلصدار نفس القرارات 
وجملس الدولة يتحقق من هذه  ،تشترط النصوص توافر شروط معينة حىت يقوم االختصاص

الشروط، ومن ذلك أنه يلزم انقطاع االتصاالت بني السلطات العليا حىت يكون ملفوض الدولة 
فإذا مل تكن  ، ولذا1944يناير  10سلطة إصدار القرارات الضرورية حلفظ النظام استنادا ألمر 

تتوافر هذه الشروط يكون للمجلس إلغاء هذه اإلجراءات إذا مل يكن هناك نص قانوين آخر 
 3.يسمح للمفوض باختاذ هذه اإلجراءات

ركان القرار الشكل واإلجراءات ركن من أ: الرقابة على ركن الشكل:الفقرة الثانية
ولكن قد يكون الشكل واإلجراءات  ،دارة احترامه أثناء إصدار القراراإلداري وجيب على اإل

من األمور اجلوهرية اليت تؤثر يف مضمون القرار، وهنا قد حيكم بإلغاء القرار لعدم احترامها، 
لتغاضي عنها إال إذا كان هناك وقد تكون غري جوهرية فال تؤثر يف مضمون القرار فيمكن ا

 ،بكوا ماسة باحلريات الشخصية ا، وبالنسبة لقرارات االعتقال اليت تتميزيلزم اإلدارة  نص
بالتفسري الضيق للنصوص، ومع ذلك أخذ جملس الدولة الفرنسي بالتفسري  فيها جيب أن يؤخذ

قر بشرعية قرارات االعتقال الصادرة بدون تسبيب من مدير ، وقد أالواسع هلذه النصوص
أنّ عدم احترام وقضى جملس الدولة أيضا ب ،4األمن حبجة عدم وجود نص قانوين ملزم بذلك

                                      
1
- C.E. 30 JUILLET 1949, VEPER Rec. P. 405. 

2
 - C.E. 19 octobre 1955, Siout Rec. P. 802.  

3
- C.E. 10 octobre 1951, CALM et LIOTARD Rec. P. 486.  

4
- C.E. 19 Fevr. 1947, Bosquain, Rec p. 633. 
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ألكتوبر  4املواعيد واإلجراءات اخلاصة بالتحقق بعد مراجعة قرارات االعتقال وفقا ألمر 
ويلغي جملس الدولة القرارات يف  ،1من يهمه األمر بالطعن باإللغاءأو ال يسمح للمعتقل  1944

إصدار هذه  حالة توقيع السلطة املختصة بإصدار أمر االعتقال كإجراء من إجراءات التحقق من
 .2القرارات، وكذلك عدم احترام الضمانات املمنوحة للمعتقلني

 ،جلنة للتحقق من اإلجراءات ت هنالكفكان 1944أكتوبر سنة  4ووفقا لألمر الصادر يف 
 وكان جيب أن يتم إخطار هذه اللجنة بالقرارات الصادرة باالعتقال من مدير املقاطعة ويعد

بت عدم إتباع اإلجراء اخلاص بإخطار جلنة ثبأنه إذا  ى م د فولذا فقد قض،ذلك أمرا شكليا
فإنّ ذلك يعد خطأ شكليا فادحا من شأنه أن يرتب مسؤولية الدولة، بالرغم من أنّ  ،املراجعة

 .3القرار اإلداري الصادر باالعتقال نفسه يظل مشروعا

ة وضعيفة، وهي ويتضح مما سبق أنّ الرقابة عل ركن الشكل واإلجراءات هي رقابة واهي
 .ليست رقابة بقدر ما هي فحص ملشروعية القرار

تتصل الرقابة على ركن السبب بالرقابة على  :الرقابة على ركن السبب :الفقرة الثالثة
لى الوجود ع لنسبة لرقابة م د فأما با. الوجود املادي للوقائع والتكييف القانوين هلذه الوقائع

حيث جيب أن ينسب للشخص وقائع حمددة وهذه  ،لبديهيةاألمور ا املادي للوقائع فهي من
دارة واختاذه القرار املناسب، للنظام العام تستدعي تدخل رجل اإلديدا أوالوقائع متثل إخالال 

دارة حسنة النية أي وضروري، ويستوي فيها أن تكون اإل هام أمر ووجود هذه الوقائع
لعكس من ذلك بأن كانت عاملة بعدم وجود اأو اعتقدت خطأ بوجود الوقائع اليت تدعيها، 

 .هذه الوقائع

ومل يرد على هذه القاعدة إال  .4ففي احلالتني يلغى القرار الستناده لوقائع غري صحيحة
  بتدابري األمن العليا اليت تتخذ مبقتضى قوانني هلا طابع استثنائي،"يتعلق واستثناء وحيد وه

                                      
1
- C.E. 05 juin 1955, BALDONI et INDUSTRIELLE des transports automobiles, Rec. P. 294.  

2
- C.E. 23 Janvier 1948, RIGAL, Rec. P. 33.  

3
- C.E. 19 fevr. 1947, Bosquain, Rec. 633. 

، 1980ن، .د.بنطاق الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري، القاهرة، : حممد حسنني عبد العال: أنظر-4
 .8ص
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 «Haute police et qui sont prises en v ertu des lois ayant un caractére 

exceptionnel» 

فبالنسبة إلجراءات الضبط الصادرة بالتطبيق هلذه القوانني االستثنائية، واليت تقع دائما يف 
إطار الظروف اخلاصة واليت تتطلب تقوية السلطات العادية لسلطة الضبط، وتستهدف بوجه 

الطرد، حظر اإلقامة، (يدة حلرية الفرد عام منح تلك السلطة حق اختاذ إجراءات هامة مق
يف كل تلك القرارات، كان جملس الدولة يرفض دائما مراقبة الوقائع اليت ). إجراءات اإلبعاد

أبريل  03وقد أخذ جملس الدولة الفرنسي يف اجلزائر تطبيقا للقانون الصادر يف  ،1أدت إليها
1955سنة 

حيث أنه كان يأخذ باألقوال املرسلة  ،فكانت رقابة الس رقابة واهية وضعيفة ،2
لإلدارة فيقر بالوجود املادي وشرعية قرار االعتقال رد تأسيسها على مواقف الشخص 

ترض قيام عالقة مع وجود وثيقة لدى الشخص املعتقل يف وأنّ جمرد3وعالقاته بسلطة االحتالل،
لكن تطبيقا للمبادئ  ،4لسلطات االحتالل العسكرية وبالتايل تقضي بشرعية قرار االعتقا

العامة فإنه ال يؤخذ أحد جبريرة اآلخر وأنه جيب أن تنسب الوقائع للشخص املعتقل ذاته فقد 
 5.ألغى جملس الدولة قرار اعتقال الزوجة يف حالة تأسيسه على االامات املوجهة إىل الزوج

ولة على الوجود املادي والواهية لس الد الضعيفةجانب من الفقه هذه الرقابة  ولقد انتقد
مراقبة الوجود املادي للوقائع ميثل احلد األدىن من الرقابة، ذلك أنّ "فقد أكد أنّ  ،للوقائع

وجود وقائع إجراء الضبط اليت يتخذ على أساسها يعترب مطلبا للشرعية، فضال عن كونه مطلبا 
تقديريا، ومع ذلك فإنّ إنّ الوجود املادي للوقائع ال ميكن أن يكون بداهة عنصرا . منطقيا

بأنّ القرار ميكن أن يكون صحيحا  ناسلما النتيجة اليت ننتهي إليها يف مثل تلك احلاالت، إذ
قصد ما يدعونا إىل القول بأنّ املشرع قد واستند إىل وقائع غري صحيحة ماديا، وهوحىت ل

  .6"عسفيةدارة سلطة ليست تقديرية فحسب، بل أيضا تبالنسبة لتلك احلاالت منح اإل

                                      
1
- CASTAGNE (Jean): Le contrôle juridictionnel de la legalite des actes de police 

administrative , Bordeaux, 1961, p: 152. 
2
- C.E. 16 dec. 1955, Dame Bourokba, Rec. P. 590, 1956, D. 1956.392.  

3
- C.E. 9 FEV. 1951 de GENOUILL, C.E. 20 juin 1951 HILLAIR DARRI GRAND Rec. P. 

357. 
4
- C.E. 12 nov. 1951 CAUSSADE, Rec. P. 544  

5
- C.E. 18 juin 1956, Epoux villot, Rec. P. 249.  

6
- CASTAGNE (Jean): op.cit, p. 155. 
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عن مسلكه السابق وأخذ بوجوب أن تكون هناك وقائع مادية تنسب  ولقد عدل م د ف
بالنسبة للظروف االستثنائية، وكان ذلك خالل فترة واحلد األدىن للرقابة حىت لوللشخص وه

االضطرابات اليت أثارا منظمة اجليش السري اليمينية املتطرفة عند استقالل اجلزائر، فلم 
جب أو غامضة دون حتديد، فقد أو لس مبجرد ذكر سلطات الضبط ألقوال مرسلة يكتفي ا

دائما أن توضح سلطات الضبط الوقائع احملددة اليت تنسب للشخص العتقاله، حىت ميكن 
وقد صدر العديد من أحكام جملس الدولة اليت أكدت  ،التأكد من الوجود املادي هلذه الوقائع

 .1بقعدول الس عن مسلكه السا

وبالنسبة للتكييف القانوين للوقائع فإنّ الس أخذ مبعيار هل األفعال املنسوبة إىل الشخص 
ويلغي القرار إذا مل  ،فهنا يقر بشرعية قرار االعتقال ،املعتقل تدخل يف جمال تطبيق القانون

ا يعين يف جمال تطبيق القانون مب وإذا كانت الوقائع ال تدخل 2تدخل يف جمال تطبيق القانون
ز السلطة املمنوحة لوزير الداخلية يف جمال االعتقال وإبعاد األشخاص اخلطرين على أو جت

وألغى الس قرار اعتقال ألنّ اإلدارة قد نسبت لشخص وقائع معينة  ،3الدفاع واألمن العام
دون حتديد ما إذا كانت هذه الوقائع تؤدي إىل إسباغ وصف اخلطورة على الشخص املنسوبة 

وأقر الس بشرعية قرار االعتقال دون وجود أمر  ،4ليه هذه الوقائع على الدفاع واألمن العامإ
قرار اعتقال يسمح باالعتقال بشرط وجود وقائع  من شأا أن تسلم مرتكبيها أو أمر قضائي 

إىل احملاكم اجلنائية وذلك على أساس أنّ هذه الوقائع تربرها ضرورة البحث عن ارمني 
على أساس ضرورات التحقيق القضائي ضد املتهم أمام احملاكم أو  ،5ين للعدواملساعد
أساس ضرورات التحقيق قرار االعتقال على أو قضائي ولكن إذا مل يتوافر األمر ال ،6اجلنائية

كما رأينا يف الباب -7سؤولية على أساس اخلطأ اجلسيماملفهنا تقوم  ،القضائي ضد املتهم

                                      
1
- C.E. 13 JUILLET 1965, Magne de la croix, Rec. P. 461.  

    C.E. 22 Avril 1965, Ministre de l’interieur Cmony, Rec. P. 280.  

    C.E. 18 Mai 1966, Ferreol, R.A. 1966, 279.  
2
- C.E. 23 janvier 1948 RIGAL. Rec. P. 33. C.E. 2 janvier 1949, Leroux, Rec. P. 17. 

3
- C.E. 26 mai 1950, BARRELON Rec. P. 327.  

4
- C.E. 30 juillet 1949, VEPER. Rec. P. 389.  

5
- C.E. 16 juin 1950, VINCETI, Rec. P. 377  ; C.E. 24 mars 1950, BIZIERE Rec. 191.  

6
- C.E. 20 mai 1952, GAUDENAIRE Rec. P. 824.  

7
- C.E. 24 mars 1950, DURANP- DASTES Rec. p. 191. 
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رقابة على املالئمة على أساس أنّ  ةمة فلم يعترف الس بأيرقابة املالءأما بالنسبة ل .-األول
وهي من األمور املتروكة  ،1اإلداري اقشتها أمام جملس الدولة والقضاءتلك األمور ال جيوز من

  .لإلدارة
لس الدولة على املالءومل تظهر أي ا فإنّ رقابة م د ف بصفة عامة على ولذ ،مةة رقابة

دخول (حىت بالنسبة للوجود املادي فإنّ استناده إىل عبارة ف ،العتقال رقابة ضعيفةقرارات ا
ال يعين قيامه بالرقابة، ألنه البد من التحقق من أنّ الوقائع هلا ) الوقائع يف جمال تطبيق القانون

جة يف يق القانون حىت ال تكون عبارة مدروجود مادي وكيفية دخول الوقائع يف جمال تطب
يس هناك رقابة على لفإذا كانت الرقابة على الوجود املادي للوقائع ضعيفة ف. اماألحك

لس ينكر أيضا أيلس قد أقر  ةالتكييف القانوين، وارقابة بالنسبة ملالئمة القرارات، بل أنّ ا
اعتقال قد حيث قد أقر بشرعية قرار  ،شرعية قرارات اعتقال خالفت قوة الشيء املقضي به

م سبق اإلفراج عن املتهم من حمكمة اجلنح النقضاء الوقائع املعاقب اب اقتصادية رغصدر ألسب
 .2عليها

وأقر بشرعية قرار االعتقال الصادر أثناء التحقيق وذلك بتربيره أنّ االستجواب وأمر 
القبض أمام حمكمة قضائية ال مينع من صدور قرار االعتقال عن نفس الوقائع اليت متّ بناء عليه 

 .3تجواباالس

دارة قانون االستعجال مل يصرح جلهة اإلفإنّ  ،ة لالعتقال أثناء حالة االستعجالبالنسبأما 
بل أنّ القانون حظر صراحة من إنشاء  ،باللجوء إىل االعتقال أثناء إعالن حالة االستعجال

أو امة معسكرات االعتقال يف املادة السادسة الفقرة الثانية ولكن نص القانون على حتديد اإلق
لكن رقابة رت بعض التعسفات من جهة اإلدارة ولكن يف التطبيقات ظه ،املنع من اإلقامة

جملس الدولة مل تزد عما سبق واالستناد إذا كانت الوقائع تدخل يف جمال تطبيق القانون أم 
  4.ال

   

                                      
1
- C.E. 15 dec. 1947, Aubry, Rec. p. 354. 

2
- C.E. 19 Fevr. 1947, BOSQUAIN, Rec. p. 354. 

3
- C.E. 20 juin 1951, HILLAIR- DARIGRAND, Rec. P. 633. 

4
- C.E. 16 decembre 1955, BOUROKBA, Rec. P. 590. 
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  :يف فرنسا دعوى التعويض عن قرار االعتقال: الثاين البند
قرارات والنظر ذا اخلصوص يف فرنسا بني أحكام احملاكم  وجهاتولقد اختلفت اآلراء 

 جملس الدولة 

 :حتديد القضاء املختص بنظر االعتداءات على احلرية الفردية: األوىلالفقرة  

إنّ تطبيق املبدأ األساسي للفصل بني السلطات الثالثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ينتهي 
أن تتدخل يف أعمال السلطة األخرى، ولكن التطبيق املرن يعين  بنا إىل أنه ال جيوز ألي سلطة

أن يكون هناك توازن بني هذه السلطات ورقابة لكل منهما لألخرى، وكان لذلك أثره يف 
رقابة القضاء على أعمال اإلدارة وملنع تدخل السلطة القضائية يف أعمال اإلدارة، فقد ظهر 

ة للنظر يف أعمال اإلدارة ولكن نص يف الدستور سنة مبدأ اإلدارة القاضية ونشأ جملس الدول
حامي احلرية الفردية، ولقد تقرر اختصاص وعلى أنّ القضاء العادي ه 66يف املادة  1958

وفقا أو وفقا لنصوص قانونية صادرة من املشرع أو القضاء العادي تطبيقا للنصوص الدستورية 
 . لنظريات قضائية

قد نصت النصوص القانونية على منع االعتداء على احلرية فبالنسبة للنصوص التشريعي ف
من قانون اإلجراءات  136من قانون اإلجراءات اجلنائية واملعدلة باملادة  112فاملادة . الفردية

ضاع و نصت على أنه بالنسبة ملخالفة األ 1958ديسمرب سنة  31اجلنائية اجلديدة قانون 
القبض، خمالفة اإلجراءات اليت حتمي أو للمجلس املقررة يف إعالنات احلضور، واإلحضار 

يف هذه احلاالت، وأكثر ). دخول املسكن، احتجاز احتياطي، إفراج مؤقت(احلرية الفردية 
عموما يف كل حاالت االعتداء على احلرية الفردية، فإنّ حماكم القضاء العادي هي دائما دون 

 .سواها املختصة

ن يف حاالت تقدير مشروعية اللوائح أي القواعد واختصاص القضاء العادي املانع يكو
قرار والتنظيمية العامة اليت تصدر عن اجلهة اإلدارية دون القرارات الفردية، وقرار االعتقال ه

 .إداري فردي

القضاء الفرنسي املدين مد سلطته يف نظر أعمال  أولح. بالنسبة للنظريات القضائية
ة اجتهت إىل االعتراف للقاضي املدين باالختصاص والنظر اإلدارة، لذا فإنّ التطبيقات القضائي

يف تقدير مشروعية األعمال اإلدارية إذا كانت متثل فعل الغصب، وفعل الغصب يوجد يف 
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حرية أو تصرف إداري حني يشوبه عدم قانونية صارخ حيمل اعتداء على حق امللكية 
عية للقرار اإلداري حتوله من قرار وهذه املخالفة الصارخة واجلسيمة يف عدم املشرو .1أساسية
  :جمرد عمل مادي وتتمثل املخالفة اجلسيمة يف حالتني علىإداري 
إذا كان القرار اإلداري خمالف للقانون بدرجة جسيمة مع أنّ أعمال  :األوىلاحلالة -

ن التنفيذ هلذا القرار اإلداري مشروعة، ويؤكد القضاء الفرنسي لتوافر هذه املخالفة اجلسيمة أ
غري قابل بوضوح أو يكون القرار غري قابل بوضوح لالرتباط بأي نص تشريعي والئحي 

 .2لالرتباط مبمارسة سلطة معترف ا لإلدارة

إذا كان فعل الغصب قد نتج من تنفيذ غري قانوين لقرار إداري مشروع  :احلالة الثانية -
احلالة يشترط يف املخالفة أن مشوب بعدم مشروعية بسيطة، ولكن القضاء يف هذه أو يف ذاته 

  .3تكون جسيمة وواضحة
  : موقف القضاء اإلداري :أوال

 4القضاء اإلداري أن ينتزع ذلك االختصاص من القضاء العادي يف حكم له أولولقد ح
اعتقال على أساس توافر اخلطأ  أوامربأن قضى بالتعويض عن عملية اعتقال بدون أمر قضائي 

ي ترفض منح التعويض ولية الدولة، وألغى قرارات وزير الداخلية التاجلسيم الذي تقوم به مسؤ
د ومعارض الجتاه ولقد اختلف الفقه الفرنسي بني مؤي. عن األضرار اليت حلقت باملضرورين

الدعوى على أساس وجود عد اختصاص جملس الدولة بنظر هذه  5جملس الدولة فريى البعض
نائية واليت تعجل االختصاص للمحاكم العادية فضال من قانون اإلجراءات اجل 112نص املادة 

أنّ هذا احلكم يؤيد اختصاص جملس الدولة على أساس  6ويرى البعض. عن توافر فعل الغضب
أساس توافر اخلطأ املرفقي يف جانب الدولة، ويرى البعض أنّ احلكم مل يكشف عن اختصاص 

  .واضح للقضاء اإلداري

                                      
1
- Debbasch (ch): Institutions et droit administratifs, T2, 1978, p. 384. 

2
- T.C, 17 fev. 1947, D. 47-1-135. 

3
- T.C. 27 Nov. 1952, S. 253-3-37. 

4
- C.E. 7 Nov. 1947, D. 1948, J. P. 472. 

5
- EISENMANN note sur C.E. 7 nov. 1947, ALEXIS et WOLFF, D. 1948,  J. p. 472. 

6
- A Chille MESTRE note sous E. E. ASSEMBL2E 7 JANVIER 1947, ALEXIRE WOLFF, 

J.C.P. 1947. 11. N°. 4006.  
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. سلطة القاضي املدين يف نظر األعمال اإلداريةوحسمت حمكمة التنازع يف فرنسا مدى 
ولذا فإنّ القضاء اإلداري  .1وأعلنت أنّ الظروف االستثنائية تعطل نظرية فعل الغصب

املختص يف الظروف االستثنائية يف النظر يف القرارات اإلدارية أثناء هذه الظروف إلغاء وه
ى ضد قرارات االعتقال اإلداري أو دعاملختص بنظر الووتعويضا، ولذا فإنّ القاضي اإلداري ه

املنظم لالعتقال اإلداري  916/58وليس القاضي املدين وذلك ألنّ أمر االعتقال اإلداري رقم 
 2.يف فرنسا مل ينص على قضاء موازي وبديل

 :موقف جملس الدولة بعد أحكام حمكمة التنازع :ثانيا

ولة الفرنسي اجته اجتاها آخر ومل يقرر رغم أحكام حمكمة التنازع السابقة إالّ أنّ جملس الد
بل أنه رفض  ،االعتقالأو اختصاصه بنظر دعوى التعويض املوجهة ضد الدولة بسبب احلبس 

قرر صراحة أنّ نص الفقرة الثالثة والرابعة من املادة و 3تقدير مشروعية القرار املوجود أمامه،
صا مانعا فيما يتعلق باحلريات إجراءات جنائية جتعل اختصاص القضاء املدين اختصا 136

ى، وهلذا حكم بعدم اختصاصه أو العامة بغض النظر عن الشخص املقامة ضده هذه الدع
 4.وألغى حكم القضاء اإلداري الصادر بالتعويض لصاحل املدعي

 :أركان املسؤولية :ثالثا

لسببية تتحدد أركان املسؤولية عن التعويض يف ثالثة أركان هي اخلطأ والضرر وعالقة ا
فيما يلي موقف جملس الدولة الفرنسي من ركين اخلطأ والضرر لقيام  تناولبينهما، وسن

  .املسؤولية عن االعتقال وحتديد اإلقامة واألبعاد
جيب أن يكون هناك خطأ قد وقع ولكن  األولحىت تقوم املسؤولية بركنها  :اخلطأ. 1

خطأ يف القرارات احملددة للحرية  ليس كل األخطاء هي اليت ترتب املسؤولية حيث أنّ أي
الشخصية وهي أغلى ما ميلكه اإلنسان يرتب املسؤولية يف الظروف العادية، ولطن إذا صدرت 

ما وهذه القرارات وحماطة بظروف استثنائية فال تسأل اإلدارة إال إذا كان اخلطأ جسيما وه

                                      
1
- T.C. 27 Mars 1952, G.R. N° 85. 

 .وما بعدها 105حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على املشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداري، ص : أنظر -2
3
- C.E. 9 JUILLET 1965 , voskresensky A.J.D. 1965, p. 603 con. Fournier. 

4
- C.E. 22 Avril 1966 TOCHOU R.D.P. 1966, p. 585 comc. GALMCT. 
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ية الدولة عن مجيع قضى به جملس الدولة الفرنسي وإن كان البعض قد ذهب لقيام مسؤول
ولقد قرر جملس الدولة الفرنسي أنّ اخلطأ  ،العيوب اليت ميكن أن تشوب قرارات االعتقال

اجلسيم يكون يف حالة عيب عدم االختصاص فإذا صدر القرار من غري مسؤولية الدولة، ومن 
ذلك أحكام بعدم جواز إصدار قرار االعتقال من نائب مدير األمن إذا كان صدوره من 

وأيضا بعدم جواز قرار االعتقال من مدير األمن إذا كان  ،1ختصاص مدير األمن وحدها
وإذا أخلّ قرار  ،2القانون يعطي السلطة لوزير الداخلي وحده وال يسمح بتفويض هذه السلطة

االعتقال بالضمانات املنصوص عليها يف القانون واملمنوحة لألفراد املعتقلني كعدم توقيع مدير 
عدم قيام جلنة التحقق أولقرار االعتقال كوسيلة من وسائل التحقق من اإلجراءات  األمن على

ويتوافر  ،3دخول املخالفات املنسوبة للمدعي يف جمال تطبيق القانون مبهامها فضال عن عدم
اخلطأ اجلسيم أيضا يف حالة عدم سالمة الوقائع من الناحية املادية وعدم سالمة إجراءات 

وبصفة عامة تقوم مسؤولية السلطة يف حالة غياب األساس الشرعي لقرار وكذلك  ،4التحقيق
وعدم اختاذه دف احملافظة على  -املنظم ألسباب االعتقال 1944أكتوبر  4أمر  -االعتقال

أما اخلطأ البسيط فال تقوم مسؤولية  ،5النظام العام يؤدي إىل توافر اخلطأ اجلسيم يف إصداره
ولة الفرنسي يف حكم له بأنه ال تقوم مسؤولية الدولة يف حالة توفر الدولة حيث قرر جملس الد

الظروف االستثنائية وتنفي عن الفعل صفة اخلطأ اجلسيم وبالتايل تقتصر مسؤولية الدولة عل 
ولكن جملس الدولة يقر بشرعية  ،6توافر عيوب أخرى كعدم إبالغ املعتقل بقرار اعتقاله

اعتقال وذلك على أساس ضرورات التحقيق  أوامرمر قضائي قرارات االعتقال الصادرة بدون أ
القضائي ضد املتهم أمام احملاكم اجلنائية وبالتايل ينفي ركن اخلطأ بالنسبة الستمرار حبس 

أما بالنسبة ألعمال  7يوما استنادا إىل الظروف االستثنائية، 11ز أو الشخص املعتقل لفترة جت
قرار االعتقال فإنّ املسؤولية تقوم على أساس اخلطأ التعذيب والقسوة اليت تصاحب تنفيذ 

                                      
1
- C.E. 19 Octobre 1955, Sioul Rec. P. 802. 

2
- C.E. 25-6 1947 PRORY, C.E. 1950 BARRELN, C.E. 23 -12 1953 RICHIER DE FORGES 

Rec. P. 743. 
3
- C.E.2 novembrre 1949 époux LARMANJAT, Rec. P. 454, FECON, p. 455. 

4
- C.E. 2 novembre 1949 ANDEREANI, Rec.P. 453.  

5
- C.E.2 novembrre 1949 époux LARMANJAT, Rec. P. 454, FECON, p. 455. 

6
- C.E.23 JANVIER 1953, GROSSAT Rec. P. 37. 

7
- C.E. 20 mars 1952, GAUDENAIRE, Rec. P. 824. 
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كييفها القانوين وال ميكن أوتجسامتها أو مرتكبيها أو اجلسيم وذلك بغض النظر عن مكاا 
ولقد أكد جملس الدولة اختصاصه بالدعوى على أساس أنّ  ،1التربير بالظروف االستثنائية

 .2وسائل تنفيذ قرار االعتقالاستعمال القسوة والتعذيب ليس أداة تنفيذية من 

ما يصيب وإنّ الضرر ينقسم إىل ضرر مادي وضرر أديب، فالضرر املادي ه :الضرر. 2
ما يصيب املصلحة املعنوية واملشاعر، واملصلحة املالية للشخص املضرور، والضرر األديب ه

ضرر وجيب أن يشمل التعويض الضررين حىت يتم جرب الضرر الذي وقع، وجيب أن يكون ال
مباشر فلم تعوض األضرار غري املباشرة من جملس الدولة الفرنسي كاملنع من العالج الذي يضر 

الصعوبات اليت قد تواجه املعتقل فيما يعد يف احلصول على مركز خاص أو بصحة املعتقل 
أما الضرر املباشر لقرار االعتقال فيعوض عنه كاالعتقال الذي يترتب عليه  3نتيجة العتقاله،

 .4مما يستوجب قيام مسؤولية الدولة ابة املعتقل مبرض خطريإص

وتؤيد ما ذهب إليه البعض بقيام مسؤولية الدولة عن مجيع العيوب اليت ميكن أن تشوب 
وما ذهب إليه بعض من أنّ يف احلقيقة أنّ الضرر مفترض وجوده بالنسبة لكافة  ،قرار االعتقال

رية الشخصية، وذلك مبجرد تنفيذ هذه القرارات، االعتداءات على احلريات وبصفة خاصة احل
ميكن أن يشكل ضررا أدبيا ملن صدر  -مثال -بل إننا نعتقد بأنّ جمرد صدور قرارات االعتقال

القرار فإنّ وقوع الضرر وبالتايل استحقاق التعويض أمر مفروغ منه طاملا كان قرار االعتقال 
 .غري مشروع

تمع قد عاد  ا نرى أنه جيب التعويض عنبل إننقرار االعتقال طاملا أحدث ضررا ألنّ ا
عليه النفع حبفظ النظام العام ولكن صدور قرار االعتقال وتنفيذه عاد بضرر على بعض األفراد، 

 .ألننا جيب أن نعيش أمنني وأحرارا. فليس هناك مانع من تعويض هؤالء األفراد

 .إ. ج. الدولة اجتاه ض لثبوت مسؤوليةصور التعويض كجزاء : املطلب الرابع

إنّ األصل يف التعويض أن يكون نقديا، ولكن بإمكان القاضي تبعا للظروف، وبناءا على 
 .طلب املضرور أن يقرر تعويضا عينيا يف بعض احلاالت االستثنائية

                                      
1
- C.E. 27 janvier 1950, SPAHAN, Rec. P. 66. 

2
- C.E. 12 juillet 1952 DAME VEURE GROS, Res. P. 825. 

3
- C.E. 9 FEV. 1951, RIPERT, Rec. P. 82. 

4
- C.E. 16 JUIN 1950, PIANA. Rec. P. 376. 
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 :التعويض النقدي: األولالفرع 

دارية بسبب خطأ إنّ األصل العام الذي حيكم التعويض املقضي به يف دعوى املسؤولية اإل
اال . اجل. يف إطار املسؤولية بدون خطأ كما رأينا يف أساس مسؤولية الدولة اجتاه ضأو اإلدارة 

تقرير كيفية أداء  -القاضي - أن يكون نقديا، يقدره القاضي بناءا على جسامة الضرر، وله
دفع املبلغ دفعة التعويض تبعا لطبيعة الضرر، ومركز أصحاب احلق، فقد يقضي بإلزام اإلدارة ب

 . دخل مايلأو واحدة، كما يلزمها بدفعه يف شكل إيراد مرتب 

 :صور التعويض النقدي: األولالبند 

القاضي يعني «على أنّ  اجلزائري من القانون املدين 132 من املادة األوىلنصت الفقرة 
 .»...ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ،طريقة التعويض

ومقتضى هذا النص أنّ املبلغ الذي حيكم به القاضي على من تسبب يف الضرر قد يكون 
مبلغ حمددا تدفعه اإلدارة للمضرور مرة واحدة، وقد يكون متمثال يف إلزام اإلدارة بأن تدفع له 

 .أمر يدخل يف سلطة القاضي التقديريةودخال دوريا على فترات زمنية، وه

 إيرادا مرتباأو يض النقدي قد يكون دفعة واحدة التعو: األوىلالفقرة 

استقر القضاء اإلداري على أنّ األصل أن حيكم القاضي مببلغ من املال يلتزم من أحدث 
أما . قعا على األموالالضرر بدفعه للمضرور مرة واحدة، وحيدث ذلك عادة إذا كان الضرر وا

فإنّ للقاضي أن خيتار بني هذا عتداء املسبب للضرر واقعا على األشخاص، إذا كان اإل
األسلوب وبني أن يتم الدفع دوريا يف صورة مبلغ من املال على فترات زمنية، وإن كان 
القضاء الفرنسي مييل حاليا إىل أن يكون التعويض عن األضرار اجلسمانية يف صورة مبلغ يدفع 

  .مرة واحدة للمضرور

ن مباشرا فتلتزم اإلدارة بدفع مبلغ كل ويأخذ أسلوب الدفع الدوري صورتان، فإما أن يكو
أكثر، وإما أن يكون غري مباشر عن طريق حصول املضرور أو فترة زمنية معينة قد تكون شهرا 

وقد تكون مدة . على ريع رأمسال معني وحمدد كل فترة من الزمن وغالبا ما يكون سنويا
  .الةدائمة أي مدى احلياة تبعا لظروف كل حأو الدخل الدوري مؤقتة 
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يف حالة احلكم بتعويض نقدي، أن يلزم املدين  من ق م جزائري 132 ولقد أجازت املادة
وإذا . بأن يقدم تأمينا لضمان الوفاء مببلغ التعويض، خاصة إذا كانت مدة الوفاء طويلة األمد

كان هذا التأمني ميثل ضمانا للمضرور وله مربراته يف جمال عالقات القانون اخلاص، فإنّ هذه 
هي اليت  -نظرا لإلمكانياا املادية -رة، ألنّ الدولةاملربرات ال وجود هلا يف جمال مسؤولية اإلدا

ستتحمل عبء التعويض، وبالتايل ال جيوز للقاضي أن يطالبها بتأمني يضمن أن تقوم بسداد 
  .ديوا

ىل براءة والقاعدة أنّ وفاء جهة اإلدارة مببلغ التعويض احملكوم به إىل املضرور يؤدي إ
ذمتها، ويكون التزامها بالتعويض قد انتهى، مما ال جييز للمضرور أن يطلب إعادة النظر يف 

إال أنّ هذه القاعدة ال متنع املضرور من املطالبة . مبلغ التعويض إذا كان احلكم قد أصبح ائيا
. احلكم بإعادة تقدير التعويض إذا ازدادت خطورة الضرر عما كان عليه احلال وقت صدور

وإذا قضت احملكمة بتعويض مؤقت فإنّ ذلك ال مينع املضرور من أن يرفع دعوى مستقلة 
ما ووه للتعويض عن األضرار احلقيقية تعويضا كامال، ألنّ التعويض املؤقت ليس تعويضا ائيا

ن كما أنّ للقاضي أن يعدل مبلغ التعويض إذا كا 1.ذهبت إليه احملكمة اإلدارية العليا يف مصر
النامجة عن  بسبب اإلصابة رور إذا ازدادت حالته الصحية إذ جيوز للمض ،اقمالضرر قابال للتف

ون نشاطهم يف أولهم يزوالدرك عن سوء تقدير أو الذي تعرض له من رجال األمن اإلعتداء 
وفضال عن ذلك فإنّ للقاضي ربط  2.أن يتقدم بطلب تعويض جديد ،اإلرهابإطار مكافحة 

  ا ـشرات معينة تؤدي إىل إعادة التقدير بعد كل فترة، خاصة يف احلالة اليت يتم فيهالتعويض مبؤ
   

                                      
 31لسنة  3424رقم  ، الطعن1987ديسمرب سنة  15حكم احملكمة اإلدارية العليا يف مصر الصادر يف : أنظر -1

  .قضائية 36لسنة  901، الطعن رقم 1995أبريل سنة  8حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  -قضائية
فإن مل يتيسر له وقت ... يقدر القاضي مدى التعويض «من القانون املدين على أن  175وتأكيدا لذلك نصت املادة 

أن حيتفظ للمضرور باحلق يف أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر يف  احلكم أن يعني مدى التعويض تعينا ائيا فله
 .»التقدير

  :أنظر -2
-C.E. 1

er
 Mars 1939, Dume Bauer, Rec. P. 131.   
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صورة الدخل الدوري الفرصة للمضرور يف أن  وبذلك تعطي ،1مقسطاأو دفع التعويض دوريا 
وهذا األمر  2يطالب بإعادة النظر يف مقداره تبعا للتطورات اليت تطرأ على الضرر الذي أصابه

د كبري طلب األم احلاضنة مراجعة النفقة الغذائية احملكوم ا لألبنائها بسبب تغري يشبه إىل ح
 ،بسبب نشاط اإلدارة الضار املضرور يعين أنال  هذا ولكن.غالئهاوالظروف املعيشية 

أن يطالب بإعادة النظر يف مبلغ التعويض حبجة أنّ التعويض الذي حصل عليه قد  باستطاعته
اع األسعار، إذا كان القاضي قد حكم مببلغ من املال يتم دفعه للمضرور اخنفضت قيمته بارتف

 .3مرة واحدة

 :مدى حرية القاضي يف اختيار أسلوب التعويض النقدي: الفقرة الثانية

يتضح من استقراء أحكام القضاء أنّ القاضي ليس مقيدا بطلبات اخلصوم يف حتديد 
يتمتع حبرية كاملة يف هذا الشأن حىت يضمن  وأنه ،4إيرادا مرتباأو التعويض دفعة واحدة 

القاضي بعدة عوامل عند القيام باالختيار بني  ويستهدي. تعويض املضرور بشكل أفضل
 .صوريت التعويض

                                      
  :راجع يف ذلك -1

- C.E. 6 Juin 1981, Centre hospitalier de Lisieux, A.J.D.A. 1981, P. 470.  

- C.E. 6 Juillet 1984, Mme Nebout, D. 1986. IR. P. 31. 
  :راجع يف ذلك -2

- Chapus (R.):Droit du contentieux administratif , parís , D , 1982 , p 271. Vedel (G.): Droit 

administratif , D , parís , 1990, P 626. 
ض إيرادا مرتبا، وقرر إمكان ولقد خرج جملس الدولة الفرنسي على قاعدة ائية التعويض يف حالة ما إذا كان التعوي -3

 إعادة النظر يف 

اخنفاض أو ضاع االقتصادية من ارتفاع يف األسعار و التقدير لكي يتناسب بصفة مستمرة مع التغيريات اليت تطرأ على األ
  .يف قيمة العملة

  :أنظر يف ذلك -
- CAA. Paris 17 Juin 1974, Duvillier, D. 1975, P. 545.  

- C.E. 12 Juin 1981, centre hospitalier de Lisieux, précité. – C.E. 3 décembre 1986, Zahra, D.A. 

1987, N° 49. 
  :أنظر يف ذلك -4

C.E. 25 Septembre 1970, Centre de Batz. Rec. P. 570.- 
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ضرورة أن تكون صورة التعويض مالئمة لطبيعة الضرر، ولذلك  ،ومن بني هذه العوامل
الذي يصيب األشخاص، فإذا كان  مييز القضاء عادة بني الضرر الذي يصيب األموال وذلك

ية ال تقبل التغيري مستقبال، قرر القاضي التعويض ئالضرر قد أصاب ماال للمضرور بصورة ا
أما . تقدير قيمة التعويضما ييسر على القاضي ودفعة واحدة ألنّ مدى الضرر ميكن تقديره وه

رميم، فإنّ أوتمعينة كإصالح  إذا كان ما أصاب املال ضررا مؤقتا ميكن إزالته باختاذ إجراءات
لضرر ووقف القاضي جيعل التعويض يف صورة دخل حيصل عليه املضرور ملدة حمددة بإزالة ا

عتداء املسبب للضرر واقعا على األشخاص، فإنّ حكم القاضي ما إذا كان اإليف حالة و. آثاره
 ،ضرور عجزا مؤقتاخيتلف باختالف نوع الضرر وطبيعته، فإذا كان الضرر متمثال يف عجز امل

كان من األفضل أن يقرر القاضي تعويضا من دفعة واحدة، أما إذا كان العجز املؤقت الزال 
فإنّ احملاكم املدنية الفرنسية تفضل اإليراد املرتب لتعويض  ،مستمرا إىل حني النطق باحلكم

طبق على ما ينواملضرور، بينما يذهب جملس الدولة إىل احلكم بالتعويض دفعة واحدة، وه
األفضل عندما ووالشك أنّ منح تعويض على شكل إيراد مرتب ه .1حاالت العجز الدائم
 .2يكون الضرر متطورا

ومن هذه العوامل أيضا مراعاة مركز أصحاب احلق يف التعويض، لذلك مييل جملس الدولة 
تعويض الفرنسي إىل األخذ بالتعويض الدوري إذا كان املضرور قاصرا على أن يستمر هذا ال

حىت بلوغ سن الرشد، مث يقرر القاضي بعد بلوغ هذه السن األضرار اليت حلقت باملضرور 
ية ويقوم بتقدير التعويض النهائي، وذلك حىت يضمن القاضي تعويضا أفضل ئبصورة ا
 .3للمضرور

   

                                      
 .256-255ي، املرجع السابق، ص أو سعاد الشرق: أنظر -1
  :أنظر يف ذلك -2

- Montador (J): La responsabilité des services publics hospitaliers, D ,1979, P 64.  
- Maryse Déguergue , Jurisprudence et Doctrine dans l’élaboration du droit de la responsabilité 

administrative , T.171 , L.G.D.J  , Paris , 1994, P04. 
  :أنظر -3

- C.E. 12 Juin 1981, Centre hospitalier de Lisieux, précité.C.E. 15 Avril 1983. 

 



  كام تعويض ضحايا الجرائم اإلرهابيةحأ                                      : الباب الثاني

380 

 

 :الصور األخرى للتعويض عن أعمال اإلدارة: الفرع الثاين

تعويض يف نطاق املسؤولية عن أعمال اإلدارة أن يكون ذكرنا فيما سبق أنّ األصل يف ال
ممكنا من الناحية العملية، وذلك إعماال وتعويضا نقديا حبيث يستبعد التعويض العيين حىت ول

، وإن أدخل عليه 1إىل اإلدارة، أوامرللمبدأ التقليدي الذي حيول بني القاضي اإلداري وتوجيه 
بشأن اإلجراءات اإلدارية،  1995فرباير سنة  8نون املشرع الفرنسي بعض االستثناءات بقا

لإلدارة من أجل ضمان تنفيذ األحكام  أوامرحيث أجاز للقاضي اإلداري أن يصدر 
اإلدارية وما سار عليه املشرع اجلزائري من خالل قانون اإلجراءات املدنية وهو.2اإلدارية
 .مثلما سنرى يف املطلب املوايلاجلديد 

اإلداري يف جمال  تعويض النقدي هي القاعدة العامة اليت قررها القضاءوإذا كانت صورة ال
حيث اعترب القضاء . حاالت استثنائية حمددة أجاز التعويض العيين يف ولية اإلدارة، إال أنهمسؤ

                                      
القانون إذا خول احملكمة سلطة إلغاء القرارات  «حكمها أنّ  أوائلولذلك قررت حمكمة القضاء اإلداري املصرية يف  -1

من املخالفة للقانون، قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائيا يف احلدود اليت رمسها، دون أن جيعل منها هيئة 
  .»باالمتناع عنهأو أن تأمرها بأي أمر أو هيئات اإلدارة، وذه املثابة ليس للمحكمة أن حتل حملها يف إصدار أي قرار 

  .801، ص 4، جمموعة أحكام السنة 1950مايوسنة  17حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف : أنظر يف ذلك -
قرار يف الصحف وإذاعته بالراديو، ألنّ الس ال ميلك إلزام طلب املضرور نشر  يكما رفض جملس الدولة الفرنس

  .اإلدارة بعمل معني
 : أنظر يف ذلك -

C.E. 7 Novembre 1947, Alexis et Walff, S. 1948, 3 -104. - 

ع أن جيوز للقاضي اإلداري يف احملاكم اإلدارية واحملاكم اإلدارية االستثنائية وجملس الدولة باعتباره قاضيا للموضو -2
: إىل األشخاص العامة واألشخاص املكلفة بإدارة مرفق عام، يف حالتني -1995فرباير  8طبقا لقانون  - وامريوجه األ

؛ إذا تضمن احلكم ضرورة اختاذ إجراء تنفيذي مبضمون حمدد، وهنا جيوز للقاضي أن حيدد مضمون هذا اإلجراء األوىل
والثانية؛ إذا تضمن . إعادة عامل إىل عمله بعد إلغاء قرار فصلهأو  اجلامعة واملدة الالزمة الختاذه، ومن ذلك قيد طالب يف

احلكم ضرورة اختاذ قرار من جديد، وهنا جيوز للقاضي أن يأمر باختاذ هذا اإلجراء خالل مدة معينة، ومن ذلك إلغاء 
رار جديد بالترخيص بالبناء مستوفيا القاضي لقرار ترخيص بالبناء؛ إذ جيوز له يف هذه احلالة أن يأمر اإلدارة بإصدار ق

  .للشروط القانونية خالل مدة حمددة
  :أنظر يف ذلك  -

- Chapus (R): op.cit , p123 , 

- Maryse Déguergue , Jurisprudence et Doctrine dans l’élaboration du droit de la responsabilité 

administrative , T.171 , L.G.D.J  , Paris , 1994. 
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 سحبه يعترب يف بعض احلاالت تعويضا عينيا ميتنع علىأو أنّ إلغاء القرار اإلداري  اجلزائري
  .القضاء معه احلكم

 :حاالت التعويض العيين: األولالبند 

أجاز القضاء اإلداري الفرنسي التعويض العيين عن طريق اقتراحه على اإلدارة بدال من 
. التعويض النقدي، وأيضا يف حالة موافقة اإلدارة على طلب املضرور بأن يكون التعويض عينيا

ع قد استقر على حق القضاء يف كما أنّ القضاء العادي يف فرنسا مؤيدا بقضاء حمكمة التناز
 .تقرير التعويض العيين إذا كان تصرف اإلدارة يشكل اعتداء ماديا

 :ختيري اإلدارة بني التعويض العيين والتعويض النقدي: األوىلالفقرة 

تقديرا من القضاء اإلداري الفرنسي ألمهية التعويض العيين للمضرور يف بعض األحيان، 
القيام بالتنفيذ العيين، وذلك بأن خيريها بعد أن يقوم بتحديد مبلغ درج على حث اإلدارة على 

جرب الضرر أو التعويض بني دفع املبلغ احملكوم به وبني قيامها بالتنفيذ العيين عن طريق إصالح 
من التعويض النقدي إذا قامت بأداء معني لوضع اية للمركز  وبذلك تتخلص اإلدارة .1عينا

 .ملضرور نتيجة لتصرفها غري املشروعالضار الذي وضع فيه ا

جمرد خيار هلا تقدره وفقا ولإلدارة، وإمنا ه أوامروال يعترب هذا التخيري من قبيل إصدار 
ما تفضله اإلدارة إذا كان التعويض النقدي يف ووه .2لظروفها ومقتضيات املصلحة العامة

حالة إذا كان الضرر يرجع  وأيضا يف ،3صورة إيراد مرتب متجدد مستمر باستمرار قيام الضرر
إىل حالة غري قانونية يستمر باستمرارها مما يعرض اإلدارة لسلسلة من األحكام بالتعويض ما مل 

 .تسارع من نفسها إىل تصحيح الوضع

                                      
1 -  Vedel (G): op.cit , p 622. – Laubadère (De): Traité de droit administratif, T.I , paris ,1984 , p 

838. 
 .486يقضاء التعويض وطرق الطعن يف األحكام، املرجع السابق، ص أو سليمان الطم: أنظر-2

3 - C.E. 20 Février 1937, Commune de Bagneres de Higarre, Rec. P. 1 63. 
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ومن تطبيقات ذلك، حكم جملس الدولة الفرنسي بإلزام إحدى املقاطعات بدفع مبلغ مايل 
ومبنح جهة اإلدارة مهلة من الوقت  ،1 اجلنائزية على نفقتهاإذا مل تقم بإعادة بناء بعض املباين

 .2لنقل حمطة حافالت من أمام إحدى املنازل وذلك إلعفائها من التعويض النقدي

ويالحظ أنّ جهة اإلدارة قد تلجأ من تلقاء نفسها إىل التنفيذ العيين مبجرد طلب املضرور 
. جيوز للمضرور أن يطالب بتعويض نقديطلبه تعويضا نقديا، ويف هذه احلالة ال أو ذلك 

إذا اغتصبت اإلدارة أرضا للمدعى ومل  «: ولقد أكدت هذا املعىن حمكمة النقض املصرية بقوهلا
تضمها إىل ملكها بإجراء شرعي، فطالب بتعويض، فسارعت برد األرض إليه، اعترب ذلك 

األصل، إال إذا قام مانع من وتعويضا عينيا يغىن عن التعويض النقدي، ألنّ التعويض العيين ه
 3.»الرد

وجيب على اجلهة اإلدارة يف مثل هذه احلاالت أن تسارع إىل تسليم األرض املغتصبة إىل 
صاحبها، أما إذا تراخت يف ذلك، فال يعترب التعويض العيين يف هذه احلالة بديال كامال عن 

ومن حيث أنّ مثة ضررا حلق «ه ولذلك ذهبت احملكمة اإلدارية العليا إىل أن. التعويض النقدي
باملطعون ضدها من جراء تراخي اجلهة اإلدارية يف تسليمها القطعة املتنازع عليها بتمثل يف 
حرماا من االستفادة من األرض اليت متّ شرائها طوال الفترة اليت ظلت فيها األرض يف حوزة 

ا هلما، فضال عن أنّ اجلهة اإلدارية اجلهة اإلدارية بعد بيعها للمطعون ضدمها وحىت إمتام تسليمه
قد اشترطت لتسليم األرض املشار إليها ضرورة أن يدفع املشتري تربعا مببلغ عشرة آالف 

مما جيعل مسؤولية اإلدارة قد توافرت ويكون طلب التعويض قائما على أساس ... جنيها
سليم األرض للمدعى صحيح من القانون، وال وجه ملا ذهب إليه احلكم املطعون فيه من أنّ ت

 .4»...خري تعويض عما حلقه من ضرروه

                                      
1 - C.E. 21 Janvier 1976, Cne de Clermont, Rec. P. 551.  
2 - C.E. 21 Janvier 1976, Cne de Margon, Rec. P. 1166.  

والثاين،  األول، العدد 50، اموعة الرمسية، السنة 1948ديسمرب  16حكم حمكمة النقض الصادر يف  :أنظر -3
   .24ص

C.E. 22 Octobre 1975, Ville de Marseille C/ Grué, Rec. P. 525.- 

 35لسنة  1291، الطعن رقم 1994يناير سنة  23حكم احملكمة  اإلدارية العليا يف مصر الصادر يف : أنظر -4
 .قضائية
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 :ماديا االتعويض العيين يف حالة ما إذا كان تصرف اإلدارة يشكل اعتداء: الفقرة الثانية

ارتكاب جهة اإلدارة خلطأ جسيم أثناء قيامها بعمل وذكرنا فيما سبق أنّ االعتداء املادي ه
خذ هذا اخلطأ اجلسيم ويأ. على ملكية خاصةأو ة مادي، يتضمن اعتداء على احلرية الفردي

فإما أن يصيب القرار اإلداري الذي تصدره جهة اإلدارة يف ذاته، ويأيت  إحدى صورتني،
التنفيذ مستندا إىل هذا القرار املعيب، وإما أن يصيب فعل التنفيذ يف ذاته بالرغم من سالمة 

لك إذا جلأت جهة اإلدارة إىل التنفيذ املباشر يف القرار الذي استندت إليه اإلدارة يف التنفيذ، وذ
 .املصرح ا قانونا غري احلاالت

ونظرا جلسامة اخلطأ يف حالة االعتداء املادي، فلقد استقر القضاء الفرنسي على جعل 
 ،1االختصاص به للمحاكم القضائية، باعتبارها حامية للحريات الفردية وامللكية اخلاصة

ال تقف سلطة القاضي عند حد احلكم بالتعويض النقدي، ولكنه  اختصاص واسع، حيثووه
تتضمن القيام بعمل  أوامريستطيع أيضا، واستثناء من القواعد العامة، أن يوجه إىل اإلدارة 

ومن ذلك أن حيكم . بإعادة وضع معني إىل ما كان عليه قبل تدخلهاأو االمتناع عنه أو معني 
 .2عدم التعرضأو  اهلدمأو الرد أو القاضي بالطرد 

 :احلاالت األخرى اليت تعترب تعويضا غري نقدي: البند الثاين

جرى قضاء جملس الدولة املصري على أنّ سحب اإلدارة لقرارها غري املشروع يف جمال 
إلغائه قضائيا يعترب يف بعض احلاالت مبثابة التعويض العيين الذي ميتنع على أو الوظيفة العامة 

بتعويض نقدي، كما أخذ بالتعويض األديب يف بعض احلاالت كتعويض غري  القضاء معه احلكم
 .نقدي

   

                                      
، ص 2002طه الشاعر، تدرج البطالن يف القرارات اإلدارية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، :أنظر -1

 .وما بعدها 459
2 - T.C. 4 juin 1940, Société Schneider, Rec. P. 148. – T.C. 17 Juin 1948, Manufacture de 

velours et peluches, D. 1948, p. 377.  
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إلغاؤه أو سحب اإلدارة لقرارها غري املشروع يف جمال الوظيفة العامة : األوىلالفقرة 
 :قضائيا يعتربه القضاء تعويضا عينيا

بار قيام اإلدارة يف العديد من أحكامه إىل اعت كما يف اجلزائر اجته القضاء اإلداري يف مصر
إلغاء هذا القرار قضائيا مبثابة تعويض أو بسحب قرارها غري املشروع يف جمال الوظيفة العامة 

ما يؤدي إىل رفض طلب املضرور تعويضا نقديا وعيين عن األضرار اليت أصابت املوظف، وه
  .سحبه إدارياأو ئيا جلرب األضرار اليت رتبها القرار غري املشروع يف فترة نفاذه، وقبل إلغائه قضا

 

سحبه إداريا تعويضا عينيا باملعىن أو ه جيب لكي يعترب إلغاء القرار قضائيا وواضح أن
السحب إاء كافة اآلثار اليت ترتبت على القرار قبل أو احلقيقي أن يترتب على هذا اإللغاء 

 . ذلك

ا لتعويض النقدي، إمنّالسحب تعويضا عينيا ينفى اأو ويالحظ أنّ اعتبار اإللغاء القضائي 
ى الوظيفة العامة اليت أو يقتصر فقط على حاالت التعويض عن الضرر األديب يف بعض دع

خاطئة أصدرا اإلدارة ضده وسببت له آالما  املوظف التعويض عن قراراتيطلب فيها 
لس أما األضرار املادية اليت أصابت املضرور من هذه القرارات، فلقد استقر قضاء جم. نفسية

الدولة املصري على أنّ إلغاء القرار ال يعترب تعويضا عنها، ولذلك أعطى للموظف احلق يف 
احلصول على تعويض عن حرمانه من مرتبه أثناء فترة تنفيذ قرار الفصل الذي صدر حكم 

وكذلك ما تكبده من جهد ونفقات يف سبيل حرصه على متابعة دعواه حىت ينال  ،1بإلغائه

                                      
 37لسنة  2970، الطعن رقم 1995يونيوسنة  13الصادر يف  يف مصرحكم احملكمة اإلدارية العليا: أنظر يف ذلك -1

  قضائية
  .قضائية 37لسنة  3946، الطعن رقم 1995ريل سنة أب 7وحكمها الصادر يف  -

ومن حيث إن احملكمة قد انتهت إىل إلغاء القرار الصادر بأا، خدمة الطاعنة ملخالفته «: أنه األولولقد ورد يف احلكم 
ن قرار للقانون فإنّ ركن اخلطأ يكون قد ثبت يف حق اهليئة املطعون ضدها كما وأن الطاعنة قد أصاا أضرار مادية م

إاء خدمتها تتمثل يف حرماا من حقوقها طوال مدة إبعادها عن العمل مبا يفيد توافر ركين الضرر وعالقة السببية األمر 
يا أو ومبراعاة أنّ هذا التعويض ال جيب أن يكون مس... الذي يستوجب أحقية املطعون ضدها لتعويض تقدره احملكمة

 .»نة إذ أا مل تؤد عمال للجهة اإلدارية خالل فترة إاء خدمتهاملقدار املرتب الذي حرمت منه الطاع
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عكس ما ذهب إليه القضاء اإلداري يف اجلزائر فيما يتعلق مبسألة وهو1ضاءحقه عن طريق الق
بسبب شبهة اإلنتماء إىل أو  ،التعويض عن التسريح التعسفي من الوظيفة بسبب اإلعتقال

من من  األولما وقفنا عنده يف الباب وهورغم حصوهلم على أحكام بالرباءة  ،منظمة إرهابية
 .هذه الرسالة

إلغائه تعويضا عينيا ينفى أو بشأن اعتبار سحب القرار يف مصرقضاء ومن تطبيقات ال
التعويض النقدي عن األضرار األدبية اليت أصابت املضرور، ما قضت به احملكمة اإلدارية العليا 

ه من أن»ومن حيث أنّ األضرار التعيها املطعون ضده عن القرارين اللذين قامت جهة ي يد
هي أضرار أدبية حمضة وليس منها ما يشكل ضررا ماديا، والشك يف  اإلدارة الطاعنة بسحبهما

أنّ قيام جهة اإلدارة بسحب هذين القرارين من تلقاء نفسها نزوال على مبدأ الشرعية بعد أن 
استبان هلا خطأها يف إصدار القرارين املشار إليهما إمنا يعين حتما حصول املطعون ضده على 

قد يكون قد أصابه من ضرر أديب مما يعترب هذا تعويضا له عن هذا التعويض العيين اجلابر ملا 
الضرر، ذلك أنّ سحب جهة اإلدارة للقرار املطعون فيه يؤدي بذاته إىل رد اعتبار املطعون 
ضده وميسح عنه ما حلق به من مساس بوضعه الوظيفي يف حميط عمله األمر الذي ال حمل من 

يكون طلب املطعون ضده لتعويض نقدي ال أساس له بعده لتعويض مادي النتفاء مقتضاه و
 .2»من القانون خليقا بالرفض

سحبه نوعا من التعويض أو ويتطلب القضاء العتبار إلغاء القرار التأدييب يف جمال الوظيفة 
العيين ميتنع معه التعويض النقدي عن األضرار األدبية اليت ترتبت عليه، أن يكون مسلك جهة 

يف طياته التعنت والتعسف مع املضرور، وإال وجب التعويض عن هذه اإلدارة ال حيمل 
 . السحب خري تعويض عنهاأو األضرار وعدم اعتبار اإللغاء 

   

                                      
لسنة  673، الطعن رقم 1990يوليوسنة  15حكم احملكمة اإلدارية العليا يف مصر الصادر يف : أنظر يف ذلك -1

  قضائية 345
 .قضائية 39لسنة  568، الطعن رقم 1995أكتوبر سنة  14وحكمها الصادر يف  -
 33لسنة  409، الطعن رقم 1993نوفمرب سنة  20حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف  :أنظر يف ذلك -2

 .قضائية
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 :التعويض األديب نوع من التعويض غري النقدي: الفقرة الثانية

عا ويقدر التعويض بالنقد، على أنه جيوز تب«هيف فقرا الثانية على أن م.ق 132 تنص املادة
أن أو بإعادة احلال إىل ما كانت عليه ) القاضي(للظروف وبناء على طلب املضرور، أن يأمر 

 ».ري املشروعغ وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل حيكم

وبذلك يعترب التعويض األديب نوعا من التعويض غري النقدي الذي ميثل ترضية للمضرور 
نشر احلكم الصادر بإدانة املدعى عليه يف  ،ومثال ذلك ساس بالعدالة،نفسيا وحمققا له اإلح

  .احلكم بتعويض رمزيأو الصحف، 
 :تقدير التعويض :املطلب اخلامس

ي يستقل ا قاضي من مسائل الواقع الت - عند ثبوت املسؤولية -يعترب تقدير التعويض
ملدين وفقا ملقدار الضرر الذي غرار القاضي ا علىاملوضوع، فالقاضي اإلداري يقدر التعويض 

أصاب املضرور، إال أنّ السلطة التقديرية اليت يتمتع ا قاضي املوضوع يف هذه احلالة مقيدة 
اخلطر الذي أو بأن يكون التعويض  عادال وكافيا جلرب األضرار املترتبة على الفعل غري املشروع 

اة أمام األعباء والتكاليف أو باملس ما يرتبه الفعل املشروع من إخاللأو يتعرض له املضرور 
  .العامة

اجلهة املختصة بتقدير التعويض، فإنّ املشرع يتدخل أحيانا ويضع ووإذا كان القضاء ه
ويف هذه . نظاما قانونيا خاصا بتقدير التعويض مستبعدا املباد العامة اليت حتكم هذا التقدير

ذا النظام اخلاص نزوال على املبدأ العام احلالة استقر القضاء العادي واإلداري على تطبيق ه
ما سنلمسه من خالل دراستنا لألنظمة اخلاصة للتعويض يف ووه ،القاضي بأنّ اخلاص يقيد العام

 .الفصل املوايل

على  ال بد من اإلعتماد ولقد استقر القضاء يف حالة عدم وجود نص تشريعي خاص،
لتعويض، حىت يتمكن من تعويض املضرور مبادئ وأسس معينة جيب االلتزام ا عند تقدير ا

  .عن كافة األضرار اليت حلقت به، مبا حيقق عدالة التعويض اليت نص عليها الدستور
 ،من نشاط اإلدارة أثناء مكافحة اإلرهاب وإذا كان مبدأ عدالة التعويض حيقق للمضرور

  نّ من املسائل اهلامة احلصول على تعويض جيرب مجيع ما أصابه من أضرار نتيجة للفعل الضار، فإ
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الوقت الذي يعتد به القاضي عند حتديد أو اليت هلا تأثري على تقدير التعويض حتديد التاريخ 
  :ولذلك نقسم دراستنا هلذا املطلب إىل فرعني على النحوالتايل.مقدار التعويض

  عدالة التعويض: األولالفرع  -
 املبالغ اليت ختصم من التعويض: الفرع الثاين -

 :عدالة التعويض: األولفرع ال

جيب على القاضي عند تقديره للتعويض يف احلاالت اليت مل ينص فيها املشرع على مبلغ 
معني له، أن يراعي يف حتديد مبلغ التعويض أن يكون مقابال عادال جلميع ما أصاب الشخص 

  .من ضرر بسبب نشاط اإلدارة
دار التعويض حبيث يغطي كل الضرر يقصد بالتعويض الكامل للضرر أن حيدد القاضي مق

ضررا أدبيا، وحبيث يشمل ما حلق املضرور من أو الذي حلق باملضرور، سواء كان ضررا ماديا 
وبذلك يكون التعويض متكافئا مع نطاق وقيمة الضرر القابل . خسارة وما فاته من كسب

  .افقار املضرورأو إثراء  ىلللتعويض عنه، وال يؤدي إ
لتعويض الكامل يتطلب أن يغطي التعويض كل الضرر الذي أصاب وإذا كان مبدأ ا

املضرور، فإنّ ذلك يفرض أن يتم تقدير التعويض حبسب جسامة الضرر وليس حبسب جسامة 
اخلطأ، وأن يراعى يف هذا التقدير الظروف واملالبسات اليت حتيط باملضرور، وأن يقتصر 

  .ما طلبه املضرور زأو التعويض على الضرر الفعلي، وال جيوز أن جي
  جسامة اخلطرأو ارتباط التعويض بالضرر وليس باخلطأ : األولالبند 

إذا كانت القاعدة املستقرة أن يلتزم القاضي بتقرير التعويض الكامل يف جمال املسؤولية 
القاضي من تقرير هذا   يوجد ما مينعاخلطأ استنادا إىل مقدار الضرر، فال أساس القائمة على
ز أو على أن يقتصر على اجلزء من الضرر الذي يتج ، جمال املسؤولية دون خطأالتعويض يف

  .احلدود العادية
  :ارتباط تقدير التعويض مبدى الضرر يف املسؤولية القائمة على اخلطأ :األوىلالفقرة 

استقر غالبية الفقه والقضاء يف جمال املسؤولية على أساس اخلطأ، على أنّ القاضي ال ينظر 
دير التعويض إىل درجة اخلطأ الذي ارتكبته اإلدارة، ولكن ينظر إىل الضرر الواقع على حني تق
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فالقصد من التعويض ليس معاقبة املسؤول، وإمنا جرب ما أصاب . املضرور ومقدار هذا الضرر
التأديبية اليت يراعى فيها أو ية ئاملضرور من أضرار، وبذلك خيتلف التعويض عن العقوبة اجلنا

فالقاضي يراقب اخلطأ للتأكد من وجوده، فإذا ثبت له هذا اخلطأ انتقل  .1امة اخلطأدرجة جس
إىل حبث العناصر األخرى للمسؤولية من ضرر وعالقة سببية، أما إذا اتضح له حتقق اخلطأ وأنّ 

أو كان اخلطأ جسيما وفال جيوز له أن حيكم بالتعويض حىت ول ،مل ينتج عنه ضررهذا األخري
  .ةبالغ اجلسام

وإذا كان القاضي ينظر إىل درجة جسامة اخلطأ يف بعض األحيان، فإنه ال يعتد ا إال 
القضاء لقيام أو عدم توافره يف األحوال اليت يستلزم فيها املشرع أو ملعرفة توافر ركن اخلطأ 

ما ينطبق على نشاط مرفق األمن عندما يقوم ووه مسؤولية مرفق معني ارتكاب خطأ جسيم،
أثناء ذلك ولكنه ،ممتلكام لدى مكافحته لإلرهابويف محاية األفراد يف أنفسهم بوظيفته 

أنّ اخلطأ يسري فال تقوم املسؤولية  لقاضيحبيث إذا اتضح ل ،يسبب أضرارا لبعض األشخاص
وال تسأل اإلدارة يف هذه احلالة أيا كانت جسامة الضرر اليت ترتبت عليه، أما إذا سلم القاضي 

الذي يستوجب مسؤولية اإلدارة فإنه يقدر التعويض حسب جسامة الضرر بصرف بقيام اخلطأ 
  .2جسيماأو النظر عن كون اخلطأ بسيطا 

   

                                      
 مصادر اإللتزام، ب د ن، مصر،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، الد الثاين،، : أنظر -1

  .1365ص
 .55اجلميلي، املرجع السابق، ص حممد  - . 487ي، املرجع السابق، ص أو سليمان الطم :أنظر -2
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هناك مبادئ جيري تطبيقها سواء يف جمال «أنّ  املصرية ويف ذلك تقول حمكمة النقض
جب مسؤولية اإلداري ومن بينها أنه مىت متّ التسليم بقيام اخلطأ الذي يستوأو القضاء املدين 

اإلدارة فإنّ تقدير التعويض يتم حسب جسامة الضرر ال حسب جسامة اخلطأ، وحبيث يغطي 
  .1»التعويض مجيع األضرار اليت حتملها املضرور

سنة ويولي 12يف حكمها الصادر يف  يف مصر ما أخذت به احملكمة اإلدارية العلياووهذا ه
ذلك يدور معه بوع جلرب الضرر وهلتعويض إمنا شرومن حيث إنّ ا«، حيث تقول 1992

  .2»كذلك يقدر بقدرهووجودا وعدما، وه
وإذا كانت القاعدة من الناحية القانونية هي عدم جواز االعتداد جبسامة اخلطأ عند تقدير 
التعويض، إال أنّ البعض قد الحظ حبق أنّ القاضي من الناحية العملية، وإن مل يكن يسجل 

سامة اخلطأ؛ حيث يدفعه شعوره بالعدالة إىل أن يدخلها يف ذلك يف حكمه، يتأثر بدرجة ج
مييل إىل الزيادة منه إذا كان اخلطأ جسيما وإىل التخفيف منه واعتباره عند تقدير التعويض، فه

  .3إذا كان اخلطأ يسريا
   

                                      
 58لسنة  308، طعن مدين رقم 1990مارس سنة  15حكم حمكمة النقض املصرية الصادر يف : أنظر يف ذلك -1

  .قضائية
. 89، ص 50، اموعة الرمسية، السنة 1948ديسمرب سنة  20حكم حمكمة النقض املصرية  الصادر يف : وأيضا -  

ملا كان التعويض هومقابل الضرر الذي يلحق املضرور من الفعل الضار وال يصح أن يتأثر «ولقد ورد يف هذا احلكم أنه 
درجة غناه، فإنّ إدخال احملكمة جسامة اخلطأ ويسار املسؤول عنه بني العناصر اليت راعتها أو بدرجة خطأ املسؤول عنه 

نقض سلطة العمل على تصحيحه، فتستبعد من ويكون حملكمة ال... عند تقدير التعويض، جيعل احلكم معيبا متعينا نقضه
 .»التعويض املقضي به ما ترى أنّ حمكمة املوضوع أدخلته يف تقديره على ذلك األساس اخلاطئ 

 .قضائية 33لسنة  150، الطعن رقم 1992يوليوسنة  12حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف : أنظر يف ذلك -2
   1366رجع السابق، ص عبدالرزاق السنهوري، امل: أنظر -3
  .675طه الشاعر، قضاء التعويض، املرجع السابق، ص -  
 46لسنة  3924، الطعن رقم 2004مارس سنة  20حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف : وقرب يف ذلك -

 .قضائية
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  :األضرار غري العادية أساس التعويض يف نطاق املسؤولية دون خطأ :الفقرة الثانية
يف الضرر الذي يؤدي إىل تقرير املسؤولية دون خطأ أن يكون غري  - ناكما ذكر -يشترط

عادي وعلى درجة معينة من اجلسامة، حىت ال يعوض املضرور عن الضرر الذي يتحمله الناس 
والنتيجة املنطقية هلذا الشرط، أن يقتصر التعويض على . مجيعا باعتباره من األعباء العامة العادية

ز احلدود العادية، وبذلك فإنّ املضرور يتحمل جزءا من الضرر أو جتاجلزء من الضرر الذي 
  .1ما يعادل الضرر العادي، ويعوض فقط عما زاد عن ذلكووه

وقد أكد الس الدستوري الفرنسي أنّ الضرر يف جمال املسؤولية دون خطأ استنادا إىل 
  .2اة أمام األعباء العامة جيب أن يكون غري عاديأو مبدأ املس

التعويض إذا مل يتصف  يف العديد من أحكامه منح جملس الدولة الفرنسيقد رفض لو
ومقتضى ذلك أنّ املضرور ال حيصل على أي تعويض إذا كان  .غري العادي الطابعالضرر ب

وحيصل فقط على تعويض عن مقدار  ،3حىت جسيماأو ق به ضررا عاديا حلالضرر الذي 
  .الضرر بالغ اجلسامة
التعويض يف حالة رفض تقدمي القوة العامة لتنفيذ حكم قضائي العتبارات  ويقتصر الس

انقضاء مدة معقولة على تقدمي طلب  احملافظة على النظام العام، على األضرار اليت حتدث بعد
  .4تقدمي االستعانة بالقوة العامة

ن خطأ، فإنّ وإذا كان القاضي ال يعوض إال عن األضرار غري العادية يف جمال املسؤولية بدو
املشرع يتمتع يف حتديده ملقدار التعويض يف هذه احلاالت بسلطة تقديرية واسعة، فقد يكون 

ومن احلاالت اليت قرر . املساعدةأو هذا التعويض الرمزي الذي كان يقوم على أساس اإلعانة 

                                      
1 -Laubadére (A. DE), op.cit, p 839.  

