املسؤولية اجلنائية

عن الطب الشعبي
م .غازي حنون خلف

املقدمة

إن لمهنة الطب قدسية ال حدود لها

ههام نهناة يةمياة إيةا يية وة تقياة طةاب

هيمن يم رسه ال مكن العةمم والفنم وةن يكون رحيم ً ب لن س ق دراً يةى بذل ةقصاى
ن ينده لرهع المع ي ة واآلالم ينهم إذ ال يوجد شمء ةيا يةاى اسيةا ن نان ساتن
هم حي

ةو بدي

ههو ي وسل إلى هللا هم النه ر والةيل ةن يديم يةي هذه النعمة هاذذا

ن ةبا ته هللا وةاا ب با لمر
يخفف آالن ونع ي

ة اذ يبكا بكال نا ةو ام نان قاوة ونا ل يان يات

وةن م هذه الرغبة المةّكة هم البك ين الشف ء اس غل الابع

نن ضع ف النفاوس آالم المرضاى لينشاره ويبياع لهام الاوهم هام شاكل شاب شاعبم
نة ا خدن ً اشيش ا

ةو الك ّة نااة ةو اسباار الصااينية ةو الرقااى ةو اشحاارا

ونااع ياادم

خصص هؤالء المم رساين لهاذا الناون نان الطاب بار الك جاة إلاى بيا ن المةاؤولية
الةن ئية الم ر بة ين نم رسة الطب الشعبم ه لطب الشعبم نوجود ننذ القادم وح اى
قبل وجود الطب ال قةيدي ولكن ال نظيم الق يويم ل يعا يم نان الفاعف والاوهن يةاى
نةااا ول ال شاااريع ب العربياااة يةاااى اشقااالل هااا لقوايين العق بياااة اااا ن ة إ اء الطاااب
الشعبم ركة هذا اشنار لةقواياد الع ناة ولكان وكما هاو نعةاوم ةن حيا ة اسيةا ن –
سواء ةك ن سةيم ً ةم نريف ً -وستنة بدي عد نن ةهم الكقوق ال م حراا القاوايين
الةن ئية المخ ةفة يةى حم ي ه

ب كديد يقوبا ب رادياة لكال نان اي ادل يةيها بقصاد

ةم دون قصااد بخطا ل وه هنا كماان ةهميااة و طااورة نا ول هااذا الموضااون إذ قااد
يكون هن ك نن سبقن نن ةس ذ ن اشجتء هم ن ول هاذا الموضاون ولكان نان جوايبا
المديية دون الةن ئية إذ ال جرم ةن نن الخطاورة يةاى الصاكة الع ناة ارك نم رساة
الطااب الشااعبم باات رق بااة ةو ضااوابت ق يوييااة عماال يةااى قنااين المةااؤولية الةن ئيااة
لمم رسة هذا النون نن الطب و قيم وا ي ً بين نصاةكة الماري

الاذي يكاون نا قتً

بآالن ونكمل بآن ل هم الشف ء ب ية وسيةة نمكنة سواء ةك ي شب غربام ةم شاعبم
وبين نصةكة نع لة الطبم الذي يم رس يمة وال يقصد نن سول يات الماري

وهااو قااد يخطااه ةو يهماال ةحي ي ا ً وقااد يكااون المع ا لو غياار شبيااب ةا اتً وهن ا كماان
الخطورة هم غي

ال نظيم الق يويم لةمةؤولية الةن ئية .

ونن ةجل إيف ء الموضون حق ك ن ل ان ً يةين بدايةً ةن يوضح ال ايل ال ريخم
لةمةؤولية الةن ئية لةمع لو الطبم نن تل طوره ويش ه

ونن ثم بي ن ن هية

الطب الشعبم ون هم اوره ون هم اور المةؤولية الةن ئية لةطب الشعبم
ونن ةجل ةةيت الفوء يةى هذا الموضون الكيوي والمهم ج ء البك
دراسة وافية كةيةية نقةمة يةى ثتثة نب ح
ال ريخم لمةؤولية المع لو الطبم
عريف وبي ن اوره

ةن المبك

يةى شكل

صصن اشول ننه لة طور

وال يم لبي ن ن هية الطب الشعبم نن تل
ال ل

واش ير هكرسّن ه لبي ن اور المةؤولية

الةن ئية ين الطب ال شعبم وسنخ م بك ن إيش ء هللا بخ مة فمن ن واةن إلي
نن ي ئو ون يطمح إلي نن واي ب .

