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 الممخص: 

 تكنكلكجي ىائميف، إال أف ىذا التقدـك  رغـ ما ينعـ بو العالـ مف تقدـ عممي
ىي اإلرىاب، الذم أصبح ك  أماـ التصدم آلفة صارت تيدد كؿ الدكؿ أال كقؼ عاجزان 
مف الضحايا األبرياء مما حمؿ مختمؼ التشريعات عمى البحث عف  كبيران  يخمؼ عددان 

 الفعالة إلسعاؼ ىؤالء الضحايا عف طريؽ تعكيضيـ.  الطرؽ

الظكاىر االجتماعية التي ترتكز عمى العنؼ كظيرت مع  يعتبر أحداإلرىاب ك 
ّف دالالت مصطمح إ، ليا خصكصياتيا كعناصرىا الذاتية كالمميزة، إال اإلنسافظيكر 

  اإلرىاب كاستعماالتو قد تختمؼ مف كقت آلخر، فيي في تطكر مستمر.

أضرار جسيمة سكاء كانت مادية أك  اإلرىابيةيترتب عمى حدكث العمميات ك 
لإلصابات الخطيرة التى  كنظران  ؛فقد أحد األطراؼك  إلى الكفاةقد تؤدل ف ،معنكية

في كاف البد أف تككف  ،اإلرىابيةيتعرض ليا المضركركف نتيجة ىذه العمميات 
بالتعكيض  يفيجب عميو أف يقض يقدره القاضي. الذمحسابات تقدير التعكيض 

أف يعكض  يدال ككامال إال إذا استطاع القاضيككف التعكيض عاالكامؿ العادؿ، كال
كاف يتقاضاه المضركر مف أجر قبؿ  في ماالمتمثمة ك  المضركر عف الخسارة الالحقة

تنتقص مف قدراتو لمحصكؿ  يالتك  رتبتيا الجريمة عميوي نسبو العجز التك  اإلصابة
عمييا كاممة مرة أخرل، ما يتكبده المضركر مف نفقات سكاء كانت لعالجو أك لرفع 

النفقات عمى األسرة التى  مصدر فيدعكل أماـ القضاء. كمدل تأثير ىذا العجز 
 يعكليا.

تصيب  نظران؛ ألنياىا، ر تقدي فيفيجد القاضى صعكبة  ،المعنكية األضرارأما 
ف قاـ  يليس ليا مقياس محدد ليقكـ القاض ىيك  العاطفةك  الشعكر بتعكيضيا، حتى كا 

 نفكس الضحايا. فيالقاضي بتعكيضيا ماليِّا، فيظؿ ليا أثر سمبي 
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Abstract: 

Despite its enormous scientific and technological 

advances, the world has been unable to cope with a scourge that 

is threatening all States, namely, terrorism, which has left many 

innocent victims and has led various pieces of legislation to seek 

effective ways to provide them with redress. 

Terrorism is a social phenomenon that is based on violence 

and that has emerged with the emergence of man. It has its own 

characteristics and characteristics. However, the connotations and 

uses of the term terrorism may vary from time to time and are 

constantly evolving. 

The occurrence of terrorist operations would cause serious 

damage, whether material or moral, and could lead to death and 

loss of one of the parties. 

He must pay full and just compensation, and only if the 

judge can compensate the injured person for the subsequent loss 

of his pre-injury wages and disability, which the crime has placed 

on him and which detracts from his ability to obtain in full again, 

will he be able to compensate the injured person for the expenses 

incurred, whether to treat him or to bring proceedings before the 

courts. And the extent to which this expense deficit affects the 

family he supports. 

Moral damages are difficult to assess, as they cause emotion and 

emotion and do not have a specific measure of compensation, 

even if they are financially compensated by the judge, and 

continue to have a negative impact on the victims. 
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 أهمية البحث:

 اإلرىابيةعف العمميات  الناتجة األضرارتكمف أىمية البحث في معرفة 
بالغو الجسامة سكاء عمي الجانب المادم أك  اإلرىابيةالتي تخمفيا الجرائـ  األضرارفك 

 دكليا.ك  عمي الجانب المعنكم بالنسبو لمفرد أك الجماعة محميا
 هدف البحث:

 باالفراد نتيجةالتي تمحؽ  األضرارإلقاء الضكء عمي  ييدؼ البحث إلى
أكثر تعمقا كتكسعا لحصكؿ المتضرر عمى حقو  ةمف خالؿ دراس اإلرىابيةالعمميات 
 اإلنسافما يتعرض لو مف أضرار بالحمكؿ العممية لكافة ما يتعرض لو  نتيجةبالكامؿ 

 .تعكيض عادؿ الحصكؿ عمى في مف مشكالت

 البحث:مشكمة 

كالمادية،  المعنكيػػة اإلنسافحتراـ حقػػػكؽ اَأكػػػدَّ اإلسالـ عمى أىميػة ككجكب 
كعدـ جكاز التعدم عمى حقكؽ اآلخريف أك سمبيا، كمف أىـ ىذه الحقكؽ: حؽ الحيػاة، 

ف قتػؿ أعتبر او أك يقتػػؿ غيره، بػؿ إف اإلسالـ حيث اليجكز لإلنسػاف أف يقتػؿ نفسػػ
 بمثابة قتػػػؿ كػؿ الناس. شخص كاحػػد ىك

}َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل  يقكؿ تعالى:
 النَّاَس َجِميعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا َوَلَقْد َجاءْتُهْم ُرُسُمَنا ِبالَبيَِّناِت ثُمَّ 

ْنُهم َبْعَد َذِلَك ِفي اأَلْرِض َلُمْسِرُفوَن{ِإنَّ  كليذ يجب تعكيض اإلنساف عف . (1) َكِثيرًا مِّ
كيجب أف يككف  اإلرىابية،االصابات البالغة التي يتعرض ليا نتيجو العمميات 
ما يصيب اإلنساف مف  عمىالتعكيض عادال. كلمكصكؿ ليذه المعادلو يجب الكقكؼ 

 حتىأك االقارب  المصاب،الشخص  عمىمدم تأثيرىا أضرار مادية أك معنكية ك 
  الدرجة الثانية الذيف يحؽ ليـ المطالبو بالتعكيض كفقا لما قرره الشارع.
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 منهجية البحث:

يقدـ الباحث في ىذا البحث األضرار التي يتعرض ليا الفرد نتيجة العمميات 
أك  الحادث،اإلرىابية الغاشمة التي تصيبو سكاء كاف ذلؾ صدفة بتكاجده في مكاف 

. المدنية(الشرطة  –المسمحة  )القكاتذا كاف ينتمي لمؤسسو عسكرية إ كاف مقصكدان 
 المجنيعرفة األضرار التى يتعرض ليا أىمية البحث في م إلىفيشير الباحث أكال 

دبية. كيتعرض ليدؼ البحث كذلؾ في إلقاء الضكء عمي أعميو سكاء كانت مادية أك 
جسامة األضرار التى يتعرض ليا المجنى عمية كثالثا مشكمة البحث كالذم يرجع فييا 

الذم  ف الكريـ كالتعكيض العادؿأنو يجب احتراـ حقكؽ اإلنساف كما كرد في القر إلي إ
 نطاؽ كيأتي الباحث بمقدمة كضح خالليا عميو،يجب أف يحصؿ عميو المجني 

كسكؼ  كالقضاء،ستقر عميو الفقو الما  المسئكليو العقدية كالمسئكلية التقصيرية كفقان 
يكضح األضرار المادية معناىا  كؿ منيمااأل :لى مبحثيفإالباحث بتقسيـ دراستة  يقكـ

األضرار  مف خاللة الباحثفكضح  ،كصكرىا كذلؾ في مطالبيف. إما المبحث الثاني
معناىا كصكرىا كآثار تآكؿ قكاعد األخالؽ عمى نكعية ىذا  المعنكية،دبية أك األ

 الضرر في ثالثة مطالب منفصمة.
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 المقدمة:

لقيـ المجتمع كتطكرىا، تعكس نضج تعد المسؤكلية المدنية إنعكاسنا حقيقينا 
 فيو. يكالقانكن يكاألخالقي الكعي االجتماع

عمى تقسيـ المسؤكلية إلى جنائية  يكلقد جرت العادة في كتب الفقو المدن
دارية، كتقسيـ المسؤكلية المدنية إلى مسؤكلية عقدّية كتقصيرّية كمكضكعية، كمدنية ك  ا 

الناتج  تشريع. كالتى تيدؼ إلى جبر الضررستقر عميو الفقو كالاكىك التقسيـ الذم 
أك الضرر الناتج عف اإلخالؿ بالمسؤكلية التقصيرية  معف اإلخالؿ بااللتزاـ العقد

 الناشئ عف العمؿ غير المشركع.

قبؿ  وكبالتالي يجب إثبات ،في المسؤكلية المدنية يكيعد الضرر الركف األساس
مفت التشريعات حكؿ الركف األساس في ركنى الخطأ كعالقة السببية بينيما. كقد اخت

فبعض التشريعات أقامت المسؤكلية المدنية عمى ركف الخطأ  ،المسؤكلية المدنية
كالتشريع الفرنسي كالتشريع المصرم، كالبعض اآلخر أقاميا عمى ركف الضرر 

 كالشريعة اإلسالمية.

