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طرق تقدير التعويض عن
الضرر املعنوي
امللخص العربي لبحث:
طرق تقدير التعويض عن الضرر املعنوي

إعداد د .منصور بن عبدالرحمن الحيدري

األستاذ املساعد باملعهد العايل للقضاء ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

طرق تقدير التعويض عن الضرر املعنوي
ملخص البحث

ب�ين الباحث كيفية تقدي��ر التعوي�ض عن ال�ض��رر املعنوي عند من
يقول بجوازه.
وقد ق�سم الباحث درا�سته �إلى ثالثة مباحث:
الأول :تط��رق في��ه �إلى طرق تقدير ال�ض��رر املعنوي الت��ي تطبق �أمام
املحاكم وهي طريقة القاعدة الذهبية وطريقة احل�ساب اليومي وطريقة
التعوي�ض اجلزايف.
الثاين :تطرق فيه �إلى طرق تقدير ال�ض��رر املعنوي البديلة وهي التي
افرت�ض��ها الباحثون حلل �سلبيات طرق التقدير املطبقة حالي ًا وطريقة
ال�سوق اخليالية وطريقة الرغبة يف دفع ما يزيل اخلطر وغريها.
الثال��ث :تطرق فيه الباح��ث �إلى مقرتحات يف كيفية تقدير ال�ض��رر
املعن��وي على افرتا�ض ت�س��اوي الأمل مت حتديد م�س��تويات الأمل ودرجات
�إيجاد حد للتعوي�ض.
و�أنهى الباحث بحث��ه بخامتة تتكون من �أحد ع�شرة نقطة خل�ص فيها
نتائج بحثه.
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عد ال�رضر املعنوي من الأ�رضار �صعبة التقدير لأنه يخ�ضع للمعايري ال�شخ�صية �أكرث
ُي ُّ
من املعايري املو�ض���وعية ،ويف هذا البحث املخت�رص� ،س����أبني كيفية تقدير التعوي�ض عن
ال�رضر املعنوي عند من يقول بجوازه؛ وقد تطرقت يف املبحث الأول �إلى طرق تقدير
ال�رضر املعن���وي التي تطبق �أمام املحاكم وهي طريقة القاع���دة الذهبية ،Golden Rule
وطريقة احل�س���اب اليوم���ي  ،Per Diemوطريقة التعوي�ض اجل���زايف  .Lump Sumثم
ع ّرج���ت يف املبحث الثاين �إلى طرق تقدير ال��ض�رر املعنوي البديلة وهي التي اقرتحها
الباحثون حلل �سلبيات و�إ�شكاليات طرق التقدير املطبقة حالياً مثل اجلداول واالفرتا�ضات
" ،"Schedules and Scenariosوطريقة ال�سوق اخليالية " ،"Fictional Marketوطريقة
الرغبة يف دفع ما يزيل اخلطر " ،"Willingness to Pay to Eliminate Riskوطريقة تكلفة
��ش�راء تغطية ت�أمينية "  ،" Cost to Purchase Insurance Coverageوطريقة امل�ض���اعِ ف
ري-املعدل غري امللزم "  ،Non-Binding Age-Adjusted Multipliersثم طرحت
ال ُع ْم
ّ
يف نهاية البحث ت�ص���وراً مقرتحاً يف كيفية تقدير ال�رضر املعنوي على افرتا�ض ت�ساوي
الأمل ،ثم حتديد م�س���تويات للأمل ودرجات ،ثم �إيج���اد حد �أعلى للتعوي�ض ،ثم تطبيق
طريقة احل�ساب اليومي للخروج بنتيجة عادلة للتعوي�ض املعنوي.
الكلمات الداللية :طريقة ،تقدير ،التعوي�ض ،املعنوي ،ال�رضر ،غري املايل ،اخل�سائر،
الأمل واملعاناة ،احل�ساب اليومي ،قانون ،فقه �إ�سالمي.
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مقدمة

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل� ،أما بعد:
اختلف���ت عبارات الفقهاء و�أهل القانون يف تعريف ال�رضر املعنوي �أو الأدبي� ،إال �أنه
ميكن تعريفه �أنه "ال�رضر الذي ال ي�صيب ال�شخ�ص يف ماله"((( .
عد ال�رضر املعنوي من الأ�رضار �ص���عبة التقدير لأنه يخ�ض���ع للمعايري ال�شخ�صية
و ُي ُّ
�أك�ث�ر من املعايري املو�ض���وعية((( .بل قد يقال �إن التقدير ه���ي حماولة لتقدير ما ال ميكن
ُخب هيئ���ة املحلفني يف النظ���ام الأجنلو�-أمريكان �أن
تقدي���ره ((( .فعلى �س���بيل املثال ،ت رَ ُ
املقيا�س احلقيقي الذي ميكن ا�س���تخدامه هو "ال�ض���مري اجلمعي امل�ستنري"(((؛ �أي �ضمري
�أفراد هيئة املحلفني جمتمعني مما يعني عدم وجود معيار من�ض���بط �س���هل التطبيق؛ �إذ لو
كان هناك ثمت معيار دقيق ملا لجُ ئ �إلى "ال�ضمري" الذي ي�صعب �ضبطه .ولأن �أفراد هيئة
املحلف�ي�ن ميلك���ون ر�ؤى خمتلفة؛ ف�إنه من الطبعي �أن يك���ون التعوي�ض يف �أحيان كثرية
مبالغاً فيه �أو قلي ًال جداً ،وهو ما يجايف العدالة يف كال الأمرين((( .
((( عبدالرزاق بن �أحمد ال�سنهوري ،الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،دار النه�ضة1964 ،م ط ،2:ج� ،1:ص.723:

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

(((William S. Bach, Comment: Damages-Pain and Suffering-Use of a Mathematical Formula, 60
Mich. L. Rev. 612, 612 1961-1962.
(((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���ذا البحث املخت��ص�ر ،ف�إنني لن �أتعر����ض ملدى جواز التعوي����ض عن ال�رضر
املعنوي �أو الأدبي �أو عدم جوازه؛ �إذ تطرقت له درا�س���ات �أخرى بتو�سع وا�ستفا�ضة(((؛
و�إمنا �س����أقت�رص يف هذا البحث على كيفية تقدير التعوي�ض عن ال�رضر املعنوي عند من
يقول بجوازه؛ �إذ �إن �صعوبة التقدير هي من �أهم ما يعرت�ض القول ب�إمكانية التعوي�ض؛
لأن املانعني كثرياً ما ي�س���تدلون بعدم �إمكانية تقدير التعوي�ض ب�شكل عادل ،وقد ق�سمت
هذا البحث كالتايل:
املقدمة.
املبحث الأول :طرق تقدير ال�رضر املعنوي املطبقة.
املبحث الثاين :طرق تقدير ال�رضر املعنوي البديلة.
املبحث الثالث :معيار مقرتح لتقدير ال�رضر املعنوي.
اخلامتة.
واهلل �أ�س�أل التوفيق يف القول والعمل.

