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ملخص البحث

 ب��ن الباحث كيفية تقدي��ر التعوي�ض عن ال�ض��رر املعنوي عند من 
يقول بجوازه.

وقد ق�ضم الباحث درا�ضته اإلى ثالثة مباحث:

الأول: تط��رق في��ه اإلى طرق تقدير ال�ض��رر املعنوي الت��ي تطبق اأمام 
املحاكم وهي طريقة القاعدة الذهبية وطريقة احل�ضاب اليومي وطريقة 

التعوي�ض اجلزايف.

الثاين: تطرق فيه اإلى طرق تقدير ال�ض��رر املعنوي البديلة وهي التي 
افرت�ض��ها الباحثون حلل �ضلبيات طرق التقدير املطبقة حاليًا وطريقة 

ال�ضوق اخليالية وطريقة الرغبة يف دفع ما يزيل اخلطر وغريها.

الثال��ث: تطرق فيه الباح��ث اإلى مقرتحات يف كيفية تقدير ال�ض��رر 
املعن��وي على افرتا�ض ت�ض��اوي الأمل مت حتديد م�ض��تويات الأمل ودرجات 

اإيجاد حد للتعوي�ض.

واأنهى الباحث بحث��ه بخامتة تتكون من اأحد ع�ضرة نقطة خل�ض فيها 
نتائج بحثه.
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ُيعدُّ �ل�رضر �ملعنوي من �لأ�رض�ر �صعبة �لتقدير لأنه يخ�صع للمعايري �ل�صخ�صية �أكرث 
من �ملعايري �ملو�ص���وعية، ويف هذ� �لبحث �ملخت�رض، �ص���اأبني كيفية تقدير �لتعوي�ض عن 
�ل�رضر �ملعنوي عند من يقول بجو�زه؛ وقد تطرقت يف �ملبحث �لأول �إلى طرق تقدير 
 ،Golden Rule ل�رضر �ملعن���وي �لتي تطبق �أمام �ملحاكم وهي طريقة �لقاع���دة �لذهبية�
وطريقة �حل�ص���اب �ليوم���ي Per Diem، وطريقة �لتعوي�ض �جل���ز�يف Lump Sum. ثم 
عّرج���ت يف �ملبحث �لثاين �إلى طرق تقدير �ل����رضر �ملعنوي �لبديلة وهي �لتي �قرتحها 
�لباحثون حلل �صلبيات و�إ�صكاليات طرق �لتقدير �ملطبقة حالياً مثل �جلد�ول و�لفرت��صات 
"Schedules and Scenarios"، وطريقة �ل�صوق �خليالية "Fictional Market"، وطريقة 
�لرغبة يف دفع ما يزيل �خلطر "Willingness to Pay to Eliminate Risk"، وطريقة تكلفة 
"، وطريقة �مل�ص���اِعف   Cost to Purchase Insurance Coverage " رض�ء تغطية تاأمينية����
�لُعْمري-�ملعّدل غري �مللزم " Non-Binding Age-Adjusted Multipliers، ثم طرحت 
يف نهاية �لبحث ت�ص���ور�ً مقرتحاً يف كيفية تقدير �ل�رضر �ملعنوي على �فرت��ض ت�صاوي 
�لأمل، ثم حتديد م�ص���تويات للأمل ودرجات، ثم �إيج���اد حد �أعلى للتعوي�ض، ثم تطبيق 

طريقة �حل�صاب �ليومي للخروج بنتيجة عادلة للتعوي�ض �ملعنوي. 
�لكلمات �لدللية: طريقة، تقدير، �لتعوي�ض، �ملعنوي، �ل�رضر، غري �ملايل، �خل�صائر، 

�لأمل و�ملعاناة، �حل�صاب �ليومي، قانون، فقه �إ�صلمي.
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مقدمة

�حلمد هلل و�ل�صلة و�ل�صلم على ر�صول �هلل، �أما بعد:
�ختلف���ت عبار�ت �لفقهاء و�أهل �لقانون يف تعريف �ل�رضر �ملعنوي �أو �لأدبي، �إل �أنه 

ميكن تعريفه �أنه "�ل�رضر �لذي ل ي�صيب �ل�صخ�ض يف ماله")1( .
و ُيعدُّ �ل�رضر �ملعنوي من �لأ�رض�ر �ص���عبة �لتقدير لأنه يخ�ص���ع للمعايري �ل�صخ�صية 
�أك���رث من �ملعايري �ملو�ص���وعية))(. بل قد يقال �إن �لتقدير ه���ي حماولة لتقدير ما ل ميكن 
ُ هيئ���ة �ملحلفني يف �لنظ���ام �لأجنلو-�أمريكان �أن  تقدي���ره )3(. فعلى �ص���بيل �ملثال، تُخبرَ
�ملقيا�ض �حلقيقي �لذي ميكن ��ص���تخد�مه هو "�ل�ص���مري �جلمعي �مل�صتنري")4(؛  �أي �صمري 
�أفر�د هيئة �ملحلفني جمتمعني مما يعني عدم وجود معيار من�ص���بط �ص���هل �لتطبيق؛ �إذ لو 
كان هناك ثمت معيار دقيق ملا جُلئ �إلى "�ل�صمري" �لذي ي�صعب �صبطه. ولأن �أفر�د هيئة 
�ملحلف���ني ميلك���ون روؤى خمتلفة؛ فاإنه من �لطبعي �أن يك���ون �لتعوي�ض يف �أحيان كثرية 

مبالغاً فيه �أو قليًل جد�ً، وهو ما يجايف �لعد�لة يف كل �لأمرين))( .
)1) عبدالرزاق بن اأحمد ال�ضنهوري، الو�ضيط يف �ضرح القانون املدين، دار النه�ضة، 1964م ط:2، ج:1، �ص:723.

(2(James S. Fischer, Understanding Remedies 132 Matthew Bender & Co.، Inc.، 1999.

 (3(William S. Bach، Comment: Damages-Pain and Suffering-Use of a Mathematical Formula، 60
Mich. L. Rev. 612، 612 1961-1962.

 (4(Ronen Avraham، Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A Critique of the Current
Approaches and a Preliminary Proposal for a Change، 100 Nw. U. L. Rev. 87، 90 2006.

(((James S. Fischer, Understanding Remedies 135.
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ويف ه���ذ� �لبحث �ملخت����رض، فاإنني لن �أتعر����ض ملدى جو�ز �لتعوي����ض عن �ل�رضر 
�ملعنوي �أو �لأدبي �أو عدم جو�زه؛ �إذ تطرقت له در��ص���ات �أخرى بتو�صع و��صتفا�صة)6(؛ 
و�إمنا �ص���اأقت�رض يف هذ� �لبحث على كيفية تقدير �لتعوي�ض عن �ل�رضر �ملعنوي عند من 
يقول بجو�زه؛ �إذ �إن �صعوبة �لتقدير هي من �أهم ما يعرت�ض �لقول باإمكانية �لتعوي�ض؛ 
لأن �ملانعني كثري�ً ما ي�ص���تدلون بعدم �إمكانية تقدير �لتعوي�ض ب�صكل عادل، وقد ق�صمت 

هذ� �لبحث كالتايل:
�ملقدمة.

�ملبحث �لأول: طرق تقدير �ل�رضر �ملعنوي �ملطبقة.
�ملبحث �لثاين: طرق تقدير �ل�رضر �ملعنوي �لبديلة.

�ملبحث �لثالث: معيار مقرتح لتقدير �ل�رضر �ملعنوي.
�خلامتة. 

و�هلل �أ�صاأل �لتوفيق يف �لقول و�لعمل.