ونن هللا ال وهيق .

املبحث األول

التأصيل التارخيي للمسؤولية اجلنائية
للمعاجل الطبي

نرب نهنة الطب بمراحل نخ ةفة يبر ال ريخ نان حيا نادل نعرهاة المة معا ب
لهااذه المهنااة والقا ئم بها

ويطا ق نةااؤولي

واشسا س القا يويم لهااذه المةااؤولية

ذلك ةن الطب  -ش ي ش ن ةي هن آ ر -ل ةااول ال ريخياة ال ام طاورب ناع طاور
الفكر اسية يم وقد بدة الطب كمهنة نقدسة نق رياة ب لةاكر والادين ونقصاورة يةاى
الةااكرة والكهن اة وقااد ك ا ن الماار

حةااب المع قااداب الة ا ئدة آيااذاك ي م اال هاام ةن

الشيط ن ية قر ويكمن هم اشجة د وةن ال سبيل إلاى إ راجا إال ب خويفا ب لصاخب
والرقص والفةيو ونوب المري

يعنم ةن الشايط ن قاد اي صار وكا ن المار

ينةب إلى سخت اآللهة وهذا يعنم وجاو

ةاةيم النا س بكال ي ا ئو العتجا ب وننها

الموب لذلك ك ن الشخص ال ُمع لو هوق كل نةؤولية حي ال سةط ن لإلية ن يةاى
ن قرره اآللهة .
ولكن بعد ظهور بع

المديي ب القديمة وننه اسغريقية و كديداً هم القرن الراباع

قبل الميتد بر الطبيب ابقراش  Hippocratesالذي ك ن ل الففل هم إ الاة الةاكر
والشاعوذة والمع قاداب الخراهيااة يان الطاب وجعةا يةما ً يقاوم يةااى البكا وال قصاام
ونتحظااة ةياارا

الماار

1ل

وبااين هااذا وذاك ناارب المةااؤولية الةن ئيااة لةمع ا لو

الطبم بعدة نراحل ونن ةجل ةةيت الفوء يةى هذا الموضون سنك ول قةايم هاذا
المبك يةى ثتثة نط لب يخصاص اشول ننها لةمةاؤولية الةن ئياة لةمعا لو الطبام
هاام العصااور القديمااة والوسااطى وال ا يم لةمةااؤولية الةن ئيااة لةمع ا لو الطباام ينااد
العاار هاام الة هةيااة واسسااتم ةناا المطةااب ال لاا واش ياار هةاايكون لةمةااؤولية
الةن ئية لةمع لو الطبم هم العصر الكدي :

املطلب األول

املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي
يف العصور القدمية والوسطى

سااان ن ول هااام هاااذا المطةاااب المةاااؤولية الةن ئياااة لةمعااا لو الطبااام يناااد البااا بةيين
والمصريين واليهود واسغريق والرون ن وذلك هم مةة هرون ويةى ال والم :
الفرع األول
املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي عند البابليني
ك ن لةب بةيين نع قدا هم الخ اة بهم هم المة ل الطبم ههم يع قدون ن تً ةن الكباد
ةهم اشيف ء الدا ةية شي نقر الروح هم يظرهم كم ةيهام يربطاون باين يةام الفةاك
والطااب ويةعةااون الفةااك ينصااراً ةس سااي ً هاام يةاام الطااب حي ا ق ا م يةم ا ء الطااب
الب بةيون ب طبيق قةيم ب البرو الفةكية يةى جةم اسية ن .
هم بداية اشنر ك ن المع لو الطبم هو رجل الدين الك هنل ثم ايفصل الطب ين
الكهنوب وةابح يم رس الطبيب المع لو هذذا ن ة ط هم العات ه يا يطةاب العفاو
والعذر نن اآللهة 2ل .
إال ةن المةؤولية الةن ئية لةمع لو الطبم كدب لةمرة اشولى هم ب بال و كدياداً هام
ق ا يون حمااورابم  1971-1972ق.مل هاام المااواد 221-212ل نن ا