((( انظر :ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي لعلي اخلفيف؛ نظرية ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي العام ملحمد فوزي في�ض اهلل؛
ال�ضرر املعنوي و�ضمانه باملال يف الفقه الإ�سالمي مقارنا بالنظام لعبدالعزيز القا�سم؛ التعوي�ض عن ال�ضرر يف الفقه
الإ�سالم ��ي ملحم ��د املدين �أبو �ساق؛ نظرية ال�ضمان لوهبة الزحيلي؛ التعوي�ض عن ال�ضرر املايل واملعنوي وتطبيقاتة
الق�ضائية خلالد اجلريد؛ ال�ضرر املعنوي وتعوي�ضه يف الفقه الإ�سالمي لفاروق كرمي؛ التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي
يف الفقه والنظام لنايف العنزي؛ �أحكام ال�ضرر الأدبي واملادي يف ال�شريعة الإ�سالمية خلالد اجلميلي؛ التعوي�ض عن
ال�ضرر 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 العديد م����ن الطرق املتبعة يف تقدير ال�رضر املعنوي ،غ��ي�ر �أن منها ما هو مقبول،
ومنها ما هو مردود ،ومنها ما وقع فيه اخلالف بني املحاكم يف قبوله �أو ر ّده ،وهي كالتايل:

�أو ًال :طريقة القاعدة الذهبية :Golden Rule

ووفق���اً ملفهوم ه���ذه القاعدة ف�إنه ُيطلب م���ن هيئة املحلفني �أن يتخيلوا �أنف�س���هم يف
يقدرون ال�رضر الذي �أ�صابه وما ي�شعر به من �أمل ومعاناة
مو�ض���ع ال�ش���خ�ص املت�رضر ثم ّ
ثم يقدرون التعوي�ض املنا�س���ب بنا ًء على ذلك .غري �أن هذه الطريقة ترف�ض���ها املحاكم
الأمريكية ولو ا�س���تخدمت فيجب �إع���ادة املحاكمة من جديد ((( .و�س���بب رف�ض هذه
الطريقة �أن �أ�س���ا�س التعوي�ض فيها غري مبني على �أدلة ب���ل مبني على العاطفة والتحيز؛
�إذ ق���د يكون �أحد �أفراد هيئ���ة املحلفني م ّر بتجربة مماثلة �أورثت �أملاً يجعله يبالغ يف تقدير
يقدرها التقدير امل�س���تحق (((  .وال �ش���ك �أن هذه
التعوي�ض� ،أو قد ال يكون م ّر مبثلها فال ّ
الطريق���ة غري مقبول���ة؛ �إذ يجب �أن يبنى التعوي�ض على معايري وا�ض���حة ال على جمرد
عاطفة جيا�شة.

ثاني ًا :طريقة احل�ساب اليومي "املياومة"((( :Per Diem

ووفقاً لهذه الطريقة ف�إنه يتم تق�سيم ال�رضر من �أمل ومعاناة على الأيام �أو على الأوقات

((( انظ ��ر ق�ضي ��ةGoutis v. Express Transp., Inc., Div. of F.V. Miranda, Inc., 699 So. 2d 757 Fla. Dist. Ct. :
 App. 1997املحكمة :وحيث �إن حجة القاعدة الذهبية تقرتح على هيئة املحلفني و�ضع �أنف�سهم مو�ضع �أحد الأطراف؛
وحيث �إن ذلك غري م�سموح به؛ لأنه ي�شجع هيئة املحلفني على احلكم بناء على امل�صلحة ال�شخ�صية والتحيز ال على
الأدلة  ...وهي غري م�سموح بها لأنها ت�ضرب على منطقة ح�سا�سة مالياً؛ حيث تطلب من املحلفني نظرياً كم يريدون
تعوي�ضاً لو كانوا يف حالة مماثلة؛ Ronen Avraham, Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A
.Critique of the Current Approaches and a Preliminary Proposal for a Change, 91
(((James S. Fischer, Understanding Remedies 137
((( �أي مبني على احل�ساب باليوم .2009 .Black’s law dictionary, 9th ed
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�إل���ى وحدات ،ثم ُيجعل لكل وحدة مقابل مادي ،ثم ي�رضب عدد الوحدات يف املقابل
امل���ادي لها ليكون هذا هو التعوي����ض عن ال�رضر املعنوي ( .((1فعلى �س���بيل املثال فلو
افرت�ضنا �أن ال�رضر كان ملدة ع�رشة �أيام ف�إنه يق�سم على وحدات ،ولنقل  100وحدة ،ثم
يجعل لكل وحدة مقابل مادي ،وليكن  100ريال ،ثم ي�رضب عدد الوحدات يف املقابل
املادي ليكون الناجت يف حالتنا هذه  1٠٫٠00ريال .وقد اختلفت املحاكم الأمريكية يف
قبول هذه الطريقة اختالفاً كبرياً( ((1وفقاً للتايل:

الر�أي الأول :عدم قبول طريقة املياومة:

وهو ر�أي الأقلية من املحاكم الأمريكية؛ وذلك لأ�سباب متعددة� .أولها� :أن ح�ساب هذا
التعوي�ض وفقاً لهذه الطريقة لي�س مبنياً على �أدلة �أو طريقة علمية ولكن بناء على التحكم
املج���رد باختيار قيمة معينة لكل وحدة(((1؛ �إذ �إن القول �إن قيمة الوحدة ريال واحد �أو مئة
ريال هو �أمر حتكمي .و�أما ثانيها :فهو مبني على القانون الأمريكي الذي ال يجيز ملحامي
املدعي �أن يقرتح مبلغاً للتعوي�ض املعنوي ،فبا�س���تخدام طريق���ة املياومة ف�إن املحامي قد
حقق ذات املمار�س���ة املمنوعة ولكن بطريقة �أخرى ( ((1؛ �إذ يكون بهذه الطريقة قد �أوحى
بطريقة غري مبا�رشة لهيئة املحلفني باملبلغ املنا�س���ب للتعوي�ض املعنوي .و�أما ثالث �أ�سباب
املنع :ف�إنها ي�ؤدي �إلى �أن يقدم املحامي �شهادة يبني فيها ر�أيه ونتيجته دون �أ�سا�س من الأدلة
(10) Ronen Avraham, Putting a Price on Pain-and-Suffering Damages: A Critique of the Current

Approaches and a Preliminary Proposal for a Change, 91؛ James S. Fischer, Understanding
.Remedies 137
( ((1انظ ��ر ق�ضي ��ة Waldron v. Hardwick, 406 F.2d 86, 89 7th Cir. 1969 :املحكم ��ة :عل ��ى الرغ ��م من وجود انق�سام

حاد بني الواليات حول ا�ستخدام حجة وحدة الوقت� ،إال �أن حماكم اال�ستئناف الفيدرالية ت�سمح بهذه الطريقة ب�شكل
عام.
( ((1انظر ق�ضيةRatner v. Arrington, 111 So. 2d 82, 88-89 Fla. Dist. Ct. App. 1959 . :
( ((1املرجع ال�سابق.
(العدل) العدد | |69جمادى الأولى 1436هـ
ـ  15ـ

طرق تقدير التعويض عن الضرر املعنوي

ي�س���تند عليها .((1(.و�أما رابع �أ�س���باب املنع ف�إن هيئة املحلفني ال بُدّ �أن ُي�ض َّللوا من خالل
هذه الطريقة مما ي�ؤدي �إلى تعوي�ض مبالغ فيه ( ((1؛ �إذ قد تن�رصف �أذهانهم �إلى �صحة املبلغ
املق�ت�رح لكل وحدة زمنية .و�أخرياً ،ف�إن هذه الطريقة ت����ؤدي �إلى الإ�رضار باملدعى عليه؛
لأنه �إما �أن يرف�ض هذه احلجة وهو ال ي�س���تطيع الرف�ض؛ لأنها لي�ست مبنية على �أدلة ميكن
نق�ض���ها ،و�إما �أن يحاول تقليل قيمة الوحدات وذلك �سي�ش���عر هيئة املحلفني �أنه يق ّر بهذه
الطريقة ويوافق عليها و�أن اخلالف �إمنا هو يف املقدار ال يف الطريقة (.((1

الر�أي الثاين :قبول طريقة املياومة:

وهذا هو ر�أي �أغلبية املحاكم الأمريكية التي تقبل هذه الطريقة لأ�س���باب متعددة
منها �أنه يقدم لهيئة املحلفني الإر�شاد ومن ّثم فهم ال يقدرون التعوي�ض ب�شكل حتكمي(.((1
وكذلك ف�إنه ال ي�س��� ّلم �أن هذه الطريقة ت�ض���لل هيئة املحلفني ( . ((1كما ال ي�س ّلم �أن هذه
الطريق���ة غري مبنية على �أ�س����س؛ لأن هيئة املحلف�ي�ن ال بد لها �أن تق���در مبلغ التعوي�ض
�س���واء با�س���تخدام هذه الطريقة �أو با�س���تخدام طريقة �أخرى بناء على ما يقدم لها من
�أدلة م���ن الطرفني ( .((2و�أما اق�ت�راح املحامي للمبلغ الإجمايل وفق���اً لهذه الطريقة فهو
جمرد م�س���اعدة لهيئة املحلفني ت�س���تطيع قبوله �أو رده ( . ((2و�أما القول ب�أنها لي�ست دلي ًال
فبال �شك �أنها لي�س���ت دلي ًال بحد ذاتها و�إمنا تُع َر�ض لأهداف تو�ضيحية لهيئة املحلفني ال
(((1