)6)  انظر: ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي لعلي اخلفيف؛ نظرية ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي العام ملحمد فوزي في�ض اهلل؛ 
ال�سرر املعنوي و�سمانه باملال يف الفقه الإ�سالمي مقارنا بالنظام لعبدالعزيز القا�سم؛ التعوي�ض عن ال�سرر يف الفقه 
الإ�سالم���ي ملحم���د املدين اأبو �ساق؛ نظرية ال�سمان لوهبة الزحيلي؛ التعوي�ض عن ال�سرر املايل واملعنوي وتطبيقاتة 
الق�سائية خلالد اجلريد؛ ال�سرر املعنوي وتعوي�سه يف الفقه الإ�سالمي لفاروق كرمي؛ التعوي�ض عن ال�سرر الأدبي 
يف الفقه والنظام لنايف العنزي؛ اأحكام ال�سرر الأدبي واملادي يف ال�سريعة الإ�سالمية خلالد اجلميلي؛ التعوي�ض عن 

ال�سرر الأدبي: درا�سة تطبيقية يف الفقه الإ�سالمي والقانون لأ�سامة عبدال�سميع، وغريها من البحوث والر�سائل.
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املبحث األول: طرق تقدير الضرر املعنوي املطبقة

هن����اك �لعديد م����ن �لطرق �ملتبعة يف تقدير �ل�رضر �ملعنوي، غ����ري �أن منها ما هو مقبول، 
ومنها ما هو مردود، ومنها ما وقع فيه �خللف بني �ملحاكم يف قبوله �أو رّده، وهي كالتايل:

 :Golden Rule اأوًل: طريقة القاعدة الذهبية
ووفق���اً ملفهوم ه���ذه �لقاعدة فاإنه ُيطلب م���ن هيئة �ملحلفني �أن يتخيلو� �أنف�ص���هم يف 
مو�ص���ع �ل�ص���خ�ض �ملت�رضر ثم يقّدرون �ل�رضر �لذي �أ�صابه وما ي�صعر به من �أمل ومعاناة 
ثم يقدرون �لتعوي�ض �ملنا�ص���ب بناًء على ذلك. غري �أن هذه �لطريقة ترف�ص���ها �ملحاكم 
�لأمريكية ولو ��ص���تخدمت فيجب �إع���ادة �ملحاكمة من جديد ))(.  و�ص���بب رف�ض هذه 
�لطريقة �أن �أ�ص���ا�ض �لتعوي�ض فيها غري مبني على �أدلة ب���ل مبني على �لعاطفة و�لتحيز؛ 
�إذ ق���د يكون �أحد �أفر�د هيئ���ة �ملحلفني مّر بتجربة مماثلة �أورثت �أملاً يجعله يبالغ يف تقدير 
�لتعوي�ض، �أو قد ل يكون مّر مبثلها فل يقّدرها �لتقدير �مل�ص���تحق ))( . ول �ص���ك �أن هذه 
�لطريق���ة غري مقبول���ة؛ �إذ يجب �أن يبنى �لتعوي�ض على معايري و��ص���حة ل على جمرد 

عاطفة جيا�صة.
 :Per Diem )9("ثانيًا: طريقة احل�ضاب اليومي "املياومة

ووفقاً لهذه �لطريقة فاإنه يتم تق�صيم �ل�رضر من �أمل ومعاناة على �لأيام �أو على �لأوقات 

 Goutis v. Express Transp., Inc., Div. of F.V. Miranda, Inc.، 699 So. 2d 757 Fla. Dist. Ct. :7) انظ���ر ق�سي���ة(
App. 1997 املحكمة: وحيث اإن حجة القاعدة الذهبية تقرتح على هيئة املحلفني و�سع اأنف�سهم مو�سع اأحد الأطراف؛ 
وحيث اإن ذلك غري م�سموح به؛ لأنه ي�سجع هيئة املحلفني على احلكم بناء على امل�سلحة ال�سخ�سية والتحيز ل على 
الأدلة ... وهي غري م�سموح بها لأنها ت�سرب على منطقة ح�سا�سة مالياً؛ حيث تطلب من املحلفني نظرياً كم يريدون 
 Ronen Avraham، Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A  تعوي�ساً لو كانوا يف حالة مماثلة؛

.Critique of the Current Approaches and a Preliminary Proposal for a Change، 91
(((James S. Fischer, Understanding Remedies 137

  .2009 .Black’s law dictionary، 9th ed  9) اأي مبني على احل�ساب باليوم(



د. منصور بن عبدالرحمن الحيدري

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
ـ 15 ـ

�إل���ى وحد�ت، ثم ُيجعل لكل وحدة مقابل مادي، ثم ي�رضب عدد �لوحد�ت يف �ملقابل 
�مل���ادي لها ليكون هذ� هو �لتعوي����ض عن �ل�رضر �ملعنوي )11(.  فعلى �ص���بيل �ملثال فلو 
�فرت�صنا �أن �ل�رضر كان ملدة ع�رضة �أيام فاإنه يق�صم على وحد�ت، ولنقل 100 وحدة، ثم 
يجعل لكل وحدة مقابل مادي، وليكن 100 ريال، ثم ي�رضب عدد �لوحد�ت يف �ملقابل 
�ملادي ليكون �لناجت يف حالتنا هذه 10٫000 ريال. وقد �ختلفت �ملحاكم �لأمريكية يف 

قبول هذه �لطريقة �ختلفاً كبري�ً)11(  وفقاً للتايل:
الراأي الأول: عدم قبول طريقة املياومة: 

وهو ر�أي �لأقلية من �ملحاكم �لأمريكية؛ وذلك لأ�صباب متعددة. �أولها: �أن ح�صاب هذ� 
�لتعوي�ض وفقاً لهذه �لطريقة لي�ض مبنياً على �أدلة �أو طريقة علمية ولكن بناء على �لتحكم 
�ملج���رد باختيار قيمة معينة لكل وحدة))1(؛ �إذ �إن �لقول �إن قيمة �لوحدة ريال و�حد �أو مئة 
ريال هو �أمر حتكمي. و�أما ثانيها: فهو مبني على �لقانون �لأمريكي �لذي ل يجيز ملحامي 
�ملدعي �أن يقرتح مبلغاً للتعوي�ض �ملعنوي، فبا�ص���تخد�م طريق���ة �ملياومة فاإن �ملحامي قد 
حقق ذ�ت �ملمار�ص���ة �ملمنوعة ولكن بطريقة �أخرى )13( ؛ �إذ يكون بهذه �لطريقة قد �أوحى 
بطريقة غري مبا�رضة لهيئة �ملحلفني باملبلغ �ملنا�ص���ب للتعوي�ض �ملعنوي. و�أما ثالث �أ�صباب 
�ملنع: فاإنها يوؤدي �إلى �أن يقدم �ملحامي �صهادة يبني فيها ر�أيه ونتيجته دون �أ�صا�ض من �لأدلة 

  (10( Ronen Avraham, Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A Critique of the Current 
 James S. Fischer, Understanding ؛Approaches and a Preliminary Proposal for a Change, 91
.Remedies 137
)11) انظ���ر ق�سي���ة: Waldron v. Hardwick، 406 F.2d 86، 89 7th Cir. 1969 املحكم���ة: عل���ى الرغ���م من وجود انق�سام 
حاد بني الوليات حول ا�ستخدام حجة وحدة الوقت، اإل اأن حماكم ال�ستئناف الفيدرالية ت�سمح بهذه الطريقة ب�سكل 

عام.
Ratner v. Arrington، 111 So. 2d 82، 88-89 Fla. Dist. Ct. App. 1959 . :12) انظر ق�سية(

)13) املرجع ال�سابق.
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ي�ص���تند عليها.)14(. و�أما ر�بع �أ�ص���باب �ملنع فاإن هيئة �ملحلفني ل بُّد �أن ُي�صلَّلو� من خلل 
هذه �لطريقة مما يوؤدي �إلى تعوي�ض مبالغ فيه ))1( ؛ �إذ قد تن�رضف �أذهانهم �إلى �صحة �ملبلغ 
�ملق���رتح لكل وحدة زمنية. و�أخري�ً، فاإن هذه �لطريقة ت���وؤدي �إلى �لإ�رض�ر باملدعى عليه؛ 
لأنه �إما �أن يرف�ض هذه �حلجة وهو ل ي�ص���تطيع �لرف�ض؛ لأنها لي�صت مبنية على �أدلة ميكن 
نق�ص���ها، و�إما �أن يحاول تقليل قيمة �لوحد�ت وذلك �صي�ص���عر هيئة �ملحلفني �أنه يقّر بهذه 

�لطريقة ويو�فق عليها و�أن �خللف �إمنا هو يف �ملقد�ر ل يف �لطريقة )16(.
الراأي الثاين: قبول طريقة املياومة: 

وهذ� هو ر�أي �أغلبية �ملحاكم �لأمريكية �لتي تقبل هذه �لطريقة لأ�ص���باب متعددة))1( 
منها �أنه يقدم لهيئة �ملحلفني �لإر�صاد ومن ثّم فهم ل يقدرون �لتعوي�ض ب�صكل حتكمي))1(. 
وكذلك فاإنه ل ي�ص���ّلم �أن هذه �لطريقة ت�ص���لل هيئة �ملحلفني )19( . كما ل ي�صّلم �أن هذه 
�لطريق���ة غري مبنية على �أ�ص����ض؛ لأن هيئة �ملحلف���ني ل بد لها �أن تق���در مبلغ �لتعوي�ض 
�ص���و�ء با�ص���تخد�م هذه �لطريقة �أو با�ص���تخد�م طريقة �أخرى بناء على ما يقدم لها من 
�أدلة م���ن �لطرفني )1)(. و�أما �ق���رت�ح �ملحامي للمبلغ �لإجمايل وفق���اً لهذه �لطريقة فهو 
جمرد م�ص���اعدة لهيئة �ملحلفني ت�ص���تطيع قبوله �أو رده )1)( . و�أما �لقول باأنها لي�صت دليًل 
�ض لأهد�ف تو�صيحية لهيئة �ملحلفني ل  فبل �صك �أنها لي�ص���ت دليًل بحد ذ�تها و�إمنا تُعررَ

)14) املرجع ال�سابق.
))1)  املرجع ال�سابق.
)16)  املرجع ال�سابق.