والااذي وجااد

نك وب ً يةى حةر نن الديوري ةك شف شول نرة هم ةوائل القرن الم ضم هم حفا ئر
سوس 3ل .
و اانص الم ا دة 212ل ناان هااذا الق ا يون إذا ي ا لو الطبيااب رج اتً حااراً ناان جاارح
طي ار بمشاارش ناان البروي ا و ةاابب هاام نااوب الرجاال وإذا ه ا ح راج ا ً هاام يين ا
و ةبب هم هقد يين

قطع يداهل .

ةن الم دة 217ل ه نص إذا ر ب يةى العات ناوب يباد نمةاوك لرجال هقيار
ه ي يةب يةى الطبيب ةن يعوض نمةوك ً بدل ل .
بينم نص الم دة 221ل يةاى إذا ها ح راجا ً هام ياين هاذا الممةاوك و ةابب
ذلك هم هقد يين ه ي ية م بدهع يصف ثمن ل  4ل.
وبذلك ك ن قا يون حماورابم هاو البداياة الفعةياة لتي اراف بوجاود ة طا ء يق رهها
المعا لو الطباام ونباادة العقا
والبة قدسية

الااذي ي صاال بها

اة يند ةقام العات

وبااذلك ةيطااى هااذا القا يون لإلية ا ن

وذلاك حف ظا ً يةيا نان اشيما ل الطبياة ال ام

يوقعه المع لةون يةى نخ ةف ةيف ء جةم .
وك ن لهذا ال شدد هم نع نةة اششب ء المع لةين يند الب بةيين ةثره هام قةاة ياددهم
وهم ضعف ال وج يكو نهناة الطاب ح اى قيال ةيا وال يةاب هام إن لام يكان هنا ك
ةشب ء هم ب بل هم ذلك الوق

7ل.
الفرع الثاني

املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي عند املصريني
دل االك ش ه ب ال م ةجري هم نصر يةى ةن المصاريين قطعاوا ةشاواش ً كبيارة
هم الطب وال سيم هم نة ل ال كنيت الذي ظة ةسراره غير نعروهاة لطشبا ء لكاد
اآلن كم ا باارن قاادن ء المصااريين هاام ال وليااد والقب لااة حي ا ك ي ا لااديهم سااةتب
لةمرضااى واشناارا

واششباا ء وكاا ن اششباا ء يعاا لةون نرضاا هم شبقاا ً لةقوايااد

المقررة ال م وضعه كب ر اششب ء القدانى ودويوه هم الةفر المقدسل 6ل .
ويرف قدن ء المصريين الةراحة كذلك وهم ةول نن نا رس الخ ا ن الاذي ة اذه
ينهم اليهود وةول نن اس خدم كرسم ال وليد .
وقااد اه ا م المشاارن المصااري القااديم بكم يااة الن ا س ناان اششباا ء ه وجااب يةااى
الطبيب المع لو إ ب ن ن دوي كب ر اششب ء هم الةفر المقادس وإال عار
الةن ئية وال م قد صل هم بع

لةمةاؤولية

اشحي ن إلى يقوبة اسيدام ويقول ةرسطو هم هاذا

الش ا ن ب ي ا ك ا ن يةاامح لةطبيااب المع ا لو ب غيياار العاات إذا لاام يتح ا ال كةاان يةااى
المري

نان العات الةدياد المخا لف لما

هم نادل ةربعاة ةيا م وإذا اوهم الماري

ج ء هم الةفر المقدس هذن الطبيب يدهع حي ا ثمنا ً لةرة ا هام ال فاكية با لمري
هم سبيل ةنل ك ذ 9ل .
الفرع الثالث

املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي عند اليهود
بةغ الطب يند اليهود درجة نن ال قادم ونعرهاة ةااول

حيا ك يا هنا ك يظارة

يةي لرجل الطب الذي ك ن وننذ البداية ننفصتً ين رجل الدين هةايدي نوساى نل
لم يةند لةكهنة إال واجب اسشراف و اة هم ح الب اشنرا

المعدية .