( ((1املرجع ال�سابق.
( ((1املرجع ال�سابق.
( ((1املرجع ال�سابق.
( ((1انظر ق�ضيةBeagle v. Vasold, 417 P.2d 673, 676 Cal. 1966. :
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص .678
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص .680
( ((2املرجع ال�سابق� ،ص .678
( ((2انظر ق�ضية ، Ratner, 111 So. 2d :مرجع �سابق� ،ص 89.
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على �أنها دليل بحد ذاتها ( . ((2و�أما املدعى عليه فيمكن �أن يعار�ض هذه الطريقة باقرتاح
مبل���غ التعوي�ض الذي يراه منا�س���باً يف حالة ثبوت اخلط�أ من طرف���ه ( .((2و�أما احتمالية
وقوع خط�أ ب�س���بب هذه الطريق���ة ،ف�إن دور املحكمة �أن تلع���ب دور امل�رشف على هيئة
املحلفني وت�ص���حح �أخطاءهم لو حدثت ( . ((2و�أخرياً فم���ع �أن الكثري من املحاكم ي�أخذ
تبي لهيئة املحلفني �أن ا�ستخدام
بهذه الطريقة� ،إال �أن بع�ض���ها ي�شرتط على املحكمة �أن نّ
هذه الطريقة لي�س دلي ًال بحد ذاته على قيمة التعوي�ض امل�ستحق (.((2
ويف نظري ف�إن هذه الطريقة ال ميكن قبولها ب�ش���كل منفرد؛ �إ ْذ قدمت �آلية للح�ساب،
ولكنها مل تبينّ الأ�سا�س النظامي الحت�ساب التعوي�ض.

ثالث ًا :طريقة التعوي�ض اجلزايف دفعة واحدة ":"Lump Sum

ووفق���اً له���ذه الطريقة ف����إن هيئة املحلفني �أو القا�ض���ي ي�س���مح له بتقدي���ر التعوي�ض
ب�ش���كل جزايف للمدعي متى ما كان م�س���تحقاً دون دخول يف تف�ص���يل كيفية احت�سابه
للتعوي�ض( .((2وهذه الطريقة مقبولة من معظم املحاكم الأمريكية (. ((2
ويف نظ���ري �أن هذه الطريقة ميكن �أن تكون مقبولة يف بع�ض الق�ض���ايا كما �أمر النبي
�ص���لى اهلل عليه و�سلم بدفع ع�رشين �ص���اعاً لزيد بن �سعنة( ،((2وكما دفع عمر ر�ضي اهلل
(((2انظر ق�ضية ، Beagle, 417 P.2d :مرجع �سابق� ،ص . 678
( ((2املرجع ال�سابق� ،ص .680
( ((2املرجع ال�سابق.
( ((2انظ ��ر ق�ضي ��ة Mkt. Tavern, Inc. v. Bowen, 92 Md. App. 622, 657 1992 :املحكم ��ة :يف الواق ��ع �أن املدع ��ي حت ��ى
مل يج ��ادل يف �أن القا�ض ��ي االبتدائ ��ي �أخط�أ يف عدم تنبيه هيئ ��ة املحلفني على عدم ا�ستخدام هذه الطريقة كدليل على
التعوي�ض ،و�إمنا �أكد فقط �أن طريقة املياومة غري منا�سبة ،وحجته هذه غري مقبولة.
. ((2(James S. Fischer, Understanding Remedies 138
( ((2املرجع ال�سابق� ،ص .139
( ((2حممد بن حبان بن �أحمد بن حبان� ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة
– ب�ي�روت1414 ،ه� �ـ ،ط ،2ج�� � ،1:ص .523 :واحلدي ��ث طويل وفي ��ه� :إنا كنا �أحوج �إلى غري هذا منك ي ��ا عمر �أن ت�أمرين
بح�سن الأداء وت�أمره بح�سن التباعة اذهب به يا عمر فاق�ضه حقه وزده ع�شرين �صاعا من غريه مكان ما رعته.
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عنه �أربعني درهم ًا ملن �أحدث عندما كان يق�ص �شارب عمر ( ،((2غري �أنها ميكن �أن تكون
�ص���عبة التقدير يف ق�ضايا �أخرى بالإ�ضافة �إلى �أن فعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وفعل
عمر كان تربعاً منهما ولي�س تقديراً ق�ضائياً.
املبحث الثاني :طرق تقدير الضرر املعنوي البديلة

ولتاليف �س���لبيات الطرق املطبقة حالياً ،حاول باحث���ون تقدمي حلول بديلة تتالفى ما
تت�ض���منه الطرق ال�س���ابقة من مالحظ���ات ،ولكنها مل تخل هي كذل���ك من نقد ،وميكن
�إجمالها فيما يلي:

�أو ًال :اجلداول واالفرتا�ضات ":"Schedules and Scenarios

عر�ض جمموعة من الباحثني ح ًال مقرتحاً لتقليل �إ�شكالية عدم �إمكانية توقع التعوي�ض.
ويكمن احلل عندهم يف �إيجاد جداول وافرتا�ض���ات للإ�صابات والتعوي�ض عنها؛ حيث
ميكن ح�س���اب ال��ض�رر والتعوي�ض ب�ش���كل �أكرث دق���ة ( .((3والهدف من ه���ذه الطريقة
ه���و �إيجاد معيار دقيق للتعوي�ض بنف�س املقدار للق�ض���ايا املت�ش���ابهة وجتنب االختالفات
املوجودة يف التعوي�ض���ات( . ((3غري �أن هذا االقرتاح عور�ض من قبل جمموعة �أخرى؛
حيث �إن و�ض���ع هذه اجل���داول دون مراعاة لظروف كل ق�ض���ية ال يحقق هدف الردع

(� ((2أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي ،املحلى بالآثار ،دار الفكر ،د.ت ،د.ط ،ج� ،11:ص� ،95:أن رجال
كان يق� ��ص �ش ��ارب عم ��ر بن اخلطاب ف�أفزعه عمر ،ف�ضرط الرجل ،فق ��ال� :أما �إنا مل نرد هذا ،ولكن �سنعقلها ،ف�أعطاه
�أربعني درهما  -قال :و�أح�سبه قال� :شاة �أو عناقا.
((3(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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الذي هو �أحد �أركان نظام التعوي�ض ،بالإ�ض���افة �إلى �أن ه���ذه الطريقة معقدة �إدارياً
وحتتاج جلهود كبرية جداً وال حتل م�ش���كلة االختالفات القائمة؛ لوجود اختالفات كبرية

(((3

يف الأ�رضار والتعوي�ضات (. ((3
وهذه الطريقة و�إن كانت تبدو منطقية يف ظاهرها �إال �أنها �ص���عبة التطبيق؛ �إذ ال ميكن
ح�رص كل الإ�ص���ابات والآالم و�إيجاد تعوي�ض عادل لها؛ الختالف ظروف كل ق�ض���ية،
كما �أنه ال ميكن توفر �س���وابق ق�ض���ائية بتعوي�ضات �س���ابقة لكل نوع من الق�ضايا لتكون
منطلقاً لإن�شاء هذه اجلداول واالفرتا�ضات.