Beagle v. Vasold, 417 P.2d 673, 676 Cal. 1966. :17) انظر ق�سية(
))1) املرجع ال�سابق، �ض )67. 
)19)  املرجع ال�سابق، �ض 0)6.
)20)  املرجع ال�سابق، �ض )67.

)21) انظر ق�سية: Ratner، 111 So. 2d ، مرجع �سابق، �ض .9)
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على �أنها دليل بحد ذ�تها )))( . و�أما �ملدعى عليه فيمكن �أن يعار�ض هذه �لطريقة باقرت�ح 
مبل���غ �لتعوي�ض �لذي ير�ه منا�ص���باً يف حالة ثبوت �خلطاأ من طرف���ه )3)(. و�أما �حتمالية 
وقوع خطاأ ب�ص���بب هذه �لطريق���ة، فاإن دور �ملحكمة �أن تلع���ب دور �مل�رضف على هيئة 
�ملحلفني وت�ص���حح �أخطاءهم لو حدثت )4)( . و�أخري�ً فم���ع �أن �لكثري من �ملحاكم ياأخذ 
بهذه الطريقة، اإال اأن بع�س���ها ي�سرتط على املحكمة اأن تبنينّ لهيئة املحلفني اأن ا�ستخدام 

هذه �لطريقة لي�ض دليًل بحد ذ�ته على قيمة �لتعوي�ض �مل�صتحق )))(.
ويف نظري فاإن هذه �لطريقة ل ميكن قبولها ب�ص���كل منفرد؛ �إْذ قدمت �آلية للح�صاب، 

ولكنها مل تبنّي �لأ�صا�ض �لنظامي لحت�صاب �لتعوي�ض.
 :"Lump Sum" ثالثًا: طريقة التعوي�ض اجلزايف دفعة واحدة

ووفق���اً له���ذه �لطريقة ف���اإن هيئة �ملحلفني �أو �لقا�ص���ي ي�ص���مح له بتقدي���ر �لتعوي�ض 
ب�ص���كل جز�يف للمدعي متى ما كان م�ص���تحقاً دون دخول يف تف�ص���يل كيفية �حت�صابه 

للتعوي�ض)6)(.  وهذه �لطريقة مقبولة من معظم �ملحاكم �لأمريكية )))( .
ويف نظ���ري �أن هذه �لطريقة ميكن �أن تكون مقبولة يف بع�ض �لق�ص���ايا كما �أمر �لنبي 
�ص���لى �هلل عليه و�صلم بدفع ع�رضين �ص���اعاً لزيد بن �صعنة)))(، وكما دفع عمر ر�صي �هلل 

)22)انظر ق�سية: Beagle، 417 P.2d ، مرجع �سابق، �ض )67 . 
)23) املرجع ال�سابق، �ض 0)6.

)24)  املرجع ال�سابق.
))2) انظ���ر ق�سي���ة: Mkt. Tavern, Inc. v. Bowen، 92 Md. App. 622، 657 1992 املحكم���ة: يف الواق���ع اأن املدع���ي حت���ى 
مل يج���ادل يف اأن القا�س���ي البتدائ���ي اأخطاأ يف عدم تنبيه هيئ���ة املحلفني على عدم ا�ستخدام هذه الطريقة كدليل على 

التعوي�ض، واإمنا اأكد فقط اأن طريقة املياومة غري منا�سبة، وحجته هذه غري مقبولة.
. (26(James S. Fischer, Understanding Remedies 138

)27)  املرجع ال�سابق، �ض 139.
))2) حممد بن حبان بن اأحمد بن حبان، �سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة 
– ب���ريوت، 1414ه����، ط2، ج:1، ����ض: 23).  واحلدي���ث طويل وفي���ه: اإنا كنا اأحوج اإلى غري هذا منك ي���ا عمر اأن تاأمرين 

بح�سن الأداء وتاأمره بح�سن التباعة اذهب به يا عمر فاق�سه حقه وزده ع�سرين �ساعا من غريه مكان ما رعته.
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عنه �أربعني درهماً ملن �أحدث عندما كان يق�ض �صارب عمر )9)(، غري �أنها ميكن �أن تكون 
�ص���عبة �لتقدير يف ق�صايا �أخرى بالإ�صافة �إلى �أن فعل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم وفعل 

عمر كان تبعاً منهما ولي�ض تقدير�ً ق�صائياً.

املبحث الثاني: طرق تقدير الضرر املعنوي البديلة

ولتليف �ص���لبيات �لطرق �ملطبقة حالياً، حاول باحث���ون تقدمي حلول بديلة تتلفى ما 
تت�ص���منه �لطرق �ل�ص���ابقة من ملحظ���ات، ولكنها مل تخل هي كذل���ك من نقد، وميكن 

�إجمالها فيما يلي:

 :"Schedules and Scenarios" اأوًل: اجلداول والفرتا�ضات
عر�ض جمموعة من �لباحثني حًل مقرتحاً لتقليل �إ�صكالية عدم �إمكانية توقع �لتعوي�ض. 
ويكمن �حلل عندهم يف �إيجاد جد�ول و�فرت��ص���ات للإ�صابات و�لتعوي�ض عنها؛ حيث 
ميكن ح�ص���اب �ل����رضر و�لتعوي�ض ب�ص���كل �أكرث دق���ة )31(. و�لهدف من ه���ذه �لطريقة 
ه���و �إيجاد معيار دقيق للتعوي�ض بنف�ض �ملقد�ر للق�ص���ايا �ملت�ص���ابهة وجتنب �لختلفات 
�ملوجودة يف �لتعوي�ص���ات)31( . غري �أن هذ� �لقرت�ح عور�ض من قبل جمموعة �أخرى؛ 
حيث �إن و�ص���ع هذه �جل���د�ول دون مر�عاة لظروف كل ق�ص���ية ل يحقق هدف �لردع 

)29) اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي، املحلى بالآثار، دار الفكر، د.ت، د.ط، ج:11، �ص:)9، اأن رجال 
كان يق����ض �س���ارب عم���ر بن اخلطاب فاأفزعه عمر، ف�سرط الرجل، فق���ال: اأما اإنا مل نرد هذا، ولكن �سنعقلها، فاأعطاه 

اأربعني درهما - قال: واأح�سبه قال: �ساة اأو عناقا.
 (30(Patricia M. Danzon، Tort Reform and the Role of Government in Private Insurance Markets, 13 J.
Legal Stud. 517، 533 Aug. 1984.

  (31(Ronen Avraham, Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A Critique of the Current 
.Approaches and a Preliminary Proposal for a Change, 102-103
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�لذي هو �أحد �أركان نظام �لتعوي�ض، بالإ�ص���افة �إلى �أن ه���ذه �لطريقة معقدة �إد�رياً))3( 
وحتتاج جلهود كبرية جد�ً ول حتل م�ص���كلة �لختلفات �لقائمة؛ لوجود �ختلفات كبرية 

يف �لأ�رض�ر و�لتعوي�صات )33( .
وهذه �لطريقة و�إن كانت تبدو منطقية يف ظاهرها �إل �أنها �ص���عبة �لتطبيق؛ �إذ ل ميكن 
ح�رض كل �لإ�ص���ابات و�لآلم و�إيجاد تعوي�ض عادل لها؛ لختلف ظروف كل ق�ص���ية، 
كما �أنه ل ميكن توفر �ص���و�بق ق�ص���ائية بتعوي�صات �ص���ابقة لكل نوع من �لق�صايا لتكون 

منطلقاً لإن�صاء هذه �جلد�ول و�لفرت��صات.
 :"Fictional Market" ثانيًا: ال�ضوق اخليالية

�قرتح بع�ض �لباحثني �بتكار �ص���وق �فرت��صية لقيا�ض �لأمل و�ملعاناة ومن ثم �لتعوي�ض 
عنها. وميكن �بتكار هذه �ل�ص���وق وفقاً لهوؤلء �لباحثني عن طريق �ص���وؤ�ل �لأ�ص���خا�ض 
عن �ملقابل �لذي يريدون���ه مقابل �لوظائف �خلطرة، وعند معرفة �ملقابل فاإن هذه �لزيادة 
�ملادي���ة للوظيفة �خلطرة عن �لوظائف �لعادية هو قيمة �لأمل و�ملعاناة )34( . فلو �فرت�ص���نا 
مث���ًل �أن ر�تب وظيفة �حلر��ص���ة يف مكان �آمن هي 5٫000 ريال �ص���هرياً، فيما �أن ر�تب 
�حلر��ص���ة يف مكان خطر هي 10٫000 ريال، فاإن �لف���رق بينهما هو قيمة �لأمل و�ملعاناة. 
ولكن من �لإ�ص���كالت �لتي ترد عل���ى هذه �لطريقة �أنه ل توجد قيمة �ص���وقية للمخاطر 
و�لإ�ص���ابات))3(، كما �أن �لفارق يف �ملقابل �ملادي ب���ني �لوظيفة �لآمنة و�لوظيفة �خلطرة 

)32)  املرجع ال�سابق، �ض 101.