تقسيـ، كيثكر التساؤؿ حكؿ طبيعة ىذا االختالؼ، كما ىي الفائدة مف ىذا ال
فسكاء كاف الركف األساسي الذم تقكـ عميو المسؤكلية المدنية ركف الضرر أـ ركف 

نكعيف: ضرر  ، كالذل يشتمؿ عمىالخطأ، ففي المحصمة يجب تعكيض الضرر الناتج
مادل ناشئ عف المساس بحؽ مالى أك مصمحة مشركعة، كحؽ الممكية كحؽ 

ما يفكتو مف كسب كىما االنتفاع، كيشمؿ كؿ ما يمحؽ الشخص مف خسارة ك 
العنصراف األساسياف في تقدير التعكيض عف الضرر المادم، فال صعكبة في ذلؾ، 
كضرر أدبي ناشئ عف اإلخالؿ بمصمحة أك حؽ غير مالي كىك ما عرؼ بالضرر 
ذا كاف  غير المالى أك الضرر غير االقتصادل يصعب فيو تقدير التعكيض عنو، كا 

شعكر كاإلحساس باأللـ الحسى كالنفسى فإف معيار يذاء الإمعيار الضرر األدبى 
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 التعكيض عنو يبقى في إطار التخفيؼ منو كترضية المضركر.

كقد يجتمع الضرر األدبي مع الضرر المادم، فاالعتداء عمى جسـ اإلنساف 
يتحقؽ بو الضرراف معنا، كقد تناكؿ جانب مف الفقو ىذه الحالة كخمص إلى قبكؿ 

األدبي في حاؿ اجتماعو مع الضرر المادم فقط، في الكقت التعكيض عف الضرر 
الذم خامر األذىاف منذ القدـ إمكانية التعكيض عف الضرر األدبي ماّدينا كحيث لـ 

فقد انقضى الخالؼ  ،يكف ذلؾ مقبكال في غير إطار االعتذار أك األسؼ، كرغـ ذلؾ
يو، حيث يصح كأصبح قبكؿ التعكيض عف الضرر األدبي ماديِّا يكاد يجمع عم

 تعكيضو ماّدينا بعدما كاف مقتصرنا عمى مجرد األسؼ أك االعتذار.
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 تمهيد:

يعد الضرر الركف الثاني مف أركاف المسئكلية المدنية سكاء كانت عقدية أك  
الحاسـ فييا، فيي ال تقكـ بدكنو، إذ إف اليدؼ مف  تقصيرية أك مكضكعية كالعنصر

لناجـ عف الفعؿ الضار كمما كاف ذلؾ ممكنان، فإذا ىذه المسئكلية ىك إصالح الضرر ا
، كبالتالي ال يككف ىناؾ داٍع (ٕ)لـ يكف ىناؾ ضرر فال يككف ىناؾ مسئكلية مدنية

ىك جبر الضرر ماديِّا كاف أـ أدبيِّا الذم يمحؽ  مف ىذا االخيرلمتعكيض؛ألف الغرض 
بالغير، فإذا انتفي الضرر انتفي معو التعكيض. كيعرؼ الضرر بأنو أذل يصيب حقنا 
أك مصمحة مشركعة لشخص محدد أك معيف، كىذا األذل قد يصيبو في جسمو أك 

 مالو أك عاطفتو أك شرفو أك اعتباره أك غير ذلؾ.

في المسئكلية المدنية بصكرىا رر شرط جكىرم كيتضح مما تقدـ أف الض 
، كاألساس القانكني لمتعكيض في حاالت االعتداء عمى الحؽ في الحياة أك في ةالثالث

سالمة الجسد أك الماؿ. كالضرر ال يعتد بو إال إذا جعؿ مركز صاحب الحؽ أك 
منو المصمحة أسكأ مما كاف قبؿ التعدم الماس بو، فإذا استبدؿ الفعؿ المتضرر 

 .(ٖ)بالضرر األشد ضررنا أخؼ منو فإنو ال يعد فعالن ضاران كال يستكجب التعكيض

فإف االعتداء عمى حياة اإلنساف أك جسمو أك عمى مالو يحقؽ  ،ككفقان لما تقدـ
 .(ٗ)ركف الضرر، سكاء كاف في القانكف اإلدارّم أـ في القانكف المدني

 : والضرر لغةً 

كمف ىنا أتت  ،بالضـ اليزاؿ كسكء الحاؿكؿ ما ىك ضد النفع، كالضرُّ 
. كقد كردت لفظة الضرر في الكتاب العزيز كفي (٘)الَمضرَّة، كىي خالؼ المنفعة 
رَّاءِ  )... مكاضع كثيرة منيا قكلو تعالى اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ  .(ٙ)( َوالصَّ

ا قكلو ػ تعالى ػ ) رُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِه كأيضن َذا َمسَّ اإلنسان الضُّ كما . (ٚ)…( َواِ 
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" مف ضار كردت لفظة الضرر في السنة النبكية، ككذلؾ قكلو ػ صمى اهلل عميو كسمـ:
 .(ٛ)أضر اهلل بو" 

يتضح لنا أف ىذه اآليات كاألحاديث تفيد بعمكميا منع األضرار  ،كمما تقدـ 
 بالغير مطمقنا في نفسو أك مالو.

  ما الضرر اصطالًحا:أ

فيك يعنى االعتداء أك األذل الذل يصيب اإلنساف بحؽ مف حقكقو أك في 
مصمحة مشركعة لو سكاء كاف ذلؾ الحؽ أك المصمحة متعمقة بسالمة جسمو أك 
عاطفتو أك بمالو أك بشرفو أك باعتباره كسكاء كاف ىذا الحؽ أك المصمحة ذا قيمة 

 .(ٜ)مالّية أك لـ يكف كذلؾ
َغْيُر ُأوِلي ) كمف معاني الضرر التي كردت في القرآف الكريـ قكلو تعالى 
َرِر. أم غير أكلي العذر، كالمقصكد العمة التي تضر صاحبيا كتقطعو عف ..( الضَّ

 العمؿ كىذا مف قبيؿ الضرر الجسمي.

في المادة الثانية منو الفقرة  (ٓٔ)كقد نص إعالف القاىرة حكؿ حقكؽ اإلنساف 
)د( " سالمة جسد اإلنساف مصكنة، كال يجكز االعتداء عمييا، كما ال يجكز المساس 

 بيا بغير مسكغ شرعى، كتكفؿ الدكلة حماية ذلؾ. 

كنعرؼ جيدنا أف األضرار التي تخمفيا الجرائـ اإلرىابية بالغة الجسامة سكاء  
بتكضيحو في المبحث األكؿ كعمى الجانب عمى الجانب المادم كالذم سكؼ نقكـ 

اآلخر ليذه األضرار كىي األضرار المعنكية كالتي سكؼ نقـك بتكضيحيا في المبحث 
 الثاني كذلؾ عمى النحك التالي:
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 المبحث األول

 األضرار المادية

الضرر ىك الركف األساسّي لممسئكلّية مدنية كانت أـ إدارية. فإذا كاف مف  
ية أف تتقرر دكف خطأ، فإنيا مع ذلؾ ال يمكف أف تقكـ، كأيِّا كاف الممكف لممسئكل

إذ ال يتصكر أف تقكـ المسئكلية  ؛أساسيا دكف ضرر، كىذا أمر يممية العقؿ كالمنطؽ
فإف ركف الضرر الـز ،كبسبب ذلؾ؛عف فعؿ ال يرتب ضرران، كلك كاف فعالن خاطئان.

ة. فحيث ال ضرر فال مسئكلية، كليس المسئكلية المدنية بصكرىا الثالثدائمنا لكجكد 
 .(ٔٔ)ليذه القاعدة إستثناء فقبؿ الحكـ بالتعكيض يجب التحقؽ مف كجكد الضرر

 كلقد حّرـ اإلسالـ تحريمنا قاطعنا تعمد إضرار اإلنساف بغيره، أك أف يككف سبباَ 
في إحداث ىذا الضرر باآلخريف، كفي الحديث الشريؼ عف أبي سعيد سعد بف مالؾ 

رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ قاؿ: "ال ضرر كال  الخدرم
حتى كلك كاف إضرار الشخص بنفسو  ، كالمقصكد، تحريـ األضرار مطمقاُ (ٕٔ)ضرار"

 )المدنييف كالعسكرييف(. و)االنتحارم( أك ذكي

ا ما أخرجو أبك داكد كالترمذم كحّسنو حديث أبي  كفي معنى الحديث أيضن
النبي ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ قاؿ:"مف ضار ضار اهلل بو، كمف شاؽ شاؽ ِصْرمة عف 
. كعند الترمذم عف أبي بكر الصديؽ ػ رضي اهلل عنو عف النبي ػ صمى (ٖٔ)اهلل عميو"

 .(ٗٔ)اهلل عميو كآلو كسمـ ػ قاؿ: "ممعكف مف ضار مؤمنا أك مكر بو" 

يعضدىا كثير مف آيات  كىذه النصكص العامة في تحريـ الضرر مطمقان  
القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية الصحيحة الكاردة في تحريـ الضرر في كقائع كحاالت 