ثاني ًا :ال�سوق اخليالية ":"Fictional Market

اقرتح بع�ض الباحثني ابتكار �س���وق افرتا�ضية لقيا�س الأمل واملعاناة ومن ثم التعوي�ض
عنها .وميكن ابتكار هذه ال�س���وق وفقاً له�ؤالء الباحثني عن طريق �س����ؤال الأ�ش���خا�ص
عن املقابل الذي يريدون���ه مقابل الوظائف اخلطرة ،وعند معرفة املقابل ف�إن هذه الزيادة
املادي���ة للوظيفة اخلطرة عن الوظائف العادية هو قيمة الأمل واملعاناة ( . ((3فلو افرت�ض���نا
ً
مث�ل�ا �أن راتب وظيفة احلرا�س���ة يف مكان �آمن هي  5٫000ريال �ش���هرياً ،فيما �أن راتب
احلرا�س���ة يف مكان خطر هي  1٠٫٠00ريال ،ف�إن الف���رق بينهما هو قيمة الأمل واملعاناة.
ولكن من الإ�ش���كاالت التي ترد عل���ى هذه الطريقة �أنه ال توجد قيمة �س���وقية للمخاطر
والإ�ص���ابات( ،((3كما �أن الفارق يف املقابل املادي ب�ي�ن الوظيفة الآمنة والوظيفة اخلطرة
( ((3املرجع ال�سابق� ،ص .101
( ((3املرجع ال�سابق� ،ص .104

((3(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�ست هي التعوي�ض املنا�سب دائماً؛ �إذ قد يقبل ال�شخ�ص الوظيفة اخلطرة حلاجته ال لأنه
يرى �أن هذا هو التعوي�ض املنا�سب له لو �أ�صيب.
وهن���اك طريقة �أخرى تقرتح قيا����س قيمة الأمل واملعاناة بناء عل���ى قيمة احلياة .وهذه
الطريقة بنيت على درا�س���ات حول قيمة احلياة �أعدها باحثون عن طريق �س�ؤال جمموعة
من الأ�ش���خا�ص عن قيمة احلياة لديه .وامل�شكلة مع هذه الطريقة كذلك �أننا مل نتخل�ص
من عدم �إمكانية التوقع؛ �إذ �إن الدرا�سة نتجت �إلى �أن قيمة احلياة لدى من طبقت عليهم
الدرا�س���ة ترتاوح بني � 600ألف دوالر وحتى  16,2مليون دوالر ( ، ((3فمعناها �أن املعيار
�أ�صبح �شخ�صياً ال مو�ض���وعياً و�أ�صبح التوقع �صعباً ،وحتى لو قلنا �إنه ميكن حتديد قيمة
موحدة ف�إننا مل نعالج �إ�شكالية تقييم �أع�ضاء اجل�سد ب�شكل جزئي (.((3
وهذه الطرق املذكورة غري دقيقة وتعتمد على معيار �شخ�صي ال على معيار مو�ضوعي؛
�إذ التف���اوت كما هو ظاهر �أعاله يظهر �ص���عوبة التطبيق .كما �أنه ي�ص���عب تطبيقها بعد
وقوع احلوادث؛ �إذ ال ميكن �س����ؤال كل �شخ�ص عن املقابل الذي يريده مقابل الوظائف
اخلط���رة �أو عن قيمة احلياة لديه� ،إال �أن ي�ؤخذ مبتو�س���ط القيمة وهذه كذلك ال تخلو من
�إ�شكاليات؛ �إذ �إن قيمة حياة الغني – على �سبيل املثال  -بالن�سبة �إليه ب�سبب دخله تعادل
�أ�ضعاف حياة الفقري املعدم.

ثالث ًا :الرغبة يف دفع ما يزيل اخلطر ":"Willingness to Pay to Eliminate Risk

ووفق���اً له���ذه الطريقة ف�إن احت�س���اب الأمل واملعان���اة تتم عن طريق معرفة ا�س���تعداد
ال�ش���خ�ص للدفع قبل �إ�ص���ابته بذل���ك الأمل واملعاناة لكي يتفاداه���ا ( . ((3وهذه الطريقة

( ((3املرجع ال�سابق.
( ((3املرجع 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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منتق َدة لأنها �صعبة ومرتفعة التكلفة؛ �إذ ي�صعب على ناظر الق�ضية �أن ينظر يف كل حالة
على حدة ( ،((3كما �أنها ميكن �أن تكون منا�سبة حلاالت الأمل واملعاناة على انفراد ،ولكنها
�ستكون �صعبة عندما تختلط الإ�صابة البدنية بالأمل واملعاناة(. ((4
ويف نظري ف�إنه من ال�سهل على ال�شخ�ص �أن يحدد مبلغاً للدفع قبل حدوث الإ�صابة
لكي يتفاداها� ،إال �أنه ال ميكن حتديد ما �إذا كان هذا املبلغ منا�س���باً بعد حدوث الإ�ص���ابة؛
�إذ ال يدرك املعاناة والأمل �إال من عاي�ش���ها فع ًال ،كما �أن املبالغ �ستتفاوت من �شخ�ص �إلى
ر�ض للجميع.
�شخ�ص فال ميكن �إيجاد معيار ُم ٍ

رابع ًا :تكلفة �شراء تغطية ت�أمينية " :" Cost to Purchase Insurance Coverage

حيث ميكن ح�س���اب الأمل واملعاناة عن طريق �س����ؤال هيئة املحلفني عن تكلفة �رشاء
تغطي���ة ت�أمينية حتمي من خماطر الأمل واملعاناة(((4؛ وهذه الطريقة �أي�ض���اً كذلك منتقدة؛
لعدم وجود ت�أمني يغطي هذا النوع من الأمل واملعاناة؛ ولعدم �إمكانية توقعها؛ ولوجود
التكاليف الإدارية العالية لأداء مثل هذا الإجراء (.((4
ويف نظ���ري �أن ه���ذه الطريقة – �إن قلن���ا �إنها ت�أمني تعاوين جائ���ز  -ال تكفي لتقدير
التعوي�ض؛ �إذ �إن �رشكات الت�أمني تبني ا�ش�ت�راكاتها وتعوي�ضاتها على ما ميكن �أن تواجهه
من مطالبات ق�ضائية ،ال �أن �رشكات الت�أمني هي من حتدد هذه املبالغ التعوي�ضية ثم يقوم
الق�ضاء بالإلزام بها ،و�إال لبخ�ست �رشكات الت�أمني املت�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
( ((4املرجع ال�سابق� ،ص .108
((4(John E. Calfee & Paul H. Rubin, Some Implications of Damage Payments for Non-pecuniary

Losses, 21 J. Legal Stud, 371, 379-80 Jun. 1992.
((4(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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ِ
ري-املعدل غري امللزم "
امل�ضاعف ال ُع ْم
خام�س ًا:
ّ
:"Adjusted Multipliers