 :ومن بني أحكام جملس الدولة الفرنسي 

C.E. 21 Novembre 1947, Soc. Boulenger, S. 1948.3.21 – C.E. 1
er

 Janvier 1987, Soc. Lauritzen 

France, D.A. 1987, N° 128.  
2 - C.C. 8 Janvier 1991, A.J.D.A. 1991, p. 114.  

 .51حممد عبد اللطيف، املرجع السابق، ص :أنظر  -
3-C.E. 5 Juin 2002, Dame Rodlrigues, Gaz. Pal. 23 Mars 2 003, p. 22. 
4 - C.E. 27 Février 1985, Mme Gouttégata, R.D.P. 1985, p. 1378 – C.E. 6 Mai 1991, Ste 

Automobiles Citroën, D. 1992, p. 144. 
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من  1986سبتمرب سنة  9فيها املشرع الفرنسي مبدأ التعويض الكامل، ما نص عليه يف قانون 
 31تعويض لضحايا اإلرهاب عما يصيبهم من أضرار جسمانية، وما نص عليه يف قانون 

  .من تعويض لضحايا اإليدز 1991ديسمرب سنة 
  مراعاة ظروف املضرور عند تقدير التعويض: البند الثاين

لتعويض عن الضرر الذي حلق يقدر القاضي مدى ا«على أن  م.ق 131ص املادة تن
. »........الظروف املالبسةاعاة مرمكرر مع  182و182ألحكام املادتني طبقا  املصاب

ويقصد بالظروف املالبسة الظروف الشخصية اليت تتصل حبالة املضرور، كحالته الصحية 
فالتعويض يقاس مبقدار الضرر الذي أصاب املضرور . حالته العائلية واملاليةأو والعصبية 

  .يس على أساس موضوعيعلى أساس ذايت ول روظروفه؛ إذ يقد
سمية ومقتضى ذلك أن يدخل القاضي يف اعتباره عند تقدير التعويض حالة املضرور اجل

بضرر  يجلرح الذي ينشأ عن احلادث يصيب املريض بالسكراف ،والعائلية والصحية واملالية
 أكرب من الشخص السليم، وتشويه وجه ممثلة يصيبها بضرر أكرب مما يصيب غريها، ومن يعول

  .1أسرة كبرية يكون ضرره أشد من األعزب الذي ال يعول إال نفسه
وال جيوز أن يدخل يف تقدير التعويض الظروف الشخصية ملرتكب الفعل الضار، فاملسؤول 

  .فقرهأو ره حدث من ضرر دون نظر إىل درجة يس يلتزم بالتعويض بقدر ما
  سببت فيه اإلدارةاقتصار التعويض على الضرر الفعلي الذي ت: البند الثالث

ي تسببت فيه اإلدارة، يكون إال مقابل الضرر الفعلي الذ استقر القضاء على أنّ التعويض ال
 لفعل الضار،لوبالتايل ال يستحق املضرور تعويضا إال عن األضرار الفعلية اليت أصابته نتيجة 

وسيلة إلثراء  تغطية ما أصاب املضرور من أضرار، فال جيوز أن يكونوفالغرض من التعويض ه
  .املضرور بال سبب

وتطبيقا لذلك ليس للمضرور أن جيمع بني تعويضني عن نفس الضرر وإن تعدد املسئولون 
عن ذلك، وهلذا استقر القضاء على أني يباح فيها اجلمع بني مسئولية الدولة ه يف األحوال الت

واحده ال جيوز للمضرور أن حيصل إال على تعويض ومسئولية املوظف فإن.  

                                      
 .1363ص  ،السنهوري، املرجع السابق: أنظر -1
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ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا ما جرى عليه القضاء بالنسبة للتعويض عن تفويت 
الفرصة؛ إذ يتحدد التعويض يف هذه احلالة مبقدار الفرصة الضائعة، ويكون عادة تعويضا 
جزئيا، فاملضرور ال ميلك احلق يف التعويض إال مبقدار شرحية الضرر املنسوب إىل ضياع 

  .1الفرصة
ي تسببت فيها ن تطبيقات ذلك أيضا مراعاة أن يكون التعويض مقابل األضرار التويعترب م

وبالتايل إذا اشترك املضرور خبطئه يف إحداث الضرر، فيجب أن . خطئهاأو اإلدارة بنشاطها 
وإمنا تعوض اجلزء الذي  ،يتحمل جزءا من املسؤولية حبيث ال تلتزم اإلدارة بتعويض كل الضرر

  . نه فقطثبت مسؤوليتها ع
ويطبق القضاء الفرنسي هذه القاعدة أيضا يف حالة املسؤولية دون خطأ، مىت ثبت 

  .2للمحكمة مسامهة املضرور يف إحداث الضرر الواقع عليه
 ز ما طلبه املضرورأو عدم جواز احلكم بتعويض جي: البند الرابع

ضرور إال أنّ إذا كانت القاعدة أنّ التعويض جيب أن يغطى كل الضرر الذي أصاب امل
القاضي مقيد باحلد األقصى الذي طالب به املضرور؛ إذ ال جيوز له أن حيكم مبا مل يطلب 

ومقتضى ذلك أنّ القاضي جيوز له أن حيكم بالتعويض الذي  .3بأكثر مما طلبواأو اخلصوم 
يطلبه املدعى إذا كان أقل من التعويض الكامل، ولكنه ال يستطيع أن حيكم للمضرور بأكثر 

غري ملّم مببادئ القانون، أو من املبلغ الذي طلبه، استنادا إىل أنّ املضرور ضعيف أمام اإلدارة 
  .4الذي يوجه اإلجراءات يف املنازعات اإلداريةوأنّ القاضي هأو 

وتطبيقا لذلك اشترط جملس الدولة الفرنسي على املدعى حتديد مقدار التعويض املطلوب 
نت الدعوى غري مقبولة، واعترب أنّ هذا املقدار ال ميكن املطالبة درجة وإال كا أولأمام حماكم 

                                      
1 - Cass. 1

er
 civ. 9 Avril 2002, Minart, D. 2002, p. 1469.  

2-C.E. 21 Novembre 1947, Soc. Boulenger, op.cit.  
3 - Laubadére (A): Traité de droit administratif, op.cit, p. 845.  

 .685، املرجع السابق، ص، قضاء التعويضطه الشاعر: أنظر-4
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بزيادته أمام حمكمة االستئناف إال يف حالة تفاقم الضرر عن احلالة اليت كان عليها عند رفع 
  .1الدعوى أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم املستأنف

كمة اإلدارية العليا وأكد جملس الدولة املصري هذه القاعدة يف قضائه، ومن ذلك حكم احمل
واألصل أنه ال جيوز احلكم مبا مل يطلبه «، والذي ورد به 2004سنة وماي 22الصادر يف 

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الرتاع املاثل فإنّ ... بأكثر مما طلبواأو اخلصوم 
كم بتلك أنّ املدعى أصر يف مجيع مراحل الدعوى على طلب احل... راقو الثابت من األ

الطلبات الواردة يف صحيفة افتتاح دعواه وحدها دون طلب احلكم عن مدد اعتقاله خالل 
، ومن مثّ فإنّ قضاء احلكم املطعون فيه ذا 03/01/1998حىت  22/3/1993الفترة من 

الطلب األخري بالتعويض عن تلك الفترة اليت مل يلب عنها املدعى مثة تعويضا بعيبه باخلطأ يف 
  .2»القانون مما يتعني معه القضاء بإلغائه يف هذا اخلصوصتطبيق 

  :املبالغ اليت ختصم من التعويض: الثاينالفرع 
ال يكفي لتحقيق مبدأ عدالة التعويض أن يكون الذي قدره القاضي تعويضا كامال وفقا 

نه للعناصر اليت سبق أن ذكرناها، وإمنا جيب بعد أن يقدر التعويض الكامل للضرر أن خيصم م
كافة املبالغ اليت حصل عليها املضرور من قبل الغري أيا كانت مادامت متصلة بذات الضرر، 

 علىويرجع خصم هذه املبالغ . وأيضا مقابل املزايا اليت عادت عليه من جراء الفعل الضار
 .إعمال قاعدة عدم جواز أن يترتب على الفعل الضار إثراء املضرور

   

                                      
1 - C.E. 19 Décembre 1984, Boehrer, Rec. P. 433.  

مىت كان الثابت أنّ «ى هذا احلكم إىل أنه ولقد انته. قضائية عليا 46لسنة  8252الطعن رقم : أنظر يف ذلك -2
احلكم املطعون فيه قضى بالتعويض عن فترات اعتقال مل يطلب املدعى مثة تعويض عنها طبقا ملا سلف بيانه مما يتعني معه 

ة اليت القضاء بتعديله وبإلزامه اجلهة اإلدارية بأن تؤدي للمطعون ضد التعويض املقضي به شامال األضرار املادية واألدبي
  .»فقط 27/3/1994وحىت  22/3/1993حلقت به من جراء اعتقاله يف الفترة من 
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  :ا املضرور من غري املسؤول عن الفعل الضاراملبالغ اليت حصل عليه -1
قد حيصل املضرور على مبالغ مالية نتيجة الفعل الضار من غري املسؤول عن هذا الفعل، 
ويف هذه احلالة جيب على القاضي أن خيصم من مبلغ التعويض الذي قدره كتعويض كامل 

بالتعويض احلصول على للضرر املبالغ املدفوعة من قبل الغري، حىت ال يترتب على احلكم 
  .تعويض أعلى من قيمة الضرر

من رب أو  1ويعترب القضاء املبالغ اليت حيصل عليها املضرور من أي من شركات التأمني
أمثلة ألهم املبالغ اليت  ، 4صناديق الضمان منأو  3من صندوق التأمينات االجتماعيةأو  2العمل

. الذي حدد القاضي مقدار التعويض عنهيقوم الغري بدفعها للمضرور مقابل ذات الضرر 
ويدخل يف ذلك أيضا مجيع اإلعانات واملساعدات اليت تلقاها املضرور من الغري ملساعدته يف 

  .5جرب ما أصابه من ضرر
ويالحظ أنّ املشرع املصري قد استثىن مبلغ التأمني على األشخاص الذي تدفعه شركات 

ما جرى عليه ومبلغ التعويض الذي حيدده القاضي، وهالتأمني من املبالغ اليت جيب خصمها من 
يف التأمني على «: من القانون املدين املصري على أنه 765فقد نصت املادة  .6القضاء الفرنسي

املستفيد يف أو احلياة ال يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمني حق يف احللول حمل املؤمن له 
  .»قبل املسؤول عن هذا احلادثأو ه حقوقه قبل من تسبب يف احلادث املؤمن من

   

                                      
1   - C.E. 2 Octobre 1970, E.P. Rec. P 543. 
2  - C.E. 1

er
 Juillet 1977, Cne de Coggia, Rec. P 301. 

3 - C.E. 3 Février 1984, Loubat, Rec. P. 46.  
4 - C.E. 15 Octobre 1993, Cte Jezequel , M. Vallée, R.F.D.A. 1994, p 563. – C.E. 16 Juin 1997, 

AP. Hôpitaux de Paris, Rec. P 242. 
5-C.E. 21 Janvier 1976, Ep. Dépierre, DA. 1976, N° 63.  
6 - C.E. 14 Mars 1986, Foletti, Rec. P 70.  
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  :ما يعادل قيمة استهالك األموال اليت أصاا املضرور -2
حتقيقا للقاعدة املستقرة يف تقدير مبلغ التعويض واليت تقضي بعدم جواز متكني املضرور من 

ليت األموال ا ى القاضي أن يأخذ يف االعتبار قدراإلثراء من جراء الفعل الضار، فإنه جيب عل
أصاا الضرر، وأن خيصم من مبلغ التعويض الذي قرره إلصالح ما أصاا من تلف نسبة 

 1.تعادل ما يعود على املضرور من فائدة نتيجة حليازته ملال متّ جتديده بدال من املال القدمي
ويقدر القاضي مقابل قدم هذه األموال وقت حدوث الضرر وال يعتد بأي تاريخ الحق لذلك، 

  .ميثل فائدة للمضرور ماووه
 :املبالغ اليت تكون جلهة اإلدارة يف ذمة املضرور -3

جيوز جلهة اإلدارة أن تلجأ إىل أسلوب املقاصة إلبراء ذمتها من دفع املبالغ احملكوم ا عليها 
جزء منها، وذلك خبصم املبالغ اليت تكون هلا يف ذمة املضرور من مبلغ التعويض الذي حكم أو 

 .2لهبه القضاء 

ت النوع لدى ويشترط حىت ميكن لإلدارة التمسك بالقاعدة أن يكون لإلدارة دين من ذا
جب جملس الدولة الفرنسي أن تتم املقاصة بني ديون من طبيعة أو حيث  ،احملكوم له بالتعويض

كما اشترط أن يكون دين الدولة لدى املضرور نقديا حمققا وليس متنازعا  .3قانونية واحدة
وواضح من هذه . دينا مستحق األداء صاحلا ألن يكون حمال للمطالبة القضائية أو ،4فيه

  .5الشروط أنه من العسري على اإلدارة إعمال املقاصة يف جمال املسؤولية اإلدارية
   

                                      
1 - C.E. 10 Juillet 1996, Cté Charvier, Rec. P. 1133.  
2 - C.E. 18 Juin 1976, Dame Culard, Rec. P. 230.  

 . 681رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، املرجع السابق، ص : أنظر 
3 - C.E. 22 Juin 1987, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, DA. 1987, N° 449.  
4 - C.E. 13 Mars 1964, Dame X, Rec. P. 183.  
5 - Amselek (P.) ; La compensation entre les dettes et la créances des personnes publiques, 

R.D.P. 1988, P. 1485. 
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  عند تنفيذ احلكم القضائي اإلداري سلطة القاضي: املطلب السادس
ال لتطبيقها يف الواقع العملي، إذ ال فائدة نّ فعالية األحكام القضائية تكمن يف أن جتد جماإ 

حول  إنصاف ضحاياأو خلف مراكز أو قتصر أثره على إاء حالة من صدور حكم قضائي ي
  .احلق املتنازع عليه دون أن جيد جماال لتنفيذه

ال فائدة من أن يضمن القانون لألفراد حق اللجوء إىل القضاء، مث يتوقف أمام حقيقة كما 
دأ الفصل بني السلطات، وهي أنّ تنفيذ األحكام القضائية يتوقف على خضوع نابعة من مب

كان البد من وهلذا . كاماإلدارة االختياري، وإقدامها طوعا على االلتزام مبضمون هذه األح
البحث عن وسائل يستطيع ا القاضي اإلداري أن حيث اإلدارة على التنفيذ، وعند الضرورة 

  .طريق وسائل الضغط واإلكراهعن  أن جيربها على ذلك
  مبدأ تنفيذ القرار القضائي اإلداري : األولالفرع 

ومىت توافرت هذه الشروط  .1لتنفيذ القرار القضائي اإلداري البد من توافر شروط خاصة
ال ميكن لإلدارة أن تتنصل من واجبها والتزاماا يف اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة اليت تؤدي 

فال وجه للمقارنة بني التزامات اإلدارة يف . رار، واليت ختتلف باختالف موضوعهإىل تنفيذ الق
ى أو ، والقرار الصادر يف دع)قرار اإللغاء(ز السلطة أو تنفيذ القرار الصادر يف دعوى جت

  .القضاء الكامل
ز أو ونظرا لتعدد وتنوع القرارات القضائية اإلدارية الصادرة ضد اإلدارة يف دعوى جت

طة ستكون دراسة التزامات وإجراءات تنفيذها معتمدة على القواعد العامة اليت حتكم السل
بإلغاء قرار فصل  مثال ذلك، مع إعطاء أمثلة متنوعة حسب تنوع قرار اإللغاء الذي قد يتعلق

                                      
  :هذه الشروط هي -1
  .أن يتضمن القرار القضائي اإلداري التزاما معينا تقوم به اإلدارة -
  .أن يتم تبليغ القرار القضائي اإلداري لإلدارة -
  .أن يكون القرار القضائي اإلداري ممهورا بالصيغة التنفيذية -
  .أال يكون هناك القرار القضائي اإلداري آخر صادر بوقف التنفيذ -

فائدة، تنفيذ احلكم اإلداري الصادر ضد اإلدارة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف اإلدارة أو إبراهيم : يراجع يف ذلك
 . 51، ص 1986واملالية العامة، جامعة اجلزائر، 
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وهذا النهج ينطبق أيضا على . األوله يف البند تناولوهذا ما سن ،بسبب اإلعتقال موظف
ى القضاء الكامل، وسنقتصر الدراسة على تنفيذ قرار التعويض يف أو يف دع القرارات الصادرة

  .ما يهمنا يف البحثووه البند الثاين
  :تنفيذ قرارات اإللغاء: األولالبند 

ز السلطة أن يلغي القرار اإلداري دون أن يقرر آثار ذلك أو للقاضي اإلداري يف دعوى جت
، 1»...ميثل عملية هدم ال تعقبها عملية بناء... «: وبالتايل ميكن القول بأنّ قرار اإللغاء

وعلى ذلك ليس بإمكانه احللول حملها . فالقاضي اإلداري ال ميلك سلطة رئاسية على اإلدارة
  .2فبإلغائه للقرار اإلداري غري املشروع تنتهي سلطاته. وإال خالف مبدأ الفصل بني السلطات

ما أوهلنفيذها على اإلدارة التزامني قانونني، ز السلطة أثناء تأو وتفرض قرارات دعوى جت
التزام إجيايب ومفاده أنه على اإلدارة أن تتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية إلعادة الوضع كما 

املادية وذلك من يوم أو كان عليه سابقا قبل صدور القرار امللغى، وإزالة مجيع آثاره القانونية 
  .3اإلداري تنفيذا حقيقيا ال صوريا صدوره إضافة إىل تنفيذ القرار القضائي

التزام سليب يتمثل يف امتناع اإلدارة عن وأما االلتزام الثاين الذي يقع على عاتق اإلدارة، فه
اختاذ أي إجراء ميكن اعتباره تنفيذا للقرار اإلداري املقضي بإلغائه، وذلك باالمتناع عن تنفيذ 

  .4ائه مرة ثانيةإعادة إصداره وإحيأو القرار اإلداري امللغى 

                                      
، منشأة املعارف، -ى اإللغاء أو دع –رية أمام القضاء اإلداري ى اإلداأو سامي مجال الدين، الدع: أنظر -1

 .396اإلسكندرية، ص 
 .434حلسني بن شيخ آث ملويا، دروس يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص : أنظر -2
  .107فائدة، املرجع السابق، ص أو إبراهيم : أنظر -3
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون املنازعات، جامعة سيدي ماحل صورية، سلطات القاضي يف الدعوى اإلدارية،  -

  .134، ص2015بلعباس، 
 
، 1997، منشأة، املعارف، اإلسكندرية، -قضاء اإللغاء –عبد الغين بسيوين عبد اهللا، القضاء اإلداري : أنظر -4

  .323ص
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لقد لقي هذا التقسيم تأييدا واسعا من جانب الفقه اإلداري باعتباره يستجيب ملا يقتضيه 
ز السلطة، إذ وصف بالشمولية كونه يتضمن كافة االلتزامات اليت تقع أو تنفيذ قرار دعوى جت

  ؟التقسيم املعتمد فما هي صور كل نوع من االلتزامنيوفإن كان هذا ه. 1على اإلدارة
  :تنفيذ قرارات التعويض: البند الثاين

يصدر القرار القضائي اإلداري بالتعويض بناءا على مسؤولية اإلدارة القائمة إما على أساس 
وهذا القرار يكون يف غالبه عبارة عن مبالغ مالية تلتزم اإلدارة بصرفها . بدون خطأأو اخلطأ 

ت الالزمة اليت تؤدي إىل تنفيذه إما ملن صدر لصاحله، ويكون ذلك باختاذ مجيع اإلجراءا
بإجراءات خاصة جعلت خصيصا لتنفيذ أو بالطرق العامة اليت تنفذ ا نفقات الدولة، 

  .اهليئات التابعة هلاأو القرارات القضائية املتضمنة إدانات مالية ضد الدولة 
اإلدارة،  وكقاعدة عامة يكون تنفيذ هذا النوع من القرارات القضائية اختياريا من طرف

. وخيضع يف ذلك لإلجراءات اليت يتم ا تسجيل النفقات يف امليزانية وإصدار األمر بصرفها
احملددة يف القرار القضائي الصادر ضد اإلدارة من النفقات ) النقدية(وتعد التعويضات املالية 

  2.اإللزامية بقوة القانون وذلك ملا هلذا األخري من قوة إلزامية يف التنفيذ
. غري احملتملةأو هذه اإلدانة املالية احملكوم ا ضد اإلدارة تعد من قبيل النفقات الطارئة و

وملا كانت تشكل التزاما على اإلدارة، ذهب كلّ من املشرع الفرنسي واجلزائري إىل تنظيم 
  .إجراءات خاصة لتنفيذ هذا النوع من املقررات القضائية

خاصا يتعلق بتنفيذ القرارات املتضمنة إدانات مالية  جد املشرع الفرنسي نظاماأو ولقد 
جويلية  16الصادر بتاريخ  593- 80ضد أشخاص القانون العام، وهذا ما جاء به القانون رقم 

1980
وقد ميز هذا القانون بني التنفيذ من طرف الدولة يف حالة مسؤوليتها بذلك، وبني  ،3

أما املشرع . ت العامة يف حالة التزامها بالتعويضالتنفيذ من طرف اموعات احمللية واملؤسسا

                                      
 .107فائدة، املرجع السابق، ص أو إبراهيم : أنظر -1
 .167فائدة، املرجع السابق، ص  أوإبراهيم : أنظر -2

3
- Loi n° 80-539 du 6 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matiére administrative 

et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit piblic, JORF 17 juillet 1980, 

p. 1799-1800. 
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اجلزائري فقد نظم أحكام اإلدانة املالية احملكوم ا ضد أشخاص القانون العام مبوجب القانون 
02- 91رقم 

  .تنفيذ القرارات املتضمنة إدانة مالية ضد الدولةوما يهمنا يف هذا املقام هو1
  :ة ضد الدولةتنفيذ القرار املتضمن إدانة مالي: أوال

 من القانون السالف الذكر واملعدلة مبوجب األوىل من املادة األوىلبالرجوع إىل الفقرة 
2000أفريل  12بتاريخ  321- 2000من القانون رقم  17املادة 

يتبين أنه إذا كانت الدولة ، 2
ا القرار هي املسؤولة عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري املتضمن إدانة مالية ضدها، وكان هذ

القضائي قد اكتسب قوة الشيء املقضي به ومتضمنا مبلغا ماليا حمددا، فإنه جيب عليها أن تأمر 
  .3حساا من تاريخ إعالا بالقرار القضائي املبلغ احملدد يف مدة شهرين يبدأ بصرف

ة عتمادات املالية املفتوحة يف امليزانيشرع الفرنسي حلالة عدم كفاية اإلوقد احتاط امل
ملواجهة تنفيذ القرار القضائي اإلداري، حيث أعطى للدولة صالحية التنفيذ يف حدود االعتماد 

 02- 59املفتوح، وهلا بعد ذلك إمتام بقية املبلغ باالعتماد على الوسائل اليت جاء ا األمر رقم 

تلتزم الدولة و. املتضمن القانون العضوي املتعلق باملالية العامة 1959جانفي  02الصادر بتاريخ 
 ،4هنا بصرف املبلغ املتبقي يف أجل أربعة أشهر يبدأ حسابه من تاريخ تبليغها بالقرار القضائي

                                      
. ر.حيدد القواعد اخلاصة املطبقة على بعض أحكام القضاء، ج 1991جانفي  8املؤرخ يف  02-91القانون رقم  -1

 .24، ص 1991جانفي  9، الصادرة بتاريخ 2رقم 
  :وهذا نصها L911-9هذه املادة أدرجت يف قانون العدالة اإلداري حتت رقم  -2

« Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une 

personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fuxé le montant, les 

dispositions de l’article 1
er

 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont 

applicables. » 
3
- « L’art. 1

er
 –I. Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a 

condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision 

elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la 

notification de la décision de justice. » 
4
- « Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, 

l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour 

les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 

1959 portant loi organique relative aux lois de finances.  

Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre moi à 

compter de la notification ». 
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فإذا مل تلتزم بذلك جاز للمحاسب املختص أن يصدر األمر بالصرف بناءا على طلب الدائن 
  .1الذي حيمل النسخة التنفيذية للقرار

  :نفيذ األحكام القضائية اإلداريةوسائل إجبار اإلدارة على ت: الفرع الثاين
قد متتنع اإلدارة عن التنفيذ، ويتخذ هذا االمتناع صور متعددة منها التباطؤ يف تنفيذ احلكم 

الرقابة القضائية كأا عقيمة مادام وضمنيا، وهكذا تبدأو رفض التنفيذ صرحيا أو تنفيذا ناقصا، 
  . تبة على احلكم ضدهايف وسع اإلدارة التنصل من تنفيذ التزاماا املتر

ومن مثة نفهم بأنّ تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية احلائزة لقوة الشيء املقضي به، يتوقف 
بناءا على أو غري أنّ ذلك مل مينع القاضي اإلداري سواء من تلقاء نفسه . على إرادا احلسنة

بعض من هاته الوسائل نصوص قانونية من اللجوء إىل وسائل إلجبار اإلدارة على التنفيذ لل
  .القضائية

وهاته الوسيلة ال حمال هلا يف دراستنا حيث منا بالضبط الوسائل القضائية أين جند دور 
التنفيذية واليت  وامرالقاضي ومهمته إجبار اإلدارة على تنفيذ األحكام اإلدارية من خالل األ

  . رع ثاينوجزاء عدم االلتزام بالتنفيذ يف ف األولعاجلناها يف الفرع 
  :التنفيذية وامراأل: األولالبند 

 أوامرلقد كان املشرع الفرنسي سباق إىل االعتراف للقضاء اإلداري بسلطة توجيه 
injonction  إىل اإلدارة بقصد ضمان تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة، وهذا

  . لطةبعد فترة طويلة من خلطأ الذي أبداه جملس الدولة إزاء هذه الس
وقد سارع املشرع اجلزائري إىل االعتراف للقضاء اإلداري ذه السلطة، وجاء هذا 
االعتراف التشريعي ليطوي حقبة طويلة هيمن فيها مبدأ عدم صالحية القضاء لتوجيه مثل هذه 

  .إىل اإلدارة وامراأل
   

                                      
1
- «… A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnées aux alinéas ci-dessus, le 

comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la 

décision de justice, procéder au paiement… ».  
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  :لإلدارة أوامرمدى إمكانية القاضي الفرنسي توجيه : األوىلالفقرة 
لإلدارة، فال جمال لإلسهاب ثانية يف  أوامرشرنا ملبدأ حظر توجيه القاضي اإلداري لقد ا

الصادر يف  95/125هذا األمر، غري أننا نشري إىل أنه بعد صدور القانون الفرنسي رقم 
. أصبح تطبيق األمر معموال به بصفة عادية من طرف القاضي اإلداري الفرنسي 9/2/1995

  وير القانون اإلداري على حد قول نقيب احملاماة سابقا األمر الذي ساعد على تط
95/125إنّ قانون 

منح قضاة احملاكم اإلدارية واالس اإلدارية االستئنافية وجملس الدولة  1
  .سلطة عامة يف األمر مع إمكانية إرفاقه بغرامة ديدية

احملاكم اإلدارية من القانون السابق الذكر أدرجت مواد جديدة يف قانون  62إنّ املادة 
8- 4إىل  8- 2واالس االستئنافية 

 80/539أدرجت تدبريا جديدا يف قانون  77ومادته  ،2

16/7/1980الصادر بتاريخ 
بالنسبة للغرامات التهديدية، لكن مل يستعمل هذه السلطة يف  3

  .كطلب أصلي وامراألمر سوى لضمان تنفيذ الشيء املقضي به، وليس لتوجيه األ
، يتمثل وامرنصوص القانون الفرنسي جند أنّ املشرع قد ميز بني نوعني من األ ومبراجعة

التنفيذية املقترنة مبنطوق احلكم يف املوضوع، أما النوع الثاين من  وامريف األ األولالنوع 
  .الالحقة لصدوره وامرفتتمثل يف األ وامراأل

ق حكمه إلداري، مقترنة مبنطواليت يصدرها القاضي ا وامرواملتمثل يف األ األولفالنوع 
، ودف إىل تدارك الضرر احملتمل لسوء تنفيذ الشيء املقضي احجيته ويف املوضوع، تكون هلا

 من قانون احملاكم األوىلمن القانون القضائي الفرنسي، يف فقرا  L911-1به طبقا للمادة 
م الصادر من احملاكم عندما يقتضي احلك«: اإلدارية وجمالس االستئناف اإلدارية على أنه

جمالس االستئناف اإلدارية، اختاذ الشخص املعنوي العام واخلاص املكلف بإدارة أو اإلدارية، 

                                      
1
- Loi n° 95-125 DU 08 Février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 

civile, pénale et administrative, JORF N° 34 du 9 Février 1995, p 2175.  
، من قانون العدالة (L911-4, L911-3, L911-2, L911-1)هذه املواد ألغيت وحلت حملها املواد  -2

 .2000اي م 4املؤرخ يف  378-2000اإلدارية الفرنسي الصادر مبوجب األمر رقم 
3
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matiére administrative 

et l’exécution des jugements par des personnes morale de droit public JORF 17 Juillet 1980, p. 

1799-1800. 
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إجراء حمددا، فإنه يكون للمحكمة اليت أصدرته، وبناءا على طلب أو مرفق عام قرارا معينا، 
  1.»ها باختاذهااإلجراء أن تأمر يف ذات حكمأو حمدد من صاحب الشأن باختاذ هذا القرار 

الفقرة  L8-2من قانون العدالة اإلدارية واليت حلت حمل املادة  L911-2وأضافت املادة 
أو إذا كان تنفيذ احلكم يقتضي أن يتخذ الشخص العام  «: على أنه. إ.إ.مو. إ.الثانية من م

للمحكمة اخلاص املكلف بإدارة مرفق عام قرارا آخر بعد حتقيق جديد جيريه هلذا الغرض، فإنّ 
اليت أصدرت احلكم إذا طلب منها ذلك بصراحة، أن تأمر يف ذات حكمها باختاذ هذا اإلجراء 

  .»خالل مدة حمددة
وعليه فإنّ حماكم القضاء اإلداري الفرنسي مل تتردد يف ممارسة السلطة اليت منحها هلا 

مهمة القاضي  وقد قضت بأنّ. 1995فرباير  8 لتطبيق قانون األوىلومنذ الشهور . املشرع
ال تقف عند حد إلغاء هذا القرار اإلداري ) قبل إلغائها( L8-2اإلداري، وفقا ألحكام املادة 

غري املشروع، إذا كان تنفيذ هذا اإللغاء يتطلب ضرورة توجيه أمر لإلدارة باختاذ إجراء حمدد 
  .لتنفيذ احلكم

اإلداري بناءا على طلب وتبعا هلذه النصوص القانونية السالفة ذكرها، جيوز للقاضي 
ن يطلب مثال زما لتنفيذ احلكم بصورة حمددة كأصاحب الشأن، وبصفة أصلية األمر مبا يراه ال

من قانون  L911-1األمر مبنح مستند اإلقامة حال احلكم بإلغاء قرار رفضه وهذا وفقا للمادة 
على إصدار قرار مبنح القضاء اإلداري الفرنسي، ويطلب بصفة احتياطية األمر بإجبار اإلدارة 

ما نصت عليه املادة وراق خالل مدة معينة على حنو هذا املستند، بعد فحص جديد لأل
L911-2 من نفس القانون.  

وما الحظناه من خالل دراستنا هلذه املواد، فإا أعطت للقاضي اإلداري صالحية ترتيب 
بأن يقرن حكمه بأمر يوجهه  آثار األحكام اليت يصدرها ضد اإلدارة، وحتديد كيفية تنفيذها

فالقاضي يشري يف منطوق احلكم . جلهة اإلدارة يلزمها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه

                                      
1
- «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un 

organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure 

d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par 

la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». 
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األصلي الذي يصدره إىل إجراءات التنفيذ اليت يستلزمها بتنفيذه، ودف إىل التدارك احملتمل 
  .لسوء تنفيذ األحكام، وهذا أمر خيتلف عن الوضع السائد من قبل

 أوامرالواقع أنّ النصوص القانونية اجلديدة املنظمة لسلطات القاضي اإلداري يف توجيه و
إىل اجلهات اإلدارية، باختاذ اإلجراءات الالزمة ألجل تنفيذ ألحكام اإلدارية الصادرة ضدها، 
دف إىل حتقيق الفاعلية اليت تكفل وتضمن احترام، وتنفيذ الشيء املقضي به، مما يدعم مبدأ 

  1.شروعية وسيادة حكم القانونامل
من  L911-1 وفيما خيص األمر باختاذ إجراء حمدد يقتضيه تنفيذ احلكم، فقد خولت املادة

قانون العدالة اإلدارية للقاضي الصالحية بأن يدرج يف حكمه أمرا يتضمن إلزام اإلدارة بالقيام 
ا اإلجراء جيب أن يكون ولكن هذه السلطة ليست مطلقة، إذ أنّ هذ. بإجراء تنفيذي حمدد

متفرعا بالضرورة عن مقتضى احلكم القضائي، كأن حيكم القاضي بإلغاء قرار فصل موظف، 
مث يأمر اإلدارة بإعادة هذا املوظف إىل عمله فاإلعادة يف هذه احلالة تفرعت منطقيا عن مقتضى 

  2.احلكم بإلغاء قرار الفصل
إلداري بباريس بإلغاء قرار مدير ومن تطبيقات ذلك ما قضت به جملس االستئناف ا

اليت حتمل اجلنسية اجلزائرية، واليت " Liataلياتا "البوليس برفض منح مستند اإلقامة للسيدة 
تعترب إما لطفل فرنسي، لكن الظروف واحلالة اليت كانت عليها مل يربرا دخوهلا البالد بطريقة 

  .قانونية
ضرارا حبياا العائلية والذي حتميه املادة وهنا اعتربت احملكمة أنّ قرار الرفض يتضمن إ

حلقوق اإلنسان، وحيث أنّ السيدة لياتا مل تكن تتوفر فيها  األوروبيةالثامنة من االتفاقية 
  .الشروط املطلوبة ملنحها مستند اإلقامة أثناء طلبها هذا املستند من السلطة املختصة

                                      
،دار النهضة العربية، -دراسة مقارنة–لإلدارة  أوامرمحدي علي عمر، سلطة القاضي اإلداري يف توجيه : أنظر -1

 .129، ص 2003القاهرة،  
اإلقتصادية والقانونية،  مهند نوح، القاضي اإلداري واألمر القضائي، جملة جامعة دمشق للعلوم: أنظر -2

  .216، ص 2004، 2،العدد20الد
  .147ماحل صورية، املرجع السابق، ص: أنظر-
 



  كام تعويض ضحايا الجرائم اإلرهابيةحأ                                      : الباب الثاني

404 

 

ا بعد الرفض، واملتمثل يف إجناا طفال ولكن نظرا إىل التغيري الواقعي الذي طرأ على حالته
اليت  األوروبيةحيمل اجلنسية الفرنسية، أصبح بإمكاا أن تستند إىل املادة الثامنة من االتفاقية 

نصت على حق الفرد يف احترام احلياة العائلية، واليت وسعت من مفهوم احلياة العائلية حيث 
أو كوجود أب، (ربطهم م عالقات قوية أصبح يتسع ليشمل احلق يف العيش لدى أشخاص ت

  ...).زوجةأو زوج، أو أم، 
وبناءا عليه، فإنّ تنفيذ احلكم باإللغاء يقتضي بالضرورة منح مدير البوليس مستند اإلقامة 
للسيدة لياتا وألجل ذلك وجه القاضي أمرا إىل مدير البوليس مبنح احملكوم هلا مستند اإلقامة 

 .1ن تاريخ احلكم الصادر من احملكمةخالل مهلة ثالثة أشهر م

الالحقة لصدور احلكم، فقد نصت املادة  وامرأما خبصوص النوع الثاين واملتمثل يف األ
L911-4  من قانون العدالة اإلدارية واليت حلت حمل املادةL8-4  من قانون احملاكم اإلدارية

أو حكم صادر من احملكمة اإلدارية يف حالة عدم تنفيذ «: واالس االستئنافية اإلدارية على أنه
أو جملس االستئناف اإلداري فإنّ الطرف املعين باألمر يستطيع أن يطلب من احملكمة اإلدارية 

جملس االستئناف اإلداري، اليت أصدرت احلكم ضمان تنفيذه، ويف حالة عدم تنفيذ احلكم 
إذا كان حكم احملكمة . فاملطعون فيه باإلستئناف فإنّ طلب التنفيذ يوجه لقاضي االستئنا

جملس االستئناف اإلداري املطلوب تنفيذه، مل حيدد إجراءات تنفيذه، فالقاضي الذي أو اإلدارية 
أصدر احلكم جيري هذا التحديد، ويستطيع حتديد مدة التنفيذ واحلكم بتوقيع غرامة 

  «.2ديدية

                                      
1
-CAA Paris, 28 Octobre 1997 Mme Liata. Disponible sur le site: www.legifrance.gouv.fr. 

Consulté le 17/07/2014. 
2
- L’article L911-4 di CJA dipose qu’: « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arret, la 

partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui 

a rendu la décision d’en assurer l’exécution. 

Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est 

adressée à la juridiction d’appel. 

Si le jugement ou l’arret dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, 

la juridiction saisie procéde à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer 

une astreinte. 

Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande 

d’exécution au conseil d’Etat ». 
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الحقة  أوامرة توجيه إذن فبمقتضى هذا النص فإنّ احملكمة اليت أصدرت احلكم متلك سلط
واملالحظ أنّ املشرع الفرنسي . لصدور احلكم إىل جهة اإلدارة يف حالة عدم تنفيذها اللتزامها

منح للقاضي حرية تقدير اإلجراء الواجب لتنفيذ هذا احلكم، وفقا للظروف اخلاصة بكل قضية 
قضى ا، وإن مل كما ترك له حرية تقدير احلكم بالغرامة التهديدية، فإن شاء . على حدى

  .توافرت مقتضيااويشأ، امتنع حىت ول
لإلدارة باختاذ  أوامروهذا النص يعطي للمحكمة اليت أصدرت احلكم سلطة توجيه 

سلطة توقيع الغرامة التهديدية، غري أنّ القاضي ال أو اإلجراءات الواجبة لتنفيذ هذا احلكم، 
كم، والذي مل يتضمن أمرا لإلدارة وبعد أن ر احلوميكنه أن يلجأ إىل هذه السلطة إال بعد صد
وعندئذ فقط حيق للمحكوم له أن يتقدم بطلب . يبين له احملكوم له أنّ اإلدارة مل تقم بتنفيذه

إىل جهة االستئناف، إذا كان احلكم قد طعن فيه أو إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم 
وقد أراد املشرع . مة لتنفيذ هذا احلكمباالستئناف لتوجيه أمر لإلدارة باختاذ اإلجراءات الالز

  1.من ذلك أن يترك لإلدارة فرصة للتنفيذ قبل استخدام هذا األسلوب اإلكراهي ضدها
أنه ال جيوز لغري احملكمة اليت أصدرت احلكم أن تقوم وواملسألة اليت تترتب على ذلك ه

بالفصل يف الطلبات  بتلك اإلجراءات لضمان تنفيذه، وال جيوز حىت لس الدولة أن خيتص
االس االستئنافية اإلدارية واستثناء أجازت أو تنفيذ األحكام الصادرة عن احملاكم اإلدارية 

هلذه احملاكم أن حتيل إل جملس الدولة الطلبات املقدمة أمامها  2يف فقرا الرابعة L911-4املادة 
احلكم عليها بغرامة ديدية،  أوإىل اجلهات اإلدارية  أوامرمن أصحاب الشأن من أجل توجيه 

  .فيهاوإلجبارها على تنفيذ األحكام الصادرة عن هذه احملاكم لكي يفصل ه
   

                                      
، مذكرة لنيل شهادة -دراسة مقارنة-لإلدارة وامرقوسطوشهرزاد، مدى إمكانية توجيه القاضي اإلداري أل: أنظر -1

 .108املاجستري يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، ص 
2
- « Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande 

d’exécution au conseil d’Etat ». 
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  :سلطة األمر يف القانون اجلزائري: الفقرة الثانية
إىل  وامرنا سابقا أنّ أحكام القضاء اإلداري قد استقرت على مبدأ حظر توجيه األتناوللقد 

قف ما يربره من وجهة القضاء، فإنه كان موقف منتقدا من جانب اإلدارة، وإن كان هلذا املو
ففي تعليق على قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ . عدد من كتاب القانون اإلداري اجلزائريني

والذي حظر فيه على القاضي تسليط الغرامة التهديدية ضد اإلدارة العامة  08/04/2003
ذهب  1.امللغى من قانون اإلجراءات املدنية 168ادة وتوجيه أمرا إليها استنادا إىل نص امل

إىل عدم قبول استناد جملس الدولة يف موقفه الرافض إىل نص املادة " رمضان غناي"األستاذ 
 182إىل  174م معتربا أنّ هذه املادة تستبعد تطبيق القاضي اإلداري للمواد من .إ.من ق 168

بناءا على العرائض اليت يصدرها القضاء  وامراأل األداء، وهي أوامراملتعلقة ب م امللغى.إ.ق
  .2لكتابة دون إثبات بااملقدمة إليه 

وعموما فإننا نتفهم موقف القضاء اجلزائري على الرغم من أنّ أساس الرفض يف الغالب 
ومن مثة فإنّ وسيلة  .مبدأ نسيبوظيفة القضائية وهمبدأ الفصل بني الوظيفة اإلدارية والووه

تتمثل يف منح القاضي اإلداري سلطة توقيع الغرامة اإلدارة لقضاء يف مواجهة تدعيم سلطة ا
التهديدية إىل جانب سلطة األمر، ذلك أنّ هذه األخرية تتضمن توضيحا اللتزامات اإلدارة 

  .3للتحايل على تنفيذ احلكم القضائي ها الذي يغلق أي باب أماموعلى النح
وجدت هلا  1980ح التشريعي يف فرنسا منذ سنة وينبغي اإلشارة إىل أنّ حركة اإلصال

إ من جهة مدى استجابة واضعيه .م.إ.وقد كشفت نصوص ق. صدى يف القانون اجلزائري
وقد تضمن . للردود الفقهية، ومن جهة أخرى مدى تأثرهم بقانون القضاء اإلداري الفرنسي

يف استخدام سلطة األمر هذا القانون مبادئ جديدة، من بينها مبدأ صالحية القضاء اإلداري 

                                      
، الصادرة 47ر، عدد .من قانون اإلجراءات املدنية، ج، يتض1966يونيوسنة  8، املؤرخ يف 154-66األمر رقم  -1

 .، ملغى582، ص 1966يونيوسنة  09يف 
رمضان غناي، عن موقف جملس الدولة من الغرامة التهديدية، تعليق على قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ : أنظر -2

 .157، ص 2003، 4، جملة جملس الدولة، العدد 014989ملف رقم  08/04/2003
عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ األحكام اإلدارية ضد اإلدارة العامة، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، : أنظر -3

 .143-142، ص 2010



  كام تعويض ضحايا الجرائم اإلرهابيةحأ                                      : الباب الثاني

407 

 

من  978حيث اعترفت املادة  .981-980- 979-978يف مواجهة اإلدارة وذلك يف املواد 
سابقة على التنفيذ أي يف احلكم األصلي  أوامرهذا القانون للقاضي اإلداري بسلطته يف توجيه 

رية، هيئة ختضع منازعاا الختصاص اجلهات القضائية اإلداأو إىل كل شخص معنوي عام 
  1.احلكم إلزام هذه اهليئات بتدابري تنفيذية معينةأو باختاذ التدبري املطلوب إذا تطلب األمر 

للقاضي اإلداري  2بالرغم من تضمنها تناقضا من حيث الصياغة 979وقد اعترفت املادة 
الحقة على احلكم األصلي إلصدار قرار إداري جديد يف أجل حمدد، وهذا  أوامربسلطة توجيه 

  .تطلب تنفيذ احلكم إلزام اهليئات اخلاضعة لوالية القضاء اإلداري باختاذ هذه التدابري إذا
تنفيذية الحقة لصدور احلكم يف  أوامرفهذه املادة تتيح للقاضي اإلداري سلطة توجيه 

 وامراملوضوع مل يسبق أن مرت ا بسبب عدم طلبها من طرف اخلصوم، فتتضمن هذه األ
ر قرار إداري جديد يف أجل حمدد، واملالحظ أنّ هذا اإلجراء ميكّن للقاضي إلزام اإلدارة بإصدا

اإلداري الفرنسي أن يأمر به مقترنا مبنطوق احلكم يف املوضوع، لتفادي امتناع اإلدارة العامة 

                                      
أو القرار، إلزام أحد األشخاص املعنوية العامة أو احلكم أو عندما يتطلب األمر «: إ.م.إ.من ق 978تنص املادة  -1

اجلهات القضائية اإلدارية باختاذ تدابري تنفيذ معينة، تأمر اجلهة القضائية اإلدارية املطلوب  هيئة ختضع منازعاا الختصاص
 .»منها ذلك يف نفس احلكم القضائي، بالتدبري املطلوب مع حتديد أجل للتنفيذ، عند االقتضاء

د األشخاص املعنوية العامة القرار، إلزام أحأو احلكم أو عندما يتطلب األمر «: إ على.م.إ.من ق 979تنص املادة  -2
هيئة ختضع منازعاا الختصاص اجلهات القضائية اإلدارية باختاذ تدابري تنفيذ معينة مل يسبق أن مرت ا بسبب عدم أو 

  .»طلبها يف اخلصومة السابقة، تأمر اجلهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد يف أجل حمدد
إ تدل على أنّ األمر يتعلق باختاذ تدابري تنفيذية ختص القرارات الصادرة عن .م.إ.من ق 979 للمادة األوىلات إنّ العبار

تأمر اجلهة «اإلدارة يف إطار صالحياا املقيدة وذلك إذا مل يسبق أن أمر ا القاضي اإلداري، يف حني أنّ العبارة األخرية 
تدل أنّ األمر يتعلق باحلاالت اليت يتطلب  »صدار قرار إداري جديد يف أجل حمددالقضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك بإ

فيها من اإلدارة إصدار قرار بعد فحص جديد، وتتعلق هذه الفرضية حباالت رفض اإلدارة االستجابة لطلبات األفراد، 
هوسلطة القاضي  األولئ؛ فومن مثة فيمكن على ضوء هاته الصياغة أن حنمل هذه املادة معنيني اثنني كالمها خاط

الحقة على احلكم األصلي لإلدارة يف حالة عدم تنفيذ احلكم القضائي، ومل يكن صاحب الشأن  أوامراإلداري يف توجيه 
الحقة مل يسبق أن طلبها املدعي، وذلك  أوامرقد طلب من القاضي ذلك، والثاين هوسلطة القاضي اإلداري يف توجيه 

  .عادة فحص طلبه وإصدار قرار من جديدقصد إكراه اإلدارة على إ
  .145-144عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص : وللتفصيل أكثر أنظر

 .159ماحل صورية، املرجع السابق، ص: أنظر 
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عن تنفيذ هذا األخري، عكس املشرع اجلزائري الذي جعله إجراء الحق لصدور احلكم يف 
  .1املوضوع

حكم أو فقد منحت للقاضي اإلداري يف حالة عدم تنفيذ أمر إ .م.إ.ق 981املادة  أما
قضائي ومل حيدد تدابري التنفيذ أن يأمر باختاذ هذه التدابري، وجيوز له أن مينح للطرف احملكوم 

  .كما جيوز له أن يقرن هذا األمر بغرامة ديدية 2ضده أجال للتنفيذ
ام سلطة األمر ذات الشروط املقررة يف التشريع يتطلب إلمكانية استخد. إ.م.إ.كما أنّ ق

  :الفرنسي ومن أمهها
أن يتطلب تنفيذ احلكم اختاذ اإلدارة تدبريا معينا، إذ انه ال حمل الستخدام سلطة األمر .1

القرار ال يتطلب من اإلدارة اختاذ تدبري معني، وقد يتمثل هذا أو احلكم أو إذا كان تنفيذ األمر 
وقف عملية البناء، وقد يتمثل يف إصدار أو اإلدارية إجراءا معينا كرفع احلجز، التدبري يف اختاذ 

 .3قرار إداري جديد

القرار القضائي وقد عبر عن ذلك املشرع اجلزائري أو احلكم أو لزوم األمر لتنفيذ األمر .2
 أواحلكم أو عندما يتطلب األمر «: حيث يف هاته األخرية 979و 978صراحة يف املادتني 

 .»...القرار إلزام أحد األشخاص

ا ضرورية لتنفيذ  روعلى ذلك فإنه يتوجب على القضاء أن يستخدم سلطة األمر مىت قدأ
تنفيذية  أوامراليت جيوز إقراا ب وامرقرارات، ومن أهم األأو أحكام أو  أوامرما يصدر عنه من 

 .ما يتعلق بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية

القرار للتنفيذ، حيث ال جمال الستخدام سلطة األمر إذا كان أو احلكم و أقابلية األمر .3
احلكم غري قابل للتنفيذ، ومن صور عدم القابلية أن يلغى احلكم املطعون فيه باالستئناف أمام 

واقعية جتعل تنفيذ حلكم أو جملس الدولة، ومن صور ذلك أيضا أن تنشأ ظروف قانونية 

                                      
 .112قوسطوشهرزاد، املرجع السابق، ص : أنظر -1
ومل حتدد تدابري التنفيذ، تقوم قرار قضائي، أو حكم أو يف حالة عدم تنفيذ أمر «: إ.م.إ.من ق 981تنص املادة  -2

 .»اجلهة القضائية املطلوب منها ذلك بتحديدها، وجيوز هلا حتديد أجل للتنفيذ واألمر بغرامة ديدية
 .146عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص : أنظر -3
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ملوظف املستفيد من حكم إلغاء قرار فصله من اإلحالة على مستحيال، ومثال ذلك بلوغ ا
  .التقاعد

  :توقيع الغرامة التهديدية من قبل القاضي اجلزائري: الفقرة الثالثة
مرت الغرامة التهديدية يف التشريع اجلزائري كمثيلها يف القانون الفرنسي مبرحلتني، حيث 

لإلدارة العامة كما سبق  أوامرفكرة توجيه   كان يرفضاألوىلأنّ املشرع اجلزائري يف املرحلة 
أما يف املرحلة الثانية وبعد التطورات اليت مرت يف القانون اإلداري فقد جعلته . وأن ذكرنا

وأصبح توقيع الغرامة . لإلدارة أوامريتراجع عن هذا املبدأ وبالتايل أصبح يعتمد فكرة توجيه 
سار  08/09جراءا ممكنا فقبل صدور القانون رقم التهديدية على اإلدارة املمتنعة عن لتنفيذ إ

املشرع اجلزائري على خطى املشرع الفرنسي وأخذ منه نظام الغرامة التهديدية وأدرجه ضمن 
  .القوانني التشريعية

 175و 174نص املشرع اجلزائري على الغرامة التهديدية ونظم أحكامها العامة يف املادتني 

حيث أنّ قانون املنازعات اإلدارية  ،1م.إ.من ق 471و 340ني من القانون املدين واملادت
  .الشريعة العامة للتقاضي يف نظام القضاء اإلداري اجلزائريوه

كما أنّ جملس الدولة أخضع اإلجراءات ذات الطابع القضائي أمام جملس الدولة إىل أحكام 
واليت جاء فيها  98/01وي من القانون العض 40قانون اإلجراءات املدنية، وذلك مبوجب املادة 

ختضع اإلجراءات ذات الطابع القضائي أمام جملس الدولة ألحكام قانون اإلجراءات  «: على
فقد تضمن هذا األمر نصوصا ختول للقضاء اإلداري  ،08/09وبعد صدور قانون رقم  »املدنية

                                      
متناع عن عمل، يثبت خالف التزاما باالأو إذا رفض املدين تنفيذ التزام بعمل «: م على.إ.من ق 340تنص املادة  -1

التهديدات املالية ما مل يكن أو القائم بالتنفيذ ذلك يف حمضر وحييل صاحب املصلحة إىل احملكمة للمطالبة بالتعويضات 
  .»قد قضي بالتهديدات املالية من قبل

اما جيوز للجهات القضائية، بناءا على طلب اخلصوم، أن تصدر أحك«: من نفس القانون على 471تنص املادة 
  .بتهديدات مالية يف حدود اختصاصها، وعليه بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها

وهذه التهديدات جيب . وجيوز لقاضي األمور املستعجلة بناءا على طلب اخلصوم، أن يصدر أحكام بتهديدات مالية
املايل مقدار التعويض عن الضرر مراجعتها وتصفيتها مبعرفة اجلهة القضائية املختصة، وال جيوز أن يتعدى مقدار التهديد 

 .»الفعلي الذي نشأ
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منعها من التسلط يف سلطة توقيع الغرامة التهديدية على اإلدارة من أجل إجبارها على التنفيذ و
وما بعدها ويعترب هذا القانون مبثابة قفزة نوعية يف تاريخ القضاء اإلداري  978املواد 

  .1اجلزائري
م هي من حيث طبيعتها غرامة مؤقتة ومرد ذلك سلطة القاضي .إ.والغرامة املقررة يف ق

احلكم القضائي، وهذا إلغائها حيث انتهاء األجل احملدد لتنفيذ أو اإلداري يف تعديل مقدارها 
  . خبالف الغرامة النهائية حيث تقرر بصفة ائية

981و 980وقد أكد املشرع يف املادتني 
على أنه ال جمال لتطبيق الغرامة التهديدية ضد  ،2

ما يؤكد أنّ الغرامة التهديدية لن واإلدارة العامة إال إذا كانت صادرة من جهات قضائية، وه
  .رة عن جهة قضائية إداريةتوقع إال إذا كانت صاد

من يثبت رفض اإلدارة لتنفيذ احلكم الصادر يف ووينبغي اإلشارة إىل أنّ احملضر القضائي ه
ضمنيا عند انقضاء أجل ثالثة أشهر تبدأ من سريان أو مواجهتها، ذلك عند قيامه بالتنفيذ 

  .االستعجالية من هذا األجل وامراحلكم الرمسي وتعفى األ
إ يعترب األداة اإلجرائية اليت حتمل اإلدعاء .م.لغرامة التهديدية وفقا لقانون إوطلب احلكم با

العربة الفنية اليت حتمل إىل احملكمة وفالطلب إذن ه. أمام القضاء استعماال للحق يف الدعوى
إ أنه .م.إ.من ق 987ويتضح من استقراء املادة  3إدعاءات اخلصوم وصوال إىل احلكم فيها،