ستقصاء ىذه النصكص أف يصكغكا منيا قاعدة امعينة، ما أمكف لمفقياء مف خالؿ 
فقيية قطعية "الضرر ُيزاؿ" كبنكىا في األصؿ عمى الحديث المتقدـ كأف كاف أفراد 
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 زئياتيا مبثكثة في نصكص كثيرة.القاعدة كج

كالمكقؼ الشرعي مف األضرار بالغير ال يقؼ عند حدكد الحكـ الشرعي  
التكميفي بتأثيـ فاعمو، إنما يكجب عمى مف كقع عميو الضرر مكاجيتو كدفعو إف 
أمكنو، كيكجب عمى مف كقع منو األضرار جبره كتعكيضو حتى كلك كاف األضرار 

 الة الخطأ اإلثـ كيبقى الضماف.غير عمدل حيث يرفع في ح

في  وكلقد شّرع اإلسالـ لمكاجية الضرر الذم يقع عمى الشخص أك ذكي
النفس أك في الماؿ إجراءات ثالثة عمى الترتيب ال عمى التخيير بحسب طبيعة 

 الضرر، كىي عمى النحك التالي:

  :أوال: دفع الضرر

ىذا الضرر عميو،  شّرع اإلسالـ لكؿ مف يتعرض لضرر أال يستسمـ لكقكع
إنما أكجب عميو مكاجيتو كدفعو عنو حتى ال يصيبو منو شيء إذا كاف قادرنا عمى 

بؿ يكجبو اإلسالـ ؛عمى مف كقع عميو فقط ذلؾ، كال يككف كجكب دفع الضرر قاصران 
عمى كؿ مف يقدر عمى دفعة كمكاجيتو، سكاء أكاف متعيننا عميو ذلؾ بسبب مسئكليتو 

ع عف كلده ما يقع عميو مف ضرر، أك زكج يدفع عف زكجتو، عف المتضرر كأب يدف
أك مدرب لرياضة مف الرياضات البدنية يدفع عما يقع عمى متدربو مف ضرر أك نحك 
ذلؾ، ككذلؾ يجب عمى الغير دفع الضرر كلك لـ يتعيف عميو بسبب مسئكلية كنحكىا 

منكر، أك مف باب لكنو يقدر عمى منع الضرر مف باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف ال
غاثة المميكؼ كدفع العدكاف كنحكه. لكف يمـز لمشركعية دفع الضرر  نصرة المظمكـ كا 

 (٘ٔ)ضابطاف، ىما:
؛ فيناؾ حاالت يككف إيقاع الضرر بالغير أك إيذاؤه أال يكون الضرر بحق

، كذلؾ في حالة دفع عدكاف الغير إذا لـ ُيدفع إال بذلؾ، كىك ما يعرؼ بالدفاع مشركعان 
ا في حالو العقكبات التي تُْفرض عمى مف يثبت  الشرعي أك دفع الصائؿ، كأيضن
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ارتكابيـ لجرائـ تستكجب العقاب مف قبؿ السمطات المختصة، أك في حالة التأديب 
يعرؼ في الفقو الجنائي بػ"أسباب  المشركع بضكابطو المعتبرة.. كنحك ذلؾ مما

 اإلباحة".
بحيث يكقع ضررنا أكبر بالطرؼ اآلخر بدكف مسكغ،  أال يتجاوز في الدفع

 كىك ما يعرؼ بػ"التجاكز في الدفاع الشرعي".

  :ثانًيا: رفع الضرر

زالة كافة آثاره، كمف   كىذا فيما إذا كقع الضرر فعال، ككاف باإلمكاف رفعو كا 
عادتيا إلى حالتيا التي كانت عمييا قبؿ  يتمؼ سيارة غيره، فيجب عميو إصالحيا كا 

زالة الضرر أك رفعو تقتضى أال (ٙٔ)اإلتالؼ، كىذا تطبيؽ لقاعدة "الضرر ُيزاؿ"  ، كا 
ا، كيقع  تككف بضرر مثمو أك أكبر منو، كما يجب أف تككف بكسائؿ مشركعة أيضن
 عبء إزالة الضرر عمى المتسبب فيو.

 :: جبر الضررثالثاً 

ىذا المستكل الثالث في التعامؿ مع الضرر، كىك فيما إذا كقع ضرر كلـ  
يمكف دفعو كال رفعو ففي ىذه الحالة يتعيف جبر المتضرر كتعكيضو عما كقع عميو 

 و.مف أذل أك تمؼ لنفسو أك مال

فالشريعة اإلسالمية جاءت متكاممة األركاف في حالة كجكد ضرر كاقع عمى  
 أل فرد ففرضت عميو كاجبات كالتزامات.

كلمعرفة الضرر بشكؿ أكسع كاف البد كأف نعرؼ مفيكمة كىك ما سكؼ  
 في مطمب ثاف. هكعناصر نكضحو بالمطمب األكؿ 
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 المطمب األول

 يالضرر الماد مفهوم

بو إال إذا جعؿ مركز صاحب الحؽ أك المصمحة أسكأ مما  الضرر ال يعتد
كاف قبؿ التعدم عميو أك المساس بو، فإذا استبدؿ الفعؿ المتضرر منو بالضرر األشد 

 فإنو ال يعد فعالن ضاران كال يستكجب التعكيض. ،ضرران أخؼ منو

فإف االعتداء عمى حياة اإلنساف أك جسمو أك عمى مالو  ،ككفقان لما تقدـ 
 .(ٚٔ)حقؽ ركف الضرر سكاء كاف في القانكف اإلدارّم أـ في القانكف المدنيي

ىذا كيقسـ الفقياء الضرر عادةن إلى نكعيف ىما: الضرر المادم كالذم يمثؿ  
إخالال أك اعتداءن عمى حؽ أك مصمحة مالّية لممضركر. كال يثير ىذا الضرر أّية 

 .(ٛٔ)كالمدني صعكبة في المسئكلية عنو في القانكنيف اإلدارمّ 

أما النكع اآلخر فيك الضرر المعنكم أك األدبي، كىك مكضكع سنبحثو  
الحقا، كالذم أثار جدالن كبيران في شأف التعكيض عنو. كيالحظ أف بعض الفقياء 
المحدثيف أضاؼ إلى نكعي الضرر السابقيف نكعان ثالثان، كىك الضرر الجسدم أك 

 الجسمي كعّداه نكعان مستقالن.

ر المادم ىك ما يصيب الشخص في جسمو أك مالو كيتمثؿ ذلؾ في فالضر  
المساس بحؽ أك مصمحة سكاء  المالية أك الكسب الفائت الذل يترتب عمىالخسارة 

كاف الحؽ ماليِّا )كالحقكؽ العينية أك الشخصية( كيككف ضررنا ماديِّا إذا نَجـ عف ىذا 
ليا كا حد مف تمؾ الحقكؽ أك غير مالّي المساس انتقاص لممزايا المالية التي يخكِّ

الحقكؽ المتصمة بشخص اإلنساف كالحرية الشخصية كحرية العمؿ  كالمساس بحؽ مف
كحرية الرأم كحبس شخص دكف كجو حؽ أك منعو مف السفر لمعمؿ بما يترتب عميو 
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 ضرر مادم.
إف مجرد إصابة الشخص بالضرر ال يعتبر مبرران  عناصر الضرر المادي:

نما البد أف تتكفر شركط معينة في ىذا الضرر حتى يمكف  كافيان لمحكـ بتعكيضو، كا 
جبره أك إصالحة بالتعكيض كتتمثؿ ىذه الشركط بأف يككف الضرر مباشران، كمحققان، 

كف قد كشخصيان، كأف يصيب حقان أك مصمحة مشركعة لممتضرر، ككذلؾ أف ال يك
 سبؽ تعكيضو.

 المطمب الثاني

 يعناصر الضرر الماد

إف لكؿ إنساف قدرات كميزات تمكنو مف القياـ باألعماؿ التي تقتضييا 
كتفرضيا عميو الحياة، كعميو فإنو بمجرد المساس بيا، كميما كانت درجة ىذا المساس 

 بيا يتكلد عنو ضرر جسماني، كىذا الضرر يختمؼ مف شخص إلى آخر.

ف ىناؾ أضراران يتفاكت فييا الناس تتمثؿ في مدل استفادة الشخص إبيد  
المضركر مف القدرات كالميزات التي يخكليا لو جسمو، كىي تختمؼ مف شخص إلى 
آخر كتتسـ بالطابع الشخصي، كينبغي فييا مراعاة ظركؼ المضركر االقتصادّية 

 كاالجتماعّية.

رة أك عاِلمنا في الكيمياء فالضرر الجسماني الذم يصيب عاِلمنا في الذ 
 .(ٜٔ)النككية، ليس كالضرر الذم يصيب إنسانا جاىالن 

فإنو يرتب نكعيف مف األضرار، أضرار مادية ،كميما يكف الضرر الجسماني 
تقبؿ التقكيـ المالي كتتمثؿ فيما لحؽ المضركر مف خسارة كما فاتو مف كسب إباف 

مف السيؿ تقكيمو، كتتمثؿ في اآلالـ الفترة التي أصيب فييا، كأضرار معنكية. ليس 
 .(ٕٓ)الجسمانّية كالنفسية التي يتكبدىا المضركر أثناء اإلصابة
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كالضرر المادم ىك إخالؿ يحؽ لممضركر لو قيمة مالّية أك بمصمحة لو ذات 
قيمة مالّية، كاتفؽ الفقياء عمى أف الضرر الجسدم أم المساس بسالمة الجسـ ىك 

رة مالّية لممضركر يتمثؿ في نفقات العالج ككسب فائت ضرر مادم يترتب عميو خسا
 يتمثؿ في العجز في القدرة عمى العمؿ.