)33)  املرجع ال�سابق، �ض 104.
 (34(Michael J. Moore & W. Kip Viscusi، Doubling the Estimated Value of Life: Results Using New
 Occupational Fatality Data، 7 J. Pol’y AnAlysis & MgMt.، 476، 484-87 Spring 1988; Mark
 Geistfeld، Placing a Price on Pain and Suffering: A Method for Helping Juries Determine Tort

Damages for Nonmonetary Injuries، 83 CAL. L. REV. 773، 833 1995.

 (3((Ronen Avraham، Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A Critique of the Current
.Approaches and a Preliminary Proposal for a Change، 105
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لي�صت هي �لتعوي�ض �ملنا�صب د�ئماً؛ �إذ قد يقبل �ل�صخ�ض �لوظيفة �خلطرة حلاجته ل لأنه 
يرى �أن هذ� هو �لتعوي�ض �ملنا�صب له لو �أ�صيب. 

وهن���اك طريقة �أخرى تقرتح قيا����ض قيمة �لأمل و�ملعاناة بناء عل���ى قيمة �حلياة. وهذه 
�لطريقة بنيت على در��ص���ات حول قيمة �حلياة �أعدها باحثون عن طريق �صوؤ�ل جمموعة 
من �لأ�ص���خا�ض عن قيمة �حلياة لديه. و�مل�صكلة مع هذه �لطريقة كذلك �أننا مل نتخل�ض 
من عدم �إمكانية �لتوقع؛ �إذ �إن �لدر��صة نتجت �إلى �أن قيمة �حلياة لدى من طبقت عليهم 
�لدر��ص���ة ترت�وح بني 600 �ألف دولر وحتى 16،2 مليون دولر )36( ، فمعناها �أن �ملعيار 
�أ�صبح �صخ�صياً ل مو�ص���وعياً و�أ�صبح �لتوقع �صعباً، وحتى لو قلنا �إنه ميكن حتديد قيمة 

موحدة فاإننا مل نعالج �إ�صكالية تقييم �أع�صاء �جل�صد ب�صكل جزئي ))3(.
وهذه �لطرق �ملذكورة غري دقيقة وتعتمد على معيار �صخ�صي ل على معيار مو�صوعي؛ 
�إذ �لتف���اوت كما هو ظاهر �أعله يظهر �ص���عوبة �لتطبيق. كما �أنه ي�ص���عب تطبيقها بعد 
وقوع �حلو�دث؛ �إذ ل ميكن �ص���وؤ�ل كل �صخ�ض عن �ملقابل �لذي يريده مقابل �لوظائف 
�خلط���رة �أو عن قيمة �حلياة لديه، �إل �أن يوؤخذ مبتو�ص���ط �لقيمة وهذه كذلك ل تخلو من 
�إ�صكاليات؛ �إذ �إن قيمة حياة �لغني – على �صبيل �ملثال - بالن�صبة �إليه ب�صبب دخله تعادل 

�أ�صعاف حياة �لفقري �ملعدم.
:"Willingness to Pay to Eliminate Risk" ثالثًا: الرغبة يف دفع ما يزيل اخلطر

ووفق���اً له���ذه �لطريقة فاإن �حت�ص���اب �لأمل و�ملعان���اة تتم عن طريق معرفة ��ص���تعد�د 
�ل�ص���خ�ض للدفع قبل �إ�ص���ابته بذل���ك �لأمل و�ملعاناة لكي يتفاد�ه���ا ))3( . وهذه �لطريقة 

)36) املرجع ال�سابق.

)37) املرجع ال�سابق.
 (3((Mark Geistfeld، Placing a Price on Pain and Suffering: A Method for Helping Juries Determine
.Tort Damages for Nonmonetary Injuries، 804-805
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ة لأنها �صعبة ومرتفعة �لتكلفة؛ �إذ ي�صعب على ناظر �لق�صية �أن ينظر يف كل حالة  منتقدرَ
على حدة )39(، كما �أنها ميكن �أن تكون منا�صبة حلالت �لأمل و�ملعاناة على �نفر�د، ولكنها 

�صتكون �صعبة عندما تختلط �لإ�صابة �لبدنية بالأمل و�ملعاناة)41( .
ويف نظري فاإنه من �ل�صهل على �ل�صخ�ض �أن يحدد مبلغاً للدفع قبل حدوث �لإ�صابة 
لكي يتفاد�ها، �إل �أنه ل ميكن حتديد ما �إذ� كان هذ� �ملبلغ منا�ص���باً بعد حدوث �لإ�ص���ابة؛ 
�إذ ل يدرك �ملعاناة و�لأمل �إل من عاي�ص���ها فعًل، كما �أن �ملبالغ �صتتفاوت من �صخ�ض �إلى 

�صخ�ض فل ميكن �إيجاد معيار ُمر�ٍض للجميع.
:" Cost to Purchase Insurance Coverage " رابعًا: تكلفة �ضراء تغطية تاأمينية

حيث ميكن ح�ص���اب �لأمل و�ملعاناة عن طريق �ص���وؤ�ل هيئة �ملحلفني عن تكلفة �رض�ء 
تغطي���ة تاأمينية حتمي من خماطر �لأمل و�ملعاناة)41(؛ وهذه �لطريقة �أي�ص���اً كذلك منتقدة؛ 
لعدم وجود تاأمني يغطي هذ� �لنوع من �لأمل و�ملعاناة؛ ولعدم �إمكانية توقعها؛ ولوجود 

�لتكاليف �لإد�رية �لعالية لأد�ء مثل هذ� �لإجر�ء ))4(.
ويف نظ���ري �أن ه���ذه �لطريقة – �إن قلن���ا �إنها تاأمني تعاوين جائ���ز - ل تكفي لتقدير 
�لتعوي�ض؛ �إذ �إن �رضكات �لتاأمني تبني ��ص���رت�كاتها وتعوي�صاتها على ما ميكن �أن تو�جهه 
من مطالبات ق�صائية، ل �أن �رضكات �لتاأمني هي من حتدد هذه �ملبالغ �لتعوي�صية ثم يقوم 

�لق�صاء بالإلز�م بها، و�إل لبخ�صت �رضكات �لتاأمني �ملت�رضر حقه.

  (39( Ronen Avraham، Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A Critique of the Current 
.Approaches and a Preliminary Proposal for a Change، 106

)40) املرجع ال�سابق، �ض )10.
 (41(John E. Calfee & Paul H. Rubin، Some Implications of Damage Payments for Non-pecuniary
Losses، 21 J. Legal Stud، 371، 379-80 Jun. 1992.

