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  تقدمي
 من نصت املادة الثانية من اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية على أن

ليات االقتصادية اعالقيام باألحباث والدراسات للمساعدة يف تنظيم الف«مهامه 
 وجتسيدا هلذا املبدأ يف »واملالية واملصرفية حسب أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة
 وقد أسهم منذ إنشائه يف ،أرض الواقع تأسس املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

سات اواالقتصادية خباصة بعدد من البحوث والدرإثراء املكتبة اإلسالمية بعامة 
 وكيفية ، دف التعرف على معامل النظام االقتصادي اإلسالمي،النظرية والتطبيقية

 والبحث يف اكتشاف صيغ وأدوات متويلية شرعية خلدمة التنمية ،تطبيقه
  .والتعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية ،االقتصادية

 ، ومتشيا مع هذه الرسالة النبيلة وأداء لألمانة،ذا الطريق يف مواصلة هاواستمرار
اقتصاديات املسؤولية التقصريية «نقدم للقارئ الكرمي هذا البحث املعنون ب 

 والبحث يف اقتصاديات املسؤولية التقصريية للمنتج هو حماولة الكتشاف )للمنتج(
وظ على قرار  وتأثري ملح، يف موضوع ذي أمهية كربى،وجهة النظر اإلسالمية

 ، يف املستقبل القريب أو البعيد،فاملنتج للسلعة أو اخلدمة قد يتعرض، اإلنتاج نفسه 
للمطالبة بالتعويضات نتيجة ملسؤوليته التقصريية جتاه مستعمل السلعة أو املستفيد 

  .من اخلدمة اليت قدمها
 .رييةوتبحث الورقة عن وجهة النظر اإلسالمية يف اقتصاديات املسؤولية التقص

   يف معاجلة النتائج االقتصادية،ذلك أن لإلسالم نظامه الفريد
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 والبحث قد توصل إىل نتائج مهمة تنشأ عن نظرة اإلسالم .للمسؤولية التقصريية
لنظام املسؤولية التقصريية مما جيعل القتصاديات املسؤولية التقصريية يف اإلسالم 

  .صفاا املميزة وخصوصيتها املتفردة
 الدكتور منذر قحف مل يأل جهدا يف دراسة اجلوانب املتعددة والباحث

 وما ينشأ عن ذلك من تأثري على كل من منتجي ،للمسؤولية التقصريية يف اإلسالم
 أم ، سواء يف حتديد أنواع األضرار اليت يعوض عنها،السلع واخلدمات ومستهلكيها

تج نذلك التعويض للم أم يف حتميل عبء ،حتديد مقدار التعويض املترتب للمضرور
 أو املستهلك عن قلة ، أم يف أدوات ردع املنتج عن اإلضرار بالغري،أو عاقلته

  .االكتراث واحليطة عند استعمال السلع واخلدمات
 أن جيعل هذا البحث لبنة يف بناء الصرح ،واهللا تعاىل هو وحده املسؤول

م جوانب النظام  وينفع به مجيع املسلمني يف فه،العلمي لالقتصاد اإلسالمي
  . واملساعدة يف تنمية جمتمعام واقتصادام،اإلسالمي لالقتصاد

  . وهو اهلادي إىل سواء السبيل،واهللا من وراء القصد
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  ١)( مقدمة
فاحلياة نفسها سواء يف غابة بدائية أو مدينة . توجد املخاطر يف مجيع اتمعات

رة بشكل خاص تزداد فيها  واحلياة املعاص.مجةصناعية حديثة تتضمن خماطر 
ل مع مواد كثرية جدا تعرضه مذلك أن اإلنسان صار يتعا. املخاطر بشكل كبري

 فاآلالت الثابتة واملتحركة واألدوات وسائر املنتجات الصناعية اليت .ملخاطر كثرية
 أو ، إما بسبب فشلها يف تأدية ما صنعت له من أعمال، معها تعرضنا للخطرملنتعا

نه من تأثريات جانبية على حياة اإلنسان أو صحته أو أمواله أو بسبب ما تتضم
 مما قد يؤدي إىل عدم ؛بسبب فشل صانعها يف تفصيل وبيان طريقة استعماهلا

  .استعماهلا بالشكل الصحيح من قبل املتعاملني معها
وكذلك فقد أوجد التقدم العلمي والتقين أساليب جديدة يف العالجات الطبية 

 يتعرض من خالهلا اإلنسان ملخاطر كثرية نتيجة خلطأ اإلجراء .راحيةوالعمليات اجل
الطيب نفسه أو خلطأ الطبيب يف تطبيقه أو لعدم استكمال مجيع الشروط الالزمة يف 

 وحتيط خماطر مشاة مبمارسة .)املستشفى مثال(الوسط الذي نفذ فيه اإلجراء الطيب 
  .ساباتعدد من املهن األخرى كاهلندسة ومراجعة احل

                                                 
الباحث مدين ملراجعين مل يعرف امسيهما مبالحظات وتعليقات كثرية استفاد منها عند  (1)

 وعميق امتنانه هلذه املالحظات إعادة النظر بالبحث، ويود أن يعرب عن جزيل شكره
وهو يشكر . على أن ما بقي فيه من أخطاء فإنه وحده هو املسؤول عنها. والتعليقات

األخ حممد حسن عبد الغين الراقن يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب على اجلهد 
الكبري الذي بذله يف رقن البحث على احلاسوب وقيامه مشكورا بإجراء التصحيحات 

 .التعديالت الكثرية عليهو

 11



 

كما كان من نتيجة التقدم العلمي والتقين أن جيتمع عدد كبري من العمال يف 
مكان واحد للعمل يتداولون أنواعا من اآلالت واألدوات واملواد اليت قد تعرضهم 

واإلشعاعية  كاملخاطر الكيمياوية ،لكثري من املخاطر الناجتة إما عن املواد نفسها
الوقائية الالزمة أو عن أخطاء العمال  ختاذ اإلجراءات أو عن نقص يف ا،لبعض املواد
  .أنفسهم

 وكثريا ما حيدث أن .كل هذه املخاطر أصبحت اليوم جزءا من احلياة املعاصرة
يسأل شخص عن تلف تعرض له آخر يف جسمه أو ماله أو عاطفته وشعوره أو 

  .عرضه
ة عندما يتقرر أن فاملسؤولية التقصريية تترتب عليها آثارها الشرعية والقانوني

  .خرآشخصا ما مسؤول عن التلف والضرر الذي أصاب شخصا 
لكل أمة من األمم نظمها القانونية اليت تتعامل ا وحتدد من خالهلا مقدار و

 وهذا النظم القانونية دف أساسا إىل حتقيق .وكيفية حتديد املسؤولية التقصريية
  :هدفني هامني مها
تالفات عن اإلضرار بالغري بإلزامهم باختاذ األعمال  األضرار أو اإليبردع متسب

تعويض  و،واإلجراءات اليت تؤدي إىل عدم إحداث هذه األضرار واإلتالفات
 وال شك أن النظام القانوين للتعامل .املتضررين عما حصل هلم من تلف أو ضرر

ا ذوو مع املسؤولية التقصريية يتضمن تطبيقه بعض النفقات والتكاليف اليت يتحمله
  املتضرر وحمدث(العالقة 
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 من تكاليف حمامني ومقاضاة وشهود وخرباء يف معرض إثبات أو نفي )الضرر
 ، وتعيني مقدار التعويض،املسؤولية التقصريية وحتديد الضرر أو التلف احلاصل

إضافة إىل النفقات اليت يدفعها اتمع من خالل تكاليف اجلهازين القضائي 
  .والتنفيذي

 »هتمام رجال القانون عند حبثهم يف املسؤولية التقصريية على حتقيقوينصب ا
  ١)(«وتوزيع املخاطر ،وردع املضر ،تعويض الضحية :ثالثة أهداف هي

أما االقتصاديون فإن اهتمامهم يتركز على دراسة كفاءة نظام قانوين ما يف 
ل السعر وإجياد دوافع ذاتية لذلك عند املتعاملني من خال ،هدافحتقيق هذه األ
 ويربطون بني الكفاءة والتكاليف املادية اليت يتطلبها حتقيق أهداف ،ونظام السوق

  .القانون بالنسبة لألفراد واتمع معا
 نوتقاس كفاءة النظام القانوين للمسؤولية يف مدى جناحه يف حتقيق هذي

 التكاليف  وتعويض املتضررين مقاسا على، ردع املتسببني احملتملني لألضرار:اهلدفني
  .اليت يتضمنها حتقيق ذلك

ومن جهة أخرى فإن للنظام القانوين للمسؤولية التقصريية تأثريا مباشرا على 
 وبالتايل فإن النظام ،ن صناعة التأمني تشمل املسؤولية التقصرييةإ إذ ؛سوق التأمني

   القانوين للمسؤولية التقصريية يؤثر على أسعار التأمني

                                                 
(1) ) Cooter ١١، ص)١٩٩١.  
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نظام القانوين للمسؤولية التقصريية يؤثر أيضا على توفر السلع يضاف إىل ذلك أن ال
واخلدمات يف السوق حبيث لو زادت تكلفة املسؤولية التقصريية لبعض السلع عن 
احلدود املتحملة من قبل املنتجني ملا استطاع منتجوها أو بائعوها االستمرار بعرضها 

جها انتإأخرى ال يتم لعا سيف األسواق يف ظل الظروف السوقية القائمة أو أن 
  .أصال خوفا من التكاليف الباهظة للمسؤولية التقصريية

وتدرس اقتصاديات املسؤولية التقصريية هذه الظواهر أي كفاءة النظام القانوين 
للمسؤولية التقصريية يف حتقيق أهدافه يف ردع حمدثي األضرار واإلتالفات 

 كما تدرس ،منها حتقيق هذين اهلدفنيتضررين والتكلفة اليت يتضوالتعويض على امل
تأثري النظام القانوين للمسؤولية التقصريية على سوق التأمني وأسواق السلع 

  .واخلدمات
وهذه الدراسة دف إىل مقارنة اقتصاديات املسؤولية التقصريية بني النظامني 

   .اإلسالمي والغريب، وبشكل خاص األمريكي الذي تتوفر حوله مراجع لدى الباحث
تعلق بالنظام اإلسالمي فقد اعتمد الباحث على دراسات الفقهاء يوفيما 

ويف بعض الدراسات الفقهية املعاصرة حول  ،املتوفرة يف أمهات الكتب الفقهية
 من ٢٩٠ -٢٦٤ واستفاد بشكل خاص من نصوص املواد .املسؤولية التقصريية

وع قانون مدين عريب  وهو مشر.مشروع قانون املعامالت املالية العريب املوحد
 الفعل الضار ، ويعترب كتاب الشيخ الزرقا،موحد مستمد أساسا من الفقه اإلسالمي

  .مبثابة املذكرة التفسريية هلذا القانون) ١٩٨٨(
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 يستعرض القسم األول تعريف .وتتألف الدراسة الراهنة من أربعة أقسام
 . اإلسالمية وأنواعها وصلتها بنظرية الضمان يف الشريعة،املسؤولية التقصريية

 ،وخيصص القسم الثاين القتصاديات املسؤولية التقصريية يف النظام الغريب للمسؤولية
   .ويدرس اآلثار االقتصادية املترتبة عليه

 أما .ويعاجل القسم الثالث اقتصاديات املسؤولية التقصريية يف النظام اإلسالمي
 ويذكر ما يقترح من جوانب ،البحثالقسم الرابع فيلخص النتائج اليت توصل إليها 

  .حتتاج إىل توسيع يف الدراسات املستقبلية حول هذا املوضوع

 15



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

 



 

 القسم األول
  

  تعريف املسؤولية التقصريية وصلتها بالضمان يف الشريعة 
  اإلسالمية وأنواعها

   :تعريف املسؤولية التقصريية
ضرر الناشئ عن التقصري بالطريقة اليت املسؤولية التقصريية هي االلتزام جبرب ال

 تقوم على اإلخالل بالتزام قانوين عام هو »ويذكر السنهوري أا ١)( يعينها القانون
ومبا أن كل التزام يقابله حق فهي إذن مصدر من مصادر  ٢)( عدم اإلضرار بالغري

ن ضرر فاملسؤولية التقصريية تنشأ ع ٣)(احلق يف الشريعة والقوانني الوضعية معا
   ٤)(.أصاب الفرد يقتضي نشوء حق خاص بالتعويض

ائية اليت هي التزام الشخص نوتتميز بذلك املسؤولية التقصريية عن املسؤولية اجل
  بتحمل النتائج اليت رتبها القانون على أعماله غري

                                                 
 . ٦٠، ص)م١٩٨٨( الزرقا (1)
 . ٧٤٨ص) ١٩٥٢(السنهوري  (2)
 . ٧٤٤ والسنهوري، ص٦١، ص)١٩٨٨( الزرقا (3)
 . ٧٤٤السنهوري، ص (4)
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وقد  ،٢)( وهي نتيجة لضرر أصاب اتمع يقتضي نشوء حق عام ١)( املشروعة
 كما ، فضال عن جرب الضرر إن وجد،ئج عقوبات جسدية وماليةتتضمن هذه النتا

 االلتزام والقصاص يف جرمية القتل العمد أعن يف حالة االلتزام بالدية كعقوبة بديلة 
  ٣)( .ا أصالة يف شبه العمد

كما تتميز عن املسؤولية العقدية اليت تنشأ عن اإلخالل بالتزام عقدي أنشأه 
    ٤)(.الطرفان مبحض إرادتيهما

اللتزام يف املسؤولية التقصريية بتعويض مايل كااللتزام بالدية يف قتل اوقد يقع 
فإن التزامه يكون  ؛ وقد يكون التزاما بعمل كمن حفر حفرة يف أرض غريه،اخلطأ

  ٥)( .بردمها وإعادة األرض كما كانت قبل حفرها
ريق التعويض ولكننا سنقتصر يف حبثنا الراهن على االلتزام جبرب الضرر عن ط

  .املايل فقط

                                                 
، ويالحظ أن تعبري األعمال ١٢-٩، ص)م١٩٨٢(، والزملي ٦١، ص)م١٩٧٦( مهدي (1)

تعبري الضرر، فقد ال ينشأ عن العمل غري املشروع ضرر ألي غري املشروعة أعم من 
كما أن األعمال غري املشروعة ال بد من حتديدها املسبق، . شخص طبيعي أو اعتباري

وهناك فروق أخرى جيدها القارئ يف مواضعها . بينما األفعال الضارة ال ميكن حتديدها
   .من كتب الفقه والقانون

  .٧٤٤السنهوري، ص (2)
   .٢٧٨، ص)م١٩٨٢(كري أمحد عكاز ف (3)
  .٧٤٤السنهوري، ص (4)
  . ٦٢ص ) ١٩٨٨(الزرقا  (5)
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  :صلتها بالضمان يف الشريعة اإلسالمية
االلتزام بتعويض مايل « وهو يف الشريعة ،الضمان يف اللغة هو االلتزام والكفالة

 فقد يكون الضرر .فالضمان إذن عام يشمل أنواعا من املسؤولية ١)( »عن ضرر للغري
 وقد يكون ، نطاق املسؤولية اجلنائية فيدخل يف،الذي يعوض عنه باملال واقعا على النفس

 وقد يكون الضرر واقعا ،يف العقود فهو يف دائرة املسؤولية العقديةاملال واقعا على 
   ٢)(.األموال من غري عقود مثل ضمان اإلتالفات والضمان يف الغصبعلى 
املسؤولية التقصريية الداخلة يف نطاق هذا البحث تشمل نوعني من أنواع و

  ا ضمان اإلتالفات وضمان النفس اإلنسانية يف حالةالضمان مه

                                                 
انظر املدخل الفقهي العام، مطبعة اجلامعة .  هذا هو تعريف األستاذ الشيخ مصطفى الزرقا(1)

 ة، انظر كذلك نظرية الضمان للدكتور وهب٦٤٨، ف٢، م١م ج١٩٥٨السورية دمشق 
وهناك تعاريف أخرى ذكرها أو رجحها . ١٥، ص١٩٨٢الزحيلي، دار الفكر، دمشق 

ولكننا نكتفي ذا التعريف وخباصة أن الزحيلي اعتربه . علماء آخرون تراجع يف مظاا
وقد . أوضح التعاريف وأوجزها، وأن التفصيل باملوضوع خارج عن نطاق حبثنا الراهن

ضم ذمة إىل أخرى يف استعمل الفقهاء من غري األحناف الضمان مبعىن الكفالة؛ حيث ت
 وحممد فوزي فيض اهللا، نظرية الضمان يف ١٥الزحيلي، ص: انظر، االلتزام بالتعويض

   .١٣م، ص١٩٨٣الفقه اإلسالمي املعاصر، مكتبة دار التراث، الكويت 
ونستعمل يف هذا . ٤١، ص)١٩٨٣( وفيض اهللا ١٧-١٥ص) ١٩٨٢(الزحيلي : انظر (2)

  .ت البحث كلمة إتالفات مبعىن متلفا
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  .اإلضرار ا خطأ
حث الراهن ـ نستبعد من نطاق حبثنا بتعلق باليومبعىن آخر فإننا ـ فيما 

 والضمان ،١)( الضمان الناشئ عن اإلضرار بالنفس البشرية عمدا أو شبة عمد
  .صب وحنوهان الناشئ عن الغم وكذلك الض،الناشئ عن املسؤولية العقدية

نية العامة آوضمان اإلتالفات وضمان النفس البشرية مشروعان باآليات القر
  ٢)( . وبنصوص متعددة من السنة،اليت متنع اإلفساد وحترمه

عندما كسرت عائشة رضي اهللا   طعام بطعام وإناء بإناء منها حديث 
  فسدتأن ما أ  وحديث قضائه صلى اهللا عليه وسلم .٣)(عنها قصعة لضرا

                                                 
ويالحظ .  وهو التزام مايل بالدية يف حاليت القتل شبه العمد وعدم القصاص يف القتل العمد(1)

أن بعض نتائج البحث الراهن ميكن تطبيقها على اقتصاديات اجلرمية إذا ما أمكن احلديث 
لك وقد ينطبق ذ. عن توازن ارم بني العائد اهلامشي املتوقع للجرمية وبني تكلفتها املتوقعة

حيث يدفع بعض ارمني بعضا ملباشرة  Orgenized Crimeعلى اإلجرام املنظم 
  .العملية اإلجرامية

-١٧ص(القسم األول من كتابه الفعل الضار ) ١٩٨٨(خصص الشيخ مصطفى الزرقا  (2)
فأورد واحدا وستني . الستقصاء النصوص من القرآن والسنة وأقضية اخللفاء األربعة) ٤٧

ها حسب نوع الفعل الضار الذي ينشئ املسؤولية التقصريية، فلريجع إليه نصا صنف
  . للتفصيل يف اجلوانب الشرعية والفقهية هلذا املوضوع

  .، واحلديث رواه الترمذي ١٦، ص)١٩٨٢( انظر الزحيلي (3)
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ىل القواعد العامة للشريعة اليت إهذا إضافة  .١)(  الدابة بالليل ضامن على أهلها
  ٢)(.وجربه إن وقع ، وعدم الضرر،تتعلق حبرمة األموال

  :أنواع املسؤولية التقصريية
اعتاد رجال القانون على تقسيم املسؤولية التقصريية من وجهيت نظر قائمتني 

اعلى أشكال تطبيقها وجماال.  
فمن حيث أشكال التطبيق يتحدث القانونيون عن املسؤولية التقصريية املطلقة 

Strict Liebility املسؤولية التقصريية القائمة على اإلمهال وNegligence 

Liebility،  ففي املسؤولية التقصريية املطلقة يعترب املضر مسؤوال عن التعويض عن
ا كان قد بذل عناية معقولة يف جتنب الضرر الذي حصل للغري بغض النظر عما إذ

 أما يف املسؤولية القائمة على اإلمهال فينبغي أن يثبت أن املضر مل يتخذ .٣)(الضرر
مجيع اإلجراءات واالحتياطات اليت تفرضها املمارسة االعتيادية لعمله أو سلعته 

  فاملسؤولية القائمة على٤)(. ل يف ذلكهمحبيث ترتفع مسؤوليته لو مل ي

                                                 
، واحلديث رواه الدارقطين ١٦، ص)١٩٨٣(نفسه، وكذا فيض اهللا ، ) ١٩٨٢( الزحيلي (1)

  .نيل األوطار للشوكاينكما يف 
 .)١٩٨٨( نفس املرجعني السابقني والزرقا (2)
 من أمثلة املسؤولية املطلقة نظام التعويض عن إصابات العمل الذي مينح العامل حق (3)

    .التعويض عن الضرر حىت لو حصل الضرر نتيجة خلطئه هو نفسه
   . أهم أمثلتها خطأ الطبيب(4)
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 وتوقع املسؤولية على هاريا يفترض القانون ضرورة توفري تفرض سلوكا مع:مهالاإل
  .١)(األشخاص الذين يفشلون بالتقيد به

أما من حيث جماالت املسؤولية التقصريية فيمكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع هي 
 بتقدمي  وهي املرتبطة،املسؤولية املرتبطة بالسلع املنتجة أو املباعة، واملسؤولية املهنية

  . واملسؤولية ذات العالقة بالبيئة والظروف احمليطة،خدمات لآلخرين
 ،نتاجية يف السلعةإفاملسؤولية املرتبطة باملنتجات والسلع املباعة تتعلق بعيوب 

 أو بعدم تزويد املستهلك بوصف كامل لشروط ،أو بعيوب يف تصميمها وشكلها
ت واملخاطر اليت قد تنشأ نتيجة السالمة يف استعماهلا وحتذير كاف عن املشكال

واملسؤولية املهنية تقوم على عدم متاثل املعلومات املتعلقة باخلدمة ،  ٢)( الستعماهلا
فاملعلومات اليت تتوفر عادة لدى مشتري اخلدمة حول األصول  .٣)(بني املتبايعني

  .تفصيلارية ملمارسة املهنة كثريا ما يشوا عدم الدقة واإلمجال بدال من الياملع
فمنها ما يتعلق مبكان  ،أما املسؤولية ذات العالقة بالبيئة والظروف احمليطة

   وهي ما صارت تشمله أنظمة تعويض إصابات العمل يف،العمل

                                                 
(1) Cooter١٣ ص.    
(2) ) Priest ٧٣- ٤٠، ص  )١٩٩١.    
(3) ) Denzon ٥٣ -٥٢، ص )١٩٩١.  
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 ، ومنها ما يتعلق بالبيئة بشكل عام كتلوث اجلو واملاء واألرض.١)(معظم البلدان
  .فاياتنبسبب ما ينشأ عن الصناعات من 

 مها أنواع : فيصنفون املسؤولية التقصريية من وجهيت نظر٢)( شريعةأما فقهاء ال
 يقسم الفقهاء ، فمن وجهة نظر أنواع املضر.املضر، وكيفية قيامه بالفعل الضار
 مسؤولية الشخص عما يقوم به بنفسه من :املسؤولية التقصريية إىل قسمني مها

ي أدخل حقنة وريدية  أو الطبيب الذ، كالسائق الذي يدهس ماشيا.إضرار للغري
 ومسؤولية الشخص عن أفعال .للمريض فسببت له مرض نقص املناعة لتلوثها
 وهذا النوع من املسؤولية ينقسم .آخرين ممن له عالقة م جتعله ضامنا ألفعاهلم

 مسؤولية الشخص عن فعل من هو خاضع لرقابته :بدوره إىل ثالثة أقسام هي
سؤولية املتبوع عن التابعني  وم،ن فعل انونكاألب عن ولده القاصر أو الويل ع

مثل الرئيس عن أفعال مرؤوسيه املتعلقة بالعمل أو إدارة املستشفى عن فعل  ،له
 ومسؤولية الشخص عن فعل احليوان اململوك له أو املوضوع .عامل األشعة فيها

   هذا ويلحق عادة قسم.حتت رعايته

                                                 
 يالحظ أن هنالك تداخالً كثريا بني املسؤولية املتعلقة مبكان العمل وظروفه واملسؤولية (1)

، وذلك ألن كثريا من )٧١، ص)١٩٩١ Viscusi (: انظر(املتعلقة بالسلع املباعة 
تعملة إما يف بناء املصنع مثل مادة األسبزتوس أو إصابات العمل ميكن عزوها إىل املواد املس

    .يف الصناعة نفسها مثل القطن
الباب ) ١٩٥٢(انظر السنهوري :  ويتفق معهم السنهوري يف شرحه للقانون املدين املصري(2)

الثاين، وجند مثل هذا التصنيف يف األوساط القانونية الغربية أيضا، انظر مثالً التمييز بني 
  ). م١٩٨٥ ( Schwertzلفاعل املباشر ومسؤولية رب العمل يفمسؤولية ا
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 ،لف باألشياء كادام السقف اململوك لهيتعلق مبسؤولية الشخص عن الت ،رابع ا
  .١)(ة أو حديدة بارزة من جداره يف الطريقبأو الضرر الناشئ عن خش

أما من حيث كيفية قيام املضر بالضرر فتقسم املسؤولية التقصريية إىل 
  ٢)(. املسؤولية عن مباشرة الفعل الضار واملسؤولية عن التسبب فيه

                                                 
  .١٥٧، ص)١٩٨٣(، وفيض اهللا ٦٩، ص)١٩٨٨( الزرقا (1)
والتسبب كمن حفر ،  مباشرة الفعل الضار كسائق أصاب ماشيا بسيارته فمات املاشي (2)

ق ولكل ذلك تفاصيل فقهية وقانونية كثرية خترج عن نطا. حفرة فمشى آخر فوقع فيها
، وفيض اهللا، )١٩٨٨(البحث الراهن، فلرياجعها من مه يف مظاا وخباصة الزرقا 

  . والسنهوري) ١٩٨٢(والزحيلي 
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  الثالثالقسم

  ؤولية التقصريية يف النظام األمريكياقتصاديات املس
 على دراسة مدى ب إن اهتمام الباحثني االقتصاديني ينص:قلنا يف املقدمة

 ويف خلق تركيبة معينة للسوق تعمل على ،ة نظام قانوين ما يف حتقيق أهدافهءكفا
إجياد دوافع ذاتية لدى املتعاملني تؤدي م إىل الوصول إىل األهداف اليت يسعى 

 ويتجلى ذلك بشكل واضح إذا استطاع سعر السوق أن يعكس . القانونإليها
   .أهداف القانون دون تشوهات واضطرابات سوقية

 ،من أجل ذلك سندرس أهم املالمح االقتصادية ألنظمة املسؤولية التقصريية
 فنخصص هذا القسم .وحناول التعرف على مدى كفاءا يف حتقيق أهدافها

ويترك للقسم الثالث معاجلة  ،التقصريية يف أمريكاالقتصاديات املسؤولية 
  .ظام اإلسالميناقتصاديات املسؤولية التقصريية يف ال

  :أوال ـ املالمح االقتصادية لنظام املسؤولية التقصريية يف أمريكا
وينبغي أن يالحظ منذ البدء أن بعض النظم الغربية للمسؤولية تقوم على إرث 

 فيشترط عنصرا معنويا يف ، بقصد الفعل الضارروماين قدمي يربط املسؤولية
من العنصر  هذا روقد تبلو ،١)( املسؤولية التقصريية هو عنصر اإلدراك والتمييز
  عناصر املسؤولية مع الزمن بشكل قاعدة اإلمهال

                                                 
  .٧٨ -٧٦ وعبد املعني لطفي مجعة، ص٧٩٩ -٧٩٦ السنهوري، ص(1)
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غري أن حدود املسؤولية التقصريية قد توسعت بشكل ملحوظ خالل . والتقصري
رت الدعاوي القضائية الناشئة عن املسؤولية وكث ،١)( اخلمسني سنة األخرية

واجته القانون حنو ترتيب  ٢)( ةيالتقصريية حىت غطت معظم ساحة اخلالفات املدن
 والتوسع يف تطبيق قاعدة املسؤولية ،املسؤولية التقصريية بدون اشتراط القصد

 Negligence على حساب قاعدة اإلمهال Strict Liebilityاملطلقة 

Liebility. )(٣  
 Workmen Systemبدأ ذلك بدخول نظام إصابات العمل 

Gompensetion ومنح العمال احلق ،الذي استبعد مسألة إثبات اإلمهال 
بالتعويض بشكل مؤسسي دون النظر يف توفر عنصر اإلمهال أو يف عدم توفر 

 مث تال ذلك اقتراح باستبدال املسؤولية على .السلوك املعياري من جانب رب العمل
ساس اإلمهال يف حوادث السيارات بنظام للتأمني يعوض املضرورين يف هذه أ

  ٤)(  .احلوادث دون احلاجة إلثبات اإلمهال
ا فإن نظام املسؤولية التقصريية القائم على اإلمهال بدأ ينسحب من ريوأخ

الواقع العلمي يف كثري من الواليات بتبين ما يسمى نظام عدم البحث عن اخلطأ يف 
   عن األضرار الناشئة عن حوادثالتعويض

                                                 
(1) ) Priest ٣١، ص)١٩٩١.   
(2) Cooter ١١ص.  
(3) Priest )١٩٩١(و ٣٢، ص Viscusi) ٧٣، ص)١٩٩١.    
(4) ) Priest ٣٥ – ٣٣، ص)١٩٩١.    
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وهناك أفكار تدور يف الردهات القانونية حول املطالبة بتطبيق نظام  .١)(السيارات
  .٢)(عدم البحث عن اخلطأ يف املسؤولية التقصريية يف ممارسة املهن الطبية