مف  ٕٕٕك ٕٕٔك ٓٚٔعمى نحك ما جاء بالمكاد  –كالمقرر أف التعكيض  
ف إ(، أل full compensationيحكمو مبدأ التعكيض الكامؿ ) –القانكف المدنى 

يجبر كؿ ضرر مباشر محقؽ أصاب التعكيض الذل تقضي بو المحكمة ينبغى أف 
الدائف ماديِّا كاف أـ أدبينا. كيشمؿ الضرر المادل ما لحؽ الدائف مف خسارة 

(damnum emergens( كما فاتو مف كسب )lucrum cessans كغاية ذلؾ .)
. ككفقا لما (ٕٔ)كاف سيتمتع بو لكال كقكع الخطأ مالمبدأ إعادة الدائف إلى المركز الذ

عمى ذلؾ نقسـ أف نكضح الفرؽ بيف الخسارة الالحقة كالكسب الفائت ك  يتقدـ فإنو ينبغ
 ىذا المطمب إلى ثالثة فركع:

 الفرع األول

 الخسارة الالحقة

كىي الخسارة التي تمحؽ المصاب كالتي تصيب الذمة المالية لممضركر  
 نتيجة اإلخالؿ الحاصؿ مف جانب ُمْحِدث الضرر.

كيمكف حصر الخسائر التي تمحؽ المصاب في تكاليؼ العالج الالزمة  
لممضركر كاإلنقاص مف قدراتو عمى العمؿ أك خسارتو األجر أثناء العجز كالنفقات 
اإلضافية التي تترتب عمى اإلصابة كضركرة االستعانة بأجيزة إضافية كدراجة أك 

أحد األطراؼ، أك االستعانة سيارة في حالو ما إذا أدت اإلصابة إلى شمؿ أك فقد 
بشخص بقصد اإلعانة عمى التحرؾ، كىذه العناصر ينبغي أف تككف تحت بصر 

ألف ىذه العناصر ضركرية في الحكـ، كيخضع القاضي ،القاضي عند تقديره لمتعكيض
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 .(ٕٕ)مسألة قانكنية مفييا لرقابة محكمة النقض، أ

لب بتعكيض ليس فقط فالعامؿ الذم ُيصاب بعاىة مستديمة يستطيع أف يطا 
نما عف الضرر  عف الضرر الذم كقع فعال مف جراء عجزه عف العمؿ في الحاؿ كا 
الذم سيقع حتما مف جراء عجزه عف العمؿ في المستقبؿ أم الخسارة المالية التي 

كىذا يشمؿ ما كاف سيربحو مف عممو في مستقبؿ )تصيبو بسبب عجزه عف الكسب 
 التعكيض.مما يستتبع  (ٖٕ)حياتو(

إلى الكفاة أك فقد أحد  مكيترتب عمى العمميات اإلرىابية أضرار جسيمة قد تؤد 
األطراؼ، كذلؾ يرجع إلى قكة المتفجرات التي يستخدميا ىؤالء اإلرىابيكف، ككما ذكرنا 

إنيـ لـ يفرقكا بيف ضحاياىـ سكاء كانكا مدنييف أـ عسكرييف في سبيؿ تحقيؽ  سابقان 
ا لإلصابات الخطيرة التى قرار الدكلة لغاية سياسية يريدكنيا. كنظرن الفكضى كزعزعة است

يتعرض ليا المضركركف نتيجة ىذه العمميات اإلرىابية، كاف البد أف تككف في حسابات 
تقدير التعكيض الذل يقدره القاضي. فيجب عميو أف يقضى بالتعكيض الكامؿ العادؿ، 

تطاع القاضى أف يعكض المضركر عف كال يككف التعكيض عادال ككامال إال إذا اس
الخسارة الالحقة كالمتمثمة في ما كاف يتقاضاه المضركر مف أجر قبؿ اإلصابة كنسبو 
العجز التى رتبتيا الجريمة عميو كالتى تنتقص مف قدراتو لمحصكؿ عمييا كاممة مرة 

اء. أخرل، ما يتكبده المضركر مف نفقات سكاء كانت لعالجو أك لرفع دعكل أماـ القض
 يعكليا. يكمدل تأثير ىذا العجز في النفقات عمى األسرة الت
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 يالفرع الثان

 الكسب أو الربح الفائت

يقصد بالكسب الفائت أك الربح الفائت ما كاف المضركر يأمؿ في الحصكؿ عميو مف  
 .(ٕٗ)كسب ما داـ ىذا األمؿ لو أسباب معقكلة

كيتمثؿ الكسب الفائت بالنسبة لممصاب في كؿ اآلثار السمبية لإلصابة عمى  
نشاط المضركر الحاؿ كالمستقبؿ في مجاؿ عممو، كتشمؿ فرص االستغالؿ المالية 

 التي كاف يتمتع بيا المضركر قبؿ االعتداء، أك بتفكيت الفرصة عمى المضركر. 

ذا كانت الفرصة أمران محتمالن   أمر محقؽ يجب التعكيض عنو،  فإف تفكيتيا ،كا 
كيشترط فييا أف تككف قائمة كأف يككف األمؿ في الفائدة منيا مبرران كمكجكدان، كمثاليا 

 .(ٕ٘)حرماف الطالب الذم تعرض لحادث جسماني مف تفكيت االمتحاف

كجدير بالذكر أف المحاكـ الفرنسية كانت في بادئ األمر ترفض الحكـ  
ى أساس عدـ تحقؽ الضرر، كلكنيا أصبحت تحكـ بو بالتعكيض لفكات الفرصة، عم

عمى أساس أف فكات الفرصة فيو مساس بانتيازىا كمحاكلة الفكز كالنجاح بيا، فقد 
قضى بالتعكيض لمرشح حـر مف دخكؿ االمتحاف. لمحصكؿ عمى كظيفة بسبب 

 .(ٕٙ)الطبيب الذم عالجو

عدة لو، فقد  كالقضاء المصرم لـ يخالؼ مكقؼ القضاء الفرنسي في أحكاـ 
المصرّية )ال يمنع مف أف يدخؿ في عناصر التعكيض ما  كرد في حكـ محكمة النقض

كاف لممتضرر مف رجحاف كسب فكتو عميو العمؿ غير المشركع ذلؾ أنو إذا كانت 
 .(ٕٚ)فإف تفكيتيا أمر محقؽ يجب التعكيض عنو( ،الفرصة أمرنا محتمال

"... :الطعكف التى طرح أماميابشأف أحد فقضت محكمة النقض المصرية  
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القانكف المدني المصرم تنص عمى أنو:" كيشتمؿ  (ٔ/ٕٕٔكحيث إف المادة رقـ )
.."، كيدخؿ في الكسب التعكيض ما لحؽ المضركر مف خسارة كما فاتو مف كسب.

عف الربح الفائت، ما يأمؿ المضركر في الحصكؿ عميو مف كسب، متى كاف ليذا 
ف فكاتيا أمر إلؾ أف فرصة تحقيؽ الكسب أمر محتمؿ، إال األمؿ أسباب معقكلة، ذ

 .(ٕٛ)محقؽ، شريطة أف يككف ليذا األمؿ أسباب معقكلة

ا القضاء اإلدارّم المصرم، حيث قضت المحكمة اإلدارّية  كىذا ما قرره أيضن
محيطا  :"... فإذا ما صدر حكـ المحكمةبشأف أحد الطعكف التى طرح أمامياالعميا 

لضرر الناتج عف خطأ المدعى عميو، شامال ما لحؽ المضركر مف بكافة عناصر ا
خسارة كما فاتو مف كسب، فقد أصابت صحيح القانكف،... كمف ثـ فإنو ال تثريب 
عمييا إف ىي قضت بتعكيض إجمالي عف أضرار متعددة، ما دامت ناقشت كؿ 
عنصر عمى حدة، كبينت كجو أحقية طمب التعكيض فيو أك عدـ أحقيتو". 

 .(ٖٓ)ـٕٜٓٓمف مارس عاـ  ٕٛحكميا الصادر في (ٜٕ)
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 الفرع الثالث

 سالمى بشأن التعويضموقف الفقة اإل

مكقؼ  كجاء مكقؼ الفقو اإلسالمي مف التعكيض عف الربح الفائت مؤكدان 
التعكيض عف  الفقة كالقضاء المصرل ، فقبؿ أف نتعرض لمكقؼ الفقو اإلسالمي مف

 الربح الفائت، يجب أف نعرؼ التعكيض، ثـ نبيف الكسب الفائت كتفكيت الفرصة.

يعرؼ التعكيض بأنو مف الِعكض، كىك البدؿ كأصمو: عاض فيقاؿ: عاضو 
بكذا، كعنو، كمنو عكضا، أم أعطاه أياه بدؿ ما ذىب منو فيك عائض، كعكضو، 

خذ الِعكض، كاعتاض فالنا: سألو كأعاضو، كعاكضو بمعنى كاحد، كاعتاض منو:َ  أ
نظر د/ جماؿ الديف بف منظكر، لساف االعكض، كاستعاضو، كمنو أم سألو العكض.