 (42(Ronen Avraham، Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A Critique of the Current 
.Approaches and a Preliminary Proposal for a Change، 109
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Non-Binding Age- " خام�ضًا: امل�ضاِعف الُعْمري-املعّدل غري امللزم
:"Adjusted Multipliers

وتق���وم هذه �لطريقة على �عتب���ار �لتكلفة �لطبية �ملنطلقرَ حل�ص���اب �لأمل و�ملعاناة من 
خلل �إيجاد نظام للم�ص���اعف �لعمري �ملعدل غري �ملل���زم )43( . فاأول خطوة هي �إيجاد 
م�ص���اعف)44( و�لذي ميكن �إيجاده من خلل �لتعوي�ص���ات �ل�ص���ابقة، �أو من خلل رقم 
م، �أو م�ص���اعفات خمتلفة باختلف �لإ�صابات، غري �أن هذ� �مل�صاعف ل بد  ي�صعه �ملنظِّ
�أن يختلف باختلف عمر �ملدعي �مل�ص���اب. وبعد حتديد �لتكلفة �لطبية و�مل�صاعف فاإن 
�لتكلفة �لطبية ت�رضب يف �مل�ص���اعف لتخرج لنا تعوي�صات �لأمل و�ملعاناة. فعلى �صبيل 
�ملثال، لو �فرت�ص���نا �أن �لتكلفة �لطبية ترت�وح ما بني 0-100 �ألف ريال، ومت �حت�ص���اب 
�مل�ص���اعف على �أ�ص���ا�ض 0،5، فاإن تعوي�ض �لأمل و�ملعاناة يرت�وح بني 0-50٫000 ريال 
وذلك عن طريق �إجر�ء �لعملية �حل�صابية: 0-100٫000×0،5 = 0-50٫000 ))4(. غري 
�أن �عتبار هذه �لطريقة غري ملزمة يفقدها قيمتها؛ �إذ ميكن �إيجاد فروقات يف �لتطبيق بني 
�لإ�صابات ل �أن تكون غري ملزمة متاماً. كما �أن هذه �لطريقة ميكن �أن تنا�صب �لإ�صابات 
�جل�ص���دية؛ �إل �أن �لأمل و�ملعاناة و�جلانب �لنف�ص���ي ي�ص���عب قيا�ص���ه بهذه �لطريقة؛ لأنه 
لي�ض كل �أحد ي�ص���تدعي �أمله ومعاناته علجاً نف�صياً، كما �أنه على �فرت��ض �حلاجة للعلج 
�لنف�ص���ي و�ل�ص���لوكي فاإن �لتكلفة قد تكون منخف�ص���ة كثري�ً عما ي�ص���تحقه مقابل �لأمل 

و�ملعاناة �لفعلية.
)43) املرجع ال�سابق، �ض 111.

)44) امل�ساع���ف يف الريا�سي���ات ه���و: الرق���م امل�س���روب غريه للح�سول عل���ى نتيجة. فمث���اًل عندما نق���ول اإن 3×6=)1 فاإن 
http://global.britannica. :امل�ساع���ف ه���و رق���م 6 وامل�س���روب فيه ه���و الرق���م 3. انظ���ر املو�سوع���ة الربيطاني���ة

 com/EBchecked/topic/397237/multiplier
 (4((Ronen Avraham، Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A Critique of the Current
.Approaches and a Preliminary Proposal for a Change 111.
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املبحث الثالث: معيار مقرتح لتقدير الضرر املعنوي

ميكن �لقول �إن �لأمل و�ملعاناة �أمر ي�صتحيل قيا�صه و�صبطه؛ غري �أن هذه �حلقيقة ل تعني 
�أن يفلت �ملدعى عليه من تعوي�ض �ملدعي، كما ل تعني ُظلمرَ �ملدعى عليه باأن يدفع �أكرث 
مما يجب دفعه، فال�ص���ماح بالتعوي�ض ب�ص���كل حتكمي لي�ض ع���دًل ل يف حق �ملدعي ول 
�ملدعى عليه؛ �إذ لي�ض من �لعدل للمدعي �أن يح�ص���ل على تعوي�ض �أقل بكثري مما ح�صل 
عليه مدٍع �آخر يف ق�ص���ية م�ص���ابهة. كما �أنه لي�ض من �لعدل للمدعى عليه �أن يدفع مبلغاً 
�أكب بكثري من مبلغ دفعه مدعى عليه �آخر يف ق�ص���ية م�صابهة )46( . فلماذ� يكون تعوي�ض 
)�أ( 10 ملي���ني ريال، فيما يكون تعوي�ض )ب( 1 مليون ريال؟ هل منلك �أدو�ت دقيقة 
للقيا�ض مّكنتنا من هذ� �حلكم بهذ� �لتعوي�ض لهما؟ �أم �أن )�أ( �أخذ �أكرث لأنه ��صتطاع �أن 

يوؤثر على ناظر �لق�صية تاأثري�ً مل ي�صتطع )ب( �أن يفعله؟
ومبا �أنه لي�ص���ت هناك طريقة دقيقة مو�ص���وعية لقيا�ض هذ� �لأمل و�ملعاناة وتعوي�صها، 
ومبا �أن �لأمل و�ملعاناة تختلف من �ص���خ�ض لآخر، فاإن �ملعيار يجب �أن يكون مو�ص���وعياً 
ل �صخ�ص���ياً. كما يجب ر�ص���م حد يحقق �أهد�ف �لتعوي�ض، و�لعد�لة. ولتحقيق ذلك 
فاإنه ميكن �تباع هذه �لطريقة �لتالية - وهي م�ص���توحاة من �ل�رضيعة �لإ�صلمية يف بع�ض 

جو�نبها ومن �لطرق �لأخرى �ل�صابقة �لذكر – من خلل ما يلي))4( :
 Cass R. Sunstein، 46) عل���ى اخل�سو����ض، ف���اإن الأ�سخا����ض ذوي الإ�ساب���ات املتماثلة عادة يعو�س���ون تعوي�سات خمتلف���ة(
 Daniel Kahneman، & David Schkade، Assessing Punitive Damages، With Notes on Cognition and

Valuation in Law 107 Yale L.J. 2132 1998.

)47)  الدرا�س���ة ال�سابق���ة لكا����ض وزمالئه تق���رتح طريقة مقاربة لطريقت���ي املقرتحة ولكنها ملعاجلة ع���دم اإمكانية التوقع 
يف التعوي����ض العقاب���ي ولي����ض ال�سرر املعن���وي. تقول الدرا�س���ة: اإذا كانت امل�سكل���ة الأ�سا�سية هي ع���دم اإمكانية التوقع، 
ف���اإن النظ���ام القانوين ميك���ن اأن يخف�ض من هذه امل�سكلة عن طريق �سوؤال املحلفني ب���األ يقدموا اأرقاماً نقدية، واإمنا 
ي�سنف���ون الق�سي���ة التي اأمامهم باملقارنة بق�سايا اأخرى �سابق���ة، اأو بتحديد ميزان رقمي ولي�ض برتك الأمر مفتوحاً 
... وم���ن خ���الل ه���ذه الطريقة فاإنه ميك���ن تخفي�ض التفاوت و�سمان اأن حكم املحلفني ح���ول الرقم املنا�سب ل يعك�ض 
فق���ط روؤي���ة املحلف���ني الثني ع�سر املختاري���ن ع�سوائياً ب���ل يعك�ض روؤية املجتم���ع ككل، وهذه النتيج���ة �ستكون منوذجاً 

للتوقع ال�سعبي.
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�أ(�فرت��ض �أن جتربة �لنا�ض للأمل مت�ص���اوية: �صحيح �أن هذه �ملقدمة غري دقيقة؛ غري �أنه 
مل���ا مل تكن لدينا طريقة دقيقة �ص���ادقة لقيا�ض هذ� �لأمل و�ملعان���اة؛ فاإنه ل بد من �فرت��ض 
ت�ص���اوي �لنا�ض فيها حتى يثبت �لعك�ض ب�ص���كل علمي دقيق. وه���ذه �ملقدمة مبنية على 
�فرت��ض ت�ص���اوي �لنا�ض يف �ل�ص���عور باحلياة))4(. ولذلك فاإن قيمة �ص���عور �لنا�ض بالأمل 

يفرت�ض �أن تكون متماثلة.
ب( م�ص���توى �لأمل: مبا �أن �لأفعال �ملختلفة توؤدي لنتائج خمتلفة؛ ولذ� فاإن م�ص���توى 
�لأمل ل بد �أن يكون م�ص���نفاً ب�صكل دقيق ي�صمل جميع �لحتمالت ويتدرج من خفيف 
�إلى متو�صط، �إلى �صديد )49( . وميكن على �صبيل �ل�صرت�صاد �عتماد معيار منظمة �لتاأمني 
�لوطنية �لأمريكية NAIC للإ�ص���ابات معيار�ً لقيا�ض م�صتوى �لأمل و�ملعاناة؛ �إذ ق�صم هذ� 

�ملعيار �لإ�صابات �لبدنية و�صنَّفها، فيمكن �ل�صري عليه يف جانب �ل�رضر �ملعنوي )1)(.
ج( درجات �لأمل: حيث �إن ت�صنيف �لأمل �إلى خفيف ومتو�صط و�صديد يعد ت�صنيفاً 
عاماً يتفاوت فيه �لنا�ض، فاإنه ل بد من �إيجاد درجات للأمل حتت كل م�صتوى من 10-1 
من �لأخف للأ�ص���د، حيث ميكن �أن يقال �إن كل �ل�صخ�صني يعانيان �أملاً خفيفاً �إل �أن �أمل 
�أحدهما �أكرث من �لآخر حيث يكون �أمل �أحدهما قريباً من �لأمل �ملتو�ص���ط فيما يكون �أمل 
�لآخر �أقرب �إلى ل �صيء. وعلى �صبيل �ملثال فاإنه يف �لإ�صابات �جل�صدية كاحلروق مثًل 

))4)  حمم���د اأحم���د �س���راج، �سمان الع���دوان يف الفقه الإ�سالم���ي: درا�سة فقهية مقارن���ة باأحكام امل�سوؤولي���ة التق�سريية يف 
القانون، دار الثقافة، 1410ه ط:1، �ص: 212.