 ،)وهم عادة اجلانب األضعف يف القضية(وقد أدى اعتبار إعانة املضرورين 
نتجني لزيادة عنايتهم بتجنب املخاطر اليت تنشأ عن استعمال والضغط على امل

سلعهم، باحملاكم وهيئات احمللفني إىل التوسع مبقدار التعويض الذي حيكم به 
  .٣)(القضاء

ـ ظاهرة صعوبة التنبؤ حبجم املسؤولية يف املستقبل لدى منتجي السلع ) ١
  :واخلدمات وبائعيها

مريكا مبجموعه وجممله مينح سلطات واسعة إن نظام املسؤولية التقصريية يف أ
وتقدير التعويض املترتب على  ،جدا للمحكمة وهليئة احمللفني يف حتديد املسؤولية

إن احمللفني والقاضي هم الفيصل الوحيد يف هذا  :الفعل الضار حىت إنه ليقال
   .٤)(الشأن

 ذلك يف فالقضاء هو الذي حيدد التعويض يف املسؤولية التقصريية سواء أكان
  حالة الضرر على

                                                 
(1) ) Gummins End Tennyson ٩٨ – ٩٦، ص)١٩٩١.  
(2)   Denzon )٦٧ – ٦٤، ص)١٩٩١.   
(3)   Viscusi )١٩٩١(و٧٣، ص Priest)  ٣١، ص)١٩٩١.  
(4) Shapiro )٤، ص)م١٩٩١.  
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 ، والشجاج، واجلروح،فقدان األعضاء واحلواسو ،األشخاص مبا يف ذلك الوفاة
 أم يف حالة الضرر الواقع على األموال ، واألمل واملعاناة،ونفقات العالج

  .واملمتلكات
يف حتديد ) هيئة احمللفني والقاضي(وإن هذه السلطة الواسعة للجهاز القضائي 

 حتديد الطرف الذي يتحمل املسؤولية أدى إىل انعكاس األفكار  ويف،التعويض
 فمن األسباب اليت .السائدة يف اتمع على األحكام القضائية املتعلقة باملسؤولية

 هلا االجتاه حنو املسؤولية املطلقة شيوع أفكار مساعدة الفقراء وكذلك ذيوع ىيعز
السلع على حتمل خماطر ي فكرة أن الشركات الصناعية أكثر قدرة من مستعمل

   ١)(.السلع وعلى توزيعها على مجيع املستهلكني من خالل نظام األسعار
صبح املنتجون يف وضع يصعب أوقد كان من نتيجة هذه الصالحيات أن  

ضائية فهم يتصرفون يف ظل ظروف عدم التيقن قعليهم فيه التنبؤ بنتيجة احملاكمة ال
Uncertainty أمههااليت تأخذ عدة أشكال :   

عدم التيقن حول املعيار القانوين للعيب يف السلعة أو اخلطأ يف السلوك ) ١
  .بالنسبة ملمارسة املهنة الذي سوف يتبناه القاضي وهيئة املخلفني

عدم التيقن حول تقدير احمللفني والقاضي حلدود ومدى العيب يف السلعة ) ٢ 
  .أو اإلمهال يف املمارسة

القة السببية اليت سيتبناها القضاء بني العيب يف السلعة عدم التيقن حول الع) ٣ 
  أو اخلطأ يف املمارسة وبني األذى الذي

                                                 
(1) Viscusi) ٧٣، ص)١٩٩١.    
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  ١)( أصاب املضرور
 وما يلحق ا من نفقات إدارية تتعلق ،يةئعدم التيقن من النفقات القضا) ٤ 

  .مبتابعة الدعوى
ابة عدم التيقن من احتمال فرض غرامات إدارية من قبل سلطات الرق) ٥ 

عدم التيقن من مبلغ ) ٦ ، وأهم من كل ذلك،ت العالقة نتيجة للحكمااإلدارية ذ
 وخباصة أن السنوات الثالثني األخرية قد ،٢)(التعويض الذي سيحكم به للمضرور

  .٣)(شهدت تزايدا كبريا يف مبالغ التعويضات احملكوم ا
 السلوك هي بطبيعتها حالة مربكة يف Uncertaintyإن حالة عدم اليقني 

 فاحلياة نفسها قلما ، ولكنها بنفس الوقت حالة مألوفة بل طبيعية جدا.االقتصادي
تعطي فرصة للوحدات االقتصادية ـ أيا كان نوعها ـ للتصرف يف ظل ظروف 

 ولكنه ينبغي أن يالحظ بنفس الوقت أن املبالغة يف عدم التيقن حول .يقينية تامة
 وقد تدفع اإلنسان .صادي عملية صعبة للغايةاملستقبل جتعل اختاذ القرار االقت

 إىل ، حىت ذلك الذي هو حيادي جتاه جتنب املخاطر أو االقتراب منها،العادي
وهو القرار الذي ميكن التعبري عنه بأنه ذلك الذي ، االبتعاد عن القرار األمثل 

راءات جيساوي بني الوفر اهلامشي لتعويض املسؤولية املتوقع والتكلفة اهلامشية إل
  الرقابة

                                                 
ري العيب يف السلعة يف زيادة الضرر أو  يالحظ أن احملاكم قبلت يف حاالت كثرية جمرد تأث(1)

    .٣٨، ص)١٩٩١ (Priestانظر . اشتراكه مع أسباب أخرى يف إحداثه
(2) Calfee And Craswell ) ٩٦٨-٩٦٧، ص)١٩٨٤.   
(3) Priest) وغريه٤٤ -٤٣ص) ١٩٩١ ،.    
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 الناشئة عن النظام القانوين للمسؤولية جتعل املنتجني ،١)( فظروف عدم اليقني
يزيدون يف إجراءات الوقاية إىل ما بعد الوضع املثايل الذي يعترب األمثل من وجهة 

 ألن مثل تلك الزيادة يف الوقاية ال تقلل فقط من جمموع ؛نظر الرفاهية االجتماعية
وتزيد  ٢)( وإمنا تقلل أيضا احتمال التعرض لدفعها ، يتوقع دفعهاالتعويضات اليت

  .هذه الرغبة يف املبالغة يف

                                                 
سؤولية  إن زيادة عدم اليقني تعين زيادة يف مقدار تباين توزيع منحين احتماالت كلفة امل(1)

   .٩٧٤ – ٩٧١، ص Galfee And Graswell: انظر.وتزيد أيضا يف متوسطها
 يالحظ أن حالة عدم اليقني حول نتيجة القاعدة القانونية عندما تطبق على املستهلك، أي (2)

مستعمل السلعة، جتعله أيضا يزيد من مقدار إجراءات صيانة نفسه ضد اخلطر حبيث 
ولو يف عمارة ذات طوابق عديدة، أو أنه يزيد من شراء يرفض استعمال املصعد مثالً، 

  .التأمني ضد احلوادث إىل درجة تفوق احلد األمثل من وجهة نظر الرفاه االجتماعي
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  .١)(، حتكم به احملاكمنالوقاية كلما زاد مبلغ التعويض الذي ميكن أ

                                                 
طباعة تعليمات مفصلة مع السلعة، أو ما ( على اعتبار أن تكلفة إجراءات الوقاية نفسها (1)

ال تتأثر ) وتكاليف إدارية أخرىينشأ عن ختفيض سرعة القطار من تأخري يف التسليم 
 Dبالقاعدة القانونية املطبقة على املسؤولية، فإنه ميكن التعبري عن حالة عدم اليقني مبنحىن 

  .كما يف الشكل
  

  

أما .  الكلفة االجتماعية املتوقعة لتعويض املسؤولية كعامل للسرعةDحيث ميثل املنحىن 
ففي السرعات الدنيا تكون الكلفة املتوقعة . ية فيمثل التكلفة االجتماعية احلقيقLاملنحى 

دون احلقيقية؛ ألن احتمال رفع الدعوى قليل، كما أن احتمال احلكم ا ضد شركة 
ولكن عدم اليقني من تزايد . القطارات قليل أيضا، وكذلك فإن مقدار الضرر املتوقع قليل

بلغ التعويض الذي السرعة ال يزيد فقط من احتمال ضد الشركة، بل يزيد أيضا يف م
وإذا كانت .  يف معظم نقاطهL هو أكثر من ميل Dميكن أن حيكم به، وبالتايل فإن ميل 

 مع التكلفة اهلامشية L وليس ميل Dالشركة معظّمة ألرباحها فإا تقارن ميل املنحى 
 والشكل ٩٧٩ – ٩٧٥ ص،Galfee And Graswell: لتخفيض سرعة قطاراا انظر

  ٩٧٧ص ٣FIGمعدل من 
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ن املنتج يقارن بني إ إذ ؛ويالحظ أن ما سبق يتعلق بتوازن املنتج وليس املستهلك
وهذه األخرية هي  ،ن الضرر والتكاليف املتوقعة للضررالتكاليف املتوقعة للوقاية م

مقدار ما حتكم به احملاكم من تعويضات إضافة إىل تكاليف احملاكمة واحملامني 
  . إخل،وإدارة متابعة الدعوى

وتزداد صعوبة التنبؤ ودرجة عدم اليقني يف حالة احتمال اكتشاف أضرار 
واق مما يؤدي إىل عجز املنتجني عن للسلعة املنتجة بعد زمن طويل من دخوهلا األس

 وبالتايل يفقد نظام املسؤولية التقصريية ،تقدير ما سيقع لسلعهم من إضرار بالغري
 ألن السعر قد حدد والسلعة قد بيعت ؛قدرته على توزيع املخاطر من خالل السعر
 أي أن حتديد السعر قد مت .زمن طويلبقبل ظهور أية معلومات عن هذه املخاطر 

 األمر الذي يعين ضعفا يف .١)(زل عن أية معلومات أو توقعات تتعلق ذا املخاطرمبع
  .حتقيق هدف ردع املنتجني وحثهم على معايري السالمة يف منتجام

نه ينبغي أن نالحظ أن ضعف قدرة املنتجني على التنبؤ مبقدار إوأخريا ف
ق إدخال املسؤولية مسؤوليتهم التقصريية يدل على فشل نظام املسؤولية يف حتقي

 ،قدار ذلك الضعفمب وذلك ، وجعلها عنصرا من عناصر التكلفة،املتوقعة يف السعر
 Risk فأولئك الذين ال حيبون املخاطرة .ويتدخل هنا عامل حب املخاطرة

Averters قد يسحبون سلعهم.  

                                                 
(1)  Viscusi )٧٣، ص)١٩٩١.   
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وقد أثبتت بعض  ١)( ون بإنتاجها أصالءوخدمام من السوق أو أم ال يبد
نتيجة  ؛سات أنه يف حاالت قليلة قد حيصل إبعاد بعض السلع من السوق فعالالدرا

الرتفاع سعرها بسبب زيادات كبرية يف التكاليف ناشئة عن أحكام احملاكم يف 
فإم  Risk Takersرة ط أما أولئك الذين حيبون املخا.٢)(املسؤولية التقصريية

لتكلفة اليت قد تنشأ يف املستقبل غم عدم القدرة على تقدير اريقدمون على اإلنتاج 
  .نتيجة للمسؤولية التقصريية املتعلقة مبنتجام

  ـ ظاهرة ارتفاع تكاليف املسؤولية التقصريية) ٢
اهرة عاشتها أمريكا خالل عدة عقود ظارتفاع تكاليف املسؤولية التقصريية 

   :سباا ولكنها تفاقمت بشكل عات خالل الثمانينات ولعل من أهم أ.٣)(من الزمن
تطور مفهوم قاعدة ) ٢ ،توسع احملاكم بتطبيق قاعدة املسؤولية املطلقة) ١

  اإلمهال يف التطبيق العملي للمحاكم من بنائها على عدم توفر السلوك

                                                 
(1) Viscusi )و ٧١، ص)١٩٩١ Priest وقد دلت دراسة لتصرفات . ٤٧ -٤٦ص

قرروا عدم  % ٣٩منهم قد سحبوا بعض منتجام من السوق و % ٤٧املنتجني أن 
منهم ألغوا برنامج األحباث املتعلقة  % ٢٥إدخال منتج جديد إىل السوق، كما أن 

لك نتيجة اخلوف من التعرض للمسؤولية التقصريية عن هذه كل ذ. مبنتجات جديدة
  .٤٦السلع نفسه، ص

(2) Priest )٤٦، ص)١٩٩١.   
   .٣٥ نفسه، ص(3)
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اد إىل بنائها على ضمان تعويض املضرورين مع توزيع التكاليف على عدد كبري تاملع
 وإرادته أو ،ظر احملاكم إىل دوافع املضرتضاؤل أمهية ن) ٣ .من الناس بواسطة السعر

 كما هو الشأن يف املسؤولية التقصريية ،اختياره حىت عندما يكون الضرر بالتسبب
 ،اكتفاء احملاكم وهيئات احمللفني مبسامهة السلعة بزيادة الضرر) ٤ ،املتعلقة بالسلع

 ١)( لعبدال من كوا السبب الوحيد للضرر عند حكمها يف مسؤولية منتجي الس
ىل تضخم يف مقدار ما يتحمله منتجو السلع من تعويضات ناشئة إكل ذلك أدى 

رتفاع حصة هذا العنصر يف جمموع تكلفة ا وأدى إىل ،عن مسؤوليتهم التقصريية
% ١٧المل اخلشبية أو املعدنية و من سعر الس%٢٥ ـ %١٥حيث بلغت  ؛السلعة

  .٢)(يالدلفيا على سبيل املثالمن مثن تذكرة املواصالت اجلماعية يف مدينة ف
ولقد ارتفع متوسط التعويض الذي حكمت به احملاكم يف حاالت وفاة الذكر 

 ١٩٨٥ دوالرا يف عام ٩٤٦١٤٠م إىل ١٩٧٥ يف عام ا دوالر٢٣٣٢٥٩البالغ من 
  .٣)( خالل هذه الفترة %١٠٠رغم أن وسطي األجر الساعي قد ازداد بأقل من 

ا املسؤولية التقصريية املتعلقة بالسلع كما وقد جرى هذا التحول يف قضاي
   فقد زادت.جرى يف املسؤولية املتعلقة مبمارسة املهن وخباصة الطب

                                                 
(1)  Priest  )٣٩-٣٢، ص)١٩٩١.    
(2)  Vescusi  )٧١، ص)١٩٩١.   
(3)  Broder  )٥١، ص)١٩٩٠.    
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 سنويا خالل % ١٠دعاوي املسؤولية التقصريية على األطباء واملستشفيات بنسبة 
 كما بلغ وسطي الزيادة يف املبالغ احملكوم ا ضعف ١٩٨٥ ـ ١٩٧٥السنوات 

 ويالحظ أن تكلفة املسؤولية التقصريية ال .١)( خالل الفترة نفسهامعدل التضخم
تمل أيضا على ش وإمنا ت،لمضرورين يف احلوادثلتشمل فقط املبالغ اليت تدفع 

عنصرين آخرين من عناصر التكاليف أحدمها هو التكاليف اإلدارية والعامة اليت 
 فقد بلغت هذه .لتقصرييةاملسؤولية ابيتحملها املنتج يف إدارة األمور املتعلقة 

 وقد أدى ذلك إىل .٢)(التعويضات املدفوعة مباشرةمن  % ١٢٠ف ما نسبته يالتكال
حىت إن صانعي بعض أنواع الطائرات الرياضية يف أمريكا  ،آثار سلبية على اإلنتاج

نتاج يعتربون أن زيادة تكاليف املسؤولية التقصريية هي اليت كانت وراء تدهور اإل
  .٣)(١٩٨٨ طائرة يف عام ١١٤٣ إىل ١٩٧٩طائرة عام  ١٧٠٤٨من 

يبة يف إدارة ر وهو الكلفة االجتماعية اليت يتحملها دافع الض،أما العنصر اآلخر
نظام املسؤولية التقصريية فتدل عليه الزيادة الكبرية يف عدد القضايا املرفوعة لدى 

اكم الفيدرالية  فقد زادت دعاوي املسؤولية عن منتجات صناعية يف احمل.احملاكم
أما  ٤)(١٩٨٧، ١٩٧٥على سبيل املثال أكثر من ستة أضعاف فيما بني عامي 

  دعاوي املسؤولية الطبية

                                                 
(1) Danzon )٥١، ص)١٩٩١.   
(2) ) Danzon٥٢، ص)١٩٩١.  
(3) ) Priest ٤٤، ص)١٩٩١.   
(4) ) Viscusi ٧٤ ـ ٧٣، ص)١٩٩١.  
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 كما أن ، فال تقل نسبة منوها عن منو دعاوي املسؤولية عن املنتجات الصناعية
الزيادة الكبرية يف عدد الدعاوي لوحظت أيضا يف كل من كندا واململكة املتحدة 

  .١)( عن الواليات املتحدةفضال
يلقي ظالال كثرية على كفاءة النظام  ٢)( إن ارتفاع تكاليف املسؤولية التقصريية

ناسب تكاليف نظام املسؤولية مع تهل ت) ١ :ويثري عدة تساؤالت أمهها ثالثة هي
هل ميكن حتقيق النتائج املتوخاة من نظام ) ٢ ؟احملققة منه وأجوة رالفوائد امل
هل تؤثر هذه التكاليف على كفاءة النظام االقتصادي ) ٣ ؟بتكلفة أقلاملسؤولية 

  ؟كله

                                                 
(1)   Danzon) ٥٩ – ٥٧، ص)١٩٩١.   
 ينبغي أن يالحظ أن التكلفة احلقيقية ملسؤولية منتج السلعة أو اخلدمة ال تقصر على ما (2)

يدفعه من تعويضات للمضرور ونفقات احملاكمة، بل إن هناك عناصر عديدة من التكاليف 
تأثري احلادث واحلكم القضائي املتعلق به على مسعة : ، منها على سبيل املثالغري املباشرة

. منتج السلعة أو اخلدمة، وما يؤدي إليه ذلك من تأثري على الطلب املستقبلي على منتجاته
وما قد تفرضه عليه شركات التأمني يف املستقبل من زيادات يف بدائل التأمني نتيجة 

 من تأثري على قيمة أسهم الشركة يف األسواق املالية، وكذلك للحادث، وما قد يؤدي إليه
التكلفة اإلضافية الناشئة عن قيام الدولة أو اجلهات الرمسية للرقابة على السالمة بفرض 
إجراءات إضافية مشددة لتوقي احلوادث يف املستقبل، فضالً عما قد يفرض من غرامات 

ر احلكم بالتعويض يف حاالت تطبيق وعقوبات إدارية من قبل السلطات نتيجة لصدو
   .قاعدة اإلمهال
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ولنحاول هنا اإلجابة على السؤال الثالث تاركني السؤالني األولني إىل فقرة 
 فلقد رأينا فيما سبق أن نظام املسؤولية السائد قد أدى إىل انسحاب عدد .الحقة

 وأدى ،إليها تجات جديدة السماح بدخول منم وعد،من املنتجات من السوق
 معىن ذلك .كذلك إىل التقليص من نفقات البحوث يف تنمية منتجات جديدة

 أوالمها أن آلية امتصاص كلفة التأمني على السلعة املنتجة جتاه :يتجلى يف نقطتني
 األمر الذي يعين أنه ،املسؤولية التقصريية لدى املؤسسات املنتجة كانت كبرية

 فإن آلية حتميل املسؤولية التقصريية ، على املسؤولية التقصرييةحيثما ميكن التأمني
 ألن تكلفة ؛للمنتج حتقق هدفها يف إرجاع األمر لعوامل العرض والطلب يف السوق

 وبالتايل فإنه تصبح لدى منتجي السلع قدرة كبرية على .التأمني ال يصعب التنبؤ ا
وبذلك ميكن توزيع أعباء  ،Internalizationإدخال مجيع تكاليفها يف السعر 

 .على مجيع مستهلكي تلك السلع Spread Of Risk Burdenخماطر السلعة 
 بالردع عندما يكون التأمني على خماطر سوهذا يؤكد جناح النظام يف توليد اإلحسا

ا مأ.  رغم ضخامة تكاليف هذه املسؤولية بالنسبة للمنتج،املسؤولية التقصريية ممكنا
مني فإن ضخامة التكلفة املتوقعة للمسؤولية التقصريية جتعل حتقيق عندما يصعب التأ

هدف الردع يتخذ بشكل انعدام السلعة من السوق أو عدم اإلقدام على إنتاجها 
  .أصال

رتفاع السعر الذي سببه نظام املسؤولية التقصريية اأما النقطة الثانية فهي أن 
قبول إلنتاج السلعة يف بعض أدى إىل عدم تالقي العرض والطلب ضمن املدى امل

 معىن .األحيان معىن ذلك أن ارتفاع السعر أدى إىل انسحاب السلعة يف السوق
   تكلفة املسؤولية التقصريية املضافة إىلنذلك أ
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السعر هي أكثر مما يرغب املستهلك بدفعه مثنا للضمان الذي حيصل عليه فما هو 
   ؟املعىن االقتصادي هلذه النتيجة

لسلعة من السوق بسبب ارتفاع تكلفة مسؤولية املنتج التقصريية  إن خروج ا
نه خلدمة الضمان اليت تقابل هذه الزيادة يف السعر ييعين أن املستهلك ال يتفق يف تثم
  .مع املنتج أو مع القانون نفسه

أو بشكل أدق فإنه على الرغم من وجود بعض املستهلكني الذين يرغبون 
 أو أعداد من ، فإنه ال توجد جمموعات،اء هذا الضمانبتحمل الزيادة يف الثمن لق

هؤالء كافية جلعل املؤسسات املنتجة تستطيع تقدمي هذه السلعة بربح مقبول أو 
 ألن  املنتجني يستجيبون لرغبات اموعات من املستهلكني وليس ؛تنافسي

 املنتج ـ باعتبار أن االستجابة لرغبة املستهلك الفرد ال متكن ١)( للمستهلك الفرد
  .يف العادة ـ من حتقيق الربح املرغوب به

 خلدمة »جمموعات املستهلكني«كما أن هنالك عوامل متعددة تؤثر على تثمني 
مدى تفاؤل ) ١ :من هذه العوامل ،الضمان اليت يقدمها نظام املسؤولية التقصريية

ع معرفته باحتمال وقوع اخلطر وخباصة بعض أنوا) ٢ ،املستهلك) أو تشاؤم(
) ٤ ،معرفته بالبدائل التأمينية اليت ميكنه شراؤها وأخريا) ٣ ،املخاطر كاألمل واملعاناة

 كل ذلك جيعل تثمني جمموعات املستهلكني .معرفته بأسعار هذه البدائل التأمينية
  غري قابل

                                                 
(1)   Schwartz )٣٧١، ص)١٩٨٨.   
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  .١)(وبيئية كثرية تقتضي دراسة عملية واقعية ومتعلق بعوامل ثقافية ،للتحديد نظريا
أخرى فإن ارتفاع تكاليف املسؤولية التقصريية الناشئة عن ممارسة ومن جهة 

 مبعىن ،املهن الطبية مل يتم امتصاصها بكاملها من خالل تكاليف اخلدمات املقدمة
أن األطباء قد صاروا يتحملون جزءا أكرب من املخاطر بأنفسهم دون اللجوء إىل 

   .٢)(التأمني لدى طرف ثالث
لى أن الزيادة يف تكاليف املسؤولية التقصريية وقد دلت بعض الدراسات ع

نه ال يوجد دليل إ حبيث ؛أمكن حتويلها بسرعة إىل زيادة يف رسوم اخلدمات الطبية
وإن كان  ،على تأثري سليب لتكلفة املسؤولية التقصريية على متوسط دخول األطباء

وخباصة  ،أخرى تشكك يف دقة هذه النتائج نبغي أن يذكر هنا أن هنالك عواملي
إذا ربطنا ذلك بتزايد عدد ساعات العمل اليت صار يبذهلا األطباء ملتابعة املسائل 

 كلفة املسؤولية يف املستقبل إىل »حتويل«املسؤولية التقصريية وتوقع صعوبة باملتعلقة 
 ،املستهلك بسبب تزايد انفتاح سوق اخلدمات الطبية وزيادة املنافسة بني األطباء

  .٣)( الثمانيناتوخباصة منذ منتصف

                                                 
   .٢٧٨ – ٣ – ٧١ نفسه، ص(1)
(2)  Danzon) ٦١ص) ١٩٩١.  
   .٦٣ ـ ٦١ نفسه، ص(3)
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  ـ أثر نظام املسؤولية على سلوك املستهلك) ٣
إن من أهم أهداف نظام املسؤولية التقصريية تعويض املضرور عن الضرر الذي 

 وميكن أن يكون هذا الضرر ماديا مثل إتالف بعض .أصابه نتيجة لفعل املضر
أو أن  ، مستدميةاألموال أو املمتلكات أو جسميا مثل اإلصابة مبرض معني أو بعاهة

 كما ميكن أن يكون الضرر شعوريا وعاطفيا .يؤدي الفعل الضار إىل وفاة املضرور
يؤثر على مسعة  أو أدبيا ،عاناة اللذين تعرض هلما املضرورهو عبارة عن األمل وامل

  .املضرور ومركزه االجتماعي واألديب بني الناس
 نسميها ضررا ماليا  إىل نوعني ميكن أنةومن جهة أخرى يقسم الضرر عاد

Pecuniary Harm وضررا غري مايل Haem Non – Pecuniary  فالضرر
 حبيث يزيد ،املايل هو الذي يؤثر سلبيا على جمموع الثورة احلالية واملتوقعة للمضرور

 ومن جهة أخرى فإنه ضرر ميكن التعويض ، هذا من جهة.املنفعة احلدية ألمواله
سيارة املضرور أو تكلفة العالج الطيب أو فقدان  ومثاله إتالف .١)(الكامل عنه

  .الدخل املستقبلي نتيجة للتعطل عن العمل
ل لدى لمال يؤدي إىل زيادة املنفعة احلدية أما الضرر غري املايل فهو ما ال

 ومن أمثلته الضرر الذي يضطر . وهو ضرر ال ميكن التعويض عنه بالكامل،املضرور
  واية من هواياتهاملضرور لالمتناع عن ممارسة ه

                                                 
(1)  Schwartz ) ٣٦٣، ص)١٩٨٨.   
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 فإن هذا الضرر .كلعب كرة القدم بسبب أمل يف الركبة نتيجة االنزالق على اجلليد
 هي كون ، يف حالة واحدةالال يؤدي إىل زيادة املنفعة احلدية ألموال املضرور إ

البديل الوحيد الذي يقبله املضرور الستعمال الوقت الذي وفره عدم اللعب بالكرة 
 أما .يث يستقطع جزءا من ماله أكرب مما كان يستقطعه لعب الكرةكثري التكلفة حب

إذا كان بديله هو النظر إىل التلفزيون أو اجللوس يف الشرفة فإن املنفعة احلدية 
ألن كلفة البديل قد تكون أقل من كلفة اللعب  ؛ألمواله ال تزيد بل قد تنقص

معرفة معلومات واقعية  لذلك ال ميكن وضع قيمة مالية هلذا الضرر دون .بالكرة
  .١)(.أخرى عن حياته وظروفه والبدائل املتاحة له

إن التعويضات عن األضرار غري املالية تشكل العامل األهم يف عدم اليقني الذي 
 إذ . كما أا السبب الرئيسي يف ارتفاع تكاليف هذا النظام،يتصف به نظام املسؤولية

كما  ،ت احملكوم ا من قبل احملاكمتشكل هذه التعويضات حوايل نصف التعويضا
  .٢)( األضرار املالية معاليت تشترك فيهاىل ثلثي التعويض يف احلاالت إأا قد تصل 

                                                 
لومات واقعية  ومن أمثلته كذلك احلزن واألمل واملعاناة؛ ألا كاملثال األول حتتاج إىل مع(1)

عن سلوك املضرور والبدائل املتوفرة لديه حىت ميكن معرفة تأثريها على املنفعة احلدية 
أما عدم إمكان التعويض فهناك أمثلة كثرية عليه منها فقدان عضو لشخص ال . للمال

   .يقبل عنه بديال ماديا، أو فقدان احلياة نفسها حيث ال ميكن أصالً تعويض املضرور
(2) Viscusi )٨٠ص) ١٩٩١.  
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وإذا كان يشتكي من أن النظام السائد يف أمريكا للمسؤولية التقصريية يؤدي 
تعلق  فإن صعوبة التنبؤ ت،إىل ضعف قدرة الشركات على التنبؤ باملسؤولية التقصريية

 فاملستهلك لسلعة أو خدمة .أيضا ـ يف بعض أشكاهلا ـ بسلوك املستهلك
يصعب عليه التنبؤ مبا إذا كانت احملاكم ستقبل دعواه وأدلته أو أا ستحكم له 

 ولكن االجتاه السائد يف .بتعويض يعادل على األقل الكلفة اليت حتملها نتيجة للضرر
 أتعاب احملامني يف دعاوي املسؤولية دحتدة يف أمريكا بأن اممارسة مهنة احملام

من جمموع املبالغ اليت  Gontingency Basisالتقصريية على أساس نسبة مئوية 
ويشجعه على ،نتيجة للقضية خيفف من تأثري عدم اليقني على املستهلكل حتص 