؛ أحمد بف فارس، معجـ ٕٜٔةػ، صٗٔٗٔ،دار صادر، بيركت ٚ،جٖالعرب، ط
 .ٛٛٔةػ، صٜٜٖٔ،دار الفكر، ٗمقاييس المغة، ج

ىك  (ٖٔ)فيو تعكيض: الضرر الذم حيث قرر األستاذ الشيخ عمّي الخفيؼ بأف
أك بتعييبو، ثـ يستطرد قائال:  الضرر الذم يتمثؿ في تفكيت عمة مالكو كميا أك جزئيان 

بسبب تفكيت فرصة مف الفرص كاف  ؛كمما فرع عمى ما تقدـ، عدـ كجكب الضماف
 مف المحتمؿ أف يككف مف كرائيا كسب مالي.

لمضركر ما داـ كنخمص مما سبؽ إلى أف: الربح الفائت ىك ما كاف يأممو ا 
ىذا األمؿ لو أسباب معقكلة، كىك أمر احتمالي، أما تفكيت الفرصة فيعني أف يتسبب 
محدث الضرر بخطئو في تضييع فرصة عمى صاحب الشأف، تحرمو مما كاف يتكقع 
تحقيقو مف كسب، أك حتى تجنب خسارة، باعتبار أف التعكيض ىنا يككف عف تفكيت 

 .احتماليان  محققنا، كليس عف مكضكع الفرصة لككنو أمران  الفرصة ذاتيا باعتباره أمران 
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مف عناصر التعكيض؛ ألف التعكيض الذم يقدره  فالربح الفائت يعتبر عنصران  
نو إالقاضي يتعيف أف يشتمؿ عمى ما لحؽ المدعي مف ضرر كما فاتو مف كسب، أم 

 الكسب الذم فاتو.يقـك عمى عنصريف أحدىما الضرر الذم لحؽ فعالن بالمدعي، كاآلخر 

كيسيؿ التعكيض عف الضرر المادم إذا كاف قد مس مصمحة مالّية 
إذ يمكف في ىذه الحالة تقدير قيمة الشيء الذم أصابو الضرر كتعكيض  ؛لممتضرر

صاحبو بمقدار ىذه القيمة، كلكف األمر ليس بنفس السيكلة إذا كاف الضرر قد أصاب 
 شخصيتو.جسـ اإلنساف أك أحد الحقكؽ المصيقة ب

لذا يجب األخذ بنظر االعتبار طبيعة ىذه ؛إذ إف الضرر ىنا يككف أشد كطأة 
الحقكؽ عند تقدير التعكيض لجبر الضرر المادم الناتج عف االعتداء عمييا، كتتفؽ 
التشريعات المقارنة عمى تعكيض الضرر المادم في نطاؽ المسئكلية العقدية 

 .(ٖٖ)الخسارة الالحقة كالكسب الفائتك بعنصرية (ٕٖ) التقصيرية كالمكضكعيةك 

. وكقد يصؿ المساس إلى درجة مف الخطكرة بحيث يكمؼ المضركر حيات 
فاألضرار الجسدية مف أكبر كأشد األضرار التي تصيب اإلنساف، كباألخص التي 

فيي شديدة الخطكرة كالدمار كالتي تمحؽ باإلنساف  ؛يككف سببيا األعماؿ اإلرىابية
عف جبر الضرر الذم لحقو، كذلؾ  عاجزان  كربما مادّيان  كر جسمانيان كليذا فإف المضر 

إما إلى سبب في قصكر أحكاـ كقكاعد المسئكلية المدنية، التي تفترض كجكد مسئكؿ 
يرجع عميو بالتعكيض مف جية، أك أنيا تقتضي منو إثبات الخطأ فضال عف الضرر 

 كالعالقة السببية.

كذلؾ بإعادة المضركر إلى الحالة ككظيفة التعكيض ىي إصالح الضرر، 
 .التي كاف عمييا قبؿ كقكع االعتداء

مشكالت كعقبات تقؼ دكف  نو في الكاقع تصادؼ المضركر جسمانيان إإال 
الحصكؿ عمى حقو في التعكيض، قد ترجع ىذه الصعكبات إما إلى طبيعة الضرر 
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ت ذات طبيعة كاحدة، إذ إف األضرار الجسمانّية متعددة كمتنكعة، كمتغيرة، كليس؛ ذاتو
 تمتاز بحيكيتيا األمر الذم يمزمنا أف نراعي ىذه الطبيعة.

ما إلى قصكر كعجز في أحكاـ المسئكلّية المدنية   ذاتيا عمى إسباغ  (ٖٗ)كا 
كمف ىنا يبدأ البحث بغية األخذ بيد (ٖ٘).الحماية الفعالة لطائفة المضركريف جسمانياّ 

 كذلؾ باتباع أيسر الطرؽ كأبسطالمضركر لمكصكؿ إلى التعكيض الكامؿ، 
 .(ٖٙ)اإلجراءات
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 المبحث الثانى

 األضرار المعنوية

الضرر المعنكم ىك كؿ أذل يصيب اإلنساف في عرضو أك عاطفتو أك  
ألف محمو العاطفة ؛؛ ألنو غير مادم كذلؾأك معنكيان  أدبيان  شعكره كُسّمي ضرران 

أضرار جسيمة سكاء كانت مادية أك كالشعكر، كيترتب عمى حدكث العمميات اإلرىابية 
معنكية، فاألضرار المادية يسيؿ عمى قاضى التقدير تقديرىا.أما األضرار المعنكية 

ألنيا تصيب الشعكر كالعاطفة كىي ليس ليا  نظران  ؛فيجد القاضى صعكبة في تقديرىا
ف قاـ القاضي بتعكيضيا ماليِّا، فيظ ؿ مقياس محدد ليقكـ القاضى بتعكيضيا، حتى كا 

 ليا أثر سمبي في نفكس الضحايا.

فمحكر اىتماـ شريعة  (ٖٚ)،كلقد اعتنت الشريعة اإلسالمية بحماية اإلنساف 
اإلسالـ ىك اإلنساف، كليذا شرعت كؿ األحكاـ مف أجمو كلممحافظة عميو ككّرمتو 
فكضعت حدكدا لردع كزجر المعتدم عمى أمكاؿ الناس كأنفسيـ بغير حؽ كذلؾ 

قكبات أخرل غير مقدرة حماية لألعراض كصيانة لممجتمع مف كضعت حد القذؼ كع
شيكع الرزيمة كالفساد، فالجانب المعنكم في اإلنساف ال يقّؿ أىميةن عف الجانب المادم 

 فيو.

كلتكضيح ماىية الضرر المعنكم كاف البد مف التطرؽ لمعناه في مطمب أكؿ، 
كعية ىذا الضرر في مطمب كصكرة في مطمب ثاٍف، كآثار تآكؿ قكاعد األخالؽ عمى ن

 ثالث، عمى النحك التالي:
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 المطمب األول

 يمعنى الضرر األدبي أو المعنو 

نما يصيب مصمحة غير مالّية  ،الضرر األدبي ال يمس أمكاؿ المضركر  كا 
لككنيا اعتداء  ماديان  ، كمف ذلؾ أف إصابة الجسـ يمكف أف تعد ضرران كما ذكرنا سابقان 

يصيب المضركر في  عمى حؽ اإلنساف في الحياة كسالمة الجسـ كضررا أدبيان 
عاطفتو كشعكره كُتدخؿ عمى قمبو الغـ كالحزف. كالضرر الناجـ عف إصابة الشخص 

 .كأدبيان  ماديان  كاأللـ الذم تخمفو اإلصابة يككف ضرران 

باره نتيجة لمقذؼ كيتمثؿ الضرر األدبي فيما يصيب الشخص في شرفو كاعت 
كالسب كقد يحدث الضرر األدبي عف مجرد المساس بالعاطفة كالشعكر،فانتزاع الطفؿ 

 مف كالديو يصيبيا بالمكعة كالحسرة مما يّسكغ التعكيض.

كرأل  (ٖٛ)كقد تردد الفقو طكيال في خصكص التعكيض عف الضرر األدبي  
البعض عدـ مالءمة ذلؾ باعتبار أف الغاية مف التعكيض ىك جبر الضرر كىك أمر 
ينطبؽ عمى الضرر المادم فقط الذم يمكف حساب الخسارة أك الكسب الفائت عنو 

 مبمغ محدد يدفع لممضركر.