Non-Binding Age-

وتق���وم هذه الطريقة على اعتب���ار التكلفة الطبية املنطلقَ حل�س���اب الأمل واملعاناة من
خالل �إيجاد نظام للم�ض���اعف العمري املعدل غري املل���زم ( . ((4ف�أول خطوة هي �إيجاد
م�ض���اعف( ((4والذي ميكن �إيجاده من خالل التعوي�ض���ات ال�س���ابقة� ،أو من خالل رقم
ي�ضعه ِّ
املنظم� ،أو م�ض���اعفات خمتلفة باختالف الإ�صابات ،غري �أن هذا امل�ضاعف ال بد
�أن يختلف باختالف عمر املدعي امل�ص���اب .وبعد حتديد التكلفة الطبية وامل�ضاعف ف�إن
التكلفة الطبية ت�رضب يف امل�ض���اعف لتخرج لنا تعوي�ضات الأمل واملعاناة .فعلى �سبيل
املثال ،لو افرت�ض���نا �أن التكلفة الطبية ترتاوح ما بني � 100-0ألف ريال ،ومت احت�س���اب
امل�ض���اعف على �أ�س���ا�س  ،0,5ف�إن تعوي�ض الأمل واملعاناة يرتاوح بني  5٠٫٠00-0ريال
وذلك عن طريق �إجراء العملية احل�سابية .((4( 5٠٫٠00-0 = 0,5×10٠٫٠00-0 :غري
�أن اعتبار هذه الطريقة غري ملزمة يفقدها قيمتها؛ �إذ ميكن �إيجاد فروقات يف التطبيق بني
الإ�صابات ال �أن تكون غري ملزمة متاماً .كما �أن هذه الطريقة ميكن �أن تنا�سب الإ�صابات
اجل�س���دية؛ �إال �أن الأمل واملعاناة واجلانب النف�س���ي ي�ص���عب قيا�س���ه بهذه الطريقة؛ لأنه
لي�س كل �أحد ي�س���تدعي �أمله ومعاناته عالجاً نف�سياً ،كما �أنه على افرتا�ض احلاجة للعالج
النف�س���ي وال�س���لوكي ف�إن التكلفة قد تكون منخف�ض���ة كثرياً عما ي�س���تحقه مقابل الأمل
واملعاناة الفعلية.
( ((4املرجع ال�سابق� ،ص .111
ً
( ((4امل�ضاع ��ف يف الريا�ضي ��ات ه ��و :الرق ��م امل�ض ��روب غريه للح�صول عل ��ى نتيجة .فمث�ل�ا عندما نق ��ول �إن  18=6×3ف�إن
امل�ضاع ��ف ه ��و رق ��م  6وامل�ض ��روب فيه ه ��و الرق ��م  .3انظ ��ر املو�سوع ��ة الربيطاني ��ةhttp://global.britannica. :
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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ميكن القول �إن الأمل واملعاناة �أمر ي�ستحيل قيا�سه و�ضبطه؛ غري �أن هذه احلقيقة ال تعني
لم املدعى عليه ب�أن يدفع �أكرث
�أن يفلت املدعى عليه من تعوي�ض املدعي ،كما ال تعني ُظ َ
مما يجب دفعه ،فال�س���ماح بالتعوي�ض ب�ش���كل حتكمي لي�س ع���د ًال ال يف حق املدعي وال
املدعى عليه؛ �إذ لي�س من العدل للمدعي �أن يح�ص���ل على تعوي�ض �أقل بكثري مما ح�صل
مدع �آخر يف ق�ض���ية م�ش���ابهة .كما �أنه لي�س من العدل للمدعى عليه �أن يدفع مبلغاً
عليه ٍ
�أكرب بكثري من مبلغ دفعه مدعى عليه �آخر يف ق�ض���ية م�شابهة ( . ((4فلماذا يكون تعوي�ض
(�أ)  10مالي�ي�ن ريال ،فيما يكون تعوي�ض (ب)  1مليون ريال؟ هل منلك �أدوات دقيقة
للقيا�س ّ
مكنتنا من هذا احلكم بهذا التعوي�ض لهما؟ �أم �أن (�أ) �أخذ �أكرث لأنه ا�ستطاع �أن
ي�ؤثر على ناظر الق�ضية ت�أثرياً مل ي�ستطع (ب) �أن يفعله؟
ومبا �أنه لي�س���ت هناك طريقة دقيقة مو�ض���وعية لقيا�س هذا الأمل واملعاناة وتعوي�ضها،
ومبا �أن الأمل واملعاناة تختلف من �ش���خ�ص لآخر ،ف�إن املعيار يجب �أن يكون مو�ض���وعياً
ال �شخ�ص���ياً .كما يجب ر�س���م حد يحقق �أهداف التعوي�ض ،والعدالة .ولتحقيق ذلك
ف�إنه ميكن اتباع هذه الطريقة التالية  -وهي م�س���توحاة من ال�رشيعة الإ�سالمية يف بع�ض
جوانبها ومن الطرق الأخرى ال�سابقة الذكر – من خالل ما يلي(: ((4
( ((4عل ��ى اخل�صو� ��ص ،ف� ��إن الأ�شخا� ��ص ذوي الإ�صاب ��ات املتماثلة عادة يعو�ض ��ون تعوي�ضات خمتلف ��ة Cass R. Sunstein,
Daniel Kahneman, & David Schkade, Assessing Punitive Damages, With Notes on Cognition and
Valuation in Law 107 Yale L.J. 2132 1998.

( ((4الدرا�س ��ة ال�سابق ��ة لكا� ��س وزمالئه تق�ت�رح طريقة مقاربة لطريقت ��ي املقرتحة ولكنها ملعاجلة ع ��دم �إمكانية التوقع
يف التعوي� ��ض العقاب ��ي ولي� ��س ال�ضرر املعن ��وي .تقول الدرا�س ��ة� :إذا كانت امل�شكل ��ة الأ�سا�سية هي ع ��دم �إمكانية التوقع،
ف� ��إن النظ ��ام القانوين ميك ��ن �أن يخف�ض من هذه امل�شكلة عن طريق �س�ؤال املحلفني ب� ��أال يقدموا �أرقاماً نقدية ،و�إمنا
ي�صنف ��ون الق�ضي ��ة التي �أمامهم باملقارنة بق�ضايا �أخرى �سابق ��ة� ،أو بتحديد ميزان رقمي ولي�س برتك الأمر مفتوحاً
 ...وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الطريقة ف�إنه ميك ��ن تخفي�ض التفاوت و�ضمان �أن حكم املحلفني ح ��ول الرقم املنا�سب ال يعك�س
فق ��ط ر�ؤي ��ة املحلف�ي�ن االثني ع�شر املختاري ��ن ع�شوائياً ب ��ل يعك�س ر�ؤية املجتم ��ع ككل ،وهذه النتيج ��ة �ستكون منوذجاً
للتوقع ال�شعبي.
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�أ)افرتا�ض �أن جتربة النا�س للأمل مت�س���اوية� :صحيح �أن هذه املقدمة غري دقيقة؛ غري �أنه
مل���ا مل تكن لدينا طريقة دقيقة �ص���ادقة لقيا�س هذا الأمل واملعان���اة؛ ف�إنه ال بد من افرتا�ض
ت�س���اوي النا�س فيها حتى يثبت العك�س ب�ش���كل علمي دقيق .وه���ذه املقدمة مبنية على
افرتا�ض ت�س���اوي النا�س يف ال�ش���عور باحلياة( .((4ولذلك ف�إن قيمة �ش���عور النا�س بالأمل
يفرت�ض �أن تكون متماثلة.
ب) م�س���توى الأمل :مبا �أن الأفعال املختلفة ت�ؤدي لنتائج خمتلفة؛ ولذا ف�إن م�س���توى
الأمل ال بد �أن يكون م�ص���نفاً ب�شكل دقيق ي�شمل جميع االحتماالت ويتدرج من خفيف
�إلى متو�سط� ،إلى �شديد ( . ((4وميكن على �سبيل اال�سرت�شاد اعتماد معيار منظمة الت�أمني
الوطنية الأمريكية  NAICللإ�ص���ابات معياراً لقيا�س م�ستوى الأمل واملعاناة؛ �إذ ق�سم هذا
املعيار الإ�صابات البدنية و�ص َّنفها ،فيمكن ال�سري عليه يف جانب ال�رضر املعنوي (.((5
ج) درجات الأمل :حيث �إن ت�صنيف الأمل �إلى خفيف ومتو�سط و�شديد يعد ت�صنيفاً
عاماً يتفاوت فيه النا�س ،ف�إنه ال بد من �إيجاد درجات للأمل حتت كل م�ستوى من 10-1
من الأخف للأ�ش���د ،حيث ميكن �أن يقال �إن كال ال�شخ�صني يعانيان �أملاً خفيفاً �إال �أن �أمل
�أحدهما �أكرث من الآخر حيث يكون �أمل �أحدهما قريباً من الأمل املتو�س���ط فيما يكون �أمل
الآخر �أقرب �إلى ال �شيء .وعلى �سبيل املثال ف�إنه يف الإ�صابات اجل�سدية كاحلروق مث ًال
( ((4حمم ��د �أحم ��د �س ��راج� ،ضمان الع ��دوان يف الفقه الإ�سالم ��ي :درا�سة فقهية مقارن ��ة ب�أحكام امل�س�ؤولي ��ة التق�صريية يف
القانون ،دار الثقافة1410 ،ه ط� ،1:ص.212 :
( ((4ه ��ذه الدرا�س ��ة تق�ت�رح ت�صني ��ف �ش ��دة وم ��دة الأمل ولك ��ن ال�ستخدامها م ��ع طريقة اجل ��داول واالفرتا�ض ��ات David