 ولكن الواقع التطبيقي قد شجع املستهلكني واحملامني معا .اختاذ إجراءات االدعاء
مع اإلكثار من الدعاوي يف الوقت ، لى املبالغة فيما يطالبون به من تعويضات ع

 لذلك كان من اإلصالحات اليت أدخلتها بعض الدول منع مبدأ النسبة املئوية ،نفسه
  .١)(يف أتعاب احملاماة

 فإن استمرار االرتفاع يف مقدار التعويض الذي حتكم به ،من جهة أخرىو
 فإن زيادة .ن يكون له نتائج سلبية على سلوك املستهلكاجلهات القضائية ميكن أ

اللجوء إىل قاعدة املسؤولية املطلقة للمنتج تقلل حرص املستهلك على جتنب 
  احلوادث إذا ما قورن ذلك مع حالة تطبيق

                                                 
(1) Donzon) ٥٨ص) ١٩٩١.   
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 السلع عفإذا كان حتسني ظروف السالمة واألمان يف التعامل م .١)(قاعدة اإلمهال
 ينبغي  نظام املسئولية التقصريية، فإن هذا اهلدف أهدافواخلدمات هدفا رئيسيا من

 بل ،أن ال يقتصر على إجياد الدوافع الرحبية لدى املنتج للتقليل من خماطر سلعته
ينبغي أن خيلق أيضا الدوافع لدى املستهلك ملراعاة شروط السالمة واألمان يف 

جب على املنتج يف حاالت  فإذا ما بالغت احملاكم يف تقدير التعويض املتو.استعماهلا
حتياطات السالمة انتاج سلع مل تتخذ هلا إ بقصد ردعه عن ،املسؤولية التقصريية

املناسبة، فإن هذه املبالغة قد تؤدي إىل زيادة احلوادث وليس نقصاا بسبب تأثريها 
 ولقد لوحظت زيادة يف .اإلجيايب يف زيادة درجة الالمباالة لدى املستهلكني

ع األطفال لألدوية بعد قيام السلطات بإلزام املنتجني بضرورة حوادث ابتال
 مما ميكن عزوه إىل إمهال ،استعمال عبوات ذات أغطية يصعب على األطفال فتحها

الكبار بوضعهم األدوية يف متناول األطفال اطمئنانا منهم لعدم قدرم على 
 حبيث ال يوازي أو ضئيال( وبالتايل فكلما كان التعويض مبالغا به .٢)(.فتحها
 فإن نظام املسؤولية السائد إمنا يدخل تشوهات على الدوافع الذاتية )الضرر

  .٣)(للمتعاملني يف السوق

                                                 
(1) Schwartz) ويالحظ أن مسألة احتساب أتعاب احملاماة على أساس . ٣٧٠، ص)١٩٨٨

نسبة مئوية من التعويض احملكوم به هلا جوانبها اإلجيابية والسلبية اليت ال يتسع البحث 
  .الراهن ملناقشتها فضالً عن عدم ارتباطها باهلدف من الورقة 

(2) Priest )٤٣ ـ ٤٢، ص)١٩٩١ .  
(3) Cooter،١٣ ص . 
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 فقد أثار بعض املعلقني مسألة عدم التعويض عن الضرر من خالل ،وأخريا
 ألن هذا النظام يفرض على املستهلكني مجيعا أن يسامهوا ؛نظام املسؤولية التقصريية

 ،)ن فيه املنتج تكلفة املسؤوليةالذي يضم(حمل تكلفة املسؤولية من خالل السعر بت
 األمر الذي .رغم تفاوم بفهم وتقدير املخاطر وتفاوت رغبام يف مقدار حتملها

جيعل نظاما للتأمني يعطيهم احلق يف اختيار املخاطر اليت يؤمنون عليها أكثر كفاءة 
  ١)(.رر من نظام املسؤولية التقصريية السائديف حتقيق هدف التعويض عن الض

  ثانيا ـ اجتاهات التطوير يف نظام املسؤولية
رأينا يف الفقرة السابقة كيف أن نظام املسؤولية الراهن عجز عن حتقيق هدفه 

جام من تجراءات األنسب فيما تتعلق بسالمة منيف حث املنتجني على اختاذ اإل
 كما .خال عبء املسؤولية يف مجلة تكلفة اإلنتاجخالل خلق احلوافز لديهم على إد

 وبالتايل التقليل من الكلفة ،عجز يف الواقع عن التقليل من احلوادث نفسها
جياد التوازن األمثل بني هدف تعويض إعلى   بسبب عدم القدرة،االجتماعية هلا

  .املضرور وهدف ردع املضر
سؤولية التقصريية على ومن جهة أخرى فإن أهم ما أدى إليه التوسع يف امل

  مدى عقود متعددة من الزمن كان التحول من التأمني

                                                 
(1) Shepiro )٤، ص)١٩٩١.  
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   وهو ما يسمى تأمني الطرف األول،املباشر الذي يشتريه من يتوقع أن يصيبه ضرر
First Party  Insurance  إىل التأمني غري املباشر الذي يشتريه من يتوقع أن

ما يسمى بتأمني الطرف الثالث  وهو ،حيكم بالتعويض يف املسؤولية التقصريية
Third Party Insurance  وقد أدى ذلك بنتيجة املمارسة الواقعية إىل اإلضرار

  .١)(بالفقري بدال من نفعه
يضاف إىل ذلك أن تكاليف إدارة نظام املسؤولية التقصريية أضحت باهظة 

تنفيذ وسواء أحتملها دافع الضريبة على صورة تكلفة إدارة القضاء و. بشكل كبري
ها الشركات املنتجة على صورة متابعة الدفاع يف دعاوي ت أما حتمل،األحكام
 أم حتملها املضرور نفسه على شكل تكلفة احملامني والشهود واخلرباء اليت ،املسؤولية

 ،تقتطع عادة من التعويض احملكوم به نفسه أو املبلغ املصاحل عليه خارج احملكمة
فإن تكاليف إدارة نظام املسؤولية  ٢)( ن مجلة التعويضواليت بلغت نسبا عالية جدا م

 وإمنا يعين ذلك أن اتمع بأكمله حيول جزءا من موارده عن إنتاج .باهظة جدا
السلع واخلدمات اليت تسد رغبات املستهلك مباشرة إىل مسألة توزيعية حبتة ال 

  .تؤدي بطبيعتها إىل زيادة اإلنتاج

                                                 
(1) Priest) ٣١، ص)١٩٩١.   
 (أن هذه التكاليف تعادل جمموع التعويضات الصافية املدفوعة  Danzon تذكر (2)

Danzon كما تؤكد أن تكاليف املقاضاة عالية جدا، وخباصة يف ). ٥٢٨، ص١٩٨٤
، ١٩٩١ Danzon  (ناشئة عن العمل ودعاوي املسؤولية الطبية دعاوي األمراض ال

  ). ٦٦ص
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تصادية لنظام املسؤولية فإن بعض تطبيقات وفضال عن مسألة اجلدوى االق
 .املسؤولية التقصريية يالقي اعتراضات مبدئية قائمة على أساس عدالة القانون نفسه

وهو الضرر الذي مل يكن يف  Remote Injuryفإذا نظرنا إىل الضرر البعيد هي 
ى مقدور املنتج توقعه رغم قيامه جبميع أحباث السالمة اليت تربرها دراسة جدو

ن اعتبار املنتج مسؤوال عن التعويض عن هذا إ : فإنه ميكن القول،١)( التكاليف
 فضال عن كونه غري مربر على أساس جدوى ،النوع من الضرر أمر غري عادل

 وال ميكن اعتبار منتج السلعة متسببا ،فاحلياة نفسها مليئة باملصائب ٢)( التكاليف
ضاف إىل ذلك أن هدف توزيع  ي.باملصائب دون سبب قوي واضح يقتضي ذلك

أعباء خماطر السلعة على مجيع املستهلكني ال ميكنه أن يعترب مربرا لتحميل املنتج 
 ألن هذا النوع من املخاطر ال ميكن فيه أصال أن تقدر ؛مسؤولية اخلطر النائي

 السوق ال تصلح ةوبالتايل فإن آلي ،٣)( اخلسائر حبيث يتم إدخاهلا ضمن السعر
ج من  وإمنا ينبغي هلذه املخاطر أن تعالَ،امل مع هذا النوع من املخاطرأساسا للتع

  .خالل نظام اجتماعي قائم على مبدأ التعاون وإغاثة املتضرر وامللهوف

                                                 
(1) ) Schwartz والضرر البعيد يقارن مع الضرر الذي ميكن التنبؤ به . ٦٩١ص ) ١٩٨٥ ،

وهو الضرر الذي يستطيع بالنسبة له منتج السلعة أن يتوقع إمكان حصوله إذا ما قام 
  .جمدية من حيث التكاليفبأحباث للسالمة ضمن احلدود اليت تعترب 

   .٦٩٥ -٦٩١ نفسه، ص(2)
   .٧٢٩ نفسه، ص(3)
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ونتيجة هلذه املالحظات وأمثاهلا فقد كثرت األصوات اليت تطالب بالتغيري يف 
ولقد  ، يف حتقيق أهدافهاق املسؤولية التقصريية يف حماوالت جلعله أكثر كفاءةطن

  .صالح هذه اجتاهات متعددةاختذت نداءات اإل
 وأكد على ،ا ما نظر إىل الكلفة االجتماعية والفردية للمرافعات القضائيةه فمن-١

 ولقد جتلى هذا االجتاه يف نظام تأمني إصابات العمل .إدارة املسؤولية التقصريية
Workman Gpmoensation ويضات لإلصابات الذي حدد سقوفا للتع

جهة إدارية ـ غري قضائية ـ   ووجه املطالبات بالتعويض كلها إىل،املتعددة
 فضال عن ذلك فإن نظام تأمني إصابات العمل قد أدخل يف اعتباره .١)(معينة

املعونة االجتماعية للمصابني إضافة إىل مبدأ التأمني على ما فات العامل من 
التأمني اجلزئي أي عدم التعويض عن  فكرة  وقد تبىن.كسب بسبب احلادث
 رغبة من القانون يف إشراك العامل بتحمل جزء من ،٢)( كامل الدخل الغائب

الكلفة االجتماعية للضرر ليقلل لديه املخاطر األخالقية لسوء االستعمال 
Moral Hazard ويقوي  

                                                 
 وإن كان نظام تأمني إصابات العمل ال يلغي حق العامل مبقاضاة منتج السلعة أو اآللة (1)

   .٧٧ ص،Viscusiانظر . حول مسؤوليتهم التقصريية جتاه ما أصابه من ضرر
(2)   Viscusi )٨١-٨٠، ص)١٩٩١.    
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  .١)(لديه حافز الردع لتجنب احلوادث
 العمل قد حسم مسألة البحث عن يضاف إىل ذلك أن نظام تأمني إصابات

 ولكنه . قاعدة املسؤولية املطلقة فتبىن، وما تتطلبه من تكاليف باهظة،اإلمهال
بة أو امللزمة بالتعويض من أن تكون رب العمل ـ الذي ما نقل اجلهة املطالَ

 باعتباره هو الذي يغذي ؛زال هو املسؤول عن التعويض من الناحية النظرية
األموال عن طريق مسامهات حمسوبة كنسبة من الرواتب صندوق التأمني ب

واألجور وإن كان قد أعفي متاما من املقاضاة من قبل العامل املضرور ـ إىل 
  .٢)(جعلها إدارة نظام التأمني

وقد طبق يف حوادث  ٣)( ومنها نظام التأمني القائم على عدم البحث عن اخلطأ-٢
 ، اعتمد على تأمني الطرف األول حيث،السيارات يف واليات أمريكية عديدة

ن مسؤوال عن الضرر الذي يصيبواعترب املؤم  

                                                 
 الردع هذا قد ال يتحقق إذا عمدت السلطات اليت تدير نظام تأمني إصابات  ولكن هدف(1)

العمل إىل وضع قيم عالية جدا للتعويض عن بعض اإلصابات كما هو الواقع الفعلي يف 
التعويض يف حالة الوفاة الذي بلغت تقديراته ما يزيد كثريا عن القيمة احلالية لإليرادات 

  . ٧٨ ص،Viscusiانظر . املستقبلية املقدرة للمتوىف
(2) Butler And Worrall )٥٨٢ ـ ٥٨١، ص)١٩٨٣.  
وقد .  والواقع أن أول نظام قائم على عدم البحث عن اخلطأ هو نظام تأمني إصابات العمل(3)

أدخل بشكل خاص بإصابات العمل كبديل عن تطبيق نظام املسؤولية التقصريية املعروف 
   .٥٨١ ص،B Utler And Worrall: انظر. يف القانون
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وبذلك اختصر نظام عدم البحث عن .ن عليه من غري البحث عن املضراملؤم 
  ١)(اخلطأ تكاليف املرافعات القضائية 

 فإن ،ومبا أن األضرار على املمتلكات يسهل يف العادة ضبطها وتقييمها
 فهذه . يثري مصاعب إنتاجية لدى منتجي خدمة التأمنيالتعويض عنها ال

 ؛األضرار هي بالنسبة ملعظم حوادث السيارات سهلة التنبؤ والتقدير املسبق
 وأضرار املمتلكات بداخلها ،ألن أضرار السيارات حدها األقصى قيمة السيارة

 ما  أما األضرار على املمتلكات األخرى فقليال،حيدد هلا النظام سقوفا معروفة
تقع وغالبيتها العظمى هي من نوع اإلضرار باملباين والطرقات وهي سهلة 

  .التنبؤ أيضا
واملشكلة األكرب اليت واجهت نظام املسؤولية التقصريية هي ارتفاع مبالغ 

شرية مبا فيها عنصر األمل بالتعويضات عن الضرر الذي يصيب النفس ال
 ،طأ قد أدخل تعديال مهما آخر وهنا جند نظام عدم البحث عن اخل.واملعاناة

  إذ استبعد التعويض عن األمل واملعاناة

                                                 
 يالحظ أن نظام عدم البحث عن املخطئ يف التأمني يشمل حاليت اجلهل باملضر وعدم (1)

قدرته على الدفع ـ أي عدم وجود تأمني لدى الطرف اآلخر يف حوادث السيارات، 
وبالتايل . وإن كان يهدف أساسا إىل عدم الدخول بدعاوى مطلقة ملعرفة من املخطئ فيها

) إال حبقه املعروف شرعا(أي ال يهدر دم » ال يطل دم يف اإلسالم«قاعدة فإنه يقترب من 
مبعىن أن لكل دم تعويض ينبغي أن حيصل عليه الورثة حىت ولو مل يعرف املضر أو مل يقدر 
على دفع الدية، وهو أمر سنناقشه فيما بعد عند احلديث عن دور الدولة يف اإلسالم يف 

  . تعويض املضرور

 49



 

بكامله ووضع حدودا عليا لكل من اإلصابات اجلسمية األخرى مبا فيها 
  .١)(الوفاة

وبذلك يكون هذا النظام قد استجاب لبعض االنتقادات اليت وجهها 
حظ أن سوق  ولكنه ينبغي أن يال،االقتصاديون لنظام املسؤولية التقصريية

 كما أن حدودا دنيا من التأمني ،التأمني على السيارات منظمة إىل حدود بعيدة
إلزامية يف مجيع الواليات األمريكية حىت تلك اليت ال تطبق نظام عدم البحث 

  .٢)(عن اخلطأ
ومع ذلك فإن أشكاال معدلة من نظام عدم البحث عن اخلطأ قد بدأ تطبيقها 

جمال اخلدمات الطبية لبعض األضرار الناشئة عن يف املسؤولية التقصريية 
سندت إدارة هذا النظام يف أ وقد .العمليات اجلراحية أو املعاجلة الكيميائية

 وهو يهدف إىل .بعض الواليات إىل نفس إداري نظام تأمني إصابات العمل
  وخباصة، والتقليل من مبالغ التعويضات املدفوعة،توفري نفقات املتابعة القضائية

أنه ال يقبل التعويض عن األمل واملعاناة كما يضع سقوفا لألضرار األخرى اليت 
 أما متويله فيتم بواسطة ضرائب خاصة على األطباء .يشملها التأمني

واملستشفيات وشركات التأمني ذات العالقة باال الطيب فهو أشبه بنظام 
  للضمان

                                                 
(1) Gommins J.D. And Tennysin. S. )٩٧ص ) ١٩٩٢ . 
 فال ميكن مثالً تطبيق عدم البحث عن اخلطأ دون اإللزام حبدود دنيا من التأمني الشامل (2)

Gomprehensive  إضافة إىل تأمني املسؤولية جتاه الغريLiability  والتأمني عن أضرار
   .  Collisionالتصادم 
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  .١)(االجتماعي منه بنظام للمسؤولية التقصريية
 ومن اجتاهات اإلصالح يف النظام السائد للمسؤولية التقصريية االلتجاء إىل -٣

 وخباصة مع إدخال اعتبار التجربة املاضية للعضو املشترك فيما ،التأمني التعاوين
يف التمايز  Experience Ratingيتعلق مبا صدر من أحكام املسؤولية ضده 

  .يف أقساط التأمني
يل أو التعاوين هذا بني األطباء كردة فعل الرتفاع ولقد نشأ التأمني التباد

تكاليف التأمني لدى شركات التأمني العادية يف السبعينات مما أدى إىل 
 ولقد جنح التأمني التباديل إىل .ياتانسحاب العديد منها من عدد من الوال

درجة أن حصته يف سوق التأمني الطيب قد جتاوزت نصف احلجم اإلمجايل 
 ولعل . أن كثريا من املستشفيات أقامت تنظيمات تعاونية للتأمني كما.للسوق

من أسباب منو التأمني التباديل يف اال الطيب أنه أكثر قربا من األطباء الذين 
إن هنالك مالكني يف التأمني  :إذا كان ميكن أن يقال(صاروا هم املالكني 

إن قدرة التأمني التباديل  وبالتايل ف. ومحلة بوالص التأمني بوقت واحد)التباديل
إضافة إىل  ؛على تطبيق التمايز باألقساط حسب ماضي املمارسة لكل طبيب

  .٢)(أسباب أخرى هي من اخلصائص العامة للتأمني التباديل

                                                 
(1) Danzon ) ٦٦-٦٤، ص) ١٩٩١.   
(2) Danzon  )٦٠ـ  ٥٩، ص)١٩٩١ . 
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 وإمنا ،ولكنه يالحظ أن التأمني التباديل ال يقدم بديال لنظام املسؤولية التقصريية
 وبالتايل فهو تغيري يف كيفية ، الربحهو بديل للتأمني التجاري الذي يقصد
 وليس التأمني التباديل يف الواقع اجتاها ،توزع خماطر التعويض عن املسؤولية

 فإن ، وعلى الرغم من ذلك.جديدا يف التعويض نفسه وإداراته وكيفية حتديده
التأمني الطيب التباديل استطاع أن يقلل من املخاطر األخالقية لسوء االستعمال 

Morai Hazard  وبالتايل فإنه يعترب خطوة يف اجتاه ختفيض إدارة تكاليف
  .املسؤولية التقصريية

 ولقد اقترح البعض اجتاها حنو اعتبار عدم اختاذ املضرور العناية الالزمة عند -٤
استعماله للسلعة سببا كافيا إلعفاء املنتج من املسؤولية التقصريية شريطة أن 

  . ١)( جراءات السالمة املناسبةيكون هذا األخري قد اختذ إ
ويقصد هذا االقتراح إىل إبراز الدافع الذايت لدى كل من منتج السلعة 

 فاملنتج يعترب مسؤوال مسؤولية مطلقة إذا فشل يف اختاذ مجيع .ومستهلكها
وهو احلد  ،وهي متثل عنده احلد األمثل ،إجراءات واحتياطات السالمة الالزمة

 اهلامشية إلجراءات السالمة مع التعويض الذي يتوقع الذي تتساوى فيه الكلفة
  .دفعه يف حالة وقوع ضرر ملستعمل السلعة رغم هذه اإلجراءات

                                                 
(1) Schwartz) ١٩٨٨( . 
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 فإن املستهلك أو مستعمل السلعة يعترب مسؤوال بشكل ،ومن جهة أخرى
  .كامل إذا ما فشل يف اختاذ إجراءات السالمة الالزمة أيضا

 وهي . يراها جمدية من حيث التكاليفوهذا سيدفعه إىل اختاذ العناية اليت
تتحدد أيضا عند توازن املستهلك حيث تتساوى لدية الكلفة اهلامشية 

  .١)(إلجراءات السالمة مع الضرر اهلامشي املتوقع
وال شك أنه ميكن هلذا االقتراح أن حيسن يف الدوافع الذاتية لدى املنتج 

ن كال منهما مهدد بإمكان أل ؛واملستهلك معا الختاذ مجيع إجراءات السالمة
 كما أنه قد حيسن من ،إثبات أنه قد أمهل يف القيام بدوره املتعلق بذلك

ن إثبات إ ذإ ؛اإلجراءات القضائية بتقلصه لسلطة احمللفني واحملكمة ولو قليال
  .٢)(اإلمهال على أي من الطرفني أيسر من إثبات العيب يف السلعة

القضايا األساسية يف نظام املسؤولية ولكن هذا املقترح يقصر عن معاجلة 
 والصالحيات الواسعة ، وهي عدم قدرة املنتج على التنبؤ،التقصريية الراهن

   وتركه جماال واسعا لعدم اليقني،للقضاء

                                                 
   .٣٩٦ ـ ٣٩٢ نفسه، ص(1)
ويالحظ بأن إثبات العيب يف السلعة من خالل نظام احمللفني السائد يف القضاء .  نفسه(2)

األمريكي أمر ظهرت صعوبته؛ ألنه يتعلق بأسئلة كثرية حول سالمة السلعة نفسها يف 
كل ذلك جيعل .  وصحة املعلومات املرافقة هلا، وغري ذلك،ودقة . مجيع ظروف استعماهلا

اإلجابة على السؤال املتعلق بالسلوك األمثل املتوقع من املستهلك جتاه السلعة أسهل من 
 . ٣٩١-٣٧١ ص عانظر أيضا نفس املرج. اإلجابة على كل هذه األسئلة
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 وكذلك فإنه يفترض يف .مبجملهوارتفاع التعويضات وسائر تكاليف النظام 
وإمنا  ،المة يف استعماهلاعة وشروط السلاملستهلك معرفة ودراية ليس فقط بالس

وهو افتراض يصعب الزعم بتوفره . فيما يتعلق بالضرر واحتماالته وقيمته أيضا
  .لدى املستهلك على الرغم مما قد يقدمه املنتج من معلومات

 ؛وباإلضافة إىل ذلك فإن املقترح يعرض نفسه لنقد آخر من وجهة نظر العدالة
 ملسؤولية املنتج على الرغم من الصعوبة ألنه يعترب إمهال املستهلك دفعا كامال

  .البالغة يف إثبات اختاذ األخري جلميع إجراءات السالمة املناسبة
 وكذلك فإن من األفكار املطروحة لإلصالح يف نظام املسؤولية الفصل يف -٥

 .ةب وما حيصل عليه املضرور بواسطة الضري،التعويض بني ما يدفعه املضر
 ؛ يف ردع املضر يدفعها إىل زيادة مقدار التعويضوذلك ألن رغبة احملاكم
 ويف مقابل ذلك فإن توازن املستهلك يقتضي منه .حبيث يكون كافيا للردع

احملتمل وبني جمموع كلفة جتنبه وشراء املوازنة بني التكلفة املتوقعة للضرر 
تأمني  ومبا أن طبيعة نظام املسؤولية التقصريية جتعل منه نوعا من ال،التأمني عليه

 الشترى من –له اخليار جباري من خالل السعر فإن املستهلك ـ لو ترك اإل
 ذامما جيعل التعويضات العالية تفوق هالتأمني ما جيعله يف حالة توازن فقط 

حقق تتعويض الذي جيعل املستهلك يف حالة توازن هو الذي ين الإإذ  .احلد
وفيق بني هديف الردع هدف التعويض الذي حتدثنا عنه، وبالتايل فإن الت

  والتعويض يقتضي أن التعويض
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 بل يؤخذ جزء منه ، كله للمضرورىاملرتفع الرادع الذي يدفعه املضر ال يعط
  .١)(كغرامة أو ضريبة

بة أو الغرامة إىل جهة ييضاف إىل ذلك أنه ميكن أن يعهد بتحديد هذه الضر
بق لكل نوع من وأن حتدد على أساس جدول مس ،)بدال من القضائية(إدارية 

 ٢)( األضرار املمكنة مما خيفف من عدم يقني املنتج ويزيد قدرته على التنبؤ
ويهدف هذا الفصل إىل زيادة احلوافز الذاتية لدى املستهلك خاصة لتجنب 

  .٣)( حبيث يتحمل بنفسه جزءا من كلفة الضرر اليت طالب ا؛الضرر
لمسؤولية التقصريية هو لاحلايل  على أن أهم االجتاهات اإلصالحية يف النظام -٦

وما رافق ذلك من ،  القضاء واحمللفني ةليآالتغيري يف النظام نفسه من خالل 
 هذا التغيري الذي ميكن وصفه بنوع من ،تعديل يف بعض األنظمة القانونية

  .٤)(أنواع الثورة املضادة
التقصريية منذ ولقد بدأ التغري نتيجة لألزمة احلادة اليت عاناها نظام املسؤولية 

اليت أدت إىل زيادات يف التعويضات تفوق كثريا و ،منتصف السبعينات
 وضاعفت انعكاساا على سوق التأمني أسعار التأمني إىل ،معدالت التضخم

  ة يفيدرجة إحداث أزمة حقيق

                                                 
(1)  Danzon )٥٣٣-٥٢٠وخباصة ص ) ١٩٨٤ .  
(2) Schwartz  )٥٣٣-٥٢٠اصة صوخب) ١٩٨٤ .  
(3) Schwartz )٤١١-٤٠٨، ص)١٩٨٨ .  
 .) ١٩٨٨ (Henderson And Eisenberg:  انظر مثال(4)
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الثورة املضادة اليت بدأت تالحظ منذ منتصف  هذه وتتميز ١)( .هذه السوق
 بعيدا عن حماباة )احمللفني والقضاء معا( مواقف احملاكم  بتحول يف،الثمانينات

وبرفض أفكار التوسع  ،املضرورين اليت مارستها احملاكم خالل العقود املاضية
  .٢)(مبسؤولية املنتج

 احملاكم هذه تأثري واضح يف تراجع نسبة الدعاوي فلقد كان للتغري يف موقو
 ،ولية التقصريية املتعلقة بالسلعاملرفوعة من قبل املتضررين حول حاالت املسؤ

ألن رضا  (؛كذلك يف تناقص نسبة القضايا اليت تنتهي بالتسوية دون حماكمة
املنتج بالتسوية خارج احملكمة يدل على حتقيق توازنه مع أخذ النفقات 

 حتسن يف عن يعربان ين وكال األمر).عتبارالقضائية ملتابعة القضية بعني اال
  ٣)(.يتعلق باملسؤولية التقصرييةمواقف املنتجني فيما 

 .وقد جتلت هذه الثورة املضادة أيضا بتغيريات يف بعض جوانب النظام نفسه
  : ومن أهم هذه التغيريات أربعة هي

قبول الدفع يف الدعوى بأن املنتج قد التزم حبدود ما هو معروف يف ) ١
   .صناعته من فن يتعلق بسالمة السلعة

   املطالبةوضع حد زمين لتقادم ) ٢و 

                                                 
(1)  Danzon )٥١٧، ص)١٩٨٤ .  
(2) Henderson And Eisenberg،٥١٦ -٤٨٩ وقد ذكر يف الصفحات ٤٨٩ ص ،

اآلراء القانونية أمثلة كثرية جدا على املوقفني املذكورين أعاله يف كل من أقضية احملاكم، و
  املنشورة، والتطور يف نسبة القضايا احملسومة لصاحل املدعى عليه 

   . ، إخل)املنتج(
   .٥٣٩ـ ٥٣٢ نفسه، ص(3)
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 إدخال قواعد تتعلق مبصادر التعـويض األخـرى         )٣و ،بالتعويض عن الضرر  
ولـو   ،حبيث ال ميكن معها للمضرور حتصيل التعويض أكثر من مرة واحـدة           

إدخال قواعد تتعلق بتوزيع التعويضات على   ) ٤ و ،نة مثال املؤم تعددت اجلهات 
  .١)(املتسببني يف حالة تعددهم

                                                 
(1)  Viscusi )٧٦-٧٥، ص)١٩٩١.    
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  الثالثالقسم

  تصاديات املسؤولية التقصريية يف النظام اإلسالمياق
 ،حبثنا يف القسم الثاين اآلثار االقتصادية لنظام املسؤولية التقصريية يف أمريكا

 يف ءتهوالحظنا كيف أن هذا النظام قد انتهى إىل أزمة عميقة سببها عدم كفا
  .١)(تقاضي وعدم قدرته على ختفيف نفقات ال،يضوالتوفيق بني هديف الردع والتع

وقد جتلى عدم الكفاءة هذا بظاهرتني هامتني مها االرتفاع الكبري يف 
التعويضات مما أدى إىل ارتفاع تكاليف التأمني لدى منتجي السلع ومقدمي 

 ولقد انتهى ذلك بدوره إىل فشل السوق يف استيعاب كثري من السلع .اخلدمات
 أما الظاهرة الثانية فهي ،إلنتاجد طريقها إىل سري اجتاليت اختفت أو مل تستطع أن 