فقد انتصر الرأم القائؿ بإمكانية التعكيض عف الضرر األدبي ،كمع ذلؾ 
حساب الضرر األدبي فال أقؿ مف أف يمنح المضركر عنو  باعتبار أنو إذا تعذر

بعض الماؿ ليككف فيو عمى األقؿ بعض السمكل كالعزاء،كما ال يدرؾ كّمو ال يترؾ 
كّمو. كىكذا نص القانكف المدني المصرم عمى أف التعكيض يشمؿ الضرر األدبي 

ا كمف ذلؾ ما يستشعره الشخص مف الحزف كاألسى كالمكعة كما يفق ده نتيجة مكت أيضن
 عزيز عميو.
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يطمؽ مصطمح الضرر األدبي عمى الضرر أك األذل الذم ال يصيب الشخص  
نما يصيبو في حؽ مف الحقكؽ غير المالية التي ال تعتبر مف عناصر (ٜٖ)في مالو  ، كا 

ذمتة المالية، كقد قيؿ في تعريؼ الضرر المعنكم بأنو الضرر الذم يصيب الذمة 
 .(ٓٗ)بالعاطفة كالشعكر كاأللـ كالحزف ممتضرر ليمحؽالمعنكية أك األدبية ل

كالضرر األدبي خالفان لمضرر المادم ال يتحمؿ إلى عنصرم الخسارة الالحقة 
نما يعتبر قائمان بذاتو.  كالكسب الفائت، كا 

 المطمب الثانى

 صور األضرار المعنوية

كالقذؼ بالسب كالشتـ  كتتعدد صكر األضرار التي تصيب اإلنساف معنكيان  
،أك كالرمي أك باأللـ الجسماني الذم يحدث نتيجة الضرب أك الجرح الذم ال يترؾ أثران 

 اآلثار األليمة التي تبقى في النفس نتيجة حدكث تشكيو في الجسـ.

كلقد رتبت الشريعة اإلسالمية السمحاء عقكبة ليذه األضرار؛ كذلؾ لما كرد  
والَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم في القرآف الكريـ عف حد القذؼ في قكلو ػ تعالى ػ: )

َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُهُم  َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِمُدوُهْم َثَماِنيَن َجْمَدًة َواَل َتْقَبُموا َلُهمْ 
كىناؾ رمي آخر ال يستكجب حد القذؼ كىك كؿ أذل بالكالـ مالـ يكف  (ٔٗ)(اْلَفاِسُقونَ 

رميا بالزنا أك نفي النسب أك معايرة أحد األشخاص بقبح فيو أك ادعاء كذب عمى أحد 
قياس عمى األفراد كيجب أف نعرؼ أف الضرر المعنكم ال يقدر بماؿ كلكف يأخذ بال

كذلؾ ألف التعكيض في الفقو اإلسالمي ال يككف إال عف ضرر مالي  ،الضرر المادم
كاقع فعال أك ما في حكمو كنقص جزء مف أجزاء الجسـ البشرم أك تشكيو ِخْمقتو كىك 
بديال عف القصاص إذا تعذر إجراؤه لككف الضرر كقع خطأ، كغالبنا ما يتبع الضرر 

بسبب عدـ قدرتو عمى العمؿ لكسب العيش أك اإلنقاص  كذلؾ،الجسمي خسارة مالّية
 مف مقكمات الحصكؿ الكسب.
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 المطمب الثالث

 آثار تآكل قواعد األخالق عمى نوعية هذا الضرر

ال شؾ أف مكاـر األخالؽ سمة الُمجتمعات الُمتحّضرة، كتعد مف أكبر ما  
تعتز بو األمـ كتتمّيز بو عف األمـ األخرل، األخالؽ الحسنة جزء أساسي في حياة 
المجتمعات البشرية، إذا تدىكرت عندىـ بمقتضى فساد األمـ، كزكاؿ ماضييا كعزتيا 

ذا فسدت أك حدث بيا خمؿ ، لذا فإف األخالؽ أساس الشعكب كت…كقكتيا اريخيا، كا 
 تدىكر المجتمع كمو.

التي  ةكيعد األمف كاحدا مف أىـ الكسائؿ التي تحفظ الضركريات الخمس 
بينتيا لنا شريعة اإلسالـ:)الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ(؛ ألنو ال يمكف أف 

قتمت األنفس تستقيـ حياة مف غير حفظ تمؾ الضركريات، حيث إنو إذا اختؿ األمف 
كألف ؛بغير حؽ، كعدا المصكص عمى األمكاؿ فانتيبكىا، كعمى األعراض فانتيككىا

في كتابو مالزما لقصة نكح عميو  عز كجؿ شأنةاألمف ضركرة لمبشر جعمو )ااهلل( 
السالـ، كطمأف يكسؼ عميو السالـ كالده يعقكب عميو السالـ بو عند دخكؿ مصر قاؿ 

َخُموا َعَمى ُيوُسَف آَوى ِإَلْيِه َأَبَوْيِه َوَقاَل اْدُخُموا ِمْصَر ِإْن َشاَء َفَممَّا دَ عز كجؿ شأنو )
ا لمبشر بغير األمف كذلؾ ألنو ال يمكف أف تككف األرض مستقرن  ؛(ٕٗ)(المَُّه آِمِنينَ 

كأمكاليـ بحثا عف  ديارىـتاركيف كاألماف؛ كلذا فإف الناس يياجركف مف مكاف إلى آخر 
األمف كحفظا ألركاحيـ كنسميـ كمستقبميـ، كليس ىناؾ أنجع كال أنجح مف الديف 

 ّية نحك تحقيؽ األمف.اإلنسانعمكما كاإلسالـ خصكصا في تقكية النزعة 
تفرض عمى  سالمىمف كجية نظر الفقة اإلاألخالؽ فمف ىنا نجد أف  
مسئكلية ما يصدر عنو أما مسئكلية شخصية أك مسئكلية جماعية، فحيف  اإلنساف

يستشعر ذلؾ يجعمو دائـ المراقبة لما يصدر عنو، مراقبا ربو أكال ثـ مجتمعو ثانيا في 
كؿ ما يصدر عنو، لذلؾ نجده متحميا باألخالؽ السمحة التي ترتقي بو كبمجتمعو عف 

 .كؿ ما يزعزع أمف كاستقرار الحياة
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 :مةالخات

مف الثابت عمى صعيد التشريع كالفقو كالقضاء إف المسؤكلية المدنية تحتؿ 
ميما كمتميزا مف بيف مفردات القانكف المدني ذلؾ إنيا تمثؿ فكرة المؤاخذة أك  اّ مكقع

كيرتبط بفكرة المسؤكلية المدنية ارتباطا  .تحمؿ التبعػة نتيجة لمخالفة قكاعد القانكف
كثيقا مكضكع التعكيض باعتباره يمثؿ الجزاء المترتب عمػى تحققيا كفكرة التعكيض 

مػف أركاف المسؤكلية ، فالمسؤكلية تدكر  تفترض كجكد ضرر فيك يمثؿ ركنػا أساسيان 
كد مع الضرر كجكدا كعدما شدة كضعفا بؿ كاف قبكؿ دعكل التعكيض مرتبط بكج

ف التعكيض إف ؛ىذا المنطمؽ ، كمف الدعكلتمؾ الضرر فيك يمثؿ شرط المصمحة في 
عف الضرر يحتؿ أىمية خاصة مف الناحيتيف النظرية كالعممية. كال تثكر أم مشكمة 
فيما لك كاف الضرر المحدث ىك ضرر ثابت أم حدثت أسبابو كظيرت نتائجو بصكرة 

القاضي تحديد مقدار التعكيض المقابؿ لو. لكف نيائية فيذا أمر مف الميسكر عمى 
أم عرضة لمزيادة أك النقصاف خالؿ الفترة  المشكمة تثكر عندما يككف الضرر متغيران 

 .المحصكرة بيف كقكعو كصدكر الحكـ بالتعكيض عنو

ف التعكيض عف الضرر يختمؼ باختالؼ نكع الضرر. فالتعكيض ا ؛الحقيقة
ألنو مقدر بمقدار الضرر، لكف األمر في  ؛عكبةالمالية ليس فيو ص األضرارعف 

ألف التقدير فيو يقـك عمى ؛ليس كذلؾ، ذلؾو نأل ؛األدبية األضرارمجاؿ التعكيض عف 
اعتبارات أدبية تجعؿ مف طريقو التعكيض عنو تختمؼ مف شخص آلخر، فصعكبة 
ذا كانت  تقدير الضرر كتقكيمو ال يجكز أف تككف سببنا في عدـ التعكيض عنو، كا 
المثؿ كالقيـ كاألخالؽ مما تحكـ أّم إطار تشريعي، فإف العدالة تأبى أف يفمت 

ف كاف يتعمؽ المتسبب بالضرر مف ا لجزاء لمجرد أف الضرر أدبي. كما أف الضرر كا 
ر ىذه يرجع ظيك . ك نو يحتكم عمى شقيف: شؽ مادم كشؽ أدبيإتقديره بقيـ أدبية إال 

رىابيو الى تأكؿ قكاعد االخالؽ ، كالتي تالشت في ظؿ الجرائـ كبخاصو الجرائـ اإل
 .الحث عميياك  ضعؼ الكاعز
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 ، فقد اتجيت بعض الدكؿ رىابيةاإلجريمة كنتيجة لتعذر معرفة مرتكب ال
نشاء صندكؽ يتـ مف خاللة تعكيض الكرثة إلى إمنيا جميكرية مصر العربية ك 

 القكات المسمحة الذيف يمقكف حتفيـ مف جراء تمؾ العممياتلرجاؿ الشرطة ك الشرعييف 
 مالذرىاب مف اإل نكعان  هعتبار اكركنا ، بنأمؿ أف يتـ إنشاء صندكؽ لضحايا فيرس ك 

 .طباء بصفة خاصةرد المجتمع بصفة عامة ، كفصيؿ األيطا
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 الهوامش
 

 ٕٖسكرة المائدة: اآلية  (ٔ)
(2) Eugene Gaudemet، Theorie Generale des obligations، p.305.  