و عود شهرة اليهود هم الطب إلى ن وضعوه نن ةيظماة لمناع العادول والمك هظاة
يةى الصكة وإلى ن هو ندون هم ال وراة وسفر التويين نن ةوانار عةاق ب يا ر
الطع م والعن ية ب لمرةة الك ئ

ونك رباة الشاذوذ الةنةام هفاتً يان نعا رههم هام

ال شريح والةراحة وال خدير كم ةيهم ابعدوا الطب ين الخراه ب والشعوذة وجعةوه
يةم ً ق ئم ً بذا

كم يعود لهم الففل هم وضع يظ م ر يص إج ةل لم اولاة نهناة

الطب .
ورغاام نا ساابق ناان اية بيا ب ةااةل هاام سااةل الطااب اليهااودي إال ةن هنا ك ن ا
يؤ ذ يةى اليهود وهو ةيهم شاددوا هام المةاؤولية الةن ئياة لةطبياب غيار اليهاودي إذا
ة ط هم نع لةة المري

اليهودي وال م قد صال إلاى اسيادام هام بعا

بينم ال ية ل ج ائي ً الطبيب اليهودي ين طئ
ب لمري
شف ء المري

حي ك ن يك فاى با ل عوي
2ل .

اشحاوال

ون ي ر ب يةي نان ةضارار ةكاق

الماديم يةاى اي با ر ةن الطبياب ال يقصاد إال

الفرع الرابع

املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي عند اإلغريق
ياارف اسغريااق الطااب وك ا ن الا الطااب يناادهم ةسااكتبيوسل

7ل

وك ا ن ابقااراش

والمةقب ب بم الطب ل الففل الكبيار هام إ الاة الةاكر والشاعوذة يان الطاب وإق ن ا
يةى ةسس يةمية اكيكة ول يظري ب يديدة هم الطب ال ال نةةّم بها ح اى اآلن
وهو ةول نن كدث ب تق وآدا نهنة الطب وهو واضع يمين المهنة قةم ابقاراشل
الذي يك وي يةى واجب ب وةدبي ب الطبيب 11ل .
وك ي الة اءاب ال م وقع يةاى الطبياب المعا لو إنا ةدبياة ةو ن دياة وغ لبا ً نا
ك ي المة ئةة غير نةدية بةبب ان ن ن اششب ء ين ةيطا ء قاول هصال هيما يةا ف ون
هي نن قف ي ة نه الخبرة بةبب شعور ال ن لة الذي ورث اششبا ء وال ال ح اى
اليوم 11ل .
وقد ك ب ةهتشون ب ن الطبيب يةب ةن يخةى سبية نن كال نةاؤولية إذا نا ب
المري

رغم إراد ل 12ل .

وك ن الطبيب المع لو ية ل هم ةحاوال الوها ة وال قصاير الاذي ال يرجاع إلاى يقاص
هاام الكف ا ءة ك ا ن ي اارك المااري

دون رق بااة وهااو يعةاام ب ا ن المااري

قااد يخ ا لف

عةيم ااا إذا ركااا وحاااده دون رق باااة اشنااار الاااذي ياااؤدي إلاااى وه ااا ةو اسضااارار
بصك .
وناان المفيااد ذكااره هاام هااذا الشا ن ةن ةهتشااون ورغاام نط لب ا بااذ تء المةااؤولية
الةن ئيااة لطشبا ء المعا لةين إال ةيا كا ن يشااكو ناان ياادم وجااود رق بااة يةاايهم ويقااول
ةيهاام ي ااذون ةجاااورهم سااواء شااافوا المرضااى ةم ق ةاااوهم ودون ةن ي عرضااوا شياااة
نةؤوليةل 13ل .