  .٢)( وكأن السلع كلها غدت قليلة السالمة،الزيادة الكبرية يف دعاوي املسؤولية
 مما ،ورأينا كيف انتهت هذه املظاهر بالنظام نفسه إىل بلوغ درجة األزمة

 سواء أكان ذلك على مستوى ،استدعى الكثري من التعديالت واإلصالحات
   أم على مستوى،ئات حملفيها وقضااممارسات احملاكم ي

                                                 
 مع استثناء بعض األوضاع اإلصالحية اليت استطاعت تقليل نفقات التقاضي واحلد من (1)

  . تعويض إصابات العملارتفاع التعويضات وأمهها نظام
(2) Schwartz )٤١٤ص) ١٩٨٨ .  
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 أم على مستوى التغيريات القانونية يف ،اآلراء القانونية اليت يطالب ا علماء القانون
  .نظام املسؤولية نفسه

وسنبحث يف القسم الثالث هذا اقتصاديات املسؤولية التقصريية يف النظام 
 هلا تأثري على مسار هذا  وهنا ال بد يل منذ البدء من ذكر ثالث نقاط.اإلسالمي
 أوهلا أنين مل أعثر على أي حبث يناقش موضوع اقتصاديات املسؤولية ،البحث

 وذلك يف مجيع ما قرأته أو مسعت عنه من ،التقصريية يف ظل النظام اإلسالمي
 وبذلك فإن البحث الراهن سيكون أول معاجلة .أحباث يف جمال االقتصاد اإلسالمي

 أن القارئ يقدر صعوبة موقف الباحث يف مثل هذا  وال شك.هلذا املوضوع
ويوقعين يف  ،مما جيعلين أسعى أن أتلمس الطريق وأقيس اخلطى من جهة، الظرف

  .مث يأيت من بعده لريى فيه وعورة وعيوبا ؛أخطاء من يشق الطريق أوال
وأما النقطة الثانية فإنين مل أجد فيما وقعت عليه من مراجع فقهية وشرعية 

قف واآلراء تفصيال اسؤولية التقصريية يف اإلسالم ما يفصل يف املسائل واملوحول امل
 خباصة فيما يتعلق باآلثار ،يقارب ـ ولو من بعيد ـ ما جيده املرء يف النظام الغريب

 فكثري من القضايا قد أمجلتها .والدوافع االقتصادية للفروق بني القواعد املتعددة
االت تستدعي نظرا شرعيا تفصيليا ال يؤهلين له  وكثري من احل.النصوص الفقهية

 وكثري من األمثلة املعاصرة ـ اليت قد تكون ،يبيسابق دراسي وال سباق تدر
بديهية اليوم ـ ال أجد هلا مقاربة فيما ذكره الفقهاء من أمثلة عن احلفرة والدابة 

زء من  وهذا يزيد يف صعوبة املسار يف هذا اجل.وإتالف الثوب عند حماولة صبغة
الالبحث ويزين احلاجة إىل الكثري من االجتهاد يف هذا ا.  
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أما النقطة الثالثة اليت ينبغي أن ألفت نظر القارئ إليها يف هذه املرحلة من 
ال أعتمد على أية دراسات تطبيقية للنظام اإلسالمي يف املسؤولية أنين البحث فهي 
 فعلى الرغم من أنه ال .مة حول ذلك وذلك لعدم توفر املعلومات الالز؛التقصريية

املسؤولية التقصريية يف البلدان بشك بوجود قضايا وأحكام قضائية كثرية تتعلق 
 إال أنين مل أستطع احلصول على معلومات تتعلق بالواقع التطبيقي يف .اإلسالمية

  .١)(.البلدان اليت تطبق الشريعة اإلسالمية
دة من الشريعة لنصوص الفقهية املستملذلك اعتمد هذا اجلزء من البحث على ا

 وال شك أن مقارنة . العمليةا والدراسات املتوفرة حوهلا دون تطبيقا،اإلسالمية
 وخباصة أن ،كاملة للمالمح االقتصادية للنظامني ينبغي أن تتعرض للجانب التطبيقي
لى املالمح األمور اإلجرائية يف القضايا املعروضة أمام احملاكم تؤثر تأثريا بالغا ع

االقتصادية كالتكاليف القضائية مثال ومع ذلك فإن هذا اجلزء من البحث سيستمر 
  .حماوال استبعاد ما يتعلق باجلوانب اإلجرائية التطبيقية قدر اإلمكان

                                                 
غري أنه صدرت .  كثري من البلدان اإلسالمية ال تطبق النظام اإلسالمي للمسؤولية التقصريية(1)

نظم للمسؤولية التقصريية مستمدة من الشريعة السالمية يف بعض البلدان اإلسالمية 
 اململكة العربية السعودية حتكم مبقتضى وفضالً عن ذلك فإن احملاكم يف. كاألردن مثالً

وال شك أا أصدرت . الفقه اإلسالمي منذ إنشاء اململكة يف العشرينيات من القرن احلايل
ولكن ذلك . أحكاما كثرية تتعلق باملسؤولية التقصريية خالل السنوات السبعني املاضية

  .الرجوع إليه غري مصنف وال جمموع وال معلن أو منشور حبيث ميكن للباحثني 

 61



 

لمسؤولية التقصريية ال بد لومن أجل فهم املالمح االقتصادية للنظام اإلسالمي 
  .نظام ذات التأثري املباشر على اقتصادياتهمن عرض سريع موجز ألساسيات هذا ال

أساسيات النظام اإلسالمي للمسؤولية التقصريية ذات التأثري املباشر أوال ـ 
  .على التحليل االقتصادي

نستعرض فيما يلي بإجياز نقاطا أساسية مخسة لنظام املسؤولية التقصريية يف 
الية العريب املوحد ونقطتان اإلسالم منها ثالثة تضمنها مشروع قانون املعامالت امل

  . وإمنا جندها يف مجيع كتب الفقه دون استثناء،مل تردا يف هذا املشروع
  . حتديد مقدار التعويض يف معظم األضرار على النفس البشرية- ١

ضرار بالنفس مل يترك إن مقدار التعويض الذي حتكم به احملاكم يف حاالت اإل
 فقد نص .متابعا يف ذلك النصوص الشرعية بل حدده القانون نفسه ،أمره للقضاء

مشروع القانون العريب املوحد على العودة إىل أحكام الديات واألروش وحكومة 
وهي يف حالة (والديات  ،)٢٧٧م( كما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي  ،العدل
وهي يف ( وكذلك األروش .فة حمددة بنصوص من األحاديث النبويةو معر)الوفاة

 كثري منها ورد )وفقدان األعضاء واحلواس ،جلسم وشجاج الرأسحاالت جروح ا
   أما حكومة العدل فهي التقدير العادل فيما ال.يف النصوص النبوية
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   ١)(نص فيه
ويتساوى يف الديات واألروش وحكومة العدل الناس مجيعا على تفاصيل 

 كبري  أو، أو عامل وعاطل، دون متييز بني رفيع ووضيع،معروفة يف كتب الفقه
  .وصغري

وهي  ،مشروع القانون العريب املوحدولكن تبقى مسألة مهمة مل يتعرض هلا 
 مثل ،حتديد الدية يف جمتمع معاصر بعيد عن استعمال اإلبل يف حياته االقتصادية

قتصاديات املعاصرة  وخباصة أن الذهب والفضة قد فقدا يف اال،ندونيسياإماليزيا أو 
عن دورمها يف تثمني السلع األخرى مع التذبذب الكبري يف وختليا  ،النقديةأمهيتهما 

ل حتسب الدية اليوم يف اتمعات اليت تكاد ال جتد فيها  فه،أسعارمها بني آن وآخر
  ،أثرا لإلبل على أساس قيمة اإلبل يف منطقة احلجاز يف اململكة العربية السعودية

                                                 
 الدية يف حالة املسؤولية التقصريية عن النفس هي مائة من اإلبل، وهي تقابل ألف دينار أي (1)

وهي تعادل ) ١٤٠-١٣٩، و ١٣٠-١٢٩فيض اهللا، ص. ( غراما من الذهب٤٢٥٠
دوالرا أمريكيا حسب األسعار املعلنة يف الصحف احمللية جبدة يوم ) ٥٠٥١٩(

أما األروش فلها جدول معروف . دوالر لألونسة الواحدة ٣٣٧وهي . م١٧/١١/١٩٩٢
مثال ذلك يف فقدان العني الواحدة . حبيث حدد لكل نوع من الضرر نسبة من الدية

وختتلف املذاهب . نصف دية، ويف فقدان العينني أو البصر أو السمع أو اللسان دية كاملة
منا مها بديالن هلا فقط فيعتربان يف اعتبار أن األصل يف الدية اإلبل وأن الذهب والفضة إ

-١٤٦انظر فيض اهللا، ص(أما أا مجيعا أصل يف حتديد مقدار الدية . بقيمة اإلبل ما
  . )٣٤٩-٣٤٤، ص١٩٨٢ والزحيلي ١٥٥
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 بل يف أقرب بلد يتعامل ا إىل أم على أساس قيمة اإل؟ باعتبارها مهبط الوحي مثال
 أم أنه ميكن يف هذه ؟ أم تقدر على أساس الذهب؟البلد اليت يراد فيه تقدير الدية

 االعتماد على معادلة ، أو حيثما خترج اإلبل من دائرة النشاط االقتصادي،البلدان
 من  وهل ميكن هلذه املعادلة أن تكون مستمدة من قيمة املائة؟ثابتة يف تقدير الدية

 أو بكلفة معيشة ،اإلبل يف عصر الرسالة وجمتمعها األول مقدرة بساعات العمل
  ؟وم واحديالشخص الواحد ل

عاصرين للتفكري كل هذه تساؤالت تتوجه إىل أهل االختصاص من الفقهاء امل
 وإن كانت هنالك ،جابة املؤصلة هلا على األسس الشرعية املتفق عليهايف وضع اإل

  .جابة على بعضها بدأت خالل السنوات األخريةحماوالت جادة لإل
وقد أضاف النص القانوين إىل الديات واألروش وحكومة العدل نفقات 

  .)٢٧٧. م( العالج الضروري وما فات من كسب 
تركه الشرع لتقدير احملكمة يتقلص كثريا عما هو عليه األمر يف ما وبذلك فإن 

  .النظم الغربية
  :لفعل الضار بدال من األساس الشخصي اعتماد األساس املادي ل- ٢

يقوم النظام اإلسالمية للمسؤولية التقصريية على واقعة مادية حبتة هي الفعل 
   وهو بذلك يركز.الضار بغض النظر عن إرادة الفاعل وأهليته
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زة إىل حق الغري أو و وهو عنصر التعدي مبعىن اا،على العنصر املادي للفعل الضار
 كما لو نفر دابة بصراخه فشردت أو أتلفت حىت ، يكون بالفعل والتعدي قد.ملكه

 وقد يكون التعدي بعدم الفعل كمن . يعلم أا تنفر بصراخه وال قصد نفارهالو مل يكن
 كما قد يكون . أصيبت وأراد ذحبها قبل أن متوتامتنع عن إعارة شفرة لصاحب شاة

 وقد .١)(ليه ليعلمه السباحةم إالتعدي بالتقصري كمدرب سباحة غرق الولد املسلَّ
  .٢٦٤أخذ مشروع القانون العريب املوحد ذا املبدأ يف مادته رقم 

وال يشترط يف التعدي أن يكون الفعل حمظورا شرعا فمن أكل إلنقاذ حياته طعام 
 كان مسؤوال مسؤولية تقصريية رغم أن فعله مباح بل واجبصاحبه غريه دون إذن 

  .٢)(شرعا
 يقلل أيضا من دور احملكمة ويصغر ،٣)(س املادي للفعل الضارإن اعتماد األسا

 وخيتلف بذلك النظام اإلسالمي عن النظم .املساحة اليت تتناوهلا اإلجراءات القضائية
 فبعض النظم الغربية تقوم ـ كما رأينا ـ على أساس شخصي .الغربية اختالفا بينا

من عنصري قصد الفعل تضي هو  خطأ أو إمهال واجب اإلثبات ،يف املسؤولية
 وإن كان التوسع يف تطبيق مبدأ املسؤولية املطلقة قد ابتعد كثريا .وإدراك الفاعل
  عن اشتراط

                                                 
   .١٠٧-٩٦ و ٨٣-٧٣، ص)١٩٨٨( الزرقا (1)
   .٧٩ص) ١٩٨٨( الزرقا (2)
   .٩٦ص) ١٩٨٨( الزرقا (3)
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  .١)(عنصري القصد واإلدراك
  :ية مسؤولية املباشر للفعل الضار على متسببهو أول- ٣

 ٢٦٥املادة (إذا اجتمع مباشر الفعل الضار مع متسببه فإن املسؤول هو املباشر 
 ويف هذا انسجام مع نظرية األساس املادي ).ن مشروع القانون العريب املوحدم

 وهذا أيضا عامل . فاملباشر هو الذي صدر عنه الفعل وليس املتسبب.للفعل الضار
  .آخر يف تقليص مساحة املقاضاة وإجراءات اإلثبات واحملاكمة

سؤولية على ات تقع فيها املءاستثنا ومن الواضح أن الشريعة مل مل وجود
 فذكر مشروع القانون العريب املوحد يف الفقرة الثانية .املتسبب العتبارات متعددة

لية على املتسبب إذا واملتسبب يكون أوىل باملسؤ«من نفس املادة املذكورة أن 
 أو ،ها لها للمباشر أو مكرِ أو كان املتسبب غار،كانت املباشرة مبنية على التسبب

 أو كان التسبب هو ،  أو تعذر تضمني املباشر،قصد دون املباشرتوافر لديه سوء ال
 وعلى الرغم من هذه االستثناءات اليت تقتضيها عدالة الشرعية فإن .»األشد تأثريا

أولوية مسؤولية املباشر تقلل كثريا من احتماالت املقاضاة غري املربرة للمنتجني 
 كما تزيد من تكاليف ،جامتالذين هم متسببون فقط يف حوادث استخدام من

  عبء اإلثبات على جانب املضرور مما جيعله يقاضي فقط يف احلاالت اليت

                                                 
ويالحظ أن بعض القوانني الغربية، وخباصة يف أملانيا . ٨٠٩ -٧٩٦، ٧٧٥ السنهوري، ص(1)

  .والنمسا وسويسرا، ال تشترط اخلطأ أو اإلمهال يف املسؤولية التقصريية 
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 األمر الذي خيفف أيضا من فرص املقاضاة غري ،يشعر فيها حبق يقيين له على املنتج
  .١)(املربرة للمنتج

  : نظام العاقلة- ٤
 ولكن املشروع ،)٢٧٣.م(إىل نظام العاقلة يف القانون املدين األردين  وردت اإلشارة

  . وإن كان هلا ذكر موسع يف املراجع الفقهية،العريب املوحد مل يتنب نظام العاقلة
ونظام العاقلة يقضي بأن يوزع عبء التعويض يف املسؤولية التقصريية الناشئة 
عن الضرر على النفس على الذكور من عشرية املضر الذين يتصلون به نسبا مبحض 

Ÿω ®االستثناء الوحيد من آية «وهو  ٢)( الذكورة وهو منهم uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 
3“ t÷z é& 4 〈 )اليت تعترب قاعدة شرعية أساسية يف التكليف) ١٦٤ :عامسورة األن. 
 ٣)( ما يعادهلا من أرش أو حكومة عدلتثىن منها ما دون مخسة من اإلبل أوويس

ه قد ال ميتلك املضر ما يساوي  ألن؛ويقصد من نظام العاقلة ضمان تعويض املضرور
   ومن، يف ذمة اجلاينى فإذا مل توجد العاقلة أو مل تستطع دفع الدية تبق.الدية

                                                 
 يالحظ هنا أن التخفيف من املقاضاة غري املربرة يؤدي إىل زيادة كفاءة النظام وعدالته (1)

 حرمان املستهلك الذي يشعر بتوفري النفقات اليت ال طائل وراءها، دون أن يؤدي إىل
 . بأحقية مطالبه وجديتها من مقاضاة املنتج

  .١٣٣، ص)١٩٨٨( الزرقا (2)
   .١٣٢ نفسه، ص(3)
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وقد اقترح الشيخ الزرقا يف مذكرته إىل اللجنة  ١)( الفقهاء من قال يدفعها بيت املال
  .٢)(الفنية ملشروع القانون العريب املوحد أن تقوم نقابته مقام العاقلة

 تتألف من أهل املضر ،اقلة هي إذن نوع من هيئة ضامنة غري حمددة العددفالع
  .أو ورثته يطالبون بسداد الدية املستحقة للمضرور ،وأقربائه

الذي   للتضامن االجتماعي املايل،وهي بذلك صيغة مبكرة يف تاريخ اإلنسانية
حصر ذه  غري أا ال تن، وهي تقوم أساسا على رابطة القرابة.ينظمه القانون

ل الدية  فتحم، فاألحناف مثال يرون أا ميكن أن تقوم على رابطة الديوان.الرابطة
  .٣)(ألهل ديوان املضر

ضر برابطة االنتساب إىل سجل واحد وأهل الديوان هم الذي يشترك معهم امل
 أو ، وهو أمر قريب جدا من االنتساب إىل مهنة معينة.ات الدولةءيف سجالت عطا

  . أو جوار معني يف مدينة كبرية،قرية ما
لي وكان بوالتضامن بني أفراد األسرة أو العشرية أمر قدمي عرفه النظام الق

خيضع للعادات واألعراف القبلية والعشائرية وتتدخل يف تعيينه وحتديده زعامات 
   وحصره يف، وقد حدد اإلسالم معامل هذا التضامن.القبيلة

                                                 
، ١٠، واحمللى البن حزم، ج ١٣٦-١٣٥ وفيض اهللا، ص١٣٥-١٣٣ نفسه، ص(1)

   .٤٠٢ص
لعصر ، ويالحظ أن مبدأ تعويض اين عليه من بيت املال عرفه ا١٣٥ الزرقا نفسه، ص(2)

  . ٨١-٤٥، ص)١٩٧٨(انظر يعقوب حممد حيايت . ١٩٥١احلديث بعد عام 
   .١٧٨ اخلفيف، القسم الثاين، ص(3)
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  .ى املسؤولية التقصريية وحدهابة علتاملسؤولية املالية املتر
  :احلرمان من املرياث والوصيةو الكفارات - ٥

 ؛أضافت الشريعة يف حالة القتل اخلطأ مسؤولية أخالقية دينية هي الكفارة
ق رقبة أو التصدق توالكفارة هي ع ١)(  كما ذكر املالكية»وذلك خلطر الدماء

Zπ ®متتابعني  وإال فصيام شهرين ،بثمنها t/öθ s? z⎯ÏiΒ «!$# 〈 )(وتربط اآلية الكرمية  ،٢
 على الرغم من أن اجلناية وقعت خطأ عن غري ،بني الكفارة والتوبة من اهللا تعاىل

 األمر الذي جيعل الكفارة بالعتق أو الصدقة جزءا أصليا من جزاء .قصد فال إمث فيها
نية  وواضح أن الكفارة هنا مسؤولية أخالقية دي.الفعل الضار مضافا إىل الدية

 أو دينية )عتق أو صدقة(وهي ذات أهداف اجتماعية إنسانية  ،تفرضها الشريعة
  ).صيام(ذيبية 

 عمال بعموم نص ،ويضاف إىل الكفارة أيضا احلرمان من املرياث والوصية
ويلحق بقتل النفس اإلجهاض  ٣)( وبعدا عن أية شبهة، األحاديث الواردة بذلك 

  .٤)(صية عند األحنافمن حيث احلرمان من املرياث والو

                                                 
   . نقال عن حاشية العدوي١٤١ فيض اهللا، ص(1)
   .٩٢ سورة النساء، اآلية (2)
   .١٤٣-١٤٢ و ١٣٨-١٣٧ فيض اهللا ص(3)
   .١٥٥ فيض اهللا، ص(4)
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  ثانيا ـ اآلثار االقتصادية للنظام اإلسالمي للمسؤولية التقصريية 
سنبحث حتت هذا العنوان اآلثار االقتصادية اليت يؤدي إليها النظام اإلسالمي  

ليه هذا النظام من حيث إ وسيشمل ذلك دراسة ما يؤدي .للمسؤولية التقصريية
 وتأثريه ،ديد توقعام حول املسؤولية التقصرييةتأثريه على قدرة املنتجني على حت

وبذلك ندرس تأثر سلوك املنتج  ،دماتبالنسبة للسلع واخلعلى تكاليف اإلنتاج 
   .املسؤولية التقصرييةبفيما يتعلق 

وسندرس أيضا أدوات نظام املسؤولية التقصريية اإلسالمي يف حتقيق هدف 
 اإلضرار بالغري وردع املستهلك عن  مث يف حتقيق هديف ردع املنتج يف،التعويض

 وكذلك فإننا سنتعرض ملوضوعي ضمان الدولة للمضرورين يف ،التعرض للضرر
 واآلثار االقتصادية واالجتماعية ،حالة عدم توفر تعويض هلم من طرف املضر

خريا سأختم باحلديث عن توازن املنتج وتوازن املستهلك يف ظل النظام أ و،للكفارة
  .ؤولية التقصرييةاإلسالمي للمس

  .قدرة املنتج على توقع عبء املسؤولية التقصريية يف النظام اإلسالمي) ١
إذا استطاع منتج السلعة أو اخلدمة تقدير العبء املتوقع نتيجة ملسؤولية 

 فإن بإمكان عندئذ أن يدخل ،التقصريية عما قد تسببه سلعه أو خدماته من أضرار
ة أو اخلدمة، وبالتايل فإن سعر البيع للمستهلك ذلك العبء يف عناصر تكلفة السلع

   األمر الذي،سيضمن ذلك العنصر
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. يعين أن املنتج يوزع عبء املسؤولية التقصريية على املستهلكني من خالل السعر
حبيث يكون عند تساوي  ؛وهذا يؤدي بدوره إىل إعادة النظر يف توازن املنتج

يراد اهلامشي للسلعة أو لية ـ مع اإلالكلفة اهلامشية ـ مبا فيها كلفة املسؤو
 وهذا ما يسمى باستيعاب عبء املسؤولية التقصريية ضمن النفقات .اخلدمة

Internalization Of Liability Butden. مسنت  فلو فرضنا مثال مصنعا لأل
ولو كان نظام  . ويسبب هلم سرطان الرئة،لهمي فيوسخ غس،يؤذي بدخانه جريانه
ة حبيث ال حيمل املصنع أية مسؤولية عن هذه األضرار فإن هذه املسؤولية التقصريي

بالنسبة للمصنع الذي استطاع أن  Externalityضرار تعترب تكلفة خارجية األ
أما إذا فرض نظام املسؤولية على الصناع . يقوم بعملياته اإلنتاجية دون أن يتحملها

ر التكاليف املتوقعة مسنت أن يقد واستطاع مصنع األ،حتمل تكاليف هذه األضرار
لعبء هذه املسؤولية فإنه ميكنه إدخاهلا ضمن تكلفة اإلنتاج والبيع حبيث يعيد 

ويستخلص توازنه اجلديد بني  ،حسابات اإلنتاج على ضوء جمموع التكاليف هذه
  .التكلفة اهلامشية واإليراد اهلامشي

ضطر وال شك أن هذا التوازن ـ من خالل فعالية آلية السوق نفسهاـ سي
املنتج للموازنة بني الكلفة اهلامشية لعبء املسؤولية التقصريية وبني التكلفة اهلامشية 

 فلو كان بإمكان املصنع جتنب عبء املسؤولية املتوقع عن طريق زيادة .لتجنبها
استثماره يف تدابري منع الضرر الناشئ عن دخانه من الوصول إىل املضرورين 

ادة االستثمار يف تدابري السالمة ـ كأن يزيد يف  فإنه سيستمر يف زي،احملتملني
به الريح إىل السكان حارتفاع مدخنته حبيث تطلق دخاا يف أعايل اجلو فال تس

  ااورين أو يضع
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 وذلك حىت تلك ،خلإ ،املصايف الغازية املناسبة اليت تزيل املواد امللوثة من الدخان
تدابري السالمة مع العبء اهلامشي املتوقع النقطة اليت تتساوى فيها الكلفة اهلامشية ل

  .للمسؤولية التقصريية
وهنالك عوامل متعددة تؤثر يف قدرة املنتج على توقع عبء املسؤولية منها ما 
يتعلق بذات املنتج ونظرته للمخاطر وللمستقبل واألدوات العلمية أو النماذج اليت 

ته لسلوك املستهلك فيما  ومنها ما يتعلق بتوقعا،يستعملها يف حساب التوقعات
 ومنها ما يتعلق بسلوك ، ومعرفته باملخاطر املتوقعة،يتعلق برفع دعوى املسؤولية

لك درجة من عدم التيقن ال  وكذلك فإن هنا.القضاء وما سيحكم به من تعويض
 ونظام املسؤولية السائد يف اقتصاد معني .بد منها كلما كان األمر متعلقا باملستقبل

 وإمنا يؤثر أيضا على ، على سلوك القضاء ومقدار التعويض احملكوم بهفقطال يؤثر 
سلوك كل من املستهلك واملنتج من حيث تثمينهما للمخاطر وسلوكهما فيما 

  . إخل،يتعلق برفع الدعوى والدفاع فيها
  أ ـ سلطة القضاء يف حتديد التعويض

 تعرف أنواع فالنظام اإلسالمي للمسؤولية التقصريية مبا يتضمنه من قواعد
وال تعترب ،  وحتدد مقدار التعويض يف كثري من األحيان ،الضرر الذي يعوض عنه

  بعض األضرار على أساس كوا أضرارا غري
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ة القضاء ط إمنا يقلل إىل حدود كبرية سل،وبالتايل ال تتطلب التعويض عنها ١)( مادية
  . ويف حتديد التعويضات املناسبة هلا،يف تقدير األضرار

ذا أخذنا بعني االعتبار أن التعويضات عن األضرار احملتملة على املمتلكات فإ
 ألن هلا أسواقا تقوم ؛هي بطبيعتها أكثر قابلية للتنبؤ من تعويضات األضرار اجلسمية

بتثمينها يف حني أن الشرع والقيم اإلنسانية معا متنعان وجود سوق لتقييم اإلنسان 
لمسؤولية التقصريية يزيد قدرة املنتج على التنبؤ  فإن النظام اإلسالمي ل،وأجزائه

  .مقارنا مع النظام الغريب
فاألضرار اجلسمية قد وضع هلا الشرع تعويضات حمددة وردت بكثري منها 

 فقد نص مشروع قانون املعامالت املالية العريب .نصوص من احلديث الشريف
 كما هو مقرر ،٢)( أحكام الديات واألروش وحكومة العدل«املوحد على أن تطبق 
 فيما يتعلق بالتعويض املايل الناشئ عن املسؤولية التقصريية يف »يف الفقه اإلسالمي

  .٣)(.)٢٧٧. م(حالة الضرر بالنفس وما دوا 

                                                 
تاج إىل تفصيل؛ ألننا نبحث هنا يف النتائج واآلثار إن هذا إمجال حي:  وال يقال هنا(1)

أساسيات النظام «االقتصادية ملا فصلناه يف اجلزء األول من هذا القسم حتت عنوان 
 فلريجع إليها من يرغب يف ٤٦-٤٣وخباصة الصفحات » اإلسالمي للمسؤولية التقصريية

   .التفصيل
هو بدل ما دون النفس من ضرر، وقد : واألرش. هي املال الذي هو بدل النفس:  الدية(2)

أما حكومة العدل فهي أرش ما مل يرد فيه نص من . تستعمل الواحدة مبعىن األخرى
 وكذلك الزحيلي، ١٩١، ١٥٧انظر الشيخ علي اخلفيف، القسم الثاين، ص. الشارع
  .٣٢٨ص

   .٢٢٦، ص)١٩٨٨( الزرقا (3)
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 وقد ورد النص عليها يف القتل اخلطأ يف .١)(والدية متفق عليها بني املذاهب
 وبينت ، حددت مقدارها، ووردت فيها أحاديث كثرية،)٩٢:٤(القرآن الكرمي 

  .٢)(.طريقة دفعها وتفاصيلها األخرى
 ،واألروش عما دون النفس من ضرر ورد حتديدها أيضا بنصوص األحاديث

 ، مثل قطف األعضاء كاليد،اليت فصلت ما يستحق يف كثري من أنواع األضرار
ضها  أما اجلروح فقد ورد يف بع. أو زوال املنافع كالسمع والعقل، واألنف،والسن

  .٣)(.مما هو حمدد املعامل أحاديث حتدد أروشها أيضا
 فترك الشرع تقديره ،وأما ما دون ما ورد فيه النص من ضرر بالنفس البشرية

   وهو ما يسمى حبكومة. مستعينا باخلربة الفينة،للقضاء

                                                 
   .١٦٦ اخلفيف القسم الثاين ص(1)
والدية يف حالة . ١٩٠-١٨٤، واخلفيف، القسم الثاين، ص٣٣٠-٣٢٨ الزحيلي، ص(2)

املسؤولية التقصريية هي مائة من اإلبل تدفع على ثالثة أقساط سنوية عند مجيع املذاهب 
أو قيمتها بعملة البلد، والبلدان اليت تطبقها تصدر فيها عادة ) ١٨٧اخلفيف، ص(