 .ٖٓص  ،مصدر سابؽ ،الضرر األدبيّ  :د/ عبد اهلل مبركؾ النجار (ٖ)
مطبعة الجيالكم، معيد  ،مسئكلية اإلدارة في تشريعات البالد العربية :د/ محمد فؤاد مينا( ٗ)

 .ٔٛٔص ،ٕٜٚٔ ،البحكث كالدراسات العربية
مكـر األنصارم: لساف العرب،الجزء السادس، الدار المصرية ابف منظكر جماؿ الديف محمد بف  (٘)

 .ٛ٘ٔ-ٖ٘ٔص ،ق ٔٔٚ-ٖٓٙلمتالىؼ كالترجمة، 
 .ٚٚٔاآلية ،سكرة البقرة - (ٙ)
 .ٕٔسكرة يكنس،اآلية  - (ٚ)
دراسة مقارنة  اإلسالمي،نظرية نفي الضرر في الفقو  :د/عبد الجبار حمد حسيف شرارة - (ٛ)

 .ٕ٘ص ،ٜٜٓٔ ،جامعو بغداد ،كمية الشريعة ،رسالو دكتكراة ،بالقانكف
الفعؿ الضار كالمسئكلية  ،المجمد الثاني ،الكافي في شرح القانكف المدني :د/ سميماف مرقس - (ٜ)

ص  ،ٜٛٛٔ ،القاىرة ،مطبعة السالـ ،األحكاـ العامة،الطبعة الخامسة،القسـ األكؿ ،المدنية
 ،الجزء األكؿ ،الكسيط في شرح القانكف المدني :ككذلؾ د/ عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم .ٖٖٔ

 .ٜٓٚ-ٜٜٙص ،ٕٜ٘ٔ ،الطبعة األكلى ،مصادر االلتزاـ ،نظرية االلتزاـ بكجة عاـ
 ٘القاىرة، اإلسالمي،تـ إجازتو مف قبؿ مجمس كزراء خارجية منظمة مؤتمر العالـ  - (ٓٔ)

 ٜٜٓٔأغسطس 
دار  ،قضاء إاللغاء كقضاء التعكيض ،رمّ الكسيط في القضاء اإلدا :د/ محمكد عاطؼ البنا - (ٔٔ)

شرح القانكف المدني  :ككذلؾ د/ محمد كامؿ مرسي .ٖ٘ٚص  ،ٜٛٛٔ ،القاىرة، الفكر العربي
ككذلؾ د/  .ٛٓٔص ،ٜ٘٘ٔ ،القاىرة ،الجزء الثاني، المطبعة العالمية ،االلتزامات ،الجديد

مطابع  ،كجدم ثابت غبلاير: مبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة كأساس لممسئكلية اإلدارّية
 ٛٗص  ،ٜٛٛٔ ،اإلسكندرّية ،منشأة المعارؼ ،تكنكتكس

( " حديث حسف، ركاة ابف ٕٖٓ/  ٔ) -قاؿ ابف رجب الحنبمي في جامع العمـك كالحكـ  - (ٕٔ)
 ماجة كالدارقطني كغيرىما مسندا

 (ٕٜٖ/ٕ)( سنف أبي داكد ٕٖٖ/ٗ)سنف الترمذم  - (ٖٔ)
 (ٕٖٖ/ٗ)سنف الترمذم  - (ٗٔ)
 ٜٛٔ، الكجيز: ٖٛص:  ٖٔحكاـ: ـ: شرح مجمة األ - (٘ٔ)
 ٖٛنحيـ:  ، األشباه ابفٜٔشرح مجمة األحكاـ: ـ:  - (ٙٔ)
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معيد  ،مطبعة الجيالكم ،مسئكلية اإلدارة في تشريعات البالد العربية :د/ محمد فؤاد مينا - (ٚٔ)
 ٔٛٔص ،ٕٜٚٔ ،البحكث كالدراسات العربية

 ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية ،مسئكلية الدكلة غير التعاقدية :د/ أنكر أحمد رسالف - (ٛٔ)
ككذلؾ د/ محمد عبد الحميد أبك زيد:رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة،  .ٕٚٛ، صٕٜٛٔ ،القاىرة

 .ٜ٘ٗ-ٚ٘ٗص ،ٜٙٛٔ - ٜ٘ٛٔاىرة، دراسة مقارنة، دار الثقافة العربية، الق
 .كىذا ما يعبر عنة الفقة بالتأثير الشخصى لممضركر - (ٜٔ)
القضاء النقض ك  ضكء الفقة فيالجسدية  األضرار، التعكيض عف  د/ طو عبدالمكلى - (ٕٓ)

  ، القاىرة ٕٕٓٓ،  ٕٛالحديث ، دار الكتب القانكنية ، ص 
 ٛٓ/٘ٓ/ٕٛٔٓجمسة  ،قضائية ٕٛلسنة  ٓٛٙٛالطعف رقـ  - (ٕٔ)
 ٚ، ص. (النظرية العامة لاللتزاـ)انظر، محمد حسيف منصكر  .- (ٕٕ)
/ ٖٖٔد. سميماف مرقس / المسئكلّية المدنية في تقنيات البالد العربية / مصدر سابؽ /ص - (ٖٕ)

كبنفس المعنى د. السنيكرم / الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد / نظرية االلتزاـ 
 ٜ٘ٛ/ دار إحياء التراث العربي / بيركت / بدكف سنة طبع / ص(االلتزاـمصادر )

في الطعف رقـ  ٕٛٓٓ/ٔ/ٔحكـ محكمة النقض المصرية في حكمةػا الصادر في  - (ٕٗ)
 ٕٚٓٓمجمكعة أحكاـ النقض ،ٖ٘ؽ، مجمكعة القكانيف كالمبادئ القانكنّية، ٙٚلسنة  ٜ٘ٗٚٔ

 .ٖٗٔص ،ٕٓٔٓـ، الجزء األكؿ، ٕٛٓٓ-
 ٕٙٛص.  ،ٙٚ٘فقرة.  (،نظرية االلتزاـ، مصادر االلتزاـ)عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، انظر، 

مقتبس عف  ٕٕٔص.  ،ٜٓ٘ٔدالكز،  ،ٜٓ٘ٔكانكف الثاني،  ٙٔانظر، محكمة بكردك . - (ٕٙ)
 - دراسة مقارنة –نطاؽ المسئكلية العقدية  فيحسف حنتكش الحسناكم، التعكيض القضائى 

 ٕٗٔ، ص. ٜٜٜٔ -عماف  –التكزيع ك  دار الثقافة لمنشر
محمد شريؼ /  / اشار إليو د. إبراىيـٜٔٛٔ/ٔٔ/ٚٔفي  ٛٗلسنة  ٓٛٔٔقرار رقـ  - (ٕٚ)

في يناير  ٗ٘ص ٕٕٛٔ( كقرار آخر بنفس المعنى رقـ ٕ/ ىامش )ٜٙمصدر سابؽ /ص
 / المجمد الثاني/ٕيشير إليو د. سميماف مرقس / الكافي في شرح القانكف المدني / ج ٜٛٛٔ

 . ٓٛٙ/صٜٛٛٔ/٘الفعؿ الضار كالمسئكلّية المدنية / ط
)حكـ محكمة النقض المصرية، الييئة العامة لممكاد المدنية كالتجارية كمكاد األحكاؿ  - (ٕٛ)

 الشخصية، في حكمو الصادر في
ؽ، ىيئة عامة، مجمكعة القكانيف كالمبادئ القانكنية، ٗٙلسنة  ٜٚٚٗفي الطعف رقـ  ٕٚٓٓ/ٔ/٘ٔ

 .ٕٔص ،ٕٓٔٓـ، الجزء األكؿ، ٕٛٓٓ- ٕٚٓٓأحكاـ النقض  مجمكعة،ٖ٘
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ؽ، ٙٗلسنة  ٕٚ٘ٙـ طعف رقـ ٖٕٓٓ/ٔ/ٗ)حكـ المحكمة اإلدارّية العميا الصادر في  - (ٜٕ)
 المكتب الفني، المجمكعة،

 ٓٔقاعدة ،ٖ٘ٓٔؽ، الجزء الثاني، ص ٖٙ
 ؽ ٜٗلسنة  ٙٓٙٛـ طعف رقـ ٜٕٓٓ/ٖ/ٕٛ)حكـ المحكمة اإلدارّية العميا الصادر في  - (ٖٓ)
كما  ٗ٘ة بالقاىرة، ص اإلسالمي، معيد البحكث اإلسالميعمى الخفيؼ، الضماف في الفقو  - (ٖٔ)

 بعده
تبنى فكرة ك  يؤخذ بعيف االعتبار رفض الفقة االسالمى إستخداـ مصطمح المسئكلية - (ٕٖ)

 .الضماف
( مف القانكف ٖٙٔ)نص المادة . ك ( مف القانكف المدني الفرنسيٕٓٗٔينظر نص المادة ) - (ٖٖ)

كؿ خطأ سبب ضررا لمغير يمـز مف  -ٔالمدني المصرم في نطاؽ المسئكلّية التقصيرّية )
إذا  -ٔ( مف نفس القانكف في نطاؽ المسئكلّية العقدية )ٕٕٔنص المادة )ك  ارتكبو بالتعكيض.(