  :لب جيب مراعاة اإلجراءات التالية وهيعند تقدمي الط

                                      
مزياين سهيلة، الغرامة التهديدية يف املادة اإلدارية، مذكرة ماجستري، ختصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية : أنظر -1

  .32، ص 2011/2012احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، السنة اجلامعية 
 .161ية، املرجع السابق، صماحل صور: أنظر-
جيوز للجهة القضائية اإلدارية املطلوب منها اختاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتني  «: إ على.م.إ.من ق 980تنص املادة  -2

يف  «: م على.إ.من ق 981وتنص املادة . »أعاله، ن تأمر بغرامة ديدية مع حتديد تاريخ سريان مفعوهلا 979و 978
قرار قضائي، ومل حتدد تدابري التنفيذ، تقوم اجلهة القضائية املطلوب منها ذلك، أو حكم أو مر حالة عدم تنفيذ أ

 .»بتحديدها، وجيوز هلا حتديد أجل التنفيذ واألمر بغرامة ديدية
، 1999نبيل عمر، قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، : أنظر -3
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إيداع طلب الغرامة التهديدية لدى أمانة ضبط احملكمة اإلدارية من قبل الطرف املعين -
 .بالتعجيل ولن يكون هذا الطرف سوى من صدر احلكم ملصلحته

نسخة تنفيذية من : إرفاق احملكوم له طلب الغرامة التهديدية جبملة من الوثائق السيما-
ما عبرت وم اإلداري النهائي الصادر عن احملكمة اإلدارية حائز لقوة الشيء املقضي فيه وهاحلك

  1".حكم ائي"عنه املادة أعاله بعبارة 
أشهر ابتداء من  3ويقدم الطلب إىل احملكمة اإلدارية كما قلنا سابقا بعد انقضاء مدة 

املختصة بالفصل يف  ةهة القضائيتاريخ التبليغ الرمسي للحكم، وبعد تقدمي الطلب وحتديد اجل
  الطلب تنتقل اإلجراءات تبعا يف نطاق الفصل فيه اجتاه حتقيقه، 

وخبصوص تصفية الغرامة التهديدية فإنّ اجلهة القضائية اليت أمرت ا تقوم بتصفيتها يف 
رامة تصفية الغ ومتلك هذه اجلهة، حق 2.يف حالة التأخريأو اجلزئي أو حالة عدم التنفيذ الكلي 

ومن احلاالت الضرورة اليت تستدعي إلغاء الغرامة التهديدية  .3إلغائها عند الضرورةأو ختفيضها 
  .األمر القضائيأو القرار أو أن يتبين لذات اجلهة استحالة التنفيذ العيين للحكم 

وحىت بالنسبة لتوزيع حصيلة الغرامة التهديدية فإنّ تأثر هذا القانون بالقانون الفرنسي 
منح هذا القانون للقضاء املختص صالحية ختصيص جزء من واضح وجلي، ودليل ذلك هو

ز مقداره قيمة الضرر أو املبلغ املتحصل عن التصفية للخزينة العمومية، وهذا يف حالة ما إذا جت
  .4احلاصل جراء عدم التنفيذ

                                      
 .51مزياين سهيلة، املرجع السابق، ص : أنظر -1
يف حالة التأخري يف التنفيذ، تقوم أو اجلزئي، أو يف حالة عدم التنفيذ الكلي  «: إ على.م.إ.من ق 983تنص املادة  -2

 .»اجلهة القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التهديدية اليت أمرت ا
 .»إلغائها، عند الضرورةأو جيوز للجهة القضائية ختفيض الغرامة التهديدية  « :إ على.م.إ.من ق 984تنص املادة  -3
جيوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية إىل  «: إ على.م.إ.من ق 985تنص املادة  -4

 .»زت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه إىل اخلزينة العموميةأو جت إذااملدعي، 
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اء لتدعيم سلطته ومما الشك فيه أنّ سلطة القاضي اإلداري يف احلكم بالغرامة التهديدية ج
وذلك أنّ الغرامة التهديدية دف أصال إىل احترام . تنفيذه إىل اإلدارة أوامرولتدعيم إصدار 

  .1بشأن تنفيذ التزاماا املترتبة عن احلكم القضائي أوامراإلدارة ملا يوجهه القاضي اإلداري من 
  :الفرنسيو رياجلزائ نييف التشريع لتزام بالتنفيذجزاء عدم اإل: البند الثاين

لذا البد أن يكون . تتحدد القيمة العملية ألي التزام قانوين باجلزاء املترتب على خمالفته
اجلزاء املوقع على اإلدارة يف حالة ختلفها عن تنفيذ التزاماته فعال، وهذا ما يواجه من الناحية 

  .عقبة استخدام وسائل اإلكراه واجلرب ضد اإلدارةأو العملية صعوبة 
ري أنّ هذا مل حيد من سلطة القاضي يف إجياد وسائل فعالة لذلك، وهذا متاشيا مع سياسة غ

التزام اإلدارة باخلضوع ملبدأ املشروعية مبا يف ذلك ضمان تنفيذ األحكام القضائية اليت متتنع 
اإلدارة عن تنفيذها، واستجابة أيضا ألصوات الفقه املنادية بضرورة منح القاضي اإلداري 

وإحداث أيضا تعديالت على مفهوم دور . سلطات والوسائل الالزمة لفرض احترام القانونال
القاضي اإلداري الذي ال يقتصر على جمرد فرض احترام القانون، بل التأكيد على احلماية 

  .الفعلية للحقوق
أجاز املشرع اجلزائري للمحكوم له حتريك املسؤولية مبختلف أنواعها لالمتناع عن 

 ،ع ملبدأ املشروعية، حبيث أنّ هذا االمتناع مبا فيه االلتزام بتنفيذ أحكام وقرارات القضاءاخلضو
م هذه العدالة أو ألنّ السلطة املعول عليها حتقيق العدالة اإلدارية تق ،يشكل مسألة عويصة

أحيانا وذلك باقتصار دور القاضي فيها على جمرد تقرير املشروعية من عدمها دون التنفيذ 
  .لذي يدخل ضمن وظيفتها

 :مها عنصرين نا هاته املسؤولية يف تناوللك، وقد ويقع على عاتق اإلدارة مسؤولية بشأن ذ
املسؤولية على عدم تنفيذ احلكم الصادر يف و إلغاء القرار املخالف حلجية الشيء املقضي عليه

  الدعوى اإلدارية
   

                                      
، ص 2005مصر،  -بد اهللا الشيخ، الوسائل القانونية لضمان اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرةعصمت ع: أنظر -1

205. 
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  :املقضي عليه إلغاء القرار املخالف حلجية الشيء: األوىلالفقرة -
أو يتعني التفرقة يف هذا الفرع بني عدم احترام اإلدارة للقرار القضائي اإلداري صراحة 

  .ضمنيا فيعد قرارها يف هذه احلالة مشوبا بعيب االحنراف بالسلطة
ففيما خيص خمالفة القاعدة القانونية كأساس إللغاء القرار اإلداري فيجب على اإلدارة 

عية أثناء ممارستها ألي نشاط إداري، ومن مثّ كان الزما عليها أن تراعي مراعاة مبدأ املشرو
تدرج القاعدة القانونية، وباعتبار أنّ القرارات القضائية اإلدارية مصدر هام من مصادر مبدأ 
املشروعية، فإنّ كل قرار إداري خمالف يشكل خمالفة حلجية الشيء املقضي به، واليت ترقى إىل 

ويبقى معرض إللغاء من طرف القاضي اإلداري، لتضمنه عيب  1شرة للقانوناملخالفة املبا
  .احملل

وجتدر اإلشارة هنا أنّ القاضي اإلداري الفرنسي، كان يقتصر يف البداية على إلغاء 
ز السلطة أو نظيمي فقط، ومل يكن يقبل الطعن بدعوى جتأوتالقرارات املخالفة لنص تشريعي 

يذ قراراته القضائية، إال بعد حدوث تطور يف مفهوم املخالفة القانونية يف القرارات املخالفة لتنف
  .فاعتربت خمالفة حجية الشيء املقضي به ضمن صورها

1904جويلية  8ويعد قرار جملس الدولة الصادر بتاريخ 
قرار يقر  أول Bottaيف قضيته  2

تنفيذ القرارات القضائية ز السلطة ضد القرارات اإلدارية املخالفة لأو جواز الطعن بدعوى جت
الذي كان  Bottaوتتلخص وقائع هذا القرار يف أنّ السيد . اإلدارية على أساس خمالفة القانون

يشغل يف اجلزائر منصب حمل ضرائب لبلدية القللية، صدر ضده قرار من جملس احملاسبة بتاريخ 
يف هذا  Bottaفطعن السيد . يعلمه فيه بأنه مدين للبلدية، مببالغ مالية معتربة 1899ديسمرب  6

 .القرار أمام جملس الدولة الفرنسي الذي ألغى قرار جملس احملاسبة

يف هذا  Botta، فطعن السيد 1902جويلية  21أعاد جملس احملاسبة إصدار القرار بتاريخ 
القرار أمام جملس الدولة الفرنسي الذي ألغى القرار األخري، ومتّ إلغاؤه من طرف جملس الدولة 

                                      
  ،  713، املرجع السابق، ص األولي، القضاء اإلداري، الكتاب أو سليمان الطم: أنظر -1
 .131، ص 2004ية، مصر، حممد أنور محادة، القرارات اإلدارية ورقابة القضاء، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندر -  

2
- C.E. Du 8 juillet 1904, publié au recueil Lebon, 11574, disponible sur le site: 

www.legifrance.gouve.fr Consulté le 08/09/2014. 
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1904جويلية  08لفرنسي بتاريخ ا
يتبين مما ... حيث أنه... «: ولقد جاء يف القرار ما يلي ،1

بقراره املطعون فيه، مل يعترف حبجية الشيء املقضي به ومن ) جملس احملاسبة(سبق، أنّ الس 
ومل يتردد جملس الدولة الفرنسي بعد  2،»...ز السلطةأو وجهة القانون، يكون بذلك متج

ز السلطة املقامة ضد القرارات اإلدارية، واليت تقصد اإلدارة من أو  قبول الطعون لتجذلك يف
  .ورائها خمالفة تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية الصادرة ضدها

وبذلك استطاع القضاء اإلداري الفرنسي أن يتخطى إحدى العقبات اليت كانت تواجه 
السياسية والتارخيية قد أثرت على موقفه جتاه تنفيذ قراراته القضائية، وإن كانت الظروف 

إال أنه وبعد أن أكد . اإلدارة، وجعلته يفسر املخالفة القانونية تفسريا ضيقا حفاظا على كيانه
وملا يقتضيه التطبيق السليم للقانون من أجل حتقيق العدل، غير من . وجوده يف الساحة القضائية

سع، أو قابة واسعة، ويفسر املخالفة القانونية تفسريا موقفه السليب، وأصبح يراقب اإلدارة ر
  3.حىت يضمن لقراراته القضائية االحترام من جانب اإلدارة

عارضة لتنفيذ األحكام العادية واعتماد القاضي اجلزائري على مواقفه بالنسبة للقرارات امل
كما ألغى  .4تائزة على قوة الشيء املقضي به، أعطاه سلطة فحص مشروعية هذه القرارااحل

  .5قرار اإلدارة الذي متنع به هذه األخرية استعمال القوة العمومية لتنفيذ حكم مدين
   

                                      
ذ القرارات القضائية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف زين العابدين بلماحي، الوسائل القانونية لضمان تنفي: أنظر -1

 .99القانون العام، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، ص 
2
- «  …, qu’il résulte de ce qui precéde que la cour par l’arrêt attaqué à méconnu l’autorité de la 

chose jugée sur le point de droit et commit un exces de pouvoir…».  
 .213فائدة، املرجع السابق، ص أو إبراهيم : أنظر -3
فائدة، املرجع أو إبراهيم : ، أشار إليه1965أفريل  2قرار الغرفة اإلدارية بالس األعلى سابقا، الصادر بتاريخ  -4

 .215السابق، ص 
فائدة، املرجع أو إبراهيم : ، أشار إليه1965ماي  21قرار الغرفة اإلدارية بالس األعلى سابقا، الصادر بتاريخ  -5

 .215السابق، ص 
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اآلخر وعلى غرار نظريه وومن هنا ميكن القول بأنّ القاضي اإلداري اجلزائري يقر ه
ز السلطة ضد القرارات املخالفة لتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية أو الفرنسي الطعن لتج

  .1لصادرة ضد اإلدارةا
فإذا كان حتايل اإلدارة على تنفيذ القانون، ميثل احنرافا بالسلطة، ملا يف ذلك من جتاهل 
إلرادة املشرع، فإنّ حتايلها على تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية الصادرة ضدها، يعد من قبيل 

  .2ذلك، وجيعل من قراراها اإلداري مشوبا بعيب االحنراف
ة قد تكون راغبة يف عدم تنفيذ القرار القضائي اإلداري الصادر ضدها، ولكنها واإلدار

ختشى من العواقب القانونية املترتبة على ذلك، فتسعى لتحقيق غرضها بوسيلة أخرى تتمثل يف 
التحايل على تنفيذ القرار القضائي اإلداري، واليت يفترض فيها أا رادعة لإلدارة ملا ارتكبته 

لغاء تلك ر القضاء اإلداري الفرنسي على إضد من صدر القرار لصاحله، استقز أو من جت
  .3القرارات اإلدارية باعتبارها مشوبة بعيب االحنراف يف السلطة

وإذا كانت القاعدة العامة أنّ القرار اإلداري مىت قصد به عرقلة تنفيذ قرار قضائي إداري، 
ز السلطة، ويعرضه أو جتبعيب من عيوب التحايل على هذا التنفيذ، عد قرارا مشوبا أو 

ومفاد هذا االستثناء، . ته الضرورات العمليةعليها استثناء فرض نّ تلك القاعدة يردلإللغاء، فإ
أنه إذا كان يترتب على تنفيذ القرار القضائي اإلداري إخالل خطري بالنظام العام، فإنّ القرار 

  .4عاالصادر باالمتناع عن التنفيذ يعد قرارا مشرو

                                      
 .215فائدة، املرجع السابق، ص أو إبراهيم : أنظر -1
جه الطعن بإلغاء القرار اإلداري يف الفقه وقضاء جملس الدولة، مطابع دار أو عبد العزيز عبد املنعم خليفة، : أنظر -2

 .352، ص 2003حسني، مصر، 
 .167املرجع السابق، ص ماحل صورية،: أنظر -3

4
- L’arrêt Couitéas marque le point de départ de la jurisprudence reconnaissant la responsabilité 

sans faute de l’administration pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. La 

jurisprudence Couitéas trouve souvent  a s’appliquer en cas de défaut de concours de la force 

publique pour assurer l’exécution d’une décision qu’il s’agisse de l’expulsion de grévistes 

d’une usine ou de locataire d’un appartement qu’il occupe indument. Lorsque l’exécution de la 

décision risque de troubler gravement l’ordre piblic, C.E. Couitéas,  30 novenbre 1923, 

disponible sur le site: www.conseil-etat.fr. Consulté le 29/09/2014. 
 .355عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص  :أنظر كذلك -  
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  :املسؤولية على عدم تنفيذ احلكم الصادر يف الدعوى اإلدارية: الفقرة الثانية
ملا كان تنفيذ القرار القضائي اإلداري ميثل التزاما يقع على عاتق اإلدارة، فإنّ خمالفتها 

  .قيام مسؤولياا، يوجب بالتراخي فيهأو لذلك سواء باالمتناع عن التنفيذ 
ام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية، فقد اجته املشرع اجلزائري إىل شعورا خبطورة عدم التز

بسط رقابة القضاء اجلزائي على عملية التنفيذ، وقد متّ ذلك عن طريق إقرار املسؤولية اجلنائية 
  .للموظف املخل بالتزامه بتنفيذ احلكم القضائي

دة معقولة وعدم عرقلة هذا املبادرة إىل تنفيذه مبووحقيقة التزام املوظف بتنفيذ احلكم ه
  .1إجيايب وعدم إساءة استعمال السلطة موقف تنفيذ احلكمأو التنفيذ بأي سلوك سليب 

وميكن القول بأنّ املسؤولية اجلزائية للموظف العام يف جمال تنفيذ القرارات القضائية 
رتب على قيامها اإلدارية من أقوى املسائل اجلزائية مىت ثبت امتناع املوظف عن التنفيذ، إذ ت

إنّ هذا اجلزاء من شأنه أن حيمل املوظف . عزله من منصبهأو فقدان املوظف حلريته باحلبس 
على احترام الواجب عليه، باخلضوع إىل مضمون القرار القضائي اإلداري، والسعي لتنفيذه 

  .كامال
فيذ القرارات الفرنسي قد عارض فكرة جترمي فعل االمتناع عن تن القانوين وإذا كان النظام

اجلزائري قد سلك مسلكا مغايرا  القانوين فإنّ النظام ،2القضائية اإلدارية من طرف املوظفني
كل «: على أنّ ،3مكرر من قانون العقوبات 138فلقد نص املشرع اجلزائري يف املادة . لذلك

قل عرأو اعترض أو امتنع أو موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي 

                                      
 .200قادر عدو، املرجع السابق، ص عبد ال: أنظر -1

2
- Serge Guinchard, Tony Moussa, Droit et pratique des voies d’execution , D , p1558 -1559. 

رقم . ر.، ج2001جوان  26املؤرخ يف  09-01أدرجت هذه املادة من قانون العقوبات مبوجب القانون رقم  -3
زات اليت وقعت يف اجلزائر، أو اء ذلك بعد التنديدات الدولية للتج، وقد ج2001جوان  27، الصادرة بتاريخ 34

خاصة ما تعلق منها باالمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بإعادة إدماج بعض املوظفني الذين متّ تسرحيهم 
السلطات العامة بسبب تسرحيهم تعسفا نظرا لقيام أو تعسفا، بسبب متابعات جزائية انتهت بصدور أحكام بالرباءة، 

 . باعتقاهلم إداريا
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ج إىل .د5.000سنوات وبغرامة من  )3( أشهر غلى ثالث )6( تنفيذه يعاقب باحلبس من ستة
  .»ج.د50.000

أو االعتراض أو االمتناع أو فمن ظاهر هذه املادة يتضح أنّ وقف التنفيذ بدون مربر قانوين 
كما فضل . عرقلة ذلك عمدا، يشكل جنحة إساءة استعمال السلطة ضد الشيء العمومي

أن : رع تسميتها يف قانون العقوبات، على أنه ومن أجل قيامها البد من توفر شروط مهااملش
  .تكون للجاين صفة املوظف العام، وان حتقق أركان اجلرمية بكاملها

هذا القانون استثىن من اخلضوع ألحكامه كلّ من القضاة أن ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل 
  .1الربملانودفاع الوطين ومستخدمواملستخدمون العسكريون واملدنيون لل

كل فرد ولقضائية اإلدارية، هااملقصود باملوظف العام جزائيا يف جمال تنفيذ القرارات و
وله سلطة متكّنه من عدم تنفيذ ص القانون العام بعالقة وظيفية تبأحد أشخاأو مرتبط بالدولة 

باالعتراض أو ضمنا، أو احة باالمتناع عن ذلك صرأو سواء بوقفه  ،2القرار القضائي اإلداري
  .بتعطيلهأو على ذلك، 

أما خبصوص املسؤولية التأديبية فيمكن االعتماد على ما يسمى باجلزاء التأدييب كوسيلة 
مبدأ احلظر  تتجاوزواليت للقاضي اإلداري مبوجبها سلطات واسعة  3إللزام اإلدارة بالتنفيذ،

  4.ة والتنفيذيةاملفروض على أساس الفصل بني السلطتني القضائي
أو سلبيا أو واجبات وظيفته إجيابيا بإخالل املوظف  «: وتعرف الدعوى التأديبية على أا

إتيانه عمال من األعمال احملرمة عليه، فكل موظف خيالف الواجبات اليت تنص عليها القوانني 

                                      
ال خيضع ألحكام هذا األمر ... «: من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي 3فقرة  2تنص املادة  -1

 .»القضاة واملستخدمون العسكريون واملدنيون للدفاع الوطين ومستخدموالربملان
 .248 فائدة، املرجع السابق، صأو إبراهيم : أنظر -2

 .  171ماحل صورية املرجع السابق، ص:أنظر -  
دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  -دراسة مقارنة–شادية إبراهيم احملروقي، اإلجراءات يف الدعوى اإلدارية : أنظر -3

 .58، ص 2005اإلسكندرية، 
 .388، ص 2002ر، مص - حممد عبد اللطيف، قانون القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة:  أنظر -4
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تصر يف يقأو يقوم ا بنفسه خيرج على مقتضى الواجب يف أعمال وظيفته اليت جيب أن أو 
  .1»ها من حيطة ودقة وأمانة، إمنا يرتكب ذنبا إداريا يستوجب تأديبهتأديت

إذ اجلزاء اجلنائي ال يغين عن اجلزاء  ،2إذ ميكن اجلمع بني املسؤولية التأديبية واجلنائية معا
ال مع متييز املسؤولية التأديبية للموظف عن املدنية منها، يف كوا  ،3التأدييب وال تعارض بينهما

أو عدوان على مصلحة مادية أو تشترط وقوع ضرر بل يكفي انطواء عمله على وقوع اخلطأ 
عدم حتقق الضرر، أي أنّ الضرر ال يعد ركنا يف هذه أو أدبية، بغض النظر عن حتقق 

ذلك أنه حىت وإن مل يسأل املوظف ماليا عن اخلطأ باعتباره مرفقي لإلدارة  ،4املسؤولية
  .مؤاخذته تأديبيا

 5وميكن صدور حكم قضائي من احملكمة التأديبية املختصة ضد املوظف املمتنع عن التنفيذ
الصادر يف  48/1484وهذا ما سار عليه القضاء اإلداري الفرنسي مبوجب قانون 

                                      
، ص 2008عايدة الشامي، خصوصية اإلثبات يف اخلصومة اإلدارية،املكتب اجلامعي احلديث، ب ب ن، : أنظر -1

97. 
غري أنّ املشرع املصري ميز بني طائفتني من اجلرائم، فمعظم اجلرائم العادية أي اليت ليست هلا صلة بالوظيفة، يترك  -2

جب اإلدانة ا عزل املوظف أو لى الوظيفة، وهناك جرائم أخرى قدر املشرع أا خطرة، ولإلدارة حرية تقدير آثارها ع
  .من وظيفته

حممود سعد عبد ايد، احلماية التنفيذية لألحكام اإلدارية بني التجرمي والتأديب واإللغاء : كأثر على ذلك ينظر
 . وما يليها 265، ص 2012والتعويض، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

وهذا ما أقره القاضي اجلزائري أيضا يف تطبيقاته أين أقر أنّ انتفاء املسؤولية اجلزائية بإقرار الرباءة للموظف ال حيول  -3
، 09، جملة جملس الدولة، العدد 14/11/2007املؤرخ يف  039009دون تطبيق املسؤولية التأديبية عليه، قرار رقم 

2007. 
، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1إبراهيم املنجي، القضاء املستعجل والتنفيذ أمام حماكم جملس الدولة ط: أنظر -4

حسينة شرون، املسؤولية بسبب االمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية واجلزاءات : وانظر. 450، ص 1999
، ص 2009لسياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، أفريل ، كلية احلقوق والعلوم ا04املترتبة عنها، جملة املفكر، العدد 

193. 
مصر،  -عبد العزيز عبد ملنعم خليفة، تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية، دار الفكر اجلمعي، اإلسكندرية -5

 .106، ص 2008
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25/09/1948
بإلزام األعوان اإلداريني باالمتثال أمام الس التأدييب للميزانية بإقرار  ،1

معارضتهم تنفيذ األحكام القضائية اليت تتسبب يف احلكم على  مسؤوليتهم الشخصية عن
  .اإلدارة بغرامة ديدية

الذي أعطى للمحكوم له  16/07/1980الصادر يف  80/539وأكد هذا صدور قانون 
كما أقر دعما لذلك  ،2احلق يف رفع دعوى ضد املسؤول عن التنفيذ حالة امتناعه أمام الس

  .3ع مبلغ مايلإمكانية احلكم عليه بدف
ة إشارة أما يف اجلزائر، فعلى الرغم من أنّ القانون األساسي للوظيفة العامة، ال يتضمن أي

إىل تأديب املوظف املمتنع عن تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية، إال أنه ميكن لإلدارة أن تستند 
رية يف تقدير األخطاء اليت على هذه املخالفة لتطبيق العقوبة التأديبية، ملا هلا من سلطة تقدي
عدم اخلروج عن العقوبات ويرتكبها املوظف أثناء تأدية وظيفته، إال أنّ الشيء الذي يقيدها ه

وذلك حسب  4من هذا األمر تطبيقا ملبدأ شرعية العقوبة، 163املنصوص عليها يف املادة 
  5.ثال للتنفيذ صراحةعدم االمتأو نفيذ ناقص أوتجسامة اخلطأ املرتكب من تأخري يف التنفيذ 

  
  
  
  

                                      
1
- Loi n° 48/1484 du 25 septembre 1948, Tendant à sanctionner les fautes de gestion commises 

à l’égard de l’Etat et de diverses collactivités et portant création d’une cour de discipline, 

modifiée et complétée, JORF 26 septembre 1948. Disponible sur le site: 

www.legifrance.gouve.fr Consulté le 06/03/2014. 
2
- Antonia Houhoulidaki, op.cit, p. 04. 

3
- L’article L.313.1 du code des juridictions financiéres: «Toute personne visée à l’article 

L.312.1 qui aura engagé une dépense sans respecter les régles applicables en matiére de 

contrôle financier portant sur l’engagement des dépenses sera passible d’une amende dont le 

minimum ne pourra être inférieur à 1.000F et dont le maximum pourra atteindre le montant du 

traitement ou salaire brut annuel qui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis  ». 
 .الدرجة الرابعة، الترتيل إىل الدرجة السفلى مباشرة، التسريح -4
  .245فائدة، املرجع السابق، ص أو إبراهيم : أنظر -5
 .175ماحل صورية، املرجع السابق، ص:أنظر-
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نظرية جديدة للمسؤولية عن تعويض ضحايا الجرائم  ونح :الفصل الثاني
  )اآلليات الجماعية للتعويض(اإلرهابية 

أساس و كذا حدودو ،يق نصوص التعويضضنا يف الباب السابق إىل نطاق تطببعدما تعر
عدم كفاية نظرية الدراسة حيث تبين لنا من خالل  ،عن تعويض ض اجل اإلمسؤولية الدولة 

بسبب ما تتفرد به  فعال لضحايا اإلرهاب وسريع و مسؤولية الدولة  يف كفالة تعويض كامل
سواءا من حيث فداحة األضرار  ،هذا النوع من اجلرائم من خصوصية عن سائر جرائم العنف

أشخاص  ثلون مي -كما سبقت اإلشارة إليه-الذين  ،من حيث نوعية الضحاياأو املترتبة عليها 
قعهم صدفة يف العمل اإلجرامي أو بل جمرد سوء حظهم  ،امليسوا مستهدفني يف ذو

  .فصاروا ضحايا ،للجماعات اإلرهابية
من أجل  ،ملّا اهتدينا إىل أن إمكانية الرجوع على الدولة طبقا لقواعد املسؤولية اإلداريةو

وكذلك يف حاالت فردية ختتص ا  ،املخاطرأو مطالبتها  بالتعويض سواء على أساس اخلطأ 
تعتريها كثري من الصعوبات خاصة يف الدول الفقرية اليت ال تستوعب  .اجلرمية اإلرهابية

البحث عن نظرية  أمام هذا كله كان لزاما .كمصر مثال ،ميزانيتها هذه األعباء املالية الكبرية
فعال وسريع وكفالة تعويض كامل  :مالئمة يف هذا الشأن من أجل حتقيق املعادلة الصعبة وهي

  .كليفا بعبء ينوء به كاهلهمأوتا  يف نفس الوقت ال تشكل إرهاقو ،لضحايا اإلرهاب
ما يطلق عليها باجتماعية أو ليات اجلماعية للتعويض من هنا ظهرت ما تسمى باآل

نظمة األأو  كما أن هناك من يفضل تسميتها بالية التعويض التلقائي للضحايا ،املسؤولية
  .)األولاملبحث ( هي ما يعرف بالدية يف الشريعة اإلسالميةو ،التعويضية اخلاصة

  .)املبحث الثاين  (صناديق الضمان و تتضمن هذه االليات كل من التأمنيو
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  :اإل .اجل. ليات اجلماعية يف تعويض ضدور اآل :األولاملبحث 
ال باملسؤولية عن تعويض األضرار من االنتقوجتاه احلديث اآلن يف العامل يتجه حنإنّ اإل

 هه إىل جانب املسؤولحبيث جيد املضرور ذمة مجاعية تلتزم بالتعويض اجتا ،الفردية إىل اجلماعية
  .1بدال منهأو 

 وجوب و ،رائم اإلرهابيةفعالة لضحايا اجلواستجابة للنداء بضرورة توفري محاية فورية و
 وذلك بعد أن ،ضاألنظمة اجلماعية للتعويهرت ظ ،ويضهم عن األضرار اليت تصيبهمتع

املخاطر اليت يتعرض هلا  انتشرت انتشارا كبريا ازدادت معهاوية اإلرهاب التهديدات تعاظمت
  .2ضحايا بسبب انتشار األعمال اإلرهابية عرب العاملال

املسؤولية املوضوعية إحدى الوسائل اليت جلأ إليها القضاء من أجل وولقد كان التطور حن
أللم  إال أن هذا التطور مل يقف عند هذا احلد ،فري محاية فعالة للمتضررين بصفة عامةتو

يزال يتطور  التطور القانون و أمام هذا الوضعو ،يستجب لتطلعات الضحايا يف إسعافهم
ليثبت أنه قادر  دائما على مسايرة حركة احلياة اإلنسانية املستمرة  يف التطور الذي أدى إىل 

حىت مع و ،حىت مع انعدام اخلطأ ،تدعيم محاية الضحاياومة قانونية جديدة تتجه حنظهور أنظ
ابتداءا من  .جتلت هذه األنظمة ذات الصبغة اجلماعية يف صور شىتو ،عدم وجود املسؤول

وصوال إىل تفعيل دور  ،مرورا بإنشاء صناديق الضمان ،التأمني عن املسؤوليةوتأمني األضرار 
مع  .ضحايا األعمال اإلرهابية بصفة خاصةوبصفة عامة  ،صاف الضحاياالدولة يف جمال إن

  .3أضافت دور اجلمعيات يف هذا الباب ،العلم أن هناك بعض الدول

                                      
جامعة . الضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف اتمع املعاصر،رسالة دكتوراه ،حممد نصر رفاعي: أنظر -1

  .581ص ،1978القاهرة،
ضمان تعويض املتضررين بني قواعد املسؤولية الفردية واعتبارات التضامن ، حممد نصر الدين منصور: أنظر -2

  . 181ص . 2001دار النهضة العربية، القاهرة،  1طاالجتماعي،
  .حيث انتشرت مجعيات مساعدة اين عليهم يف كثري من الدول -3
  .453ص  رباب عنتر، املرجع السابق،: أنظر-
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اء مبدأ اجتماعية املسؤولية منذ ما يزيد على أربعة ولقد أرست الشريعة اإلسالمية الغر
بعد إعمال تزام أهل القرية ا الوهذا املبدأ من خالل نظام الدية  حيث جتسد ،عشر قرنا

  .1أخريا التزام بيت مال املسلمني بالدية يف حاالت معينةو ،القسامة
  :)املسؤولية اجلماعية( للتعويض ماهية اآلليات اجلماعية :األولاملطلب 

مث سنتطرق إىل  ،) األول الفرع( من خالل هذا املطلب مفهوم اآلليات اجلماعية  تناولسن
( سامهته يف تعويض الضحايا موليت عجلت بظهور نظام املسؤولية اجلماعية أهم األسباب ا

مكانتها يف ظل اآلليات اجلماعية وأخريا نناقش مدى تأثر وظائف املسؤولية و )الثاين  الفرع
  .)الفرع الثالث ( للتعويض 

  :ليات اجلماعيةمفهوم اآل :األوللفرع ا
  :الشريعة اإلسالميةوالوضعي سنسلط الضوء على مفهومها يف كل من القانون 

  :مفهوم اآلليات اجلماعية يف القانون الوضعي :األولالبند 
جتماعية تسعى تعين أن اهليئة اإل ،لعصر احلديثاجته البعض إىل أنّ اجتماعية املسؤولية يف ا

دون التقيد مبا متليه  ،بكافة الوسائل إىل حتقيق تعويض مناسب لألضرار اليت تلحق بالفرد
لك أوت، سواءا تلك اليت تقوم على أساس اخلطأ  2ولية الفردية من ضرورة التقيد مببادئها املسؤ

حىت التقيد حبصر االلتزام أو  ،من جهة)  نظرية املخاطر( على جمرد الضرر  اليت تستند
خاصة إذا علمنا أن اهلدف من التعويض ليس  .بالتعويض يف ذمة املسئول من جهة أخرى

  .جرب الضرر الذي حلق املضروروبقدر ما همعاقبة اجلاين 
لقد حتول فقه املسؤولية "حول املسؤولية اجلماعية بقوله  Savatierكما علق الفقيه 

  كله   3كان ذلك على أنقاض قانون املسؤوليةولواملوضوعية لتأكيد أهدافه وغايته حىت 
ليس من خالل لتزام بالتعويض وإلكيد تلك املوضوعية من خالل اتأووذلك باستظهار 

حىت أصبح املضرور جيد أمامه ذمة مجاعية تلتزم اجتاهه بالتعويض إىل جانب  ،أساس املسؤولية

                                      
  .344رباب عنتر، املرجع السابق، ص : أنظر -1
رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة  –تقرير تعويض بني اخلطأ والضرر  -حممد إبراهيم الدسوقي : أنظر -2

  .  170، ص 1972اإلسكندرية 
3
- Savatier, La socialisation de la responsabilité et de risques individuels , D , paris , 1981.P 23 
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بل على أساس  ،لتزام اجلماعي ال يقوم بداهة على اخلطأهذا اإلو ،بدال منهأو  ،الضرر حمدث
 ،ة للتعويضإلزام الكيان اجلماعي بتعويض كافة األضرار يف اتمع من خالل األنظمة اجلماعي

ومتكينه من  ،)املضرور( محاية الضحيةووذلك بعد أن أصبح االجتاه يف الوقت احلاضر حن
املعبر عن والشغل الشاغل وه ،ى تعويض عن الضرر الذي أصابه بيسر وبسهولةاحلصول عل

عصر ليت أصبح يتعرض هلا األفراد يف تعاظم األضرار اونتيجة لزيادة املخاطر  ،آمال البشرية
  .ف حركية كبرية يف احلياة اإلنسانيةيعر

ال يزال يفرز من األنظمة ما حيفظ وقد أفرز  ،ذلك ألن القانون باعتباره توأم اتمع 
بني املتغريات املستمرة املعبرة عن ويعدل من أنظمته ليالءم بينها وفه ،استمرارية قيام اتمع

ية لإلنسان  ومحاية ا كانت السالمة اجلسدملو .حركة احلياة اليت من مساا األساسية التغيري
قد ددت باملخاطر الرهيبة  ،جتماعية الفطرية اللصيقة باستمرار حياة البشراملتطلبات اإل

  ....ؤولية املوضوعية بشىت الصورفقد أدى ذلك إىل التوسع يف األخذ باملس ،للحضارة احلديثة
  :النتائج التاليةجلماعية ميكن اخلروجبتعريف املسؤولية امن خالل عرض آراء الفقهاء يف و
  األوىلأن عبء تعويض الضحايا يف أصله يلقى على عاتق الفرد املسئول بالدرجة  -1

  .طبقا لقواعد املسؤولية التقليدية
ة للمسؤولية فال يتبقى له سوى يف حالة استنفاذ الضحية مجيع القواعد التقليدي -2

     .جل التعويضعتماد على األنظمة اجلماعية من أاإل
احلاجة امللحة لألنظمة اجلماعية يف التعويض عن األضرار اجلسيمة اليت وتظهر األمهية  -3

 .غري العادية الناشئة عن جرائم اإلرهابردية حتملُها من خالل األضرار تصعب على الذمم الف
اجلرائم  طاريف هذا اإلطار أي يف إ) اجلماعيةاألنظمة (حتقق أهدافها وحيث جتد معناها 

  .ما ختلفه من دمارواإلرهابية 
من  ،قد يكون خطريا حسب بعض الفقهاءوإن بروز األنظمة اجلماعية يعد حتوال الفتا  -4

اليت وجدت معناها  ،اجلماعيةأو عصر املسؤولية اإلجتماعية  عصر املسؤولية الفردية إىل
أو األشخاص العامة أو لتزام بتعويض الضحايا عن طريق الدولة أخذت على عاتقها اإلو

يف ظل تراجع  دور اآلليات الفردية كوسيلة فعالة تعىن بإنصاف ضحايا  كل هذا ،اخلاصة
  .اجلرائم اإلرهابية بسبب خصوصية هذه األخرية
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حتياطي بالتعويض مستقل ن املسؤولية اجلماعية ما هي يف حقيقة األمر سوى التزام إإ -5
التضامن أو الضمان أو التبعة  يم أخرى كتحملومستندا إىل مفاه ،1عن فكرة اخلطر

 على تغطية نقص البنيان التقليدي للمسؤولية، ليقوم مقام هذا األخريحبيث يعمل  ،اعياإلجتم
  .يانفصال كاملني عن فكرة اخلطأ الشخصوتزام بالتعويض ينشأ باستقالل يف  اإلل
قه املعاصر ال خيتلف عنه يف أخريا جيب اإلشارة إىل أن مبدأ اجتماعية املسؤولية يف الفو

حتمل العاقلة الدية بدال من ) فكرة(الذي تقوم فيه األنظمة اجلماعية على  ،الفقه اإلسالمي
وعليه تعد  .كما قد يتحمل اتمع برمته الدية ممثال ببيت املال .اجلاين يف حاالت معينة

هذا مثل و ،صري لألنظمة اإلسالميةالتطبيقات املعاصرة ملبدأ اجتماعية املسؤولية جمرد تطبيق ع
املشرع اجلزائري لتعويض ضحايا اجلرائم وصندوق الضمان الذي أنشأه املشرع الفرنسي 

  .مثلما سنراه الحقااإلرهابية 
  :مفهوم اآلليات اجلماعية يف الشريعة اإلسالمية :الثاين البند

  .انون الوضعي يف نظام الديةيف الشريعة اإلسالمية تتمثل اآلليات اجلماعية مبفهومها يف الق
  :معىن الدية :األوىلالفقرة 

  .طبيعتهاومث موقف الفقه من تعريفها  ،سنستعرض مفهوم الدية لغة
  :الدية لغة:أوال

دية القتيل و: قولأوتعوض من الو اهلاءو ،الديات مجعها الدية واحدةوالدية حق القتيل، 
بدل النفس وإذا أعطى وليه املال الذي ه: تيل ديةودى القاتل القو، 2إذا أعطية ديته: أديه دية

  القتيل بدال مكسور ال غري : يف األمروعدة ودية مثل واألصل و ،عوض اهلاءووفاؤها حمذوفة 
اجلمع ديات، مثل هبة وده مث مسى ذلك املال دية تسمية باملصدر، : فإن وفقت قلت

  .تيلهمل يثأر بقوإذا أخذ الدية : اتدى الويلو ،عداتوهبات، و
   

                                      
  .وما بعدها 178ص املرجع السابق، حممد نصر الدين منصور، : أنظر -1
  .1207، القاموس احمليط ص 15/383لسان العرب :أنظر -  2
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  :الدية عند الفقهاء :ثانيا
قد تعرضت لتعريفام بغية وإن كانت قريبة املعىن و ،عرف الفقهاء الدية بألفاظ خمتلفة

  .الوصول للتعريف األمثل
  :تعريف احلنفية للدية :أ

مال مؤدى يف " هي أو  1".بدل النفس وإا اسم للمال الذي ه: " قال اإلمام احلنفي
  .2"النفسوهومبال مقابلة متلف ليس 

بالنظر للتعريفني السابقني جند أن فقهاء احلنفية حصروا الدية يف مقابل النفس كما يف و
مقابل النفس، وسع من ذلك، فهي تشمل ما هأو التعريفني السابقني، مع أن معىن الدية 

ة، بل ميكن أن تدفع ديات كثري ،األعضاء ووفس من املنافع تشمل ما يدفع دية ملا دون النو
لكن تعطلت بعض منافع أعضائه، وظل على قيد احلياة وللشخص واحد من أثر االعتداء عليه، 

البطش بيديه، ففي كل واحدة مما والسري على قدميه، والنطق، والبصر، وكأن فقد السمع 
  املنافعوس دون األعضاء مل يشمل التعريف غري دية النفوتقدم دية كاملة، 

شطر التعريف الصحيح أن يكون جامعا لكل أفراده، و ،جامعبذلك يكون التعريف غري و 
 .مانعا غريه من أن يدخل فيه

  :تعريف املالكية للدية :ب
  ."هجرحأو ل جيب بقتل آدمي حر عن دمه ما الدية:"قال اإلمام املالكي

هذا التعريف أراد صاحبه أن ينأى به عما وقع فيه سلفه من احلنفية، من كون التعريف و
لكن هذه وجرحه لتدخل فيه اجلناية على ما دون النفس، أو فأضاف إليه كلمة  غري جامع،

الكلمة أدخلت على الدية ما ليس منها، إذ ليس كل جرح فيه الدية، بل بعض اجلروح فيها 
  .فالتعريف إذا غري مانع ألنه دخل فيه ما ليس منه ،ليس الديةو 3األرش

                                      
  .143، صدار الفكر، 1، طشرح تنوير األبصار، لإلمام حممد أمني الشهري بابن عابدين :أنظر- 1
  .124، ص2000 ،بريوت ،دار الفكر ،1ط - 13جملد  –  املبسوط أليب بكر حممد السرخسي:أنظر - 2
أي أفسدت، : التحريش، وأرشت بني القوم تأريشا: أي محل بعضهم على بعض وحرش والتأريش: أرش بينهم: معىن األرش -3

ل فيها هودية اجلراحات، وأروش اجلنايات واجلراحات جائزة هلا عما حص: وقيل. ما ليس له قدر معلوم: واألرش من اجلراحات
  .لسان العرب. إذا أو قعت بينهم: أرشت بني القوم: من النقص ومسي أرشا ألنه من أسباب الرتاع يقال
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  :تعريف الشافعية للدية :ج
  ".1أطرافهأو ل الذي بدل نفس احلر املا "قالوا هي

بتعاد من عدم مشول ديات ما دون أطرافه، لإلأو هذا التعريف كلمة  قد زاد الشافعية يفو
ون النفس الواجب فيه جاءت غري جامعة، ألن األطراف ليست هي كل ما د لكنها ،النفس

خرى اليت جتب فيها األعضاء األأو الرجلني، فال تشمل املنافع وتعرب عن اليدين،  الدية فهي
  .الدية كاملة غري األطراف

  :بلة للديةاتعريف احلن: د
  ".2ه بسبب جنايةوليأو  ين عليهاإا املال املؤدى إىل  ":قالوا

  .مع ذلك فالتعريف مشلهاوأيضا غري مانع ألن بعض اجلنايات ال جتب فيها الدية وهو
ما يف حكمها ما وشامل للدية عن النفس لعل أقرب التعريفات إىل التعبري عن املعىن الو

، 3"يف ما دواأو املال الواجب جبناية احلر يف نفس  ":ذكره الشافعية يف تعريف آخر بأا
  .4"ما يف حكمهاأو إا املال الواجب باجلناية على نفس  ":أيضا التعريف القائلو

  حكمهاودليل الدية : ةالثاني الفقرة
  :الدليل عليها :أوال
  :اإلمجاعوالسنة وعلى مشروعية الدية الكتاب يدل 

وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن  ﴿:قول اهللا تعاىلف: أما الدليل من الكتاب
يصدقُوا فَإِنْ كَانَ من قَومٍ عدو قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلَّا أَنْ 

سةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بقَو نإِنْ كَانَ مو ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو ةٌ إِلَى لَكُملَّم
 اميفَص جِدي لَم نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلا أَهيملع كَانَ اللَّهو اللَّه نةً مبونِ تيابِعتتنِ ميرهش

                                      
  .271،ص 1997بريوت أوىل،  شرح الوجيز، دار الكتب العلمية،يف العزيز ،لرافعيا:أنظر -1
دار . ط 6/5ف القناع ، كشا3/298دون تاريخ . بريوت ،دار الفكر. شرح منتهى اإلرادات للبهويت،: أنظر -2

  .م1982/هـ1402. الفكر بريوت ط
  .84، ص1958 مصطفى احلليب، أعاد الطبع معىن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املناهج، ،شربيينال:أنظر-3
  .243، ص1996 ،دمشق ط ،دار الفكر ،الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي:أنظر-4



  كام تعويض ضحايا الجرائم اإلرهابيةحأ                                      : الباب الثاني

427 

 

حترير الرقبة املؤمنة إمنا هي تعويض للمجتمع املسلم عن قتل نفس مؤمنة و، 1﴾حكيما
تعويض وشراء خلواطر املفجوعني وأما الدية فتسكني لثائرة النفوس،وباستحياء نفس مؤمنة، 
  .من نفع املقتولهلم عن بعض ما فقدوا 

فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَاتباع  .....﴿: مشروعيتها قوله تعاىل كما يدل على
فَلَه كذَل دعى بدتنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر نم يففخت كذَل انسبِإِح هاٌء إِلَيأَدو وفرعبِالْم 

يمأَل ذَاب2﴾ع.  
ف اهللا مل تكن فيهم الدية فخفّوب هذه اآلية أن بين إسرائيل كان فيهم القصاص سبو

العبد بالعبد وكتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر : ( سبحانه عن هذه األمة فقال
فإتباع باملعروف ( أن يقبل الدية يف العمد وفالعف) األنثى باألنثى فمن عفى له من أخيه شيءو
) رمحة وذلك ختفيف من ربكم ( يؤدي بإحسان    وأي يتبع باملعروف ) ن أداء إليه بإحساو

أي من قتل بعد ) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( أي مما كتب على من كان قبله 
  .3التوبة
  : أما عن الدليل يف السنةو

جاء يف كتاب حممد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  فمنها ما
إن يف النفس وياء املقتول، أولفإنه قود إال أن يرضى  من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة: "لقا سلمو

يف ويف الشفتني الدية ويف اللسان الدية وعب جدعه الدية أو يف األنف إذا ومائة من اإلبل 
  .4....".يف الصلب الديةويف الذكر والبيضتني الدية 

                                      
  .92 :ةآي: سورة النساء -1
  .178من األية : سورة البقرة -2
يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم  ﴿، كتاب التفسري 4498رقم احلديث  8/25. صحيح البخاري مع الفتح -3

  .م1986/ه1407دار الريان للثرات  ،1ط . ﴾....الْقصاص في الْقَتلَى
رقم عن الزهرى عن أيب بكر حممد بن حزم عن يف مراسيله عن سليمان بن أ داودأخرجه النسائي يف سننه وأبوا  -4

اخلوالىن عن أىب  داودد عن سليمان بن وواأبيه، وروياه أيضا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى وأخرجه أبو د
صحيح وهوقاعدة من إسناده : بكر حممد بن عمروبن حزم ورواه ابن حيان يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك وقال

 أوىلدار احلديث طبعة . 393-6/392 ،نظر نصب الراية ألحاديث اهلداية للزيلعيأ".قواعد اإلسالم
  .م1995/ه1415
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كم الدية، فكان نقل حسلم وصلى اهللا عليه  نبيه في هذا احلديث أبان اهللا على لسانف
بدية املسلم  ىسلم قضوعدد من أهل العلم عن عدد ال تنازع بينهم أن الرسول صلى اهللا عليه 

  .1مائة من اإلبل
العمد عند عدم و، اخلطإولدية يف القتل شبه العمد، قد أمجع الفقهاء على وجوب او

  .2علمقد نقل اإلمجاع غري واحد من أهل الوالقصاص 
  :الدية تشريع احلكمة يف :ثانيا

أو تقوية وشفاء جراح النفوس، واحلكمة فيتشريع الدية ترجع إىل حتقيق صفاء القلوب، 
  .اصل األخوة، بني األحياء

عدم القصاص ليس من العدل إعفاء اجلاين من املسؤولية بل الواجب صيانة دم وفعند القتل 
حقد وجرمه مبا خيفف قدر اإلمكان غيظ القلوب ضمان الفاعل ألثر و ،اإلنسان من اهلدر

شفاء ما يف الصدور، كما أن أداء وال شك أن للمال أثره الطيب يف ختفيف اآلالم والنفوس، 
يصاحب هذا األذى الذي وعاقلته، أو مال أسرته واملال من اجلاين يلحق أذى به يف نقص ماله 

فيه معونته على احلياة، كما أن فيها من جيد ويطيب به عيشه، وحلق باجلاين منافع للمضرور، 
  .3ل له نفسه إحلاق األذى بغريهالزجر ما يكبح جامح من تسووالردع 

   :أسس اجتماعية املسؤوليةوأسباب  :الثاين املطلب
يقتضي منا  ،إنّ البحث يف مسامهة اآلليات اجلماعية يف تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية

هذا ما سنعاجله و ،األسس اليت قامت عليها فكرة هذه اآللياتوالوقوف على كلّ من األسباب 
    .يف الفرعني املواليني

   

                                      
  .م1989/هـ1459 أوىلدار الغد العريب ط . ط 6/155األم الشافعي  -1
  .15/313دار البصائر دون تاريخ، العزيز . ط 7/759املغىن إلبن قدامة  -2
  .161ص  ، القسم الثاين ،1997 ار الفكر العريب،، دميالضمان يف الفقه اإلسال علي اخلفيف،:أنظر -3
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   :أسباب ظهور نظام املسؤولية اجلماعية يف التعويض :األول الفرع
ظهور النظم اجلماعية يف التعويض إىل عدة أسباب ميكن إمجاهلا  ،1لقد أرجع بعض الفقه

  :املوايلوعلى النح
  :للضحايا ةالاعد املسؤولية الفردية عن توفري محاية فععجز قو :أوال -
قوانني الدول والقانون املدين الفرنسي ك ،ؤولية تبىن على أساس اخلطأعندما كانت املس 

تماشية مع روح مومنسجمة وكانت هذه األخرية تبد ،تبنت أحكامهواألخرى اليت تأثرت به 
 وقع خطأ من فكان مىت .سياسية السائدة آنذاكالو ،قتصاديةاإلو ،الظروف اإلجتماعيةوالعصر 

 ،كان املسؤول معسراأو  ،ته إىل شخص معنيعذرت نسبأوتوإن تعذر ذلك  ،السهل إثباته
بسبب ظهور آفات  تطور احلياة اوآلن ومع تعقد أما ا .حتمل الضحية عبء األضرار التي حلقته

أثبتت قواعد  .رائم اإلرهابيةعلى نطاق واسع كاجلوجرائم جديدة سببت أضرار جسيمة و
معرفة املسؤول أو إذ أصبح إثبات اخلطأ  ،املسؤولية التقليدية عجزها عن تغطية تلك األضرار

فإنّ قيمة التعويضات  ،وحىت مع نسبة األضرار إىل جهة معينة ،الشائكةومن املسائل الصعبة 
جيعل من الصعب إن  ،مداها الواسعواهلائلة بسبب قيمة األضرار اليت ختلّفها اجلرائم اإلرهابية 

  .    تلك املبالغ معماهلن املستحيل أداء املسؤولني عن أمل يكن م
  :صعوبة حتديد املسؤول عن الضرر :ثانيا -

تشابك األنشطة ويف بعض األحيان يتعذر حتديد املسؤول عن الضرر نتيجة لتعقد وإذ أنه 
فرغم أنّ  ،يف ارتكاب اجلرائمؤولني املشتركني ونظرا لتعدد املس ،التي يقوم ا اإلرهابيون

إالّ أنّ األمر  ،مني إىل اجلماعات اإلرهابيةفيها علمها بكافة األشخاص املنت السلطات يفترض
بسبب انضمام أشخاص أجانب أو  ،إما بسبب اتساع دائرة العنف يف البالد .غاية يف الصعوبة

وقدرم على إعدام أي دليل ميكّن رجال  بسبب تنكر هؤالءأو  ،إىل اجلماعات اإلرهابية
التي تنفذها اجلماعات  فغالبا ماتنسب األعمال اإلجرامية .تدوا إىل الفاعلاألمن من أن يه

  .ليس إىل أشخاصواإلرهابية إىل تنظيم معني 

                                      
1-SAVATIER: Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui ,3° éd. 

1994. P 333.  
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   :جسامة األضرار :ثالثا -
حبيث  ،سؤولنّ األضرار يف عصرنا احلديث بلغت من اجلسامة ما قد ينوء ا كاهل املإ

نظرا جلسامة املخاطر النامجة عن  ،يعجز عن كفالة تعويض األضرار النامجة عن احلادث
متيز اجلرائم اإلرهابية بالعشوائية يف مع  ،التي ينفذها اإلرهابيون اازر اجلماعيةوالتفجريات 

   .الشمولية واجلسامة يف األضرار مما يصعب معه السيطرة عليهاوالتنفيذ 
  :تغري نظرة اتمع إىل الضحية :ارابع -

أنه وفقا لقواعد املسؤولية يف التقنني املدين الفرنسي الصادر سنة  Savatierيقول األستاذ 
 خلطأإثباته وا حلقه من ضرر هلوحيد حلصول الضحية على التعويض ملاألساس ا كان،1804

حمل األضرار التي يت فإنّ الضحية وحده من ،ز عن ذلكفإن عج .الضرر هذا املتسبب يف
فالشعور  .تغري اليومولكن الوضع قد  .الرثاّء حلالهوالشعور العام ه وكان كلّ ما يفعله ،حلقته

جتماعي اإلوه إخالال بالتوازن القانوين العام صار ينظر إىل ما حلق املصاب من أضرار باعتبار
  .لة تقتضي تعويضهادأنّ العو ،مرتكب الفعل الضاروبني املضرور 

فالنص القانوين على التعويض يهدف يف معناه  ،التشريع هذا املعىنوأبرز القضاء  قدو
من هنا جاء البحث املتسلسل عن األشخاص و ،الواسع إىل البحث بأي مثن عن املسؤول

Savatierوقد حصرهم األستاذ  ،امللزمني بالتعويض
 األوىلرتبهم حبيث بات يف املرتبة و1

مثّ الدولة املدينة العليا وأخريا يلقى بالعبء النهائي  ،املسؤولون مثّ ،التأمني املباشر للضرر
  .2للتعويض على عاتق اجلماعة 

جبعل من  أن يف هذا الترتيب حبيث كان من املفروض Savatierاألستاذ  قلكننا ال نواف
 فمهما لعبت اآلليات األخرى سواء .املسؤولني عن األضرار على رأس من يطالبون بالتعويض

دورها يف إسعاف  ،دخل الدولة عن طريق ميزانيتهاأوتماعية اجلليات اآلأو تأمني ال كان
العدالة تقتضي أن جتعل من مساءلة والقانون والطبيعة ول إال أنّ األص .تعويضهموالضحايا 
أما اآلليات اجلماعية على الرغم من أمهيتها تبقى  ،هي األصل) املسؤول اإلرهايب ( الفاعل 

                                      
1   - SAVATIER : , op cit. P 333 

 .583 ص) احبث عنه يف رباب عنتر ( حممد نصر الرفاعي، املرجع السابق  :أنظر -  2
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ي يتعذر فيها معرفة املسؤول لية احتياطية يتم اللجوء إد مسؤوجمريف حالة أو ليها يف األحوال الت
  .إعساره

   :أساس اجتماعية املسؤولية :الثاين الفرع
اليت تعد  ،جتماعيس فكرة التضامن اإلإنّ املسؤولية اجلماعية يف جوهرها تقوم على أسا

هي ليست و ،م السائدة يف العصر احلديثأمهها ضمن جمموعة القيوواحدة من أبرز األفكار 
األساس الذي ترتكن و .هدفا يف حد ذاا بل نوع من الشعور اإلنساين الذّي ميثل دستور األمة

التعبري عن األساس الذّي وفالتضامن ه .1إليه اإلجراءات التي تتخذ من أجل املصلحة العامة
ففي حالة  ،خطرأو مشقة أو صعوبة اجه التي تقوم اجتاه جمموعة توتستند إليه املسؤولية 
نتماء القومي الذي ينبع من الشعور باإلأو ضامن اإلجتماعي شعور بالتالاألزمات احلادة يظهر 

  .لذات اجلماعة
يف جمال تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية أكثر ) االجتماعي( تربز أمهية التضامن القوميو

اره جلاين عالقة سابقة كانت وراء اختيال تربطه با ،عليهذلك ألنّ اين  ،من غريها من اجلرائم
وهذا يعين أنّ أي  ،عتداءقعاه يف حبال اإلأو حظه السيئ وة بل جمرد الصدف ،ضحية للجرمية

كان املجلوسه يف أو تصادف مروره والضحية لوفرد من أفراد اتمع كان ميكن أن يكون ه
ه يف جرمية اإلرهاب يعد مبثابة كبش الفداء الذّي حيقق وعليه فاين علي .املخطط لالعتداء عليه

يف نفوس اجلميع، مما  الالأمنوالفزع ويف زرع اخلوف  من ورائه اإلرهايب هدفه القريب املتمثل
  .2عويض ورثتهأوتيعطي هذا اين عليه احلق يف تضامن اجلميع معه ألجل تعويضه 

لنظام التعويض الفوري من  ملشرع الفرنسيلعل ما يربر تبين املشرع اجلزائري ومعه او
عجز أنظمة املسؤولية يف ومقتضيات التضامن االجتماعي من جهة وه ،خالل صندوق الضمان

  .منجهة أخرىمحاية مثل هؤالء الضحايا
االجتماعي من املبادئ  نبالرجوع إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية جند أنّ مبدأ التضامو

حبيث يظهر ذلك جليا من خالل عدة صور، منها  ،فقه اإلسالمياملعمول ا يف الوالراسخة 

                                      
 .582املرجع السابق، ص  –الضرر كأساس للمسؤولية املدنية  -حممد نصر الرفاعي  :أنظر -1
 .439رباب عنتر إبراهيم، املرجع السابق، ص : أنظر -2
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اجلرمية يف  ااحمللة التي وقعت فيهأو وتضامن أهل القرية  ،تضامن عاقلة اجلاين يف بعض احلاالت
وأخريا تضامن اتمع بأكمله متمثال يف التزام بيت املال بالدية وذلك عمال  ،حاالت أخرى
    ."دم يف اإلسالم ال يطل" يباملبدأ اإلسالم

تبىن هذا النوع من  -عكس املشرع املصري–نرى أنّ املشرع اجلزائري  ذاته يف السياقو
من خالل تدخله بنصوص خاصة جلرب خمتلف األضرار التي جنمت عن االعتداءات  ،املسؤولية
حة لما جاء به من أحكام تصب يف مصوهذا من خالل قانون الوئام املدين و ،اإلرهابية

وهذا ما سنشرحه بإسهاب يف  ،خاصة إنشاء صندوق خاص م يكفل تعويضهم ،لضحاياا
  .هذا الباب عندما نتطرق إىل موقف املشرع اجلزائري

اإلرهابية يف كما ميكن القول بأنّ الطابع االجتماعي جتسد يف تعويض ضحايا اجلرائم 
مبدين موافقتهم  ،حقةون بأغلبية سار عنه اجلزائريستفتاء الشعيب الذّي عباجلزائر من خالل اإل

رغم ما  ،الت الضحايامنح تعويضات لعائ املصاحلة الوطنية الذّي أقرواق السلم على بنود ميث
قانون ستفتاء من انتقاد من الناحية الدستورية حيث متت املصادقة على نصوص لقي هذا اإل

الشعب مثّ االستفتاء الذّي ميثل و رب طريقتني مها الربملان بغرفتيهاملصاحلة الوطنية عوالسلم 
   .يعد تكرارا ماوهوالشعيب 

    :1مدى تأثري اآلليات اجلماعية للتعويض على وظائف املسؤولية املدنية :املطلب الثالث
تمعات املمتلكات يف كثري من اوإستهدافها لألرواح وه ،إن ما مييز اجلرائم اإلرهابية  

ما أدى إىل إستحداث آليات ووه ،2ال عنه أنه مدمربشكل أقل ما يقو على نطاق واسعو
أين شكك البعض يف جدوى  ،بعيدا عن قواعد املسؤولية ،مجاعية لتعويض هؤالء الضحايا

                                      
إن املسؤولية املدنية، قامت عرب التاريخ بعدة وظائف، متثلت يف معاقبة املذنب معاقبة املذنب وإرضاء نفس الضحية "  -1

وإعادة ترتيب النظام اإلجتماعي وأخريا الوقاية من التصرفات الغري أخالقية، أما اآلن فإا صارت حتتفظ  تعويضه،
  ".بوظيفة التعويض واجلزاء والوظيفة التقوميية 

أنظر، عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التلقائي لألضرار بواسطة التأمني وصناديق الضمان، دراسة مقارنة يف  -      
  .89ص  ،2014القانون املصري والقانون الفرنسي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 

  .04أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص  :أنظر -2
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على دراسة مدى تأثري  ،نة األخريةو فلقد إنصب إهتمام الفقه يف األ ،1مكانة هذه األخريةو
حيث أجريت  ،2ئف املسؤولية املدنيةعلى وظا صناديق الضمانو التعويضات اآللية كالتأمني

منها ما ذهب إىل ضرورة العمل على التوفيق بني  ،العديد من الدراسات حول هذا املوضوع
قد يهدد نظام  ،يض بصفة عامةومنها ما خلص إىل أن فكرة اآلليات اجلماعية للتعو ،النظامني

يمنا ي أثبت بأنه حىت مع تسللكن الواقع العمل .يف وجوده –كنظام أصلي  –املسؤولية املدنية 
له تأثري على قواعد املسؤولية املدنية من حيث  بأن التعويض عن طريق اآلليات اجلماعية

  .أن يكون تأثريا عرضيا يعوضه نظام احللولوال يعدوفه ،وظائفها
ميكن أن حيل حمل  ،صناديق الضمانأو  وإذا كان التعويض التلقائي عن طريق التأمني

يوفر للضحايا تعويضا متناسبا مع األضرار اليت و ،دنية يف جمال اجلرائم اإلرهابيةاملسؤولية امل
فهل ميكن أن يقضي على وظائف املسؤولية املدنية  املتمثلة يف الوظيفة التعويضية  ،أصابتهم

  .وظيفة اجلزاء ؟والوظيفة التقوميية و
لى الوظيفة التعويضية مدى تأثري التعويض عن طريق اآلليات اجلماعية ع :األولالفرع 

  :للمسؤولية املدنية
 ،هذا يف جل النظم القانونيةواألبرز للمسؤولية املدنية  والوظيفة األساسية  ،ميثل التعويض

ففي  ،ن خالل النصوص القانونية مليكانيزمات القانون املدينتتجلى اخلاصية التعويضية مو
بب عن طريق خطئه ضررا للغري يلزم التقنني املدين اجلزائري مت النصعلى أن كل شخص يس

  3."فاعله بالتعويض 

                                      
  .89عابد فايد عبد الفتاح فايد، املرجع السابق، ص  :أنظر -1

2- Voir. Russo (ch). de l’assurance de responsabilité à l’assurance directe. contribution à 

l’étude d’une mutation de la couverture des risques , D,. 2001,.préface de G.J.Mortain P235. 
 13املؤرخ يف  07/05املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم مبوجب القانون  75/56من األمر  124راجع املادة  -3

ئه، ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض كل فعل أيا كان مرتكبه الشخص خبط"  2007ماي 
من التقنني املدين الفرنسي واليت نصت  1382من التقنني املدين املصري، واملادة  163، وهي املادة اليت تقابلها املادة "

   :على ما يلي
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage. oblige celui par la faute 

auquel il est arrivé à le réparer » 
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هذا و ،لقد عرفت قواعد املسؤولية املدنية تطورا الفتا مما وضعها أمام حتديات كبريةو
 ،يعوض عنها وفقا لذات القواعد اليت أصبح ،1بسبب ظهور ما يعرف بأضرار الرفاهية

وعلى الرغم من هذا التطور   .ة املدنيةباإلضافة إىل التطور الذي عرفه اخلطأ كأساس للمسؤولي
خاصة يف جمال  ،إال أا مازالت ال حتقق احلماية الفعالة للضحايا،يف قواعد املسؤولية املدنية

عن قواعد  مما أدى إىل بروز نظم التعويض اخلاصة بعيدا ،األضرار النامجة عن اجلرائم اإلرهابية
عويض دون احلاجة إىل إقامة مسؤولية املتسبب أين حيصل الضحية على حقه يف الت ،املسؤولية
  .الدولة عند مكافحتها لإلرهابأو  سواء كان اإلرهايب يف الضرر

يثور  ،صندوق الضمانأو  لكن عندما يتحصل الضحية على التعويض عن طريق التأمني
التساؤل عمن يتحمل العبء النهائي هلذا التعويض  األمر الذي جيعل املسؤولية تعود مرة 

حمل الضحية يف صندوق الضمان أو ذلك من خالل حلول شركات التأمني وأخرى للظهور 
مث إن  ،حتقيقا للوظيفة التعويضية للمسؤولية املدنيةوما يعترب جتسيدا ووه ،الرجوع على الفاعل

عن توظيف لفكرة  إال تعبريومن الصندوق ما هأو ية على التعويض من املؤمن حصول الضح
فيكون الضحية قد حصل على  ،ه املسؤول عن الضررن اخلطأ الذي إرتكبجلزاء املدين عا

قام بدفع  التأمنييف حني ال يكون اجلاين معفى بسبب أن  ،الصندوقأو  املؤمن من التعويض
  .2مبلغ التعويض

أو الدعوويف هذا السياق أقر املشرع اجلزائري مبدأ حلول املؤمن حمل املؤمن له يف احلقوق 
املشرع واملشرع املصري شأنه يف ذلك شأن كل من  ،املسؤول عن الضرر ى إجتاه الغري

اإلرهابية على األضرار املادية إن كان هذا األخري قصر التأمني من خماطر اجلرائم و ،الفرنسي
فإن املشرع اجلزائري أعطى نصا عاما يشمل مجيع األضرار ما عدا تلك اليت تنجم عن حرب 

                                      
وهي جمموعة األضرار اليت ال تنصب على الذمة املالية للضحية، ولكن تصيبه يف مشاعره ومسعته، فهي أضرار معنوية  -1

 :ملزيد من اإلضاحات راجع. وليست مادية

- G. VINEY et P. JOURDAIN(P.). traité de droit civil. Les effets de la responsabilité , 

2.éd..LGDT ,Paris  2001.P03.                                  
  . 89عابد فايد عبد الفتاح فايد، املرجع السابق، ص  : أنظر -2
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ق على صندوق الضمان الذي أعطاه املشرع حق احللول حمل ، ونفس احلكم ينطب1أجنبية
  .املضرور يف مواجهة املسؤول

الذي يستبعد املسؤولية  يف نظام التعويض التلقائي عن طريق اآلليات اجلماعية فإنه ،وعليه
ميكن أن  )املسؤولية املدنية(  فإا ،املدنية كشرط ضروري لضمان حق الضحية يف التعويض

على  الصندوقأو  وهي مرحلة رجوع املؤمن ،مرة أخرى يف مرحلة الحقة تسترد سلطتها
أين ميكن توقيع اجلزاء على اجلاين من دون أن حيصل أي مساس حبق  ،املسؤول عن الضرر
فاجلاين لن يكون مستبعدا من إلتزامه بالتعويض الكامل للضرر الواقع  ،الضحية يف التعويض

وهي أداءات عقدية  ،إذا حصل التعويض عن طريق التأمنين حبجة أن الدفع قد مت بواسطة املؤم
  .أجنبيا عنها) اجلاين(يعترب املسؤول 

هي  ،من هنا فإن األداة الوحيدة اليت تسمح بإعادة ترتيب املوقف وفقا للمبدأ التعويضي
فالضحية سوف حيصل على التعويض الكامل  ،الرجوع على املسؤول من قبل شركة التأمني

ذا يؤدي و ،2املتمثل يف املؤمنوالذي يضمن دفع هذا التعويض للغري الراجع   واملسؤول هو
  .الرجوع عن طريق احللول بعد تعويض الضحية إىل حتمل املسؤول للعبء النهائي للتعويض

يكون وفه ،أثر مربئ للذمة الصندوقأو  فحقيقة األمر أنه إذا كان للوفاء الصادر من املؤمن
ألن الرجوع جيعل من املسؤول عن الضرر ملتزما يف   ،ة الضحيةللمسؤول فقط يف مواجه

مبعىن أن الوفاء الصادر من شركة التأمني ينتج أثرا منهيا للحق يف مواجهة  ،مواجهة املؤمن
، 3فال يكون للوفاء أثرا منهيا للمسؤولية بالتعويض ،ؤولأما يف مواجهة املس ،الضحية املؤمن له

  .4املسؤول عن الضرر الضحية يف حقوقه اجتاه الدافع حمل أين حيل الغري
 ،بناءا على ما سبق ميكن القول بأن كل ما يتعلق بالعالقة بني التعويض عن طريق التأمني

ونظام املسؤولية جيب أن يكون حمكوما بالفكرة اليت تقرر بأن وجود التأمني ال جيب أن يعدل 

                                      
  . املتعلق بالتأمينات 95/07من األمر رقم  38.39املواد : أنظر -1

2 -LAMBER. FAIVٍRE. Le lien entre la subrogation et le  caractère indemnitaire des prestations 

des tiers payeurs. DALLOZ. 1998. P 98.  
  .113عابد فايد عبد الفتاح فايد، املرجع السابق، ص: أنظر -3

4 -LAMBER. FAIVRE.op.cit, P100. 
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ليه جيب اإلحتفاظ بوظائف املسؤولية وع ،يسقطهاأو  من مسؤولية اجلاين املتسبب يف الضرر
ال ميكن هلا أن  ،ويف عالقتها ذا األخري ألن املسؤولية املدنية  ،دنية حىت مع وجود التأمنيامل

نظام التأمني وقد يتداخل كل من نظام املسؤولية املدنية ف ،على وظائفهاوتأثريه عليها  تتجنب
أن التأمني قد سبق املسؤولية يف هذه لدرجة أن جانب كبري من الفقه يرى  ،بشكل كبري

وجود تعارض يف احملل  ANDRE TUNCيف هذا السياق يرى الفقيه أندري تانك و ،األيام
أين خلص إىل تالشي املسؤولية املدنية بواسطة التأمني  ،التأمنيواألداة بني املسؤولية املدنية و

  .1الذي أصبح يعرف بتأمني املسؤولية
ثري التعويض التلقائي عن طريق اآلليات اجلماعية على الوظيفة مدى تأ :الفرع الثاين

  :التقوميية للمسؤولية املدنية

 الشخصية للمسؤولية املدنية وية يعترب اخلطأ األساس القانوين املفضل لتحقيق الرتعة الفرد
ه تراجعوومع ذلك فقد أدى تزايد اإلهتمام بالوظيفة التعويضية للمسؤولية إىل إحنسار اخلطأ 

فكرة الضمان و ،مل التبعةأوحت le risqueكأساس للمسؤولية املدنية يف مواجهة فكرة اخلطر 
La garantie.  