  .ة املائة من اإلبل بعملة بلدهاتعليمات من اهليئات القضائية العليا بتحديد قيم
 لتفاصيل هذه األروش تراجع يف مواضعها من كتب الفقه، وقد أورد كل من الزحيلي، (3)

 تفصيالت األروش واألحاديث اليت ١٥٢ -١٤٦، وفيض اهللا، ص٣٤٧ -٣٤٤ص
  .أفادا
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  .١)( وهو تقدير مقيد حبدود الديات واألروش نفسها،العدل
اء من خالل نصوصها األصلية من قرآن  سو،كل ذلك يدل على أن الشريعة

 حدودا ت قد حد، أم من خالل قواعدها وأصول االستنباط فيها،وحديث
ووضعت مقادير للتعويضات عن األضرار اليت تصيب النفس وما دوا من أعضاء 

 حبيث مل تترك للقضاء إال خيارا قليال ـ هو فقط يف حكومة العدل وهو ؛وحواس
 ، وهذه املقادير تطبق على مجيع الناس، يف حتديد التعويضنفسه مقيد كما رأينا ـ

 ، وخربام،ن كفاءامعدون النظر إىل دخوهلم احلالية أو املتوقعة، وبغض النظر 
 واألروش، وحكومة العدل مل ، أي أن الشريعة بتحديدها للديات.وسائر مؤهالم

فيض الدخول املستقبلية تترك ذلك للقضاء ليحسبه على أساس تقدير القيمة احلالية ل
  املتوقعة، بل حددت هذه التعويضات

                                                 
ء ال ميكنها  فإذا كان أرش اليد السليمة نصف الدية مثال، فإن حكومة العدل يف اليد الشال(1)

وإذا كان يف فقدان السمع أو البصر دية كاملة، فإن ضعف . أن تتجاوز أرش اليد السليمة
ويالحظ من استعراض أقوال . واحد منهما ال ميكن لتعويضه أن يتجاوز مقدار الدية

الفقهاء يف حكومة العدل أم إمنا يقصدون ا دائما ما هو دون الدية أو األرش، حبيث 
ش ذلك العضو أو احلاسة دائما هو احلد األقصى حلكومة العدل فيما يصيب يكون أر

انظر مثال املغين البن قدامة يف كتاب . العضو أو احلاسة مما هو دون فقداا كاملة
 . وغريه ٦٤١ ـ ٦٢١ وخباصة ص٩اجلراحات، ج
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   ١)(ني كلهم مهما كانت دخوهلم احلالية واملتوقعةمبالتساوي للمسل
به نظام الديات واألروش هذا ما عمدت إىل تطبيقه بعض الواليات يف شوقد ي

ا لألضرار اليت ميكن أن يتعرض هل Indlnityأمريكا من مبدأ حتديد مبالغ حمددة 
 وقد طبق هذا املبدأ أيضا يف نظام عدم .العمال يف نظام تأمني إصابات العمل

وبذلك تكون الشريعة قد سبقت يف عدم ترك  .No Faultالبحث عن اخلطأ 
ن كال من إخرى بدرجات عديدة إذ تقييم النفس البشرية وأجزائها كل األنظمة األ

ن الرجوع إىل احملاكم نظامي إصابات العمل وعدم البحث عن اخلطأ ال مينعا
 أو املضر يف نظام ،ملقاضاة منتج املواد أو اآلالت الضارة يف نظام إصابات العمل

  .عدم البحث عن اخلطأ فيما يزيد عن املبلغ احملدد الذي يفرضه النظام لكل إصابة
وهذا مما جيعل قدرة املنتج على التنبؤ مبقدار عبء املسؤولية التقصريية عالية يف 

 بل تتركها ،اإلسالمي إذا ما قورنت مع النظم اليت ال حتدد هذه املقاديرالنظام 
  .لتقدير احملاكم

                                                 
ولكن . قعة قد يظَن أن حكومة العدل تقوم على أساس احتساب الدخول املستقبلية املتو(1)

هذا الظن غري صحيح لسبب هام هو أن حكومة العدل حمدد جمال عملها فيما مل ينص 
فال ميكن مثالً زيادة . عليه من اجلروح، أي أا يلجأ إليها فيما هو دون الديات واألروش

دية شخص متعلم ـ يف مقابل دية الشخص اجلاهل ـ عن طريق حكومة العدل أخذًا 
  .ق بني دخليهمابعني االعتبار للفرو
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  ب ـ أثر املباشرة واألساس املادي للمسؤولية على قدرة املنتج على التنبؤ
التنبؤ بعنصرين هامني من عناصر نظام املسؤولية على وتتعزز قدرة املنتج 

 وعنصر األساس املادي ،اشرة يف الفعل الضارالتقصريية يف اإلسالم مها عنصر املب
  .١)(للمسؤولية

 وحيمي املتسببني إال إذا ،أما عنصر املباشرة فريتب املسؤولية على فاعل الضار
 وقد ذكرت األحوال اليت تستدعي مسؤولية .وجد مربر يستدعي مسؤولية املتسبب

 من مشروع ٢٦٥املتسبب يف اجلزء األول من هذا القسم كما نصت عليها املادة 
 ويستنتج من دراسة هذه األحوال أن الشريعة وضعت .القانون العريب املوحد

شروطا قاسية إلثبات مسؤولية املتسبب بسبب بعده عن القيام بالضرر يف حني 
  اكتفت بالضرر

                                                 
 ميكن إضافة عنصر التقادم يف مساع دعوى املسؤولية التقصريية، وهو ما نصت عليه املادة (1)

فإن التقادم يف مساع دعوى املسؤولية يزيد أيضا .  من مشروع القانون العريب املوحد٢٧٦
  .من قدرة املنتج على التنبؤ برفض مساع دعوى املسؤولية بعد مدة معينة

 أتعرض هلذا املوضوع لسببني أوهلما أن مبدأ التقادم مشترك بني نظم املسؤولية ولكنين مل
وثانيهما أن الفقه اإلسالمي إمنا أخذ مببدأ التقادم مراعاة ملصلحة استقرار . التقصريية كلها

املعامالت، وليس استنادا إىل نص من الكتاب أو السنة، فالتقادم يف الفقه اإلسالمي إذن 
ته، أو تقصر حسب املصاحل املطلوب مراعاا، دون التقيد مبا سوى املبادئ قد تزاد مد

العامة للعدالة، وصيانة احلقوق بني الناس، فمدة التقادم ليست إذن من صلب النظام، 
  . ٢٢٥ و١٣١، ص)١٩٨٨(انظر الزرقا . حبيث تعترب ثابتة ال تتغري
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 فربط املسؤولية باملباشرة وحتديد .١)( املباشرالوحصوله بفعل املضر يف ح
 .د يف قدرة املنتج على التنبؤ بعبء املسؤولية التقصرييةاالستثناءات على ذلك يزي

يتضح ذلك يف مقارنة مسؤولية من حيفر حفرة يف طريق عام ـ مقاويل حفريات 
وهو (الشوارع مثال ـ بإذن احلاكم دون وضع التحذير املناسب عليها 

 ما  جتاه)وهو مباشر( مع مسؤولية سائق السيارة اليت وقع بركابه فيها .٢)()متسبب
  .٣)(أصاب الركاب من ضرر

لمسؤولية التقصريية فهو يزيد املسؤولية وضوحا لوأما اعتبار األساس املادي 
 واألساس املادي للمسؤولية قائم على حصول .مما يعزز أيضا قدرة املنتج على التنبؤ

 ألن التعويض يف ؛الضرر بفعل املباشر دون النظر إىل ظروف األخري الشخصية
نها جرب الضرر الذي أصاب  اليت يقصد م»من اجلوابر«تقصريية املسؤولية ال
 )التذكري( والذكر ، واجلهل والعلم،ولذلك شرع اجلرب مع اخلطأ والعمد ؛املضرور
 ولقد استثىن مشروع القانون العريب املوحد .٤)( وعلى اانني والصبيان،والنسيان

  حالة واحدة

                                                 
 . ٧٨-٧٤، واخلفيف، القسم األول، ص٢٣-١٩ الزحيلي، ص(1)
واملتسبب هنا متعد بعدم حتذيره رغم افتراض اإلذن من احلاكم . ٨٢، ص)١٩٨٨(الزرقا  (2)

  .باحلفر يف طريق الناس 
) الضامن(أما إمكان رجوع السائق . ٣٠٧ ذكر مثل هذا املثال ابن رجب يف القواعد، ص(3)

لية املباشر على احلافر فأمر آخر، ينبغي فيه إثبات التعدي بينما ال يشترط ذلك يف مسؤو
  .وهو السائق 

 من كالم اإلمام عز الدين بن عبد السالم يف كتابه قواعد األحكام كما نقله الشيخ الزرقا (4)
  . ٩٧، ص)١٩٨٨(
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 عندما تنعدم إرادة املضر انعداما  وهي،فقط من حاالت األساس املادي للضرر
  .١)( كامال حبيث يصبح جمرد أداة

 ،وينبغي أن نالحظ أن اعتبار األساس املادي يزيد يف مسؤولية املضر احملتمل
رغم أنه جيعلها أكثر وضوحا وحتديدا فهو مع زيادة القدرة على التنبؤ يوسع يف 

 وال .وفاقد الذاكرة واجلاهلساحة املسؤولية التقصريية فيحملها للمجنون والصيب 
  . بل جتب يف أمواهلم،يعين كون الويل هو املطالب ا أنه يتحملها يف ماله هو

   ج ـ أثر التعويض عن الكسب الفائت على قدرة املنتج على التنبؤ
ومن جهة أخرى فإن مشروع القانون العريب املوحد قد أضاف إىل مسؤولية 

  هو التعويض، بؤ بعبئها صعوبة التنمن  يزيد ،ااملضر عنصر

                                                 
ال يكون مسؤوالً من وقع الضرر منه مباشرة أو :  من املشروع على أنه٢٦٦ نصت املادة (1)

وقد ذكر الشيخ الزرقا أمثلة، «.اإلرادةتسببا بفعل قوة قاهرة جتعله جمرد أداة ال تتحرك ب
يكون املضر فيها مسؤوالً يف الشريعة، دون القانون الوضعي املصري املبين على النظرية 
الشخصية للفعل الضار، منها سائق انبهر بصره بربق خاطف فلم يعد يرى ما أمامه 

ارته على فأصاب شخصا، وسائق انفجر حمرك سيارته أو انكسرت عجلته أو انزلقت سي
  .٩٨، ص)١٩٨٨(الزرقا : انظر. أرض لزجة

أما مثال انعدام إرادة املضر فما ذكره الزرقا من شخص محلته رياح عاتية، وألقت به على 
  .)١٠١-١٠٠نفسه، ص. (شخص آخر أو مال فأضره أو طفل رمى به كبري آخر فآذاه
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 وقد ترك .١)(عما فات املضرور من كسب نتيجة ملا أصابه من ضرر يف النفس
  .للقضاء تقدير ما يتحمله املضر من الكسب الفائت

وهذا االجتهاد املتعلق بضمان ما فات املضرور من كسب مل أجد له أمثلة 
 فقد .ب املال املغصوب فيما سبق إال فيما يتعلق بكسىفيما حبثه الفقهاء القدام

 ، فمنهم من قال بضمان الغاصب ملا فات من أجرة.اختلفوا حول مشوله بالتعويض
 من القانون ٢٦٦ وقد أكد الشيخ الزرقا يف حتليله للمادة .٢)(ومنهم من رفض ذلك

 أما ،ال شك فيه«األردين أنه ال ينبغي أن يشمل الضمان إال الكسب املؤكد الذي 
كما أنه ناقش أقوال بعض الفقهاء احملدثني الذين قالوا  .٣)(» فالاملأمول االحتمايل

أن الشريعة أخذت يف جنايات النفس مببدأ «بضمان الكسب الفائت على اعتبار 
زامي الذي يفترض أن يغطي مجيع األضرار دون أن تفسح جماال للمجين لالتسعري اإل

 وكذلك .»فاته من كسبعليه أو لسواه للمطالبة مبزيد من التعويضات لقاء ما 
 من املشروع العريب ٢٧٧فإنه مل يذكر الكسب الفائت يف مقترحه للمادة 

وهو ذا يؤكد االجتاه السائد بني الفقهاء من تقليل دائرة صالحيات  .٤)(املوحد
   وبالتايل،احملكمة يف حتديد التعويض

                                                 
كسب الفائت، وإن  أيضا على مشول التعويض لل٢٧٠، وقد نصت املادة ٢٧٧ املادة (1)

وقد أورد القانون األردين . كانت اشترطت أن يكون فواته نتيجة طبيعية للفعل الضار
  . من املشروع العريب املوحد٢٧٠ ما يشبه نص املادة ٢٦٦مبادته 

  .١٣٠-١١٢ و٦٦-٦٠ واخلفيف، القسم األول، ص٣٨٥-٣٨٣، ص٥املغين، ج  (2)
  . ١١٨، ص)١٩٨٨(الزرقا  (3)
 . ١٣٩ـ١٣٧ نفسه، ص(4)

 80



 

  .١)( التقصرييةتهزيادة قدرة املنتج على التنبؤ بعبء مسؤولي
ى الرغم من ذلك فإن إدخال عنصر الكسب الفائت يف التعويض يف وعل

 وخباصة ،مشروع القانون العريب املوحد قد ال يبلغ مدى ما وصله يف التطبيق الغريب
 حيث تدخل القيمة احلالية لفيض الدخول املستقبلية ،يف الواليات املتحدة األمريكية
 ومل »ما فات من كسب«لى  ألن املشروع أكد ع؛املتوقعة يف تقدير التعويض

 وبالتايل فإن ما أعطاه املشروع من صالحية للمحاكم يف .يذكر الدخل املتوقع
 ،تقدير ما يلزم التعويض عنه إمنا هو مقيد ـ من حيث املبدأ ـ مبا فات من كسب

  .وليس شامال ملا هو متوقع يف املستقبل البعيد أم القريب
لي هلذا النص من قبل احملاكم قد يؤدي  غري أنه يالحظ أيضا أن التطبيق الفع

 وإىل وجود اجتهادات جديدة ال تتقيد باآلراء السائدة يف ،إىل التوسع يف تفسريه
 وبذلك فإن إدخال الكسب الفائت يف التعويض .الكتابات الفقهية املوجودة حاليا

د  وذلك يرتبط دون شك مبتغريات عديدة ق.ع صالحيات القضاءيقد يفتح اال لتوس
  .يكون من أمهها األفكار والظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة عند التطبيق

                                                 
 يؤكد الشيخ علي اخلفيف يف أكثر من موضع على أنه ال جمال للتعويض عن الضرر املتوقع (1)

وقواعد الشريعة تأىب التعويض إال عن الضرر املاثل الواقع فعالً، الذي ميكن » :فيقول مثالً
ال تقوميه باملال، أما املتوقع فال تعويض فيه؛ ألنه معدوم وقت حدوث األذى باجلسم و

 . ٤٦القسم األول، ص«قيمة للمعدوم، فال تصح مقابلته باملال 
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 من ٢٧١ويضاف إىل عنصر الكسب الفائت نقطتان أخرتان أضافتهما املادة 
 وتوسعان من ، ومها تقلالن من قدرة املنتج على التنبؤ.املشروع العريب املوحد

 و .التعويض عن الضرر األديب عموما) ١ : وهاتان النقطتان مها.صالحيات احملاكم
 . ضرر أديب بسبب موت املصاب منتعويض األزواج واألقربني عما يصيبهم) ٢

وواضح أن التعويض عن هذين النوعني من الضرر قد وضع باإلضافة إىل ما نصت 
وهو يفسح جماال رحبا للسلطة القضائية يف تقدير  .عليه املواد األخرى من املشروع

  .ن التعويضهذا النوع م
كل ما سبق يف الفقرة ج هذه يقلل ـ دومنا شك ـ من قدرة منتج السلعة أو 

 ويضاف إىل ذلك العوامل . ويزيد من عدم يقينهتهاخلدمة على التنبؤ بعبء مسؤولي
م اليقني فيما يتعلق بسلوك القضاء من حيث اإلثبات والبينات وإجراءات دالعامة لع

  .خلإ ،ضرور من حيث جتنبه للمخاطر وجلوءه للقضاء وسلوك امل،املقاضاة والتنفيذ
وقد يصعب القول فيما إذا كان أثر هذه العوامل أكثر ـ أو أقل ـ من 

يب ي ألن ذلك حيتاج إىل استقراء لواقع جتر، الفقرتني آ و بالعوامل املذكورة يف
ولكنه ـ مع ذلك ـ فإنه ميكن القول ـ  .معني تطبق فيه هذه النصوص مجيعا

نان ـ إن دائرة صالحية القضاء هي يف النظام اإلسالمي أصغر مما هي يف باطمئ
 وخباصة أن التعويض عن الكسب الفائت ،النظام السائد يف الواليات املتحدة اليوم

والتعويض عن الضرر األديب بكل أنواعه أمران ال يتمتعان بدعم يذكر يف أوساط 
  املعاصرين فقد قبلها البعض واعترض أما بني الفقهاء .األحباث الفقهية التقليدية
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 وإن كانت مل حتظ مبناقشة تفصيلية للمزايا واملساوئ يف كل ما ،عليها آخرون
 فإن كثريا من القوانني العربية املعاصرة قد أخذت ،ومن جهة أخرى. قرأته حوهلا

 والتعويض عن الضرر األديب مبا يف ذلك تلك تمببدئي التعويض عن الكسب الفائ
ني اليت اعتمدت بصورة جادة على مصادر الفقه اإلسالمي كالقانون األردين القوان

  .ومشروع القانون العريب املوحد
  ارتفاع التعويضات يف النظام اإلسالميمدى ) ٢

ـ كما رأينا ـ ارتفاع  ظام السائد يف الواليات املتحدة األمريكية هوإن الواقع يف الن
اع إمنا ف االرت ولكن هذا.ثمانينات من القرن احلايل وخباصة يف السبعينات وال،التعويضات

 تغريات يف نصوص ى وليس بناء عل،هاي بقضاا وحملف،جاء بقرارات من احملاكم
  . بل متروك هلا،القوانني فهو مرتبط إذن باتساع صالحيات اجلهاز القضائي

ت  فقد رأينا أن الشريعة ضبط،أما يف النظام اإلسالمي للمسؤولية التقصريية
  . أخرجتها من دائرة التقدير القضائي إىل النص القانوين،كثريا من هذه التعويضات

  أ ـ أنواع الضرر القابل للتعويض يف الشريعة
 ييتحدث الفقهاء عن أربعة أنواع من األضرار هي حسبما يعرفها الشيخ عل

  :١)(اخلفيف

                                                 
  .١٢٧-١٢١، ص)١٩٨٨( والزرقا ٥٦-٥٤ اخلفيف القسم األول، ص(1)
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  .ب النفس البشرية أو أجزاء منهاي وهو ما يص، الضرر اجلسمي-١
 وهو ما يصيب اإلنسان يف شرفه وعرضه وعاطفته ومسعته ، الضرر األديب-٢

   .ومركزه االجتماعي واعتباره املايل
  . وهو ما يفوت مصلحة غري مالية، الضرر املعنوي-٣
  .١)( وهو ما يتلف ماال أو بعضه أو ينقص قيمته، الضرر املايل-٤

  .ني العلماءوالتعويض واجب يف الضرر اجلسمي واملايل بال خالف ب
ويرى الشيخ اخلفيف أن التعويض عن الضررين األديب واملعنوي غري متوجب 

   فال مقابلة إذن بني،ألنه ليس فيهما ما يقوم مبال ؛أصال

                                                 
 Pecuiary Harm يالحظ أن الضرر املايل، كما يعرفه الفقهاء خيتلف عن الضرر املايل (1)

ل التعبري الذي استعمله ولع. عند الغربيني كما عرفناه يف القسم الثاين من هذا البحث
النوع (إذ إنه يشمل الضرر اجلسمي . الضرر املادي أوسع وأرحب» الشيخ الزرقا وهو

وهذه ). النوع الثالث(وأنواعا من الضرر األديب ) النوع الرابع(والضرر املايل ) األول
عنها من ضرر األنواع يعتربها الزرقا إما أضرارا مادية حسية كاألمل، أو ملحقة ا ملا ينشأ 

مايل كاإلساءة إىل السمعة املالية واملهنية، فالضرر املادي حسب رأي الشيخ الزرقا قد 
يكون من حيث طبيعته، أقرب إىل الضرر املايل الذي تناوله القسم الثاين، من البحث، 
ولكنه ينبغي أن نالحظ أن التعريف الذي أوردناه هناك للضرر املايل ال ينطبق متاما على 

رر املادي؛ ألن الضرر على النفس يف الشريعة ال يرتبط باملنفعة احلدية ألموال الض
املضرور، وإمنا يرتبط بالتعريف الشرعي لألذى، وهو نقص يف املنفعة أو اجلمال أو 

اخلفيف، القسم األول، : انظر كذلك)  وغريها٦٦٥ – ٦٢١، ص ٩املغين، ج (كليهما 
  . ٤٦ص 
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 والتعويض إمنا شرع ،ال جيرب الضررعنهما  كما أن التعويض ،التعويض والضرر
  .١)(جلرب الضرر

 ، كاألمل واملعاناة، األضرار األدبية يرى الشيخ الزرقا أن بعض،ويف مقابل ذلك
 هي من نوع األضرار املادية ،٢)(أو إساءة السمعة ذات العالقة بالثروة والدخل

  .٣)( فهي لذلك تقبل التعويض،امللحقة بالضررين األول والرابع
 خيالف فيه ،على أنه يالحظ أن مشروع القانون العريب املوحد قد حنا حنوا

 ويعترب الضرر األديب مما يقبل التعويض املايل، بل ،فقه اإلسالمياآلراء املعروفة يف ال
  يضيف أيضا التعويض عن احلزن واألسى

                                                 
ويالحظ أن انتفاء التعويض عن الضرر األديب . ٥٧-٥٥ اخلفيف القسم األول، ص(1)

حقق ـ كما يقول الشيخ اخلفيف ـ إما تواملعنوي ال مينع وجود الردع القانوين الذي ي
بالعقوبة الزجرية، كاحلد يف القذف والتعزير يف غريه، أو بالغرامة املالية اليت حتصلها الدولة 

  .من املضر
، الذي هو نوع من الضرر على النفس اإلنسانية مما يقبل  إدخال األمل يف الضرر احلسي(2)

التعويض، هو اجتاه قدمي عرفه الفقه اإلسالمي، وحتدث عنه اإلمام أبو يوسف الذي 
  ).٥٥٦، ص٦حاشية ابن عابدين، ج(أوجب حكومة العدل يف األمل 

عة منها وأما السمعة ذات العالقة بالثروة والدخل فهي مسألة هلا شواهد كثرية يف الشري
إن «: شركة الوجوه اليت تقوم على مسعة الشركاء وحدها، ومنها ضمان الرجل إذا قال

 ومثاهلا اليوم ما ٨٥ص) ١٩٨٨(الزرقا : انظر. مث تبني أنه ليس ابنه» هذا ابين فبايعوه
  .حيدث يف األسواق املالية نتيجة مقالة أو إشاعة

  . ١٢٧-١٢١، ص)١٩٨٨( الزرقا (3)
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 ويبدو أن هذه .)٢٧١املادة (الذي سببه ضرر أدى إىل وفاة الزوج أو األقرباء 
التوسعة للضرر القابل للتعويض اجتهاد جديد مبين على النصوص العامة اليت متنع 

  .١)(اج إىل دراسة تفصيلية من فقهاء الشريعةتا حي وهو مم،الضرر
 يعطي صالحيات كبرية يف تقدير التعويض ٢٧١وهذا املبدأ الذي تبنته املادة 

 وخباصة أنه يتضمن تعويضات لبعض الورثة يف حالة الوفاة إضافة إىل ،للمحاكم
   مما يتيح،الدية دون فرض أية قيود حمددة على ذلك

                                                 
أما الضرر األديب اخلايل من اآلثار املالية، وهو من األمور االعتبارية :  الزرقا يقول الشيخ(1)

احملضة، كالشرف والسمعة، فإنه خيضع لقواعد التعزير الشرعي، وهو ليس جماالً صاحلًا 
  .للتعويض املايل فيما عرف من أساليب الشريعة يف معاجلة االحنراف

ربها  خمالفة شرعية صارخة بإضافتها تعويضا أما بالنسبة لتعويض الزوج واألقارب فيعت
بينما الشريعة حسمت اخلالف !! آخر ال حدود له فوق الدية، حتت اسم الضرر األديب

آخر يف موضوع، وحددت مقدار الدية يف اجلناية على النفس، وأعلن رسول اإلسالم ـ 
  .١٢٦ص) ١٩٨٨(الزرقا :  املسلمون تتكافأ دماؤهم : صلى اهللا عليه وسلم ـ قوله

مل جيز أن يعطى «أما الشيخ اخلفيف فيقول عن التعويض عن الضررين األديب واملعنوي إنه 
املال فيهما تعويضا؛ ألنه إذا أعطي كان أخذ مال ال يف مقابلة مال، وكان هذا من أكل 

  . ٥٦اخلفيف القسم األول، ص. »املال بالباطل، وهو حمظور
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  .١)(يل بالتعويضللمحكمة الفرصة للتغا
 فإذا نظرنا إىل االجتاه السائد الذي جرى عليه الفقه ،ويف مقابل ذلك

 باقتصار التعويض على الضرر الذي ، مما هو معتمد لدى مجهور الفقهاء،اإلسالمي
تأثري على الا على نظرية دف إىل  فإنه ميكن اعتباره قائم،يصيب النفس أو املال

ور احملتمل ـ باقتصار التعويض على الضرر املادي سلوك املستهلك ـ وهو املضر
 واستبعاد كل ،وال شك أن ذلك يساعد يف ردع املستهلك من جهة .املتقوم

 .من جهة أخرى Moral Hazardاحتمال لسوء استغالله للضرر كأداة للكسب 
 أوالمها إهدار الضرر القليل .ويتأكد هذا اهلدف بنقطتني حتدث عنهما الفقهاء

وثانيتهما البعد عن األحوال اليت يكثر فيها  ٢)( امح فيه الناس يف العادةالذي يتس
تأثري العوامل النفسية واالجتماعية لدى القاضي واخلرباء على حتديد مقدار التعويض 
مما قد يؤدي إىل املغاالة فيه أو إىل تقليله حسب الرتعات الفكرية وامليول النفسية 

  لضرر املايل الذي والتركيز على حاالت ا،السائدة

                                                 
نص سيعيدنا إىل التشابه مع النظام الغريب من حيث  إن التحليل االقتصادي هلذا ال(1)

صالحيات احملاكم يف حتديد التعويض، وإمكان ارتفاع التعويضات إىل حدود كبرية، 
سواء أكانت التعويضات مما يدفع للمضرور نفسه فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر 

ك فإنه من غري احملتمل األديب، أو مما يدفع لزوجه وأقربائه يف حالة وفاة املضرور، ومع ذل
أن يؤثر هذا التعويض تأثريا كثريا على سلوك احملاكم يف اتمع اإلسالمي باعتباره ملحقًا 

لذلك سنستمر يف حتليلنا . اجتهاديا، وليس أصالً من األصول املتفق عليها يف فقه الديات
 .للتعويض حسبما هو مقرر يف املصادر الفقهية املعتمدة 

 . ٥٤، القسم األول، ص اخلفيف(2)
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  .توجد له أسواق حتدد سعره والضرر على النفس الذي حدد الشرع سعره
وقد يدعم هذا التحليل أن مجهور الفقهاء استبعدوا التعويض عن بعض 

  .١)( وضرورة زجره،قبوهلم لوجود فعل من طرف املضررغم ، األضرار 
 حتميل املسؤول  ومن متسائل أنه قد ال يقبل.أو حكومة العدل يسدان مسدها
 حىت إن املشروع العريب املوحد قيد نفقات .مجيع نفقات العالج مهما بلغت

 وثانيهما ، أوهلما أن تكون ضرورية.العالج اليت تدخل يف التعويض بقيدين مهمني
  ٢)(.أن يقدر القاضي ما جيب حتميله للمسؤول منها

 أحدمها هو ويضاف إىل ذلك أن الفقهاء قد استبعدوا نوعني من األضرار
  الضرر البعيد الذي ال يعلمه أو ال يتوقعه منتج السلعة أو

                                                 
انظر اخلفيف، القسم .  مثال ذلك أذى يصيب اإلنسان يف جسمه دون أن يبقي له أثر(1)

وقد ذكر ابن رجب يف القواعد أن من ضرب . ٦٦٥، ص٩ واملغين، ج٥٤األول ص
جنينا، وسقط فيه حياة غري مستقرة بضرب غريه امرأة على بطنها، فمات يعزر وال دية 

 من أجل بعض تفاصيل ٣٣٩-٣٣٨، ص١٤٢نظر كذلك القاعدة ، وا)٣٠٧ص(عليه 
  .هذا املبدأ، وأمثلة أخرى عليه

، وابن ١٣٩-١٣٧، ص)١٩٨٨(، وانظر مناقشة نفقات العالج يف الزرقا ٢٧٧ املادة (2)
  .رشد هو الذي يراها داخلة يف حكومة العدل عن اجلرح الذي مل حيدد له أرش
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حصل بفعله لو  ١)( ، الذي حيتاط عند ممارسة املهنة، فالطبيب احلاذق. مقدم اخلدمة
 وكذلك القاضي .٢)( فإنه ال يعترب مسؤوال عنه،ضرر ال يتوقع يف العادة نتيجة لعمله