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.
((5(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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ف�إنها م�ص���نفة لأربعة م�ستويات من ال�شدة وحتت كل م�س���توى درجتان ( . ((5ولذا ميكن
�أن نعامل درجات الأمل بنف�س م�س���تويات الإ�ص���ابات اجل�سدية ف�إذا كانت �إ�صابة املدعي
حروقاً من الدرجة الثالثة مث ًال ف�إنه ميكن �أن ن�صنف الأمل كذلك لأنه ت�صنيف معترب طبياً.
غ�ي�ر �أن هذا املعيار ال ميكن تطبيقه ب�ش���كل كامل يف حاالت الأمل غري املرتبط بالإ�ص���ابة
اجل�سدية؛ ولذا ميكن ت�صنيفها على ثالث م�ستويات :خفيف ،متو�سط� ،شديد.
فعلى �س���بيل املثال ف����إن الدرجة الرابعة من احلروق ت�ص���نف على �أنها �ش���ديدة ،ثم
ت�ص���نف الدرجات ح�سب اخلطورة وال�شدة؛ فرغم �شدة احلروق من هذه الدرجة و�أملها
�إال �أنها ال متاثل مث ًال الأمل الناجت عن بع�ض �أنواع ال�رسطان؛ ولذا ميكن �أن ي�ص���نف الأمل
الناجت عن احلروق من الدرجة الرابعة على �أنه �ش���ديد من الدرجة الثالثة ،فيما ي�ص���نف
�أمل ال�رسطان على �أنه �شديد من الدرجة العا�رشة وهي الأعلى.
د) احل���د الأعلى للتعوي�ض :ال بد من �إيجاد حد �أعلى للتعوي�ض تن�ض���بط به الأمور؛
فكما �أن احلد الأق�ص���ى يف الإ�ص���ابات البدنية الدية ،فال بد م���ن �إيجاد حد مماثل للحد
الأق�ص���ى للتعوي�ض ع���ن الأمل .كما ال بد من �إيجاد حد �أعلى ل���كل درجة من درجات
الأمل؛ فيكون احلد الأعلى للتعوي�ض عن الدرجة ال�شديدة من الأمل مث ًال 1٫00٠٫٠00
ريال ،واملتو�س���طة  50٠٫٠00ريال ،واخلفيفة  30٠٫٠00ريال .ثم يق�س���م احلد الأعلى
لكل فئة على عدد درجاتها .فلو �ص���نفت الإ�ص���ابة على �أنها �شديدة من الدرجة الرابعة
ف�إن���ه ينظر للحد الأعلى للتعوي�ض يف الأمل ال�ش���ديد ه���و  1٫00٠٫٠00ريال؛ وحيث
�إن الأمل ال�ش���ديد م�ص���نف �إلى ع�رش درجات قوة و�ض���عفاً ف�إن كل درجة يبلغ تعوي�ضها
 10٠٫٠00ري���ال ،ومبا �أن الأمل يف هذا املثال بلغ الدرج���ة الرابعة ف�إن التعوي�ض يكون
( ((5انظر :موقع ويكيبديا يف ت�صنيف احلروقhttp://en.wikipedia.org/wiki/Burn :
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 40٠٫٠00ريال .وقد اقرتحت �إحدى الدرا�س���ات �إيجاد جدول حمدد م�س���بقاً م�ستقى
من الأحكام ال�سابقة بالتعوي�ضات بحيث يكون لكل نوع من الأمل قائمة حمددة (.((5
و�أعتقد �أن احلد الأعلى للتعوي�ض للأمل ال يجب �أن يتجاوز احلد الأق�ص����ى لقيمة احلياة
التي و�ض����عها ال�ش����ارع لها؛ ولذلك ف�إذا كانت دية القتل اخلط�أ هي  30٠٫٠00ريال( ((5ف�إن
التعوي�����ض ع����ن الأمل ال يج����ب �أن يتجاوز هذا املق����دار ،وهذه الطريقة ه����ي �أكرث الطرق
ان�ضباطاً وعدالة و�أقرب للتنب�ؤ بها .غري �أنه مبا �أن الدية ميكن تعددها عند اختالف متعلقها؛
فقد يكون وجيهاً القول بتعدد احلد الأق�صى للتعوي�ض عن الأمل املعنوي عند تعدد �أ�سبابه.
هـ) طريقة املياومة :ووفقاً ملا �سبق �إي�ضاحه من طريقة املياومة ،ف�إننا بعد حتديد م�ستوى
الأمل ودرجته ف�إنه يجب �أن ن�أخذ يف االعتبار مدة ا�س���تمرار الأمل؛ �إذ لو افرت�ضنا �أن (�أ)
و (ب) عانيا من �أمل متماثل بنف�س امل�س���توى وبنف�س الدرج���ة ولكن �أحدهما عانى من
الأمل مدة �أطول من الآخر ،ف�إنه لي�س من العدل �أن ي�ستويا يف التعوي�ض .ولذا ف�إن مدة
الأمل يج���ب �أن ت�ؤخذ كعامل رئي�س يف تقدير التعوي�ض ،غري �أنه ملا كان من ال�ص���عوبة
مبكان تقدير مدة الأمل ب�شكل دقيق ف�إنه ال بد من تقدير جزايف حلل هذه امل�شكلة .فعلى
�س���بيل املثال ،لو �أن (�أ) �أ�صاب (ب) يف حادث ،وعولج (ب) يف امل�ست�شفى لأ�سبوع
ف�إنه من املفرت�ض �أن يقدم (ب) �ش���هادة من خرباء تبني م�ستوى الأمل ودرجته ،ثم يقوم
ناظر الق�ضية بق�سمة املبلغ امل�ستحق على املدة التي ا�ستمر فيها الأمل.
((5(Cass R. Sunstein, Daniel Kahneman, & David Schkade, Assessing Punitive Damages, With Notes
� on Cognition and Valuation in Law 90,97إذا كان اجلان ��ب النف�س ��ي له ��ذه التعوي�ض ��ات مماث�ل ً�ا للتعوي�ض ��ات
النا�شئ ��ة ع ��ن التعوي� ��ض العقاب ��ي ،ف�إنه �سيك ��ون منطقياً النظر يف الإ�صالح ��ات امل�شار لها هنا .وهذا ق ��د يكون بامل�ضي
قدماً يف و�ضع جدول لل�ضرر يحجّ م حكم املحلفني �أو من خالل ا�ستخدام ق�ضايا مقارنة لإر�شاد املحلفني �أو القا�ضي.
وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الر�ؤية ف�إن اجلهاز التنظيمي �أو التنفيذي ميك ��ن �أن ي�صنع جدو ًال للأمل واملعاناة ،وجدو ًال للقذف،
وج ��دو ًال للتحر� ��ش اجلن�س ��ي ،من خالل اجلمع ب�ي�ن العنا�صر الأ�سا�سي ��ة يف الق�ضايا املختلفة لإيج ��اد تعوي�ض مثايل
مفرت�ض.
( ((5قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى ال�سعودي رقم /192ت بتاريخ 1432/9/10هـ .
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�أنا ال �أزعم �أن الطريقة خالية من العيوب �أو �أنها مبنية على درا�سات علمية متخ�ص�صة،
�أو �أنن���ي قمت بها بناء على درا�س���ة الآثار االقت�ص���ادية �أو القانونية له���ا� .إمنا هي طريقة
اخرتت فيها اجلوانب الإيجابية يف الطرق ال�س���ابقة و�أ�ض���فت لها عنا�رص مهمة م�ستفادة
من الفقه الإ�سالمي.
و�أعتقد �أنه ميكن القول �إن هذه الطريقة يف جزءٍ منها م�ش���ابهة ملنهج الفقه الإ�سالمي
يف �إيجاد قيمة لأع�ضاء اجل�سد ومنافعه؛ حيث ميكن �أن يقال �إن ملنهج الفقه الإ�سالمي يف
التعوي�ض عن الإ�صابات البدنية منوذجني :منوذج ذو قيمة ثابتة ومنوذج ذو قيمة متغرية،
مع الأخذ يف االعتبار �أنه ال ي�صح احلكم بالدية �إال بعد ا�ستقرار الإ�صابة الحتمال �رسيانها
�أو احتمال برئها (. ((5