لضحايا بالدرجة التعويض لأدى إىل إعطاء  ،كما أن بروز آليات التعويضات اجلماعية
كل هذا أدى ،اجلزاء عن التصرفات الضارةوالردع وذلك على حساب وظيفة الوقاية و األوىل

 ، ديد الوظيفة التقوميية للمسؤولية املدنية يف فعاليتها أحيانا لكن من دون أن ميس وجودهاإىل
يرتكز  يف جوهره على توزيع  ،جلرائم اإلرهابية عن طريق اآلليات اجلماعيةفتعويض ضحايا ا

ما يؤدي إىل تبديد الشعور باملسؤولية لدى وهو ،تكلفة التعويض على جمموع أفراد اتمع
لقد ذهب الفقه إىل أن حقيقة الوظيفة اإلجتماعية للمسؤولية املدنية ال تقتصر على و .فراداأل

بل تتعداه إىل مسامهتها يف ظهور حق شخصي  ،السلوكات الضارة فحسبوجتنب التصرفات 
تأكيدا هلذا الطرح يرى األستاذ عابد فايد عبد الفتاح جماريا يف و ،يتمثل يف التكامل اجلسدي

أنه إذا كانت الوظيفة التقوميية للمسؤولية املدنية  ،LAMBERT-FAIRE ةيهذلك الفق

                                      
1
 - TUNC(A) Responsabilité  civil , Economica , Paris.  1981 .P348. 
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فإا تثري جانبا إجيابيا يتمثل  ،تظهر يف البداية كحث على جتنب التصرفات اإلجتماعية الضارة
  .يف تأمني إحترام احلقوق املنتهكة بواسطة الغري

 ائم اإلرهابية عن طريق التأمنيهل التعويض التلقائي لضحايا اجلر ،عليه فالسؤال املطروحو
يتعارض مع كل من الوظيفة التقوميية اليت متيز املسؤولية املدنية ومع  ،صناديق الضمانأو 

  .التكامل اجلسدي الذي حتققه هذه املسؤولية ؟
البحث عن وال شك يف أن اإلعتماد على آلية التعويض التلقائي بعيدا عن إثبات اخلطأ 

األخري شعورا بالالمسؤولية مما جيعله ال يبذل أدىن جمهود لتفادي تبعث يف هذا  ،املسؤول
  .حدوث الضرر الذي سببه للضحية

ال تستبعد الوظيفة  صناديق الضمانو مع ذلك فإن الوظيفة التعويضية للتأمنيولكن 
فإن  ،وظيفتها التقومييةوفعلى عكس ما يذهب إليه املدافعون عن املسؤولية املدنية  ،التقوميية

اآلخر يف منع حدوث ويساهم همثال فالتأمني  ،طأ ال ميكن أن يؤمن وحده هذه الوظيفةاخل
كما  ،مث حتل حملهم يف مواجهة املسؤول ،الضرر عندما يسهل حصول الضحايا على التعويض

  .ذكرناه سابقا
أصبحت موضوعية مبنية على أساس املخاطر ومث إن املسؤولية املدنية يف حد ذاا تطورت 

يف إهتمامه  رب من حيث فلسفته مع اآلليات اجلماعيةتطور يقتووه ،ن النظر إىل اخلطأمن دو
البحث عن أو وية يف التعويض دون إثقال كاهله بإثبات اخلطأ األولإعطائه وبشخص الضحية 

 وقبل أوالًينادي الفقه يف القانون الوضعي باإلهتمام باحلق يف التكامل اجلسدي و .املسؤول
1ذهبت إليه السيدة شانتال روسو كل شيء مثلما

Chantel Rousso،  األمر الذي يؤدي إىل
   .املتسبب يف الضرروفهم احلادثة يف ذاا املادية استقالال عن أية رابطة قد تربط بني الضحية 

   

                                      
1
 - Russo (H): De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe, contribution à l’étude d’une mulation de la 

converte des risques, Dalloz, Paris, 2001, Préface de G.J MARTIN.  
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مدى تأثري التعويض التلقائي عن طريق اآلليات اجلماعية على الوظيفة  :الفرع الثالث
  :ملدنيةالعقابية للمسؤولية ا

ال جيب أن يتم على  ،ائم اإلرهابية الذي تقدمه اآلليات اجلماعيةإن تعويض ضحايا اجلر
بل تتعداه إىل عقاب  ،اليت ال تقتصر وظيفتها يف تعويض األضرار ،حساب املسؤولية املدنية

ة وملا كان العقاب يرتبط أكثر باملسؤولي ،حىت منعهاأو واحلد منها  ،املسؤول عن هذه األضرار
متييزا هلا عن " العقوبة اخلاصة"فإن الوظيفة العقابية للمسؤولية املدنية أطلق عليها  ،اجلنائية

 .1العقوبة اجلنائية

فإن هذا  ،صندوق الضمانأو التأمني شركة فعندما حيصل الضحية على التعويض من 
املدين الطبيعي ة نقل عبء التعويض إىل أولجيب أن يقوم بإمتام مهمته من خالل حم مثال األخري

وهي  La subrogation personnelleعن طريق الرجوع عليه بإستعمال احللول الشخصي 
يف حمل الضحية  الصندوقأو  مضموا حلول شركة التأمني ،وضعها املشرع أداة قانونية

 ،مثال عد صدور احلكم يف الدعوى لصاحل شركة التأمنيوب ،حقوقه لدى مواجهة املسؤول
 ،عن الضرر قد حتمل العبء النهائي لتعويض الضرر الذي أحدثه بفعله للضحية يكون املسؤول

خاصة توقيع وقد ساعد على حتقيق وظائف املسؤولية املدنية  ،من جهة يكون رجوع املؤمنو
للضحية باإلضافة إىل حتمل  سيتحمل التعويض الذي دفعه املؤمناجلزاء على املسؤول الذي 

  .للمصاريف القضائية
  دورها يف تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابيةوصور اآلليات اجلماعية  :الثاين املبحث

لقد اختذت اآلليات اجلماعية التي يناط ا صرف التعويضات املستحقة للضحايا أشكاال 
من بينها ،وفبينما أنشأت بعض التشريعات صناديق خاصة بالوفاء بالغرض التعويضي ،متعددة

لتصل هذه  ،عات أخرى إىل نظام التأمنيجلأت تشري ،جلزائرياملشرع اواملشرع الفرنسي 
تعويض  غاية واحدة تتمثل يف كفالة حق ضحايا اجلرائم اإلرهابية يف الصور يف النهاية إىل

  .2فعالوسريع 

                                      
1-  A-JAUL T. La motion de peine privée. LGDJ. 2006 Préface de F.CHABAS.P 263.  

 .452رباب عنتر إبراهيم، املرجع السابق، ص  :أنظر -2
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  :التأمني ضد خماطر اجلرائم اإلرهابية :األولاملطلب 
 ، حتى كاد يغطي1تعدد أنواعه لتأمني دورا هاما يف اتمعات احلديثة يف ظلّللقد أصبح 

جماالت احلياة وما ة تغطية التطور احلاصل يف شىت أولذلك إالّ حمل ماجه األنشطة وأو كافة 
وأخطار  ،ظهور خماطر جديدة كالطاقة النوويةو ،يصاحبها من خطورة املسئوليات املرتبطة ا

وحيث أنّ هذه املخاطر  ،اإلرهابيةأخطار اجلرائم و ،2وأخطار التلوث البيئي ،نتجات املعيبةامل
شرع اجلزائري أنّ امل رغمو ،نظام التأمني عليها إجباري أصبح ،تتميز بأضرار بالغة اخلطورة

دمار هائل أتى على وا تركته من آثار وخيمة نظرا ملعلى أخطار األعمال اإلرهابية  م التأمنينظّ
عكس الوضع يف فرنسا أين كانت  ،خلياراأو أخذ به على سبيل اجلواز إال أ ،البالد والعباد

ت عديدة للتأمني على أخطار اإلرهاب رغم تردد بعض شركات التأمني يف هذا أوالهناك حم
   .اال مثلما سنرى

عمال التأمني يف جمال تعويض سريع وفعال لضحايا اجلرائم اإلرهابية، إنّ البحث يف إ
يرتب آثار قانونية وفقا وة كعقد له أطراف يقتضي منا الوقوف على ماهية التأمني بصفة عام

اقها على األخطار انطب القانونيةللتأمني ومدىو مثّ البحث يف األسس الفنية .لشروط معينة
  .اجلزائرومعاجلة أحكام التغطية التأمينية للجرائم اإلرهبية يف كل من فرنسا  وأخريا  ،اإلرهابية

   :التأمني تعريف :األولالفرع 
مدى انطباقها على وخصائصه الفنية وذا الفرع كل من تعريف التأمني يف ه تناولسن

  .املخاطر اإلرهابية املؤمن منها
   

                                      
 .ذكر أنواع التأمني -1
رسالة لنيل شهادة  - دراسة مقارنة -احلماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث ،واعلي مجال :أنظر -2

 . 290الدكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، ص 
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  :لغة تعريف عقد التأمني :األولالبند 
عدم توقع وأي ه ،غريهأو وأي سواءا كان من العد ،ضد اخلوفووه ،التأمني لغةمن األمن
 ،ورثته قدرا من املال متفق عليهوونال ه، ويقال دفع ماال مقسطا لي1مكروه يف الزمن اآليت

  .جعله أمينا عليه :أمن فالنا على كذاو ،جعله يف أمن :وأمن فالنا ،عويضا عما فقدأوت
   :صطالحاإ التأمني :البند الثاين

عملية حيصل مبقتضاها "فعرفه جانب من الفقه على أنه   ،جدال فقهيا كبريا فالتأمني قد أثار
املؤمن وهوعلى تعهد الطرف اآلخر  ،القسطوهوستأمن نظري مقابل يدفعه املوهوأحد الطرفني 

ويتحمل املؤمن على عاتقه جمموعة  ،لغري عند حتقق خطر معنيأول حل املستأمنبدفع مبلغ لصا
   .2"من املخاطر جتري املقاصة بينها وفقا لقوانني اإلحصاء

املؤمن أنّ يؤدي إىل املؤمن له  جبهتزم مبوعقد يل"أما جانب آخر من الفقه فعرفه على أنه 
عوض مايل آخر أو إيرادا مرتبا أو  ،لغا من املالإىل املستفيد الذّي اشترط التأمني لصاحله مبأو 

أو وذلك مقابل مبلغ حمدد  ،قق اخلطر املبني يف العقدأوحتيف حالة وقوع احلادث املؤمن ضده 
مادامت عملية التأمني تتضمن جانبني أحدمها و ."أقساط دورية يؤديها املؤمن له إىل للمؤمن

ثانيهما و ،اح التعريف السابق يف الوقوف عليهالتي أفلوقانوين يتعلق بعالقة املؤمن له باملؤمن 
ة التي ال يتصور رقوانني الكثوعلقة بعلم اإلحصاء املت الفنية األسسويستند إىل مجلة من القواعد 

رهاناأو ون هذا العقد عملية حمظورة لتضمنها مقامرة إالّ كان مضموا عقد التأمني دو، 
وأمام هذا النقد املوجه إىل التعريفني السابقني،  ،3اجلانب الذّي أغفله التعريف السابقووه

فعرفه البعض . ذهب جانب كبري من الفقه إىل البحث عن تعريف آخر جبانب النقد السابق
ممكن من املخاطر  متها مجع أكرب عددمه ،ت منظمةا هيئاأوهلبأنه عملية فنية تز"

من مقتضى ذلك و ،حتمل تبعتها عن طريق املقّاصة بينها وفقا لقوانني اإلحصاء،واملتشاة

                                      
 ص 2010،األردن،األوىل، املنتقي يف شرح عقد التأمني، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة رةأو هيثم حامد مس: أنظر -1
 .17ص  ،2005 ،منشاة املعارف اإلسكندرية ،أحكام قانون التأمني حممد حسني منصور، :أنظر -  2
 .15رة، املرجع السابق، ص أو هيثم حامد املص: أنظر -  3
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دفعه املؤمن يف اخلطر املؤمن منه على عرض مايل ي حالة حتقق ،من يعينهأو حصول املستأمن 
  .1باألقساط املتفق عليها يف وثيقة التأمني األولمقابل وفاء 

مع وجاهة هذا التعريف السابق إالّ أنه كان حمل للنقد من قبل الفقه بسبب تركيزه و
  .بقدر يفوق اجلانب القانوينوالشديد على اجلانب الفين للتأمني 

ذلك الذّي وه 2لتأمنيالقانوين لوالفين  انباجلعليه فإنّ التعريف الذّي وازن فعال بني و
Hemardوضعه الفقيه الفرنسي 

عملية حيصل مبقتضاها أحد " عرف التأمني على أنه  إذ .3
صاحل الغري يف أولتعهد لصاحله القسط على وهودفع مبلغ معني  املؤمن له نظريوهوالطرفني 

املؤمن الذّي حيمل على عاتقه جمموعة من وهوحالة حتقق خطر معني من الطرف اآلخر 
  .4"صاء وجيري بينها املقاصة وفقا لقوانني اإلح ،املخاطر

سواءا الفنية  ،ترجع أمهية هذا التعريف إىل إشتماله لألسس اليت يقوم عليها التأمنيو 
إجراء املقاصة فيما بينهم عن طريق جتميع وبني املستأمنني  التعاوناملتمثلة يف إعتماده على 

أمني القانونية اليت تتمثل يف أطراف عقد التأو جمموعة من املخاطر وفقا لقوانني اإلحصاء 
    .القسطو

                                      
 .17السابق، ص رة، املرجع أو هيثم حامد املص: أنظر -  1
 . 15ص   2008، األوىلعز الدين فالح، التأمني مبادئه وأنواعه، دراسة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة  :أنظر -2

3   - Hemard (j): Théorie et Pratique des assurances terrestres T.I PARIS ،19 99 P73 P 74. 
تضاه شخص املؤمن بأن يعوض شخصا آخر يسمى املؤمن له عن  على أنه عقد يتعهد مبق Planiolوكما عرفه الفقيه 

" خسارةاحتمالية يتعرض هلا هذا األخري مقابل مبلغ من النقود هوالقسط الذّي يقوم املؤمن له بدفعه إىل املؤمن 
  : وملراجعةالتعريف أنظر

- Ripert et Besson: Traité pratique du droit civil Français 11. 1954 N 1252. P 613. 
عقود الغرر واملقامرة  –اجلزء السابع، الد الثاين  –الوسيط يف شرح القانون املدين  -عبد الرزاق الشهوري :أنظر -4

  . 16، ص 1985والرهان واملرتب مدى احلياة وعقد التأمني ن دار النهضة العربية، القاهرة ن 
  .للفقه املصريوهونفس الرأي الذّي ذهب إليه الفقه الفرنسي املطابق 

  Picard (m) et besson (A) Les assurances -                       :يف الفقه الفرنسي راجع
-terrestres en droit français 1° Les contrat d’assurance Toms1 4°Edition.L.G.D.J  
1985 , P2.                  
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ه  747يف املّادة  القانون املدين اجلزائريفلقد عرفه  ا من الناحية القانونيةأمزم تعقد يل"بأن
إىل املستفيد الذّي اشترط التأمني لصاحله مبلغا من أو املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له 

قق اخلطر املبني بالعقد أوحتدث ة وقوع احلا حالأي عوض مايل آخر يفأو يرادا مرتبا إأو املال 
  .1"يؤديها املؤمن له للمؤمن أخرى دفعة مالية ةأيأو قسط  ذلك مقابلو

م أحكام التأمني من خالل عدة نصوص كان آخرها القانون رقم نظّاملشرع اجلزائري و
مجيع األحكام املخالفة  املتعلق بالتأمينات وألغى 07- 95رقم الذّي عدل ومتم األمر  04- 06
625إىل  619السيما املواد من  ،باإلضافة إىل أحكام القانون املدين ،له

مع العلم أن . 2
فيتضح  ،جاء به املشرع املصري نفس التعريف الذّيوهالتعريف الذي وضعه املشرع اجلزائري 

  :مماّ سبق أنّ التأمني يقوم على جانبني
ات التأمني بتغطية حيث يقوم املؤمن يف صورة مشروع من مشروع :جلانب الفنيا1
حيث  ،تقاضى منهم أقساطا معينةعدد كبري من املستأمنني ي من خالل التعاقد مع ،اخلطر

م بني جمموع املستأمنني من خالل ما يدفعونه من املنظّ التعاونجوهر العملية التأمينية يف يكمن 
يقوم املؤمن و ،ااملؤمن منه تي يتعرض هلا أحدهم بسبب املخاطرأقساط على حتمل اخلسارة ال

اإلحصاء التي يتم طبقا  3إجراء املقاصة بينها وفقا لقواننيوجتميع املخاطر املتشاة ذه العملية 
باإلضافة إىل  ،يضمن تغطية ما يتحقق من املخاطر املؤمن منهاوهلا حتديد سعر القسط على حن

 .قيامها بالعملية بة من الربح للشركة املؤمنة نظرينس

 األولحيث يسعى ،املؤمنو العالقة التعاقدية بني املؤمن له يتمثل يفو: القانويناجلانب . 2
ويلتزم املؤمن نظري احلصول على قسط  ،حادث خيشى وقوعهأو خطر غريه من أو لتأمني نفسه 

  .4يف حالة حتقق هذا اخلطر تعويض املستأمن عنهومعني بتغطية هذا اخلطر 

                                      
 16 ص املرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري، :نظرأ -1
املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم      1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر رقم  -2

 . 2007مايو 13املؤرخ يف  07-05
 .17حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص  :أنظر -  3
 .18حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص  :أنظر -  4
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فرغم اخلالف الفقهي حول  ،شريعة اإلسالمية منهموقف الوأما خبصوص عقد التامني 
فلم تسبق صياغة تعريف لنظام التأمني اإلسالمي كما  ،متحفظورافض ومشروعيته بني مقر 

إالّ ما كان من  ،فقهاء الشريعة اإلسالميةطرف للجانب الذّي يقرر مشروعيته كعقد من وحيل
إشارة عامة باإلسالم يف تأمينه القائم ولقد وردت  .التعاوينبعض هؤالء الباحثني يف التأمني 

اتفاق حول  على أنّ عدم وجود ،جتماعيريها من املوارد باسم التكافل اإلغوعلى الزكاة 
فبقول  .وسائلهوالنظام هذا ال يعين عدم وجود  ،مني يف اال اإلسالميصياغة ملفهوم التأ

تمع الغريب نظام التأمني قبل أن يعرف ا"... ي يف هذا الباب أو يوسف القرض رالدكتو
إذ كان بيت مال املسلمني ميثل  ،بقرون كان اتمع اإلسالمي يؤمن أفراده بطريقته اخلاصة

  ...."املالذو 1فيجد فيه العون ،شركة التأمني الكربى التي يلجأ إليها كل من نكبه الدهر
يؤمن اإلنسان من ليس هناك على وجه األرض نظام " ويقول الدكتور سليمان بن ثنيان 

 ،هذا النظام الشامل دينه إالّ نظام اإلسالمونفسه وماله ويف عيشه  ،تأمينا حقيقيا ،غري شطط
  .2"الكامل الوايف بكل االحتياجات

ن جمموعة من أو تع"ف الدكتور حسني حامد حسن التأمني اإلسالمي على أنه عرو
آثار األخطار  إتالفعلى  طار معينةأخأو يتعرضون خلطر  األشخاص يسمون هيئة املشتركني

 ،بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار ،بعضهمأو  ،التي قد يتعرض هلا أحدهم
االشتراكتحدده أو يسمى القسط على سبيل التربع وذاك بالتزام كلّ منهم بدفع مبلغ معني 

مية إدارة عمليات التأمني تتوىل شركات التأمني اإلسالو ،عقد االشتراكأو وثيقة التأمني 
استثمار أمواله نيابة عن هيئة املشتركني يف مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه و

   ."مها معا أو  ،مبلغا معلوما باعتبارها وكيالأو  ،األموال باعتبارها مضاربا
 خل عليه تعديالت طفيفة منهاأدورد الدكتور صاحل بن محيد نفس التعريف السابق أو و
  . أن يفيد استثمار األموال مبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالميةوقصد الربح  تبىنأن ي

                                      
 . 907، ص1977ي، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، بريوت، أويوسف القرض: أنظر -  1
 .308،ص 1993، األوىلالتأمني وأحكامه، دار العواصم، بريوت، الطبعة  سليمان بن ثنيان،: أنظر -  2
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ى يتسىن لكن حت ،كان هذا استعراض ألهم التعريفات التي وردت خبصوص عقد التأمني
جيب  ،مة عقد التأمني مع األخطار التي تشكلها األعمال اإلرهابيةلنا الوقوف عند حدود مالء

األسس الفنية التي يقوم عليها باإلضافة إىل امتياز أي نوع وف على أطراف العقد علينا الوقو
  . من التأمينات يصلح ألن يغطي األضرار الناجتة عن اإلجرام اإلرهايب

 :مدى قابلية أخطار اجلرائم اإلرهابية للتغطية التأمينية :الفرع الثاين

ع دائرة املسامهني يف توفري الضمان ة توسيأولإن فلسفة التأمني يف أساسها تقوم على حم
بشكل يعجز الكثريين  ،لدفع التعويضات املستحقة حني يتعرض األفراد ألضرار ضخمة 1املايل

تبديدها من خالل وجود عدد كبري و، إذ ميكن من خالل التأمني تشتيت اخلسارة 2على حتملها
حبق أحدهم مت تعويضه  حبيث مىت حتقق هذا اخلطر ،من األشخاص يتهددهم مجيعا خطر واحد

 .ننيأو من مبالغ املتع

  :اجلرائم اإلرهابية للتأمني من الناحية القانونية مدى قابلية أخطار :األولالبند 
يسعى الراغب يف التأمني إىل حتصني  ،يعد اخلطر احملور األساسي يف التأمني كعنصر مفترض

ي يرد عليه عقد التأمني  مما جيعل هذا بذلك يعترب مبثابة احملل الذّووه ،نفسه من آثاره املالية
 .جود اخلطرواألخري يتوقف يف قيامه على 

مقابل التأمني ترتبط ارتباطا وثيقا ومث أنّ عناصر التأمني األخرى املتمثلة يف قيمة التأمني 
 .3مبدى اخلطر املؤمن منه

أو ون املدين خيتلف عن معناه يف جمال القان ،لفكرة اخلطر معىن خاص يف جمال التأمنيو
يتميز عن  ،إقتصادي محيث أنّ اخلطر باملعىن التأميين إمنا يؤخذ مبفهو ،القانون التجاري

أما يف املفهوم التأميين  ،الذي يعين أنه أمر غري مرغوب فيه خيشى اإلنسان وقوعه .مفهومه العام

                                      
  .389،ص2007قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،: أنظر -1
خالد مصطفى فهمي، تعويض املضرورين من األعمال اإلرهابية، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، : أنظر -2

  .134، ص2007اإلسكندرية، 
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غري أو األمر مرغوبا فيه سواءا كان هذا  ،اآلثار املالية ألمر من األموروفإنّ ما خيشاه اإلنسان ه
لتشمل األمور غري املرغوب  ،هذا ما يترتب عليه إتساع فكرة اخلطر يف التأمنيو ،مرغوب فيه

تلك ترتب آثار مالية خيشاها وطاملا كانت هذه  ،واألمور املرغوب فيها على حد السواء ،فيها
 .1اإلنسان

، 2عىن العام يف كونه أمرا حمتماللكن اخلطر باملعىن التأميين يشترك بعد ذلك مع اخلطر بامل
وهذه خصائص  ،غري مؤكد الوقوع خيضع وقوعه للصدفة ،وهذا ما يعين أنه حدث مستقبل

 .اخلطر التي جيب توافرها حتى يصلح ألن يكون حمال للتأمني

فتحدد االلتزامات الناشئة عن وقوع  ،كما يطلق لفظ اخلطر على احلادثة اليت قد تقع
التي واحلادثة الواقعة نتيجة العمل اإلرهايب وطر املؤمن عنه يف األعمال اإلرهابية هاحلادثة  فاخل

املؤمن  أو وال يتوقف حدوثه على حمض إرادة املؤمن  ،تشكل عمال غري حمدد حدوثه مسبقا
عليه فإنّ و ،السبب املباشر الذّي من أجله قام عقد التأمنيواملربر واخلطر بوجه عام هو .3له

وهذا  ،وهم اين عليهم يف احلوادث اإلرهابية ،تمثل يف االعتداء الواقع على املؤمن هلماخلطر ي
فال يتوقف حدوثه على حمض إرادة أحد  ، حيدثأوالاخلطر غري حمقق الوقوع فقد حيدث 

 .4وإمنا متوقف على إرادة الغري مرتكب العمل اإلرهايب ،أطرافه

أن يكون  :عقد التأمني الشروط التالية هييشترط لتحقق اخلطر الذّي يكون حمالّ لو
  .إحتماليا وال يتوقف على حمض إرادة أحد املتعاقدين

  :مدى إحتمالية خماطر األعمال اإلرهابية :األوىلالفقرة 
االحتمال يقع بني حدين مها حد و ،انتقاء اليقنيواالحتمال وإنّ جوهر فكرة اخلطر ه

  .5دث ما خطرا تأمينيا جيب أنّ خيرج من منطقة التأكيدحد التأكيد فحتى يعترب حواإلستحالة 

                                      
 .41ص ، 1984ب د ن، القاهرة،  وسيط يف التأمينات اإلجتماعية،مصطفى حممد اجلمال، ال :أنظر -1

2- Picard (M) et Besson (A): OP. cit. P 43. 
 .141خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص  :أنظر -  3
دار النهضة  –ضحايا اإلرهاب بني األنظمة املسؤولية واألنظمة التعويضية  –ميلي حممد عبد الواحد اجل :أنظر - 4

 . 17، ص 2002العربية  القاهرة، 
 .42مصطفى حممد اجلمال، املرجع السابق، ص  :أنظر -5
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َ و بغض النظر  ،إسقاط األبرياءوحيث أنّ اجلرائم اإلرهابية دف إىل ضرب النظام العام
فإنّ أنشطة اجلماعات اإلرهابية تشكل دون  ،دون متييزوأعمارهم أو جنسيام أو عن دينهم 

حبيث حيتمل أن  ،فهي ليست حمققة الوقوع ،شك حوادث احتمالية ميكن حدوثها يف أي وقت
قد ال ،والبعيدأو  تقع وإن تنبأنا بوقوعها فال نعلم إن كانت ستقع يف املستقبل القريب أوالتقع 

فاخلطر يف اجلرائم اإلرهابية كحادثة احتمالية يتوقف حتقيقها على معيار موضوعي  .تقع أصال
لشخص باحتمال وقوع االعتداء اإلرهايب ال عليه فإنّ جمرد شعور او ،ليس معيارا شخصياو

الناجتة عن هذا وولكن الظروف التي أثرت على وقوع اخلطر  ،يعترب خطرا يستحق التأمني عليه
إذ أنّ املخاطر اإلرهابية يف حقيقتها حوادث تقع يف ظروف غري  ،االعتداء هي التي جتيز التأمني

وال ميكن كذلك توقع األضرار  ،تقبليةوتكون خارجة عن أية توقعات مس ،معروفة مسبقا
الزمان الذّي وقع فيه االعتداء واملكان ووالتي تتغري وفقا لظروف كل حالة  ،الناجتة عنها

سوق أسبوعية كما أو فاخلسائر التي تترتب على وضع متفجرات داخل مدرسة  ،1اإلرهايب
ي قد تقع من جراء االعتداء ليست هي نفس اخلسائر الت ،حصل يف عديد املناسبات يف اجلزائر

 يكون األوىلاألسلحة النارية فأو باستعمال السالح األبيض بعض األشخاصأو على شخص 
                 .على املمتلكاتأو أخطر سواءا على األشخاص ومداها وخسائرها أضخم 

 :ينإرادة أحد املتعاقد خماطر األعمال اإلرهابية على مدى عدم توقف :الفقرة الثانية

فإنّ هذا اإلحتمال ال يقوم بالضرورة  ،إذا كان اخلطر بطبيعته أمرا حمتمال مثلما بيناه سابقا
ذلك  ،عدم وقوعهأو إذا كان وقوع اخلطر خاضعا لسيطرة واحد ممن ترتبط مصاحلهم بوقوعه 

ؤكدا كلما كانت مصلحته سوف جيعل وقوعه م ،أنّ سيطرة أي من هؤالء على وقوع اخلطر
جيعل وقوعه مستحيال مىت كانت مصلحته يف أو  ،احلال بالنسبة للمؤمن لهوكما ه  يف وقوعه

التأكيد يتعارضان مع ووكل من اإلستحالة  ،احلال بالنسبة للمؤمنوعدم وقوعه كما ه
الذي يبطل بطالنا مطلقا يف هذه احلالة إلنعدام حمله  ،اإلحتمال الذي تقوم عليه عملية التأمني

يتفرع عن شرط اإلحتمال السابق   - كما يرى الفقه  -هذا الشرط لذا فإن ،اخلطروهو
   .يرتبط بهو
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إذا كان األمر يثري صعوبة بالنسبة لألحداث التي ميكن أن يكون إلرادة اإلنسان دخل و
فاملسألة  ليست كذلك فيما يتعلق باألحداث التي يستقل وقوعها أصال عن إرادة  ،فيها

سقط أوتة لألحداث الطبيعية كالفيضانات التي تتلف احملاصيل الشأن بالنسبوكما ه ،اإلنسان
  . األرواح

أو بناءا على ذلك جيب أن يتوقف حتقق اخلطر على أمر خارجي عن إرادة أحد العاقدين و
اليت تنطبق متاما على طبيعة  ،مبعىن خضوع هذا اخلطر للصدفة ،كليهما حىت يصح التأمني عليه

إذ أنّ أغلب الضحايا يف األعمال  ،اصية متيزها عن باقي اجلرائمبل هي خ ،اجلرائم اإلرهابية
سوء طالعهم يف خضم األحداث فالعمل وقعهم حظهم السيئ أو اإلرهابية هم أشخاص 
وضد أشخاص غري مستهدفني  ،إالّ نشاط إجرامي يف أماكن حمددةواإلرهايب يف غالبه ما ه

رهايب من خالل نشاطه اإلجرامي إىل بث يهدف اإلو ،من أجل الدعاية اإلعالمية ،لذوام
إسقاط أكرب عدد ممكن من الضحايا بغض النظر عن مراكزهم و ،الرعب يف نفوس األشخاص

العاملي ملشروعه ومن أجل لفت أنظار الرأي العام احمللي  ،جنسيامأو جنسهم أو مستويام أو 
    .1شروع التنظيم الذّي يعمل حلسابهأومل

اجلرائم اإلرهابية هم ضحايا بالصدفة مما جيعل األخطار النامجة عن تلك عليه فإن ضحايا و
إذا  فاخلطر اإلرهايب ،خلطر حدث خيضع وقوعه للصدفةاجلرائم تنطبق عليها خاصية أن يكون ا

نَ األخطار النامجة عن اجلرائم اإلرهابية ال تتوقف على ذلك أ ،حمال للتأمنييصلح ألن يكون 
ألنه من غري املعقول أن تكون للمؤمن له إرادة يف تعريض نفسه  ،ؤمن لهال املوإرادة املؤمن 

وال ميكن تصور قدرة املؤمن على دفع هذه األضرار من  ،ألضرار اجلرمية اإلرهابية من جهة
  .2جهة ثانية

أم يؤمنون  .هل األشخاص يؤمنون أنفسهم ،السؤال الذّي يطرح يف هذا السياقو 
   .عا ضد األخطار التي قد تسببها اجلرائم اإلرهابية ؟أم االثنني م .أمواهلم
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مدى تالؤمها مع األخطار ويف حقيقة األمر أنّ املسألة مرتبطة باألسس الفنية للتأمني 
لكن جيب القول بأنه يف حالة اقتصار التأمني  ،ما سنقف عنده يف الفرع املوايلووه ،اإلرهابية

مع أو مع السرقة أو  ،ى اجلرائم اإلرهابية مع احلريقأو تست. على األخطار التي تصيب األموال
عليه يتسع جمال إمكانية املؤمن له ألن يعود إىل الطرق و .الفيضاناتوالقوة القاهرة كالزلزال 

نسبتها لالعتداء واحملل التجاري أو اإلحتيالية يف مسامهته يف اخلطر املؤمن منه كحرق املرتل 
إالّ أنّ شركات التأمني  ،نها، من أجل احلصول على التعويضأخطاره املؤمن مواإلرهايب 

يفترض أن يكون لديها جمموعة من اخلرباء الذّين يلعبون دورا مهما يف جمال الوقوف على 
   .مدى مسامهة املؤمن له يف إتيان الفعل املؤمن منه

األخطار على سالمتهم البدنية من وحياة األشخاص  ىأما إذا تعلق األمر بالتأمني عل
يف هذا املقام من أجل احلصول على مبالغ  ،اإلرهابية فمسامهة املؤمن له يف إيقاع األذى بنفسه

  .غري منطقيوغري متصور وفه ،تأمينية
بعد هذا العرض للخصائص التي يتميز ا اخلطر حتى يكون حمل للتأمني ومقارنتها 

أو ا خلصوصيتها سواءا من حيث مداها نظروباألخطار اإلرهابية ميكن القول أنّ هذه األخرية 
من حيث حساسيتها فهي تصلح فعال ألن تكون حمال للتأمني عنها  نظرا ملا ختلفه من أضرار 

  .هذا ما حصل فعال يف فرنساومواجهة تبعاا أو جسيمة لكلّ ضحاياها 
   :األسس الفنية للتأمني ومدى انطباقها على األخطار اإلرهابية :البند الثاين

ألفراد م التأمني على أسس فنية دف مجيعها إىل حتقيق التضامن بني جمموعة من ايقو
 ،1وإجراء املقاصة بينها وفقا لقوانني اإلحصاء ،خطار متشاةأوأل يتعرضون خلطر واحد

يتم بني جمموع املؤمن هلم بغرض محايتهم من خطر يتهددهم عن طريق دفع مبلغ من  التعاونف
بني هذه اموعة قصد  التعاونالقسط إىل املؤمن الذي يساهم يف دمج قيمة التأمني ميثل 

على أن يتعهد املؤمن بأداء معني عند حتقق اخلطر  ،التأمني من اخلطر الواقع على أي  منهم
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املؤمن منه وهذا بعد إجراء املقاصة بني جمموعة من املخاطر اليت حيتمل حدوثها وفقا لقوانني 
   .1اإلحصاء

حتى  ،ؤمن حتى يقوم بإبرام عقد التأمني أن يتأكد من توافر األسس الفنية للتأمنيوعلى امل
حد تنطبق هذه األسس الفنية الناجتة  فإىل أي ،2يتمكن من إجراء تأمني ضد اخلطر املؤمن منه

  عن خماطر اجلرائم اإلرهابية ؟
مع األخطار  لإلجابة على هذا السؤال سوف نقوم بتوضيح تلك األسس مث نقاراو

  .اإلرهابية حتى نرى مدى إمكانية التأمني عنها
  :بني املؤمن هلم التعاون :األوىلالفقرة 

أو بل يتج ،املؤمن لهوال ينبغي النظر إىل عملية التأمني من خالل العالقة الفردية بني املؤمن 
الراغبني يف  ن هلم ؤمن بني أكرب عدد من املؤميديرها املوز األمر ذلك إىل رابطة فعلية ينظمها 

  .3تغطية أنفسهم من خطر معني
توزيعه بينهم وال شك أنه عندما يتحمل عدد كبري من األشخاص اخلطر عن طريق تفتيته و

 اونـالتع قـوم املؤمن بتنسيـإذ يق ،وعـيتحمل تبعته امو 4ذا اخلطرـفإنه يتالشى أثر ه
 Mutualité أمر  التعاونف ،أمني على كافة املشتركنيفيلقي عبء الت ،بني جمموع املؤمن هلم

إذ  خيلق األمان هلم و يف األقساط مفترض يف العملية التأمينية ألنه يوزع املخاطر بني املشتركني
هذا ما مييز التأمني عن العمليات و ،حتمل اخلطر عنهمويشعرهم بوقوف اآلخرين معهم 

  .رتب مدى احلياةاإليراد املواألخرى املشاة له مثل االدخار الفردي 
دف اإلخالل  ،ملاَ كانت األخطار اإلرهابية عبارة عن استخدام للقوة من جانب اجلناةو

إلقاء الرعب وأمنه للخطر عن طريق إيذاء األشخاص وتعريض سالمة اتمع وبالنظام العام 
تمل وعلى اعتبار أنّ املخاطر اإلرهابية أمر حم ،أمواهلم للخطرووتعريض حيام  ،بينهم

ن هؤالء أو أمام هذا كله فاألمر يستلزم تع ،قد تصيب كلّ واحدة من أفراد اتمع ،حدوثها
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احملتمل ويرغبون يف الوقاية من نتائجه السيئة واألفراد الذّين يتهددهم هذا النوع من األخطار 
ن أو حيث يتع1فلزاما عليهم تشكيل جبهة للدفاع املشترك ضد األخطار اإلرهابية ،حدوثها

هؤالء األشخاص ملواجهة هذه األخطار عن طريق مسامهة كلّ منهم بقسط تأميين يدفعونه 
  .للمؤمن

ال يتأتى إالّ من خالل اشتراك كافة املؤمن هلم يف عقد التأمني من اخلطر  التعاونهذا 
فتقوم  ،ممتلكام هلذا النوع من اخلطر الشاملوسالمتهم وخشية تعرض حيام  ،اإلرهايب

  .كات التأمني بتوزيع األخطار احملتمل حدوثها على املؤمن هلمشر
يتعمد اجلاين إحداثها أنها فقدت عنصرا  ،ليس معىن أنّ اجلرمية اإلرهابية جرمية عمديةو

  .أساسيا من عناصر اخلطر ذلك ألنّ اجلاين ال يعترب طرفا يف عقد التأمني
وع اخلطر الذّي يتماشى مع مقاصد مث إنَ إشتراط عدم علم املؤمن له املسبق بوقت وق

يتماشى  ،التأمني التي تقوم على فكرة محاية اإلنسان ضد ما قد جيلبه له القدر من صدف سيئة
  .مع طبيعة األخطار اإلرهابية التي تنفرد هلذه اخلاصية

لقد أثار األستاذ خالد مصطفى فهمي تساؤال مهما يتمثل يف مدى إمكانية التأمني من و
   .رائم اإلرهابية حمدد كاجلخطر غري

رد األستاذ خالد مصطفى فهمي على هذا التساؤل بتأكيده أنّ املؤمن له قد يقوم بالتأمني و
يف وال يسأل املؤمن إالّ عن اخلطر املؤمن منه  ،لكن عند تفاقم هذا األخريوعلى حدوث اخلطر 

فااللتزام يظل ثابتا ال يزيد  ،تزام املؤمنحدود مبلغ التأمني الذّي ال ميكن الزيادة فيه إالّ مبقدار ال
  .ال ينقصو

ففيما يتعلق باحتمالية زيادة اخلطر اإلرهايب عن مبلغ التأمني فإنّ املؤمن يلتزم بأنّ يدفع 
ويرى بأن تلتزم  ،زت األخطار اإلرهابية املبلغ احملددأو التعويض يف حدود مبلغ التأمني مهما جت

  .قيمة تعويض اخلطر الواقعودفع الفارق بني مبلغ التأمني   الدولة وفقا لصندوق الضمان ب
لكن ينبغي اإلشارة إىل أنّ املؤمن عندما يقوم بتحديد قيمة األقساط التي جيب دفعها من  

مادامت آثار األخطار و .عليه أن يراعي تناسب اخلطر مع قيمة األقساط  ،قبل املؤمن هلم
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فمن غري املعقول  ،املمتلكاتأو نا سواءا على األرواح كارثية أحياوعظيمة واإلرهابية وخيمة 
عدد املسامهني املؤمن هلم ال يصل إىل أو  ،أنّ يكون سقف القسط فيها أقل من درجة خطورا

وعلى العموم ال جيب على شركات  ،فإنّ اشتراكام ال تغطي تلك األضرار ،احلد املطلوب
قم األضرار من حسابات التأمني عن احلوادث التأمني أن خترج تلك احلوادث املسببة لتفا

عليها أن تقوم بتعديالت من شأا أن توسع من نظرا الضيقة ملفهوم انتشار هذا و ،اإلرهابية
وعليه وضع تشريع يقر التأمني عليها وفق منظومة العمل داخل الدولة يف  ،النوع من املخاطر

   .1إطار ضمان األضرار اإلرهابية
   :عوامل اإلحصاء: ةالفقرة الثاني

مقدار جسامتها وتساعد قوانني اإلحصاء املؤمن يف معرفة احتماالت وقوع األخطار 
فمثال يستعني املؤمن  2مالحظة أكرب عدد من احلاالتووذلك من خالل تتبع  ،مقدما

 مبناسبة ،3باإلحصائيات ملعرفة نسبة الوفيات التي تقع بني جمموعة من الناس خالل فترة زمنية
على وجه التقريب معرفة ولوإذ يستطيع  .خماطر حمددة كاملخاطر املنجرة عن اجلرائم اإلرهابية

فآلية 4مقدار األقساط الالزمة مجعها لتسديد مبالغ التأمني التي تستحق ملن يتحقق اخلطر لديه
مقدار اخلسائر واإلحصاء تستند على قيام شركة التأمني بإحصاء عدد األخطار التي وقعت 

اخلسائر خالل ومث تتوقع على ضوء ذلك اإلحصاء النسب احملتملة لتلك األخطار  ،النامجة عنها
وحتسب التعويضات املتوقعة مث تقسمها على املؤمن عليهم لتحديد نصيب كلّ  ،سنة قادمة

واحد منهم فيها  حيث يدفع هذا املبلغ كقسط للشركة مضافا إليه املصاريف اخلاصة التي 
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كما أنّ املؤمن يف العملية اإلحصائية يلجأ إىل قانون  ،1نسبة من األرباحولعموالت اوتتحملها 
  .2قانون األعداد الكبريةأو  ) La loi des grands nombres(الكثرة 
فإىل  .عليه فإنّ للخطر املؤمن منه شروط فنية جيب مراعاا عند القيام بعملية اإلحصاءو

  :األعمال اإلرهابية ؟ أي حد تتوافر هذه الشروط يف خماطر
معها  التعاونيكون  ،مبعىن أنه كلما كانت األخطار كثرية الوقوع:إنتشار املخاطر:أوال -

ومن مثّ فإنّ األخطار غري املنتشرة تكون حسابات تقديرها  ،بعوامل اإلحصاء حمققا نتائج أفضل
غري صاحلة فنيا للتأمني ما جيعلها وهومما يصعب إجراء عوامل اإلحصاء عليها    ،غري منتظمة

 .ألا ال تسمح بتطبيق قانون الكثرة ،عليها

 فما مدى توافر اإلنتشار يف خماطر األعمال اإلرهابية حىت تكون قابلة للتأمني ؟ 

على جمموعة من املؤمن هلم دفعة أو أي ال يقع يف مكان واحد  :تفرق املخاطر :ثانيا -
يكون موزعا على عدد كبري حتى ال يتعرض املؤمن لكن يلزم عمومية اخلطر  وأن و ،واحدة

 3حينها يستحيل عليه تعويض كافة املؤمن هلموإىل وقوع اخلطر املؤمن منه يف وقت واحد 
 .التوزيع كلما سهل على املؤمن التأمني عنهوفكلما أتصف اخلطر بالعمومية 

خلطر نادر احلدوث فإنه مبعىن أنه إذا كان ا :إنتظام وقوعهاأو تواتر املخاطر  :ثالثا -
بالتايل إجراء اإلحصاء عليه ألن ظهوره يكون و ،يصعب تقدير احتماالت حدوثه مستقبال

                                      
 .33ص  32حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص  :أنظر -  1
ت مرات متكررة وكثرية وفقا يقصد بقانون األعداد الكبرية النسب التي ميكن استغالهلا من حساب االحتماال -2

نقصاا، ملزيد من أو لألسباب العادية لتحقيق اخلطر ومبعزل غن األسباب الطارئة التي تؤدي إىل زيادة نسب اخلطر 
 .46رة، املرجع السابق، ص أو هيثم حامد املص :املعلومات، أنظر

ملتضررين من الزلزال يف وقت واحد، إالّ إذا كان فإنه يصعب على املؤمن تعويض ا ،إذا وقع زلزال على مدينة :فمثال -3
مستقبال قيمة القسط التأميين، وأنّ تكون هذه املناطق معرضة ألخطار الزلزال، وتطبيقا لذلك فإنه وعلى سبيل رفع قد  

ن يف مصر، ولكن بدأت شركات التأمني يف التأمني م 1992املثال مل يكن يؤمن من أخطار الزلزال قبل وقوع زلزال 
  .الزلزال عقب حدوثه

أما بالنسبة لألخطار الربكانية والتي تعترب نادرة احلدوث مبا ال يسمح معه تطبيق قوانني اإلحصاء عليها، إذ ال ميكن  -    
  .ضبط احتماالت حدوثها وحتديد سعر القسط املناسب هلا، مما يستعبد التأمني عليها

-Picard (M): Besson (A).OP.cit.P25. 
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كما يصعب على املؤمن  ،عليه غري منتظم مما يصعب حساب احتماالت وقوعهووليد الصدفة 
 .1تقدير مبلغ القسط الذّي يلزم به املؤمن له

إذ و ،خطار اإلرهابية فإنه يتضح لنا أنّ هذه األخريةبتطبيق هذه األسس الثالثة على األو
تتسع احتماالت حدوثها يف بعض املناطق و ،كانت غري منتشرة احلدوث إالّ أنّ وقوعها يتكرر

خاصة املناطق اليت متتاز بالكثافة واملناطق العسكرية أو بصفة خاصة املناطق السياحية و
اإلرهابية يتماشى مع إمكانية إجراء عوامل عليه فإن التأمني غلى األخطار و ،السكانية
من خالل ضبط احتماالت وقوعها يف ظل سابقة حدوث هذه األخطار اإلرهابية يف  ،اإلحصاء

تلك املناطق بصفة متكررة  كما أنّ شركات التأمني التي كانت ال تقبل يف املاضي التأمني من 
بعد وقوع هذه األخطار الفيضانات  عدلت من حساباا وبعض األخطار كالزلزال 
  .كفيضانات باب الواد مثال

أما فيما يتعلق بضرورة أنّ يكون اخلطر التأميين موزعا يتصف بالعمومية حتى ميكن تأمني 
فإن األخطار اإلرهابية عادة ال حتدث يف أماكن حمددة بل حتدث يف أماكن متفرقة  ،عليه

والية من اهلجمات اإلرهابية رغم أو حيث مل تسلم منظمة  ،ما كان حيصل باجلزائروهو
ضاريسها أوتحتى مركزة بسبب مواقعها اجلغرافية ومتكررة وديدها املناطق بصفة متتالية 

الفرار واالختفاء بسهولة والطبيعية التي تساعد اجلماعات اإلرهابية يف تنفيذ عمليام اإلجرامية 
 .إخل.. .املديةوالبليدة وتيزي ووز  :اطقمن هذه املنوالعسكرية ومن متابعة اجلهات األمنية   

عليه فإنّ عمومية األخطار و ،األخرى تتواجد يف مناطق متفرقةوحيث أنّ هذه الواليات 
إالَ أنَ هناك ما ذهب  متفرقة ما يسهل إمكانية تأمينها وهي يف مناطق موزعة وليست واضحة 

ني اإلحصاء ال ميكنها حتديد أقساط مبعىن أنّ قوان ،إىل أن اخلطر اإلرهايب غري منتظم الوقوع
ولكنها زادت  ،فإنّ هذا ميكن الرد عليه بأنّ األخطار اإلرهابية ليست نادرة احلدوث ،التأمني

رغم تراجعها يف اجلزائر إالّ أا ال وباملقابل ويف بعض البلدان ونة األخرية و انتشرت يف األو
يف تغطية تلك ) املؤمن هلم ( الضحايا  مما يستلزم مساعدة،زالت حتصل من فترة إىل أخرى

 ،وللمؤمن أن يرفع من قيمة القسط التأميين حتى يغطي التأمني عن تلك األخطار ،األخطار

                                      
 .158خالد مصطفى فهمي املرجع السابق ص  :ظرأن -1
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املستثمرين يف التأمني من األخطار اإلرهابية مبا وعن طريق تشجيع جمموعة رجال األعمال و
   .1محاية الضحايا بالتاّيل املساعدة على وم يف التخفيض من سعر القسط  يساه

   :إجراء املقاصة بني املخاطر: الفقرة الثالث
موضع التطبيق  التعاونتعين املقاصة بني املخاطر التي يتعرض هلا املؤمن هلم وضع مبدأ 

حبيث يقوم املؤمن بتنظيم عملية التأمني من خالل توزيع عبء املخاطر الالحقة ببعض  ،العملي
  .2ن أن يتحمل املؤمن أدىن عبء من ماله اخلاصعليهم مجيعا دو ،املؤمن هلم

  :والبد إلمتام عملية املقاصة بني املخاطر من حتقق عنصرين أساسيني مها

 :راملخاط جتانس :أوال -

وال يشترط التجانس  ،التي يتم إجراء املقاصة بينها 3اثل املخاطر املدروسةأومتفيجبتجانس 
فيمكن جتميع املخاطر من حيث طبيعتها يف جمموعات  ،بل يكفي جمرد التشابه ،املطلقوالتام 

التأمني من و ،مثل التأمني على احلياة ،ختتص كل جمموعة منها بتأمني مستقل ،متشاة
ميكن إجراء تقسيم فرعي لكل نوع حسب طبيعة اخلطر و ،التأمني من األضرارو ،املسؤولية

أو  ،العقاراتووضوعها كاملنقوالت كما ميكن تقسيم املخاطر وفقا مل .السرقةومثل احلريق 
 ،وفقا لقيمتها حيث جتمع األشياء ذات القيمة املتقاربة حتت سقف نفس النوع من التأمني

يؤدي إىل عدم إخالل التوازن وذلك إلجراء املقاصة بني أخطار غري متقاربة القيمة على حنو

                                      
 .160خالد مصطفى فهمي، املرجع السابق، ص  :أنظر -  1
 .31حممد مصطفى حسني منصور، املرجع السابق ص  :أنظر -  2
   :جيب لكي تنجح عملية املقاصة بني األخطار، أن تكون هذه األخرية متجانسة من نواح أربعة هي -  3
  أخل...السرقةأو احلريق أو ن تكون مجيع األخطار الداخلة يف املقاصة متعلقة بالوفاة كأ :من حيث الطبيعة. 1
أو عقار الذّي قد يكون مرتال أو ففي التأمني من احلريق مثال قد يكون اخلطر متعلقا مبنقول  :من حيث املوضوع. 2

ب تقسيمها إىل فئات متشاة حبسب مصنع، فال يعقل أن جتمع كلها يف وعاء واحد إلجراء املقاصة، بل جيأو شركة 
  .موضوع كل منها

  .وآخر قيمته باهضة) يسرية ( إذ ال يتصور أن تتم املقاصة بني مرتل قيمته زهيدة  :من حيث القيمة. 3
  .إذ من غري املعقول إجراء املقاصة بني تأمني ملدة قصرية وآخر ملدة طويلة :من حيث املدة. 4

 .68.69محدي أمحد سعد، املرجع السابق، ص  :تفاصيل  أنظرللمزيد من ال           



  كام تعويض ضحايا الجرائم اإلرهابيةحأ                                      : الباب الثاني

455 

 

وضع عقود التأمني متقاربة  حيث ينبغي ،ينبغي أخريا تشابه األخطار من حيث مداو ،املايل
  .املدة من خطر معني يف جمموعة واحدة حتى يسهل على املؤمن إجراء املقاصة بينها

 :كثرة املخاطر: ثانيا -

حيث جيب توافر عدد كبري من احلاالت املعرضة لنفس اخلطر حتى ميكن املوازنة بني 
فالكثرة الزمة الستنتاج معلومات  ،التعويض الواجب دفعه عند حتقق اخلطرواألقساط املدفوعة 

كلّ ذلك  حتديد احتمال درجة حتققها وبها قيمة األضرار التي تسبودقيقة عن عدد احلوادث 
   .1عوامل اإلحصاءووفقا لقانون األعداد الكثرية 

قيام "تبعا ملا سبق ذهب البعض إىل تعريف املقاصة بني املخاطر على أنها وعلى العموم و 
زيع آثار املخاطر املؤمن ضدها على مجيع املؤمن هلم عن نفس هذه املخاطر إذا ما املؤمن بتو

إنما يقاص بني آثار  ،حبيث ال يدفع من رأمساله شيئا ،بعضهمأول ،حتقق خطر منها ألحدهم
  . 2بني جمموع أقساط التأمني املتحصلةواملخاطر الواقعة أو اخلطر 

ال ميكن التأمني منها إالّ بعد إجراء  ،مال اإلرهابيةفيما يتعلق باملخاطر النامجة عن األع
من  ،إحصائيات عن األعوام السابقة قبل أن تلعب شركة التأمني دورها لصاحل هذه األعمال

بإجراء مقارنة ) املؤمن(مث تقوم الشركة  ،خالل التغطية التأمينية الكاملة لتلك األخطار
وإجراء  ،وقوع أعمال إرهابية مستقبليةمع وضع حسابات الحتماالت  ،للسنوات السابقة

القسط الالّزم مجعه من وبني كل من مبلغ التأمني املفترض سداده و ،املقاصة بني تلك املخاطر
يف تفادي تلك  التعاونفيتحقق  ،حتى ميكن توزيع النتائج الضارة هلذه املخاطر ،املؤمن هلم

 ،ن ال يتحمل شيئا إالّ يف حاالت استثنائيةفإنّ املؤم ،وكما سبق التطرق إليه ،النتائج السيئة
فمهمته هي مجع أكرب عدد ممكن من املؤمن هلم عن األخطار املتشاة حتى يفي ما جتمع لديه 