 فإنه ال ،عن شهادم  عاد الشهود مث،الذي حكم بشهادة عدول فنفذ احلكم
 ومثل ذلك .٣)(ر يف التثبت من عدالة الشهود ألنه مل يقص،ضمان على القاضي

 فأصابت ثوب ، من الكري، فأخرجت منها الريح شرارةهالذي أخرج حديداحلداد 
  .٤)(رجل فأحرقته

 ها أهلدويؤكد الشيخ الزرقا أن مدى توقع الضرر إمنا هو مسألة علمية حيد
تضى األمثلة املذكورة أن الضرر الذي مل يكشفه العلم عند بيع ق وم،٥)( اخلربة

ل عنه املضرأسالسلعة أو تقدمي اخلدمة ال ي.  
ة فزعا باستدعاء أمرا فلو ماتت .وأما الضرر الثاين فهو الضرر االستثنائي النادر

   ألن االستدعاء ليس سببا؛ فال ضمان عليه،السلطان هلا

                                                 
فعل الطبيب احلاذق الذي حيتاط يف ممارسته نادر  يالحظ أن احتمال حصول الضرر ب(1)

ها، رغم أن الضرر وقليل، فهو ذا املعىن ضرر بعيد ال يتوقعه مقدم اخلدمة عند تقدمي
ويشبه هذا، من وجهة نظر بعد الضرر، . يكون قد حصل بفعله، ولكن بدون تقصري منه

  .لعتهمنتج السلعة الذي ال ميكنه توقع ضرر بعيد احلدوث باستعمال س
 . ٦١، واخلفيف، القسم األول، ص٦٧، ص)١٩٨٨( الزرقا (2)
  . ٣٠٨ ابن رجب، ص(3)
  . ٤٦ ص ٦ج هـ  ١٣١٠ نقالً عن الفتاوى اهلندية، املطبعة األمريية، القاهرة ٧٢ ملوكي، ص(4)
  . ٧٦، ص)١٩٨٨( الزرقا (5)
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 فتعدت النار إىل ،وكذلك لو أجج شخص نارا يف أرضه ، ١)(.لعادةللهالك يف ا
 كأن ،٢)(  فإنه ال يضمن إال إذا أسرف أو فرط، فأحرقت زرعا مثال،ملك غريه

 أن املضر يضمن الضرر ،٣)(  ويؤكد ابن النجار.يشعل النار يف يوم ريح عاصف
  .٤)(النادر إذا علمه أو توقعه

 والضرر ،بعض األضرار كالضرر األديب الفامتناع مجهور الفقهاء عن إدخ
 والضرر االحتمايل يف حيز التعويض يقلل ـ أوال ـ من ، والضرر البعيد،املعنوي

 وخيفف ـ ثانيا ـ من تأثري العوامل النفسية واالجتماعية ،مقدار التعويض نفسه
  . ويعمل ـ ثالثا ـ على ردع املستهلك وإجلائه الختاذ احليطة واحلذر،على تقديره

  ؟ب ـ هل التعويض مرتفع يف النظام اإلسالمي
 ألنه ينبغي أن يتعادل ؛أما التعويض عن الضرر املايل فأمر رأينا أنه سهل

كما أنه  ، ال ضرر وال ضرار   وهو متضمن مبعىن حديث ،التعويض مع الضرر
  ال قصاص باملال عند اجلمهور خالفا لرواية عند اإلمام

                                                 
   .٧٥، ص)١٩٨٨(الزرقا  (1)
  . نقالً عن ملتقى األحبر ٧٢ ملوكي، ص(2)
 هو عثمان بن أمحد الشهري بابن النجار، فقيه حنبلي من تصانيفه منتهى اإليرادات يف الفقه (3)

   .احلنبلي
  .٧٦-٧٥، ص)١٩٨٨( الزرقا (4)
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ومعىن  ،٢)( ألنه ال جيربه ؛ بضرر مايل،كن مقابلة الضرر املايل، أي أنه ال مي١)( ،أمحد
 فال يصح أن ، بأن أتلف ماله مثال،خرآ لذلك أنه لو أوقع شخص ضررا على ما

  . بل جيب على املضر التعويض للمضرور،يقابل ذلك بإتالف مال املضر
دية هي فقد حدده الشرع كما رأينا بالديات وال ،وأما الضرر بالنفس اإلنسانية

 يتم باالستناد إليها تقومي ،الوحدة األساسية يف تسعري التعويض عن الضرر بالنفس
   ؟ التعويض أم الردع، فما هي أهداف الدية.األروش وحكومة العدل

ـ يف املسؤولية التقصريية ـ أن نعود إىل بيئة  إن مما يعني على فهم أهداف الدية
 مصادر  وهي بيئة كانت فيها أهم، العهد النبوي يف، يف املدينة املنورة،التشريع األوىل

 فالرعي والزراعة . وما تقدمه األنعام من ضرع،الدخل ما تنبت األرض من زرع
أهل مكة  وعليهما تأسست جتارة ،كانا قوام احلياة االقتصادية يف احلجاز وما حوهلا

 وكان ،ه معدومولقد كان العمل الفين ـ رأس املال البشري ـ شب .ومعيشة أهل املدينة
   وكذلك كانت مصروفات،دخل العمل يف تلك البيئة حوايل الدرهم يف اليوم

                                                 
 من طبعة دار اجليل، ويقيم عليها ٢٢٩ ويؤيد ابن القيم هذه الرواية، يف إعالم املوقعني، ص(1)

  .شواهد عدة 
 .  ٩٥-٩٤ص) ١٩٨٨(الزرقا  (2)
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وإن أسعار النوق كانت يف عهد  ١)(  أو حلم وخبز،األسرة حلاجات الطعام من متر
 أي أن الدية تعادل أجرة ما يزيد .٢)(الرسالة حوايل األربعني درمها للناقة الواحدة

  . الواحدعن إحدى عشرة سنة للعامل
 فإن اجلمل والناقة كانا يف اتمع العريب مها املال ورأس ،ومن جهة أخرى

ل ووسيلة  وخيمة احلِّ، ومصدر الغذاء والكساء،راء والقيمثال ومقياس ،املال
ب اإلبل حىت إن عمر كان يوصي عماله عام اجلماعة أن  والعريب كان حي.الترحال

ألم لو تركوها هلم آلثروا  ؛يأكلوا حلمهاينحروا ما يوزعونه من اإلبل للناس ل
  ٣)( اجلوع على أن يذحبوها

   ال يتوفران إال،  ٤)( واملائة ناقة كانت ثروة كبرية ورأس مال واف

                                                 
 يقول عتاب بن أسيد، وقد عينه الرسول ـ صلى اهللا عليه ٣٨-٣٢، ص)١٩٩١(قحف  (1)

أجاع اهللا كبد من جاع على درهم، : وسلم ـ أمريا على مكة وفرض له درمهًا كل يوم
فقد رزقين رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ درمها كل يوم، فليست يل حاجة إىل 

 . ١٤٩، ص٤سرية ابن هشام، ج: انظر. أحد
 . ٢٧ـ ٢٤ و٨-٤ نفسه، ص(2)
  . ١١٢ـ ١١٠ أخبار عمر للطنطاويني، ص (3)
 وهي مقدار الدية، وينبغي التذكري أن مقدار الدية يفترق أساسيا عن التعويض املبين على (4)

أساس القيمة احلالية للدخول املتوقعة يف املستقبل، واملعدل بإدخال مقابل األمل واملعاناة، 
احلاصل يف املنفعة اهلامشية للمال عند املضرور، وهي العناصر اليت يتحدد ومقابل التغيري 

 .على أساسها التعويض فيما هو مشاهد يف النظام األمريكي 
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 وإذا . ومقدار الدية يعدل عشرين مثال من نصاب الزكاة.١)(للزعماء وكبار األغنياء
يعدل مخسني أو سبعني نصابا  فإنه ،ما قسناه بالدراهم أو الدنانري على عهد عمر

كما أنه مقدار يوفر لصاحبه كمية من اللنب والوبر واللحم والنتاج مبا يفيض عن 
  ٢)(.حاجة األسرة املتوسطة احلجم بأضعاف املرات

 وبإمجاع الفقهاء أن ما يعادل مقدار الدية ،ومن الثابت بالنصوص الصحيحة
إلبل حىت استقر يف أواخر عهد ة قد زيد به مع ارتفاع أسعار افضمن الذهب وال

  عمر على األلف دينار أو العشرة آالف ويف بعض

                                                 
 يف توزيع غنائم حنني أعطى الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مائة من اإلبل ألربعة (1)

.  عطاء من ال خياف فقراعشر رجالً حىت قيل عنه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إنه يعطي
، وكذلك فإن سبية افتدت من شوبل ١٤٠ـ ١٣٩، ص٤سرية ابن هشام، ج: انظر

بألف درهم فالموه فقال؟ ما كنت أظن أن عددا أكثر ) أحد جنود املسلمني فتح احلرية(
، والدية كانت يف وقته ١٥قحف، ص: انظر). ٢٦٧الكامل للمربد، ج، ص(من هذا 

  .عشرة آالف درهم
) القمح( يف عام الرمادة كان عمر يوزع الناقة والناقتني على األسرة مع شيء من الطعام (2)

، حبيث تكون الناقتان كافيتني لطعام األسرة وحاجاا من لنب )الزيت أو غريه(واإلدام 
ووبر ونتاج، وقد ورد يف كثري من النصوص ما يوحي بأن أسرة بكاملها كانت تعيش 

وقصة حليمة السعدية مرضعة رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ . على الناقة والناقتني
إن مقدار : لذلك قد ال نكون بعيدين عن الواقع لو قلنا. ١١٠ وأخبار عمر، ص١٧٣ص

الدية يشكل رأس مال كبري قد يصل عائده إىل ما يكفي معيشة مخسني أسرة يف تلك 
 .البيئة 
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  .١)(ثين عشر ألف درهمالروايات اال
كل ذلك يدل داللة واضحة على أن األسرة اليت حتصل على الدية إمنا حتصل 

 حبيث ال حتتاج إىل أية مصادر دخل ،على ثروة جتعلها يف صفوف األغنياء الكبار
 بل جتب يف ، فإذا أضفنا إىل ذلك أن الدية ال جتب يف النفس فقط.هاأخرى ملعيشت

 اليت قد ال تفقد ، البصر، والسمع، والشعر، واللسان، كاألنف،أجزاء عديدة منها
اهلدف األول  فإنه ميكن التأكيد على أن ،املصاب كل قدرته على العمل املنتج

 أو ،ئق من املعيشة للمضرورواألهم يف حتديد مقدار الدية إمنا هو ضمان مستوى ال
 وإغناؤهم عن أية حاجة يف املستقبل فضال عن املواساة ،أسرته يف حالة وفاته

 وذلك بإعطائهم ثروة كبرية جتعلهم يف مصاف ،والترويح عن الضرر الذي أصام
 ، وكثريا ما جتد يف أمهات كتب الفقه أن للعضو املصاب منفعة ومجاال.األغنياء

 كما يذكر ابن قدامة ،لدية التعويض عن منفعة العضو ومجاله أيضاوأن القصد من ا
  .والزرقا وغريمها

  :هدف الردع) ٣
إن هدف التعويض واملواساة والترويج هو إذن أول وأهم ما قصد إليه نظام 

تأكد ذلك إذا الحظنا نقطتني تتعلقان بنظام ي .املسؤولية التقصريية يف اإلسالم
  .العاقلة ووسائل ردع املضر

                                                 
  . ٧-٥ قحف، ص(1)
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  أ ـ العاقلة
 إذ ؛فنظام العاقلة نفسه خيفف عن املضر العبء املايل للمسؤولية التقصريية

يستوجب أن يوزع عبء الدية على أهل املضر كما رأينا يف أول القسم الثالث من 
يعين ذلك   ١)(  وذلك باستثناء األروش الضئيلة فيتحملها املضر نفسه،هذا البحث
ويض الذي حيكم به للمضرور أداة لتحميل املضر تكلفة يستعمل التع أن اإلسالم مل

جم هذا مع مقولة أن الضرر إمنا وقع خطأ دون  وينس.الضرر الواقع على النفس
كما ينسجم مع الفصل بني هديف التعويض واملواساة من جهة  .قصد من املضر

ا النظام هو  وإن من املربرات اليت يذكرها الفقهاء هلذ.والردع من جهة أخرى
 .٢)(ألن املضر قد ال ميتلك ما يكفي لسداده ؛ضمان حتصيل املضرور للتعويض

 ويؤكد ،فنظام العاقلة يعترف ضمنا بضخامة مبلغ التعويض يف املسؤولية التقصريية
 حأنه يهدف إىل تقدمي اإلعانة االجتماعية للمضرور وأسرته ومواسام والتروي

جبت فيه الدية بدال و فقتل العمد مثال لو .جلنائية وهذا خبالف املسؤولية ا.عنهم
اجلنايات يف  إن .٣)(عاقلته شيء وليس على ،فإا جتب يف مال اجلاين من القصاص

  عمدا وقصدا وأهلية وتفكريا مما اقتضى تكثيف الردع فكان التعويض نفسه

                                                 
، وهنالك شروط يذكرها الفقهاء لتحمل العاقلة الدية، يرجع ١٣٢، ص)١٩٨٨( الزرقا (1)

 . ١٨١-١٧٦انظر مثالً اخلفيف، القسم الثاين، ص. إليها يف مصادرها
 . ١٣٣ نفسه ص(2)
 . ١٧٦، واخلفيف القسم الثاين، ص١٣٢نفسه، ص (3)
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ة الضرر  وعلى واقع، فهي مبنية على اخلطأ، أما املسؤولية التقصريية.أداة للردع
 لذلك مل يستعمل التعويض نفسه أداة ،املادية، دون النظر إىل قصد املضر وأهليته

  .لردع املضر
 فهو ،تذكر أن املضر نفسه هو واحد من العاقلة أيضانعلى أنه ينبغي أن 

كما أن املضرور يعود عليه بالتعويض إذا مل ، ١)(يتحمل بذلك جزءا من التعويض
  .٢)( ومل تتحمله خزانة الدولة،تكف لسداد مجيع التعويض أو مل ،تكن هنالك عاقلة

  ب ـ وسائل ردع املضر
سائل ردع املضر فقد اختذ هلا النظام اإلسالمي أسلوبا آخر ال يربط بني وأما 
 فاألصل يف الشريعة أن األضرار األدبية إمنا تقمع بالعقوبات . والردع التعويضهديف

  .اجلسدية واألدبية واملالية
 وعدم ،القذف وهو ضرر يف العرض هي اجللد وهو عقوبة جسديةفعقوبة 

 والتشهري بالقاذف بإعالن احنرافه عن ، وهذه عقوبة أدبية،قبول الشهادة بعدها أبدا
y7 ®السلوك السوي  Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ x ø9$# ∩⊆∪ 〈،  كما ورد يف القرآن الكرمي

  .رى وهذه عقوبة أدبية أخ،)٤ اآلية ،سورة النور(

                                                 
  . ١٨٠ - ١٧٨ اخلفيف، اجلزء الثاين، ص (1)
   . ٤٠٢، ص ١٠ نفسه، واحمللى ج(2)
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 العقوبات التعزيرية لردع وقد رأينا فيما سبق أن الشريعة أباحت للدولة فرض
 . واملالية عند بعضهم، والتعزير يشمل العقوبات اجلسدية باتفاق الفقهاء.املضر

 أو إىل جهات ،ولكن الغرامات اليت يقصد منها ردع املضر تذهب إىل خزانة الدولة
 ألن الشريعة فصلت يف ؛ال تدفع إىل املضرور و،ذات نفع عام ختصصها هلا الدولة

 والغرامة ال تفرض إال .نظام املسؤولية التقصريية بني هديف الردع والتعويض
  . وإن كان ميكن أن يترك تقديرها للمحاكم أو جلهات إدارية معينة.بقانون

 أو ،ن إشراك األهل أو العشريةإ ف؛ومن الروادع األدبية أيضا نظام العاقلة نفسه
 كالزمالء يف ، أو من جتمعهم مع املضر رابطة التعرض للمسؤولية التقصريية،جلريانا

 إشراك هؤالء يف حتمل التعويض جيعلهم ميارسون ، أو مجعية التأمني التعاوين،املهنة
الضغط األديب واالجتماعي واملادي أحيانا إللزام املضر باختاذ وسائل احليطة 

  .واحلذر
ردع التزام املضر بباقي التعويض أو كله إذا مل ميكن  فإن من أدوات ال،وكذلك

 فإن الرجوع على املضر مبا مل تدفعه العاقلة جيعله حتت .للمضرور حتصيله من العاقلة
  .ضغط مادي نتيجة للضرر

زهاق النفس ـ هي رادع إضايف إ فإن الكفارة نفسها ـ يف حالة ،وأخريا
  .نفسه صيام شهرين متتابعنيتحمله املضر مباله صدقة بقيمة الرقبة أو بي
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  ج ـ ردع املستهلك
  .وأما ردع املستهلك فقد اختذت له الشريعة أسلوبا من ثالثة فروع
  .١)( أوهلا ما رأينا من حتميل املضرور بعض األضرار دون التعويض عنها

وثانيها أا سنت تنظيما كامال ملشاركة املستهلك يف املسؤولية يف حالة 
 أو التسبب حبيث يتحمل املستهلك عند مشاركته نصيبا من مشاركته باملباشرة

 وقد حددت لذلك قواعد وتفصيالت . يتكافأ مع حصته يف املسؤولية،التعويض
 من مشروع ٢٦٩ وقد أشارت املادة .٢)(يذكرها الفقهاء مع أمثلة توضيحية عديدة

اشتراكه يف القانون العريب املوحد إىل مشاركة املضرور بتحمل املسؤولية يف حالة 
   .إحداث الضرر

أما الفرع الثالث فهو ما ذكرناه أيضا من أولوية مسؤولية املباشر على 
 فهو . واملباشر يف معظم أحوال املسؤولية عن املنتجات هو املستهلك،املتسبب

الذي تناول السلعة واستعملها وهو أول من يتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن 
 االستثناءات اليت تسمح بتحميل املسؤولية للمتسبب الفعل إال إذا ثبت واحد من

   فحىت يسأل املتسبب.بدال من املباشر

                                                 
 من هذا البحث، وينبغي التأكيد على أن عدم اعتبار هذه األضرار قابلة ٧٨-٧١ظر ص ان(1)

للتعويض ليس إنكارا ألذاها، ولكنه ألا بطبيعتها أضرار غري قابلة للتقومي املايل، 
يتأكد ذلك بأن اإلسالم شرع فيها عقوبة املضر اجلسدية . والتعويض فيها ال يقابل أذاها

  . سب األحوالواملالية واألدبية ح
 اهللا، ض وفي١١٧ -١١٦، ص)١٩٨٨(، والزرقا ١٠١-٩٠ اخلفيف، القسم األول، ص(2)

  . ١٠٦-١٠٥ص
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أو املنتج ال بد من إثبات واحد أو أكثر من الشروط الالزمة لتقدمي مسؤولية 
 وإمنا ،وليس يف هذا مراعاة ألحدمها على حساب اآلخر .١)(املتسبب على املباشر

  .وز حدود العدالةعدم السماح ألي منهما أن يتجا
  د ـ اختاذ وسائط احليطة واحلذر

إذا كان منتج السلعة أو اخلدمة متسببا فقط يف األضرار اليت تنشأ عن استعمال سلعته 
 تتوفر حىت يعترب  وقد علمنا أنه ال بد من شروط، وكان املستهلك هو املباشر،أو خدمته

 من االستثمار يف حتسني  فإن ذلك يقتضي قدرا،املتسبب مسؤوال بدال من املباشر
   ؟ يقوم به املنتج حىت يقلل خسارته إىل احلد األدىن،سالمة السلع

 سيعمد ،م للربح ولنفرض أنه معظِّ، فإن منتج السلعة أو اخلدمة،ومبعىن آخر
إىل اختاذ مجيع إجراءات السالمة واحليطة واحلذر إىل الدرجة اليت تتساوى فيها 

نتجاته مع جمموع ما يتكلفه مبناسبة الضرر مبا يف ذلك النفقة اإلضافية على سالمة م
 والغرامات اإلدارية أو ، والكفارة،ما يتحمله من التعويض املدفوع للمضرور

 ال بد له من معرفة ، وحىت يستطيع املنتج الوصول إىل توازنه هذا.القضائية األخرى
  احلدود اليت

                                                 
 بالنسبة للخدمات الطبية، جند الطبيب يف معظم األحيان متسببا بوصفه الدواء، ولكنه قد (1)

ا يكون مباشرا أحيانا إذا قام بنفسه بوضع حقنة الدواء يف جسم املريض مثالً، وكذ
، حيث تكون مسؤوليتها مباشرة على أساس xاملستشفى إذا قدمت التعرض ألشعة 

  .مسؤولية املتبوع عن تابعه 
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  .يقررها النظام ملسؤوليته
 ؛ شروط احليطة واحلذر اليت يتطلبها النظام اإلسالميفلنحاول إذن أن نكتشف

 وأعفي من املسؤولية التقصريية ،املتسبب العترب غري مقصر حبيث لو استوفاها املنتج
 ولنبدأ ذلك ببعض أمثلة يقررها الفقهاء حبيث نستطيع أن نستنتج .عن الضرر

 بوسائط احليطة تأثرياا املتوقعة على سلوك منتجي السلع واخلدمات فيما يتعلق
  :واحلذر أو استثمارهم يف شروط السالمة

 مث يتبني أنه ، فريجم، فابن رجب يذكر حالة القاضي حيكم برجم شخص-١
 . وكذلك القاضي حيكم بشهادة من تبني بعد ذلك أم فسقة،بوبجم

 يف احلالة » أمره غالباىابوب ال خيف« ألن ؛فالقاضي يضمن الفعل الضار
  .١)( يف احلالة الثانية»تفريطه بقبول من ال جيوز قبول شهادتهل«األوىل أو 

 ومثل ذلك ما نقله الزرقا عن منتهى اإلرادات البن النجار يف ضمان احلاكم -٢
 :ينبغي للحاكم أن يسأل« ة بطلبها أنهأاجلنني الذي سقط بسبب إفزاعه املر

 أن يتخذ  فاحلاكم يطالب يف ممارسة مهنته» قبل أن يطلبها؟هل هي حامل
  .٢)(.فعلهبإجراءات احلذر واحليطة ملنع حدوث الضرر 

                                                 
  .٣٠٩-٣٠٨ ابن رجب، ص(1)
   .٧٦، ص)١٩٨٨( الزرقا (2)
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وألقى غريه شخصا فيها ال  ، ويذكر ابن رجب أيضا أن من حفر بئرا عدوانا-٣
 ألن املباشر معتد فسبق ؛ خبالف ما لو وقع فيها الشخص وحده،يضمن احلافر

ده  أما إذا وقع الشخص وح.١)(عدوانه عدوان املتسبب يف إحداث الضرر
  .فاملباشر غري معتد واملتسبب معتد

 من حفر حفرة يف الطريق بإذن احلاكم ـ أي بال عدوان ـ فإنه يضمن من -٤
  .٢)(يقع فيها إال إذا اختذ من احتياطات السالمة وإجراءات التحذير ما يكفي

 بقوله ؛ اشترط الشارع ملن مير يف جملس أو سوق وبيده نبل احليطة واحلذر-٥
 مث ليأخذ ،نصاهلاب مث ليأخذ ، فيأخذ بنصاهلاه وسلم صلى اهللا علي

 ، وأكد الفقهاء أن ما كان من قبيل الرخص اليت أباحها الشرع.٣)(.بنصاهلا
 وأن الضرر .كاملشي يف الطرقات يشترط فيها أن ال يكون سببا يف ضرر غريه

  حلد األمر«ون جتاوز ديستوجب التعويض إال إذا حصل 

                                                 
   .٣٠٧ ابن رجب، ص(1)
   .٨٢، ص)١٩٨٨( الزرقا (2)
   .٢٩، ص)١٩٨٨(انظر الزرقا .  احلديث رواه مسلم(3)
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   ١)( »ذي ليس فيه تقصرياملعروف املألوف ال
ان يف التعامل مع األشياء اخلطرة كالسالح واحليوان بواحليطة واحلذر املطلو

 فيذكر .رةطاخلطر يزيدان يف درجتهما عما هو مطلوب يف األشياء غري اخل
 .الفقهاء أنه يف حالة األشياء اخلطرة يعترب التعدي فيها مقدرا أو مفترضا

 ويقام الضرر ،نة للتقصري يف احليطة واحلذرفيؤخذ إحداث الضرر نفسه قري
 وكذا ،مقام اإلمهال  فاحليوان اخلطر يضمن صاحبه ما أتلفه يف مجيع األحوال

  .٢)(.فأس احلطاب إذا انفلتت من يده فأضرت
٦-ن خاتنا للصبيان قطع ذكر  ذكر عبد الرزاق أن عمر رضي اهللا عنه ضم

  .٣)(.الصيب
 ،بالطب معروفا ذكر الفقهاء أنه يضمن ما أتلفه يف من مارس الطب ومل يكن -٧

مهاله  أما الطبيب احلاذق فمسؤوليته تابعة إل.حىت ولو دون تعد منه أو إمهال
  أو خطئه وعدم اختاذه

                                                 
أن املرور يف الطريق العام «ويذكر فيض اهللا، ويؤيده الزرقا . ٩٣ األول، ص اخلفيف القسم(1)

 والزرقا ١٨٥-١٨٤انظر فيض اهللا، ص» مباح بشرط السالمة فيما ميكن االحتراز عنه
 . ١٧٢، ص)١٩٨٨(

  .، وما بني املقتطفتني فيه تصرف قليل ١٨٧-١٨٦ فيض اهللا، ص(2)
 .فقه عمر بن اخلطاب للزحيلي ، نقالً عن ٤٥، ص)١٩٨٨( ذكره الزرقا (3)
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  .١)(.إجراءات العناية الالزمة
 يضمن السباح الطفل املتعلم إذا غرق  ألنه تسلم الولد ، يف تعليم السباحة-٨

  .٢)(.ن غرقه دليال على تقصريه وتفريطه يف حفظهليحتاط يف حفظه فكا
 ألم ينبغي هلم أن ؛٣)( غلط الشهود ـ دون تعمد ـ يستوجب ضمام-٩

  .يتخذوا احليطة واحلذر يف الشهادة بعلم يقيين
ة أو أمرا يضمن كما لو ماتت ، لو علم به املضر، الضرر االستثنائي النادر- ١٠

  .٤)( وعلم به صاحبها،ةرة صناعخبمحلها من ريح طعام أو أ
 إذا تصرف اإلنسان يف ملكه أو مارس حقا من حقوقه املشروعة ـ مثل حق - ١١

 أذن ومل ي، ـ كمن حفر حفرة يف أرضه عليهالتصرف بامللك فال ضمان
 إال ، فإنه ال يضمن، أو من فتح دكانا فقلت مبيعات غريه،للمضرور بدخوهلا
  إذا كان متعسفا يف

                                                 
 . ٣٠-٢٩، ص)١٩٨٨( الزرقا (1)
 . ٨٢ نفسه، ص(2)
 . ٤٠ نفسه، ص(3)
 . ٧٦-٧٥ نفسه، ص(4)
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  .١)(استعمال حقه
 األمثلة أن نظام املسؤولية التقصريية يف اإلسالم يقوم على هيبدو من هذو

 وإجراءات السالمة الالزم توفرها لدى ،مبادئ ثالثة فيما يتعلق باحليطة واحلذر
  :السلع واخلدمات هي

أوال ـ خيتلف مقدار احليطة واحلذر املطلوبني بني أن يكون تصرف اإلنسان يف 
 وهو ما ، وبني أن يكون تصرفه يف غري ملكه،اما هو جائز له شرعو ،ملكه

 فاحلفر يف الطريق العام ـ ولو بإذن اإلمام ـ .يسميه ابن رجب عدوانا
يتطلب إجراءات للسالمة والتحذير أكثر مما يتطلبه احلفر يف ملك احلافر الذي 
يكفي فيه مبدأ الصون القانوين للملك اخلاص عن دخول اآلخرين إليه إال بإذن 

  .املالك
 فالسلع العادية .ثانيا ـ خيتلف مقدار احليطة واحلذر حسب نوع السلعة أو اخلدمة

 كأن ال ،مثل أزرار القمصان تتطلب احلد املألوف املعروف من احليطة واحلذر
 كاألدوية ،يكون فيها زوايا حادة مؤذية أما السلع واخلدمات اخلطرة

  واملواد، الكيماوية 

                                                 
، ومن التعسف ١٠١-٩٦، واخلفيف، القسم األول، ص٧٢-٧١، ص)١٩٨٨( الزرقا (1)

  .مثال أال يقوم بفعله إال بقصد اإلضرار بالغري
 . أرضه لضمن من يقع يف حفرة حفرها ويالحظ أن املالك لو أذن لغريه بدخول
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 ويبدو أن . فإا تتطلب قدرا أكرب من احليطة واحلذر، وتعليم السباحة،املشتعلة
 املفترض املبين اإلمهالالشريعة تطبق عليها مبدأ صارما للمسؤولية هو مبدأ 