النموذج الثابت:

وهذا النموذج يطب���ق حيث تكون الدية يف القتل غري العمد� ،أو العدوان غري العمد
عل���ى ما دون النف�س ثابتة ومقدرة ( . ((5ففي حال���ة القتل غري العمد ف�إن الدية تكون مئة
م���ن الإبل� ،أو مئتني من البقر� ،أو �ألفي �ش���اة� ،أو �ألف دينار م���ن الذهب وهو ما يعادل
 4,25كيلوجراماً من الذهب� ،أو ع�رشة �آالف درهم من الف�ض���ة ،تعوي�ضاً لأهل املتوفى
ع���ن فقدهم ل���ه ( . ((5و�أما يف حالة الع���دوان على ما دون النف�س ف�إن الفقه الإ�س�ل�امي
(� ((5سراج� ،ضمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي� ،ص458. :
( ((5علي اخلفيف ،ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي ،دار الفكر العربي1997 ،م د.ط ،.ج� ،2:ص ،166-164:كما �أن هناك خالفاً
ب�ي�ن املذاه ��ب الفقهي ��ة يف التق�سي ��م؛ �إذ ي ��رى املالكي ��ة العمد واخلط�أ فق ��ط ،فيما ي ��رى احلنفية العم ��د ،و�شبه العمد،
واخلط�أ ،والقتل بالت�سبب ،ويرى ال�شافعية واحلنابلة اخلط�أ ،والعمد ،و�شبه العمد.
(� ((5سراج� ،ضمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي� ،ص442 :؛ � ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل ابن قدامة املقد�سي ،املغني،
مكتب ��ة القاه ��رة ،م�ص ��ر1388 ،ه� �ـ د.ط ،.ج� ،8 :ص ،290:اخلفي ��ف ،ال�ضمان يف الفقه الإ�سالم ��ي� ،2: ،ص182:؛ حممد
امل ��دين �أب ��و �س ��اق ،التعوي�ض عن ال�ضرر يف الفقه الإ�سالمي ،دار �إ�شبيليا ،ال�سعودي ��ة1419 ،هـ ط� ،1:ص296 :؛ عبداهلل
عبدالواح ��د اخلمي� ��س ،تق ��ومي دية امل�سل ��م بالريال ال�سعودي ،جملة جامع ��ة �أم القرى لعلوم ال�شريع ��ة واللغة العربية
و�آدابها ،العدد جزء  ،15العدد  ،27جمادى الثانية 1424ه� ،ص.495 :
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ق�سمها �إلى :فقد الأع�ض���اء ،فقدان للمنافع واحلوا�س ،واجلراحات ( . ((5ففي حالة فقد
ّ
الأع�ضاء ،ف�إن قيمة الع�ضو تعتمد على عدده يف اجل�سم؛ ف�إن كان منه واحد كالأنف ففيه
الدية كاملة( ،((5و�إن كان اثنان فن�ص���ف الدية كاليدين ( ،((5وهكذا .و�إذا كان االعتداء
على منفعة �أو حا�سة كالإب�صار �أو ال�سمع �أو القدرة اجلن�سية ،ففيها الدية كاملة �إن فقدت
متاماً ،و�إال قدرت بقدرها ( .((6فلو �أ�ص���اب زي ٌد �شخ�ص���اً يف ح���ادث فنتج عنه فقدان
ب�رصه ،و�س���معه ،وقدرته على الذوق ،وقدرته على اجلماع ،ففيها �أربع ديات .و�إن فقد
جزءاً من املنفعة فبقدرها ،كما لو فقد  %25من قدرة الإب�صار فيكون فيها ربع الدية.
و�أما اجلراح ف�إنها تنق�سم ق�سمني ،الأولى :جراح ذات قيمة ثابتة وفقاً لن�ص �رشعي(.((6
ومثالها املو�ض���حة ،فديتها خم�س من الإبل �أو ما يعادلها من الأ�صناف الأخرى ( .((6و�أما
الق�سم الثاين من اجلراح فهي داخلة حتت النموذج الآخر.

النموذج املتغري:

وحت���ت هذه الفئ���ة تدخل اجلراح التي مل تق���در �رشعاً بقيمة حم���ددة؛ وهذه متغرية
لوجود االختالفات يف تقديرها؛ �إذ تخ�ض���ع ملعيار �شخ�صي ( . ((6ويف هذه احلالة ففيها
احلكومة وهي �أن يقيم امل�ص���اب كما لو كان عبداً وينظر قيمته قبل الإ�صابة وبعدها ،وما
نق�ص من قيمته فهو التعوي����ض الذي يدفع له( . ((6ومبا �أن هذه الطريقة ال ميكن تطبيقها
( ((5ابن قدامة ،املغني ،ج� ،8:ص ،340:اخلفيف ،ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي ،ج� ،2:ص.195:
(� ((5أبو �ساق ،التعوي�ض عن ال�ضرر يف الفقه الإ�سالمي� ،ص.309 :
( ((5املرجع ال�سابق� ،ص317. :
( ((6املرجع ال�سابق� ،ص.344 ،334 :
( ((6املرجع ال�سابق� ،ص352.-346 :
( ((6ابن قدامة ،املغني ،ج� ،8:ص.367:
(� ((6أبو �ساق ،التعوي�ض عن ال�ضرر يف الفقه الإ�سالمي� ،ص353.:
( ((6عبدالعزيز بن حممد القا�سم ،ال�ضرر املعنوي و�ضمانه باملال يف الفقه الإ�سالمي مقارنا بالنظام ،بحث تكميلي لنيل
درجة املاج�ستري يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،املعهد العايل للق�ضاء ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية1419 ،هـ� ،ص
108؛ ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي ،مرجع �سابق200./2 ،
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يف الزمن احلايل ف�إنه ميكن �أن يق ّيم حجم الإ�ص���ابة بالنظر �إلى كامل البدن وتعطى ن�سبة
مئوية يعو�ض امل�صاب على �أ�سا�سها( . ((6وبعد حتديد الن�سبة ف�إن التعوي�ض يكون بقدرها
من ذلك الع�ض���و( .((6فعلى �س���بيل املثال ،لو �أن الإ�ص���ابة كانت يف اليد ف�إنه ينظر �إلى
حجم الإ�ص���ابة مقارنة باليد ،فلو كانت ت�شكل  %30من اليد مث ًال ،فيكون فيها  %30من
دية اليد.
و�أم���ا يف القتل العمد والعدوان العمد على ما دون النف�س فلخطورته ف�إن لويل الدم
�أو املعتدى عليه احلق يف الق�صا�ص� ،أو ال�صلح على مال حتى لو جاوز الدية املقررة� ،أو
العفو جماناً لوجه اهلل (. ((6
ولذا ميكنني القول �إن حتديد حد �أق�ص���ى للتعوي�ض ع���ن الأمل واملعاناة مبا ال يتجاوز
الدي���ة يعد عاد ًال .بل �إن فقْ���د احلياة �أحياناً يف بع�ض احلاالت رمبا كان �أ�س���هل من احلياة
ب�أمل فظيع ومعاناة م�س���تمرة .غري �أن التعوي�ض عن الأمل واملعاناة مبا ال يتجاوز الدية يعد
معقو ًال وعاد ًال.
وقد اق�ت�رح بع�ض الباحثني الغربيني طريقة م�ش���ابهة للفقه الإ�س�ل�امي يف التعوي�ض
وانتقد طريقة القانون الغربي يف تعوي�ضه للمت�رضرين وفقاً حلالتهم االجتماعية والقدرة
على التك�سب؛ لأن �سبب التعوي�ض هو ال�رضر وهو ما يتماثل فيه �أفراد املجتمع ال احلالة
االجتماعية �أو القدرة على التك�س���ب( . ((6فقد اقرتح هذا الباحث �أن تقوم ال�س���لطات
التنظيمية بتحديد قيمة تعوي�ض���ية لكل �إ�صابة بدنية بحيث تطبق على اجلميع دون �إعطاء
( ((6التعوي�ض عن ال�ضرر يف الفقه الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص .357
( ((6حمم ��د عب ��داهلل املرزوقي ،م�س�ؤولية املرء عن ال�ض ��رر الناجت من تق�صريه ،ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر 2009م،
ط� ،1:ص.492:
( ((6ابن قدامة ،املغني ،ج� ،8:ص.340 :
(� ((6سراج� ،ضمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي� ،ص433. :
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ناظر الق�ض���ية �س���لطة �أكرث من حتقيق املناط ( .((6وفيما ينتقد باحثون �آخرون حتديد قيمة
مالية لكل �إ�ص���ابة بدنية� ،إال �أن تقدمي تعوي�ض���ات خمتلفة ب�س���بب القدرة على الك�سب
لإ�صابات متماثلة يعد توزيعاً غري عادل للرثوة على املجتمع(.((7
الخاتمة