  David 49) ه���ذه الدرا�س���ة تق���رتح ت�سني���ف �س���دة وم���دة الأمل ولك���ن ل�ستخدامها م���ع طريقة اجل���داول والفرتا�س���ات(
 Baldus، John C. MacQueen، & George Woodworth، Improving Judicial Oversight of Jury
 Damages Assessments: A Proposal for the Comparative Additur/Remittitur Review of Awards for

Nonpecuniary Harms and Punitive Damages, 80 Iowa L. Rev. 1109 1995.

 ((0(Ronen Avraham، Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A Critique of the Current
.Approaches and a Preliminary Proposal for a Change، 94
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فاإنها م�ص���نفة لأربعة م�صتويات من �ل�صدة وحتت كل م�ص���توى درجتان )1)( . ولذ� ميكن 
�أن نعامل درجات �لأمل بنف�ض م�ص���تويات �لإ�ص���ابات �جل�صدية فاإذ� كانت �إ�صابة �ملدعي 
حروقاً من �لدرجة �لثالثة مثًل فاإنه ميكن �أن ن�صنف �لأمل كذلك لأنه ت�صنيف معتب طبياً. 
غ���ري �أن هذ� �ملعيار ل ميكن تطبيقه ب�ص���كل كامل يف حالت �لأمل غري �ملرتبط بالإ�ص���ابة 

�جل�صدية؛ ولذ� ميكن ت�صنيفها على ثلث م�صتويات: خفيف، متو�صط، �صديد.
فعلى �ص���بيل �ملثال ف���اإن �لدرجة �لر�بعة من �حلروق ت�ص���نف على �أنها �ص���ديدة، ثم 
ت�ص���نف �لدرجات ح�صب �خلطورة و�ل�صدة؛ فرغم �صدة �حلروق من هذه �لدرجة و�أملها 
�إل �أنها ل متاثل مثًل �لأمل �لناجت عن بع�ض �أنو�ع �ل�رضطان؛ ولذ� ميكن �أن ي�ص���نف �لأمل 
�لناجت عن �حلروق من �لدرجة �لر�بعة على �أنه �ص���ديد من �لدرجة �لثالثة، فيما ي�ص���نف 

�أمل �ل�رضطان على �أنه �صديد من �لدرجة �لعا�رضة وهي �لأعلى.
د( �حل���د �لأعلى للتعوي�ض: ل بد من �إيجاد حد �أعلى للتعوي�ض تن�ص���بط به �لأمور؛ 
فكما �أن �حلد �لأق�ص���ى يف �لإ�ص���ابات �لبدنية �لدية، فل بد م���ن �إيجاد حد مماثل للحد 
�لأق�ص���ى للتعوي�ض ع���ن �لأمل. كما ل بد من �إيجاد حد �أعلى ل���كل درجة من درجات 
�لأمل؛ فيكون �حلد �لأعلى للتعوي�ض عن �لدرجة �ل�صديدة من �لأمل مثًل 1٫000٫000 
ريال، و�ملتو�ص���طة 500٫000 ريال، و�خلفيفة 300٫000 ريال. ثم يق�ص���م �حلد �لأعلى 
لكل فئة على عدد درجاتها. فلو �ص���نفت �لإ�ص���ابة على �أنها �صديدة من �لدرجة �لر�بعة 
فاإن���ه ينظر للحد �لأعلى للتعوي�ض يف �لأمل �ل�ص���ديد ه���و 1٫000٫000 ريال؛ وحيث 
�إن �لأمل �ل�ص���ديد م�ص���نف �إلى ع�رض درجات قوة و�ص���عفاً فاإن كل درجة يبلغ تعوي�صها 
100٫000 ري���ال، ومبا �أن �لأمل يف هذ� �ملثال بلغ �لدرج���ة �لر�بعة فاإن �لتعوي�ض يكون 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Burn :1)) انظر: موقع ويكيبديا يف ت�سنيف احلروق(
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400٫000 ريال. وقد �قرتحت �إحدى �لدر��ص���ات �إيجاد جدول حمدد م�ص���بقاً م�صتقى 
من �لأحكام �ل�صابقة بالتعوي�صات بحيث يكون لكل نوع من �لأمل قائمة حمددة )))(. 

و�أعتقد �أن �حلد �لأعلى للتعوي�ض للأمل ل يجب �أن يتجاوز �حلد �لأق�ص����ى لقيمة �حلياة 
�لتي و�ص����عها �ل�ص����ارع لها؛ ولذلك فاإذ� كانت دية �لقتل �خلطاأ هي 300٫000 ريال)3)( فاإن 
�لتعوي�����ض ع����ن �لأمل ل يج����ب �أن يتجاوز هذ� �ملق����د�ر، وهذه �لطريقة ه����ي �أكرث �لطرق 
�ن�صباطاً وعد�لة و�أقرب للتنبوؤ بها. غري �أنه مبا �أن �لدية ميكن تعددها عند �ختلف متعلقها؛ 
فقد يكون وجيهاً �لقول بتعدد �حلد �لأق�صى للتعوي�ض عن �لأمل �ملعنوي عند تعدد �أ�صبابه.
ه�( طريقة �ملياومة: ووفقاً ملا �صبق �إي�صاحه من طريقة �ملياومة، فاإننا بعد حتديد م�صتوى 
�لأمل ودرجته فاإنه يجب �أن ناأخذ يف �لعتبار مدة ��ص���تمر�ر �لأمل؛ �إذ لو �فرت�صنا �أن )�أ( 
و )ب( عانيا من �أمل متماثل بنف�ض �مل�ص���توى وبنف�ض �لدرج���ة ولكن �أحدهما عانى من 
�لأمل مدة �أطول من �لآخر، فاإنه لي�ض من �لعدل �أن ي�صتويا يف �لتعوي�ض. ولذ� فاإن مدة 
�لأمل يج���ب �أن توؤخذ كعامل رئي�ض يف تقدير �لتعوي�ض، غري �أنه ملا كان من �ل�ص���عوبة 
مبكان تقدير مدة �لأمل ب�صكل دقيق فاإنه ل بد من تقدير جز�يف حلل هذه �مل�صكلة. فعلى 
�ص���بيل �ملثال، لو �أن )�أ( �أ�صاب )ب( يف حادث، وعولج )ب( يف �مل�صت�صفى لأ�صبوع 
فاإنه من �ملفرت�ض �أن يقدم )ب( �ص���هادة من خب�ء تبني م�صتوى �لأمل ودرجته، ثم يقوم 

ناظر �لق�صية بق�صمة �ملبلغ �مل�صتحق على �ملدة �لتي ��صتمر فيها �لأمل.
 ((2(Cass R. Sunstein، Daniel Kahneman، & David Schkade، Assessing Punitive Damages، With Notes
on Cognition and Valuation in Law 90،97 اإذا كان اجلان���ب النف�س���ي له���ذه التعوي�س���ات مماث���اًل للتعوي�س���ات 
النا�سئ���ة ع���ن التعوي����ض العقاب���ي، فاإنه �سيك���ون منطقياً النظر يف الإ�سالح���ات امل�سار لها هنا. وهذا ق���د يكون بامل�سي 
قدماً يف و�سع جدول لل�سرر يحّجم حكم املحلفني اأو من خالل ا�ستخدام ق�سايا مقارنة لإر�ساد املحلفني اأو القا�سي. 
وم���ن خ���الل ه���ذه الروؤية فاإن اجلهاز التنظيمي اأو التنفيذي ميك���ن اأن ي�سنع جدوًل لالأمل واملعاناة، وجدوًل للقذف، 
وج���دوًل للتحر����ض اجلن�س���ي، من خالل اجلمع ب���ني العنا�سر الأ�سا�سي���ة يف الق�سايا املختلفة لإيج���اد تعوي�ض مثايل 

مفرت�ض.
)3))  قرار جمل�ض الق�ساء الأعلى ال�سعودي رقم 192/ت بتاريخ 1432/9/10ه� .
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�أنا ل �أزعم �أن �لطريقة خالية من �لعيوب �أو �أنها مبنية على در��صات علمية متخ�ص�صة، 
�أو �أنن���ي قمت بها بناء على در��ص���ة �لآثار �لقت�ص���ادية �أو �لقانونية له���ا. �إمنا هي طريقة 
�خرتت فيها �جلو�نب �لإيجابية يف �لطرق �ل�ص���ابقة و�أ�ص���فت لها عنا�رض مهمة م�صتفادة 