  .من أقساط لتعويض  األضرار التي  حتققت
من وومن خالل العرض السابق نستنتج أنّ األخطار اإلرهابية تتفق من حيث طبيعتها    

إن اختلفت و ،ع مقتضيات إجراء املقاصة بني املخاطر التي يتطلبها التأمنيحيث موضوعها م

                                      
 .31حممد حسني منصور، املرجع السابق، ص  :أنظر -1
 . 76، ص 2004دار النهضة العربية، القاهرة،  ،الوسيط يف عقد التأمني خالد مجال أمحد حسن، :أنظر -2
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هذا يتطلب من املؤمن مراعاة التجانس يف و .القيمةأو هذه األخطار اإلرهابية من حيث املدة 
نفس الشيء بالنسبة لقيمة الشيء املؤمن عليه حتى ميكن و ،مدة املخاطر التي يقوم ا التأمني

ليتحقق له التوازن املطلوب بني احلقوق  ،ة القسط املناسب على املؤمن لهتقدير قيم
بل له  ،عدم إجراء التأمني ،اختالف مداأو  ،وليس معىن ارتفاع قيمة املخاطر ،االلتزاماتو

ما وهو ،أنّ يقبل التأمني مث يلجأ إىل وسيلة أخرى ليؤمن نفسه ضد خماطر حتقيق هذا اخلطر
 . املعمول به يف فرنساواملشاركة فيه  أو مني جنده يف إعادة التأ

  :أحكام التغطية التأمينية ملخاطر اجلرائم اإلرهابية:الفرع الثالث
 ،يضمن التأمني ضد أخطار اإلرهاب لضحاياه احلصول على التعويضات املناسبة    

لى يف إطار التأمني عأو  ،قد يتم يف إطار التأمني على األشخاص ،يف كلَ األحوالووه
ما تدركه شركات وال شك أن األخطار املؤمن عليها تزيد يف حالة اإلرهاب  وهو .املمتلكات

  .1حيث تقوم بالزيادة يف قيمة األقساط ،التأمني عند إعداد شروط عقود التأمني
فهي ال ،رغم أنَ إعمال تقنية التأمني يف جمال األخطار النامجة عن اجلرائم اإلرهابيةو    

إالَ أنَ املشرع اجلزائري كان سباقا يف هذا  ،2 يف التشريعات املقارنةاألوىلها زالت يف مراحل
حينما أخذ مببدأ التأمني على خماطر اجلرائم اإلرهابية  ،3الباب مقارنة جبل التشريعات العربية

على سبيل ولو 20/02/2006املؤرخ يف  06/04املعدل بالقانون 95/07عن طريق األمر رقم 
  .سنربزه الحقا اجلواز مثلما

                                      
  .340أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص: أنظر -1
  .37يدة، املرجع السابق، صقادة شه: أنظر -2
حيث أن جل التشريعات العربية تستبعد التغطية التأمينية للمخاطر املنجرة عن اجلرائم اإلرهابية، على غرار املشرع  -3

املصري مثال، أما الدولة اليت كان هلا السبق يف هذا اال هي دولة الكويت، وذلك عندما أعلنت إحدى شركات 
هلا لتغطية خماطر األعمال اإلرهابية، وهذا بعد احلادث الذي تعرض له مقر جريدة السياسة الكويتية التأمني فيها عن قبو

وذلك عن طريق بند خاص يرد يف ملحق وثيقة التأمني يقضي بإلتزام املؤمن بتغطية  1990أفريل  10يوم األربعاء 
ألمن والنظام العام يف اتمع على غرار اخلسائر اليت ميكن أن تنشأ عن أي إعتداء يهدف إىل اإلضرار جسيم با

  .ملزيد من املعلومات حول هذه املسألة. اإلعتداءات اإلرهابية
هل ميكن أن يلعب التأمني دورا لصاحل ضحايا العمليات  –أمحد مصطفى، التأمني يف مواجهة اإلرهاب : أنظر -  

  .16، ص1994يناير  15  52جملة مصر للتأمني، العدد  –اإلرهابية 
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الفنية للتأمني يف خماطر األعمال اإلرهابية إىل احلد الذي وبالرغم من توافر األسس القانونية 
إال أنه توجد بعض الصعوبات اليت تعيق إمتام  ،مثلما رأينا يف الفرع السابق ،جيعلها قابلة للتأمني

شركات التأمني بعدم توافر من بينها تذرع و ،العملية التأمينية على هذا النوع من املخاطر
خاصة ضرورة أن يكون اخلطر منتشرا من  ،الناحية الفنية للتأمني فيها على الوجه املطلوب

وهي الذريعة اليت تتمسك ا شركات التأمني اليت ترى يف  ،األشخاصواملكان وحيث الزمان 
حساب أو  نها   أمام إجراء املقاصة فيما بي قلة إنتشار خماطر األعمال اإلرهابية عائقا

  .1وعدم إمكان جتميعها يف جمموعة متجانسة ،إحتماالت وقوعها
 على خماطر اجلرائم اإلرهابية   كما قد تتمسك شركات التأمني بإستبعاد هذا األخري

عدم وجود معلومات كافية عن طبيعة األضرار اليت يؤمنون أو  ،إستنادا ملبدأ حرية التعاقد
مما  2باإلضافة إىل أن األضرار احملتملة قد تزيد عن املبالغ املتاحة ،امدى إحتمال حدوثهو ،عليها

مما قد يعرضها للخسائر  ،قد يكلفها مبالغ كبرية ال ميكنها مجعها من املؤمن هلم يف ظل قلتهم
  . 3أن خماطر اجلرائم اإلرهابية تتسم يف معظم األحيان بالفداحةوخاصة  ،إلفالسأول

تطيع القول بأن التأمني على خماطر اجلرائم اإلرهابية ال زال نس ،ورغم كل هذه التحديات
وبفضل القيام  ،متاحا يف سوق التأمني بشروط معينة تتجه إىل التحسن بفضل ضغط السوق

هذا ما ذهبت إليه  عديد الدول و ،بترتيبات بني جمموعة من الشركات ملواجهة هذه األخطار
. اعد يف جرب األضرار النامجة عن اجلرائم اإلرهابيةكوسيلة تس ،عندما قررت فتح جمال التأمني

أصبح سوق التأمني على حافة اإليار منذ أصبحت معظم  2001مع ذلك فإنه يف اية سنة و
   .2001سبتمرب  11شركات التأمني ال ترغب يف تغطية هذه األخطار منذ أحداث

تأمني مع الدولةمن شركات إعادة الوللخروج من هذا املأزق أقامت شركات التأمني و
خالل ما يسمى الصندوق املركزي إلعادة التأمني نظاما تأمينيا  خمصصا لبوالص التأمني عن 
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مسي بإدارة ، Caisse Centrale de Réassurance(CCR) األخطار الكبرية كاإلرهاب
    .إعادة التأمني على األخطار الناشئة عن أعمال اإلرهابوالتأمني 

« Gestion de l’assurance et de la réassurance des risques Attentats et 

actes de terrorisme » 
مبوجب هذا النظام تلتزم شركات التأمني يف اإلحتاد وإذ  ،هذا ما حصل يف فرنساو

باإلشتراك يف هذا النظام التأميين مع فتح باب اإلختيار للشركات  ،الفرنسي لشركات التأمني
فإنه ميكن  ،أما بالنسبة لألضرار اليت يغطيها النظام السابق ،مني املباشراألخرى اليت تقوم بالتأ

1"بضمان حوادث احلياة"تعويضها وفقا لنظام تأميين إرادي يسمى 
 Garantie des 

accidents de la vie. الوفاة أو الذي يكاد يغطي متاما النتائج املترتبة على اإلصابات البدنية
  .النامجة عن األعمال اإلرهابيةوكذلك األضرار اإلقتصادية 

بالرغم من إدراج املشرع أخطار األعمال اإلرهابية ضمن األضرار اليت وأما يف اجلزائر 
إال أن اإلقبال من طرف املؤمن هلم على تأمني ممتلكام من  ،2ميكن لشركات التأمني تغطيتها

األضرار وتأمني على اخلسائر شأنه يف ذلك شأن ال ،خماطر اإلعتداءات اإلرهابية ال يزال بعيدا
لعل األمر يعود موعة من األسباب و ،3الفيضاناتوالنامجة عن احلوادث الطبيعية كالزلزال 

  :من بينها
األضرار النامجة عن اجلرائم وأن املشرع اجلزائري أقر بإمكانية التأمني على اخلسائر .1

زم شركات التأمني بتغطية هذا اإلرهابية على سبيل اجلواز عكس املشرع الفرنسي الذي أل
 .النوع من األضرار

كما قد يعود السبب إىل إشتراط املشرع أن يتم التأمني على األضرار النامجة عن .2
لى هذا النوع من التأمني ضعيفا ما جيعل اإلقدام عوهو ،اجلرائم اإلرهابية مقابل قسط إضايف

أو كان سبب احلريق فعل إجرامي عادي فالتاجر الذي يؤمن حمله من احلريق مثال ال يهمه إن 
سببه يعود إلعتداء أو شخاص كالشرارة الكهربائية مثال حادث خارج عن إرادة أحد األ
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يفضل التأمني عن احلريق وفقا للقواعد العامة بأقساط أقل من تلك اليت ووعليه فه ،إرهايب
رغم أن اخلربة هنا قد  ،أمن حمله التجاري عن احلريق الذي يسببه العمل اإلرهايبويدفعها ل

 .تلعب دورها يف حتديد سبب احلريق

3.م ضد خماطر أما السبب املباشر الذي أدى باألشخاص إىل ترددهم يف تأمني ممتلكا
أين يتكفل  ،إنشاء صندوق خاص بتعويض هذا النوع من الضحاياوه ،اجلرائم اإلرهابية

تصيب الضحايا من دون إثقال كاهلهم اجلسدية اليت وبالتعويض عن مجيع األضرار املادية 
 .بدفع مبالغ األقساط مقابل التأمني

سوف نلقي  ،عليه وحىت يتسىن لنا معرفة أحكام التأمني على خماطر اجلرائم اإلرهابيةو
بل  ،الذي فصل يف هذه املسألة تفصيال دقيقا ،الضوء على هذه األحكام يف التشريع الفرنسي

  تنجر عن اإلعتداءات اإلرهابية  األضرار اليت قدألزم شركات التأمني بتغطية و
  :طبيعة التغطية التأمينية لألضرار النامجة عن اجلرائم اإلرهابية :األولالبند 

إستبعادها من وأمام تردد شركات التأمني يف قبول تغطية خماطر األعمال اإلرهابية بل 
عن كيفية ضمان تعويض ضحايا  أثار التساؤل يف فرنسا ،1من عقودنطاق التغطية فيما تربمه  

 ،2جملس الشيوخوبني اجلمعية الوطنية الفرنسية  بعد تضارب يف اآلراءو اجلرائم اإلرهابية،

                                      
  .112محدي أمحد سعد، املرجع السابق، ص:أنظر -1
إقترحت اجلمعية الوطنية الفرنسية نظاما من شأنه مد نطاق التأمني إىل األضرار الناشئة عن اإلرهاب حبيث يسمح  -2

ضرار اليت حلقت م لألفراد الذين يتمتعون بالتأمني ضد تعدد املخاطر أن يعوضوا مباشرة وبصورة تلقائية عن األ
والنامجة عن األعمال اإلرهابية، وبالنسبة لغري املؤمن عليهم فيجري تعويضهم من خالل صندوق للضمان متوله وتديره 
شركات التأمني، ولكن هذا االقتراح  قوبل بالرفض يف جلنة القوانني مبجلس الشيوخ نظرا للمشاكل اليت تتولد عن هذا 

؟ كما أن هذا النظام سيقدم لشركات التأمني )إرهابية أم ال (طبيعة اجلرمية اليت يعوض عنها  النظام منها صعوبة حتديد
فرصة مناسبة ملطالية عمالئها بزيادة أقساط التأمني، وإقترح جملس الشيوخ يف املقابل اإليقاء على فكرة اإلعتماد على 

هابية اليت تصيب األموال، أما بالنسبة لألضرار اجلسدية شركات التأمني بالنسبة لتغطية األضرار الناشئة عن عمليات اإلر
  .فإن التعويض عنها جيب أن يتم من خالل صندوق ضمان ينشأ هلذا الغرض

وأمام هذا اإلختالف مت تشكيل جلنة مشتركة من السني حيث تبنت وجهة نظر جملس الشيوخ يف األخذ بنظام 
ويله وتغذيته من خالل اإلشتراكات اخلاصة بعقود التأمني على صندوق الضمان جلرب أضرار جرائم اإلرهاب مع مت

  .األموال، وهذا هوالنظام الذي إستقر عليه ائيا
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إستقر الرأي على األخذ بنظام صندوق الضمان جلرب األضرارالنامجة عن اإلعتداءات اإلرهابية 
هوما مت تكريسه من و .موالتغذيته من اإلشتراكات اخلاصة بعقود التأمني على األومع متويله 

املساس واملتعلق مبكافحة اإلرهاب  1986سبتمرب  09الصادر يف  86/1020 خالل القانون
  .بأمن الدولة

Relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes  à la sureté de l’état 
 1986رب ديسم 30 الصادر يف 86/1322الذي مت تعديله مبقتضى القانون رقم و

 06الصادر يف  90/589مث القانون رقم  1990يناير  23يف  الصادر 90/86القانون رقم و

 86/111القرارات كاملرسوم رقم ووقد صدر بشأنه هذا النص عدد من املراسيم  1990جوان 

  .القانوينواملتضمن اإليضاحات القابلة للتطبيق على املستويني املايل 
يقر وجوب تغطية األضرار و ،وقف السليب لشركات التأمنيليقضي املشرع بذلك على امل

املادية النامجة عن األعمال اإلرهابية من خالل ما تضمنته صراحة الفقرة اخلامسة من املادة 
 .2/126Lاليت أضيفت إىل قانون التأمني حتت رقم و ،التاسعة من هذا القانون

العنف اليت تقع أو ن األعمال اإلرهابية إذ ال جيوز للمؤمن إستبعاد تغطية األضرار الناشئة ع
  .1أي شرط خبالف ذلك ال يعتد بهو ،على اإلقليم الفرنسي

أصبح حسب الفقه اإلستبعاد من النظام العام الذي ال جيوز اإلتفاق  ،فبناءا على هذا النص
تنفيذا كما أن هذا النص ألقي على عائق شركات التأمني إلتزاما بالبدء يف تنفيذه  .على خمالفته

كالتأمني من  –هذا من خالل املبادرة بإلغاء أي شرط يف عقود التأمني على األموال و ،فعليا
بإدراج شرط إضايف يقضي بتغطيتها فيما أو  ،يتضمن إستبعاد تغطية هذه األضرار ،احلريق

أين جيب أن تذكر فيه أن هذا  ،وخاصة عقود التأمني من األضرار ،تربمه من عقود جديدة
اليت ميكن أن تنجم عن أعمال ويغطي كافة األضرار اليت تلحق باألشياء املؤمن عليها  العقد

  .2أعمال اإلرهابأو الثورات الشعبية أو الفنت أو العنف أو التخريب 

                                      
1
- L’article c 126/2 «  Les centrâtes d’assurances de biens ne peuvent exclure la garantie de 

l’assureur pour les dommages résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats commis sur le 

territoire national toute clause construire est réputée non écrite  » 
2-BAROIS(T) / L4assurance centre les actes de Terrorisme.J.C.P 1991 . P11. 
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أما يف اجلزائر فإن املشرع مل يلزم شركات التأمني بتغطية األضرار النامجة عن اجلرائم 
يظهر و . تقبل تأمني هذه األضرارأوالخريها بني أن تقبل ود اإلرهابية بل أجاز مبدأ اإلستبعا

ذلك واليت أجازت التأمني من خماطر األعمال اإلرهابية  40مبدأ اجلواز من خالل نص املادة 
األضرار النامجة عن األحداث التالية يف إطار وجزئيا على اخلسائر أو ميكن التأمني كليا "بنصها 

  :ضرار مقابل قسط إضايفالعقود اخلاصة بتأمينات األ
  .احلرب األهلية - 
  .اإلضطرابات الشعبيةأو الفنت  -
     .التخريبأو أعمال اإلرهاب  - 

كان من املفروض  ،إن  األضرار البالغة املترتبة عن اإلعتداءات اإلرهابية اليت عاشتها اجلزائر
اإلرهابية ملواجهة أن تعجل بتفعيل دور التأمني مناصفة مع صندوق تعويض ضحايا اجلرائم 

خاصة إذا علمنا أن جممل إيرادات هذا الصندوق تتمثل يف  ،هذا النوع من املخاطر
إثقال كاهل هذه  -دون أدىن شك  -مما يسبب  ،1التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة

خاصة اإلستعانة بنظام التأمني  ،هي مسألة تستحق إعادة النظر من طرف املشرعو ،األخرية
جنبا إىل جنب مع  ، الذي قد يلعب دورا كبريا يف تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابيةوينالتعا

هذا بسبب إتسام هذا النوع من التأمني بالقبول من قبل كافة أطياف وصندوق الضمان 
    .ألنه يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،اتمع

  :من اجلرائم اإلرهابية حمل التغطية التأمينية لألضرار النامجة :البند الثاين
يتمثل حمل التغطية التأمينية لألعمال اإلرهابية يف األضرار اليت ال جيوز لشركات التأمني 

من عليها اليت تلحق باألشياء املؤ ،، وهي تتمل يف األضرار غري اجلسدية2إستبعادها من الضمان
  .3بفعل اإلعتداء اإلرهايب مبا فيها تلك اليت تنقص منفعتها ،غري مادية سواءا كانت مادية أم
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 :Dommage matérielsاألضرار املادية  :األوىلالفقرة 

نفسه وه ،اليت يلتزم املؤمن بتغطيتهاومفهوم األضرار املادية اليت تنشأ عن األعمال اإلرهابية 
والذي يتمثل يف ضمان كافة  ،املفهوم الذي مت اإلتفاق عليه يف سياق التأمني من احلريق

حصلت له هذه األضرار أثناء وحىت لو ،مادة الشيء املؤمن عليهأو اليت تلحق جبوهر األضرار 
ما مل يكن  ،احلادث فقدانه أثناءأو ؤمن لضياع الشيء باإلضافة إىل ضمان امل. 1ة إنقاذهأولحم

  .ذلك نتيجة السرقة
 :Dommage immatérielsاألضرار غري املادية  :الفقرة الثانية

 ،رر بسبب هالك الشيء املؤمن عليهفيما يلحق املؤمن له من ض ،املاديةتتمثل األضرار غري 
مثال ذلك النفقات اليت يتكبدها إلعادة و ،إضافة إىل ما سببه هذا اهلالك من فقده للشيء ذاته

مايلحقه من ضرر بسبب فقده اإلنتفاع ذا الشيء املؤمن أو  ،الشيء إىل احلالة اليت كان عليها
األتعاب اليت يتحصل عليها خرباء التأمني يف إطار أو ىل مايتحمله من النفقات باإلضافة إ ،عليه

  .تقديرهم لألضرار
 :فقدان إستغالل الشيء :الفقرة الثالثة

كذلك األضرار النامجة عن  ،تدخل ضمن تغطية األضرار النامجة عن األعمال اإلرهابية
مايترتب و ،لفهأوتاء أدى إىل هالكه ملا تعرض له من إعتد ،فقدان إستغالل الشيء املؤمن عليه

سواءا لتوقف  ،على فقد هذا اإلستغالل من فوات الربح الذي كان سيحصل عليه الضحية
إنتاجها أو نقص نشاطها      أو  ،مؤسسة مثالأو خاصة إن كان شركة والعمل ذا الشيء 

  .ما يترتب على ذلك من نفقات إضافيةواملعهود 
األضرار املباشرة عن عدم إستغالل الشيء ملا تعرض له من يقتصر ضمان املؤمن على و

وذلك  ،فال يضمنها املؤمن ،أما ما يترتب على ذلك من أضرار غري مباشرة ،خماطر كأصل عام
إذ ال تعد  ،كاخلسائر النامجة عن تغيري املؤمن له للنشاط الذي كان يقوم به إىل نشاط جديد

  .هايبهذه اخلسائر أضرارا مباشرة للعمل اإلر
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أو يضع سقفا لضماا أو  ،كما أن املؤمن قد يضمن بعض األضرار غري املباشرة إستثناءا
بشرط أن يكون هذا  ،ذلك حسب تقديره لكل حالة على حدةو شروطا معينة هلذا الضمان

 .اليت ال جيوز له إستبعادهاواملنشأة املؤمن عليها أو الضمان تابعا لألضرار اليت حلقت بالشيء 

  :نطاق تغطية األضرار املادية الناشئة عن اجلرائم اإلرهابية :الثالث البند
كل من عقود  ،يتضمن نطاق التغطية التأمينية لألضرار املتولدة عن اإلعتداءات اإلرهابية

  .نطاق التغطية من حيث املكانواألموال اليت تشملها التغطية والتأمني 
  :تأمنينطاق التغطية من حيث عقود ال :األوىلالفقرة 

كل عقود التأمني الواردة على األموال تنطبق عليها التغطية التأمينية لألضرار املادية اليت 
 ن على األقل التأمني على شيء ما عليه تنطبق على كل عقد يتضمو ،ختلفها اجلرائم اإلرهابية

  مع ذلك أنواعا أخرى من التأمني تضمنولوحىت  ،السرقة مثالأو ضد خطر معني كاحلريق 
كما تنطبق على عقود التأمني على األشياء كالتأمني على اآلالت من  ،كالتأمني على املسؤولية

أو التأمني متعدد املخاطر بالنسبة للسكن أو  ،التأمني على املعلوماتأو  ،التلفأو الكسر 
  . 1احملالت التجارية مثال

  :نطاق التغطية من حيث األموال :الفقرة الثانية
كانت  ،ية التأمينية عن أضرار األعمال اإلرهابية كافة األموال سواءاتدخل ضمن التغط

مادام هناك تأمني  ،القطارات أم عقارات أيا كانت قيمتهاوالطائرات ومنقوالت كالسفن 
وإذا مل يكن الشيء مؤمنا عليه فال  ،فال جيوز إستبعاد تغطيتها ألي سبب من األسباب ،عليها

  .تشمله التغطية
  :نطاق التغطية التأمينية ملخاطر اجلرائم اإلرهابية من حيث املكان :ثةالفقرة الثال

تشمل التغطية التأمينية عن األضرار املادية اليت تسببها اجلرائم اإلرهابية كافة األموال اليت 
نفس احلكم الذي تبناه املشرع ووه ،توجد على اإلقليم الفرنسي سواءا برا أم حبرا أم جوا

يقع على اإلقليم اجلزائري يتم تعويضه من قبل وتلحقة أضرار مادية  فأي مال ،اجلزائري
  .شركات التأمني

                                      
1- Y. Lambert. OP.cit:  P273. 
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معنويا لكي تنطبق عليه التغطية أو يستوي يف صفة املؤمن له أن يكون شخصا طبيعيا و
 .التأمينية

ما حتمله من بضائع فإن تغطية األضرار واجلوي أو فيما يتعلق بوسائل النقل البحري و
أين جيوز  ،خيتلف عن تغطيتها بعقود خاصة ا ،شئة عن اإلعتداء عليها إرهابيااملادية النا

أما تغطية أضرار اإلعتداءات  ،خماطر احلروبأو إستبعاد بعض املخاطر كالكوارث الطبيعية 
عكس القانون اجلزائري الذي أخذ املسألة على  .1اإلرهابية فال جيوز اإلستبعاد فيها يف فرنسا

  .سبيل اجلواز
  :حلول شركات التأمني حمل املؤمن هلم :لبند الثالثا

بعد تعويض املؤمن له من طرف املؤمن حيق هلذا األخري احللول حمل املؤمن له إجتاه الغري 
 أوليعترب مرتكب اإلعتداء اإلرهايب و ،وهذا يف حدود مبلغ التعويض املدفوع ،2املسؤول

  .املسؤولني عن هذه األضرار
وهذا  ،مستغل املكان الذي كان اهلدف الرئيسيللعمل اإلرهايب قد يرجع املؤمن علىو

رغم أنه ميكن أن يدفع  ،بسبب تقصريه يف إختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة ملنع هذا اإلعتداء
مما  ،عترب من قبيل القوة القاهرةعندما يتمسك بكون احلادث بالنسبة له ي ،عنه هذا الرجوع

عوبة إقامة مسؤولية األشخاص العاديني واحلصول على تعويضات أمام صو ،يعفيه من املسؤولية
ة إقامة مسؤوليتها عن األضرار اليت أولحمو ،قد يلجأ املؤمن إىل الرجوع على الدولة ،منهم

مما قد يتيح هلا  ،ما يسببه من خسائروحلقت باملؤمن له لتقصريها يف مواجهة األعمال اإلرهابية 
حىت يف هذه احلالة ليس األمر بالسهل بسبب وإال أنه  ،بةاحلصول على التعويضات املناس

  .السريةوصعوبة إثبات تقصري الدولة يف مواجهة األعمال اإلرهابية اليت تتسم بالفردية 

                                      
  .117محدي أمحد سعد، املرجع السابق، ص:أنظر -1
 .من قانون املدين الفرنسي 771املتضمن قانون التأمينات واليت تقابلها املادة  95/07من األمر  38املادة  -2

 
Lambert – Faivre(y) – droit des assurances , 9°Ed D – 1995.P 916. - 

Coutier (G) Lamy assurances.Ed.2000 N 3518. P 1621 - 

  



  كام تعويض ضحايا الجرائم اإلرهابيةحأ                                      : الباب الثاني

465 

 

ورغم أن القضاء اإلداري يف فرنسا قبل يف بعض األحيان رجوع املؤمن على الدولة مبا 
ار التجارية، إال أنه إستبعد إقامة مسؤولية دفعه من تعويضات للمؤمن هلم خاصة بالنسبة ألضر

الدولة عن اإلعمال اإلرهابية، إال يف احلاالت اليت يثبت فيها وجود خطأ جسيم من رجال 
  .  وجود أضرار جديدةأو الشرطة ترتب عليه زيادة األضرار 

مال إن إبراز موقفنا من التأمني وإعماله يف جمال تعويض ض ج إر يقودنا إىل أن  مسألة إع
التأمني يف جمال تعويض ض اجل اإل، يتوقف على اإلرادة اجلادة للمشرع الذي ربط نقل ملكية 
العقارات بضرورة التأمني عليها ضد أخطار الكوارث الطبيعية ولومقابل أقساط رمزية ال 

 - من حيث املبدأ-تعادل القيمة احلقيقية هلذه العقارات، واملشرع بإمكانه اختاذ نفس املوقف 
  .اجلرائم اإلرهابية بنصوص خاصة مع

  :دور صناديق الضمان يف تعويض ض اجل اإلر :املطلب الثاين

ت إهتماما بالغا ملكافحة اإلرهاب، فإن التوجه اآلن ينصب أولإذا كانت الدول قد 
حنواإلهتمام بضحايا هذه األعمال، إذ أصبحت العديد من القوانني احلديثة دف إىل حتسني 

ومحايته عن طريق تقرير تعويض عاجل وكامل عن الضرر، ويف هذا السياق وضع الضحية 
تتجه الدراسات املعاصرة يف جمملها إىل البحث عن وسائل حديثة للضمان املايل وتسعى إىل 

 Le développement d’instrument de garantie financièreتطويرها 

عن توفري محاية فعالة للضحايا عن  وهذا بعد ثبوت قصور قواعد املسؤولية املدنية وعجزها
طريق تعويضهم تعويضا شامال ومتالئما مع جسامة األضرار اليت حلقت م من جراء 

  .اإلعتداءات اإلرهابية، ونفس احلكم ينطبق على التأمني كما بيناه آنفا
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  .أصبحت تلعب دورا مهما يف التعويضاليت  1هنا برزت آلية صناديق الضمانو
  .نماهية صناديق الضما :ولاألالفرع 

احلرص الدائمني اللّذان توليهما اتمعات املعاصرة ملواجهة املخاطر ذات وإنّ األمهية  
كل هذا كان وراء  ،املخاطر اإلرهابية بصفة خاصةو 2الشامل بصفة عامةوالطابع اخلاص 

آلية وؤولية املدنية تكمل العجز الذّي اعترى آلية املس ،السعي إىل إجياد آلية جديدة للتعويض
فأصبحت صناديق التعويض تلعب  ،التأمني املباشر يف إصالح الضرر الذّي أصاب الضحايا

دورا مهما باعتبارها آلية مكملة لتعويض الضحايا يف حالة عدم متكن آليات املسؤولية املدنية 
سؤول حمدث التأمينات  املباشرة من إصالح الضرر إما لصعوبة التعرف على املوالتقليدية 

التعقيدات التي وصعوبة التقاضي أول ،ز التعويضات القدرات املالية للمسؤولأو تجأولالضرر 
تتميز ا إجراءات الدعوى مما يرهن حق الضحايا يف احلصول على حقهم يف جرب األضرار 

جلأت العديد من الدول إلنشاء صناديق خاصة  ،ز هذه العقباتأو ولتج ،التي أصابتهم

                                      
الوضعية احلالية عنه يف الشريعة اإلسالمية اليت توسعت لقد اختلف مفهوم الضمان يف النظم القانونية  :معىن الضمان -1

  .   كثريا يف الداللة على معناه
يقال يف اللغة ضمن الشيء أي أجزم بصالحيته وخلوه مما يعيبه، والضامن هوالكفيل وامللتزم والغارم،  :لضمان لغة. أ   

  .راجع القاموس –. واجلمع ضمان، وضمنه والضمان هوالكفالة واإللتزام
يتجه أغلب الفقهاء إىل إستعمال كلميت الضمان والكفالة على أما مترادفان،  :معىن الضمان يف الفقه اإلسالمي. ب  

يراد ما ضمان كل من املال والنفس  وذلك عند إلتزامهما بعقد الكفالة، ويذهب إجتاه فقهي آخر إىل إستعمال لفظ 
  .   بغري عقدأو بعقد الضمان بشكل أعم، وهوضمان املال، سواءا كان

  .44محدي أبوالنور السيد عويس، املرجع السابق، ص  :أنظر -      
عمل، واملراد ثبوته فيها مطلوبا أو واملعىن العام للضمان عند فقهاء الشريعة، هوشغل الذمة مبا جيب الوفاء به من مال 

ر الفقهاء، ضمان الكفيل ما يكفله من مال، أداؤه شرعا عند حتقق شرط آدائه  ومن أمثلة الضمان ما ذهب إليه مجهو
  .فإن ذمته تشغل به على وجه يستتبع وجوب آدائه إىل صاحبه

دار النهضة العربية   اجلوانب األساسية للمسؤولية املدنية للشركات عن األضرار البيئية،، نبيلة امساعيل رسالن: أنظر -2
  .129ص  2003القاهرة، 
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حتى تلعب هذه الصناديق دورا مكمال لآلليات السابقة من أجل الوصول 1عويض الضحايابت
  .2إىل التعويض املنشود

إالّ تعبري عن مطالب ملحة للمجتمع مبنية على وكما أنّ إنشاء صناديق الضمان ما ه
سس تكريس مبدأ التضامن االجتماعي بني أفراد اموعة الوطنية بطريقة حضارية مبنية على أ

تتماشى مع املطلب الشعيب اهلادف إىل تكريس حق األفراد يف سالمة  ،علميةوقانونية 
أمواهلم قبل وقوع الضرر وتقدير حقهم يف التعويض بعد وقوع الضرر مبعىن وأشخاصهم 

ذلك أنّ هذه اآلليات دف يف جوهرها إىل  ،املطالبة اآللية بالتعويض عما أصام من أضرار
الصعوبات التي قد تقف حجر عثرة أمام املضرورين يف احلصول على وتدليل العقبات 
  .3سريعةوتعويضات فعالة 

لقد تزايد هذا االجتاه يف فرنسا خصوصا فأطلق عليه اسم إجتماعية املسؤولية 
Socialisation Responsabilité   يف مواجهة الفرديةL’individualisme  ي تقومالت

جتاه مع بروز اجتاه آخر يتمثل يف إنسانية تزامن هذا اإلو ،التقليدية) نيةاملد(عليها املسؤولية 
مهية التي الء الضحايا األاإلضافة إىل ظهور أقطاب تنادي بإيب L’humanisationاملسؤولية 

 لوجود علم جديد جيسدباجلناة فظهر إىل ا ة يف اإلعتناءهتمام باملبالغيستحقوا عوضا عن اإل
4 ضحيةعلم الوه هذه الفلسفة

Victimologieمن  األولما متت دراسته يف الباب وهو
  .دراستنا

خطوة يف سبيل تطور احلق يف  ،التعويض عن طريق صناديق الضمان كل هذا جعل من
ثل أحد املبادئ القانونية العام بل تكريسا للتطور الذي عرفه هذا احلق األزيل الذي مي ،التعويض

 ،ضرورة إثبات ثالثة عناصر رئيسية ،د املسؤولية املدنيةيلزم للحصول عليه وفقا لقواع الذيو
 ،لتعويض وفقا لصناديق الضماناأما  ،رابطة السببية بني اخلطأ والضررو ،الضرروهي اخلطأ 

                                      
  .86السابق ص واعلي مجال املرجع : رأنظ  -1

2 -  Lambert Faivre: L’indemnisation du dommages corporal,3edition,D,France 1996 P784. 
  125قادة شهيدة، املرجع السابق ص: أنظر  -3
، 2007أمحد السعيد الزقرد، تعويض األضرار الناشئة عن اجلرائم اإلرهابية، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، : رانظ -4

  .128ص
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فال يلزم للحصول عليه سوى إثبات الضرر فقط، بل يكون أحيانا مفترضا خاصة عندما جيد 
  .مصدره يف فعل شخص ما ليس بالضرورة مذنبا

والتعويض التلقائي عن طريق صناديق الضمان يكرس التطور الذي عرفه احلق يف التعويض، 
مما يدفعنا إىل الوقوف عند ماهية صناديق الضمان مثّ أحكام التعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية 

  .عن طريق صناديق الضمان يف التشريع اجلزائري والفرنسي
  :تعريف صناديق الضمان :األول البند

من وكرس نظام صناديق الضمان مرحلة جديدة يف اإلعتراف حبق الضحية يف التعويض ي
تلك اآللية القانونية اليت تتكفل بأداء التعويضات املناسبة "ق عرفه الفقه الفرنسي بأنه لهذا املنط

األمراض ذات واإلرهاب واحلروب ومن جراء جمموع األضرار الكربى كالكوارث الطبيعية 
   ." 1احلوادث الطبيةوواسع كاإليدز اإلنتشار ال

أداة تعويضية يتم من خالهلا " فها بأا يعراألستاذ عابد فايد عبد الفتاح إىل ت بينما يذهب
ورثته مبجرد وقوع احلادث املسبب للضرر دون احلاجة إىل اللجوء للقضاء أو تعويض املضرور 

  ".من أجل املطالبة بتعويض الضرر الذي حدث للمضرور 
نستنتج أن كالمها يكمل اآلخر على إعتيار أن التعريف  ن خالل استقراء التعريفانوم
هي التعويض خارج إطار وأغفل اإلشارة إىل ميزة  مهمة تنفرد ا صناديق الضمان  األول

أما التعريف الثاين فسقطت منه اإلشارة إىل ااالت اليت يتم فيها اإلستعانة بصناديق  ،القضاء
  .الضمان

آلية قانونية تتكفل بآداء التعويضات املناسبة " ليه ميكن تعريف صناديق الضمان بأنها عو
حيث متنح هذه ...اإلرهابواحلروب ومن جراء جمموع األضرار الكربى كالكوارث الطبيعية 

ورثته مبجرد وقوع احلادث املسبب للضرر دون احلاجة إىل اللجوء أو التعويضات للمضرور 
  ". ة بالتعويض للقضاء للمطالب

                                      
رباب عنتر السيد إبراهيم، تعويض اين عليهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، رسالة دكتوراه يف : نظرأ -1

  .425ص  ،2001احلقوق، القاهرة، 
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أما على املستوى التشريعي فإن املشرع اجلزائري  ،التعريف على املستوى الفقهيكان هذا 
عبارة عن حساب يفتح يف كتابات أمني اخلزينة  عرف صندوق تعويض ض اجل اإل بأنه 

رقمه  ،"صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب " حبيث حيمل احلساب املفتوح واملسمى  ،الرئيسي
كما يتصرف الوالة يف هذا الشأن  ،بالصرف األولويعد وزير الداخلية اآلمر  075-302 وه

  .1بصفتهم اآلمرين بالصرف الثانويني بالنسبة للعمليات املنفذة على مستوى الوالية
  :فهي كاآليت2أما عن إيرادات ونفقات الصندوق 

  :تتمثل فيما يلي :اإليرادات1-
  .عن طريق قرار ،ها الوزير املكلف باملاليةمسامهة صندوق التضامن بنسبة حيدد -
 .التخصيصات السنوية من ميزانية الدولة -

 .كل مورد آخر حيدد بنص خاص -

   :وتتمثل يف :الصندوق نفقات2-
التعويضات عن األضرار اجلسدية واملادية الّيت تلحق باألشخاص الطبيعيني إثر أعمال  -
  .إرهابية
 .إشتراكات الضمان االجتماعي -

 .ف الناجتة عن جمانية النقلاملصاري -

 .املصاريف الناجتة عن اخلربات -

 .املصاريف الناجتة عن تسخري املوثقني -

وفيما يتعلق بإجراءات الدفع من الصندوق فإنه يفتح بالقائمة البيانية حلسابات اخلزينة 
نفقات " حيمل عنوان  075-322حساب رقمه  ،32بالقسم الثاين من احلساب العام رقم 

ويقوم الوايل  ،"ىل أمني اخلزينة الرئيسي حلساب صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب حتول إ
كما يقوم بصرف  ،بااللتزام بالدفع مصحوبا مبقرر يتم بواسطته أداء التعويض ،املختص إقليميا

وفور تسلم  ،نفقات تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية على أساس امللف احملاسيب املطلوب

                                      
  .من نفس املرسوم 102املادة : أنظر -  1
  .من نفس املرسوم 104املادة : انظر -  2
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يقوم هذا األخري خبصمها من حساب التخصيص  ،ف أمني اخلزينةحواالت الدفع من طر
  .1اخلاص

بإرسال جدول  ،وأمناء اخلزينة الوالئيني ،ويف األخري يقوم كل من أمني اخلزينة الرئيسي
إىل كل من  075-322يتضمن العمليات املنجزة على احلساب رقم ) ثالثة أشهر ( كل فصل 

  .ملاليةالوزارتني املكلفتني بالداخلية وا
                                          :خصائص صناديق الضمان :الثاين البند

من خالل التعريفات السابقة نستنتج أن صناديق الضمان كأداة تعويضية تتميز باخلصائص 
  :التالية
صات املالية يما يسمح هلا باستقبال التخصووه ،تتمتع الصناديق بالشخصية املعنوية.1
 .2اخلاصة أو اإلسهامات املالية األخرى املقدمة من األشخاص العامة أو حة من الدولة املمنو
كما ) تشريعي(األضرار اليت يغطيها الصندوق بنص قانوين ويتم حتديد مقدار التعويض .2

املتعلق بتعويض ضحايا و ،2006فرباير  28 املؤرخ يف 93/06حدث يف املرسوم الرئاسي رقم 
2007لسنة  72وكما حدث يف مصر مبقتضى القانون رقم   3يةاملأساة الوطن

املتضمن قانون  ،4

                                      
 .47-99ذي من املرسوم التنفي 107و 106، 105املواد، : أنظر -  1
         2007قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، سنة : أنظر -2

  .396ص 
 ،2007خالد مصطفى فهمي، تعويض املضرورين من األعمال اإلرهابية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،   -    
  .196ص

  .2007جويلية  01وبدأ العمل به اعتبارا من يوم  2007ماي  29مكرر بتاريخ  21العدد راجع اجلريدة الرمسية  -3
زغالمي نعيمة، مسؤولية الدولة يف الكوارث الطبيعية، مذكرة لنيل شهادة ماجستري، فرع إدارة ومالية عامة، : أنظر -4

  .  09كلية احلقوق جامعة اجلزائر، ص 
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نفس و ،1التأمني اإلجباري عن املسؤولية املدنية ضد حوادث مركبات النقل السريع يف مصر
 .2األمر ينطبق يف تشريعات وطنية أخرى

فاته دون ورثته يف حالة وأو تصرف التعويضات املعتمدة لدى صناديق الضمان للضحية .3
أو دون احلاجة إىل ملف ولكن هذا ال يعين أنه يتم فورا و 3احلاجة إىل صدور حكم قضائي

والذي حدد كيفيات  ،1993ويولي 27املؤرخ يف  93/181ففي املرسوم التنفيذي رقم  ،شروط
املتضمن و 1993يناير  19املؤرخ يف  93/01من املرسوم التشريعي رقم  145تطبيق املادة 

اجلهة املعنية بتلقي هذه الوثائق حىت وتضمن هذا النص الوثائق الواجب توافرها  .املالية قانون
 .4يتم صرف قيمة التعويضات

 ،هنا يربز تزاحم كل من قواعد املسؤولية اإلداريةو ،الصفة اإلحتياطية للصندوق.4
 .5إحتياطيةواآلليات اجلماعية كآلية مؤقتة وكقواعد أصلية 

اجة إىل أن ينسب حدوث هذا ريق صندوق الضمان يتم صرفه دوناحلالتعويض عن ط.5
جيب البحث عن املسؤول  ،يف حني أنه يف نطاق املسؤولية املدنية ،الضرر إىل شخص معني

  .6السبب يف حدوث الضرر حىت يتم التعويضوالذي كان نشاطه ه

                                      
د، التعويض التلقائي لألضرار بواسطة التأمني وصناديق الضمان، دراسة مقارنة يف عابد فايد عبد الفتاح فاي: أنظر -1

  .19القانون املصري  والقانون الفرنسي  دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ص 
والذي تضمن إنشاء صندوق تعويض لصاحل ضحايا حوادث  1994مارس  30يف بلجيكا صدر القانون بتاريخ  -2

  نني املرور غري املؤم
- Voir: B.D u buisson , L’indemnisation automatique de certaines victimes d’accidents de la 

circulation , la loi du 30 Mars 1994 , académique , Burlat ,1998, P25  

بنص قانوين فإنه ميكن أن يتم وجتدر اإلشارة إىل أنه وكإستثناء من قاعدة وجوب حتديد مقدار التعويض واألضرار اليت يغطيها 
 حتديده مبقتضى اإلتفاق، وهوما حصل يف فرنسا بصدد التأمني املباشر عن حوادث السيارات 

  .19عابد فايد عبد الفتاح فايد، املرجع السابق، ص : أنظر -3
  . 181-93من املرسوم النتفيذي 106،107، 105راجع  املواد  -4
انونية ملكافحة اإلرهاب يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف علم اإلجرام والعلوم اجلنائية، كلية موسى ديش، اآلليات الق: أنظر -  

  . 111ص  ،2003احلقوق جامعة تلمسان 
حممد  بوطرفاس بن صاحل، اإلطار القانوين إلدارة األزمة اإلرهابية  والنظم التعويضية مقارنة بني اجلزائر وفرنسا  : أنظر -5

  .24ص ،2001البحوث والدراسات العربية،  مذكرة خترج من معهد
  .397قادة شهيدة، املرجع السابق، ص : أنظر -6
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  :عن طريق صناديق الضمان .اإل.اجل.م تعويض ضأحكا :الفرع الثاين
يف حتديد  ،ثل تنظيم تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية عن طريق صندوق الضمانيتم

األضرار واملتمثلة يف حتديد األشخاص املستحقني للتعويض و 1األسس اليت حتكم هذا التعويض
أخريا حلول الصندوق حمل املضرور يف مواجهة ومث إجراءات التعويض  ،اليت يتم التعويض عنها

  .املسؤول
  :األضرارونطاق التعويض من حيث األشخاص  :لاألوالبند 

لقد إختلف نطاق تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية عن طريق صناديق الضمان من حيث 
ما شدد املشرع املصري فبين ،اجلزائروها يف كل من فرنسا األضرار اليت يتم تغطيتواألشخاص 

جند  ،يعطي أدىن إهتمام للضحايايف العقوبات الرامية إىل مواجهة اجلرائم اإلرهابية دون أن 
عن طريق صياغة قواعد خاصة للتعويض تعاجل النقص  املشرع الفرنسي إهتم ؤالء الضحايا
فأنشأ صندوق ضمان يستمد موارده من رسم يضاف  ،املوجود يف القواعد العامة للمسؤولية

تصب يف إجتاه اليت وإىل عقود التأمني بينما يستمد أساسه القانوين من مبادئ التضامن 
هذا عندما أقر و ،أما املشرع اجلزائري فقد ذهب إىل أبعد من ذلك ،2إجتماعية املخاطر

عن طريق إنشاء صندوق ضمان خاص م  ،تعويضات لذوي احلقوق ضحايا اجلرائم اإلرهابية
ل مشل الشأن يف فرنسا بل تعداه إىل األضرار املادية بوال يغطي فقط األضرار اجلسمانية مثلما ه

  .حىت العائالت اليت ابتليت بضلوع أحد أفرادها يف عمل إرهايب
نطاق تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية عن طريق صناديق الضمان من  :األوىلالفقرة 

  :حيث األشخاص
  .اجلزائر تباعاوإ يف كل من فرنسا .ج.نطاق تعويض ض تناولسن

   

                                      
  .53عايد فايد عبد الفتاح فايد، املرجع السابق، ص : أنظر -1
 ،2007أمحد السعيد الزقرد، تعويض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، : أنظر -2

   .123ص
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  :يف فرنسا: أوال
فإنّ املستفيد من هذا النظام  .من قانون التأمني الفرنسي 126-1وفقا ملا ورد بنص املادة  

  .مجيع ضحايا األعمال اإلرهابية املرتكبة داخل التراب الفرنسي
كماحدث يف قانون  ،أجنيبومن هوفرنسي وعليه فإن املشرع الفرنسي مل يفرق بني من هو

عرض جلرمية إرهابية حيمي أيضا كل من حيمل اجلنسية الفرنسية ويت كما أنه .1977يناير  03
عن طريق الصندوق وذلك تكريسا ملبدأ  نسي مما يعطيه احلق يف التعويضخارج اإلقليم الفر

كون حمل إقامتهم داخل فرنسا مع اإلقامة يشترط يف هذه الفئة أن تو ،ن بني الفرنسينيالتضام
ط أن الذي كان يشر ،1990ويولي 06حيث مت تعديل القانون يف  ،العادية خارج فرنسا

  .1يكونوا مسجلني بإنتظام لدي السلطات القنصلية
ولقد أثري التساؤل عن مدى إستحقاق أقارب املضرور للتعويض عن الضرر األديب املرتد  

  نتيجة ما أمل مبورثهم ؟
إنّ أحكام القضاء الفرنسي ذا الشأن إختلفت ما بني موقف الدائرة املدنية اليت وافقت 

 أن يكون الضرر جسيما يف التعويض عن الضرر األديب مع إشتراطها بعلى منح األقارب احلق
بينما جاءت أحكام الدائرة اجلنائية رافضة للتعويض  ،عميقووجود أمل حقيقي  وإستثنائيا مع

 ،شترطت أن يكون الضرر ناشئا مباشرة وبصورة شخصية عن اجلرميةواليت ا ،عن الضرر األديب
  .ر غري مباشر رفع دعوى تعويضمما ال جيوز معه ملن أصابه ضر

إذ  ،فإنها تبنت وجهة نظر الدائرة اجلنائية ،أما على مستوى الدوائر اتمعة حملكمة النقض 
حكمت بعدم جواز مطالبة األقارب بالتعويض عن األضرار الناشئة عن إصابة أحد أقارم 

الضرر الذي أصاب مع ذلك فإذا كان و ،سواءا كانت األضرار جسمانية أم مادية حبتة
فإنه جيوز لألقارب مهما كانت درجة القرابة التعويض عن  ،موت هذا القريبواألقارب ه

                                      
حممد عبد الواحد اجلميلي، ضحايا اإلرهاب بني نظام املسؤولية واألنظمة التعويضية،دار النهضة العربية، : أنظر -1

  .174، ص 2002القاهرة 
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عويض أحد الزوجني عن وفاة الزوج ت أو ،الضرر األديب املرتد كتعويض األبناء عن وفاة الوالد
  .1اآلخر

  :يف اجلزائر :ثانيا
تحقني للتعويض عن اجلرائم اإلرهابية أما يف اجلزائر فإن املرجع يف حتديد األشخاص املس

املتعلق مبنح و 1999فرباير  13املؤرخ يف  99/47من املرسوم التنفيذي رقم  12نص املادة وه
املادية اليت حلقت م نتيجة أو تعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيني ضحايا األضرار اجلسدية 

هذا  ،وكذا لصاحل ذوى حقوقهم ،حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهابأو أعمال إرهابية 
املتعلق  2006فرباير  28املؤرخ يف  06/93من املرسوم الرئاسي رقم  2باإلضافة إىل املادة 

  .بتعويض ضحايا املأساة الوطنية
رد ذوي احلقوق الذين يستحقون التعويض أو فإنه  99/47فأما عن املرسوم التنفيذي رقم 

  :على سبيل احلصر وهم
 الزوجات .1

ون أولسنة على أكثر إذا كانوا يز 21أو سنة  19بناء املتوىف البالغون من العمر أقل من أ.2
 ،يتابعون تكوينا مهنيا وكذلك األطفال املكفوفني وفقا للتشريع املعمول بهأو دراستهم 

 .وحسب نفس شروط السن املطبقة على أبناء املتويف

بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح إذا كان يستحيل عليهم  ،مهما يكن سنهم :األبناء.3
 .مرض مزمنأو بسبب عاهة 

 .بدون دخل مهما يكن سنهم وكن يف كفالة للمتويف الفعلية :البنات.4

                                      
يشار إىل أن القانون الفرنسي قد رتب على وفاة اين عليه يف جرائم اإلرهاب، محاية أبعد وأمشل، فقد نصت املادة  -1

للمضرور احلق يف احلصول على ساعات  ،1990يناير  23جتماعي والصحي الصادر يف من قانون التأمني اإل 26
واملزايا اليت متنح للقدماء احملاربني واملعاقني والعالج  عامة والضمان اإلجتماعي والصحيمالية ومزايا تتعلق بالوظائف ال

  .ااين الصحي باملستشفيات
فراد الناشئة عن جرائم اإلرهاب، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، أمحد السعيد الزقرد، تعويض األ: أنظر -  

  .133ص ،2007
  .175حممد عبد الواحد اجلميلي، املرجع السابق،  -
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   .أصول املتويف.5
أحكام تعويض هذه الفئات ختتلف باختالف مركز الشخص  ولقد أشار نفس النص إىل أن

  .وفقا لألصناف اليت مت حتديدها ختالف ذوى احلقوقوحبسب ا ،اجتماعيا من جهة املتوىف
فإنه عرف ضحية املأساة الوطنية املستحق للتعويض  ،06/93أما املرسوم الرئاسي رقم 

 من كان كلووفقا للنص على أنه كل شخص مفقود يف إطار األحداث املذكورة يف امليثاق 
  .ث اليت قامت اتعدها الشرطة القضائية على إثر عمايات البحاليت  ،موضوع معاينة فقدان

منح تعويضات إىل العائالت  كما أن املشرع اجلزائري ذهب إىل أبعد من ذلك حينما قرر
ما تقرر وهو ،نضمامه إىل صفوف اجلماعات اإلرهابيةاواليت ابتليت بضلوع أحد أفرادها 

ر نة الدولة لألساملتعلق بإعا ،2006فرباير  28املؤرخ  06/94مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 
ما مل  يذهب إليه املشرع ووه ،بتليت بضلوع أحد أفرادها يف اإلرهاباحملرومة  اليت ا

  .الفرنسي
حادث أو كما إستفاد األطفال القصر الذين تعرضوا ألضرار جسدية نتيجة عمل إرهايب 

  .من تعويض يتكفل بدفعه صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب ،وقع يف إطار مكافحة اإلرهاب
  :األضرار اليت يتم التعويض عنها: الفقرة الثانية

لقد أخذ املشرع الفرنسي مببدأ التعويض الشامل عن مجيع األضرار اجلسدية كاإلصابة 
حبيث ال تنطبق أحكام هذا املبدأ إال  ،1كسب فائتوما تسببه من خسارة الحقة والوفاة و

لى سبيل احلصر ردها املشرع الفرنسي عأو هي اجلرائم اليت و ،على ضحايا جرائم اإلرهاب
 ،مجاعي بقصد اإلخالل اجلسيم بالنظام العامأو بقانون العقوبات مىت إتصلت مبشروع فردي 

الذي مصدره وعليه ال يشمل التعويض املنصوص عليه و .الترويعأو دف إثارة الرعب و
ا ال يشمل كذلك جرائم العنف إذوالصندوق اجلرائم اليت مل يرد عليها النص بقانون العقوبات 

                                      
أمحد عبد اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا اجلرمية، تطبيق على ضحايا جرائم اإلرهاب وجرائم اإليدز : أنظر -1

  .123، ص 2003جر للنشر والتوزيع، القاهرة بسبب نقل الدم امللوث، دار الف
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أية جرمية ال يتوافر فيها القصد اخلاص الذي مييز أو الترويع ومل ترتكب بدافع إثارة الرعب 
  .نفس اإلجتاه الذي سار عليه املشرع اجلزائريوهو ،1جرائم اإلرهاب

فلقد حصر املشرع الفرنسي األضرار النامجة عن اإلعتداء اإلرهايب على األشخاص مبوجب 
أما بالنسبة لألضرار املادية اليت تصيب األموال  ،ضرار اجلسديةيف األ 1986سبتمرب  09قانون 

ما ذهبت إليه املادة التاسعة يف ووه 2كتهدم املباين مثال فقد ترك التعويض فيها لشركات التأمني
إستبعاد  -ة عامة كقاعد -إذ ال جيوز لشركات التأمني  ،فقرا اخلامسة من قانون التأمني

 ،من عقود التأمني املرتكبة على اإلقليم الفرنسي و ،ئة عن جرائم اإلرهابالناش األضرار املادية
  ).  يقع باطال(كل شرط خيالف ذلك يعد كأن مل يكن و

 ،لقد أعطى املشرع الفرنسي للمضرور احلق يف املطالبة بالتعويض عن الضرر املستقبلو
عرض تعويض الضحية على إلتزام الصندوق ب حيث نص ،كذا التعويض يف حالة تفاقم الضررو

  .على أن يقدم هذا العرض كذلك يف حالة تفاقم األضرار ،خالل ثالثة أشهر
هي قاعدة وكما يتم تعويض املضرور عن األضرار النفسية اليت تتولد عن اجلرمية اإلرهابية 

أين أصبح يتم التعويض مبوجبه يف جرائم  ،1990يوليو 6عامة تبناها املشرع الفرنسي بقانون 
  .عن األضرار املعنوية العنف
مل  ،يف ما خيص األضرار املالية املباشرة املترتبة على جرمية اإلرهاب مثل ضياع اوهراتو

وعليه فإنها تدخل يف نطاق األضرار املالية  ،يشر القانون الفرنسي إىل التعويض عن هذه احلالة
بدأ التعويض الكامل ألنها ال ال تدخل يف مواليت تصلح ألن تكون حمال للتأمني عليها والبحتة 

  .3ترتبط باألضرار اجلسدية حبسب املشرع الفرنسي

                                      
  .133أمحد السعيد الزقرد، املرجع السابق، ص : أنظر -1

2
-« Les contrats d’assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l’assurance,pour les 

dommages resultant d’acte de terrorisme au d’attentats commis sur le ter ritoire national » 

-Pradel(J): les infractions contre le terrorisme nouvel exemple de l’éclatement du droit pénal   

D 1987,P49. 
 