وميكن يف ختام هذا البحث الإ�شارة �إلى النتائج ب�شكل مقت�ضب ،وهي كالتايل:
-1يعد تقدير ال�رضر املعنوي �أو غري املادي �أمراً �ص���عب التقدير مما ي�س���تدعي وجود
معايري م�ساعدة للو�صول للتقدير العادل.
-2هناك طرق مطبقة فع ًال يف املحاكم كطريقة القاعدة الذهبية ،واملياومة ،والتعوي�ض
اجلزايف ،فيما �أن هناك طرقاً �أخرى مل تتجاوز التنظري كبقية الطرق.
-3تع���د طريقة القاعدة الذهبية  - Golden Ruleوهي و�ض���ع ناظر الق�ض���ية نف�س���ه
مو�ض���ع املت�رضر عند ح�س���اب التعوي�ض  -طريقة غري مقبول���ة العتمادها على العاطفة
دون الدليل القانوين.
-4هن���اك خالف بني املحاك���م الأمريكية يف اعتبار طريق���ة املياومة  Per Diemوهي
تق�س���يم الزم���ن �إلى وحدات ثم �إعطاء قيم���ة نقدية لكل وحدة زمني���ة و�رضبها يف عدد
الوحدات الزمنية؛ وال�صحيح �أنها لي�ست طريقة لتقدير التعوي�ض بل هي �آلية للح�ساب
متى ما توفر الأ�سا�س القانوين ملقدار التعوي�ض.
-5ي�شكل التعوي�ض اجلزايف � Lump Sumإ�شكالية قانونية؛ �إذ �إن م�ستند تقدير
( ((6املرجع ال�سابق � ،ص 434.
( ((7املرجع ال�سابق� ،ص .393
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التعوي�ض غري وا�ضح وال حمدد ،ومن ّثم فال ميكن قبوله.
-6طريق���ة اجل���داول واالفرتا�ض���ات  Schedules and Scenariosوالتي تعتمد على
�إيجاد جداول وافرتا�ض���ات للإ�ص���ابات والتعوي����ض عنها .وهذه الطريق���ة و�إن كانت
منا�س���بة يف ظاهرها �إال �أنها ال حتقق هدف الردع بالإ�ض���افة �إلى �أن هذه الطريقة معقدة
�إدارياً وحتتاج جلهود كبرية جداً وال حتل م�ش���كلة االختالفات القائمة؛ لوجود اختالفات
كبرية يف الأ�رضار والتعوي�ضات.
-7طريقة ال�س���وق اخليالية  Fictional Marketتعتمد على �إيجاد �سوق خيالية لقيا�س
الأمل واملعان���اة عن طريق معرفة ما يطلبه املوظف يف مقابل العمل يف الوظائف اخلطرة؛
�إذ �إن م���ا يزيد من مال مقاب���ل هذا العمل اخلطر هو مقدار الأمل واملعاناة؛ وهذه الطريقة
مثالية؛ �إذ ال ميكن �إيجاد قيمة �س���وقية بهذا ال�شكل للمخاطر والإ�صابات ،كما �أن الفارق
يف املقاب���ل املادي بني الوظيفة الآمنة والوظيفة اخلطرة لي�س���ت هي التعوي�ض املنا�س���ب
دائماً؛ �إذ قد يقبل ال�شخ�ص الوظيفة اخلطرة لأ�سباب �أخرى .كما �أن الطريقة الأخرى يف
اعتبار التعوي�ض بناء على قيمة احلياة ال ت�س���تقيم لتف���اوت النا�س يف تقدير قيمة احلياة؛
لأنها على معيار �شخ�ص���ي ال على معيار مو�ضوعي؛ كما �أنه ي�صعب تطبيقها بعد وقوع
احلوادث.
-8طريق���ة الرغبة يف دفع ما يزيل اخلطر  Willingness to Pay to Eliminate Riskال
تعد طريقة مقبولة؛ فهي �صعبة ومرتفعة التكلفة؛كما �أنها ميكن �أن تكون منا�سبة حلاالت
الأمل واملعاناة على انفراد ،ولكنها �س���تكون �ص���عبة عندما تختلط الإ�صابة البدنية بالأمل
واملعاناة ،كما �سيكون هناك تفاوت يف التعوي�ض؛ لأن املعيار �شخ�صي ال مو�ضوعي.
-9طريقة احت�ساب التعوي�ض بناء على تكلفة �رشاء الت�أمني طريقة غري مقبولة كذلك؛
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�إذ ال يوج���د ت�أمني يغطي هذا النوع من الأمل واملعاناة؛ ولعدم �إمكانية توقعها؛ ولوجود
التكالي���ف الإداري���ة العالي���ة لأداء مثل هذا الإج���راء ،كما �أنه من املفرت����ض �أن الت�أمني
يحت�س���ب الأق�س���اط الت�أمينية على ما يتوقعه من خماطر ال �أن يبني الق�ض���اء التعوي�ض
على ما يقدمه الت�أمني من �أق�ساط.
-10طريقة امل�ض���اعف العمري املعدل غري املل���زم Non-Binding Age-Adjusted
 Multipliersطريقة تقوم على �رضب التكاليف الطبية يف م�ض���اعف معني يحدد �سلفاً،
وم���ا ينتج عن ذلك هو قيمة التعوي�ض .وهذه الطريقة بعدم �إلزاميتها تخلو من الفائدة،
كما �أنها ميكن �أن تنا�س���ب الإ�ص���ابات البدني���ة القابلة للقيا�س ب�س���هولة بعك�س الأ�رضار
املعنوية.
-11الطريق���ة املقرتحة من الباح���ث هي مزيج من بع�ض ما متي���زت به بع�ض الطرق
ال�سابقة مع �إ�ضافة بع�ض القيود وال�ضوابط باال�ستفادة من الفقه الإ�سالمي وهي كالتايل:
افرتا�ض �أن جتربة النا�س للأمل مت�ساوية.�إيجاد م�ستويات متفاوتة للأمل تتدرج من اخلفيف �إلى املتو�سط ثم ال�شديد.�إيجاد درجات للأمل �ضمن امل�ستويات ال�سابقة مبيزان رقمي من .10-1�إيجاد حد �أعلى للتعوي�ض ال يتم جتاوزه.ا�ستخدام طريقة املياومة لتقدير الأمل ح�سب ا�ستمراره الزمني.�س���ائالً اهلل التوفيق وال�س���داد يف القول والعمل ،و�إن �أ�ص���بت فم���ن اهلل وحده ،و�إن
�أخط�أت فمن نف�س���ي وال�شيطان ،و�صلى اهلل و�س���لم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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