  .على واقعة حدوث الضرر
ثالثا ـ وخيتلف مقدار احلذر واحليطة أيضا حسب مؤهالت منتج السلعة أو 

 سيارة دون تدريب  فإن كان غري مؤهل ملا يقوم به ـ كمن يقود.اخلدمة
 ألن يف فعله ؛ فإن حدود مسؤوليته كبرية، ومثله املتطبب،كاف على القيادة

  .١)( مبن يشترون خدمتهاتغرير
 ، والقاضي،بيب احلاذقلطنتاج سلعته أو خدمته كاأما من هو مؤهل إل

 فإن هلم ، والذي حيفر يف الطريق مأذونا له، واخلاتن، والشاهد العدل،واحلاكم
 ، وهي ما تقتضيه ممارسة املهنة،ن احليطة واحلذر ينبغي أن يلتزموا احدودا م

 أو ، فإن قصر القاضي يف التأكد من عدالة الشهود.نتاج السلعة يف العادةإأو 
ة أر احلاكم يف السؤال عن محل املر أو قص،من كون املتهم بالزنا جمبوبا

 اخلاتن أو الطبيب يف  أو،أو الشهود يف التأكد من شخص السارق ،املستدعاة
  .٢)( تابعة خلطئه فيما ال ختتلف فيه آراء األطباء:يته فإن مسؤول،معاجلته

                                                 
 . ٣٠، ص)١٩٨٨( الزرقا (1)
  . نفسه(2)
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ن يستند أإن وضع حدود عملية تطبيقية تقوم على هذا املبادئ الثالثة ينبغي 
 حبيث يتم حتديد عيوب ،إىل تطبيق واقعي لنظام املسؤولية التقصريية يف جمتمع معني

 أم ، من حيث إضرارها بالغري سواء أكانت عيوبا يف موادها األوليةاملنتجات احملتملة
 أم عيوبا يف التنبيه الكايف لشروط السالمة ،ها وشكلهابعيوبا يف تصميمها أو تركي

  .يف استعماهلا والتحذير املناسب ملخاطرها احملتلة
وال شك أن تطبيق هذه املبادئ على منتجي السلع يف العصر احلاضر ينبغي أن 

على سالمة يالحظ فيه ما ميكن أن يكون ألشكال اإلنتاج املعاصر من تأثري 
 ،Mass Productionنتاج للجماهري  فقد شاع اليوم ما يسمى باإل.املستهلك

 ،حيث يشتري السلعة الواحدة عدد كبري من الناس، فلو كان فيها عيب يف الصنع
وتعريفهم بشرائط استعماهلا  أو يف حتذير املستهلكني حول خماطرها ،أو يف التصميم

فإن ذلك سيؤدي إىل اإلضرار بعدد كبري من الناس قد يكون يف كثري من ، اآلمن 
 فإن أسلوب ، ومن جهة أخرى.األحيان فوق ما يستطيع املنتج نفسه أن يتحمله

يز بني ياإلنتاج غري املباشر حيمل أيضا يف طياته أحواال كثرية يصعب فيها التم
 يضاف إىل ذلك التغريات الكثرية والسريعة .ة واملتسببني املتعدديناألسباب املتعدد

 مما يكشف كل يوم عن أضرار جديدة مل تكن معروفة ،يف العلم والتكنولوجيا
  .لسلع ومنتجات كثرية

كل هذه املتغريات تتطلب مواجهة فكرية جديدة ونظرا جديدا من قبل 
ن يكون هلا من أثر على نظام  وما ميكن أ، مبا يستوعب هذه التغريات،الفقهاء

  .املسؤولية التقصريية يف اإلسالم
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  دور الدولة يف املسؤولية التقصريية) ٤
ميكن حبث دور الدولة يف املسؤولية التقصريية من وجهة نظر تأثريها يف حتقيق 

  .هديف ردع املضر وتعويض املضرور
  أ ـ دور الدولة يف تعويض املضرور

 ،نظام اإلسالمي للمسؤولية اعترب الدولة مالذا أخريارأينا فيما سبق كيف أن ال
 إذا عجزت عاقلة املضر عن حتمل هذا ،عاتقها عبء تعويض املضرور يقع على
ا كان من أهم أهدافه ضمان  فإن نظام العاقلة نفسه إمن، وفضال عن ذلك.العبء

 يف نفسه أو أجزاء من نفسه على التعويض الذي فرضته له ،حتصيل املضرور
 مع استثناءات وشروط ، أضرار النفس ولكن نظام العاقلة ال يشمل إال.شريعةال

مبعىن أنه تبقى هنالك حاجة لضمان حتصيل املضرور على التعويض احملكوم  .معروفة
وما ال تعقله العاقلة من  ،له به يف حالة عجز املضر ـ يف أحوال األضرار املالية

  .كامل التعويضأروش ـ أو عجز عاقلته من القيام بسداد 
 مما قد يضطرها إىل ،١)(ولكن اعتبار الدولة مالذا أخريا للتعويض يرهق كاهلها

 األمر الذي قد ال يكون مرغوبا به شرعا ،توزيع هذا العبء على دافعي الضرائب
  ولقد اقترح بعض الفقهاء أن تعترب ،أو سياسة

                                                 
   .١٣٤، ص)١٩٨٨( الزرقا (1)
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 كما أن فقهاء .١)(عاقلةالنقابات أو اجلمعيات املهنية مبثابة عاقلة عند فقدان ال
 مما يدل على أنه ال ،٢)( السلف ـ يف تعريفهم للعاقلة ـ اختلفوا يف حتديد أفرادها

وميكن أن يضاف هنا أن بعض  ،يوجد تعريف صارم دقيق للعاقلة اتفق عليه الفقهاء
 ميكنه أن يستعمل يف مساعدة املضر على ، وخباصة الغارمني،بنود مصارف الزكاة

  .تزاماته جتاه املضرور يف حالة عدم قدرته على ذلكالوفاء بال
 فإن اقتراح حتميل النقابات عبء املسؤولية التقصريية ،ومن جهة أخرى

 وال مع األهداف اليت أنشأت ،ألعضائها ال يتناسب مع اإلمكانات املالية للنقابات
اس  ولو فرض التعويض على األعضاء املسجلني يف النقابات لتهرب الن.من أجلها

 يتأكد ذلك إذا الحظنا أنه قد ال يوجد تناصر مايل بني أهل .من التسجيل فيها
  .بل قد يوجد بينهم التنافس املايل بدال عن التناصر والتآزر ،املهنة الواحدة

                                                 
وقد أيد . قد نسب إىل متأخري األحناف اعتبار العاقلة باحلرف. ١٣٦ فيض اهللا، ص(1)

الزرقا هذا االقتراح، ولكن مشروع القانون العريب املوحد مل يتضمن أي ذكر للعاقلة، 
   .١٣٦ـ ١٣٢، ص)١٩٨٨(الزرقا . ذلك أبقى التعويض مستحقا يف مال املضر نفسهوب

فقد قالت احلنفية باقتصار العاقلة على أهل . ١٨٠-١٧٧ اخلفيف، القسم الثاين، ص(2)
العاقلة هم أهل عصبة : وقالت املالكية. ديوانه، وهم الرجال األحرار البالغون العاقلون

وكذلك منهم من أدخل احلاضر والغائب يف العصبة، . كوقال غريهم غري ذل. القاتل
  .ومنهم من استبعد الغائب، إخل 
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يضاف إىل ذلك أن العالقات االجتماعية والسياسية القائمة يف العصر احلاضر 
لت أيضا من ل بل ق، يف التناصر بالشوكةور العصبة واألقرباءدلت كثريا من لقد ق

 وقد قامت كثري من املؤسسات اخلريية .دور الشوكة نفسها يف كثري من البلدان
ولتقدم املساعدة ، والتعاونية لتمارس العديد من الوظائف االجتماعية واإلنسانية 

 منها ما يقوم على ،وكذلك فقد ابتكرت أساليب من التآزر املايل .تاجهاملن حي
  . ومنها ما يقوم على أساس الرحبية،ناصر املايلتجمرد التعاون وال

 فإن تساؤال يطرح نفسه حول إمكان اعتبار هيئات ،على ضوء ذلك كله
ات التأمينية ي حيث يشترك يف هذه التعاون.عاوين بديال مناسبا للعاقلةتالتأمني ال

 ،)م يف ذلكهي مبثابة عصبة هل( Bondage أولئك الذين تربطهم رابطة واحدة
بسبب ممارستهم  ،ن تترتب عليهم أعباء مسؤولية تقصرييةأهي رابطة توقعهم 

 وهل يف . وذلك بدال من رابطة العصبة أو الديوان.ألعمال إنتاج السلع واخلدمات
الشريعة ما مينع أن تكون اشتراكام املالية يف التعاونية حمسوبة على أساس أحجام 

 وإذا كانت العاقلة جزءا من نظام املسؤولية التقصريية ؟نهماملسؤولية املتوقعة لكل م
فهل يف الشريعة ما مينع أن جتعل الدولة االشتراك ، يف اإلسالم مبعىن أا إلزامية 

بالتعاونيات التأمينية إلزاميا أيضا جلميع الذين ينتجون سلعا وخدمات أو ميارسون 
 وخباصة أن اتمع ؟ية التقصرييةلمسؤولل قد تعرضهم )مثل قيادة السيارة(نشاطات 

 وتقدمي خلدمات متخصصة ترتبط ا ،كثري جدا لسلع مصنعةاملعاصر فيه تداول 
فهل يف الشريعة ما مينع أن يتوسع  . مباشرا وكبريااحياة ومصاحل الناس ارتباط

  ضمان هذا النوع من العاقلة ليشمل األضرار املالية واألروش اليت ال تتحملها عادة
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ن هذه األنواع من ما ا صغري أو أن يتحمل املضر جزًء؟لة العصبة أو الديوانعاق
 وكذلك هل جيوز هليئة التأمني التعاوين ؟ وتتحمل هذه العاقلة الباقي،األضرار

املقترحة أن متايز بني اشتراكات املنتجني للسلع واخلدمات حسب ماضي كل منهم 
 هل جيوز حتميل ، ومبعىن آخر؟يته عنهابالنسبة لألضرار اليت حكمت احملاكم مبسؤول

 نصيبا ،املاضي على قلة اختاذه لوسائل احلذر والعناية تارخيه املضر احملتمل الذي دل
  تكاليف التأمني التعاوين باملقارنة مع املنتج ذي السجل األكثر حيطةًأكرب من
١)(. كل هذه تساؤالت ينبغي أن تطرح على فقهاء العصر؟اوحذر.  

إن ما تفرضه الدولة من غرامات مالية على  : قد ميكن القول، ذلكإضافة إىل
 به ـ كليا أو جزئيا ـ ىاملضرين يف أحكام املسؤولية التقصريية ميكن أن يغذ

 وبذلك يتحمل املضرون الفعليون .صندوق يدعم التأمني التعاوين هلذه األضرار
 وقد فعلت .شاركني فيهنصيبا من أعباء التأمني التعاوين أكرب من نصيب سائر امل

 حيث فرضت على خمالفي أنظمة املرور ما ؛مثل ذلك بعض الواليات األمريكية
استعملت لدعم التأمني  Insurance Surchargeمسي بالغرامة لصاحل التأمني 

  .٢)(على حوادث السيارات يف منتصف الثمانينات بدال من رفع أسعار التأمني

                                                 
يرى أن التأمني تصح ممارسته على أساس تعاوين، ) ١٩٨٣( يالحظ هنا أن الشيخ الزرقا (1)

كما تصح على أساس جتاري قائم على االسترباح، وإن استرباح مؤسسي شركة التأمني 
  . خدمة قائمة أساسا على التعاون؛ ألا تقوم بتوزيع املخاطر ال يتعارض مع كوا تقدم

 فعلت ذلك والية نيوجرسي األمريكية حىت غدت تعرف بأا أكثر الواليات األمريكية (2)
  .أمانا بالنسبة حلوادث السيارات 
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  ب ـ تعويض املضرور يف اجلرائم
 ، لتعويض األضرار البدنية، أو بيت املال،إن ما سبق مناقشته من حتمل العاقلة

 للتعويض املتعلق باألضرار اليت ، أو املضر نفسه،وكذلك حتمل التأمني التعاوين
 وصدور احلكم ، كل ذلك إمنا ينطبق يف حالة معرفة املضر،تصيب النفس أو املال

 وهذا مما ينطبق على أضرار السلع .ةبتحمله للتعويض لقاء مسؤوليته التقصريي
  .واخلدمات

يلها على م قد حتصل فيه أضرار ال ميكن حت، أو قدمي،غري أن أي جمتمع معاصر
 عدم إمكان وصول سلطة العدالة و أ، بسبب عدم إمكان معرفتهم،املضرين
 ، واملثال على ذلك العديد من اجلرائم اليت حتدث يف مجيع اتمعات اليوم.١)(إليهم
فكيف تعاجل مسألة .  أو ال تستطيع الشرطة إلقاء القبض عليه،عرف فاعلهاوال ي

  ؟تعويض املضرور يف حاالت كهذه يف النظام اإلسالمي للمسؤولية

                                                 
  أما اجلرائم اليت يعرف فاعلها ويقدم للعدالة، فإن األصل فيها القصاص الشرعي بالنسبة(1)

لالعتداء على النفس أو أجزائها، وإمنا جتب الدية يف حالة عدم القصاص وعدم العفو من 
وتعويض الدولة للمضرور أو أهله يف حالة عدم . قبل املضرور، أو أوليائه يف حالة القتل
ولكنه على كل حال خارج عن نطاق البحث . الدية أمر حيتاج إىل نظر وإجابة فقهيني

م اليت يكون فيها الضرر ماليا، فإن املال يستحق ملالكه، وليس للمجرم وأما اجلرائ. احلاضر
وإذا تلف املال يف يد الغاصب فإن متلفه يضمن، كما أن يد الغاضب نفسها . منه شيء

يد ضمان، واملسألة أيضا خارجة عن نطاق البحث، وتراجع أبواب اجلنايات والغصب يف 
  .كتب الفقه لتفاصيل أحكامها
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 النظر ببضعة مبادئ تتعلق ذا مانع ال بد لنا من إ،لإلجابة على هذا السؤال
   :املوضوع هي

 مث زجرهم من ، تعليم الناس وتربيتهم إن الوسائل الرئيسية ملنع اإلجرام هي-١
  .خالل نظام العقوبات

 يتضمن النظام اإلسالمي للعقوبات تعويض املضرور من مال اجلاين عندما -٢
 ١)( ويشمل ذلك حاالت األذى بالنفس وما دوا.يكون اجلاين معروفا
  . مبا فيها الغصب،وحاالت األذى باملال

 وال يصح هدره إال بسبب ،ب دم هدرا أي ال يذه. ال يطل دم يف اإلسالم-٣
  .مشروع بينته الشريعة

 يقصد منها إثبات التهمة على الفاعل يف حالة قتل مل  وهي أميان: القسامة-٤
  . أو نفيها حسب اآلراء الفقهية املتعددة،يعرف فاعله

  .٢)( وقد ثبتت بالسنة املطهرة. كفالة الدولة لدية القتيل الذي ال يعرف قاتله-٥

                                                 
لة يصار إليها يالحظة أن التعويض املايل يف اإلضرار العمد بالنفس إمنا هو عقوبة بد مع م(1)

انتقاال من القصاص، على تفاصيل معروفة يف كتب الفقه، وتكون الدية مغلطة يف القتل 
  .الزحيلي وفيض اهللا: انظر مثالً. العمد

   .٤١-٣٧، ص٧كاين، جالشو: انظر مثالً،  معروف ذلك يف باب القسامة يف كتب الفقه (2)
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 مبقتضى حديث الرسول ـ صلى اهللا عليه ،عني والغارمنيفالة الدولة للمضي ك-٦
 ومبقتضى النص على ي وعلومن ترك دينا أو ضياعا فإيل. .وسلم ـ 

  .الغارمني بني مصارف الزكاة
   :وأهم األسئلة اليت تطرح يف هذا اال هي

هنا ميكن و ؟آ ـ هل تستطيع ميزانية الدول املعاصرة أن تتحمل هذا العبء
للتحليل االقتصادي أن يفترض أن توازن احلكومة ـ لو فرض عليها القانون 

 اليت ال ميكن التحصيل من فاعليها ـ ،حتمل عبء املسؤولية يف مجيع اجلرائم
 الكلفة اهلامشية لصيانة األمن مع الكلفة اهلامشية يسيكون عند تساو

  .للتعويضات املتوقع دفعها
عويض أن يشمل مجيع األضرار بالنفس واملال حسب ب ـ هل ميكن هلذا الت

  ؟التعريف الذي ذكرناه سابقا لألضرار املادية
   ؟ج ـ ما هي املصادر املالية اليت ميكن استعماهلا لتمويل هذه التعويضات

 أو أحوال استثنائية مثل الثورات والبغي واحلروب ،اتد ـ هل هنالك استثناء
   ؟دفع هذه التعويضاتوغري ذلك جتعل الدولة يف حل من 
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هـ ـ هل تشمل التعويضات األضرار اليت تنشأ عن الكوارث الطبيعية 
  ؟فصكالفيضانات والعوا

و ـ هل حيدد مقدار التعويض ـ الذي تدفعه الدولة ـ حسب التسعرية الشرعية 
لإلضرار بالنفس، والتسعرية السوقية لإلضرار باملال؟ وهل تتحمل الدولة كامل 

  ؟ا منه فقطزًءالتعويض أم ج
 ،إن اإلجابة على هذه األسئلة حتتاج إىل نظر من الفقهاء واالقتصاديني معا

  .لب جهودا مركزة يف االجتهاد الفقهي املعاصرطوتت
 وخباصة تلك املبادئ اليت ذكرناها يف ،وال شك أن يف القواعد الشرعية العامة

لتحليل التفصيلي لدور  ولكن الذي حنتاج إليه هو ا، غناء كبريا،أول هذه الفقرة
 وريثما . حبيث نصل إىل إجابات للتساؤالت املطروحة،الدولة يف هذا اخلصوص

يتبني موقف الشريعة من تعويض الدولة للمضرورين يف اجلرائم اليت ال ميكن فيها 
 فإن مما يساعد على تبني هذا املوقف مالحظة أن العدالة ،التحصيل من ارم

ض املضرور يف هذه اجلرائم ألنه ال فرق ـ من وجهة نظر االقتصادية تقتضي تعوي
 وبني أال يعرف ،هدف التعويض ـ بني أن يعرف املضر وال ميكن التحصيل منه

 وإن تعويض املضرور يف هذه األحوال يساعد على تشجيع النشاط .أصال
  . وألنه حيفف من إحساسهم باملخاطر؛االقتصادي لألفراد
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 تستطيع أن تقوم بتوزيع املخاطر من خالل من جهة أخرى فإن الدولةو
اجلرائم متوهلا إيرادات  أو من خالل هيئة مستقلة لضمان التعويض يف حالة ،الضريبة

تتناسب مع حجم األخطار املتوقعة أمالك الدولة العامة، أو متول بضريبة خاصة 
  .على األفراد وممتلكام

   ج ـ دور الدولة يف ردع املضر
أن الشريعة اإلسالمية تركت للحكومة أمر تعزير املضر فيما ال رأينا فيما سبق 

 ورأينا كذلك أن نظام املسؤولية التقصريية مل يربط بني هديف التعويض ،تعويض فيه
 واختذ هلدف الردع مبدأ الزجر ، فاختذ هلدف التعويض مبدأ جرب الضرر.والردع

 ،الغرامة املالية ال تستحق للمضروروالحظنا أن  .١)(القائم على العقوبة اجلسدية واملالية
  .بل ختصصها الدولة خلزانتها أو هلدف اجتماعي ذي نفع عام كالتأمني التعاوين

  :وإمنا نضيف هنا ثالثة تساؤالت هي
لدولة احلق بوضع قواعد للسالمة تفرض تطبيقها على منتجي السلع لأوال ـ هل 
  ؟واخلدمات

                                                 
 ميكن أن يضاف هنا أنه يبدو من أقوال الفقهاء أن الشريعة تعطي احلكومة دورا يف التقومي (1)

والتهذيب ميكن هلا أن تستعمل من أجله العقوبات التعزيرية اجلسدية واملالية، فإذا سقط 
: انظر. ب ال يسقطالقصاص مثالً يف القتل العمد، فإن احلق العام بالزجر والتقومي والتهذي

  . ومراجعه اليت ذكرها٣١٣ـ ٣١١الزحيلي، ص
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مبا فيها الغرامات ، ية والعقوبات التعزيرية ثانيا ـ هل للدولة فرض الرقابة اإلدار
  .املالية على منتجي السلع واخلدمات عند خمالفتهم لقواعد السالمة

ثالثا ـ أما التساؤل الثالث فإنه يتعلق بتحديد حجم الغرامة ـ سواء يف حالة 
 أم يف حالة استقالهلا وحدها ـ ،فرضها إضافة للتعويض الذي يدفع للمضرور

  .دف الردع املطلوبحبيث حتقق ه
 فإن حتقيق انعدام تام ،ر الردع املطلوباوهنا ال بد من التساؤل عن مقد

 .لألضرار اليت تنشأ عن سلعة معينة قد يقتضي املنع الكامل إلنتاجها وتداوهلا
 حبيث حترم على املنتجني املتوقعني تعاطي ،وبالتايل ميكن أن تكون الغرامة عالية جدا

 فإن عدم وجود غرامات أو عقوبات باملرة يترك املنتج ،ويف مقابل ذلك ،ذلك
  .للتعويض املتوقع فقط كأداة للردع عن اإلضرار بالغري

 بني احلد الذي يسعى النظام العام لتحقيقهيقتضي ذلك أن حتديد مقدار الردع 
  األدىن واحلد األقصى ينبغي أن يعتمد على التثمني
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  .واحلد من تكرار الضرر وشيوعه ١)( البيئةاالجتماعي لسلعتني عامتني مها محاية 
وهو أمر يستند أساسا إىل القيم الثقافية واالجتماعية  . تثمني محاية البيئة- ١
 فإذا كان .٢)(حليل االقتصادي أن يصل إىل ركائز حمددةتمل يستطع فيه الو ،السائدة

ال بني ضرر اجليل احلاضر مهتما مبصلحة األجيال املقبلة إىل درجة جتعله يساوي مث
فإن ،  ٣)(ثمن محاية البيئة مثل منع الضرر احلايليي أنه أ ،مستقبلي وضرر حاضر

حجم الردع ينبغي أن يرتفع إىل املستوى الذي يعادل التعويضات املتوقعة للجيل 
  احلاضر

                                                 
هنا، ويف الصفحة التالية، إمنا يقصد الدقة والوضوح يف » تثمني« إن استعمالنا لتعبري (1)

العبارة؛ ألن حديثنا هو عن السعر أو الثمن، الذي يضعه اتمع لكل من السلعتني 
ألن » تقدير«ا ـ استعمال كلمة عامة مثل العامتني املذكورتني، وال يصلح ـ يف نظرن

  .وليس جمرد التقدير  priceاحلديث عن التوصيل إىل سعر 
أن رفاه األجيال املقبلة سيظل سلعة عامة ) ١٩٩٢( Howarth And Nirgaard يؤكد (2)

خاضعة للقرار اجلماعي القائم يف التزام كل جيل بدوام النمو لألجيال اليت تليه، وهو 
قية حتددها األهداف االجتماعية لكل أمة حيث ال يستطيع األفراد أن يثمنوا مسألة أخال

  . ٤٧٧ـ ٤٧٣وحدهم تلك املصاحل، ص
 . حىت مع استعمال معدل مناسب للخصم (3)
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  .١)(مضافا إليها التعويضات الالزمة جلرب الضرر عن األجيال املستقبلة
 إن تعدد األضرار وكثرة تكررها هو :لضرر وشيوعه تثمني احلد من تكرار ا- ٢

 واإلنتاج السلعي املعاصر يقوم على التكرار .٢)(أمر آخر غري الضرر نفسه
 .خالفا لإلنتاج يف العصور السالفة الذي كان يف معظمة إنتاجا للزبون

 ، أو املواد اليت تتركب منها،ذلك أن عيوب السلعة سواء يف التصميمويقتضي 
 أصبحت اليوم متس عددا ،علومات والتحذيرات املقدمة للمستهلكأو يف امل

 املاضي هو تسميم ماء بئر يشرب منه من ولعل أقرب شبه هلا ،كبريا من الناس
  .كثري من الناس واألنعام

والسؤال الذي ينبغي طرحه يتعلق باستجالء موقف الشريعة من هاتني 
  .منهالكل  عليها التثمني االجتماعي  وما هي املبادئ اليت يقوم، العامتنيالسلعتني

                                                 
 Welfare ميكن التعبري عن مصلحة األجيال القادمة بضمان دميومة الرفاه (1)

Sustainability وقد استعمل Howaeth And Norgaard  أسلوب التوازن العلم
General Eduilipium  مايف دراسة صلة دميومة الرفاه بتثمني محاية البيئة، وبينا أ

 Howarthمترابطان، وأن كالمها يعتمدان على األهداف االقتصادية للمجتمع، انظر 
Nirgaard  مرجع سابق.  