  .32أمحد السعيد الزقرد، املرجع السابق، ص : أنظر -3
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صندوق  أما املشرع اجلزائري فقد حدد األمالك املادية اليت يتم التعويض عنها عن طريق
إذ يستفيد األشخاص الطبيعيون الذين تعرضت أمالكهم إىل أضرار  ،الضمان حتديدا حصريا

حادث وقع يف إطار   مكافحة اإلرهاب من تعويض يتكفل به أو مادية إثر عمل إرهايب 
على  47-99من املرسوم التنفيذي  91حيث نصت املادة  ،صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب

  :هيواألمالك املعنية بالتعويض 
   .احملاالت ذات اإلستعمال السكين .1

 .التجهيزات املرتليةواألثاث  .2

 .األلبسة .3

 .السيارات الشخصية .4

مع اإلشارة إىل أن األمالك  ،األعمال الفنيةوراق البنكية و األوتعويض احللّي  ال يتمو
يف حالة تعرض املسكن العائلي و %100اليت تدخل يف دائرة التعويض تعوض بنسبة والسابقة 

يف أقرب ) دج50 000(مينح تسبيق من التعويض قيمته مخسون ألف دينار ،وإىل أضرار مادية
األكثر من التاريخ وقوع الضرر من قبل صندوق تعويض ضحايا  بعد شهر علىو ،اآلجال

  .1اإلرهاب

التعويض من والعالقة بني التعويض عن طريق املسؤولية املدنية  قواعد  :الفرع الثالث
  خالل صناديق الضمان

 ،التعويض من خالل صناديق الضمانوإن العالقة بني التعويض عن طريق املسؤولية املدنية 
 يف األوىلتتمثل  :حتكمها قاعدتان ،يف جماالت أخرىأو ال اجلرائم اإلرهابية سواءا يف جم

اإلدارية أو إمكانية الضحية اجلمع بني رفع دعوى التعويض إستنادا إىل قواعد املسؤولية املدنية 
أما  ،قدمي طلب التعويض أمام صندوق تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابيةأوت ،أمام القضاء
 .ة فتتضمن عدم إمكانية اجلمع بني أكثر من تعويض كامل عن نفس الضررالقاعدة الثاني

   

                                      
  .99-47من املرسوم التنفيذي  91املادة : أنظر -1
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تعويض إستنادا إىل قواعد املسؤولية القاعدة إمكانية اجلمع بني دعوى  :األول البند
  :طلب تعويض الضمانواملدنية 

ليس مثَة شك يف أن العديد من التشريعات املقارنة أرادت وأد املرافعات القضائية اليت قد 
سالكة يف ذلك أقصر  ،من خالل إعتمادها على نظام صناديق التعويض ،عصف حبق الضحايات

إذا و ،الطرق يف حلّ كثري من الرتاعات حىت يف أبسط األضرار النامجة عن اإلعتداءات اإلرهابية
 بسبب الرفض أمكن للضحية اللجوء إىل القضاء) صناديق الضمان(ما أخفقت تلك الوسيلة 

كما سبقت  -فنظام التعويض عن طريق صناديق الضمان  .1عوى قضائيةعن طريق رفع د
 ،يهدف أصال إىل حصول الضحية على تعويض مناسب يف أقصر وقت ممكن –اإلشارة إليه 

  .بغض النظر عن مصدر هذا الضرر

                                      
  :فروض 3وهنا تكون أمام  -1
أن تكون الدعوى اجلنائية مقامة على املسؤول عن الضرر أمام القضاء اجلنائي، فأجاز املشرع  :األولفرض ال  -

، للمضرور أن يلجأ إىل القضاء املدين، ويفصل هذا 09/09/1986 منقانون 17/1إىل  9الفرنسي طبقا للمواد من 
احملكمة اجلنائية كما ال يتقيد باحلكم اجلنائي،  األخري يف الدعوى دون أن يوقف إجراءاته ريثما يصدر حكم ائي من

وهذا كله فقط من أجل حتقيق تعويض سريع وفعال لضحايا " اجلنائي يوقف املدين " وهوما يعترب خروجا على القاعدة 
  .اجلرائم اإلرهابية

طبقا للمادة  – وهوإذا مل تكن هناك دعوي جنائية منظورة أمامك القضاء اجلنائي، فإن للضحية :الفرض الثاين -
 10رفع دعوى ضد صندوق تعويض ضحايا اجلرائم اإلرهابية يف غضون  –من القانون املدين الفرنسي   2270/1

  . فاقمهأوتسنوات من تاريخ حتقيق الضرر 
، ص 2003أمحد عبد اللطيف الفقي، الدولة وحقوق ضحايا اجلرمية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، : أنظر -

126 -127   
فيتمثل يف رفع دعوى ضد أحد أجهزة الدولة اليت قد ينسب إليها الضرر إما بسبب نشاطها  :الفرض الثالث -
متمثال يف رجال الدرك ووزارة الدفاع الوطين أو قصريها، كمرفق األمن متمثال يف رجال الشرطة ووزارة الداخلية، أوت

  .  آثار وهنا نكون أمام املسؤولية اإلدارية وما ترتبه من
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عند نظرها  ،وقد أشارت اللجنة التشريعية مبجلس الشيوخ الفرنسي إىل هذه القاعدة
   :إذ يتفرع عن األخذ نتيجتان 1ضحايا اإليدز مشروع قانون تعويض

  عدم رفعهاأو أنّ طلب تعويض الضمان ال يتقيد برفع دعوى املسؤولية  :األوىلالفقرة 
إن اإلستفادة من التعويض عن طريق صندوق الضمان ال تتوقف على عدم جلوء الضحية 

ءا قام برفع دعوى سوا ،إىل طريق آخر، إذ جيوز له أن يلجأ مباشرة إىل صندوق الضمان
 . يقم بذلكأومل ،بتحريك الدعوى العموميةأو التعويض 

-99وإذا كان املشرع اجلزائري مل يشر إىل هذه القاعدة ال من خالل املرسوم التنفيذي 

ال واملادية أو ضحايا األضرار اجلسدية  ،املتعلق مبنح تعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيني 47
املتعلق بتعويض ضحايا املأساة الوطنية اللذان سبقت  93- 06من خالل املرسوم الرئاسي 

رغم أنّ هذه األخرية  ،فإنّ سكوته هذا يصب يف فرضية أخذه ذه القاعدة ،اإلشارة إليهما
حىت يكون هناك  ،حتتاج إىل تفصيل عن طريق نصوص خاصة كما فعل املشرع الفرنسي

ما ذهب ووه ،رفعت أمامها دعوى التعويض اجلهات القضائية اليتوتنسيق بني إدارة الصندوق 
بشأن  1977جانفي 03إليه املشرع الفرنسي الذي إشترط عن طريق القانون الصادر يف 

تعويض ضحايا اجلرمية أن يثبت اين عليه عدم إستطاعية احلصول على أية تعويض حقيقي 
هذا النص  رغم هذا الشرط فإنّ جلان تعويض صندوق الضمان فسرتوكامل بطريق آخر و

  .2بواقعيته فتجنبت الرفض التلقائي لطلبات التعويض
   

                                      
حيث قررت أنّ األمر يتعلق بضمان تعويض النتائج الناشئة عن مأساة مرض اإليدز، بغض النظر عن البحث يف نظم  -1

املسؤولية خاصة يف اال اجلنائي  ولذلك جيوز اإلحتفاظ باإلجراءات املقررة، وفقا للقواعد العامة، سواءا أمام احملاكم 
  .ئيةاجلناأو اإلدارية أو املدنية 

  .54محدي أبوالنور السيد عويس، املرجع السابق، ص  :أنظر -
2-Amrik Dorsner dolivet. sida et responsabilité des cliniques. J.C.P.  1995 , P95. 
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طلب التعويض من صناديق الضمان ال مينع من رفع دعوى املسؤولية  :الفقرة الثانية
  :الحقا

إنّ إختيار الضحية اللجوء إىل صندوق الضمان لطلب التعويض عن الضرر الذي حلقه 
يؤثر بعد ذلك على حقه يف رفع دعوى املسؤولية يف جراء اإلعتداء اإلرهايب  ليس من شأنه أن 

هذا طبقا للقواعد ،1الدولة  مىت إرتكبت خطأ يف حقَََّهأو مواجهة مرتكب اجلرمية اإلرهابية 
  .مساندة لسكوت املشرع اجلزائري عن هذه املسألة ألنه ال يعترب من النظام العاموالعامة 
ل يف هذه املسألا املشرأمة يف حالة جلوءه إىل  ذلكوة ع الفرنسي ففصعندما ألزم الضحي

ألزمه بإخطار احملكمة عن سبق تقدميه  ،القضاء بعد تقدميه طلب التعويض من صندوق الضمان
اإلدارية اليت جلأ إليها الضحية أن ترسل إىل إدارة أو على احملاكم املدنية و ،هلذا الطلب

مما يتيح للصندوق التدخل  ،ختذت فيهااإلجراءات اليت أوالصندوق صورة من ملف الدعوى 
 ولكان ذلك التدخل ألولويف اخلصومة من أجل مباشرة دعوى احللول حمل الضحية بعد ذلك 

 ،مث على إدارة الصندوق بعد إبالغه بالدعوى القضائية املرفوعة ،2مرة أمام حمكمة اإلستئناف
 ،دمة إليه عن نفس املوضوعإبالغ احملاكم املعنية مبا إذا كانت هناك طلبات تعويض مق

مع اإلشارة إىل أنّ  ،3مدى نيته يف التدخل يف الدعوى املرفوعةو ،املراحل اليت مر ا الطلبو
حمكمة النقض الفرنسية خالفت هذا اإلجتاه عندما قضت بأنّ قبول الضحية عرض صندوق 

                                      
  .56محدي أبوالنور السيد عويس، املرجع السابق، ص : أنظر -1
  .تضمن إنشاء صندوق تعويض ضحايا اإليدز يف فرنساامل 31/12/1991الصادر يف  1406من القانون  47املادة : أنظر -2
  . 1406/91من القانون  17املادة  -3

  .137أمحد عبد اللطيف الفقي، املرجع السابق، ص : أنظر -    
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أدانته احملكمة ما وهو ،1التعويض مينعه الحقا من رفع دعوى املسؤولية إلنتفاء املصلحة
  .2حلقوق اإلنسان األوروبية
   :قاعدة عدم جواز اجلمع بني أكثر من تعويض كامل :الثاين البند

بعد تقرير جواز اجلمع بني دعوى التعويض وإذ  ،تعد هذه القاعدة إمتدادا للقاعدة السابقة
ع بني إال أنّ هذا ال يعطي للضحية إمكانية اجلم ،طلب التعويض أمام صندوق الضمانو

من غري أو فقد حيصل على مبالغ مالية نتيجة اإلعتداء اإلرهايب من املسؤول  ،تعويضني كاملني
ويف هذه احلالة جيب على القاضي أن خيصم من مبلغ التعويض  ،املسؤول عن هذا اإلعتداء

حىت ال يترتب على احلكم املبالغ املدفوعة من قبل الغري  ،الذي قدره كتعويض كامل للضرر
  .3تعويض احلصول على تعويض أعلى من قيمة الضرربال

يعترب القضاء املبالغ اليت حيصل عليها الضحية من صناديق الضمان مثاال ألهم املبالغ اليت و
بشرط  ،الذي حدد القاضي مقدار التعويض عنه ،يقوم الغري بدفعها للضحية مقابل نفس الضرر

  .جابرا لكل الضرروأن يكون هذا األخري كامال 
فقاعدة عدم اجلمع بني تعويضني كاملني ما هي إال تكريسا لقاعدة عدم اإلثراء بال  
فيجب على القاضي  ،إذ ال جيوز متكني الضحية من هذا اإلثراء بسبب اإلعتداء اإلرهايب ،سبب

أن خيصم من مبلغ التعويض الذي و ،أن يأخذ يف اإلعتبار مقدار األموال اليت أصاا الضرر

                                      
حيث بررت حمكمة النقض توجهها بأنه ال جيوز للضحية احلصول على تعويض أكرب من ذلك الذي عرضه عليه الصندوق،  -1

ذي قد جنب الضحية مشقة اللجوء إىل احملكمة وضمن له تعويضا يغطي كافة األضرار املادية واملعنوية الواقعة عليه هذا األخري ال
 –ولوبطريقة ضمنية  -وبالتايل جتنيبه عناء تتبع املسؤول عن الضرر، مث إنّ موافقة الضحية على عرض الصندوق تعد تنازال منه 

 :وقد أكدت احملكمة هذا اإلجتاه يف عدت أحكام من أجل دلك راجع .عن أي دعوى قضائية تتعلق بنفس الضرر

- Emanuel savatier. Le principe indemnitaire à l’épreuve des jurisprudences civile et 

administrative. J.C.P 1999 , N 13 , P621  
احلكم يتضح أن املدعي مل يتمكن من اإلستفادة من وقررت أنه بالنظر إىل ظروف القضية اليت قضت فيها حمكمة النقض ذا  -2

من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واليت تقرر  06/01حق اللجوء إىل حمكمة استئناف باريس، وهوما يشكل خمالفة للمادة 
  ... ".ةلكل شخص احلق يف أن يفصل يف قضيته على حنوعادل وخالل مدة معقولة عن طريق حمكمة مستقلة وحمايد" أنّ 

« Toute personne à droit à ce que sa cause soit au tendue équitablement. publiquement et dans 

un délai raisonnable par un tribunal independant et impartial »  cour européenne des droits 

d’homme 4 dec, 1995, RFDA ,1996,P574  
  .60وص  59أبوالنور السيد عويس، املرجع السابق، ص  محدي: أنظر -  ويف هذا كله

  .64محدي أبوالنور السيد عويس، املرجع السابق، ص : أنظر -3
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نسبة تعادل ما يعود على الضحية من فائدة نتيجة حليازته  ،ما أصاا من تلف قرره إلصالح
يقدر القاضي مقابل هذه األموال وقت حدوث الضرر  و ،ملال مث جتديده بدال من املال القدمي

  .1ما ميثل فائدة للضحيةوهو ،ال يعتمد بأي تاريخ ال حق لذلكو
املتعلق  06/93الل املرسوم الرئاسي ولقد أخذ املشرع اجلزائري ذه القاعدة من خ

بتعويض ضحايا املأساة الوطنية إذ ال جيوز لذوي احلقوق الذين إستفادوا من تعويض صدر عن 
من نفس املرسوم الرئاسي اخلاص  06طريق القضاء املطالبة بالتعويض املنصوص عليه يف املادة 

  .والذي يصرف من صندوق الضمان ،2بضحايا اجلرائم اإلرهابية
أما يف فرنسا فإنّ جملس الدولة أصدر قرارا يتضمن إلزام القاضي اإلداري الذي ينظر 

قيمة التعويض الذي يقترحه صندوق  ،دعوى املسؤولية بأن خيصم من التعويض الذي حيكم به
  :الضمان يف احلاالت التالية

 .خلفه على العرض الذي قدمه له صندوق الضمانأو إذا وافق الضحية .1

عند الطعن أمامها يف  ،حددت احملكمة اإلستثتائية املختصة قيمة تعويض الضمانإذا .2
 .قيمته  حبكم غري قابل للطعن فيه بالنقض

أيدت حكم وإذا طعن يف هذا احلكم اإلستثنائي أمام حمكمة النقض فرفضت الطعن .3
 .احملكمة اإلستثنائية فيما حدده من قيمة تعويض الضمان

مبلغ التعويض الذي يقدمه صندوق الضمان مل حيدد بشكل ائي  أما إذا كانت قيمة
ويف هذا الشأن نص قانون  ،فيتعني على القاضي اإلداري احلكم بالتعويض الكامل للضحية

املتعلق بتعويض ضحايا اإلرهاب على أنه يتعني على طالب  86-11الصندوق من املرسوم رقم 
أو ا يتعلق بأية مبالغ تلقاها من شركات التأمني التعويض أن يقدم إىل صندوق الضمان كل م

سيتلقاها عن نفس الضرر حىت ختصم من املبلغ النهائي الذي أو أية تعويضات أخرى تلقاها 
  .ميثل تعويضا إستحقه

                                      
  . 925ص  ،رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التقاعدية، املرجع السابق :أنظر -1
  .عويض ضحايا املأساة الوطنيةاملتعلق بت 06/93من املرسوم الرئاسي  07املادة  -2
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فإنّ ما يدعم فكرة كون التعويض عن طريق صناديق  ،باإلضافة إىل القاعدتني السابقتني
عدم تعميم نظام التعويض التلقائي على كافة وه ،لية املدنيةالضمان ال يشكل ديدا  للمسؤو

حمدودة بسبب طابعها واألضرار، بل إقتصاره على جمموعة من احلوادث تكاد تكون حمددة 
اجلرائم وحوادث اإلستهالك وفداحة األضرار النامجة عنها كالفيضانات واخلاص 
أو سببها املسؤولية التقصريية سواء لألفراد لتبقى باقي األضرار األخرى اليت ت ،إخل....اإلرهابية

تبقى حتكمها قواعد املسؤولية كقواعد أصيلة  ،اليت ميكن حصرهاواألشخاص العامة للدولة 
  .أصليةو

أما يف جمال اإلرهاب ومواكبة منه للمشرع الفرنسي، متّ إنشاء صندوق لضحايا األعمال 
 19/01/1993املؤرخ يف  01/93يعي رقم من املرسوم التشر 145 اإلرهابية مبوجب املادة

وامتدادا هلذا املرسوم قام املشرع بإصدار جمموعة من النصوص القانونية . املتضمن قانون املالية
من خالهلا أن يفصل يف كيفيات التعويض وأحكامه سواء من حيث األشخاص  أولح

 فئةيف السب املقررة لكل حىت أو من حيث األضرار اليت يشملها اجلرب أو املستحقون للتعويض 
دراسة مستفيضة يف رسالتنا يتمثل يف املرسوم هذه النصوص على اإلطالق والذي سينال وأهم 

املتعلق  28/02/2006 املؤرخ يف 93-06املشار إليه أعاله، مث املرسوم الرئاسي رقم  01/93
  .1هما من نصوصض ضحايا املأساة الوطنية، وما حلقبتعوي

                                      
املؤرخ يف  93/01املرسوم التشريعي رقم بموضوع تعويض ضحايا اإلرهاب واملتصل  تناولنص قانوين  أولبعد  -1

  .وما حلقها من نصوص 1993يناير  19
حدد والذي  1993يوليو 27املؤرخ يف  181- 93، تاله املرسوم التنفيذي رقم 1993واملتضمن قانون املالية لسنة 
، 1997مايو 31سابقة الذكر، وبعدها صدرت تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة يف  145كيفيات تطبيق أحكام املادة 

تعويض األضرار البدنية النامجة « واليت حددت شروط وكيفيات ختصيص املعاش الشهري واملنصوص عليه حتت عنوان 
 13املؤرخ يف  47-99مث تبعه املرسوم التنفيذي رقم ، »حادث واقع يف إطار مكافحة اإلرهابأو عن عمل إرهايب 

املادية اليت حلقت م أو ، واملتعلق مبنح تعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيني، ضحايا األضرار اجلسدية 1999فرباير 
مث بعد مرور سبع . حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب وكذا لصاحل ذوي حقوقهمأو نتيجة أعمال إرهابية، 

املتعلق  28/02/2006املؤرخ يف  06/93ت ويف إطار ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية صدر املرسوم الرئاسي سنوا
بتعويض ضحايا املأساة الوطنية، وكان أكثر مشوال وإنصافا من النصوص السابقة مثلما سيتضح من خالل حتليل خمتلف 

 .هذه النصوص
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ال من املشرع اجلزائري وقبله املشرع الفرنسي أنشأ اعتمادمها على هذه واملالحظ أنّ ك
اآللية الفعالة على فكرة اجتماعية املسؤولية والتضامن الوطين رغم الفروقات الواضحة بينهما، 

 .وهي اليت سنقف عندها من خالل العرض املوايل

ا األعمال اإلرهابية وعلى ضوء ما سبق سوف نسلط الضوء على النظام التعويضي لضحاي
من خالل صندوق الضمان يف فرنسامث النظام التعويضي لضحايا األعمال اإلرهابية من خالل 

  .صندوق الضمان يف اجلزائر
أنه تبقى اإلشارة إىل ضرورة الوقوف على موقف املشرع املصري واملشرع الكوييت من  إالّ

اإلرهابية، حىت نرى التباين امللفت بني تفعيل آلية صناديق الضمان بتعويض ضحايا اجلرائم 
خمتلف التشريعات املقارنة من حيث معاجلتها ملختلف اآلثار واألضرار اليت ختلفها العمليات 

  .اجلرائم اإلرهابية خاصة ما تعلق منها بإسعاف الضحايا
يف التشريع  عن طريق صندوق الضمان تعويض ضحايا اإلرهاب كيفية :رابعالفرع ال

  .اجلزائري
من  145كان نص املادة  ،موضوع تعويض ضحايا اإلرهاب تناولنص قانوين  أولإنّ 

واملتضمن قانون املالية لسنة  1993يناير من سنة  19املؤرخ يف  93-01املرسوم التشريعي رقم 
والذي حدد  1993سنة ويولي 27املؤرخ يف  93-181مثّ تبعه املرسوم التنفيذي رقم . 1993

وبعدها صدرت تعليمة وزارية مشتركة  ،السابقة الذكر 145أحكام املادة كيفيات تطبيق 
والّيت حددت شروط وكيفيات ختصيص املعاش الشهري  ،1997من سنة وماي 31مؤرخة يف 

حادث أو  ،"تعويض األضرار البدنية النامجة عن عمل إرهايب " واملنصوص عليه حتت عنوان  
 13املؤرخ يف  99-47ا صدر املرسوم التنفيذي رقم وأخري. واقع يف إطار مكافحة اإلرهاب

ضحايا األضرار  ،واملتعلّق مبنح تعويضات لصاحل األشخاص الطبيعيني 1999فرباير من سنة 
حوادث وقعت يف إطار مكافحة أو  ،املادية الّيت حلقت م نتيجة أعمال إرهابيةأو اجلسدية 
عترب أهم نص فصل يف كيفيات تعويض وهذا األخري ي. وكذا لصاحل ذوي حقوقهم ،اإلرهاب

  .ضحايا اإلرهاب وتقسيمهم
  :نصوص السابقةسنوزع ال ،وعلى العموم

  .تعويض ذوي حقوق الضحايا املتوفني -
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 .التعويض عن األضرار اجلسدية -

 .تعويض عائالت ضحايا االختطاف -

 .التعويض عن األضرار املادية -

   :تعويض ذوي حقوق الضحايا املتوفني :األولالبند 
  :هم 47/99احلقوق يف مفهوم املرسوم التنفيذي وذو
  .الزوجات -
إذا كانوا  ،سنة على األكثر 21أو سنة  19أبناء املتويف البالغون من العمر أقل من  -

وكذلك األطفال املكفولون وفقا للتشريع املعمول  ،يتابعون تكويناً مهنياًأو ون دراستهم أوليز
 .ى أبناء املتويفبه وحسب نفس شروط السن املطبقة عل

وإذا كان يستحيل عليهم بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح  ،األبناء مهما يكن سنهم -
 .مرض مزمنأو بسبب عاهة 

 .البنات بدون دخل مهما يكن سنهم وكن يف كفالة املتويف الفعلية -

 .1أصول املتويف -

وحبسب  ،جهةاجتماعيا من  ،باختالف مركز الشخص املتويف ،وختتلف أحكام التعويض
  .اختالف ذوي احلقوق وفقاً لألصناف الّيت متّ التطرق إليها

يستفيد  :حقوق املوظفني واألعوان العموميني ضحايا اإلرهابي ذو :األوىلالفقرة 
حادث وقع يف إطار أو  ،املتوفون من جراء عمل إرهايب 2املوظفون واألعوان العموميون

معاش  ،حقوقهم من ميزانية الدولةوويتقاضى ذو. ةمن ترقية ما بعد الوفا ،مكافحة اإلرهاب
ويف نفس اإلطار تتم الترقية ملا . 3وهذا حتى السن القانونية إلحالة املتويف على التقاعد ،اخلدمة

                                      
  .47- 99م من املرسوم التنفيذي رق 12املادتني : أنظر -  1
مجاعة أو إدارة أو عونا عموميا، كل عامل ميارس عمله يف مستوى مؤسسة أو يعترب يف مفهوم هذا املرسوم موظفا  - 2

املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي ( هيئة عمومية مبا يف ذلك املؤسسات العمومية التابعة لوصاية إدارية أو حملية، 
من  5لتسيري اخلاص، انظر، املادة أوللية واملؤسسات اخلاضعة للقوانني األساسية والتجاري واملؤسسات العمومية احمل

  .47-99املرسوم التنفيذي رقم 
  .47-99من املرسوم التنفيذي رقم  17املادة : أنظر -  3
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 25%مناصب عليا بزيادة قدرها أو  ،بعد الوفاة لصاحل الذين يشغلون وظائف عليا يف الدولة
ويتطور مبلغ معاش  ،1ذي كان املتويف مرتبا فيه قبل وفاتهمن األجر األساسي املوافق للصنف ال

اخلدمة حسب نفس الشروط الّيت يقدر ا األجر الشهري اإلمجايل املمنوح للعاملني من نفس 
كما تستمر الترقية يف درجة املدة الدنيا املنصوص  ،نفس الوظيفةأو  ،نفس املنصبأو  ،الرتبة

  .2عليها يف التنظيم املعمول به
اهليئة العمومية الّيت ينتمي إليها أو فهي الوزارة  ،أما عن اجلهة الّيت تكلّف بدفع املعاش

وميكن للوزارة املعنية أنّ توكل تسيري معاش اخلدمة إىل اهليئة الّيت تقع . اجلهة الوصيةأو  ،املتويف
ة، يف التاريخ وحيسب معاش اخلدم. مع منحها االعتمادات املالية الالزمة لذلك ،حتت وصايتها

يف كل احلاالت على أساس العدد األقصى للسنوات الّيت  ،املفترض الستفادة املتويف من التقاعد
  .3ختول احلق يف التقاعد

حقوق الضحايا التابعني للقطاع االقتصادي واخلاص والضحايا غري ي ذو :الفقرة الثانية
حلوادث الواقعة يف إطار مكافحة اأو  4حقوق ضحايا األعمال اإلرهابيةويتحصل ذو :العاملني

من حساب  ،اإلرهاب من غري املوظفني واألعوان العموميني الذين سبق التطرق لوضعيتهم
حبيث حيسب على أساس دخل الضحية دون  ،معاشا شهريا ،صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب

حيسب املعاش  ،وإذا مل يكن للضحية دخل. دج40.000وال يفوق  ،دج8000أن يقلّ عن 
 ،الشهري على أساس الرقم االستداليل املتوسط ألجري القطاع العام الذي له مؤهالت مماثلة

  .5ويصرف هذا املعاش لغاية تاريخ بلوغ الضحية سن التقاعد القانونية

                                      
  .من نفس املرسوم 19املادة : أنظر -  1
  .47- 99من املرسوم التنفيذي رقم  20املادتني : أنظر -  2
  .من نفس املرسوم 24ملادة ا: أنظر -  3
إىل أضرار أو مجاعة إرهابية، يؤدي إىل الوفاة أو يعترب ضحية عمل إرهايب كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهايب  - 4

  مادية         أو جسدية 
  .47- 99من املرسوم التنفيذي  2أنظر املادة   -    

  .من نفس املرسوم السابق 27املادة : أنظر -  5



  كام تعويض ضحايا الجرائم اإلرهابيةحأ                                      : الباب الثاني

487 

 

احلوادث الواقعة يف إطار مكافحة أو كما أنّ ذوي حقوق ضحايا األعمال اإلرهابية 
أصول أو يتكونون من الزوج بدون أبناء  ،عوان العمومينية على املوظفني واألو عأل ،اإلرهاب

 120ويقبضون من صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب رأمسال إمجايل للتعوبض يطابق  ،املتويف
  .1مرة األجر الوطين األدىن املضمون

حقوق ويستفيد ذو :أحكام تعويض ذوي حقوق الضحايا املتقاعدين :الفقرة الثالثة
حوادث أو  ،الذين توفوا من جراء أعمال إرهابية ،املتقاعدونأو قاعد الضحايا يف سن الت

ويكون  ،من الرأمسال الوحيد الذي يصرفه صندوق التقاعد ،وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب
مرة األجر  100على أالّ يقلّ عن  ،يا مرتني املبلغ السنوي ملعاش تقاعد املتويفأو هذا املبلغ مس

حبيث يتم تسديد املبالغ املدفوعة هلذا الغرض من صندوق التقاعد  ،مونالوطين األدىن املض
ويقسم الرأمسال الوحيد املذكور يف هذه املادة  ،سنويا من اخلزينة العامة يف إطار ميزانية الدولة

  .ية على ذوي حقوق املتويفأو حصصا متس
بأحكام الضمان دون اإلخالل  ،وميس هذا التعويض يف شكل رأمسال وحيد ذوي احلقوق

  .2االجتماعي فيما خيص منحة الوفاة
يستفيد الناجون  :األحكام املطبقة على الناجني من االغتياالت اجلماعية :الفقرة الرابعة

وكذا اإلخوة  ،الذين فقدوا يف نفس الوقت أحد األصول على األقل ،من االغتياالت اجلماعية
دة مالية إلعادة إدماجهم االجتماعي من من مساع ،نتيجة عمل إرهايب مهما كانت أعمارهم

أشخاص ز ثالثة أو وذلك إذا كان عدد الناجني ال يتج ،صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب
األدىن  مرة األجر الوطين 300ي هذه املساعدة املالية أو وتسعلى األكثر من نفس العائلة 

نح بأكملها للناجي أومت ،ية بني الناجنيأو دج وتقسم حصصاً متس8000بـ املقدر  ،املضمون
  .3الوحيد عند االقتضاء

  :وحتدد احلصة العائدة لكل ذي حق يف كل األحوال كاآليت

                                      
  .47-99من املرسوم التنفيذي رقم  26ملواد ا: أنظر -  1
  .من نفس املرسوم 36املادة : أنظر -  2
  .47- 99من املرسوم التنفيذي  37املادة : أنظر -  3
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  .عند عدم وجود الزوج واألصول ،أبناء املتويفأو من التعويض لصاحل ابن  %100 -
ي أو من التعويض بالتس 50%وتوزع  ،الزوجاتأو من التعويض لصاحل الزوج  %50 -

أكثر على قيد احلياة، وكذا ذوي حقوق أو إذا ترك املتويف زوجة  ،اآلخرينبني ذوي احلقوق 
 .أصولأو آخرين يتكونون من أبناء 

لصاحل االبن الوحيد  70%أو ( ي بني أبناء املتويف أو من التعويض يوزع بالتس %70 -
لصاحل األصل الوحيد  30%أو ( ي لصاحل األصول أو توزع بالتس 30%و). عند االقتضاء 

 .يف حالة عدم وجود زج على قيد احلياة). ند االقتضاء ع

أبناء على قيد أو إذا مل يترك املتويف زوجات  ،من التعويض لصاحل األصول %50 -
 .احلياة

أبناء أو إذا مل يترك املتويف زوجات  ،من مبلغ التعويض لصاحل األصل الوحيد %75 -
 .1على قيد احلياة

  .يري يف عدد ذوي احلقوقوتراجع النسب السابقة كلّما وقع تغ
أما إذا أعاد الزوج  ،يةأو يوزع التعويض العائد هلن حبصص متس ،ويف حالة تعدد األرامل

  .حتولُ حصة التعويض العائدة إليه إىل األبناء ،ويفأوتزواجه 
   :التعويض عن األضرار اجلسدية :البند الثاين

تطرق املشرع إىل حاالت األضرار  ،باإلضافة إىل تعويض ذوي احلقوق عن حاالت الوفاة
  :اجلسدية وفقاً للفئات التالية

   

                                      
  .من نفس املرسوم 13املادة : أنظر -  1
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   :الضحايا املوظفني واألعوان العموميني :األوىلالفقرة 
الذين تعرضوا إىل  ،مبا يف ذلك أعوان األمن الوطين ،يستفيد املوظفون واألعوان العموميون

من معاش  ،ة اإلرهابحادث وقع يف إطار مكافحأو  ،أضرار جسدية نتيجة عمل إرهايب
حيسب وفق املقياس املرجعي الذي يستعمله الضمان االجتماعي يف جمال حوادث  ،1شهري
  .العمل

ويبقى راتب الضحية جاريا من  ،فهي اهليئة املستخدمة ،أما عن اجلهة املكلفة بالتعويض
أو ل املوظف أما يف حالة نق. وقفه عن العملأوتطرف هذه األخرية يف حالة دخوله املستشفى 

غيري مصلحته مع بقائه يف القطاع أوتعيينه أوت ،العون العمومي املستفيد من هذا التعويض
ويل أوحتمع بقاء التزام نقل  ،يف هذه احلالة تتكفل اهليئة املستخدمة اجلديدة بالتعويض ،العمومي

  .على عاتق اهليئة القدمية ،ملف الضحية إىل اهليئة املستخدمة اجلديدة
يصبح أو  ،االقتصاديأو حالة تنقل املستفيد من القطاع العام إىل القطاع اخلاص ويف 

فإنّ التعويض يتكفل به صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب على مستوى والية  ،بدون عمل
أي  ؛ونفس الشيء يف حالة املوظف الضحية احملال على التقاعد بسبب العجز. إقامة الضحية
  .لتعويضاتالذي يتولّى دفع اوالصندوق ه

تطبق عليه أحكام الوفاة الّيت سبقت  ،ويف حالة وفاة الضحية من جراء األضرار اجلسدية
  .2دراستها

  :الضحايا التابعني للقطاع االقتصادي واخلاص والضحايا بدون عمل :الفقرة الثانية
 ،يستفيد الضحايا من غري املوظفني واألعوان العموميني الذين تعرضوا ألضرار جسدية 

من معاش شهري  ،حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهابأو نامجة عن أعمال إرهابية 
وحيسب وفق املقياس املرجعي الذي يستعمله  ،يتكفّل بدفعه صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب

                                      
الدائم  املعاش الشهري هوتعويض مينح من ميزانية الدولة، وحيدد بالرجوع إىل الدخل وإىل نسبة العجز اجلزئي -  1

املعترف به للضحية، مرفقاً عند االقتضاء، بأداءات املنح العائلية، عندما تكون الضحية غري مستفيدة ذلك من جهة 
  . 1997مايو 31أخرى، وخيضع للضريبة على الدخل اإلمجايل، انظر، التعليمة الوزارية املشتركة املؤرخة يف 
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حبيث حيسب مطابقة للدخل مردوداً للشهر  ،الضمان االجتماعي يف جمال حوادث العمل
نوان السنة السابقة لتعرضه لألضرار على أساس وثيقة إثبات بع ،املصرح به من قبل املعين

  .1تسلمها اإلدارة اجلبائية
يستفيد األطفال القصر الذين  :التدابري املطبقة على الضحايا القصر :الفقرة الثالثة

من  ،حادث وقع يف إطار مكافحة اإلرهابأو  ،تعرضوا ألضرار جسدية نتيجة عمل إرهايب
حيسب على أساس املقياس الذي  ،صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب تعويض يتكفّل بدفعه

مبا يوافق ضعف قيمة األجر الوطين  ،يستعمله الضمان االجتماعي يف جمال حوادث العمل
  .دج مثلما سبقت اإلشارة إليه8000األدىن املضمون والذي يقدر بـ 

قتضاء لصاحل املقدم عند االأو  ،لألصل املتكفل بالطفل 30%ويتم دفع التعويض بنسبة 
فتودع يف حساب جار مفتوح لفائدة الطفل  ،املتبقية من املبلغ 70%أما . الذي يعينه القاضي

  .2وتجمد إىل غاية بلوغ الطفل سن الرشد ،القاصر على مستوى خزينة الوالية مقر اإلقامة
 ،وليس له أساس ،غري واضحوألنّ قصد املشرع يبد ،وتعترب النقطة األخرية حمل مناقشة
من مبلغ  70%الغرض من وراء إيداع نسبة وما ه :وعلى هذا املنوال نطرح السؤال التايل

إىل غاية سن  ،التعويض املسلم للطفل القاصر املصاب بأضرار جسدية جراء أعمال إرهابية
  .الرشد ؟
الطفل  من خالل استقراء النصوص املوالية لتلك املادة أنّ املشرع يهدف إىل محايةويبد
وإما محاية  ،كأن يتصرف فيها ،إما من شخص القاصر نفسه ،واحلفاظ على حقوقه ،القاصر

  .تلك املبالغ من تصرفات ويلّ الطفل
ميكن القول أنه ال ميكن للمشرع أن يكون أحرص من ويلّ  ،لكن ردا على هذا الطرح
يه يعترب غري مربر وليست من وعليه فإنّ اإلجراء املنصوص عل. القاصر يف احلفاظ على مصاحله

  .فائدةأو وراء النص عليه أية مصلحة 

                                      
  .التعليمة الوزارية املشتركة، املرجع السابق: أنظر -  1
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فقد قرر املشرع توزيع رأس املال املوجود يف حسابه  ،أما يف حالة وفاة الطفل القاصر
الشخص أو الكفيل أو يفرغ عند االقتضاء بأكمله يف حساب املقدم أو  ،ي بني أصولهأو بالتس

  .1الذي تكفّل بالطفل
  :التدابري املطبقة لصاحل عائالت ضحايا االختطاف :ثالثلالبند ا

  :وتقسم إىل ثالث فئات
يبقى راتب هؤالء الذين  :عائالت الضحايا املوظفني واألعوان العموميني :األوىل الفئة

إىل غاية إعادة ظهور املختطف  ،ساري املفعول ،تعرضوا إىل االختطاف من قبل مجاعة إرهابية
 ،كم يؤكّد وفاته بعد حتقيق مصاحل األمن من الوايل املختص إقليمياًصدور حأو  ،من جديد

هذا عكس فئة املوظفني التابعني لألمن الوطين والذين يبقى راتبهم ساري املفعول مبوجب مقرر 
  .2يتخذه املدير العام لألمن الوطين

  :أما عن كيفيات توزيع الراتب فتتم كما يلي
  .3تفيديناملسأو من الراتب للمستفيد  %70 -
من الراتب يؤخذ من حساب إيداعي مفتوح باسم الضحية لدى خزينة الوالية  %30 -

 .مركز الدفع للهيئة املستخدمة عند االقتضاءأو 

حيتفظ بالراتب ويوزع كما  ،وعندما يكون الضحية املختطف متزوجا ومتكفال بوالديه
  :يلي

 .الزوجاتأو للزوج  %50 -

 ).مالكل واحد منه 10%(للوالدين  %20 -

  .حلساب اإليداع 30 % -

                                      
  .47- 99من املرسوم التنفيذي  66املادة : أنظر -  1
  .من نفس املرسوم 68املادة : أنظر -  2
  :وهم 47-99من املرسوم  70وقد ذكرم املادة  -  3
  .للضحايا املتزوجني الزوج بالنسبة -
 .األصول بالنسبة للضحايا غري املتزوجني -
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أكّدت وفاة الضحية مع أوتأما إذا تويف زوج الضحية املختطف قبل ظهوره من جديد، 
  .وجود أطفال قصر، فإنّ حصة الزوج املتوىف تعود إىل األطفال القصر

ي بني أو وزع بالتسأوتحتول حصة الزوج املتوىف إىل أبنائه  ،ويف حالة تعدد الزوجات
  .1قيد احلياة يف حالة غياب األطفال القصرالزوجات على 

ي أو متنح إعانة مالية شهرية تس :عائالت الضحايا التابعني للقطاع اخلاص:الثانية الفئة
لذوي  ،من آخر تصريح بدخل ضحية االختطاف التابعة للقطاع اخلاصأو  ،من األجر %70

  :احلقوق والذين ميثلون
  .الزوج بالنسبة للضحايا املتزوجني -
 .صول بالنسبة للضحايا غري املتزوجنياأل -

أو يف حالة غياب الويل الشرعي  ،األطفال القصر الذين ميثلهم مقدم يعينه القاضي -
 .الوصي

ويتكفل ذه  2)دج20.000(هذا على أن تفوق هذه اإلعانة املالية عشرين ألف دينار 
بناءاً  ،يق مصاحل األمنومتنح بعد نتائج حتق ،اإلعانة املالية صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب

يوماً على األكثر بعد فقدان ) 30(يف أجل أقصاه ثالثون  ،على طلب الوايل املختص إقليمياً
  .الضحية

  :وإذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها توزع اإلعانة املالية كما يلي
  .الزوجات واألطفال القصرأو لصاحل الزوج  %70 -
 .3)واحد  لكل 15%( لصاحل األصول  %30 -

حقوق ومينح ذو :عائالت ضحايا االختطاف بدون عمل وبدون دخل:الثالثة الفئة
 70%ي أو ضحايا االختطاف إعانة مالية شهرية تس ،وبدون دخل ،األشخاص بدون عمل

                                      
  .47- 99من املرسوم  74-73-72املواد : أنظر -  1
  .من نفس املرسوم 77املادة : أنظر -  2
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واجلهة املخولة قانوناً مبنح هذه . دج 8000من األجر الوطين األدىن املضمون واملقدر بـ 
  .ومتنح بعد نتائج حتقيق مصاحل األمن ،يض ضحايا اإلرهابهي صندوق تعو ،اإلعانة

فتوزع اإلعانة وفقاً لتوزيعها يف حالة  ،أما إذا كانت الضحية متزوجة ومتكفلة بوالديها
  .1املتوفني اخلواص

  :التعويض عن األضرار املادية :رابعالبند ال
أو دية إثر عمل إرهايب يستفيد األشخاص الطبيعيون الذين تعرضت أمالكهم إىل أضرار ما

من تعويض يتكفل به صندوق تعويض ضحايا  ،حادث وقع يف إطار مكافحة اإلرهاب
  .اإلرهاب

 99-47من املرسوم التنفيذي  91حددا املادة  :األمالك املعنية بالتعويض:األوىلالفقرة 
  :وهي

  .احملالت ذات االستعمال السكين -
 .األثاث والتجهيزات املنـزلية -

 .األلبسة -

 .السيارات الشخصيةأو السيارة  -

 واألمالك السابقة تعوض بنسبة. ةراق البنكية واألعمال الفنيو وال تعوض احللي واأل

100.%  
مينح تسبيق من التعويض قيمته مخسون  ،ويف حالة تعرض السكن العائلي إىل أضرار مادية

 ،تاريخ وقوع الضرروبعد شهر على األكثر من  ،يف أقرب اآلجال) دج50.000(ألف دينار 
  .2وذلك من قبل صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب

  :بالنسبة للسكنات اجلماعية املتضررة إثر عمل إرهايب أحكام التعويض :الفقرة الثانية
  .يتم التكفّل بتصليح األجزاء املشتركة فيها على حساب االعتمادات املخصصة لإلسكان

                                      
  .47- 99من املرسوم التنفيذي  84و 83، 82املواد : أنظر -  1
  .47- 99من املرسوم التنفيذي  91املادة : أنظر -  2
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جيب أن  ،ملسروقة من طرف جمموعة إرهابيةولالستفادة من حق التعويض عن السيارات ا
ساعة على األكثر من ) 12(خالل اثنيت عشر  ،يتم التصريح عنها أمام مصاحل األمن املختصة

جيب أن حيتوي ملف التعويض على شهادة حبث  ،ويف هذا السياق. وقوع العمل اإلرهايب
  .1الّيت تسلّمها نيابة اجلهة القضائية املختصة ،بدون جدوى

قد أصيبت بأضرار  ،إذا كانت سيارة غري قابلة للتنازل عنها ، يستفاد من أي تعويضوال
الفروع أو األصول أو وكانت يف حيازة شخص آخر غري الزوج  ،سرقت إثر عمل إرهايبأو 
  .2وذلك اعتماداً على تقرير مصاحل األمن ،وقت وقوع احلادث ،احلواشيأو 

  .الّيت يتبعها مكان وقوع احلادث تودع لدى الوالية بقيت اإلشارة إىل أنّ ملفات التعويض
  :األحكام املتعلّقة بتسيري صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب: الفرع اخلامس

 ،كما رأينا من خالل خمتلف أصناف ومناذج التعويضات فإنّ املصدر الرئيسي هلا
حكام لذلك كان من الضروري الوقوف عند آليات وأ ،صندوق تعويض ضحايا اإلرهابوه

  .تسيريه ومعرفة إيراداته ونفقاته
 ،الصندوق عبارة عن حساب يفتح يف كتابات أمني اخلزينة الرئيسي :طبيعته:األولالبند -

- 302ورقمه ه ،"صندوق تعويض ضحايا اإلرهاب " حبيث حيمل احلساب املفتوح واملسمى 

هذا الشأن بصفتهم  كما يتصرف الوالة يف ،بالصرف األولويعد وزير الداخلية اآلمر  075
  .3اآلمرين بالصرف الثانويني بالنسبة للعمليات املنفذة على مستوى الوالية

  :4يرادات ونفقات الصندوق :البند الثاين-
  :تتمثل إيرادات الصندوق فيما يلي :اإليرادات1-
  .عن طريق قرار ،مسامهة صندوق التضامن بنسبة حيددها الوزير املكلف باملالية -
 .لسنوية من ميزانية الدولةالتخصيصات ا -

                                      
  .47- 99من املرسوم التنفيذي  96املادة : أنظر -  1
  .من نفس املرسوم 98املادة : أنظر -  2
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 .كل مورد آخر حيدد بنص خاص -

   :وتتمثل يف :الصندوق نفقات2-
التعويضات عن األضرار اجلسدية واملادية الّيت تلحق باألشخاص الطبيعيني إثر أعمال  -
  .إرهابية
 .إشتراكات الضمان االجتماعي -

 .املصاريف الناجتة عن جمانية النقل -

 .اتاملصاريف الناجتة عن اخلرب -

 .املصاريف الناجتة عن تسخري املوثقني -

 ،من أجل التمكن من إجناز عمليات الدفع :إجراءات الدفع من الصندوق:البند الثالث-
حساب رقمه  ،32يفتح بالقائمة البيانية حلسابات اخلزينة بالقسم الثاين من احلساب العام رقم 

ئيسي حلساب صندوق تعويض نفقات حتول إىل أمني اخلزينة الر"حيمل عنوان  322-075
بااللتزام بالدفع مصحوبا مبقرر يتم بواسطته  ،ويقوم الوايل املختص إقليميا ،"ضحايا اإلرهاب 

كما يقوم بصرف نفقات تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية على أساس امللف  ،أداء التعويض
م هذا األخري يقو ،وفور تسلم حواالت الدفع من طرف أمني اخلزينة ،احملاسيب املطلوب

  .1خبصمها من حساب التخصيص اخلاص
بإرسال جدول  ،وأمناء اخلزينة الوالئيني ،ويف األخري يقوم كل من أمني اخلزينة الرئيسي

إىل كل من  075-322يتضمن العمليات املنجزة على احلساب رقم ) ثالثة أشهر(كل فصل 
  .الوزارتني املكلفتني بالداخلية واملالية

ضحايا املأساة النصوص التشريعية اخلاصة ب يف إطار إ.ج.تعويض ض :الفرع السادس
  الوطنية

بعدما تطرقنا إىل تعويض املضرورين من أعمال مكافحة اإلرهاب من خالل النصوص 
ن سنتطرق اآلن إىل تعويض طائفة أخرى من املضرورين م ،التشريعية اخلاصة بضحايا اإلرهاب

ا املأساة الوطنية تكريسا ملنطق املشرع اجلزائري يف ضحايخالل النصوص التشريعية اخلاصة ب

                                      
 .47-99من املرسوم التنفيذي  107و 106، 105املواد، : أنظر -  1
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رغم أننا ال نؤيد هذه التفرقة على  ،التفرقة بني ضحايا اإلرهاب وبني ضحايا املأساة الوطنية
جراء تفشي هم أشخاص أضريوا من  -يف حقيقة األمر -اعتبار أن ضحايا املأساة الوطنية 

مل يوفق يف هذه التفرقة  –يف نظرنا  –أن املشرع كما  ،بطريقة غري مباشرةولوظاهرة اإلرهاب 
هذا حينما أحالنا يف بعض أحكام تعويض ضحايا املأساة الوطنية على و ،من الناحية العملية

باإلضافة إىل أن املشرع خص  ،-مثلما سنبينه الحقا–النصوص اليت تنظم تعويض ض اجل اإل 
الصندوق املخصص لتعويض ض اجل اإل  بعض فئات ضحايا املأساة الوطنية بالتعويض من نفس

  .ما سنربزه يف هذا الفرع الحقاوهو

نبدأ باإلجراءات اخلاصة باألشخاص الذين كانوا حمل تسريح إداري من العمل تبعا لذلك س
مث منر إىل إجراءات دعم سياسة التكفل مبلف املفقودين  ،بسبب األفعال املتصلة باملأساة الوطنية

  .امية إىل تعزيز التماسك الوطينلنختم باإلجراءات الر

وقبل اخلوض يف هذه املساءل، فإنه من املفيد الوقوف بتأين أمام املفهوم املعطى من قبل 
ضمن الفصل الرابع املتعلق  27املشرع لضحية املأساة الوطنية، حينما نص مبوجب املادة 

يعترب ضحية املأساة : "هبأن) 06/01األمر رقم (بإجراءات دعم سياسة التكفل مبلف املفقودين 
الوطنية، الشخص الذي يصرح بفقدانه يف الظرف اخلاص الذي جنم عن املأساة الوطنية اليت 
فصل الشعب فيها بكل سيادة من خالل املوافقة على امليثاق من أجل السلم واملصاحلة 

  ...).الوطنية

طنية لباقي احلاالت وبنظرنا كان يتعني على املشرع أن يوسع يف مفهوم ضحية املأساة الو
املذكورة أعاله، متاشيا مع منطقه املبين على رد التعويضات واإلعانات املقررة للمعنيني ا 

  .املضرورأو باملأساة الوطنية، ومن املؤكد أن التعويض ال مينح إال للضحية 

اإلجراءات اخلاصة باألشخاص الذين كانوا حمل تسريح إداري من  - :األولالبند 
  :بب األفعال املتصلة باملأساة الوطنيةالعمل بس

ويف إطار  لسلم واملصاحلة الوطنيةاملتضمن تنفيذ ميثاق ا 06/01بالرجوع إىل األمر 
من كان "فإن املشرع اجلزائري قد خص كل  ،الوطنية اإلجراءات الرامية إىل تعزيز املصاحلة

ألفعال املتصلة باملأساة موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل قررا الدولة، بسبب ا
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عند االقتضاء يف أو احلق يف إعادة إدماجه يف عامل الشغل  ،الوطنية، يف إطار املهام املخولة هلا
  .1..."تعويض تدفعه الدولة يف إطار التشريع املعمول به

تطبيق ذلك إىل التنظيم،  06/01من األمر رقم  25املشرع مبوجب املادة  هذا وقد أحال
ال حينما أصدر رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا حتت رقم ما مت فعووه
حق  ،إلجراءات اإلدارية املتضمنة تسرحيه من الوظيفةخيول كل شخص كان حمل ا 06/124

التعويض عند االقتضاء وذلك مبوجب تقدمي طلب بذلك لدى أو االستفادة من إعادة اإلدماج 
  .2والية، على أن جتتمع هذه األخرية يف مقر الوالية جلنة منشأة هلذا الغرض يف كل

قع ووأن ي ،06/124وفقا للنموذج امللحق باملرسوم الرئاسي  جيب أن يكون هذا الطلب و
كشف الراتب آلخر أجر كان أو كشف املداخيل يرفق بومن قبل املعين بقرار التسريح 

بسبب األفعال املتصلة بسبب  وثيقة أخرى تثبت أن التسريح من العمل مت ةأيأو يتقاضاه 
كل الوسائل الوثائق وجب على اللجنة البحث بوإذا ما تعذر عليه تقدمي تلك  ،املأساة الوطنية

مع وجوب تقدمي الطلب  ،)06/124من املرسوم الرئاسي  05املادة (عن املعلومات الضرورية 
باجلريدة الرمسية، على أن يف أجل أقصاه سنة واحدة يبدأ احتساا من تاريخ نشر هذا املرسوم 

تفصل اللجنة يف هذا الطلب خالل الثالثة أشهر املوالية لتاريخ إيداعهم الثابت مبوجب وصل 
من املرسوم الرئاسي  06 املادة(االستالم املنصوص عليه مبوجب املادة اخلامسة من املرسوم 

06/124.(  
للجنة اختصاص مانع يف : "بينت بأن 06/124من املرسوم الرئاسي  03/01كما أن املادة 

  ". من هذا املرسوم ودراستها والفصل فيهااألوىلتلقي طلبات األشخاص املذكورين املادة 

                                      
املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية الواردة يف القسم الثاين املعنون  06/01من األمر رقم  25أنظر املادة  -1

  .سب األفعال املتصلة باملأساة الوطنيةاإلجراءات اخلاصة باألشخاص الذين كانوا حمل تسريح إداري من العمل ب: ب
حيدد كيفيات إعادة  2006مارس  27املؤرخ يف  06/124من املرسوم الرئاسي رقم  02و 01أنظر املادة  -2

عويض األشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب األفعال املتصلة باملأساة أوتإدماج 
  .الوطنية

وش، مسؤولية الدولة يف تعويض املضرورين من أعمال العنف واإلرهاب، رسالة دكتوراه يف القانون نذير عمري: أنظر-
  . 459العام، جامعة باتنة، ص
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من املرسوم الرئاسي رقم  02فقرة  03وأما عن تشكيلة اللجنة فقد نصت عليها املادة 
  :بقوهلا 06/124

  :تتشكل اللجنة من"
 .األمني العام للوالية، رئيساأو الوايل -

 .أمني اخلزينة للوالية-

 .ممثال للوزارة املكلقة بالتشغيل والتضامن الوطين-

  .ثل املديرية العامة للوظيفة العموميةمم-
  .ثل مصاحل مفتشية العملمم-
  .ثل الصندوق الوطين للضمان االجتماعيمم-
  .ممثل عن الدرك الوطين-

  .ممثل عن األمن الوطين-    
  .حمام-

  ".االستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها يف أداء مهامهاوميكنها زيادة على ذلك، 
كما أنه يتعني على اللجنة القيام جبميع إجراءات التحقيق الالزمة، وأخذ رأي املعين وممثل 

، وهي )06/124من املرسوم  07املادة (أي شخص ترى فائدة يف مساعه أو املستخدم 
ها أيضا من أجل إثبات أن التسريح قد مت يف إجراءات شكلية وجب مراعاا كما انه يتعني علي

 من هذا املرسوم، التأكد من كون الشخص األوىلإطار التدابري اليت نص عليها، مبوجب املادة 
  .املعين حيوز قرار عزل معلل قانونا يتصل باألفعال املتصلة باملأساة الوطنية

  :يوجد ضمن قائمة األشخاص
  .جراء إدارياملوضوعني قيد االعتقال مبوجب إ -أ

  .احملكوم عليهم بسبب أفعال مرتبطة باملأساة الوطنيةأو احملبوسني أو املتابعني  -ب
املوافق  ه1420 األولربيع  29املؤرخ يف  08- 99املستفيدين من أحكام القانون رقم  -ج

فرباير  27املوافق ل  ه1427حمرم  28املؤرخ يف  01- 06م واألمر رقم 1999ويولي 13ل 
  ).06/124من املرسوم  08املادة (ذكورين أعاله م وامل2006
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ويتعني على اللجنة أيضا بغض النظر عن التدابري املنصوص عليها يف املادة الثامنة من هذا 
أي وثيقة أخرى أو املرسوم إثبات كون املعين كان ميارس عمال، وذلك مبوجب شهادة عمل 

تسابه إىل الصندوق الوطين للضمان تثبت السنوات اليت عمل خالهلا وكذلك شهادة تثبت ان
  .1االجتماعي

 12فقد مت تبيينها مبوجب املادة  التعويضأو تبة عن إعادة اإلدماج وأما عن احلقوق املتر
ح بالنسبة ملن 06/124من املرسوم الرئاسي  16-15-14-13بالنسبة إلعادة اإلدماج واملواد 

 بأحكام هذا املرسوم بالنسبة للسنوات واستفادة األشخاص املعنيني ،التعويض وكيفية تقديره
  .اليت مل يعمل فيها بسبب تسرحيهم من شراء االشتراكات بعنوان الضمان االجتماعي

هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه زيادة عن التعويض املمنوح لألشخاص الذين مل يتم إعادة 
نه يقع على إدماجهم يف عامل الشغل والذين يستوفون شروط االستفادة من التقاعد، فإ

الصندوق الوطين للتأمني على البطالة يف إطار النظام املنصوص عليه يف املرسوم التشريعي رقم 
  .2واجب التكفل م 29/09

من املرسوم املمنوح  13كما جتدر اإلشارة أيضا، إىل أن التعويض املنصوص عليه يف املادة 
الصندوق : "املعنون ب 302- 069 من قبل اللجنة املذكورة أعاله يتم دفعه من احلساب رقم

ونفس الشيء بالنسبة لشراء اشتراكات الضمان االجتماعي املنصوص " اخلاص للضمان الوطين
من املرسوم وكذلك االشتراكات اليت يتحملها املستخدم واملنصوص عليها  15عليها يف املادة 

                                      
  .06/124من املرسوم الرئاسي رقم  9أنظر املادة  -1
 26ؤرخ يف امل 94/10أحكام املرسوم التشريعي رقم : ، وكذلك أنظر06/124من املرسوم الرئاسي  16أنظر املادة  -2

  .واملتضمن احلفاظ على الشغل ومحاية األجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إدارية 1994مايو
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94/11 94/10يف املرسومني التشريعيني رقم 
العمومية من ميزانية ، على أن تتكفل اخلزينة 1

  .2الدولة سنويا املبالغ املدفوعة ذه الصفة من قبل الصندوق
عويض األشخاص الذين أوتكيفيات إعادة إدماج (ويف ختام احلديث عن هذه اجلزئية 

، )كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب األفعال املتصلة باملأساة الوطنية
ع اجلزائري قد أقر مبسؤولية الدولة مدنيا يف هذا الشأن على أساس فإننا نالحظ بأن املشر

املكلف ) الصندوق اخلاص للتضامن الوطين(ما يستشف من خالل إنشاء والتضامن الوطين وه
  3.لدفع التعويضات املمنوحة ألصحاا 06/124من املرسوم الرئاسي رقم  17مبوجب املادة 
  :تكفل مبلف املفقودينإجراءات دعم سياسة ال :البند الثاين

باعتبار أن هؤالء ضحايا املأساة  –لقد خص املشرع اجلزائري ذوي حقوق املفقودين 
بتعويضات مقررة مبوجب القسم  -الوطنية اليت مرت ا اجلزائر خالل تسعينيات القرن املاضي

هذا من  37ويقع عبء تسديدها على عاتق الدولة، إذ نصت املادة  06/01الثالث من األمر 
زيادة على احلقوق واملزايا املنصوص عليها يف التشريع املعمول ما لذوي : "األمر على أنه

أعاله الذين حيوزون حكما  28حقوق األشخاص ضحايا املأساة الوطنية املذكورين يف املادة 
 ائيا بوفاة اهلالك، احلق يف تعويض تدفعه الدولة، على أن احتساب هذا التعويض ودفعه تطبق

عليه األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا لصاحل الضحايا املتوفني بسب اإلرهاب، ويتوىل 
  .4التنظيم حتديد كيفيات تطبيق ذلك

                                      
حول االشتراكات الواجب حتملها من قبل املستخدم واليت حتل حمله فيها الدولة عن طريق الصندوق اخلاص للتضامن الوطين،  -1

  :طالع
  .الذي حيدث التقاعد املسبق 1994مايو 26ؤرخ يف امل 94/10أحكام املرسوم التشريعي رقم  -
الذي حيدث التأمني عن البطالة لفائدة األجراء الذين قد  1994مايو 26املؤرخ يف  94/11أحكام املرسوم التشريعي رقم  -

  .يفقدون عملهم بصفة إرادية ألسباب اقتصادية
  .06/124من املرسوم الرئاسي رقم  17املادة : حول ذلك كله انظر -2
  .464نذير عمريوش، املرجع السابق، ص :أنظر -3
  .املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة، املرجع السابق 06/01من األمر رقم  39أنظر املادة  -4
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ولكن املشرع قد قرر بأن التعويض املمنوح لذوي حقوق املفقودين سيكون حائال أمام 
  .1أي مطالبة ألي تعويض آخر يف إطار املسؤولية املدنية للدولة

يتعلق بتعويض  06/03حتت رقم  مت إصدار مرسوم رئاسي 06/01هذا وتنفيذا لألمر 
األشخاص املفقودين يف إطار  -صفتهمأو تبيان مفهومهم  الذي أعادواملأساة الوطنية، ضحايا 

األحداث املذكورة يف ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، وكانوا موضوع معاينة فقدان تعدها 
  .2على إثر عمليات البحث اليت قامت ا الشرطة القضائية

حقوق املفقود وجب صول على حق التعويض لفائدة ذوي هذا وجتدر اإلشارة إىل أن احل
من املرسوم الرئاسي  14أن يستويف مجلة من الشروط وفقا مللف حماسيب مبني بنص املادة 

، ونسخة من عقد 3من هذا املرسوم 08والذي يشمل على املقرر املذكور يف املادة  06/93
الفريضة وعند االقتضاء فيما خيص األبناء الذين مل يردوا يف الفريضة مستخرج من عقد احلالة 

، مبا يف ذلك 4من هذا املرسوم أيضا 09املدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق يف مفهوم املادة 
، وأيضا نسخة من الذين يعتربون من هذا القبيلأو األزواج من غري املسلمني واألبناء املكفولني 

األب وأيضا أو احلكم الذي يعني القيم عندما تدفع حصة املعاش اآليلة إىل األبناء، إىل األم 
  .الرأمسال الوحيدأو مقرر ختصيص وتوزيع معاش اخلدمة 

                                      
اله حيول دون املطالبة ’أ 37تعويض املنصوص عليه املادة : "على ما يلي 06/01من األمر رقم  38تنص املادة  -1

  ".املسؤولية املدنية للدولةبأي تعويض آخر بسبب 
املتعلق بتعويض ضحايا  2006فرباير  28املؤرخ يف  06/93من املرسوم الرئاسي رقم  33و 02انظر املادتني  -2

  .املأساة الوطنية
املتعلق بتعويض ضحايا  2006فرباير  28املؤرخ يف  06/93من املرسوم الرئاسي رقم  33و 02املادتني : أنظر -3

  .يةاملأساة الوطن
  :يعترب ذوي حقوق يف مفهوم هذا املرسوم: "بأنه 06/93من املرسوم  09تنص املادة  -4
  .األزواج -  
إذا كانوا يتابعون أو ون الدراسة أولعام على األكثر، إذا كانوا يز 21أو عاما  19أبناء اهلالك البالغون سنا أقل من  -  

  .عمول به وحسب الشروط نفسها املتعلق بأبناء اهلالكالتمهني وكذا األبناء املكفولون طبقا للتشريع امل
  .استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجورأو األبناء مهما يكن سنهم الذين يوجدون بسبب عجز  -  
  "البنات بدون دخل مهما يكن سنهم الالئي كانوا يكفلهن اهلالك فعال وقت فقدانه أصول اهلالك -  
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املتعلقة بذوي حقوق ) التعويضات(ارتباطا مبا سبق، وبالرجوع إىل األحكام املوضوعية 
، فإن هلؤالء حق 06/93ب وضعيتهم والشروط املبينة يف مرسوم ضحايا املأساة الوطنية حس

رأمسال أو معاش شهري أو معاش خدمة يض وفقا ألحد األشكال التالية، تعوالاالستفادة من 
، مع إقرار ذات املشرع على عدم أحقية من استفاد من تعويض عن 1رأمسال وحيدأو إمجايل 

  .2البة بذلك التعويضطريق القضاء قبل نشر هذا املرسوم يف املط
من املرسوم  08حسب املادة  -هذا وجتدر اإلشارة إىل أن االستفادة من التعويض

ال تثبت إال مبوجب مقرر صادر باالستناد إىل شهادة البحث املعدة من قبل الشرطة  –06/93
القضائية ومستخرج احلكم املتضمن التصريح بالوفاة املذكورين واملبينني أعاله، وختتلف 

هليئات املكلفة بإصدار ذلك املقرر حبسب اختالف وضعيات وصفات الضحايا، إذ تتكفل ا
وزارة الدفاع الوطين بذوي حقوق الضحايا املنتمني إىل املستخدمني العسكريني واملدنيني 
التابعني هلا، واهليئة املستخدمة تتكفل بذوي حقوق الضحايا املوظفني واألعوان العموميني، 

ذوي حقوق الضحايا املنتمني إىل مستخدمي األمن الوطين، فإن مقرر االستفادة وفيما يتعلق ب
يصدر عن املدير العام لألمن الوطين، وأما ذوي حقوق الضحايا اآلخرين فاالختصاص يف ذلك 

  .يرجع إىل وايل والية حمل اإلقامة
حتدد ": على ما يلي 06/93من املرسوم الرئاسي رقم  10تكملة ملا سبق، نصت املادة 

  :أعاله كما يأيت 6احلصة اليت تعود إىل كل ذوي حق، بعنوان التعويض املذكور يف املادة 
  أصوال أحياء،أو األزواج إذا مل يترك أبناء أو من التعويض لصاحل الزوج  100% -
ي على ذوي احلقوق اآلخرين أو توزع بالتس %50األزواج وأو لصاحل الزوج  50% -

من أو /أكثر أحياء وكذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من األبناء وو أإذا ترك اهلالك زوجا 
  األصول،

                                      
  .06/93الرئاسي رقم  من املرسوم 06املادة : أنظر -1
  .06/09من املرسوم الرئاسي رقم  07املادة : أنظر -2
  .465نذير عمريوش، املرجع السابق، ص: أنظر -
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لصاحل االبن الوحيد  %70أو (ي على أبناء اهلالك أو من التعويض توزع بالتس 70% -
لصاحل األصل الوحيد عند  %30أو ي على األصول أو توزع بالتس %30و) عند االقتضاء

  إذا مل يوجد زوج حي،) االقتضاء
أبناء أو ن التعويض لصاحل كل أصل من األصول إذا مل يترك اهلالك أزواجا م 50% -
  أحياء،
ابنا على قيد أو من التعويض لصاحل األصل الوحيد إذا مل يترك اهلالك زوجا  75% -
  ."احلياة

وجتدر اإلشارة أيضا، أن هذه النسب تراجع عندما يكون ذلك التعويض املذكور باملادة 
معاش شهري، كلما طرأ تغيري يف عدد ذوي أو كل معاش خدمة من املرسوم يف ش 06

، وأما يف حالة زواج 2يأو ، ويف حالة تعدد األرامل، يوزع التعويض بينهن بالتس1احلقوق
وفاا، حتول حصة املعاش اليت كانت تتقاضاها إىل األبناء، لكن يف حالة أو األرملة مرة أخرى 

األرامل األخريات األحياء أو ل إىل األرملة األخرى وجود عدة أرامل، فإن حصة املعاش تؤو
  .3الالئي مل يتزوجن

، يتم 4)ملف التعويض(ومن املهم البيان، أن عقد الفريضة املشترك يف امللف احملاسيب 
إعداده يف أجل شهر واحد وباان من قبل مكتب توثيق مسخر من قبل النيابة املختصة 

الوايل على أن حتدد كيفيات أو اهليئة املستخدمة أو حلقوق إقليميا، بناءا على طلب من ذوي ا
املادة (التكفل باألتعاب املستحقة للموثق مبوجب قرار مشترك بني وزير العدل ووزير املالية 

على مركز  -من هذا املرسوم 16حسب املادة  –كما أنه يتعني  )06/93من املرسوم  15
ذوي حق خالل الثمانية أيام املوالية إليداع  الصكوك الربيدية فتح حساب جاري بريدي لكل

                                      
  .، املرجع السابق06/93من املرسوم الرئاسي رقم  11املادة : أنظر -1
  .، املرجع السابق06/93من املرسوم الرئاسي رقم  12املادة : أنظر -2
  .، املرجع السابق06/93من املرسوم الرئاسي رقم  13املادة : أنظر -3
، فإن امللف احملاسيب الواجب تكوينه ال يعين ذوي 06/23من املرسوم  14جدير بالذكر أنه طبقا لنص املادة  -4

من هذا  26و 08حقوق ضحايا املأساة الوطين التابعني ملستخدمي وزارة الدفاع الوطين، إذ حتكم هذا األخري املادتان 
  .ملرسوما
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الرأمسال أو املعاش الشهري أو امللف، بناء على تقدمي نسخة من مقرر منح معاش اخلدمة 
  .الرأمسال الوحيدأو اإلمجايل 

من املرسوم  06وباحلديث عن هذه األشكال األربعة من التعويض اليت سبق ذكرها باملادة 
يان أيضا أا تطبق حبسب كل حالة يف إطار الوضعيات املختلفة فإنه من املهم الب ،06/93

نظام التعويض املطبق على ذوي حقوق ضحايا : للضحايا، الذين تطبق بشأم أربعة أنظمة
، 1املأساة الوطنية املنتمني إىل املستخدمني العسكريني واملدنيني التابعني لوزارة الدفاع الوطين

ي حقوق ضحايا املأساة الوطنية من املوظفني واألعوان ونظام التعويض املطبق على ذو
، ونظام التعويض املطبق على ذوي حقوق ضحايا املأساة الوطنية التابعني للقطاع 2العموميني

، ونظام التعويض املطبق على ذوي احلقوق 3من كان بال وظيفةأو اخلاص أو االقتصادي العام 
  4.ذكورين آنفاضحايا املأساة الوطنية من غري الضحايا امل