كيشمؿ  ،فالقاضي ىك الذم يقدره ،لـ يكف التعكيض مقدرا في العقد أك بنص في القانكف
بشرط أف يككف ىذا نتيجة طبيعية  ،التعكيض ما لحؽ الدائف مف خسارة كما فاتو مف كسب

لعدـ الكفاء بااللتزاـ أك لمتأخر في الكفاء بو، كيعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ يكف في 
 استطاعة الدائف أف يتكقا ببذؿ جيد معقكؿ( 

 .التقصيريةك  بصكرتييا العقدية 
 ص،ٕٕٓٓ مصر، القانكنّية، الكتب دار ،الجسدية األضرار عف التعكيض طة، لىالمك  عبد د/طة 

ٕٙ. 
 .مف ىنا نشأت فكرة المسئكلية المكضكعيةك  
 .ٗٚٔفي عمـ األصكؿ، ص  فيالغزالي، المستص 
 .كيرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد ضكابط يستعيف بيا قاض المكضكع 
، ٔمصادر االلتزاـ، ج –د/عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد  

 .ٜٔٛص
 –نكرم حمد خاطر، شرح القانكف المدني مصادر الحقكؽ الشخصية ك  د/عدناف إبراىيـ السرحاف

 .ٕٔٗص ،ٕٛٓٓ ،التكزيعك  ، دار الثقافة لمنشرٕط ،االلتزامات
 ٗسكرة النكر آية  
  ٜٜآية  –كسؼ سكرة ي 
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 قائمة المراجع 
1 Eugene Gaudemet ،Theorie Generale des obligations،  

 د. إبراىيـ محمد شريؼ / الضرر الجسدم كتعكيضو في المسؤكلية التقصيرية. 2

ابف منظكر جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصارم: لساف العرب،الجزء السادس، الدار  3
 ق. ٔٔٚ-ٖٓٙكالترجمة، المصرية لمتالىؼ 

( " حديث حسف، ركاة ابف ٕٖٓ/  ٔ) -ابف رجب الحنبمي في جامع العمـك كالحكـ  4
 ماجة كالدارقطني كغيرىما مسندا

 ـ ٕٛٓٓأبى حامد محمد بف محمد بف محمد الغزالي، المستصفي في عمـ األصكؿ. 5

د/ أنكر أحمد رسالف: مسئكلية الدكلة غير التعاقدية، الطبعة الثانية، دار النيضة  6
 . ٕٜٛٔالعربية، القاىرة، 

أحمد  -ق  ٗٔٗٔ،دار صادر، بيركت ٚ،جٖجماؿ الديف بف منظكر، لساف العرب، ط 7
 قٜٜٖٔ،دار الفكر، ٗبف فارس، معجـ مقاييس المغة، ج

دراسة  –القضائى في نطاؽ المسئكلية العقدية د/ حسف حنتكش الحسناكم، التعكيض  8
 ٜٜٜٔ -عماف  –دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  -مقارنة 

د/ سميماف مرقس: الكافي في شرح القانكف المدني، المجمد الثاني، الفعؿ الضار  9
كالمسئكلية المدنية، القسـ األكؿ،األحكاـ العامة،الطبعة الخامسة، مطبعة السالـ، القاىرة، 

ٜٔٛٛ. 
 -المجمد الثاني -ٕد. سميماف مرقس / المسئكلّية المدنية في تقنيات البالد العربية / ج 12

 ٜٛٛٔ -٘ط -الفعؿ الضار كالمسئكلّية المدنية
د/ طو عبدالمكلى ، التعكيض عف األضرار الجسدية في ضكء الفقة كالقضاء النقض  11

 ، القاىرة  ٕٕٓٓالحديث ، دار الكتب القانكنية ، 
عبداهلل مبركؾ النجار، الضرر األدبّي كمدل ضمانو في الفقو اإلسالمى كالقانكف،دراسة  12

 مقارنة،دار النيضة العربية، الطبعة األكلى.
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د/عبد الجبار حمد حسيف شرارة: نظرية نفي الضرر في الفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة  13
 .ٜٜٓٔبغداد، بالقانكف، رسالو دكتكراة، كمية الشريعة، جامعو 

د/ عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم: الكسيط في شرح القانكف المدني، الجزء األكؿ، نظرية  14
 .ٕٜ٘ٔااللتزاـ بكجة عاـ، مصادر االلتزاـ، الطبعة األكلى، 

د. عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم / الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد / نظرية االلتزاـ  15
 ٜٜٗٔ)مصادر االلتزاـ( 

د/عدناف إبراىيـ السرحاف كنكرم حمد خاطر، شرح القانكف المدني مصادر الحقكؽ  16
 .ٕٛٓٓ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ٕااللتزامات، ط –الشخصية 

 عمى الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسالمي، معيد البحكث اإلسالمية بالقاىرة. 17
تشريعات البالد العربية، مطبعة الجيالكم، معيد  د/ محمد فؤاد مينا: مسئكلية اإلدارة في 18

 .ٕٜٚٔالبحكث كالدراسات العربية، 
د/ محمد كامؿ مرسي: شرح القانكف المدني الجديد، االلتزامات، الجزء الثاني، المطبعة  19

 .ٜ٘٘ٔالعالمية، القاىرة، 
مقارنة، دار الثقافة د/ محمد عبد الحميد أبك زيد:رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة، دراسة  22

 .ٜٙٛٔ - ٜ٘ٛٔالعربية، القاىرة، 
د/ محمد حسيف منصكر )النظرية العامة لاللتزاـ(، مصادر االلتزاـ _ دار الجامعة  21

  ٕٙٓٓالجديدة، مصر ، 
د/ محمكد عاطؼ البنا: الكسيط في القضاء اإلدارّم، قضاء إاللغاء كقضاء التعكيض،  22

 . ٜٛٛٔدار الفكر العربي، القاىرة، 
د/ كجدم ثابت غبلاير مبدأ المساكاة أماـ األعباء العامة كأساس لممسئكلية اإلدارّية،  23

 .ٜٛٛٔمطابع تكنكتكس، منشأة المعارؼ، اإلسكندرّية، 
 القاىرة حكؿ حقكؽ اإلنساف في اإلسالـإعالف  24

 ٘تـ إجازتو مف قبؿ مجمس كزراء خارجية منظمة مؤتمر العالـ اإلسالمي،القاىرة، 
 ٜٜٓٔأغسطس 

 القراءف الكريـ  25
 سنف أبي داكد 26
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 سنف الترمذم 27
( مف القانكف المدني ٖٙٔ( مف القانكف المدني الفرنسي. كنص المادة )ٕٓٗٔالمادة ) 28

كؿ خطأ سبب ضررا لمغير يمـز مف ارتكبو  -ٔالمصرم في نطاؽ المسئكلّية التقصيرّية )
إذا  -ٔ( مف نفس القانكف في نطاؽ المسئكلّية العقدية )ٕٕٔبالتعكيض.( كنص المادة )

لـ يكف التعكيض مقدرا في العقد أك بنص في القانكف، فالقاضي ىك الذم يقدره، كيشمؿ 
مف خسارة كما فاتو مف كسب، بشرط أف يككف ىذا نتيجة التعكيض ما لحؽ الدائف 

طبيعية لعدـ الكفاء بااللتزاـ أك لمتأخر في الكفاء بو، كيعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لـ 
 يكف في استطاعة الدائف أف يتكقا ببذؿ جيد معقكؿ(

 ؽ ٜٗلسنة  ٙٓٙٛـ طعف رقـ ٜٕٓٓ/ٖ/ٕٛ)حكـ المحكمة اإلدارّية العميا الصادر في  29
ؽ، ٙٗلسنة  ٕٚ٘ٙـ طعف رقـ ٖٕٓٓ/ٔ/ٗ)حكـ المحكمة اإلدارّية العميا الصادر في  32

 ٓٔ،قاعدة ٖ٘ٓٔؽ، الجزء الثاني، ص ٖٙالمكتب الفني، المجمكعة،
حكـ محكمة النقض المصرية، الييئة العامة لممكاد المدنية كالتجارية كمكاد األحكاؿ  31

ؽ، ٗٙلسنة  ٜٚٚٗفي الطعف رقـ  ٕٚٓٓ/ٔ/٘ٔالشخصية، في حكمو الصادر في
- ٕٚٓٓ،مجمكعة أحكاـ النقض ٖ٘ىيئة عامة، مجمكعة القكانيف كالمبادئ القانكنية، 

 ٕٔ،ص ٕٓٔٓـ، الجزء األكؿ، ٕٛٓٓ
في الطعف رقـ  ٕٛٓٓ/ٔ/ٔحكـ محكمة النقض المصرية في حكمةػا الصادر في  32

،مجمكعة أحكاـ النقض ٖ٘ ؽ، مجمكعة القكانيف كالمبادئ القانكنّية،ٙٚلسنة  ٜ٘ٗٚٔ
 .ٕٓٔٓـ، الجزء األكؿ، ٕٛٓٓ- ٕٚٓٓ

 ٛٓ/٘ٓ/ٕٛٔٓقضائية، جمسة  ٕٛلسنة  ٓٛٙٛالطعف رقـ  33
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