من �لفقه �لإ�صلمي.
و�أعتقد �أنه ميكن �لقول �إن هذه �لطريقة يف جزٍء منها م�ص���ابهة ملنهج �لفقه �لإ�صلمي 
يف �إيجاد قيمة لأع�صاء �جل�صد ومنافعه؛ حيث ميكن �أن يقال �إن ملنهج �لفقه �لإ�صلمي يف 
�لتعوي�ض عن �لإ�صابات �لبدنية منوذجني: منوذج ذو قيمة ثابتة ومنوذج ذو قيمة متغرية، 
مع �لأخذ يف �لعتبار �أنه ل ي�صح �حلكم بالدية �إل بعد ��صتقر�ر �لإ�صابة لحتمال �رضيانها 

�أو �حتمال برئها )4)( .
النموذج الثابت: 

وهذ� �لنموذج يطب���ق حيث تكون �لدية يف �لقتل غري �لعمد، �أو �لعدو�ن غري �لعمد 
عل���ى ما دون �لنف�ض ثابتة ومقدرة )))( . ففي حال���ة �لقتل غري �لعمد فاإن �لدية تكون مئة 
م���ن �لإبل، �أو مئتني من �لبقر، �أو �ألفي �ص���اة، �أو �ألف دينار م���ن �لذهب وهو ما يعادل 
4،25 كيلوجر�ماً من �لذهب، �أو ع�رضة �آلف درهم من �لف�ص���ة، تعوي�صاً لأهل �ملتوفى 
ع���ن فقدهم ل���ه )6)( .  و�أما يف حالة �لع���دو�ن على ما دون �لنف�ض فاإن �لفقه �لإ�ص���لمي 

)4)) �سراج، �سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي، �ض: .))4
)))) علي اخلفيف، ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي، دار الفكر العربي، 1997م د.ط.، ج:2، �ص:164-166،  كما اأن هناك خالفاً 
ب���ني املذاه���ب الفقهي���ة يف التق�سي���م؛ اإذ ي���رى املالكي���ة العمد واخلطاأ فق���ط، فيما ي���رى احلنفية العم���د، و�سبه العمد، 

واخلطاأ، والقتل بالت�سبب، ويرى ال�سافعية واحلنابلة اخلطاأ، والعمد، و�سبه العمد.
)6)) �سراج، �سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي، �ض: 442؛ ، اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل ابن قدامة املقد�سي، املغني، 
مكتب���ة القاه���رة، م�س���ر، ))13ه���� د.ط.، ج: )، �ص:290، اخلفي���ف، ال�سمان يف الفقه الإ�سالم���ي، :2، �ص:2)1؛ حممد 
امل���دين اأب���و �س���اق، التعوي�ض عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، دار اإ�سبيليا، ال�سعودي���ة، 1419ه� ط:1، �ص: 296؛ عبداهلل 
عبدالواح���د اخلمي����ض، تق���ومي دية امل�سل���م بالريال ال�سعودي، جملة جامع���ة اأم القرى لعلوم ال�سريع���ة واللغة العربية 

واآدابها، العدد جزء )1، العدد 27، جمادى الثانية 1424ه، �ض: )49.
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ق�ّصمها �إلى: فقد �لأع�ص���اء، فقد�ن للمنافع و�حلو��ض، و�جلر�حات )))( . ففي حالة فقد 
�لأع�صاء، فاإن قيمة �لع�صو تعتمد على عدده يف �جل�صم؛ فاإن كان منه و�حد كالأنف ففيه 
�لدية كاملة)))(، و�إن كان �ثنان فن�ص���ف �لدية كاليدين )9)(، وهكذ�. و�إذ� كان �لعتد�ء 
على منفعة �أو حا�صة كالإب�صار �أو �ل�صمع �أو �لقدرة �جلن�صية، ففيها �لدية كاملة �إن فقدت 
متاماً، و�إل قدرت بقدرها )61(. فلو �أ�ص���اب زيٌد �صخ�ص���اً يف ح���ادث فنتج عنه فقد�ن 
ب�رضه، و�ص���معه، وقدرته على �لذوق، وقدرته على �جلماع، ففيها �أربع ديات. و�إن فقد 

جزء�ً من �ملنفعة فبقدرها، كما لو فقد 25% من قدرة �لإب�صار فيكون فيها ربع �لدية.
و�أما �جلر�ح فاإنها تنق�صم ق�صمني، �لأولى: جر�ح ذ�ت قيمة ثابتة وفقاً لن�ض �رضعي)61(. 
ومثالها �ملو�ص���حة، فديتها خم�ض من �لإبل �أو ما يعادلها من �لأ�صناف �لأخرى ))6(. و�أما 

�لق�صم �لثاين من �جلر�ح فهي د�خلة حتت �لنموذج �لآخر.
النموذج املتغري: 

وحت���ت هذه �لفئ���ة تدخل �جلر�ح �لتي مل تق���در �رضعاً بقيمة حم���ددة؛ وهذه متغرية 
لوجود �لختلفات يف تقديرها؛ �إذ تخ�ص���ع ملعيار �صخ�صي )63( . ويف هذه �حلالة ففيها 
�حلكومة وهي �أن يقيم �مل�ص���اب كما لو كان عبد�ً وينظر قيمته قبل �لإ�صابة وبعدها، وما 
نق�ض من قيمته فهو �لتعوي����ض �لذي يدفع له)64( . ومبا �أن هذه �لطريقة ل ميكن تطبيقها 

)7))  ابن قدامة، املغني، ج:)، �ص:340، اخلفيف، ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي، ج:2، �ص:)19.
)))) اأبو �ساق، التعوي�ض عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، �ض: 309. 

)9)) املرجع ال�سابق، �ض: .317
)60) املرجع ال�سابق، �ض: 334، 344.
)61) املرجع ال�سابق، �ض: 346-.2)3

)62) ابن قدامة، املغني، ج:)، �ص:367.
)63)  اأبو �ساق، التعوي�ض عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، �ض:.3)3

)64)  عبدالعزيز بن حممد القا�سم، ال�سرر املعنوي و�سمانه باملال يف الفقه الإ�سالمي مقارنا بالنظام، بحث تكميلي لنيل 
درجة املاج�ستري يف ال�سيا�سة ال�سرعية، املعهد العايل للق�ساء، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 1419ه�، �ض 

)10؛ ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي، مرجع �سابق، 2/.200
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يف �لزمن �حلايل فاإنه ميكن �أن يقّيم حجم �لإ�ص���ابة بالنظر �إلى كامل �لبدن وتعطى ن�صبة 
مئوية يعو�ض �مل�صاب على �أ�صا�صها))6( . وبعد حتديد �لن�صبة فاإن �لتعوي�ض يكون بقدرها 
من ذلك �لع�ص���و)66(. فعلى �ص���بيل �ملثال، لو �أن �لإ�ص���ابة كانت يف �ليد فاإنه ينظر �إلى 
حجم �لإ�ص���ابة مقارنة باليد، فلو كانت ت�صكل 30% من �ليد مثًل، فيكون فيها 30% من 

دية �ليد.
و�أم���ا يف �لقتل �لعمد و�لعدو�ن �لعمد على ما دون �لنف�ض فلخطورته فاإن لويل �لدم 
�أو �ملعتدى عليه �حلق يف �لق�صا�ض، �أو �ل�صلح على مال حتى لو جاوز �لدية �ملقررة، �أو 

�لعفو جماناً لوجه �هلل ))6( .
ولذ� ميكنني �لقول �إن حتديد حد �أق�ص���ى للتعوي�ض ع���ن �لأمل و�ملعاناة مبا ل يتجاوز 
�لدي���ة يعد عادًل. بل �إن فْق���د �حلياة �أحياناً يف بع�ض �حلالت رمبا كان �أ�ص���هل من �حلياة 
باأمل فظيع ومعاناة م�ص���تمرة. غري �أن �لتعوي�ض عن �لأمل و�ملعاناة مبا ل يتجاوز �لدية يعد 

معقوًل وعادًل.
وقد �ق���رتح بع�ض �لباحثني �لغربيني طريقة م�ص���ابهة للفقه �لإ�ص���لمي يف �لتعوي�ض 
و�نتقد طريقة �لقانون �لغربي يف تعوي�صه للمت�رضرين وفقاً حلالتهم �لجتماعية و�لقدرة 
على �لتك�صب؛ لأن �صبب �لتعوي�ض هو �ل�رضر وهو ما يتماثل فيه �أفر�د �ملجتمع ل �حلالة 
�لجتماعية �أو �لقدرة على �لتك�ص���ب))6( . فقد �قرتح هذ� �لباحث �أن تقوم �ل�ص���لطات 
�لتنظيمية بتحديد قيمة تعوي�ص���ية لكل �إ�صابة بدنية بحيث تطبق على �جلميع دون �إعطاء 

))6)  التعوي�ض عن ال�سرر يف الفقه الإ�سالمي، مرجع �سابق، �ض 7)3.
)66) حمم���د عب���داهلل املرزوقي، م�سوؤولية املرء عن ال�س���رر الناجت من تق�سريه، ال�سبكة العربية لالأبحاث والن�سر 2009م، 

ط:1، �ص:492.
)67)   ابن قدامة، املغني، ج:)، �ص: 340.