يعترب تابعني لوزارة الدفاع الوطين يف مفهوم هذا "يف إطار ما سبق ذكره وبيانه، فإنه 
املرسوم، املستخدمون العسكريون واملدنيون، مهما يكن وضعهم القانوين ووضعيتهم القانونية 

اش معواألساسية، مبا يف ذلك املستخدمون الذين يوجدون يف وضعية غري قانونية، وكذا ذ
عونا عموميا يف مفهوم هذا املرسوم، كل عامل أو أنه يعترب موظفا "، كما 5"عسكري للتقاعد

اهليئات العمومية، مبا أو اجلماعات احمللية أو اإلدارات أو ميارس عمله على مستوى املؤسسات 
  6".يف ذلك املؤسسات العمومية التابعة للوصاية اإلدارية

على  06/93املرسوم  أن هناك إحالة من قبل واضعي ور،هذا ويالحظ يف ختام هذا احمل
بعض األحكام الشكلية واملوضوعية اخلاصة بتعويض ضحايا اإلرهاب بل وحىت الصندوق 
املتعلق بتعويض هؤالء قد أنيط به دفع بعض أشكال التعويض لذوي حقوق ضحايا املأساة 

                                      
  .، املرجع السابق06/93من املرسوم الرئاسي  26إىل  17بشأن ذلك، املواد من : أنظر -1
  .، املرجع السابق06/93من املرسوم الرئاسي  3333إىل  27بشأن ذلك، املواد من : أنظر -2
  .، املرجع السابق06/93من املرسوم الرئاسي  41إىل  34بشأن ذلك، املواد من : أنظر -3
  .، املرجع السابق06/93من املرسوم الرئاسي  50إىل  42بشأن ذلك، املواد من : رأنظ -4
  .، املرجع السابق06/93من املرسوم الرئاسي رقم  04املادة : أنظر -5
  .، املرجع السابق06/93من املرسوم الرئاسي رقم  05املادة : أنظر -6
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ا مت اإلقرار من قبل املشرع ما جعلنا ال نستسيغ هذه املسألة باعتبار أنه إذوالوطنية، وه
باختالف الضحايا، بني ضحايا اإلرهاب وضحايا املأساة الوطنية من حيث األصل، فإنه يف 

  1.املقابل كان يتعني التفرقة فيما بينهم من حيث األثر املترتب عن ذلك األصل
  :إنشاء دور استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب: البند الثالث

الّيت أفرزت عدد كبري من  ،اجلماعية من طرف اجلماعات اإلرهابيةأمام حاالت االغتيال 
عن طريق التكفل  ،كان لزاما على املشرع أن يتدخل ملعاجلة هذه الوضعية ،األطفال املشردين
وهذا ما حدث فعالً عن طريق املرسوم التنفيذي  ،جدا األعمال اإلرهابيةأو ذه الشرحية الّيت 

واملتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا  1999فرباير سنة  13واملؤرخ يف  48-99رقم 
حتدث دور الستقبال األطفال " :األوىلحبيث ورد يف مادته  ،اإلرهاب وتنظيمها وعملها

  ".» دور استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب «تدعى  ،املراهقني ضحايا اإلرهاب
ة املعنوية واالستقالل املايل، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصي

  :تتمثل مهامها يف
  .ضمان تعليمهم وتوجيههم املهين -
 .2وضع هذه الفئة من األطفال يف الوسط العائلي -

  :أما الفئة املقبولة يف هذه الدور هي
حيث يكون  ،أحد الوالدينوواألطفال اليتامى فاقد ،كال الوالدينواألطفال اليتامى فاقد -

  .ثبت عدم قدرته على التكفل بطلبات طفلهأوتداً للسلطة األبوية الوالد اآلخر فاق
يفتح له ملف يتضمن مجيع  ،ومبجرد وصول الطفل الذي تتوفر فيه الشروط إىل الدار

كما قد ينتقل الطفل اليتيم إىل الدار عن  ،البيانات الّيت ختص حالته املدنية ومستواه التعليمي
الطفل  أولويف حال قبوله يز. السلطة القضائية املختصةو أطريق أمر صادر من قبل الوايل 

  .كوينه خارج املؤسسةأوتدراسته 

                                      
.471نذير عمريوش، املرجع السابق، ص: أنظر - 1

  
  .واملتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب 48- 99من املرسوم التنفيذي رقم  2و 1املادتني انظر،  -  2
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ختضع دور استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب إىل تنظيم إداري وبيداغوجي ومايل نظمه 
  .حمل الدراسة 99-48املشرع من خالل املرسوم التنفيذي 

   :التنظيم اإلداري :أوال
  .1تقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب جملس إدارة ومديريسهر على إدارة دور اس

  :يتشكل من :جملس اإلدارة-أ
  .ممثله رئيساأو الوايل  -
 .املدير الوالئي للنشاط االجتماعي -

 .ممثلهأو املدير الوالئي املكلف بالصحة  -

 .ممثلهأو املدير الوالئي املكلف بالتكوين املهين  -

 .ممثلهو أاملدير الوالئي املكلف بالتربية الوطنية  -

 .ممثلهأو املدير الوالئي املكلف بالشباب والرياضة  -

 .املراقب الوالئي بالوالية -

 .ممثل مؤهل عن السلطة القضائية -

 .ممثلهأو رئيس الس الشعيب البلدي ملقر وجود الدار  -

 .طبيب -

 .ممثلون منتخبون من ضمن املستخدمني البيداغوجيني يف الدار -

 .داريني واألعوانممثل منتخب من املستخدمني اإل -

 .ممثل عن مجعية الدفاع عن األطفال ضحايا اإلرهاب ومحايتهم -

 أولويتد. ت جملس اإلدارة بصفة استشاريةأوالحيضر مدير املؤسسة والعون احملاسب مد
  :جملس اإلدارة يف املسائل الّيت م املؤسسة طبقاً للقوانني والتنظيمات املعمول ا، ال سيما

  .قة بتنظيم املؤسسة وسريهااملسائل املتعلّ -
 .النظام الداخلي للمؤسسة -

 .برنامج العمل -

                                      
  .48- 99من املرسوم التنفيذي  11انظر، املادة  -  1
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 .التقرير السنوي عن النشاط -

 .عمليات تسيري أمالك املؤسسة -

 .مشاريع ميزانية املؤسسة وحساباا -

 .مشاريع األشغال والبناء والترميمات الكربى والتهيئة -

 .1قبول اهلبات والوصايا وختصيصها -

ا عن اجتماعات اتني يف السنة على األقل بدعوة من  ،لسأمبصفة وجوبية مر فتتم
وميكن أن جيتمع يف دورة غري عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب مدير املؤسسة، . رئيسه

ت جملس اإلدارة إالّ إذا حضرها أوالوال يصح مد ،السلطة الوصيةأو أعضائه  )2/3(ثلثي أو 
  .نصف أعضائه على األقلّ

يتحمل مدير الدار  ،ويعين بقرار من الوزير املكلف باحلماية االجتماعية :املدير-ب
وميارس الرقابة املستمرة على تربية الطفل  ،خالل مدة التكفل به ،املسؤولية املدنية عن الطفل

يسهر  ،ويف حالة وضع الطفل يف إطار التمهني ،وعلى ظروف معيشته ونشاطه املهين واملدرسي
  .ام اهليئة املستخدمة لبنود عقد التمهني والعملاملدير على احتر

  :ويكلف املدير زيادة على ما سبق مبا يلي
  .متثيل املؤسسة يف مجيع أعمال احلياة املدنية -
 .ضمان السري احلسن للمؤسسة -

 .السهر على حتقيق األهداف املرسومة للمؤسسة -

 .ممارسة السلطة السلمية على مجيع املستخدمني -

 .عمل واحلصيلة السنويةإعداد برنامج ال -

 .إبرام الصفقات والعقود يف إطار التنظيم -

 .األمر بصرف نفقات املؤسسة -

 .إعداد احلسابات اإلدارية واحلسابات املتعلّقة بالتسيري -

   

                                      
  .48- 99من املرسوم التنفيذي  13و 12املادتني : أنظر -  1
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 .1تويل أمانة جملس اإلدارة -

   :التنظيم البيداغوجي :ثانيا
ؤسسة مبجلس طيب تزود امل" :على 99-48من املرسوم التنفيذي رقم  22نصت املادة 

ونفسي وتربوي مؤهل لتقدمي اآلراء واالقتراحات إىل املدير حول مجيع املسائل املتعلّقة بالتكفل 
  ".بالطفل يف املؤسسة 

  :يتولّى الس املهام التالية
  .وينظمها ويراقبها ،يعد برامج النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية -
ويقترح إعادة توجيههم حسب  ،ومدى حتسنهم ،املراهقنييقيم مستوى األطفال و -

 .استعدادام ونتائجهم

 .يتابع التقدم الدراسي واملهين لألطفال واملراهقني -

ويتخذ  ،الطبيأو املراهق على املستوى التربوي أو يدرس الصعوبات الّيت يتلقّاها الطفل  -
 .التدابري املالئمة

  :بوي مما يليويتشكل الس الطيب والنفسي والتر
  .رئيس املصلحة البيداغوجية -
 .خمتص يف علم النفس التربوي -

 .خمتص يف طب النطق -

 .خمتص يف علم النفس السريري -

 .مربيان اثنان ينتخبهما نظراؤمها -

 .ممرضة -

 .مساعد اجتماعي -

 .مربية أطفال -

 .2طبيب املؤسسة -

                                      
  .48- 99من املرسوم التنفيذي  21و 20، 19املواد : أنظر -  1
  .48- 99من املرسوم التنفيذي  24و 23، 22املواد : رأنظ -  2
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ه أنّ يساعده يف وميكن للمجلس الطيب والنفسي والتربوي أنّ يستشري أي شخص من شأن
  .أشغاله

  :التنظيم املايل :ثالثا
وتتضمن . 99-48من املرسوم التنفيذي رقم  33إىل املادة  28ورد النص عليه من املادة 

  :ميزانية املؤسسة باباً لإليرادات وآخر للنفقات وتتمثل اإليرادات يف
  .إعانات التسيري والتجهيز املخصصة طبقا للقوانني -
 .املمنوحة طبقا للتنظيم املعمول بهاهلبات والوصايا  -

 .خمتلف املوارد املرتبطة بنشاط املؤسسة -

أما النفقات فتنصب على تلك املتعلّقة بالتسيري والصيانة وكل النفقات الضرورية لتحقيق 
  .أهداف املؤسسة

اآلمر بصرف امليزانية يف حدود االعتمادات وجتدر اإلشارة إىل أنّ مدير املؤسسة ه ،وأخريا
  .1ملخصصةا

  :اإلجراءات الرامية إىل تعزيز التماسك الوطين :البند الرابع
على استفادة األسر احملرومة اليت ابتليت بضلوع  06/01من األمر رقم  42لقد نصت املادة 

أحد أقارا يف اإلرهاب، من إعانة متنحها الدولة، بعنوان التضامن الوطين، مع العلم أن هذا 
  2.مينح مبوجب تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيماحلق يف هذه اإلعانة 

تصرف إعانة الدولة املذكورة يف املادة "من هذا األمر، على أن  43هذا وقد نصت املادة 
الصندوق اخلاص للتضامن ''أعاله، من حساب التخصيص اخلاصة للخزينة الذي عنوانه  42

  .الوطين
  ".حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم

، إذ بالرجوع إليه جنده قد فصل يف 96/93وبالفعل قد صدر مرسوم رئاسي حيمل رقم 
مجلة من املسائل، تتعلق عموما بكيفية إثبات صفة العائلة احملرومة املبتلية بضلوع أحد أقارا يف 

                                      
  .48-99من املرسوم التنفيذي  33إىل  28املواد من  :أنظر -  1
  .املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، املرجع السابق 06/01من األمر رقم  42املادة : أنظر -2
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اإلرهاب، وكيفية احلصول على شهادة إثبات وفاة املعين يف صفوف اجلماعات اإلرهابية، 
  .1احلصول على شهادة صفة العائلة احملرومةوكيفية 

وبالنسبة لألحكام املوضوعية اخلاصة بإعانة الدولة كعنوان، وبالتعويض مرسم يف املنت 
، يسلم إىل ذوي 2رأمسال إمجايلأو فيتمثل يف، إما معاش شهري ) من املرسوم 05املادة (

منه احلصة  07وقد حددت املادة  من املرسوم، 06املذكورين يف املادة ) املتويف(حقوق اهلالك 
 –لتتحدث  10و 09و 08اليت تعود إىل كل ذوي حق بعنوان إعانة الدولة، وجاءت املواد 

عن مسألة مراجعة النسب املنصوص عليها عندما تكون اإلعانة متكونة من  -على التوايل
  .وفااأو معاش شهري، وكذا حالة تعدد األرامل، وحالة زواج أرملة مرة أخرى 

من هذا املرسوم خولت وايل والية حمل اإلقامة إعداد مقرر ختصيص  12املادة  كما أنّ
من املرسوم لتأيت املادة  12و 02إعانة الدولة وتوزيعها باالستناد إىل وثائق مذكورة باملادتني 

منه مؤكدة بأن عقد الفريضة يعد يف أجل شهر واحد وباان، من قبل مكتب توثيق  13
 14الوايل، وأبرزت املادة أو يابة املختصة إقليميا بناء على طلب من ذوي احلقوق تسخره الن

من  15حسب املادة –الذي يتم إيداعه ) ملف التعويض(من املرسوم مشتمالت امللف احملاسيب 
لدى املدير التنفيذي يف الوالية، ممثل الوزير املكلف بالتضامن الوطين، باعتبار أن  -املرسوم

، على أن يتوىل مركز 3منوط به دفع إعانة الدولةواص للتضامن الوطين هالصندوق اخل
الصكوك الربيدية فتح حساب جاري بريدي لكل ذي حق خالل الثمانية أيام املوالية إليداع 

، إذ تتوىل اخلزينة العمومية سنويا 4امللف، بناء على تقدمي نسخة من مقرر منح إعانة الدولة

                                      
، 2006فرباير  28، املؤرخ يف 06/94رئاسي رقم من املرسوم ال 04و 03و 02املواد  –حسب احلالة : أنظر -1

  .املتعلق بإعانة الدولة لألسرة احملرومة اليت ابتليت بضلوع أحد أقارا يف اإلرهاب
تفصيال لنظام إعانة الدولة بواسطة دفع املعاش الشهري ولنظام إعانة الدولة بواسطة رأمسال إمجايل، طالع على التوايل  -2

، من املرسوم الرئاسي )29إىل  24املواد من (، وأحكام الفصل الثالث )23إىل  18املواد (أحكام الفصل الثاين 
  .، املرجع السابق06/94

  .471نذير عمريوش، املرجع السابق، ص: أنظر -
  .، املرجعني السابقني06/94من املرسوم الرئاسي رقم  31و 16واملادتني  06/01من األمر رقم  43املادة : أنظر -3
  .، املرجع السابق94-06من املرسوم الرئاسي رقم  17املادة : أنظر -4
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ها الصندوق اخلاص للتضامن الوطين عن طريق أمني خزينة الدفع تسديد املبالغ اليت يدفع
  .1من ميزانية الدولة–بالوالية 

نا نالحظ يف ختام هذه اجلزئية، أن املشرع قد اختلطت عليه األمور، فأضحى ال مييز بني إن
، وجاء املرسوم 06/01باألمر رقم " إعانة الدولة"مصطلح اإلعانة والتعويض، إذ ورد مصطلح 

فيكون املرسوم بذلك قد أضاف شيئا " إعانة الدولة والتعويض"مبصطلحي  -كتنظيم–رئاسي ال
التدرج السلمي للنظام (مل يرد بالقانون، خمالفا بذلك مبدأ التدرج يف القواعد القانونية 

  .، السيما وأن الفرق شاسع بني املصطلحني مبىن ومعىن وأثر قانوين)القانوين
ألمر الوقت الذي وضع املشرع اجلزائري باتام حمورنا هذا، انه يف هذا وجدير بالبيان يف خ

اإلجراءات اخلاصة باألشخاص الذين (، إجراءات ترمي إىل تعزيز املصاحلة الوطنية 06/01رقم 
، واإلجراءات اخلاصة باألشخاص الذين 2استفادوا من القانون املتعلق بإستعاد الوئام املدين

، وإجراءات دعم 3لعمل بسبب األفعال املتصلة باملأساة الوطنيةكانوا حمل تسريح إداري من ا
ترمي إىل تعزيز  ، وكذا وضعه إلجراءات)39إىل  27املواد من (سياسة التكفل مبلف املفقودين 

، فإنه يف املقابل وضع إجراءات جتسد عرفان الشعب )43إىل  40املواد من التماسك الوطين 
املواطنني الذين "جلزائرية الدميقراطية الشعبية، فاعترب بأن اجلزائري لصناع جندة اجلمهورية ا

سامهوا بالتزامهم وعزمهم يف جندة اجلزائر واحلفاظ على مكتسبات األمة يكونون قد أثبتوا 
مجاعية، يف حق أفراد أو ال جيوز الشروع يف أي متابعة بصورة فردية "، وأنه 4"حسا وطنيا

ع أسالكها، بسبب أعمال نفذت من أجل محاية قوى الدفاع واألمن للجمهورية، جبمي
 ،جلمهورية الدميقراطية الشعبيةاألشخاص واملمتلكات وجندة األمة واحلفاظ على مؤسسات ا

  .5شكوىأو جيب على اجلهة القضائية املختصة التصريح بعدم قبول كل إبالغ 

                                      
  .، املرجع السابق06/94من املرسوم الرئاسي رقم  31و 30املادتان : أنظر -1
  .، املرجع السابق06/01من األمر رقم  24إىل  21أنظر بشأن تلك اإلجراءات، املواد من  -2
  .، املرجع السابق06/01األمر رقم  من 26و 25أنظر بشأن تلك اإلجراءات، املادتان  -3
  .، املرجع السابق06/01من األمر رقم  44املادة : أنظر -4
  .، املرجع السابق06/01من األمر رقم  45املادة : أنظر -5
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امة كما أن املشرع نص على عقوبات باحلبس من ثالث سنوات إىل مخس سنوات وبغر
أو كتاباته أو دج على كل من يستعمل من خالل تصرحياته  500.000دج إىل  250.000من 

إلضرار بكرامة أعواا الذين أولضعاف الدولة أوإلأي عمل آخر، جراء املأساة الوطنية 
تشويه صورة اجلزائر يف احملافل الدولية، على أن تباشر النيابة العامة أولخدموها بشرف، 

  .1زائية تلقائيا ويف حالة العود، تضاعف تلك العقوبةاملتابعات اجل
يعد إنصافا هلؤالء الذين وصفهم  06/01وال شك أن ما جنح إليه مشرع األمر رقم 

بصناع جندة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وجتسيدا مليثاق السلم واملصاحلة الوطنية، 
ل ما حتلت به من وطنية وبذلته من تضحيات كانت جندة اجلزائر بفض"الذي ورد فيه بأنه 

وحدات اجليش الوطين الشعيب وقوات األمن وكافة املواطنني الذين اضطلعوا بصرب وحزم، 
  .مة األمة ملواجهة ذلكم العدوان اإلجرامي الالإنساينأو بتنظيم مق

جل ئك الذين استشهدوا من أأولوالشعب اجلزائري مدين بالعرفان إىل األبد ألرواح كل 
  .بقاء اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

إنه سيظل إىل جانب أسر شهداء الواجب الوطين وأسر ضحايا اإلرهاب، وذلك ألن 
  .تضحيام نابعة من قيم اتمع اجلزائري

ماديا كي تستمر اعتبارها وتقديرها ودعمها لتلك األسر أو والدولة لن تدخر جهدا معنويا 
  2.اء التضحيات املبذولةوذوي احلقوق لق

الشعب اجلزائري يأىب إال أن يثىن على اجليش الوطين الشعيب "كما جاء يف هذا امليثاق بأن 
ومصاحل األمن وكافة الوطنيني واملواطنني العاديني، ويشيد مبا كان هلم من وقفة وطنية 

  ...".اوتضحيات مكنت من جناة اجلزائر ومن احلفاظ على مكتسبات اجلمهورية ومؤسسا
إذ أنه يطوي صفحة مؤملة  وليس بعف"إذن يتضح جليا، بان ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية 

  .من التاريخ ولكن ال ميزقها، كما أنه ليس بصفح يعترف باجلرم ولكن يعلق العقوبة
                                      

  .، املرجع السابق06/01من األمر رقم  46املادة : أنظر -1
  .2005سبتمرب سنة  29ة املصادق عليه يف استفتاء يوم راجع بشأن ذلك ديباجة امليثاق من أجل السلم واملصاحلة الوطني -2
رضا بابا علي، الطبيعة القانونية إلجراءات قانون الوئام املدين، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي، : أنظر -

  .23، ص2005جامعة اجلزائر،
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إن األمر يتعلق من جهة بتشجيع لكل أفراد اجلماعات املسلحة إللقاء السالح مع التأكيد 
شبكة إسناد، ويف الواقع تعترب أولسوف ال يتابعون بسبب انتمائهم جلماعة مسلحة  على أم

املسألة بكل بساطة تطبيقا على نزاع داخلي لقاعدة دولية سارية يف جمال القانون الدويل 
اإلنساين للرتاعات ما بني الدول، وعلى العكس تبقى اجلرائم اجلسمية كجرائم القتل اجلماعي 

جوم باملتفجرات على األماكن العمومية حمل متابعة، ويتماشى هذا اإلجراء مع واالغتصاب واهل
ممارسات القانون الدويل اإلنساين خاصة الربوتوكول الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املنعقد 

  .املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية 1977جوان  08يف 
ضع حد للتلميحات السياسية الرامية إىل جترمي أعوان ويتعلق األمر من جهة أخرى، بو

الدولة رد أم استخدموا القوة حلفظ النظام العام ومحاية األشخاص واملمتلكات وللدفاع عن 
الوحدة الوطنية، بل وأن القانون الدويل يؤكد مبا ال يدع جمال للشك ليس فقط على حق 

أعواا يف إعادة النظام العام ومحاية األشخاص الدولة ولكن أيضا على مسؤولية الدولة عرب 
، وهذه الوسائل "كل الوسائل املشروعة"واملمتلكات والدفاع عن الوحدة الوطنية وذلك ب 

املشروعة مبينة بوضوح يف املبادئ األساسية حول اللجوء إىل القوة واستخدام األسلحة النارية 
سبتمرب  07اعتمادها من قبل األمم املتحدة يف من طرف القائمني على تطبيق القوانني واليت مت 

1990.  
تعتمد وتطبق املصاحل العمومية وهيئات "تنص هذه املبادئ مبوجب األحكام العامة على أن 

الشرطة تنظيمات حول اللجوء إىل القوة واستخدام األسلحة النارية ضد األشخاص من طرف 
  ."املسؤولني على تطبيق القوانني

من اتفاقية جنيف اليت تعاجل الرتاعات الداخلية ال متنع اللجوء إىل  03دة وأخريا، فإن املا
القوة من طرف أعوان الدولة يف حالة العداء ولكنها تضع املبادئ والشروط حلماية املدنيني 

  .1"واجلرحى
وأما التطبيق العلمي للنصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بضحايا املأساة الوطنية، فقد 

 يف اليوم الربملاين حول جلزائرية باخلارجواجلالية اعنها وزارة التضامن الوطين واألسرةت أعلن

                                      
  .58، ص57، ص "الربملاين حول املصاحلة الوطنية، مبناسبة اليوم "إدريس اجلزائري"طالع كلمة سفري اجلزائر جبنيف  -1
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مليار دينار جزائري مت صرفه على  22.6بأن الغالف املايل بلغ  تإذ صرح ،"املصاحلة الوطنية"
حساب خزينة الدولة لتغطية إعانة وتعويض األسر احملرومة اليت ابتليت بضلوع أحد أقارا 

األفعال املتصلة باملأساة الوطنية، وكذلك األشخاص الذين كانوا حمل تسريح إداري من  بسبب
العمل بسبب األفعال املتصلة باملأساة الوطنية، كما أعلنت الوزارة بأن اللجان الوالئية املكلفة 

ذوي حقوق (ملف من قبل العائالت  7850بدراسة وقبول ملفات التعويض قد استقبلت 
عائلة استفادت  2940عائلة قد استفادت من رأمسال إمجايل، و 4163حبيث أن ، )املفقودين

من معاش شهري، مبا فيها املنح العائلية، وقد كلفت اإلعانة املالية املخصصة هلذا الغرض 
فقد مت  - املذكورين أعاله -دج، وأما فيما يتعلق باألشخاص املسرحني 5.425.533.018.01

شخص إىل منصب العمل، ومت تعويض  1361إعادة إدماج  ملف، حبيث مت 5236استقبال 
دج، من بينها 4.107.561.140.72، فكانت تكلفة هذا األخري 3875

دج سددت لشراء اشتراكات الضمان االجتماعي وكذا لتغطية 2.890.831.077.69
  .مستحقات صندوق التقاعد لفائدة األشخاص املستفيدين من حق التقاعد

إىل أن الغالف اإلمجايل الذي مت تسديده يف إطار تطبيق أحكام  ت الوزارةوعليه خلص
  .1ملفا 12339دج، واليت تغطي  9.533.094.158.73وميثاق السلم واملصاحلة الوطنية ه

وبالرغم من ذلك، نعتقد بأن باب التعويض ال يزال مفتوحا، طاملا أن رئيس اجلمهورية 
ختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لتجسيد هذا مفوض مبوجب ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية ال

كله أو عمال بالتفويض الذي : "على ما يلي 06/01من األمر رقم  47األخري، إذ نصت املادة 
وطبقا للسلطات املخولة له دستوريا، ميكن أن يتخذ رئيس  2005سبتمرب  29إياه استفاء يوم 

ة لتنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة اجلمهورية، يف أي وقت، كل اإلجراءات األخرى الالزم
  ".الوطنية

   

                                      
حول كل هذه اإلحصائيات، وملزيد من الشرح حوهلا، من املفيد االطالع على، كلمة وزير التضامن الوطين  -1

من ، املرجع السابق، "املصاحلة الوطنية"، مبناسبة اليوم الربملاين حول "مجال ولد عباس"واألسرة واجلالية اجلزائرية باخلارج 
  . 51إىل ص  47ص 
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بأن " عبد العزيز بوتفليقة"ونساير يف ختام هذا احملور، ما جاء على لسان رئيس اجلمهورية 
املؤسسة القضائية هي اليت يؤول إليها شرف تنفيذ القسط األساسي من اإلجراءات الناجتة عن "

ه الشعب اجلزائري، بكل سيادة وباألغلبية ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، الذي صادق علي
  .2005سبتمرب  29الساحقة، من خالل استفاء 

يف هذا اإلطار، ينبغي للعدالة أن تضع حيز التطبيق أحكام امليثاق باحترام روحها وبالسرعة 
حة هذه املرحلة األليمة من تارخينا، فالضرورية للتجسيد السريع لإلرادة الشعبية يف طي ص

  .املستقبل يف أجواء مغايرة ويف كنف األمن والتفاؤل واألمل واالطمئنان وخوض غمار
إن استرجاع السلم واألمن، وبالتضافر مع التقدم الذي ننتظره من تطبيق إصالح العدالة، 

أفضل مهمتها الدستورية املتمثلة يف محاية وسيسمحان للمؤسسة القضائية أن تؤدي على حن
 .1"أن تستجيب، من مثة ملا يأمله منها املواطنحقوق املواطنني وحريام، وب

   

                                      
 20، 2006- 2005مبناسبة افتتاح السنة القضائية " عبد العزيز بوتفليقة"كلمة  رئيس اجلمهورية : إطلع على -1

  .09و 08، ص 2006، مطبوع صادر عن وزارة العدل، اجلزائر، عام 2005نوفمرب 
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تعويض اين عليهم وهو ،نا يف هذه الدراسة أحد املوضوعات اهلامة يف القانون اجلنائيتناول
  .عن األضرار الناشئة عن اجلرائم اإلرهابية

ولية قد تؤثر على إختاذها أبعادا دوتتجلى قيمة هذه الدراسة مع تزايد األعمال اإلرهابية و
–أثناء كتابة السطور األخرية من هذه الرسالة  –ما حيدث بالفعل ووه .إستقرار العاملوأمن 

والقائمة  –جبهة النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية وما ختلفه التنظيمات اإلرهابية كالقاعدة و
إلرهاب املعاصر فا ،أقل ما يقال عنها أا مدمرة ،ما حتصده من أرواحومن دمار  ،- طويلة

تكمن خطورته يف كونه إرهابا غري شخصي يسعى إىل حتقيق أهدافه على حساب املواطنني 
  .نساء وشيوخواألبرياء من أطفال 

ال شك أن مجيع الدول اليت تعاين من اإلرهاب تسعى إىل البحث عن وسائل قمع هذه و
ا عدم الشعور باألمن الذي يعد أمههو ،الظاهرة املدمرة التي حتدث خلال يف شىت مناحي احلياة

األمر الذي دفع مبعظم الدول إىل  ،مطلبا أساسيا لكل إنسان يبحث عنه قبل البحث عن قوته
رغم  ،القضاء عليهاواألمنية ملواجهة هذه الظاهرة واإلجرائية وإعادة النظر يف مدوناا العقابية 

مانع لإلرهاب ووحد جامع عدم متكن أعضاء اموعة الدولية من الوصول إىل تعريف م
خاصة بالنسبة للدول اليت  ،األوىلبسبب ما يطرحه هذا األمر من مشاكل سياسية بالدرجة 

  .الضيقةوربطت اإلمجاع حول تعريف اإلرهاب مبصاحلها اخلاصة 
إستحداث جرائم جديدة مل تكن أو إالّ أن احلل اجلنائي وحده سواءا بتشديد العقاب   

( فإىل جانب مرتكب األعمال اإلرهابية  ،كفي ملواجهة آثار هذه الظاهرةال ي ،معاقبه من قبل
  .املضرور املباشر من هذه األعمالويوجد اين عليه وه) اجلاين 

 ،ويف سبيل إجياد أفضل احللول من أجل كفالة تعويض اين عليهم يف اجلرائم اإلرهابية
ة حمل التعويض مث ملدى كفالة حق اين األعمال اإلرهابيوفقد عرضنا للتعريف باين عليه 

أخريا والشريعة اإلسالمية وعليهم يف التعويض عن اجلرائم اإلرهابية يف التشريعات الوضعية 
فعاال للمجين عليهم يف جرائم اإلرهاب وقد خلصنا إىل وعرضنا لنظرية تكفل تعويضا سريعا 

   :التي نشري إليها تباعاوالنتائج اآلتية 
سة تعويض اين عليه يف اجلرمية حمل البحث بيان املقصود ذا املصطلح تقضي درا *

أو وضعه يف إطاره الصحيح وفقا للمفهوم اجلنائي ألنه بتحديد اين عليه تكون قد والقانوين   
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وقد إنتهينا يف تعريف اين عليه إىل ترجيح  ،ضحنا املستحق للتعويض يف اجلرمية حمل البحث
املعنوي الذّي وقعت عليه أو الشخص الطبيعي " :هي الذّي يعرف اين عليه بأنهاإلجتاه الفق

  ."مصلحته اليت حيميها القانونأو الذّي اعتدى على أو نتيجة اجلرمية 
أثر هذا الدور على ودور اين عليه يف الظاهرة اإلجرامية بصفة عامة لدى تعرضنا لو

إن وتبني لنا أنه  ،هذا الدور بشأن جرمية اإلرهابوصوال إىل مدى إنطباق  ،حقه يف التعويض
حيث غالبا ما تكون للعالقات  ،كان دور اين عليه يف اجلرائم بصفة عامة ليس دائما سلبيا

أن هذا الدور له أثره سواءا يف التجرمي واين عليه أثرها يف وقوع اجلرمية ووية بني اجلاين األول
إالّ أن األمر خمتلف يف  ،التعويض الذي يستحقه اين عليهاإلنتقاص من مبلغ أو العقاب أو 

 ،ضحاياهوية مفقودة بني اإلرهايب األولجرائم اإلرهاب حيث غالبا ما تكون هذه العالقات 
هذا يعين بالطبع عدم اإلعتداء ورسالة أو الضحية املباشرة يف جرمية اإلرهاب جمرد رمز وأين تبد

للهم إالّ إذا كان هذا الدور متعمدا كأن يكون اين عليه عضوا يف بدور اين عليه يف اجلرمية ا
  ....ما إىل ذلكأو تنظيم إرهايب 

الشريعة اإلسالمية وعرضنا للتعريف باألعمال اإلرهابية حمل التعويض يف القانون الوضعي 
   :حيث إتضح لنا اآليت

املنصوص عليها يف تشريع كلّ إن األعمال اإلرهابية حمل التعويض تتحدد باجلرمية اإلرهابية 
على ذلك يتحدد مفهوم جرمية اإلرهاب يف و ،أن التعويض ال يكون إالّ عن جرميةو ،دولة

القانون اجلزائري فتكون جرمية اإلرهاب هي أي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها ابتداءا من 
  .مكرر من قانون العقوبات 87املادة 
هذا ما و ،كان الباعث عليها سياسياوة السياسية حىت لختتلف جرمية اإلرهاب عن اجلرمي* 

ليس له حق ولذالك جيوز تسليم ارم اإلرهايب و ،أكدته اإلتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
  .اللجوء السياسي على غرار ارم السياسي

فرضها أشد العقوبات عليه حيث والتأكيد على موقف الشريعة اإلسالمية من اإلرهاب * 
ليس يف جرمية البغي اليت تعترب واإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية يتمثل يف جرمية احلرابة  أن

أو اجلرمية السياسية الكربى يف اإلسالم فاحلرابة تشبه اإلرهاب سواءا على املستوى الوطىن 
اخلوف يف وإشاعة للرعب و ،ترويع لآلمننيوقتل للناس والدويل ملا فيها من قطع للطريق 
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الغلبة مما وكما أن ما وضعه الفقهاء من شروط يف احلرابة كإستخدام القوة  ،بينهمونفوسهم 
 ،خطف الطائراتوهي القرصنة البحرية وينطبق على أكثر عمليات اإلرهاب الدويل إنتشارا 

فقا ملعناها واحلرابة يف الفقه اإلسالمي وبذلك يتأكد التقارب بني أعمال اإلرهاب احلديث و
  .الحياإلصطواللغوي 
كما تعرضنا إىل كفالة حق اين عليهم يف التعويض عن جرائم اإلرهاب يف بعض * 

  :قد تبني لنا اآليتوالشريعة اإلسالمية والتشريعات الوضعية 
فيما يتعلق بالتشريعات الوضعية فقد أقدم املشرع يف كثري من الدول التي عانت كثريا  -

  .املقررة حلق اين عليهم يف التعويض على إصدار القوانني –من ويالت اإلرهاب 
 1986سبتمرب  9الصادر يف  1020- 86كما تدخل املشرع الفرنسي حديثا بالقانون رقم 

املساس بأمن الدولة لتقرير نظام خاص بتعويض اين عليهم عن واخلاص مبكافحة اإلرهاب و
  فوريا وتعويضا كامال األضرار الناشئة عن أعمال اإلرهاب من خالل نظام جزائي يكفل هلم 

  :أما تدخل املشرع اجلزائري فكان لعدة أسباب منها
إزدياد عدد الضحايا الذين تناهلم أضرارها إىل واخلطورة احلالية لألعمال اإلرهابية . 1

  .درجة أثارت فزع الرأي العام
التأمني بشأن تعويض أضرار اإلرهاب نظرا وعدم كفاية القواعد العامة للمسؤولية . 2

التعقيدات اإلجرائية اليت تشوب نظم التعويض التقليدية سواءا كان الرجوع على وللصعوبات 
يتم التعرف عليهم  أو وذلك ألم نادرا ما يكونون معلومي اهلوية  –مرتكيب األعمال اإلرهابية 

  ،مويف األحوال النادرة اليت يتم فيها القبض عليهم فإم غالبا ما يكونون معسرين ال مال هل
صوب مستغل املكان مسرح العملية أو من مث غري قادرين على أداء على أداء التعويض و

الذي يعد كقاعدة و –اإلرهابية اإلرهابية حيث أن طبيعة إلتزامه بالسالمة يف مواجهة عمالئه 
نفسه يعد وكما أنه ه ،يعد سببا لدفع املسؤوليةو –ليس بتحقيق نتيجة وإلتزاما يبذل عناية 

  .ملا وقع من إعتداء إرهايب ضحية
صعوبة إلقاء عبء التعويض على عاتق الدولة طبقا لقواعد املسؤولية اإلدارية سواءا . 3

املخاطر حيث يصعب إثبات خطأ أو املخاطر حيث يصعب إثبات خطأ أو على أساس اخلطأ 
إستثنائية وصة خاوكما أن املسوؤلية على أساس املخاطر ال تنشأ إالّ يف حاالت نادرة  ،اإلدارة
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تستلزم نصا خاصا يف أغلب األحوال كما أنه بالنسبة ملسؤولية الدولة املنظمة تشريعا عن و
واليت كان يعتقد يف فترة من الفتراة بأنها ميكن  –التجمهرات واألضرار النامجة عن التجمعات 

  –القصور يف هذا اخلصوص وأن تسد النقص 
ل دون حصول اين عليهم يف جرائم اإلرهاب على إزاء هذه التعقيدات اليت كانت حتوو

متميزا يكفل لض وفعال فقد وضع املشرع اجلزائري تنظيما قانونيا مستقال وتعويض حقيقي 
هذا النظام ال و ،مباشر عن أضرار األعمال اإلرهابيةواجل اإل احلصول على تعويض فوري 

يبتعد عن و ،ط إرتباطا وثيقا مببدأ التضامنإنما يرتبو ،يرتبط بفكرة املسؤولية يف القانون العام
إذا كان املشرع الفرنسي قد عمد يف قوانني التعويض و –التقليدية  –نظام املسؤولية املدنية 

  :الفوري على حتسني نظام التعويض عن أضرار اإلرهاب عن طريقني
 .تقرير التعويض عن األضرار اجلسدية لضحايا اإلرهاب من صندوق الضمان -

قد أقام وشركات التأمني بتغطية األضرار املادية النامجة عن األعمال اإلرهابية إلزام  -
املشرع الفرنسي هذا النظام على أساس من مبدأ التضامن اإلجتماعي الذي يوجب تضامن 

فليست  ،مل ميثل هذا النظام عبئا على عاتق الدولةو –مجيع أفراد اتمع مع هؤالء الضحايا 
إمنا يقع هذا العبء على صندوق الضمان ومل مباشرة عبء التعويض الدولة هي اليت تتح

إال .اإلشتراكات اخلاصة بعقود التأمنيواألقساط والذي ميول من خالل املسامهات األساسية و
أن املشرع اجلزائري قد ذهب إىل أبعد من ذلك وهذا حينما قرر مد نصوص التعويض إىل 

ما مل تقم به حىت وعائلتها يف جرائم اإلرهاب وه العائالت اليت ابتليت بضلوع أحد أفراد
الدول اليت كانت سباقة إىل اعتناق مبدأ مسؤوليتها عن تعويض ضحايا اجلرائم كالدول 

 .نيوزيلنداواألجنلوسكسونية 

  :قد متثلت مالمح قوانني التعويض الفوري يإجياز فيما يليو
  .اجلسمانية بأنواعها كفالة تعويض شامل ملضروري جرائم اإلرهاب عن األضرار*
التعويض عن الضرر وكذلك أجاز هذا النظام منح تعويض تكميلي عند تفاقم األضرار*

  .فقدانهأو املستقبلي املتمثل يف نقص الدخل 
رد هذا النظام بعض أو فوري وومن أجل كفالة منح هذا التعويض بشكل سريع *

  .قتة خالل شهر فقط من تقدمي الطلبمؤواألحكام اإلجرائية اخلاصة منها تقرير معونة سريعة 
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املعونات للضحايا من أجل الوصول إىل هذا وحث مجيع اجلهات على تقدمي املساعدات * 
  .أعضاء الصندوقأو مفوض احلكومة أو احلق سواء الشرطة 

يوما  15شهرا بعد مرور  تتجاوزإلزام الصندوق بأداء التعويض الكامل خالل مدة ال * 
هي املدة التي حيق للمضرور فيها الرجوع يف و –ح على املضرور من تاريخ عرض الصل

  .يف حالة التأخري فرض املشرع غرامة تأخريو –موافقته على الصلح 
أحكام التعويض ويتمثل الفصل بني قواعد التعويض على أساس املسؤولية العادية وهذا * 

  :الفوري عن اإلرهاب يف النقاط التالية
بيان مقداره دون تطلب إلقاء و ،لفوري يكتفي بإثبات وقوع الضررإن نظام التعويض ا -

  .عبء اإلثبات على عاتق املضرور من العمل اإلرهايب
حىت ال حيرم من احلصول على  -إسهامه يف اجلرميةأو عدم اإلعتداد بدور اين عليه  -

  .تعويض
  .أن جمرد إثبات حدوث الضرر كاف بذاته إلستحقاق التعويض -
ما فاته من كسب وا التعويض ال مينح على أساس ما حلق املضرور من خسارة أن هذ -

ولكن حيق للمضرور الرجوع على املسئول بباقي  ،على غرار القواعد العامة يف املسؤولية
  .عناصر الضرر إن أمكنه ذالك

الشك أن األسلوب الذي تبناه املشرع اجلزائري مبوجب صناديق الضمان اخلاصة و
فقد حرص  ،من اجلرائم اإلرهابية يعد حبق تطورا هاما يف النظم التشريعية للتعويضباملضرورين 

متميز يكفل للمجين عليهم احلصول على ويف قوانني التعويض الفوري على إنشاء نظام مستقل 
للتخلص من النظام غري املقبول للتقاضي ،وكامل دون إثقال كاهل الضحاياوتعويض تلقائي 

  .قوانني التعويض القضائية تعقد اإلجراءات يفو
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  ن الكرميالقرآ
I- املراجع باللغة العربية  

  : العامة املراجع: أوال
 منشأة املعارف،  ،1إبراهيم املنجي، القضاء املستعجل و التنفيذ أمام حماكم جملس الدولة ط

 .1999 ،اإلسكندرية

  القاهرة،  ،نهضة العربيةدار ال -السياسة اجلنائية يف مواجهة اإلرهاب -إبراهيم عيد نايل
1996 . 

   ،1990ابن تيمية، احلسبة ومسؤولية احلكومات اإلسالمية، مؤسسة النشر، اجلزائر. 

 ابن خلدون، املقدمة، دار اجلبل، بريوت. 

 التأصيل الشرعي و القانوين ملكافحة اجلماعات اإلرهابية فكرا وتنظيما  ،أبو الوفا حممد أبو الوفا
 .2007 ،اإلسكندرية ،ة اجلديدةدار اجلامع ،و تروجيا

 2أبو محيدة عطا اهللا، الوجيز يف القضاء اإلداري تنظيم، عمل واختصاص، دار هومه، ط ،
  -.2013اجلزائر، 
 ب  ،، ب د ن2ط ،مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل،أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن املغريب

  .1978ب ن، 
 اجلزائر منذ االستقالل من خالل الوثائق بوكر إدريس، تطور املؤسسات الدستورية يفأ 

 .2005، د م ج، اجلزائر، 2، ط2والنصوص الرمسية، ج

 اجلزائر، 6أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط ،
2006. 

  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي،  - أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي
  .، ب ب ن1999املطبعة األمريية،   -،3ط
  أمحد جالل عز الدين، مدخل لتعريف اإلرهاب ودوره يف الصراع السياسي، أوراق الشرق

 .ب س ن ،األوسط، ب ب ن

 دار النهضة 2ط،الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري ،امحد حسنني عبد العال ،
  1991العربية، القاهرة، 
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 ديوان املطبوعات 2ج  ،مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري ،أمحد شوقي الشلقاين ،
 .1999اجلزائر،  ،اجلامعية

 4ج، ط.م.، د1أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ اإلجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء ،
 .2005اجلزائر، 

 دار 3مقارنة، ط دراسة حتليلية ،التدخل يف الدعوى اجلنائية ،أمحد شوقي عمر أبو خطرة ،
  .1997النهضة العربية، 

 دار 1997، 2ط  -دراسة مقارنة -أمحد شوقي عمر أبو خطوة، التدخل يف الدعوى اجلنائية ،
 .النهضة العربية

 ين عليهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، وأمحد شوقي عمر أبو خطة، تعويض ا
  .، دار النهضة العربية، القاهرة1992
 تطبيق على ضحايا جرائم  -الدولة وحقوق ضحايا اجلرمية  -بد اللطيف الفقي أمحد ع

  .2003اإلرهاب وجرائم اإليدز بسبب نقل الدم امللوث، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 ن، القاهرة، .د.أمحد علي جماهد، املسؤولية عن تعويض ضحايا اإلرهاب، رؤية أمنية، ب

2012.  
 نسي دراسة فقهية مقارنة، دار الشروق_ريات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي نظ،أمحد فتحي، 

  ب س ن ،القاهرة
 دار النهضة العربية-القسم العام –الوسيط يف شرح قانون العقوبات  ،أمحد فتحي سرور ،، 
  ، 1985، القاهرة، 3ط
 1995 ،2أمحد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، ط، 

  دار النهضة العربية
 1981 ،جامعة القاهرة ،4أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ط  
  القاهرة،  ،، دار النهضة العربية3، ط-القسم اخلاص-أمحد فتحي سرور، قانون العقوبات

1985 ،  
 د، رقابة القضاء ألعمال اإلدارة، القاهرةلعربية، دار النهضة ا: أمحد كمال أبو ا

1963/1964 .  
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  أمحد حممد رفعت، اإلرهاب الدويل يف ضوء أحكام القانون الدويل واالتفاقيات الدولية، دار
 .1988،القاهرة ،العربية النهضة

  أمحد حممد رفعت، اإلرهاب الدويل يف ضوء أحكام القانون الدويل واالتفاقيات الدولية، دار
 .1988 ،القاهرة النهضة العربية

 د م ج،  ،4ترمجة حممد عرب صاصال، ط -حماضرات يف املؤسسات اإلدارية  - و أمحد حمي
  2006اجلزائر، 
 القوانني  -حالة الضرورة- سيادة القانون  -نظرية الظروف االستثنائية ،أمحد مدحت علي

 .1978اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،  االستثنائية

 دار النهضة 2 الفصل يف الدعوى اجلنائية، طإدوارد غايل الذهيب، وقف الدعوى املدنية حلني ،
  .1978العربية، 

 النسر الذهيب -دراسة يف التشريع املصري و املقارن  –مواجهة اإلرهاب  ،أسامة حممد بدر ،
 .2000 ،مصر،للطباعة

 1992ب ب ن،  ،، ب د ن1، ط1ج -دراسة مقارنة -إمساعيل البدوي، القضاء اإلداري .  
 ،دار وائل للنشر، عمان، 1القضاء اإلداري وقضاء املظامل، ط إعاد علي محود القيسي ،

1999.  
 على املستوى النظري، دار الثقافة العربية، القاهرة،  إكرام بدر الدين، ظاهرة اإلرهاب السياسي

1991. 

 م1989/هـ1459دار الغد العريب ط أوىل . ط 6/155الشافعي  إلماما .  
 مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، دار الرسالة، اإلمام املاوردي، الرتب يف طلب احلسبة ،

 .2002مصر،  

 اجلرائم اإلرهابية يف التشريعات املقارنة  –حنو اتفاق دويل لتعريف اإلرهاب  ،إمام حسانني خليل
 .2008 ،ب ب ن ،مركز اخلليج للدراسات اإلستراتيجية ،1، ط-

 ويل يف التشريعات امل ،إمام حسننيدراسة حتليلية للتشريعات اجلنائية  –قارنة جرائم اإلرهاب الد
 .2010 ،اإلسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية ،العربية و األجنبية و التشريعات اإلسالمية
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 - دار وائل للنشر، عمان، 1القضاء اإلداري وقضاء املظامل ط - إياد علي محود القيسي ،
1999. 

 أمحد جمدي حممود، جمموعة األلف : ةإيريك موريس وأالن هو، اإلرهاب والرد عليه، ترمج
 .1991 ،القاهرة ،كتاب، اهليئة املصرية العامة للكتاب

 املركز 1ط ،جرائم اإلرهاب خارجيا و داخليا يف ضوء الفقه و القضاء ،إيهاب عبد املطلب ،
  .2009مصر  ،القومي لإلصدارات القانونية

  ن، .ب.دار اهلدى، ب ،1ج ،اجلزائيةبارش سليمان، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية املتابعة
2007. 

 دار هومه للنشر، اجلزائر، 1سكاكين، دور القاضي اإلداري بني املتقاضي واإلدارية، ط باية ،
2006. 

 دار اجلامعة  ،تأمني مرفق الطريان املدين من أخطار األعمال اإلرهابية ،بدر عبد اللطيف الياقوت
 .2010 ،مصر ،اجلديدة

 طماوي، اجلنايات وموجبها يف الفقه اإلسالمي، دراسات فقهية مقارنة، دار بديعة علي أمحد ال
 .2007الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

 منشورات بغدادي، اجلزائر، 1بربارة عبد الرمحن، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ط ،
2009. 

 م عمل واختصاص، دارهومة، اجلزائر، تنظي -بومحيدة عطا اهللا، الوجيز يف القضاء اإلداري
2013. 

  كليك للنشر، 2بوضياف عادل، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، اجلزء ،
 .2012، اجلزائر، 1ط

 1، كليك للنشر، ط2بوضياف عادل، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ،
 .2012اجلزائر، 

 1992 ،ب ب ن ،إرهابية، ترمجة عفاف عبد الرزاق،ب د ن ج، أساطرييبيترسيدر. 

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  ،الضبط إداريا وقضائيا ،تاج الدين حممد تاج الدين
  .1998اإلسكندرية، 
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 2003دار الكتاب العريب، اجلزائر، ،مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل ،ثامر إبراهيم اجلهماين  - 
، لبنان، 1منشورات احلليب احلقوقية، ط ،اإلرهاب الدويل والعدالة اجلنائية ،نزيه نعيم شاللة

2003. 

 2002اجلزائر،  ،دار الكتاب العريب ،مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل ،ثامر إبراهيم اجلهماين. 

  ري الدراجي دراسة  -التوازن بني السلطة واحلرية يف األنظمة الدستورية  -جعفر عبد السادة
  .2008دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن،  ،قارنةم
 الدعوى اجلنائية، املؤسسة اجلامعية للدراسات  -جالل عبد املنعم، أصول احملاكمات اجلزائية

 .96وت19والنشر والتوزيع، بريوت، 

 1965القاهرة،  ،دار املعارف ،عقود التأمني من الناحيتني التأمينية و القانونية ،مجال احلكيم. 

 ترمجة منصور القاضي، املؤسسة 1ج ،1القانون اإلداري ط - ورج قودال بيار دلقولقيه ج ،
  .2001لبنان،  ،اجلامعية للدراسة والنشر والتوزيع

  الديوان الوطين لألشغال 1ط ،دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية - التحقيق- جياليل بغدادي ،
  .1999 ،اجلزائر ،التربوية
 الديوان الوطين لألشغال التربوية ،2قضائي يف املواد اجلزائية ججياليل بغدادي، االجتهاد ال، 

 .2001،اجلزائر

  ،حسن صادق املرصفاوي، الدعوى املدنية أمام احملاكم اجلنائية، منشأة املعارف، اإلسكندرية
1989.  
  املؤسسة 1دراسة مقارنة، ط -املبادئ األساسية للقانون اإلداري  -حسن حممد عواضة ،

  .1997دراسات والنشر والتوزيع، لبنان، اجلامعية لل
 دار املطبوعات اجلامعية،  ،اإلرهاب الدويل جترميا و مكافحة ،حسنني احملمدي بوادي

 .2007 ،اإلسكندرية

  الكتاب األول  -دروس يف املسؤولية اإلدارية  -حسني بن شيخ آث ملويا. 

 اهليئة  ،ل أربعني قرنااإلرهاب الدويل و إنعكاساته على الشرق األوسط خال ،حسني شريف
 .     1997مصر، ،املصرية العامة للكتاب

 ،حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على املشروعية الداخلية ألعمال الضبط اإلداري 
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  دار النهضة ،- دراسة مقارنة–محدي علي عمر، سلطة القاضي اإلداري يف توجيه أوامر لإلدارة
 .2003  ،القاهرة ،العربية

 1989 ،ب د ن، ب ب ن،رهاب واحلرب النفسية اإليرانية، طبعة أوىلمحيدة مسيم، اإل. 

 1993 ،ب ب ن ،ب د ن ،الضبط اإلداري وحدوده - خالد السعيد حممد أبو اخلري.  
 2004 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الوسيط يف عقد التأمني ،خالد مجال أمحد حسن.  
 دراسة مقارنة، دار الفكر –رهابية خالد مصطفى فهمي، تعويض املضرورين من األعمال اإل

  .2007اجلامعي، اإلسكندرية، 
 د م ج،  ،2خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري ط

 .2005 ،اجلزائر

 اجلزائر، .ج.م.خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى اإلدارية، د ،
2004.  
  إحتالل العراق و  –ائع اإلرهاب الدويل و حروب الشرق األوسط اجلديد ذر ،خليل حسنني

 .2012لبنان،  ،منشورات احلليب احلقوقية ،1ط ،-أفغانستان و العدوان على غزة و لبنان 

 إحتالل العراق  –ذرائع اإلرهاب الدويل و حروب الشرق األوسط اجلديد  ،خليل حسنني
 .2012لبنان،  ،منشورات احلليب احلقوقية ،1ط ،نوأفغانستان و العدوان على غزة و لبنا

 1اإلتفاقيات و القرارات الدولية و اإلقليمية، ط ،مكافحة اإلرهاب الدويل ،خليل حسنني، 
 .2012 ،لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية

 1991القاهرة،  ،، ب د ن1سيكولوجية اإلرهاب السياسي، ط ،خليل فاضل. 

 جلنائية حلقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، دار اجلامعيني للطباعة، خريي أمحد الكباش، احلماية ا
 .2002القاهرة، 

  ين عليه يف الظاهرة اإلجرامية وحقوقه يف التشريع اجلنائيداليا قدري أمحد عبد العزيز، دور ا
  .2013دراسة يف علم اين عليه، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  –املقارن 
 2003اجلزائر،  ،منشورات عشعاش ،انات املتهم أثناء التحقيق اإلبتدائيضم ،درياد مليكة. 

 ،دار النهضة القاهرة العربية، القاهرة: رأفت فودة، دروس يف قضاء املسؤولية اإلدارية،  
1994.  
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 1997 ،بريوت أوىل ،دار الكتب العلمية ،العزيز يف شرح الوجيز،الرافعي.  
  1994اجلزائر،  -. ج.م.د،املسؤولية اإلدارية  -رشيد خلويف.  
 مطبعة نوري ،اجلزء األول ،اجلنايات املتحدة يف القانون و الشريعة ،رضوان الشافعي املتعايف، 

 .1938 ،ب ب ن

 دار النهضة  ،قضاء التعويض مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التقاعدية ،رمزي طه الشاعر
   . 2008 ،القاهرة ،العربية
 دراسية مقارنة، املطبعة العاملية  - طالن يف القرارات اإلداريةرمزي طه الشاعر، تدرج الب

 .1967دار النهضة العربية،  ،بالقاهرة

 دار النهضة  ،رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية
  .2008العربية، القاهرة، 

 1987ة، رمزي طه الشاعر، قضاء التعويض، دار النهضة العربية بالقاهر. 

  نام 1982اإلسكندرية،  ،منشأة املعارف -القسم اخلاص يف قانون العقوبات  -رمسيس.  
 م1978/هـ 1398العفو عن العقوبة يف الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي  ،سامح جاد .  
 منشأة املعارف ،إرهاب الدولة يف إطار القانون الدويل العام ،سامي جاد عبد الرمحان واصل، 

 .2003 ،ندريةاإلسك

  القضاء اإلداري، الرقابة على أعمال اإلدارة، مبدأ املشروعية تنظيم القضاء  -سامي مجال الدين
  .2003دراسة مقارنة، منشأة املعارف، اإلسكندرية،   -اإلداري
  منشأة  ،-دعاوى اإللغاء  –سامي مجال الدين، الدعاوى اإلدارية أمام القضاء اإلداري

  .ةاإلسكندري ،املعارف
 دار اهلدى  ،2سعد عبد العزيز، إجراءات ممارسة الدعوى اجلزائية ذات العقوبة اجلنحية ط

 .2006 ،اجلزائر

 الديوان الوطين  ،1سعد عبد العزيز، شروط ممارسة الدعوى املدنية أمام احملاكم اجلزائية ط
 .2002 ،اجلزائر ،لألشغال التربوية

 ل اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم املعاصرة، دار سعيد عبد املنعم احلكيم، الرقابة على أعما
 .1976الفكر العريب بالقاهرة، 
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  150، املرجع السابق، ص1996سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، قضاء التعويض، طبعة 
  . 155إىل 
 1993 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار العواصم ،التأمني و أحكامه ،سليمان بن ثنيان. 

  الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب الثاين، قضاء التعويض، دار الفكر العريب، سليمان حممد
 .القاهرة

 دار الفكر العريب، مصر،  -دراسة مقارنة -سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القضاء اإلداري
1985. 

 دراسة مقارنة،  -مسري دنون، اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي يف القانونني املدين واإلداري
  . 2009ؤسسة احلديثة لكتاب، لبنان، امل
  دار اجلامعة اجلديدة  -دراسة مقارنة–شادية إبراهيم احملروقي، اإلجراءات يف الدعوى اإلدارية

 .2005 ،اإلسكندرية ،للنشر

 1958 ،أعاد الطبع مصطفى احلليب  ،معىن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املناهج ،الشربيين   
 كشاف القناع 3/298دون تاريخ . بريوت ،دار الفكر .،شرح منتهى اإلرادات للبهويت ،
  .م1982/هـ1402. دار الفكر بريوت ط. ط 6/5
 –اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، دار إحياء الكتب ،مشس الدين أمحد الشربيين اخلطيب

   .ب س ن ،سوريا ،العلمية عيسى البايب احلليب و شركاءه
 اية احملتاج  ،زة بن شهاب الدين الرملي األنصاريمشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن مح

  .ب س ن ،مصر ،مطبعة مصطفى البايب االحلليب و أوالده،7إىل شرح املنهاج ج
  2007دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  - املسؤولية املدنية للمنتج  -شهيدة قادة. 

  ا يف ال -شيهوب مسعوداجلزائر،  -ج .م.قانون اإلداري داملسؤولية على املخاطر وتطبيقا
2000. 

 يا أيها الذين آمنوا " ، كتاب التفسري 4498رقم احلديث  8/25. صحيح البخاري مع الفتح
  .م1986/هـ1407 ثراتط أوىل دار الريان لل". كتب عليكم القصاص يف القتلى

 انونية، مصر، دار الكتب الق ،التقنني الدويل جلرمية إرهاب الدولة ،طارق عبد العزيز محدي
2009. 
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 املسؤولية الدولية اجلنائية واملدنية عن جرائم اإلرهاب الدويل، دار  ،طارق عبد العزيز محدي
 .2008الكتب القانونية، مصر، 

  هاب الدويل، دار إلرطارق عبد العزيز محدي، املسؤولية الدولية اجلنائية و املدنية عن جرائم ا
 .2008الكتب القانونية، مصر، 

 حسني، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، دار اخللدونية، اجلزائر،  طاهري
2005. 

 التعويض التلقائي لألضرار بواسطة التأمني و صناديق الضمان،  ،عابد فايد عبد الفتاح فايد
 .2014 ،دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية ،دراسة مقارنة يف القانون املصري و القانون الفرنسي

 1دراسة مقارنة، دار املنشورات احلقوقية، ط -عاطف النقيب، أصول احملاكمات اجلزائية ،
 .1993لبنان، 

 ن.ب.ب ،املكتب اجلامعي احلديث،عايدة الشامي، خصوصية اإلثبات يف اخلصومة اإلدارية، 
2008. 

 عارفاملمنشأة  ،اجلرائم السياسية و أوامر اإلعتقال و قانون الطوارئ ،عبد احلميد الشوايب، 
 .1989 ،اإلسكندرية

 الدار اجلامعية  –دراسة ميدانية  –اجلنون واجلرمية واإلرهاب  ،عبد الرمحان حممد العيسوي
  . 1994 ،للطباعة والنشر، بريوت

  ،1994عبد الرحيم صدقي، اإلرهاب، دار مشس املعرفة، القاهرة. 

 لد ،عبد الرزاق السنهوريمصادر اإللتزام ،الثاين، الوسيط يف شرح القانون املدين، ا، 
 .مصر ،ن.د.ب

 ن، ب .د.، ب1ج -مصادر االلتزام -الوسيط يف شرح القانون املدين،عبد الرزاق السنهوري
 .1985 ،ب ن

 لد الثاين  ،اجلزء السابع –الوسيط يف شرح القانون املدين  - عبد الرزاق الشهوريعقود  –ا
القاهرة ن  ،اة و عقد التأمني ن دار النهضة العربيةالغرر واملقامرة و الرهان و املرتب مدى احلي

1985 .  
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  الديوان الوطين لألشغال 1ط –أصول اإلجراءات أمام حمكمة اجلنايات-عبد العزيز سعد ،
  .2002التربوية، اجلزائر، سنة 

  ،عبد العزيز سعد، مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية، الديوان الوطين لألشغال التربوية
 .ب س ن ،اجلزائر

 ط  ،دار القكر العريب ،رسالة دكتوراه باحلقوق. يف الشريعة اإلسالمية رالتعزي. عبد العزيز عامر
   .1969القاهرة ،4
  ،عبد العزيز عبد املنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري يف الفقه وقضاء جملس الدولة

  .2003مطابع دار حسني، مصر، 
 ليفة، تنفيذ األحكام اإلدارية وإشكاالته الوقتية، دار الفكر اجلمعي، ملنعم خا عبد العزيز عبد

  .2008مصر،  - اإلسكندرية
 اإلرهاب الدويل مع دراسة لالتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة  ،عبد العزيز خميمر عبد اهلادي

 . 1986عن املنظمات الدولية، دار النهضة، القاهرة، 

 اإلسكندرية ،املعارف ،منشأة ،-قضاء اإللغاء –لقضاء اإلداري عبد الغين بسيوين عبد اهللا، ا، 
1997، 

  عبد الغين بسيوين عبد اهللا، القضاء اإلداري اللبناين، جملس شورى الدولة واحملاكم اإلدارية
منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  -دراسة مقارنة -2000لسنة  227اإلقليمية وفقا للقانون رقم 

2001. 