الفرع اخلامس

املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي عند الرومان
ناارب المةااؤولية الةن ئيااة لةمع ا لو الطباام ينااد الرون ا ن باادورين نهمااين اشول
حي ك ن الطب هم هذا الدور نهنة ي اوله العبيد والع ق ء واشج يب يةى حاد ساواء
ولم يكن هن ك ةي شروش لم اول ه

ال نن حيا الماؤهتب وال نان حيا الةنةاية

ح ى ةن الرون ن ك يوا يع برون نهنة الطب غير الئقة ب شحرار 14ل.
ةن ا الاادور ال ا يم هقااد نا رس هي ا ةحاارار الرون ا ن الطااب وةر فااع نة ا ول نهنااة
الطب و فف المةؤولية الةن ئية يةى المعا لةين ح اى كا دب نعادم حيا كا ن يناد
الروناا ن قاا يون كورييةياا ل الااذي ياانظم المةااؤولية الةن ئيااة لةمعاا لةين إال ةن هااذا
الق ا يون نم ا يؤا ااذ يةي ا ةي ا ك ا ن يوقااع يةااى الطبيااب المع ا لو العق ا

بع ا ً لمرك ا ه

االج م يم هذذا ك ن نن شبقة نرنوقة ويةم ين الادواء الاذي قدنا لةماري

وها ة

اش ير ه ن الطبيب المع لو ينفى إلى ج يرة نن الةا ر ةنا إذا كا ن نان شبقاة دييا
ةو وضيعة ه ي يع قب ب سيدام ين ذاب الواقعة 17ل .
وك ا ن لاادل الرون ا ن ناان يش ا رك هاام جريمااة إجه ا

ةو إ ص ا ء يع قااب بعقوبااة

اة كم ك ن يع قب يةى سوء النية هم الطب ةو ال عماد هام ار كا
القصااد الةرناامل إال ةن االن ن ا ن لاام يكاان نع قب ا ً يةي ا

الفعال واهر

ولاام يكاان اس ف ا ق نوجب ا ً

لةمةؤولية الةن ئية 16ل.
وهم

ا م هاذا المطةاب يخةاص إلاى القاول إن نان ةهام سام ب المةاؤولية الةن ئياة

لةمعااا لةين هااام العصاااور الوساااطى والقديماااة هااام إيقااا ن العقااا

الباااديم ب لمعااا لةين

الما اولين لمهناة الطاب إلااى ج ياب الةا اء الماديم الم م اال با ل عوي
ال م لكق ب لمري

ةو بذوي هم ح ل وه

يان اشضاارار

ولعال الةابب هام قةاوة هاذه العقوبا ب

يعود إلى ةي لم يكن هن ك ضوابت واضكة لمم رساة نهناة الطاب اشنار الاذي سامح
ششخ ص غير نؤهةين شن يم رسوا هذه المهنة نان المشاعوذين والادج لين ةو ناديين
الطب .

املطلب الثاني

املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي عن العرب
ساان ن ول المةااؤولية الةن ئيااة لةمعا لو الطباام ينااد العاار هاام هااريين اشول هاام
الة هةية وهم الفرن ال يم هم الشريعة اسستنية ويةى ال والم :
الفرع األول

املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي عند عرب اجلاهلية
ُياارف الطااب هاام الة هةيااة  -كماا هااو هاام س ا لف اشناام -بدايااة يةااى يااد الكهنااة
والمشااعوذين والةااكرة وقااد شا ب الخراها ب والةااكر إال ةيا سااري ن ن ا ةااابح لا
رجااا ل ن خصصاااون يقصااادهم المرضاااى لغااار