:  ختتلف عن شيوعها انظر نالحظ يف القرآن الكرمي هذا التمييز فيما يتعلق بالفاحشة فهي(2)
  . من سورة النور ١٩اآلية 
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وال شك أن اإلجابة على هذا السؤال تستند إىل القواعد الشرعية املتعلقة 
 اليت حتدث عنها ،ول اخلمسةص وهي من مقتضيات األ،حبماية األجيال املستقبلة

 وتعتمد . وهي اليت جاءت الشريعة كلها لصوا ومحايتها وترقيتها،اإلمام الشاطيب
 ومحاية ،على القواعد املتعلقة باحلاجات العامة وترتيلها مرتلة الضرورةكذلك 

  . وتقدمي ذلك على مصلحة الفرد،مصاحل الكثرة من الناس
 وتسعرية ، فإن وجود تسعرية شرعية لألضرار على النفس،ومن جهة أخرى

 ،يسر للمنتج ـ كما رأينا ـ إجراء توازنه اإلنتاجييسوقية لألضرار املالية 
 ويسهل بالتايل قيام سوق لنوع من ،تيعاب تكلفة األضرار املتوقعة ضمن السعرواس

  .العاقلة تقوم على التعاون التأميين
فإن أية درجة من الردع سواء عن  ،»ال عقوبة إال بقانون«وإذا الحظنا أنه 

 أم عن شيوع الضرر وكثرته ال بد هلا أن تتمثل ،اإلضرار بالغري أم اإلضرار بالبيئة
 وبالتايل فإن الغرامات املالية اليت دف إىل الردع ال تفقد املنتج .وبة حمددةبعق

توازنه ألن مقاديرها تدخل يف توقعاته حبيث يتمكن من إدخاهلا يف حساب 
  .التكاليف وحتديد األسعار

وأخريا فإن الردع عن طريق العقوبات اجلسدية والردع اإلداري عن طريق 
  .إلدارية يقعان خارج نطاق البحث الراهننظام التراخيص والرقابة ا
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  .)١( اآلثار االقتصادية واالجتماعية للكفارة- ٥
 حينما كان يف ، فمن مل جيد فصيام شهرين، وهي حترير رقبة،بدأت الكفارة

 تغيري يف بنيتها ، يف تلك اتمعات، فتحرير الرقبة.اتمعات كلها رق واسترقاق
 .٢)( وجبت قيمتها، من الرقيق فإذا مل توجد الرقاب يهدف إىل التقليل،االجتماعية

 عن الضرر الذي ، فكأا تعويض عام للمجتمع،فالكفارة جزء من واجبات املضر
 وهو الدية اليت يأخذها ، وذلك إضافة للتعويض اخلاص،حلقه لفقدانه من قتل خطأ

  .أولياء القتيل
 إذن تدعيم للنشاط  هي، أي مثن الرقبة عند عدم وجودها،فالكفارة النقدية

 وهي تضاف إىل .االجتماعي اخلريي القائم على اإلحسان والصدقات يدفعها املضر
 فاملنتج يأخذ يف حسبانه هذا العبء .جمموع أعباء املضر اليت ذكرناها سابقا

 وبالتايل فإن الكفارة تزيد يف ردع ، ضمن جمموع أعباء املسؤولية التقصريية،املتوقع
  .ا ترفع من تكاليف مسؤوليتهاملضر احملتمل أل

                                                 
 ينبغي أن يالحظ أن الكفارة جتب يف حالة اإلضرار بالنفس، الذي أفضى إىل موت (1)

  .وال كفارة ملا دون ذلك من إضرار بالنفس أو املال. املضرور فقط
ام ـ ال يكون لة ـ وهي الصيي، وهو يؤكد أن االنتقال إىل العقوبة البد١٤١ فيض اهللا ص(2)

وال شك أنه إذا تعذرت الرقبة، وتعذرت قيمتها . إال بعد تعذر كل من الرقبة أو قيمتها
 .على املضر، فإنه ال بد عندئذ من البديل التايل ـ يف الكفارة ـ وهو الصيام 
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 ، ألنه ال يستفيد منها؛ فإن الكفارة ال تؤثر عليه،أما بالنسبة للمستهلك
وبذلك فإن الكفارة تعترب تأكيدا إضافيا للفصل بني هديف الردع والتعويض الذي 

  .نالحظه يف النظام اإلسالمي للمسؤولية
 الكفارة يف اتمعات  مقداردهنا من إثارة سؤال مهم يتعلق بتحدي وال بد

 ففي املاضي كان بإمكان املنتج أن يبين توقعاته لعبء الكفارة .اإلسالمية املعاصرة
 ولكن انعدام هذه السوق يتطلب اجتهادا .على توقعات األسعار يف سوق الرقيق

  .فقيها جديدا من فقهاء العصر
 رغم ، إىل الصيام وبالتايل نلجأ، ولقيمته،فهل يعترب عدم وجود الرقيق تعذرا له

 أم ؟ حبيث يستطيع دفع قيمة الرقبة لو أمكن وضع قيمة هلا،أن املضر قد يكوه غنيا
 على اعتبار أن الرقيق يعامل بنصف احلر يف ،هل تعترب الكفارة مساوية لنصف الدية

 أم ميكن اعتبار أسعار ؟ أم تؤخذ نسبة أقل أو أكثر من النصف؟بعض األحكام
نبوي اليت وردت يف بعض الروايات مؤشرا على عالقتها مبقدار الرقيق يف العصر ال

 أو ما يعادهلا من عشرين ناقة ، درهم٨٠٠ ويف هذا اال هل ميكن اعتبار ؟الدية
   ألا أسعار أكثر تكرارا يف ذلك،١)( مؤشرا مناسبا

                                                 
 درهم كثمن لرقبة باعها الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ على ٨٠٠ ورد مبلغ (1)

جاء ذلك . برها فردها الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وباعهاصاحبها الذي كان د
، ٨جامع األصول البن األثري، ج: انظر(يف حديث رواه البخاري ومسلم وغريمها 

  .) ٨٥ص
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 الذي ميكن  وهل جيوز اللجوء إىل البدل الذي هو الصيام مع توفر الغىن؟١)(العصر
 وكذلك ففي حال عدم إمكان الصيام ـ كأن يكون املضر ؟معه دفع قيمة الرقيق

 الوارد يف بعض األحكام الشرعية ،شخصية اعتبارية ـ فهل يلجأ إىل بدل الصيام
 أم تطالب الشخصية االعتبارية ؟٢)( فيكون البدل إطعام ستني مسكينا،كالظهار

   ؟ب النصوص والقواعد الشرعية املعروفةبالتصدق بقيمة الرقبة اليت حيددها االجتهاد حس
 بناء على مصلحة ، هل جيوز لويل األمر أن حيدد مقدار هذه الكفارة،وكذلك

 وأن ينظم طريقة اإلفادة منها ؟يراها؟ وأن حيدد اجلهات اخلريية اليت تدفع هلا
   ؟ باعتبارها وجيبة شرعية وليست تربعا،ورقابتها اإلدارية واملالية

  .تج واملستهلك يف النظام اإلسالمي املسؤولية التقصريية توازن املن- ٦
 إمنا تعين إدخال املسؤولية التقصريية ،إن أية صياغة قانونية للمسؤولية التقصريية

 وبالتايل فإن لنظام . ويف حساب منفعة املستهلك،املتوقعة يف حساب تكاليف املنتج
 شأنه يف ذلك شأن ،ن املستهلكاملسؤولية التقصريية تأثريه على توازن املنتج وتواز

  مجيع عناصر التكاليف

                                                 
  . ١٥ -١٤ قحف، ص(1)
، أن الفقهاء نصوا على عدم إجزاء اإلطعام ـ واضح أنه بالنسبة ١٤٢ يؤكد فيض اهللا، ص(2)

 شخصا طبيعيا وليس شخصية اعتبارية ـ ألن النص القرآين اقتصر للقاتل خطأ إذا كان
  . على الصيام رغم أنه جاء يف معرض يتطلب البيان 
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  .واملنافع األخرى
  .أ ـ توازن املنتج

 وهي يف العادة مما ميكن ،يتوقف قرار اإلنتاج على املوازنة بني عناصر التكاليف
ة الكاملة سف فإذا كان املنتج يعمل يف ظل املنا.حسابه بدقة ـ وبني السعر املتوقع للسلعة

يف  وبالتايل فإن قراره اإلنتاجي ـ قبل دخول عنصر املسؤولية التقصريية ،عرفإنه متلق للس
  .التكاليف ـ يعتمد على معطيات معلومة لديه بدرجة معينة من اليقني

رين  واعتبار عنصر املسؤولية التقصريية يف التكاليف يؤدي إىل إدخال تغيُّ
زيادة ) ٢يف التكاليف ووجود عنصر جديد ) ١ : مها،مهمني يف معادلة قرار املنتج

ألن هذا العنصر اجلديد من عناصر التكاليف يتصف بدرجة  ؛يف درجة عدم اليقني
  .يقني تقل كثريا عن غريه من العناصر

لقدا رأينا كيف بلغت درجة تأثري هذين التغريين يف النظام الغريب للمسؤولية 
ة التنبؤ باحلكم  وكيف أن صعوب،حدا أدى إىل ارتفاع تكلفة اإلنتاج بشكل واضح

 ومبقدار التعويض الذي سيفرض للمضرور من جهة ،باملسؤولية التقصريية من جهة
 قد زادت مصاعب املنتج يف تقدير التكاليف لدرجة أجلأت املنتجني إىل ،أخرى

 أو تقليل املبالغ ، أو عدم اإلقدام على إنتاجها أصال،سحب بعض السلع من السوق
  .بعرض سلع جديدةاملخصصة لألحباث املتعلقة 
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 فإن املنتج سيكون يف وضع أكثر يقينية منه ،أما يف النظام اإلسالمي للمسؤولية
 ألن معظم ما يدخل يف تكلفة املسؤولية التقصريية يتألف من ؛يف النظام الغريب

سواء يف ذلك ما يدفعه املنتج من التعويض  ،عناصر حمددة مسبقا يف القانون نفسه
فإن قواعد املسؤولية التقصريية وكذلك ١)( . أو مقدار الكفارة،رالذي يستحقه املضرو

 وختفف من تعرض ، من سلطات احملاكم وصالحيااها يف هذا البحث تقللااليت درسن
 كما أا تستبعد من . للمسؤوليةـ للضرر  بصفته متسببا وليس مباشرا–املنتج 

  . النفس على العاقلةتالفإوحتمل التعويض يف حالة ، التعويض بعض األضرار
كل ذلك يؤدي إىل التخفيف من مصاعب املنتج يف التنبؤ بتكلفة مسؤوليته 

 فإذا فرضنا أن مجيع .ويقلل أيضا من مقدار هذه التكلفة نفسها ،التقصريية
 فإن االنتقال من النظام الغريب إىل النظام اإلسالمي ،الظروف األخرى ثابتة

ألن املنتج ال يتحمل التعويض عن  ؛لفة اإلنتاجللمسؤولية من شأنه أن خيفض من ك
  مع تقليله يف الوقت ٢)(بعض األضرار 

                                                 
 أما بالنسبة للغرامات فيستوي توقع املنتج ملقدارها يف النظامني اإلسالمي والغريب ألنه يف (1)

  .كال احلالني ال غرامة إال بقانون
لة للدية ال يؤدي إىل ختفيض التكلفة بالنسبة للمنتج املتوسط؛ ألا   يالحظ أن حتمل العاق(2)

ستعود عليه، إما على شكل مسامهاته يف األضرار اليت حيدثها منتجون آخرون يكون هو 
واحدا من أفراد عاقلتهم، أو على شكل أقساط تأمني إذا اختذت العاقلة صيغة التأمني 

 إذ خيتلف »املنتج املتوسط«احلياة الواقعية ليس فيها على أنه ينبغي أن يالحظ أن . التباديل
  . الناس برغبتهم بتحمل املخاطر وبتقييمهم للمخاطر املتوقعة
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زن املنتج يف النظام اإلسالمي افإنه ميكن لتو ، وبالتايل.نفسه من درجة عدم يقينها
 ويف نفس الوقت .أن يكون عند مستوى من السعر أقل مما هو عليه النظام الغريب

مي أكثر يقينا منه يف النظام الغريب حول توقعات فإن املنتج يف النظام اإلسال
  . التقصرييةتهمسؤولي

  .وميكن التعبري عن قلة تكاليف املسؤولية التقصريية يف النظام
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 ،اإلسالمي عما هي تكلفة املسؤولية عليه يف النظام الغريب بيانيا ورياضيا بسهولة
قني فيمكن التعبري عنها  أما درجة الي. للتكاليف يقل عن اآلخر برسم منحىنكوذل

 ،رياضيا بافتراض تباين أقل للتوزيع االحتمايل ملا يتحمله املنتج من كلفة املسؤولية
حيث منثل توزيع االحتماالت يف النظام اإلسالمي  ؛٢كما هو مبني يف الشكل رقم 

  .B  وتوزيع االحتماالت يف النظام الغريب باملنحىن،A باملنحىن
ع التعويض على عدد كبري من الناس ـ من خالل ومن جهة أخرى فإن توزي

نظام العاقلة ـ وفرض الكفارة على املضر يقلالن أية هوة ممكنة بني الكلفة الفردية 
 والكلفة االجتماعية ما خسره ، إذ الكلفة الفردية ما يدفعه املضر؛االجتماعية للضرر

لك املتمثل  هو ذ، وذلك أن دفع جزء من الكلفة اخلاصة للمسؤولية.اتمع
 يؤدي إىل تعويض جزء ، للمصاحل االجتماعية العامة،بالكفارة اليت يتحملها الفرد
 ، ومن جهة أخرى فإن حتميل اجلزء األكرب من التعويض.من اخلسارة االجتماعية

 على اتمع متمثال بالعاقلة يؤدي إىل حتمل ،الذي هو النفع اخلاص للمضرور
  . الكلفتان الفردية واالجتماعية فتتقارب،اتمع لتلك الكلفة

ذلك أن نظام العاقلة  ؛ومثة جانب آخر لنظام العاقلة يؤثر على سلوك املنتج
 وهو يقتضي أن ال ،مبين بطبيعته على أسس غريية ال تقوم على املنفعة املادية للمنتج

 بل أن يسعى لتقليل الضرر ،يهتم املنتج بأن ال يسبب هو نفسه ضررا لآلخرين
   ألنه سيتحمل؛سببه مجيع أفراد عاقلتهالذي ي
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فإن نظام العاقلة يدعم نشوء سلوك غريي ، وبالتايل  .نصيبا من عبء ذلك الضرر
 ألن أي ؛حيرص على التقليل من األضرار يف اتمع على كل حالجيعله لدى املنتج 

 فكل منتج .ضرر يسببه منتجون آخرون يعود عليه باخلسارة بتحمله جزء منه
ويسعى لتخفيف األضرار  ، ـ مبعىن من املعاين ـ نشاط غريه من املنتجنييراقب

  .اليت حيدثوا
ا فإن توزيع أقساط التأمني على املضرين يفإذا كانت العاقلة تأمينا تعاون

الذين تقوم  وعلى التضامن االجتماعي ،احملتملني بالتساوي يؤكد على املعىن الغريي
اهليئة التأمينية التعاونية بالتمييز بني املنتجني حسب  أما إذا قامت .عليهما العاقلة

 فإا بذلك تزيد احلافز الفردي لتجنب الضرر ،احتماالت األضرار اليت حيدثوا
 وينتهي هذا التمايز رياضيا إىل حد أقصى يتحمل فيه ،مقابل إنقاص احلافز اجلماعي

  .كل منتج كامل العبء الناشئ عن الضرر الذي حيدثه
  ازن املستهلكب ـ تو

إن املبدأ األساسي الذي يقرره النظام اإلسالمي بالنسبة للمستهلك هو أن 
 لذلك فالتعويض عن هذه .األضرار املتعلقة بالنفس اإلنسانية ال ميكن تقييمها باملال

األضرار قصدت الشريعة منه أن يكون مواساة وتروحيا عما فات املضرور من منفعة 
 ، وعمدت إىل حتديده يف النظام نفسه.اء له ولورثته فضال عن كونه إغن،ومجال

 ؛ ألن أي حتديد بشريبغض النظر عن املنفعة واجلمال الذين خسرمها املستهلك
  ..Vulue Judgementللتعويض ال خيلو من التقييم الشخصي 
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 ،وإذا كان قرار املستهلك يوازن بني قيمة ما فاته من منفعة بسبب الضرر
 فإن هذه املوازنة قد يصعب تطبيقها على األضرار ، عليهوالتعويض الذي حيصل

 ألن الشريعة ساوت بني تعويضات الناس رغم ؛اجلسمية يف ظل النظام اإلسالمي
 وبالتايل فإن التعويض عن األضرار اجلسمية قد ينتج .تفاوت املنافع والبدائل عندهم

ز استهالكي عند  يف حني أنه ينتهي بعج،فائضا استهالكيا عند بعض املستهلكني
  .آخرين

 فقد رأينا أن قواعد نظام املسؤولية التقصريية يف اإلسالم ،ومن جهة أخرى
 وذلك الستبعاد التعويض عن بعض ،تقلل من حاالت رجوع املستهلك على املنتج

 وبالتايل فإن هذه القواعد تدفع املستهلك إىل اختاذ . مما أشرنا إليه سابقا،األضرار
 وتفرض عليه ختصيص جزء من موارده للتقليل من ، واحلذراملزيد من احليطة

وزع ي ويف هذا فإن املستهلك املسلم العارف بنظام املسؤولية التقصريية س.األضرار
محاية «موارده من الوقت واملال على االستعماالت املختلفة اليت سيكون منها 

 تعويض عنها من الضياع بسبب األضرار اليت ال يستطيع حتصيل »منافعه األخرى
  . أو األضرار اليت يثمنها املستهلك أكثر مما يثمن التعويض املتوقع عنها،من املضر
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 القسم الرابع
  تلخيص ونتائج

اإلسالمي للمسؤولية للنظام قصد هذا البحث إىل دراسة اآلثار االقتصادية 
ربية من  ومقارنتها مع اآلثار االقتصادية ملا هو سائد يف اتمعات الغ،التقصريية

  .تنظيم هلذه املسؤولية
من أجل ذلك كان ال بد من توصيف سريع للمعامل الرئيسية للمسؤولية 

 وصلتها بنظرية الضمان املعروفة يف الشريعة ، من حيث تعريفها وأنواعها؛التقصريية
  .اإلسالمية

مث عرضت للمالمح االقتصادية الرئيسية للنظام األمريكي للمسؤولية 
حظت فيه الصعوبة البالغة اليت يعاين منها منتجو السلع واخلدمات  فال.التقصريية

 وأن أهم أسباب ذلك ،عند حماولتهم التنبؤ حبجم مسؤوليتهم التقصريية املتوقعة
السلطات الواسعة للقضاء اليت يتميز ا النظام مع وجود أفكار سائدة حتايب 

  .املضرور
 ويف سائر التكاليف اإلدارية ،كما الحظت االرتفاع الكبري يف مقدار التعويض

 ودرسنا كذلك أثر نظام املسؤولية على ردع املضر .والقضائية للمسؤولية التقصريية
 فتنعدم السلعة من ، اليت قد تصل أحيانا إىل حد املبالغة،حيث الحظنا فعالية الردع

  . أو يتوقف املنتج عن متابعة حبوث التطوير والتنمية،األسواق
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ن ردع املستهلك واضطراره لزيادة العناية عند استعمال والحظنا كذلك أ
األمر الذي أدى إىل  .السلعة مل يتدعم من خالل النظام القائم للمسؤولية التقصريية

   .وجود تناقض وتعارض بني هديف التعويض والردع
وقد درسنا أيضا أهم اإلصالحات املقترحة يف نظام املسؤولية التقصريية اليت 

ووضع سقوف  ،على التقليل من حاالت اللجوء إىل القضاء العمل :مشلت
 والتأمني التعاوين الذي ، ونظام عدم البحث عن اخلطأ،للتعويضات عن اإلصابات

ن إمكانية تغيري أسعار التأمني أدى إىل التقليل من احتماالت إساءة االستعمال وحس
املسؤولية رور بتحمل  وإشراك املض،حسب واقع األضرار اليت حيدثها العضو املشترك

 وكذلك تعديل بعض ، وإضافة غرامة مالية على شكل ضريبة خلزانة الدولة،كليا أو جزئيا
  .القوانني اليت تزيد من صعوبة شروط حتميل املنتج املسؤولية التقصريية

 فعلى ؛مث درست املالمح الرئيسية القتصاديات املسؤولية التقصريية يف اإلسالم
 فإن ، معلومات تطبيقية إحصائية عن النظام اإلسالمي للمسؤوليةالرغم من عدم توفر

  . لآلثار االقتصادية هلذا النظامن من تقدمي عرض نظري أويلاملبادئ واآلراء الفقهية متكِّ
 :فالنظام اإلسالمي للمسؤولية التقصريية يقوم على بضعة قواعد عامة أمهها

 ثانيا ـ اعتماد األساس .لنفسـ التسعري الشرعي لألضرار الواقعة على ا أوال
  .املادي للفعل الضار يف حتديد املسؤولية بدال من األساس
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 وثالثاـ اعتماد أولوية مسؤولية املباشر على مسؤولية املتسبب مع .الشخصي
  ١)( مالحظة وجود استثناءات أشارت إليها املراجع الفقهية

 وخامسا ـ .حيان ورابعا ـ حتميل التعويض لعاقلة املضر يف كثري من األ
 إضافة للتعويض الشخصي ،وجود الكفارة داعمة للردع وتعويضا عاما للمجتمع

  .ألهل املقتول
ولقد الحظنا أن النظام اإلسالمي يزيد ـ إىل حد كبري ـ من قدرة املنتج 

 ولعل أهم أسباب ذلك هو احلد من سلطة .على توقع عبء مسؤوليته التقصريية
 وباعتماد ، بتحديد ما هو قابل للتعويض منها، لألضرار والتقنني الشرعي،القضاء

 إضافة ،كل من أولوية مباشر الضرر على متسببه واألساس املادي للمسؤولية
  .لتسعري الشرعي لألضرار على النفسل

ن اختاذ النظام اإلسالمي للمسؤولية تسعرية شرعية أوقد الحظنا كذلك 
باطي تعا اعتبار أن أي تسعري آخر هو  إمنا يقوم على،لألضرار يف النفس البشرية

لها أسواق حتدد أسعارها فأما األضرار املالية  .Value Judgementوشخصي 
  .الضررجرب  أساس علىفيسهل لذلك حتديد مقدار التعويض فيها 

                                                 
  .  من هذا البحث، وما ذكر من مراجع فيهما٥٥-٥٤ص:  انظر(1)
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والحظنا أن النظام اإلسالمي قد فصل بني هديف الردع والتعويض فمن أجل 
هذا النظام يسعى إىل تقدمي بديل بشكل رأس  رأينا ،حتقيق هدف تعويض املضرور

وهذا التعويض .ض به املضرور عما فقده من قدرة على الكسبمال إنتاجي يعو 
حمسوب طبعا حسب التسعرية الشرعية اليت جعلت من التعويض بديال إنتاجيا 

 وهذا مما ال ختتلف . أما التعويض عن املال املتلف فحسب أسعاره يف السوق.جمزيا
  .نظم املسؤولية املتعددةفيه 

ولعله بسبب القناعة بارتفاع التعويض يف أضرار النفس اإلنسانية مل حيمله 
 أي أن التعويض نفسه مل يستعمل أداة لردع .النظام اإلسالمي للمضر بل لعاقلته
 وبدال عن ذلك فقد استعمل النظام اإلسالمي .املضر إال يف حالة الضرر باألموال

 مث ، مث الزجر والتعزير ثانيا، تقوم على التثقيف والتهذيب أوالأدوات أخرى للردع
 والعقوبة التعزيرية قد تكون جسدية كاجللد ،الكفارة يف حالة القتل اخلطأ ثالثا

 أو مالية ـ عند بعض ، أو أدبية مثل تكذيب النفس أو عدم قبول الشهادة،واحلبس
 أو ،عملها إما لتغذية خزانتها وتست،غرامة مالية تدفع للدولةالفقهاء ـ على شكل 

  . أو غري ذلك من األهداف االقتصادية للدولة،لتغذية أعمال اخلري
ه النظام اإلسالمي باجلهاز احلكومي طوقد تعرضنا أيضا لدراسة الدور الذي أنا

  .لتحقيق هديف التعويض والردع
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 رأينا أنه ميكن للدولة ضمان حصول املضرور ،ففيما يتعلق دف التعويض
 وأنه قد ميكن اللجوء  عدم قدرة املضر وعاقلته على دفعه،على التعويض يف حالة

  .إىل فرض نظام من التأمني التعاوين لتحقيق هذا اهلدف
 ، أما فيما يتعلق دف الردع أثرنا مسأليت ردع املضر عن اإلضرار بالبيئة

 وذلك إضافة إىل .وعأو الشيوالتمييز بني األضرار الفردية واألضرار الكثرية التكرار 
  .أدوات الردع املذكورة سابقا

وأخريا فقد الحظنا أن الكفارة ـ يف حالة القتل اخلطأ ـ إمنا هي مزيد من الردع 
 ؛»خلطر الدماء« للمضر ونوع من التعويض العام للمجتمع، تأكيدا لنظرة اإلسالم العميقة

 فوجود الكفارة يشكل . الذي يتضمن أية كفارة،وذلك باملقارنة مع النظام الغريب
  . ويف وجوه اخلري فيه،تفاق لصاحل اتمعا كما أا ، إضافيا على املضرعبئا

   املستقبل يفاقتراحات واجتاهات للبحث
ذكرنا فيما سبق أن هذا البحث هو باكورة نظر اقتصادي لنظام املسؤولية 

دة ميكن اجتاه  ويف اعتقاد الباحث فإن هنالك جماالت عدي.التقصريية يف اإلسالم
 أذكر منها ،البحث إليها يف هذا اجلانب من جوانب املعرفة باالقتصاد اإلسالمي

  :أربعة
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على أحكام احملاكم الصادرة يف ظل النظام تعتمد أوال ـ األحباث التطبيقية اليت 
 وخباصة يف دول كاململكة العربية السعودية ،اإلسالمي للمسؤولية التقصريية

 ومجهورية ،ومجهورية السودان، اململكة األردنية اهلامشية و ،يةنواجلمهورية اليم
 وميكن هلذه األحباث أن .ومجهورية باكستان اإلسالمية ،إيران اإلسالمية

 وتقارن ،تدرس النتائج الفعلية لتطبيقات واقعية للنظام اإلسالمي للمسؤولية
ن اقتراح وسائل بني اآلثار االقتصادية ألشكال التطبيق املتعددة مبا ميكنها م

  .التحسني والتطوير يف األشكال التطبيقية
 فقد ذكرت بعض أحباث الضمان يف ، األحباث يف جانب أنظمة إصابات العملثانيا ـ

 العمل تقوم على اعتبار رب العمل مسؤوال عن إصابات  إصاباتالشريعة أن أنظمة
حتمل رية  وقد اعترض بعض الفقهاء على نظ.١)( التبعةالعمل من باب حتمل

ω ®ومع آية  ،اإلسالمية يف الضمان  باعتبارها تتعارض مع املبادئ؛عةبالت r& 
â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& ∩⊂∇∪ 〈 )(٢.  

 وبشكل خاص النظام األمريكي ،ولكن بعض أنظمة إصابات العلم
 ،إلصابات العمل يتضمن ثالثة عناصر هلا أثر كبري يف الشكل القانوين لاللتزام

  زام القانوينإللـ ا١ :يوه

                                                 
   .١٩١-١٨٨، ص)١٩٨٣( فيض اهللا (1)
   .٦٦، ص)١٩٨٨(، والزرقا ٦٠ـ ٥٧القسم األول، ص) ١٩٧١( اخلفيف (2)
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بالنظام حبيث ال ميتلك العمال وال أرباب العمل حق االختيار فيما يتعلق 
   .بتطبيق النظام عليهم

 يهدف إىل ،ـ اعتبار نظام تأمني إصابات العمل جزءا من نظام أكثر مشوال٢
 إدارة هتقدمي خدمات الضمان االجتماعي للعمال وتدير النظام األمشل مبجموع

   .ةواحد
 ، تنازل العمال يف نظام إصابات العمل عن حقهم مبقاضاة رب العمل-٣

وقبوهلم بالتعويضات اليت حيددها القانون لقاء قبول أرباب العمل بتمويل 
  .صندوق إصابات العمل

إن إضافة هذه االعتبارات إىل نظام إصابات العمل التقليدي ميكن أن يكون هلا 
را فقهيا جديدا من قبل ظ مما قد يستدعي ن،وضوعتأثري على املوقف الفقهي من امل

  .الفقهاء
وأهم من ذلك فإن البحث ميكن أن يتجه إىل صياغة نظام إلصابات العمل 

حبيث يتعاون االقتصاديون ، يقوم على املبادئ اإلسالمية آلثار الفعل الضار 
  .والفقهاء على أحباث يف هذا امليدان

خيوض يف موضوع التأمني على املسؤولية ثالثا ـ إن البحث الراهن آثر أال 
 وإن . وترك ذلك ألحباث مستقبلية،التقصريية من وجهة النظر اإلسالمية

اقتصاديات التأمني على املسؤولية التقصريية ـ وهو ما يسمى بتأمني الطرف 
جهة نظر االقتصاد اإلسالمي هي جمال رحب لتطور ومنو والثالث ـ من 

  البحث يف
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  .املستقبل
ا ـ وكذلك فإن محاية البيئة مبا تتضمن من محاية لألجيال القادمة على نطاق رابع

شكل ي وعلى نطاق اإلنسانية بعمومها، موضوع ،اتمع اإلسالمي وحده
متديدا للمسؤولية التقصريية وميكن فيه لألحباث املستقبلية سواء يف االقتصاد 

ألهداف التفصيلية حلماية  أن تتوسع لتستجلي ا، أم يف الفقه املعاصر،اإلسالمي
 ،البيئة يف النظام اإلسالمي وأدوات حتقيقها سواء أمشلت محاية البيئة احليوانية

  . أم الكونية العامة،أم الشيئية
يضاف إىل ذلك أن البحث الراهن قد أثار تساؤالت فقهية عديدة تشكل 

إلسالم واألحكام ميدانا واسعا لألحباث الفقهية املتعلقة باملسؤولية التقصريية يف ا
  .املتعلقة ا

  
  ]وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني[
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  البنك اإلسالمي للتنمية
البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول 

  )م١٩٧٣املوافق ديسمرب عام ( هـ ١٣٩٣مدينة جدة يف شهر ذي القعدة من عام اإلسالمية، الذي عقد يف 
املوافق شهر يوليو ( هـ ١٣٩٥وانعقد االجتماع االفتتاحي لس احملافظني يف مدينة الرياض، يف شهر رجب عام 

العشرين من  (هـ،١٣٩٥وقد مت افتتاح البنك رمسياً يف اليوم اخلامس عشر من شهر شوال عام ) . م١٩٧٥من عام 
  )م١٩٧٥أكتوبر عام 

جتماعي لشعوب الدول األعضاء واتمعات اإلسالمية، جمتمعة قتصادية والتقدم االويهدف البنك إىل دعم التنمية اال
 ضاملسامهة يف رؤوس أموال املشروعات، وتقدمي القرو: وتشمل وظائفه. ومنفردة، وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية 

 الدول األعضاء، باإلضافة إىل تقدمي املساعدة املالية هلذه الدول يف أشكال أخرى، ريع اإلنتاجية يفللمؤسسات واملشا
  .قتصادية واالجتماعيةألغراض التنمية اال

ويساهم البنك أيضاً يف تنمية التجارة اخلارجية للدول األعضاء، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، وخباصة يف السلع 
 املساعدة الفنية هلا، والعمل على ممارسة أنواع النشاط االقتصادي واملايل واملصريف يف الدول اإلسالمية اإلنتاجية، وتقدمي

  .طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية
  :العضوية يف البنك

 املؤمتر اإلسالمي، وأن تكتتب يف رأس مال منظمةإن الشرط األساسي للعضوية يف البنك أن تكون الدولة عضواً يف 
  .دولة) ٥٣(وقد بلغ عدد الدول األعضاء حىت تارخيه . نك وفقاً ملا يقرره جملس احملافظنيالب

  :رأس مال البنك
، مقسمة إىل ستمائة ألف ) باليني دوالر أمريكي٨,٤حنو (رأس املال املصرح به ستة آالف مليون دينار إسالمي 

دينار إسالمي، يدفع مليون ملكتتب فيه أربعة آالف ورأس املال ا. سهم، قيمة كل سهم منها عشرة آالف دينار إسالمي
  .على مراحل حمددة، وبعمالت قابلة للتحويل يقبلها البنك

  )الدينار اإلسالمي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدويل(
  :مقر البنك

وقد مت إنشاء ثالثة مكاتب إقليمية، بناء على . ربية السعودية يقع املقر الرئيس للبنك يف مدينة جدة يف اململكة الع
أحدها يف مدينة الرباط عاصمة اململكة املغربية، والثاين يف كواالملبور : قرارات صادرة عن جملس املديرين التنفيذيني للبنك

  .عاصمة ماليزيا، والثالث يف أملآيت جبمهورية قازاقستان
   :السنة املالية واللغة الرمسية
 العربية بينما تستخدم اللغتان اإلجنليزية والفرنسية يواللغة الرمسية ه) القمرية( السنة اهلجرية يالسنة املالية للبنك ه

  .كلغيت عمل