 1998دار النهضة العربية، : أبو الليل، قضاء املشروعية، دراسة مقارنة، القاهرة عبد الفتاح. 

 منشورات احلليب  ،املفهوم القانوين جلرائم اإلرهاب الداخلي والدويل ،عبد القادر زهري النقوري
 .2008، لبنان، 1احلقوقية، ط

 دار هومة للطباعة و عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ األحكام اإلدارية ضد اإلدارة العامة ،
 .2010 ،اجلزائر ،النشر

 -دار  –مؤسسة الرسالة  ،12التشريع اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ط ،عبد القادر عودة
  .1994،ب ب ن ،-التراث 
 دون ترقيم،ط مكتبة الثرات 1/668 ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة.  
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 1997القاهرة، ،، ب د ن1جلرمية والعدالة اجلنائية، ج عبد الكرمي درويش، دراسات يف منع ا. 

  ،عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع
 . 2008اجلزائر، 

  عبد اهللا سليمان سليمان، املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي، ديوان املطبوعات
 .1992جلزائر، اجلامعية، ا

 1985 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،املوجز يف عقد التامني ،عبد الودود حيى،   
 1987، املطبعة اجلديدة، دمشق، 4عبد الوهاب حومد، أصول احملاكمات اجلزائية، ط .  
 املطبعة  ،1التشريع اجلزائي املقارن يف الفقه اإلسالمي والقانون السوري،ج ،عبود السراج

 .1976دمشق،  اجلديدة،

 ب ،ني احلقائق يف شرح كرت الدقائق، املطبعة الكربى األمرييةيعثمان بن علي الزيلعي احلنفي، تب
  .ب س ن ،ب ن
  عديل أمري خالد، إجراءات الدعوى اجلنائية يف ضوء املستحدث من أحكام النقض، دار الفكر

 .ن.س.اجلامعي، اإلسكندرية، ب

 2004مصر،  ،منشأة املعارف ،1ي، طمبادئ القانون اإلدار -عدنان عمرو. 

 ين فالحأمني مبادئه و أنواعه ،عز الدالطبعة األوىل ،األردن ،دراسة للنشر و التوزيع ،الت، 
2008 .  
  عزة علي علي احملجوب، االعتقال اإلداري ومدى خضوعه للرقابة القضائية يف القانون املصري

  .1999ن، .ب.ب ،ي التجاريةمطابع الطوجب ،دراسة نظرية تطبيقية -واملقارن 
 اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اجلرمية اإلرهابية ،عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، 

2005. 

 -عصمت عبد اهللا الشيخ، الوسائل القانونية لضمان اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة- 
  .  2005مصر، 
 ،الناشر زكريا علي ( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين

  . ب س ن ،بريوت ،مطبعة اإلمام و دار الكتب العلمية ،7ج) يوسف 
 1997 ،دار الفكر العريب ،القسم الثاين ،الضمان يف الفقه اإلسالمي ،علي اخلفيف  .  
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 الثاين ، القسم1997 ،دار الفكر العريب ،الضمان يف الفقه اإلسالمي ،علي اخلفيف.  
 الكتاب األول بني الدفاع  ،حبث عن أحكام التشريع اإلسالمي، دار الفكر العريب. على اخلفيف

  .اإلجتماعي و الشريعة اإلسالمية
 2000 ،ب ب ن ،ب د ن ،1ج ،يف اإلجراءات اجلزائية علي جروة، املوسوعة. 

  عة كنعان، ، مطب1ط ،الكتاب األول - القضاء اإلداري األردين -علي خضار الشنطاوي
  .1995األردن، 
 دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 1علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري، ج ،

2008.  
 2012، اجلزائر، 2علي مشالل، الدعاوى الناشئة عن اجلرمية، دار هومه، ط. 

  اب ، الكت-دراسة مقارنة–علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية
 .2002،سوريا ،منشورات احلليب احلقوقية،األول

  علي حممد جعفر، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
  .2004، لبنان، 1والتوزيع، ط

 ظام العاملي اجلديد ،علي يوسف شكريشر،   ،اإلرهاب الدويل يف ظل النإيتراك للطّباعة والن
 .2008القاهرة، 

 دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة يف –الوسيط يف قضاء اإللغاء  ،عمار بوضياف
 .2011 ،األردن ،1دار الثقافة للنشر و التوزيع ط،-مصر_تونس_فرنسا_كل من اجلزائر

 اجلزائر، . ج.م.عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، دراسة تأصيلية، حتليلية ومقارنة، د
1994. 

 1991اجلزائر،  ،ج.م.مساعيل سعد اهللا، مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، دعمر إ. 

  1986دار النهضة العربية القاهرة،  ،-القسم اخلاص  -عمر السعيد رمضان،قانون العقوبات.  
  العالقة واملستجدات القانونية، د م ج،  –عمر سعد اهللا، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب

 ..1994اجلزائر،  

 ،ين –املركز القانوين للضحية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي  عمرو العروسيدراسة يف علم ا
  .2010،اإلسكندرية،دار املطبوعات اجلامعية،عليه
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 القضاء 1عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، ج ،
 .2004اجلزائر،  ،، د م ج3اإلداري، ط

 مكتبة دار الثقافة للنشر  ،الوجيز يف حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،سن صاريينغازي ح
  .1997سنة  ،األردن ،والتوزيع
  غازي حسن صباريين، الوجيز يف حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مكتبة دار الثقافة للنشر

  .1997والتوزيع، األردن، 
 2009،اجلزائر ،د م ج،الوجيز يف النظرية العامة لإللتزام،فاضلي إدريس. 

  دارا ملطبوعات اجلامعية - أثر التأمني على االلتزام بالتعويض–فايز أمحد عبد الرمحان، 
 .2006،اإلسكندرية

  منشأة   ،دراسات يف املسؤولية التقصريية حنو مسؤولية موضوعية -فتحي عبد الرحيم عبد اهللا
  .2005املعارف اإلسكندرية، 

 ج، اجلزائر.م.سية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دفرجية حسني، املباد األسا. 

 ج، اجلزائر، .م.فرجية حسني، املبادئ األساسية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، د
2010. 

 ب  ،مطبعة البدر، اجلزائر ،شرح قانون اإلجراءات اجلزائية بني النظري و العملي ،فضيل العيش
 .س ن

  ،أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين، دار النهضة العربية، القاهرةفوزية عبد الستار.. 

  القاهرة،  ، دار النهضة العربية،1986فوزية عبد الستار، شرح من اإلجراءات اجلنائية، ط 

 القاهرة،  ،دار النهضة العربية،فوزية عبد الستار، قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناين
1975.  
 2007،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،ولية املدنية للمنتجاملسؤ ،قادة شهيدة.  
 دار هومة، اجلزائر،  ،حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية ،قادري عبد العزيز

2002. 

 ضوابط السلطة الشرطية يف التشريع اإلجرائي املصري واملقارن  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي– 
  .1999منشأة املعارف، اإلسكندرية، ،1ط ،قيودا –أوصافا  –قضاءا  -فقها -نصوصا 
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 ضوابط مسؤولية وزارة الداخلية عن أعمال تابعيها إعماال للقانون  ،قدري عبد الفتاح الشهاوي
 ،منشأة املعارف ،العام و قانوين هيئة الشرطة و األحكام العسكرية و أحكام جملس الدولة

  .2005 ،اإلسكندرية
 دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة يف القوانني  -قانون أصول احملاكمات اجلزائية كامل السعيد، شرح

 .2008األردنية واملصرية والسورية وغريها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 

 دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة يف القوانني  -كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية
  2008والسورية، وغريها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  األردنية واملصرية

  الكتاب األول، املسؤولية على  - دروس يف املسؤولية اإلدارية  - حلسن بن شيخ آث ملويا
  .2007، اجلزائر، 1أساسا اخلطأ، دار اخللدونية، ط

  القاموس احمليط15/383لسان العرب ،. 

 وت للطباعة والنشر، دار بري14لسان العرب البن منظور، ج.  
 دار الفكر ،1شرح تنوير األبصار، ط ،لإلمام حممد أمني الشهري بابن عابدين.  
  1998 ب ن، ب،منشورات مرسى  -احلرب األهلية يف اجلزائر  -لويس مارتيناز. 

  1988الدار اجلامعية، مصر،  ،دراسة مقارنة -القضاء اإلداري  - ماجد راغب احللو.  
  2001القاهرة،  ،دار النهضة العربية  -القسم العام  ،قانون العقوبات -مأمون حممد سالمة.  
 دار 1،ط1مأمون حممد سالمة، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري، ج ،

  .2000 ،النهضة العربية، القاهرة
  1991ن، القاهرة، .د.ب –القسم العام  –مأمون حممد سالمة، قانون العقوبات.  
 ألحكام السلطانية والوالية الدينية، املطبعة العلمية، لبناناملاوردي، ا. 

   2000 ،بريوت ،دار الفكر ،1ط -13جملد  –املبسوط أليب بكر حممد السرخسي.  
  حمسن خليل، القضاء اإلداري ورقابته لعمال اإلدارة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشأة

 .1968املعارف باإلسكندرية 

 1981صفور، القضاء اإلداري، اإلسكندرية، منشأة املعارف، حمسن خليل، سعد ع.  

  دار الفكر  - االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات الفرنسي اجلديد  -حممد أبو العال عقيدة
 .1997العريب، ب ب ن، 
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  مسؤولية اإلدارة على أساس املخاطر يف القانون الفرنسي  -حممد أمحد عبد النعيم عبد املنعم
  .رسالة لنيل درجة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية احلقوق، مصر -  واملصري
 دار العلوم للنشر  ،القانون اإلداري،التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري ،حممد الصغري بعلي

 .2009والتوزيع، عنابة، 

 عنابة،  ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،- دعوى اإللغاء  –القضاء اإلداري  ،حممد الصغري بعلي
2012. 

  ،حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر
2010. 

  ،حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر
2010. 

 علوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار ال
2009. 

 دار  –القواعد املوضوعية  –دراسة مقارنة  ،مواجهة اإلرهاب يف التشريع املصري ،حممد الغنام
  . 1995النهضة العربية، القاهرة، 

  ،حممد أنور محادة، القرارات اإلدارية ورقابة القضاء، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر
2004. 

 2003سنة  ،اجلزائر ،دار هومة -اإلرهاب واألصولية  - د الكرمي اجلزائري بحممد بن ع.  
 اإلرهاب واألصولية بني األصالة واالبتداع، دار هومة، اجلزائر،  ،حممد بن عبد الكرمي اجلزائري

2003. 

 منشورات احلليب 1حممد حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية، ط ،
  .2009لبنان،  ،احلقوقية
 لمنشورات احلليب احلقوقية1ط،احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية ،حممد حسن دخي ،، 

 2009لبنان 

 ن، .نطاق الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري، القاهرة، د: حممد حسنني عبد العال
1980.  
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 ار النهضة العربية، رقابة جملس الدولة لقرارات الضبط اإلداري، د: حممد حسني عبد العال
  .1971مصر، 
 2005 ،منشاة املعارف اإلسكندرية ،أحكام قانون التأمني ،حممد حسني منصور. 

 اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،مبادئ قانون التأمني ،حممد حسني منصور. 

  ب س ن ،ب ب ن ،ب د ن ،1الفقه اجلنائي اإلسالمي، ط ،حممد رشدي إمساعيل.   
 2002 ،اجلزائر ،دار الرحيانة للنشر والتوزيع ،ق اإلنسانحقو ،حممد سعادي. 

  ،2002حممد سعادي، حقوق اإلنسان، دار رحيانة، اجلزائر. 

 شرح لقانون أصول احملاكمات اجلزائية، دار  -حممد سعيد منور، أصول اإلجراءات اجلزائية
  .2005الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 

  األحكام اجلنائية وأثرها يف رفض الدعوى املدنية، منشأة املعارف، حممد شتا أبو سعد، الرباءة يف
 .1997، 3اإلسكندرية، ط

 2006 ،مصر ،دار األمني ،اإلرهاب يف العامل ،حممد صادق صبور. 

 س.العقوبات البديلة يف الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة، د: حممد صاحل القاضي. 
  .ن
  دار الثقافة للنشر  -النظرية العامة للجرمية  -لعقوبات، القسم العام قانون ا -حممد صبحي جنم

  ، 2000والتوزيع، األردن، 
  مكتبة اجلالء، املنصورة،  -مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية  - حممد عبد الرمحن هلول

1990.  
 اءه ،حممد عبد الطاهر حسنية العربية، دار النهض ،عقد التأمني  مشروعيته وآثاره و إ

1995 . 

 القاهرة1ط ،دار النهضة العربية ،حممد عبد اللطيف عبد العال، جرمية اإلرهاب، دراسة مقارنة ،، 
1994. 

 2002مصر،  - حممد عبد اللطيف، قانون القضاء اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة. 

 االعتباراتسية و السيا االعتباراتتعريف اإلرهاب الدويل بني  ،حممد عبد املطلب اخلشن 
 .2007 ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،املوضوعية
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 1، طحممد عبد املنعم عبد اخلالق، املنظور الديين والقانوين جلرائم اإلرهاب، دار النهضة العربية 
 .1999 ،القاهرة

  ضحايا اإلرهاب بني األنظمة املسؤولية و األنظمة التعويضية  –حممد عبد الواحد اجلميلي– 
   .2002 ،دار النهضة العربية  القاهرة

  ،حممد علي سامل احلليب، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع
 . 2005األردن، 

  ،حممد علي سامل احلليب، الوجيز يف أصول احملاكمات اجلزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع
 .2005األردن، 

 األسس الفكرية والنفسية و  ،علم اإلرهاب ،انأغادير عرفات جوحي حممد عوض الترتوري و
 .2006األردن،  ،1ط ،دار احلامد للنشر و التوزيع ،و التربوية لدراسة اإلرهاب االجتماعية

 دار الطباعة احلديثة، 4ط –القسم اخلاص  -الوسيط يف قانون العقوبات  -حممد فتحي سرور ،
  .1991القاهرة، 
 ،دار الفكر العريب، 1الرقابة القضائية، ط - الرقابة على أعمال اإلدارة حممد كامل ليلة  ،

  . 1970القاهرة، 
  ،1986حممد كمال الدين إمام، أصول احلسبة يف اإلسالم، دار اهلداية، مصر. 

 دراسة قانونية مقارنة على املستويني  - حممد مؤنس حمب الدين، اإلرهاب يف القانون اجلنائي
 .1983مصرية،  مكتبة األجنلو، - الوطين والدويل

 1991دار النهضة العربية  ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،حممد نعيم فرحات  
  رمني مع التركيز على التعاون الدويل يف إطارحممد نياري حتاته، مكافحة اجلرمية ومعاملة ا

 .1995 ،القاهرة ،ب د ن ،املنظمات واالتفاقيات والصكوك واإلعالنات الدولية

 ريعة والقانون  -د وليد أمحد جرادي حممفائس، ب -اإلرهاب يف الشس ن.دار الن. 

  حممد، حممد عبده إمام، احلق يف سالمة الغذاء من التلوث يف تشريعات البيئة، دار اجلامعة
 .2004اجلديدة للنشر، مصر، 

 ن.س.ة، بدار الفكر العريب، القاهر ،اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي،حممذ أبو زهرة.  
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  ،سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب  -، 1967حممود حافظ، القضاء اإلداري
القاهرة، دار الفكر  ،؛ النظرية العامة للقرارات اإلدارية 21، ص 1986 ،األول قضاء اإللغاء

 .1984العريب، 

 دار الفكر : رة، القاه1القضاء الكامل، ط -قضاء اإللغاء ،حممود حلمي، القضاء اإلداري
  . 1974العريب، سنة 

 - يد، احلماية التنفيذية لألحكام اإلدارية بني التجرمي والتأديب واإللغاءحممود سعد عبد ا
  2012والتعويض، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 

 كندريةدار الفكر اجلامعي، اإلس ،موسوعة القانون اجلنائي لإلرهاب ،حممود صاحل العاديل، 
2007.  
 -دار النهضة العربية، القاهرة1حممود حممود مصطفى، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط ،.  
 القاهرة،  ،،دار النهضة العربية1حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ط

1998.  

 اهرة،  حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الق
1982.  
 ضة مصر، القاهرة، ،خمتار شعيب ،2004اإلرهاب صناعة عاملية. 

  مدحت رمضان، جرائم اإلرهاب يف ضوء األحكام املوضوعية واإلجرائية للقانون اجلنائي الدويل
 .1995 ،، القاهرة1ط ،دار النهضة العربية ،-دراسة مقارنة -الداخلي  

 حكام املوضوعية واإلجرائية للقانون اجلنائي الدويل مدحت رمضان، جرائم اإلرهاب يف ضوء األ
 .1995 ،، دار النهضة العربية)دراسة مقارنة(والداخلي 

 دار الكتب القانونية، مصر،  ،اإلرهاب يف ضوء القانون الدويل ،مسعد عبد الرمحان زيدان قاسم
2007. 

 الكتب القانونية، مصر، اإلرهاب يف ضوء القانون الدويل، دار  ،مسعد عبد الرمحن زيدان قاسم
2007. 

 ج، .م.، نظرية االختصاص، ب3مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ج
 .1999اجلزائر، 
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 1957مصر، ،مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور املصري، دار املعارف.  
 ب ب ن ،، ب د ن-دراسة مقارنة حول أسبابه وطرق عالجه - مصطفى الرمحاين، اإلرهاب، 

1996. 

 لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية ،1دروس يف أصول احملاكمات اجلزائية ط ،مصطفى العوجي، 
2002.  

 1984 ،القاهرة ،ب د ن ،الوسيط يف التأمينات اإلجتماعية ،مصطفى حممد اجلمال. 

  الطبعة األوىل ،منشورات احلليب احلقوقية) عقد الضمان(مصطفى حممد اجلمال،أصول التأمني، 
  ،1999 ،بريوت
  مصطفى حممود عفيفي، الرقابة اإلدارية  على أعمال اإلدارة واملنازعات اإلدارية، دراسة نظرية

وتطبيقية، الرقابة يف كل من دولة اإلمارات العربية  املتحدة والدول املقارنة، اجلزء الثاين، مسؤولية 
 .1989الدولة عن أعمال السلطة العامة، الطبعة الثانية، 

 دبارة، اإلرهاب مفهومه وأهم جرائمه يف القانون الدويل اجلنائي، منشورات  مصطفى مصباح
 .1991جامعة قاريونس، بنغازي، 

  15/313دار البصائر دون تاريخ، العزيز . ط 7/759املغىن إلبن قدامة.  
 دار احلديث للطباعة و  ،1مقدم السعيد، التعويض عن الضرر املعنوي يف املسؤولية املدنية ط

 .التوزيعالنشر و 

 وسائل مكافحته يف القانون الدويل العام و ،جوانبه القانونية ،اإلرهاب الدويل ،منتصر سعيد محودة
 .2006 ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،و الفقه اإلسالمي

 اململكة العربية السعودية،  -منهاج املسلم، لـ أبو بكر جابر اجلزائري، دار الشروق، جدة
  .1987، 7ط
 1963زيادة، احلسبة واحملتسب يف اإلسالم، املطبعة الكاثوليكية، لبنان، سنة  ناقوال. 

 نبيل أمحد حلمي، اإلرهاب الدويل وفقا لقواعد القانون الدويل العام، دار النهضة العربية ،
 .1988 ،القاهرة

 دار اهلدى للطباعة و النشر  ،1نبيل صقر، قضاء احملكمة العليا يف اإلجراءات اجلزائية ج
  ،2008 ،اجلزائر ،والتوزيع
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  ،نبيل عمر، قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر
1999. 

 دار  ،اجلوانب األساسية للمسؤولية املدنية للشركات عن األضرار البيئية ،نبيلة امساعيل رسالن
   2003 ،النهضة العربية  القاهرة

 دار احلديث طبعة أوىل . ط 6/392٬393. يث اهلداية للزيلعينصب الراية ألحاد
  .م1995/هـ1415
  ايل، نطاق اإلدعاء باحلق الشخصي أمام القضاء اجلزائي، دار الثقافة للنشرنظام توفيق ا

 .2006والتوزيع، األردن، 

 ب س ن ،اجلزائر ،د م ج ،2نظري فرج مينا، الوجيز يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ط 

  دار  -السياسة اجلنائية للمشرع املصري يف مواجهة جرائم اإلرهاب  -نور الدين هنداوي
  .1993النهضة العربية، مصر، 

  ع املصري يف مواجهة جرائم اإلرهاب، دار النهضةنور الدين هنداوي، السياسة اجلنائية للمشر
 .1993 ،القاهرة ،العربية

 الطبعة األوىل، ،إثراء للنشر و التوزيع ،تأمنياملنتقي يف شرح عقد ال ،هيثم حامد مساورة 
 .2010،األردن

 دار 1هيثم فاحل شهاب، جرمية اإلرهاب وسبل مكافحتها يف التشريعات اجلزائية املقارنة، ط ،
  .2010الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، 

  ،2004وائل أمحد عالم، احلماية الدولية لضحايا اجلرمية، دار النهضة العربية، مصر.  
 حنو أساس  - وجدي ثابت غربيال، مبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس للمسؤولية اإلدارية

 .ن.س.بمنشأة املعارف، اإلسكندرية،  -دراسة مقارنة -دستوري للمسؤولية دون خطأ

 1996 ،دمشق ط ،دار الفكر ،الفقه اإلسالمي و أدلته ،وهبة الزحيلي .  
 منشأة املعارف، اإلسكندرية ،دويل و مسؤولية شركات الطرياناإلرهاب ال ،حيىي أمحد البنا، 

1994 . 

  ن.س.ب ،ب ب ن ،ب د ن ،)دراسة حتليلية(حيىي البنا، االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب. 

 1977،بريوت ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة ،فقه الزكاة ،يوسف القرضاوي . 
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  املراجع اخلاصة: ثانيا

 دار اجلامعة اجلديدة ،تعويض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب ،قردأمحد السعيد الز، 
  .2007 ،اإلسكندرية

 ين عليهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهابدار  ،أمحد شوقي أبو خطوة، تعويض ا
 .1992 ،القاهرة ،النهضة العربية

 ضحايا جرائم اإلرهاب  تطبيق على ،الدولة و حقوق ضحايا اجلرمية ،أمحد عبد اللطيف الفقي
  2003القاهرة  ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،و جرائم اإليدز بسبب نقل الدم امللوث

 دراسة مقارنة، دار الفكر  ،تعويض املضرورين من األعمال اإلرهابية ،خالد مصطفى فهمي
  .2007 ،اإلسكندرية ،اجلامعي
 دراسة –ة اإلنسان وسالمة جسده تعويض األضرار الواقعة على حيا،ذنون يونس صاحل احملمدي

  ,2013،ب ب ن ،منشورات زين احلقوقية ،1ط ،- مقارنة 
 تعويض املضرور عن جرائم األفراد من قبل الدولة و كيفية متويل  ،رمضان عبد اهللا الصاوي

  .2006،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،مصادر التعويض
  لألضرار بواسطة التأمني و صناديق الضمان، دراسة  التعويض التلقائي ،عابد فايد عبد الفتاح

   .2014، اإلسكندرية ،مقارنة يف القانون املصري  و القانون الفرنسي  دار اجلامعة اجلديدة
 فكرة التضامن القومي و حقوق ضحايا احلوادث اإلرهابية، دار  ،فؤاد حممد مرسي عبد الكرمي

  . 1998 ،القاهرة ،النهضة العربية
  دار ،املسؤولية و األنظمة التعويضية مضحايا اإلرهاب بني نظا ،الواحد اجلميليحممد عبد

  .2002القاهرة  ،النهضة العربية
  حممد نصر الدين منصور، ضمان تعويض املتضررين بني قواعد املسؤولية الفردية واعتبارات

  .2001 ،القاهرة ،دار النهضة العربية 1ط،التضامن االجتماعي
 ين عليه يف القانون املقارن، طحممود حممود مصطفمطبعة جامعة القاهرة و 1ى، حقوق ا ،

 .1975القاهرة،  ،الكتاب اجلامعي

 2008دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  ،حقوق ضحايا اجلرائم الدولية ،نصر الدين بومساحة.  
  املقاالت: ثالثا
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 انونية واالقتصادية، العدد الثاين، السنة إبراهيم حممد العناين، النظام الدويل األمين، جملة العلوم الق
 .1992يوليو  34

  أمحد سعيد الزقرد، تعويض األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، جملة احلقوق الكويتية، السنة
   .، القسم األول3، العدد 21
 أمحد ضياء الدين حممد خليل، اخلطر اإلرهايب بني التوقع والوقوع، جملة األمن والقانون، السنة 

  1993األوىل، ديب، العدد الثاين، يوليو 

  املؤمتر التاسع ملنع اجلرمية، القاهرة، 29/4/1995أمحد فتحي سرور، يف اجللسة املسائية ،
  .، اهليئة العامة لالستعالمات1995
 هل ميكن أن يلعب التأمني دورا لصاحل ضحايا  –التأمني يف مواجهة اإلرهاب  ،أمحد مصطفى

  "1994يناير  15  52العدد  ،جملة مصر للتأمني – العمليات اإلرهابية
  بدران مراد، حماضرة ألقيت على طلبة السنة األوىل ماجستري، ختصص القانون العام، بتاريخ
 - ، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد"مفهوم املنازعة اإلدارية: "، حتت عنوان20/10/2008

 .2008-2007تلمسان، اجلزائر، 

 ين عليه يف مصر، حبث مقدم مبناسبة البشرى الشورجبي، دور النيابة العامة يف كفالة حقوق ا
املؤمتر الثالث للجمعية املصرية للقانون اجلنائي، حول حقوق اين عليه يف اإلجراءات اجلنائية، 

  .1990، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989مارس  14-12من  ،القاهرة
 االمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية واجلزاءات  رون، املسؤولية بسببقحسينة ش

، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 04املترتبة عنها، جملة املفكر، العدد 
  .2009أفريل 
  داوود عبد الرزاق لباز، تدابري محاية األمن العام يف إطار الوقاية للضبط اإلداري بني الشريعة

  .2003، 55،ون، الة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الكويتـ العدد والقان
  رمضان غناي، عن موقف جملس الدولة من الغرامة التهديدية، تعليق على قرار جملس الدولة

  .2003، 4، جملة جملس الدولة، العدد 014989ملف رقم  08/04/2003الصادر بتاريخ 
 داري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة اإلدارية زروقي ليلى، صالحيات القاضي اإل

 .1999، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، 54للمحكمة العليا، نشرة القضاة، العدد 
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  عزاوي عبد الرمحن، فئة القوانني اجلديدة، القوانني العضوية أو النظامية وفقا للدستور اجلزائري
 -.2002ب، .، د04نية التونسية، العدد ، الة القانو1996املعدل سنة 

 اء الدين إبراهيم 65عدد ،جملة األمن العام ،القانون و العقوبة يف مصر القدمية ،عقيد، 
1974.      

 جملة  ،نشر االتفاقيات الدولية املتعلّقة حبقوق اإلنسان يف النظام القانوين اجلزائري ،عمار رزيق
  .2000جوان  ،13عدد  ،العلوم اإلنسانية

 ية بني العقوبة و التعويض ،عوض أمحد إدريسالسنة الثالثة و  ،حبث جملة قضايا احلكومة ،الد
  .جامعة القاهرة ،العشرين
 املسؤولية املدنية للدولة عن تعويض أضرار خملفات احلرب يف ضوء  ،فائز عبد اهللا الكندي

  .2ج ،2004 ،الكويت ،جملة احلقوق أحكام القانون الكوين
 ا يف اململكة العربية السعودية. فاحل بن حممد فاحلأحكام الدية يف الشريعة اإلسالمية و تطبيقا، .

  .هـ1416املركز العريب للدراسات األمنية و التدريب بالرياض 
 اإلقرار مبسؤولية الدولة عن احلوادث حمور مهم لتكريس سيادة القانون يف اجلزائر،  ،قادة شهيدة

 ،جامعة أيب بكر بلقايد ،كلية احلقوق و العلوم السياسية ،نونية اإلدارية و السياسيةجملة العلوم القا
 .10العدد  ،تلمسان

 2002جوان  ،17عدد  ،جملة العلوم اإلنسانية ،احلركة اجلمعوية يف اجلزائر ،جممود بوسنة.  
 جملة العلوم   ،لعربيةاملبادئ التوجيهية حلماية ضحايا اجلرمية يف التشريعات ا ،حممد أبو العال عقيدة

  .1992يناير  ،جامعة عني مشس ،االقتصادية
 حممد السيد سليم، اإلرهاب وسبل معاجلته، ندوة مركز اخلليج للدراسات اإلستراتيجية . 

  1994أكتوبر  25، السنة 143حممد الغنام، تعريف اإلرهاب، جملة األمن العام، العدد  
  أشغال امللتقى حول حقوق اإلنسان واحلريات ،السيادة وحقوق اإلنسان ،حممد بوسلطان، 

  .جامعة تلمسان ،احلماية والضمانات
 جملة مركز حبوث الشرطة ،االقتصاديةو  االجتماعيةاإلرهاب و عالقته باملتغريات  ،حممد شفيق، 
   .1998يوليو  24
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  العدد  ،34حممد حممود السباعي، اإلرهاب الدويل واحتجاز الرهائن، جملة األمن العام، السنة
 .1991، يوليو 134

 جملة جملس الدولة  ،أساليب الضبط اإلداري و القيود الواردة عليه- ،حممود سعد الدين الشريف
 .12/1964السنة 

  ين عليه خارج الدعوى اجلنائية و املدنية، املؤمتر الثالث للجمعيةحممود مصطفى، حقوق ا
 .،55رقم  ،وثائق املؤمتر ،املصرية للقانون اجلنائي

  مصطفى حممود عفيفي، املسؤولية العامة للدولة والتعويض الفوري للمجين عليهم واملضرورين
، 2007من اجلرائم اإلرهابية، جملة كلية الدراسات العليا املتخصصة يف علوم الشرطة، طبعة جوان  

 .مصر

 و القانونية االقتصاديةجملة جامعة دمشق للعلوم  ،مهند نوح، القاضي اإلداري و األمر القضائي، 
 .2004 ،2العدد،20الد

    :املاجستريرسائل أطروحات الدكتوراه و  : رابعا
  :أطروحات الدكتوراه -1
  املواجهة التشريعية جلرائم اإلرهاب يف التشريع املصري  -أمحد عبد العظيم مصطفى املصري

  .2003رسالة لنيل درجة دكتوراه يف احلقوق، جامعة القاهرة،  - والقانوين املقارن 
  أمحد عبد العظيم مصطفى املصري، املواجهة التشريعية جلرائم اإلرهاب يف التشريع املصري و

 .2003جامعة القاهرة،  ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق ،القانون املقارن

 رسالة لنيل  –دراسة مقارنة  –اإلرهاب و البنيان القانوين للجرمية  ،إمام حسانني خليل عطا اهللا
  .2000جامعة القاهرة،  ،جة الدكتوراه يف القانوندر
  دراسة - بدران مراد، الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف ظل الظروف االستثنائية

  .2000رسالة لنيل درجة دكتوراه، جامعة اجلياليل اليابس، سيدي بلعباس، سنة  -مقارنة
 ين عليه وآثاره القان1983ونية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، حسين حممد اجلدع، رضا ا.  
 رسالة  ،حسني توفيق رضا، أهلية العقوبة يف الشريعة اإلسالمية و قانون العقوبات املصري

 م 1964جامعة القاهرة،  ،دكتوراه
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  ،حقي إمساعيل بربويت، الرقابة على أعمال السلطة القائمة يف خالل الطوارئ، رسالة دكتوراه
 .1981عة القاهرة، كلية احلقوق، جام

 ين عليهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهابرسالة  ،رباب عنتر السيد إبراهيم، تعويض ا
  .2001 ،دكتوراه يف احلقوق، القاهرة

  ين عليهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب، رسالةرباب عنتر السيد إبراهيم، تعويض ا
  .2001دكتوراه، جامعة املنصورة، 

  رمضان طه حممد نصار، انقضاء الدعوى اإلدارية بغري الفصل يف املوضوع، رسالة لنيل درجة
 .1990دكتوراه دولة، فرع القانون العام، جامعة اإلسكندرية، 

  زكريا حمفوظ، حالة الطوارئ يف القانون املقارن وتشريع اجلمهورية العربية املتحدة، رسالة
 .، جامعة اإلسكندرية1966دكتوراه، 

  ين عليه1990رسالة دكتوراه، ج القاهرة، - دراسة مقارنة- سعود حممد موسى، شكوى ا. 

  ين عليه يف القانون الوضعي مقارنا بالشريعة اإلسالمية، رسالةعادل حممد الفقي،حقوق ا
  .1984دكتوراه، جامعة عني مشس، 

 دراسة  -شريعة اإلسالمية التعويض القانوين يف القانون املصري و ال ،عبد احلليم حلمي أنور
  .1991رسالة دكتوراه حبقوق القاهرة  - مقارنة 
 -دار القكر العريب ،رسالة دكتوراه باحلقوق. يف الشريعة اإلسالمية رالتعزي. عبد العزيز عامر، 
  .1969القاهرة ،4ط 
  دراسة مقارنة -احلبس االحتياطي يف التشريع السوداين -التوقيف  - عبد القادر أمحد ناصر -

 .1987 ،القاهرة،رسالة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا

 ام الفردي أو حق الفرد يف اخلصومة اجلنائيةرسالة دكتوراه يف  ،عبد الوهاب العشماوي، اال
  .1953العلوم اجلنائية، جامعة القاهرة، 

 ية يف الشريعة اإلسالمية و تطب. علي صادق أبو هيفا يف القوانني و عادات مصر الديقا
 .1932  ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه ،احلديثة

  ،علي صادق أبو هيف، الدية يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقها يف قوانني وعادات مصر احلديثة
   .رسالة دكتوراه، ترمجة الرسالة املقدمة بالفرنسية اجلامعة املصرية، كلية احلقوق
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 أطروحة مقدمة لنيل درجة  - دراسة مقارنة–العامة للمجين عليه  ظريةفهد فاحل مطر، الن
  .جامعة القاهرة الدكتوراه يف احلقوق

  فوزي أمحد حتحوت، املسؤولية اإلدارية عن اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء العامة، رسالة
  .2007لنسل درجة الدكتوراه يف احلقوق، جامعة عني مشس، القاهرة، 

 سلطات الضبط اإلداري أثناء حالة الطوارئ يف مصر وفرنسا   - علي إمساعيل  فيصل كامل
  .2006رسالة لنيل درجة الدكتوراه،جامعة اإلسكندرية، 

 سلطات الضبط اإلداري أثناء حالة الطوارئ يف مصر و فرنسا و  ،فيصل كامل علي إمساعيل
  .2006 ،اإلسكندريةجامعة  ،رسالة لنيل درجة دكتوراه ،األ، دراسة مقارنة.امل.الو
 رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه يف  ،اإلرهاب يف القانون اجلنائي ،مؤنس حمب الدين

  .1983 ،جامعة املنصورة ،احلقوق
 اإلطار القانوين إلدارة األزمة اإلرهابية  و النظم التعويضية مقارنة  ،حممد  بوطرفاس بن صاحل

  .2001 ،عهد البحوث و الدراسات العربية بني اجلزائر و فرنسا  مذكرة خترج من م
  كلية احلقوق ،رسالة دكتوراه –تقرير تعويض بني اخلطأ و الضرر  - حممد إبراهيم الدسوقي، 

    .1972جامعة اإلسكندرية 
 كلية احلقوق  ،رسالة دكتوراه ،حممد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بني اخلطأ و الضرر

  .م1972جامعة اإلسكندرية 
 مسؤولية اإلدارة على أساس املخاطر يف القانون الفرنسي  -محد عبد النعيم عبد املنعم حممد أ

 . رسالة لنيل درجة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية احلقوق، مصر - واملصري 

  رسالة دكتوراه يف  -تفعيل دور الشرطة يف حتقيق االستقرار األمين  -حممد حممود السيد مرسي
  .2004الشرطة كلية الدراسات العليا، مجهورية مصر العربية،  علوم الشرطة، أكادميية

 1974مطبعة عاطف، : حممد مصطفة حسن، السلطة التقديرية، رسالة دكتوراهـ القاهرة . 

 دراسة تطبيقية على  –حدود مبدأ املشروعية يف ظل قانون الطوارئ  ،حممد موسى حممد الفقي
 ،مصر ،جامعة عني مشس ،كتوراه يف احلقوقرسالة لنيل درجة الد ،-جهاز الشرطة يف مصر

2003.  
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 تمع املعاصرجامعة  .رسالة دكتوراه،حممد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسؤولية املدنية يف ا
  .1978،القاهرة
 كلية  ،وراهترسالة دك ،وضع ضحايا اإلجرام يف النظام اجلنائي . مصطفى مصباح دبارة

  . 1996 ،اإلسكندرية ،احلقوق
 دراسة حتليلية  -، امتياز التنفيذ اجلربي للقرارات اإلدارية يف التشريع اجلزائريملوى زين

 .2009/2010لنيل شهادة دكتوراه دولة يف القانون العام، جامعة سيدي بلعباس،  -مقارنة

 د  ممدوحسلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية  -عبد احلميد عبد املطلب السي- 
 ،أكادميية الشرطة ،كلية الدراسات العليا ،ة للحصول على درجة الدكتوراهرسال ،دراسة مقارنة

   .1991 ،القاهرة
  خالل مرحليت  - ضمانات احلرية الشخصية يف ظل قانون الطوارئ  - نبيل عبد املنعم جاد

  .   1988  ،القاهرة ،أكادميية الشرطة .كلية الدراسات العليا .رسالة دكتوراه ،التحقيق و احملاكمة
 رسالة  ،مسؤولية الدولة يف تعويض املضرورين من أعمال العنف و اإلرهاب ،ذير عمريوشن

   .جامعة باتنة ،دكتوراه يف القانون العام
 السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية اجلزائري والضمانات الدستورية  ،نصر الدين بن طيفور

دة دكتوراه دولة يف القانون العام، أطروحة لنيل شها - دراسة مقارنة- للحقوق واحلريات العامة 
 .2003-2002جامعة سيدي بلعباس، 

  :رسائل املاجستري -2
 مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف  ،إبراهيم أوفائدة، تنفيذ احلكم اإلداري الصادر ضد اإلدارة

   .1986 ،جامعة اجلزائر ،اإلدارة و املالية العامة
 لنظرية العامة والتطبيق باحملليات اجلزائرية، حبث الضبط اإلداري والقضائي يف ا: بوشيبة خمتار

  .1974للحصول على دبلوم الدراسات العليا، الفرع العام، جامعة اجلزائر، سنة 
 رسالة لنيل شهادة املاجستري يف  ،رضا بابا علي، الطبيعة القانونية إلجراءات قانون الوئام املدين

 .2005،جامعة اجلزائر ،القانون اجلنائي

  فرع إدارة  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري ،مسؤولية الدولة يف الكوارث الطبيعية ،نعيمةزغالمي
 كلية احلقوق جامعة اجلزائر  ،و مالية عامة
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 مذكرة لنيل شهادة  ،زين العابدين بلماحي، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ القرارات القضائية
 .لمسانجامعة ت ،كلية احلقوق ،املاجستري يف القانون العام

  ،طالب عبد اهللا حاج أمحد، مظاهر الضبط اإلداري يف نظام احلسبة والقانون اإلداري اجلزائري
 .2006رسالة ماجستري، جامعة أدرار، اجلزائر، 

  عبد احلميد بن لغويين، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلريات األساسية، مذكرة لنيل
 .2003/2004لدولة واملؤسسات العمومية، جامعة اجلزائر، شهادة املاجستري يف القانون، فرع ا

 ضوابط السلطة التنفيذية يف الظروف اإلستثنائية يف ضوء النظام القانوين  ،عبد العزيز برقوق
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق فرع القانون الدستوري و علم التنظيم  ،اجلزائري احلايل

 .2002 ،جامعة اجلزائر ،السياسي

 عبد الناصر حريز فرغل عبد العال، النظم السياسية اإلرهابية مع التطبيق على النظام اإلسرائيلي :
 .1994رسالة ماجستري قدمت إىل كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، سنة 

 دة املاجستري العريب وردية، فكرة النظام العام يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، مذكرة لنيل شها
  .2009/2010يف القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 مذكرة  ،-دراسة مقارنة- قوسطو شهرزاد، مدى إمكانية توجيه القاضي اإلداري ألوامر لإلدارة
 .جامعة تلمسان ،كلية احلقوق ،لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام

 زائر، رسالة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم لطرش محو، سلطات الضبط الوالئي يف اجل
 .2002اإلدارية، جامعة اجلزائر، 

 مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون  ،سلطات القاضي يف الدعوى اإلدارية ،ماحل صورية
 .2015 ،جامعة سيدي بلعباس ،املنازعات

 ،ختصص قانون إداري  مزياين سهيلة، الغرامة التهديدية يف املادة اإلدارية، مذكرة ماجستري
وإدارة عامة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، السنة اجلامعية 

2011/2012 ، 

  مستور شكري، التنظيم اإلداري وتطبيقاته يف الدولة اإلسالمية، رسالة املاجستري، يف اإلدارة
  .2001جامعة اجلزائر،  ،واملالية، كلية احلقوق
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 ،لس الدولة يف النظام القضائي اجلزائري، مذكرة لنيل  مليكة بطينة االختصاص القضائي
 .2003/2004شهادة املاجستري، فرع القانون العام، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

 مذكرة ماجستري يف علم اإلجرام و  ،اآلليات القانونية ملكافحة اإلرهاب يف اجلزائر ،موسى ديش
  . 2003امعة تلمسان كلية احلقوق ج ،العلوم اجلنائية

 مسؤولية املوظف عن أخطائه ومدى مسؤولية الدولة عنها : نورة فرغلي عبد الرمحن احممد
، رسالة دكتوراه يف )دراسة مقارنة بني كل من النظام املصري و الفرنسي و النظام الدويل (

  .مص، ب س ن ،احلقوق، جامعة أسيوط
 رسالة دكتوراه،  -دراسة مقارنة -اجلنائية هالل فرغلي، الدعوى املدنية التابعة للدعوى

 .1986القاهرة، 

 رسالة لنيل  - دراسة مقارنة  -احلماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث ،واعلي مجال
  .جامعة تلمسان  ،كلية احلقوق ،شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص

 ين  –شخاص يعقوب حيايت تعويض الدولة للمجين عليهم يف جرائم األدراسة مقارنة يف علم ا
  .1977،جامعة اإلسكندرية،عليه رسالة للحصول على درجة الدكتوراه يف احلقوق

  :النصوص القانونية : خامسا

  :الدساتري واملعاهدات الدولية و اإلقليمية  -1
 :الدساتري و املواثيق   - أ

  والصادر 1989فرباير  23 ، املوافق عليه يف االستفتاء الشعيب ليوم1989دستور اجلزائر لسنة ،
 .1989فرباير  28، املؤرخ يف 89/18مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

  املؤرخ يف 96/438، املنشور مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1996دستور اجلزائر لسنة ،
 .1996نوفمرب  28، واملصدق عليه يف استفتاء 07/12/1996

 2005سبتمرب  29يف استفتاء  ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، املصادق عليه. 
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 :والقرارات الدولية االتفاقيات  - ب

  ودخلت 22/04/1998االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب املربمة بالقاهرة، مصر، بتاريخ ،
 .07/05/1999حيز النفاذ يوم 

  ديسمرب 10اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بتاريخ 
1948. 

  ته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي أقر
 .1976مارس  23، والذي دخل حيز النفاذ يف 16/11/1966

  ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 .1987يوليو  23، واليت دخلت حيز النفاذ يف 1984ديسمرب  10املربمة يوم 

  ا اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة يف17االتفاقية الدولية ملناهضة آخذ الرهائن، اليت أقر 
 .1983يونيو  03، ودخلت حيز النفاذ يف 1979ديسمرب 

  ز النفاذ 1977جانفي  27اتفاقية جملس أوروبا لقمع اإلرهاب، املربمة يفواليت دخلت حي ،
 .1978أغسطس  04بتاريخ 

  1934اتفاقية جنيف ملنع ومعاقبة اإلرهاب الصادر سنة. 

  يهااألشخاص املتمتعني حبماية دولية، اليت متّ تبن اتفاقية منع والعقاب على اجلرائم اليت ترتكب ضد
، وأصبحت 14/12/1973الصادر يف  2166مبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 .1977فرباير  20سارية املفعول يف 

  1999- 03-15اإلتفاقية اإلفريقية ملكافحة اإلرهاب املربمة يف اجلزائر يف. 

  40/34حتت رقم  1985نوفمرب  29القرار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ ،
 ".ضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطةإعالن بشأن املبادئ األساسية لتوفري العدالة ل"املتضمن 

  :القوانني  -2
  م، املتعلق بالبلدية املتمم1990أفريل سنة  07، املؤرخ يف 90/08القانون رقم. 

  املتضمن قانون اإلجراءات املدنية  2008فرباير سنة  25املؤرخ يف  08/09القانون رقم
 .واإلدارية

  ملتعلق بالتأميناتا 2006فرباير 20املؤرخ يف  04-06القانون رقم. 
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  املتعلق باستعادة الوئام املدين1999يوليو سنة  13املؤرخ يف  99/08القانون رقم ،. 

  1996لسنة  97قانون العقوبات املصري رقم. 

  املتعلق مبسامهة اجليش الوطين الشعيب يف 1991ديسمرب  06املؤرخ يف  91/23القانون رقم ،
، الصادر 63ت االستثنائية، املنشور باجلريدة الرمسية، عدد مهام محاية األمن العمومي خارج احلاال

 .1991ديسمرب  06بتاريخ 

  املتعلق باختصاصات جملس  1998مايو سنة  30املؤرخ يف  98/01القانون العضوي رقم
 .الدولة وتنظيمه وعمله

 :األوامر  -3

  خ يف  06/03األمر رقمام للوظيفة ، املتضمن القانون األساسي الع2006يوليو  15املؤر
 .العمومية

  املتضمن قانون العقوبات 1995فرباير  25املؤرخ يف  95/11األمر رقم ، 

 القانون املدين املصري. 

  املتضمن قانون العقوبات، املعدل  1966يونيو سنة  08املؤرخ يف  66/156األمر رقم
 واملتمم

  إلجراءات املدنية، ، املتضمن قانون ا1966يونيو سنة  08، املؤرخ يف 66/154األمر رقم
 .امللغى

  املتضمن تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة 2006فرباير سنة  27املؤرخ يف  06/01األمر رقم ،
 .الوطنية

  1975سبتمرب سنة  26املوافق ل ه 1395رمضان عام  20املؤرخ يف  75/58األمر رقم 
 .املتضمن القانون املدين، املعدل واملتم

  املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل  1969سبتمرب  16 املؤرخ يف 69/73األمر رقم
 .واملتمم

  املتضمن رفع حالة الطوارئ2011فرباير لسنة  23املؤرخ يف  11/01األمر رقم ،. 

  املتضمن القانون العضوي املتعلق 1997مارس سنة  06، املؤرخ يف 97/09األمر رقم ،
 .باألحزاب السياسية
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  املتضمن تدابري الرمحة 1995فرباير سنة  25يف  ، املؤرخ95/12األمر رقم. 

 :املراسيم  -4

  د لكيفيات تطبيق 1993يوليو سنة  27املؤرخ يف  93/181املرسوم التنفيذي رقماحملد ،
، واملتضمن 1993يناير سنة  19املؤرخ يف  93/01من املرسوم التشريعي رقم  145أحكام املادة 

 .1993قانون املالية لسنة 

 املتعلق مبنح تعويضات 1999فرباير سنة  13املؤرخ يف  99/47تنفيذي رقم املرسوم ال ،
لصاحل األشخاص الطبيعيني ضحايا األضرار اجلسدية أو املادية اليت حلقت م نتيجة أعمال إرهابية أو 

 .حوادث وقعت يف إطار مكافحة اإلرهاب، وكذا لصاحل ذوي حقوقهم

  د لكيفيات تطبيق 1999يوليو سنة  20 املؤرخ يف 99/144املرسوم التنفيذي رقماحملد ،
 13املوافق ل ه 1420ربيع األول عام  29املؤرخ يف  99/08من القانون رقم  40أحكام املادة 

 .املتعلق باستعادة الوئام املدين 1999يوليو 

  املتعلق بضحايا املأساة 2006فرباير سنة  28املؤرخ يف  06/93املرسوم الرئاسي رقم ،
 .الوطنية

  املتعلق بإعانة الدولة لألسر 2006فرباير سنة  28املؤرخ يف  06/94املرسوم الرئاسي رقم ،
 .احملرومة اليت ابتليت بضلوع أحد أقارا يف اإلرهاب

  والذي حيدد كيفيات 2006مارس سنة  27املؤرخ يف  06/124املرسوم الرئاسي رقم ،
إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب إعادة إدماج أو تعويض األشخاص الذي كانوا موضوع 

 .األفعال املتصلة باملأساة الوطنية

  د لكيفيات تعويض 1994أبريل سنة  10املؤرخ يف  94/91املرسوم التنفيذي رقماحملد ،
 .ضحايا أعمال اإلرهاب وشروطه وسري صندوق التعويض

  تضمن إحداث دور ، امل1999فرباير سنة  13املؤرخ يف  99/48املرسوم التنفيذي رقم
 .استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب وتنظيمها وعملها

  د للمقر 1992أكتوبر سنة  20املؤرخ يف  92/387املرسوم التنفيذي رقماحملد ،
املؤرخ يف  92/03واالختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية احملدثة مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

 .التخريب واإلرهاب واملتعلق مبكافحة 1992سبتمرب سنة  30
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  املتضمن تقرير حالة احلصار،  1991جوان  04املؤرخ يف  91/196املرسوم الرئاسي رقم
 .1991جوان  12، الصادر بتاريخ 29املنشور باجلريدة الرمسية، عدد 

  املتضمن إعالن حالة الطوارئ، 1992فرباير  09املؤرخ يف  92/44املرسوم الرئاسي رقم ،
 .1992فرباير  09، الصادر يف 10لرمسية، عدد املنشور باجلريدة ا

  املتمم للمرسوم الرئاسي رقم 1992أوت  11املؤرخ يف  92/320املرسوم الرئاسي رقم ،
، املتضمن إعالن حالة الطوارئ املنشور باجلريدة الرمسية، عدد 1992فرباير  9املؤرخ يف  92/44
 .1992أوت  12، الصادر بتاريخ 61

 املتعلق بضبط حدود الوضع 1991جوان  25املؤرخ يف  91/201قم املرسوم التنفيذي ر ،
جوان  4املؤرخ يف  91/196من املرسوم الرئاسي رقم  04يف مركز األمن وشروطه تطبيقا للمادة 

جوان  26، الصادر بتاريخ 31، املتضمن تقرير حالة احلصار املنشور باجلريدة الرمسية، عدد 1991
1991. 

 يضبط حدود الوضع حتت 1991جوان  25املؤرخ يف  91/203م املرسوم التنفيذي رق ،
 04املؤرخ يف  91/196من املرسوم الرئاسي رقم  04اإلقامة اجلربية وشروطها، تطبيقا للمادة 

، الصادر بتاريخ 31، املتضمن تقرير حالة احلصار، املنشور باجلريدة الرمسية، عدد 1991جوان 
 .1991جوان  26

 د لشروط تطبيق املادة 1991جوان  25املؤرخ يف  91/204قم املرسوم التنفيذي راحملد ،
املتضمن تقرير حالة  1991جوان  04، املؤرخ يف 91/196من املرسوم الرئاسي رقم  07

 .1991جوان  26، الصادر بتاريخ 31احلصار، املنشور باجلريدة الرمسية، عدد 

  د لشروط تطبيق بعض أحكام  ،1992املؤرخ يف فرباير  92/75املرسوم التنفيذي رقماحملد
، واملتضمن إعالن حالة الطوارئ، 1992فرباير  09، املؤرخ يف 192/44املرسوم الرئاسي رقم 

 .1992فرباير  23، الصادر يف 14املنشور باجلريدة الرمسية، عدد 

  املتعلق باستخدام وجتنيد اجليش  2011فرباير  23املؤرخ يف  11/90املرسوم الرئاسي رقم
 .لوطين الشعيب يف إطار مكافحة اإلرهاب والتخريبا
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  املتعلق مبنح تعويضات 1997فرباير سنة  12املؤرخ يف  97/49املرسوم التنفيذي رقم ،
وبتطبيق التدابري املتخذة لصاحل األشخاص الطبيعيني ضحايا األضرار اجلسدية أو املادية اليت حلقت م 

 .إطار مكافحة اإلرهاب ولصاحل ذوي حقوقهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت يف

  د ملهامه وتنظيمه96/295املرسوم التنفيذي رقماملتضمن إنشاء سلك احلرس البلدي واحملد ،. 

  احملدد لشروط ممارسة عمل الدفاع املشروع97/04املرسوم التنفيذي رقم ،. 

  قانون املالية لسنة  ، املتضمن1993يناير سنة  19املؤرخ يف  93/01املرسوم التشريعي رقم
1993. 

  املتضمن قانون املالية لسنة 1995ديسمرب  30املؤرخ يف  95/27املرسوم التشريعي رقم ،
1996. 

  املتعلق مبكافحة التخريب 1992سبتمرب سنة  30املؤرخ يف  92/03املرسوم التشريعي رقم ،
 .واإلرهاب

  ملتعلق مبكافحة التخريب ، ا1993أفريل  19املؤرخ يف  93/05املرسوم التشريعي رقم
 .واإلرهاب

  املتضمن متديد حالة 1993فرباير لسنة  06، املؤرخ يف 93/02املرسوم التشريعي رقم ،
 .2003فرباير  23، الصادر بتاريخ 12الطوارئ، املنشور باجلريدة الرمسية، عدد 

 :القرارات والتعليمات الوزارية -5

 11ر - ج(تضمن إنشاء مركز امن يف رقان امل 1992فيفري  10املؤرخ يف  الوزاري القرار ( 

 ر -ج(املتضمن إنشاء مركز امن يف عني صاحل  1992فيفري  10املؤرخ يف  الوزاري القرار
11 ( 

 11ر -ج(املتضمن إنشاء مركز امن يف ورقلة   1992فيفري  10املؤرخ يف  الوزاري القرار   ( 

 ر -ج(اء مركز امن يف احلمر ادرار املتضمن إنش 1992فيفري  15املؤرخ يف  الوزاري القرار
11   ( 

 املتضمن إنشاء مركز امن يف برج عمر إدريس  1992فيفري  15املؤرخ يف  الوزاري القرار
  )   11ر - ج(اليزي 
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  التقارير  -6
  ،كتاب اهليئة العامة لالستعالمات عن املؤمتر1995املؤمتر الدويل التاسع ملنع اجلرمية، القاهرة ، . 

 1995-1994التقرير السنوي  ، حلقوق اإلنساناملرصد الوطين. 

 1999التقرير السنوي  ،املرصد الوطين حلقوق اإلنسان.  
 1999سنة  ،تقرير منظمة مراقبة حقوق اإلنسان. 

  فاع عن حقوق اإلنسان األمريكيةتقرير منظمة الد"Human Right Watch usa "
أوت  15، صادر يف 2001سبتمرب  11يق الواليات املتحدة األمريكية تصيب االنتهاكات يف حتق

2002.  
  املتضمن اعتبار بلديات والية سعيدة مناطق  1970/11/23القرار الوزاري املشترك الصادر يف

 .منكوبة جيب على الدولة تعويض املتضررين فيها

  ى ، املتضمن التنظيم العام لتدابري احلفاظ عل1992فرباير  10القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف
فرباير  11، الصادر بتاريخ 11النظام العام يف إطار حالة الطوارئ، املنشور باجلريدة الرمسية، عدد 

1992. 

  الوضع يف 1992فرباير  11القرار املؤرخ يف يتضمن تفويض اإلمضاء إىل الوالة فيما خيص ،
 .1992فرباير  11، الصادر بتاريخ 11مراكز األمن، املنشور باجلريدة الرمسية، عدد 

  د شروط وكيفيات ختصيص املعاش 1997مايو  31التعليمة الوزارية املشتركة املؤرخة يفحتد ،
الشهري املنصوص عليه بعنوان تعويض األضرار البدنية النامجة عن عمل إرهايب أو حادث واقع يف 

ملتمم املعدل وا 1993من قانون املالية لسنة  145إطار مكافحة اإلرهاب، طبقا ألحكام املادة 
 .مبوجب القوانني املالية الالحقة

  2003/07/30تقرير منظمة العفو الدولية الصادر يف   .  
  املنشور يف جملة 20، حتت رقم 17/07/2005القرار الصادر عن حمكمة التنازع، املؤرخ يف ،

 . 2006، اجلزائر، 08جملس الدولة، العدد 

  د لقائمة اإليرادات والنفقات 2008مارس سنة  08القرار الوزاري املشترك املؤرخ يفاحملد ،
صندوق تعويض ضحايا "الذي عنوانه  302-075املقيدة يف حساب التخصيص اخلاص رقم 

 ".اإلرهاب
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  د لقائمة اإليرادات والنفقات 2008مارس سنة  08القرار الوزاري املشترك املؤرخ يفاحملد ،
عنوانه صندوق تعويض ضحايا الذي  302-112املقيدة يف حساب التخصيص اخلاص رقم 

اإلرهاب وذوي حقوق الضحايا األحداث اليت رافقت احلركة من أجل استكمال اهلوية الوطنية 
 ".وترقية املواطنة

  لس األعلى لألمن املؤرخ يف14املوافق ل ه 1412رجب عام  09اإلعالن الصادر عن ا 
رجب عام  10، التاريخ 03العدد  ،، املتضمن إقامة الس األعلى للدولة، ج ر1992يناير 

 .1992يناير  15املوافق ل ه 1412

  لس األعلى لألمن املؤرخ يف1994يناير  30املوافق ل ه 1414شعبان عام  18إعالن ا ،
جانفي  31بتاريخ  6عدد  ،وزيرا للدفاع ورئيسا للدولة، ج ر" ليامني زروال"املتضمن تعيني السيد 

1994.  
 ملخص أعمال 1996مايو  30- 29ية للندوة الدولية يف اإلرهاب يف أعمال اللجنة التحضري ،

  .8/6/1996الندوة، أهرام اجلمعة 
II- املراجع باللغة الفرنسية:(Ouvrages et articles en Français) 

1- Ouvrages : 
 Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire, Ellipse, Paris, 1999 . 
  Aissa Daoudi , Le juge d’ instruction , ed DAOUDI , MSILA , 1994.  

 A-JAUL T. La motion de peine privée. LGDJ. 2006 Préface de F.CHABAS.  
 Amrik Dorsner dolivet. sida et responsabilité des cliniques. J.C.P. 1995. 
 Amselek (P.) ; La compensation entre les dettes et les créances des personnes 

publiques, R.D.P. 1988, P. 
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   422 ................ )املسؤولية اجلماعية (  للتعويض ماهية اآلليات اجلماعية: املطلب األول 
   422 .................................................. ليات اجلماعيةمفهوم اآل: الفرع األول 
   422 ............................... مفهوم اآلليات اجلماعية يف القانون الوضعي: البند األول 

   424 .............................. اجلماعية يف الشريعة اإلسالمية مفهوم اآلليات: الثاين  البند
   424 ............................................................... معىن الدية:  ىلالفقرة األو

ية لغة: الأو424 .......................................................................... الد   
   425 ................................................................. الدية عند الفقهاء:  ثانيا

   425 ................................................................. يةفية للدنتعريف احل:  أ
   425 ............................................................... يةتعريف املالكية للد:  ب
   426 .............................................................. تعريف الشافعية للدية:  ج
   426 ................................................................. بلة للديةاتعريف احلن: د

   426 ...................................................... دليل الدية و حكمها: ةالثاني الفقرة
426 ...................................................................... الدليل عليها:  الأو   

   428 ........................................................... الدية تشريع احلكمة يف:  ثانيا
   428 ...................................... ةأسباب و أسس اجتماعية املسؤولي: الثاين  املطلب
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  440  .......................................................  التأمني اصطالحا: البند الثاين
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 :الملخص 

إال أن هذا التقدم وقف عاجزا أمام التصدي آلفة  ،العامل من تقدم علمي و تكنولوجي هائلني به رغم ما ينعم
الذي أصبح خيلف عددا هائال من الضحايا األبرياء مما محل  ،صارت دد كل الدول أال و هي اإلرهاب

  .خمتلف التشريعات على البحث عن السبل الفعالة إلسعاف هؤالء الضحايا عن طريق تعويضهم
ببعض األنظمة التعويضية  اجلزائري ملسؤولية املدنية و اإلدارية استنجد املشرعاأمام قصور قواعد إال أنه 

كلها و سامهت بشكل كبري يف تعويض أني و صناديق الضمان وهي األنظمة اليت أتت اخلاصة على غرار التأم
  ضحايا اجلرائم اإلرهابية 

التعويض، مسؤولية الدولة، صناديق الضمان، حالة الطوارئ  الضحايا، اإلرهاب،: الكلمات املفتاحية
   .املفقودين

Résumé  

Le monde connait une immense civilisation et un développement scientifique et 

technologique très importants. Mais malgré cette puissance et cette grâce, cette 

civilisation reste impuissante et incapable devant un fléau considéré comme le plus 

dangereux, qui menace la sécurité de tous les pays: c'est le terrorisme qui frappe toute 

l'humanité en engendrant un grand nombre de victimes innocentes. 

 Devant l’inefficacité des règles de la responsabilité civile,  beaucoup de législations dont 

la législation Algérienne ont fait appel à des régimes nouveaux d'indemnisation à l'instar 

des fonds de garanti et d'assurance qui ont contribué de manière efficace dans 

l'indemnisation des victimes d'actes terroristes. 

Mots  clés  : Terrorisme, Victimes, Indemnisation, Responsabilité de l'Etat, Assurance, 

Fond de garantie, Etat d'urgence, Disparues. 

 

Abstract 

The world knows a great civilization and scientific and technological development very 

important. Despite this, power and grace, this civilization is powerless and unable to 

plague considered the most dangerous, which threatens the security of all countries is 

terrorism that strikes all mankind by generating a large number of innocent victims.  

And before the effectiveness of the rules of civil and administrative responsibility for 

many legislations whose Algerian legislation have used new compensation schemes like 

the guaranteed funds and insurance which contributed effectively in the compensation for 

victims of terrorist acts. 

Keywords :  Terrorism, victims, compensation, responsibility, state responsibility, 

insurance, Background guarantee, emergency state 

  

  