))6)  �سراج، �سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي، �ض: .433
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ناظر الق�س���ية �س���لطة اأكرث من حتقيق املناط )69(. وفيما ينتقد باحثون �آخرون حتديد قيمة 
مالية لكل �إ�ص���ابة بدنية، �إل �أن تقدمي تعوي�ص���ات خمتلفة ب�ص���بب �لقدرة على �لك�صب 

لإ�صابات متماثلة يعد توزيعاً غري عادل للرثوة على �ملجتمع)1)(.

الخاتمة 

وميكن يف ختام هذ� �لبحث �لإ�صارة �إلى �لنتائج ب�صكل مقت�صب، وهي كالتايل:

1-يعد تقدير �ل�رضر �ملعنوي �أو غري �ملادي �أمر�ً �ص���عب �لتقدير مما ي�ص���تدعي وجود 

معايري م�صاعدة للو�صول للتقدير �لعادل.

2-هناك طرق مطبقة فعًل يف �ملحاكم كطريقة �لقاعدة �لذهبية، و�ملياومة، و�لتعوي�ض 

�جلز�يف، فيما �أن هناك طرقاً �أخرى مل تتجاوز �لتنظري كبقية �لطرق.
3-تع���د طريقة �لقاعدة �لذهبية Golden Rule - وهي و�ص���ع ناظر �لق�ص���ية نف�ص���ه 
مو�ص���ع �ملت�رضر عند ح�ص���اب �لتعوي�ض - طريقة غري مقبول���ة لعتمادها على �لعاطفة 

دون �لدليل �لقانوين.
4-هن���اك خلف بني �ملحاك���م �لأمريكية يف �عتبار طريق���ة �ملياومة Per Diem وهي 
تق�ص���يم �لزم���ن �إلى وحد�ت ثم �إعطاء قيم���ة نقدية لكل وحدة زمني���ة و�رضبها يف عدد 
�لوحد�ت �لزمنية؛ و�ل�صحيح �أنها لي�صت طريقة لتقدير �لتعوي�ض بل هي �آلية للح�صاب 

متى ما توفر �لأ�صا�ض �لقانوين ملقد�ر �لتعوي�ض.
5-ي�صكل �لتعوي�ض �جلز�يف Lump Sum �إ�صكالية قانونية؛ �إذ �إن م�صتند تقدير 

)69)  املرجع ال�سابق ، �ض .434
)70)  املرجع ال�سابق، �ض 393.
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�لتعوي�ض غري و��صح ول حمدد، ومن ثّم فل ميكن قبوله.
6-طريق���ة �جل���د�ول و�لفرت��ص���ات Schedules and Scenarios و�لتي تعتمد على 
�إيجاد جد�ول و�فرت��ص���ات للإ�ص���ابات و�لتعوي����ض عنها. وهذه �لطريق���ة و�إن كانت 
منا�ص���بة يف ظاهرها �إل �أنها ل حتقق هدف �لردع بالإ�ص���افة �إلى �أن هذه �لطريقة معقدة 
�إد�رياً وحتتاج جلهود كبرية جد�ً ول حتل م�ص���كلة �لختلفات �لقائمة؛ لوجود �ختلفات 

كبرية يف �لأ�رض�ر و�لتعوي�صات. 
7-طريقة �ل�ص���وق �خليالية Fictional Market تعتمد على �إيجاد �صوق خيالية لقيا�ض 
�لأمل و�ملعان���اة عن طريق معرفة ما يطلبه �ملوظف يف مقابل �لعمل يف �لوظائف �خلطرة؛ 
�إذ �إن م���ا يزيد من مال مقاب���ل هذ� �لعمل �خلطر هو مقد�ر �لأمل و�ملعاناة؛ وهذه �لطريقة 
مثالية؛ �إذ ل ميكن �إيجاد قيمة �ص���وقية بهذ� �ل�صكل للمخاطر و�لإ�صابات، كما �أن �لفارق 
يف �ملقاب���ل �ملادي بني �لوظيفة �لآمنة و�لوظيفة �خلطرة لي�ص���ت هي �لتعوي�ض �ملنا�ص���ب 
د�ئماً؛ �إذ قد يقبل �ل�صخ�ض �لوظيفة �خلطرة لأ�صباب �أخرى. كما �أن �لطريقة �لأخرى يف 
�عتبار �لتعوي�ض بناء على قيمة �حلياة ل ت�ص���تقيم لتف���اوت �لنا�ض يف تقدير قيمة �حلياة؛ 
لأنها على معيار �صخ�ص���ي ل على معيار مو�صوعي؛ كما �أنه ي�صعب تطبيقها بعد وقوع 

�حلو�دث.
8-طريق���ة �لرغبة يف دفع ما يزيل �خلطر Willingness to Pay to Eliminate Risk ل 
تعد طريقة مقبولة؛ فهي �صعبة ومرتفعة �لتكلفة؛كما �أنها ميكن �أن تكون منا�صبة حلالت 
�لأمل و�ملعاناة على �نفر�د، ولكنها �ص���تكون �ص���عبة عندما تختلط �لإ�صابة �لبدنية بالأمل 

و�ملعاناة، كما �صيكون هناك تفاوت يف �لتعوي�ض؛ لأن �ملعيار �صخ�صي ل مو�صوعي.
9-طريقة �حت�صاب �لتعوي�ض بناء على تكلفة �رض�ء �لتاأمني طريقة غري مقبولة كذلك؛ 
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�إذ ل يوج���د تاأمني يغطي هذ� �لنوع من �لأمل و�ملعاناة؛ ولعدم �إمكانية توقعها؛ ولوجود 
�لتكالي���ف �لإد�ري���ة �لعالي���ة لأد�ء مثل هذ� �لإج���ر�ء، كما �أنه من �ملفرت����ض �أن �لتاأمني 
يحت�س���ب االأق�س���اط التاأمينية على ما يتوقعه من خماطر ال اأن يبني الق�س���اء التعوي�ض 

على ما يقدمه التاأمني من اأق�ساط.
 Non-Binding Age-Adjusted 10-طريقة �مل�ص���اعف �لعمري �ملعدل غري �ملل���زم
Multipliers طريقة تقوم على �رضب �لتكاليف �لطبية يف م�ص���اعف معني يحدد �صلفاً، 

وم���ا ينتج عن ذلك هو قيمة �لتعوي�ض. وهذه �لطريقة بعدم �إلز�ميتها تخلو من �لفائدة، 
كما �أنها ميكن �أن تنا�ص���ب �لإ�ص���ابات �لبدني���ة �لقابلة للقيا�ض ب�ص���هولة بعك�ض �لأ�رض�ر 

�ملعنوية.
11-�لطريق���ة �ملقرتحة من �لباح���ث هي مزيج من بع�ض ما متي���زت به بع�ض �لطرق 
�ل�صابقة مع �إ�صافة بع�ض �لقيود و�ل�صو�بط بال�صتفادة من �لفقه �لإ�صلمي وهي كالتايل:

-�فرت��ض �أن جتربة �لنا�ض للأمل مت�صاوية.
-�إيجاد م�صتويات متفاوتة للأمل تتدرج من �خلفيف �إلى �ملتو�صط ثم �ل�صديد.

-�إيجاد درجات للأمل �صمن �مل�صتويات �ل�صابقة مبيز�ن رقمي من 10-1.
-�إيجاد حد �أعلى للتعوي�ض ل يتم جتاوزه.

-��صتخد�م طريقة �ملياومة لتقدير �لأمل ح�صب ��صتمر�ره �لزمني.
�ص���ائلً �هلل �لتوفيق و�ل�ص���د�د يف �لقول و�لعمل، و�إن �أ�ص���بت فم���ن �هلل وحده، و�إن 
�أخطاأت فمن نف�ص���ي و�ل�صيطان، و�صلى �هلل و�ص���لم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه 

�أجمعني.