العااات

وقاااد برياااوا هااام نةااا ل

ا ص اهم هفم الوق الذي ك يا هيا ن اولاة الطاب نكر ّناة هام ةوربا

كا ن لادل

العر شب حقيقم هقد يرهوه وقبفوا يةى ي اي – ةسوة بة ئر العةاوم المر بطاة
باا  -واشاا هروا بمؤلفاا هم ال اام حفظاا لةخةااف شااب الةااةف سااواء قباال اسسااتم ةم
بعده 19ل.
وقد حظم الطاب ب اله ما م نان لادن الرجا ل والنةا ء ةيفا ً هكا ن نانهن شبيبا ب
ب ري ب ك ينب شبيبة بنم ةود ال م ا ص بطب العيون وهم الةراحة 12ل.
وقد يرف اششب ء العر ك ب ابقراش وج لينوس إذ إي كا ن نان شبيعاة العار
ةيهاام لاام يعنااوا بشاامء ناان العةااوم إال بةغ ها ونعرهااة ةحكا م شااريع ه
ةيوان الطب يةى سابعة هارون وبعفاهم قةا ّمه يةاى يشارة

21ل

17ل

وقااد قةااموا

وقاد يا ّدد ةبان القايم

ةيوان اششب ء هم ذلاك العهاد إلاى ةحاد يشار شبيبا ً ويرجاع لةعار الففال هام ةيهام
ةول نن بك وا هام الكميا ب النفطياة ك لةادري والكصابة والكماى القرن ياة وك يا
لهم الياد الطاولى هام ركياب العقا قير ووضاعوا اشسام ء ال ام ال ا ال نةا عمةة ح اى

اليااوم كاا لككول والنكاا س والاا رييخ ويرهااوا العةااوم المع ويااة لةطااب ك لصاايدلة
واس عمةوا المداواة ب لموسيقى والعت ب لطب الكهرب ئم 21ل.
تاة القاول إن المةاؤولية الةن ئياة لةمعا لو الطبام هام الة هةياة ك يا نكادودة
النط ا ق لةااببين رئيةااين اشول المك يااة الرهيعااة ال اام ي م ااع به ا الطبيااب المع ا لو
وال ااا يم ةيااا ال يقصاااد نااان يمةااا إال شاااف ء نرضااا ه ههاااو الماااداوي وهللا الشااا هم
واالي اارا

يةااى ي ا ئو المع لةااة الطبيااة يعناام االي اارا

وبذلك ةابح ن لوه ً ةن ط الطبيب يواري ال ارا

يةااى إرادة هللا وقاادره

إال ةيا وبا لرغم نان ذلاك ك يا

ق م المةؤولية الةن ئية يةى المع لو الطبم ولكن هم حدود ضيقة جاداً وهاو نا يق بال
اليوم الخط المهنم الةةيم 22ل.
الفرع الثاني

املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي يف الشريعة اإلسالمية
لم ا ك ا ن ناان الم فااق يةي ا هاام الشااريعة اسسااتنية ةن دراسااة الطااب هاار
هرو

ناان

الكف ية ههم واجب يةى كل هارد وال يةاقت ينا إال إذا قا م با غياره وذلاك

بوافه ضرورة اج م يية لك جة الةم ية إليه
البصااارة والكوهاااة وقرشباااة وغيرهااا

وك يااا

هنةم ين ذلك ه ح نراك شبياة هام
ااادرس هيهااا العةاااوم الطبياااة لعظمااا ء

العر 23ل.
واه م الشريعة اسستنية ب سية ن اه م نا ً يظيما ً و ااة هام نةا ل حم ي ا
نن اشنرا

وب ل داوي وال طبب نن ةجل المك هظة يةى اك وقاوة جةام وذلاك

شن اكة اسية ن هم ةس س سع دة الفرد صوا ً والمة مع يمون ً .
وقد ةنر اسستم ب لوق ية نن اشنرا

وال داوي ننه

ويبّا نان العادول وحا

يةاى يا ل المرضاى المصا بين يان غيارهم حيا يقاول الرساول الكاريم صل يا
ةيه الن س داووا ه ن هللا لام ينا ل نان داء إال ةيا ل لا دواءل

24ل

وقولا صلةيفا ً

إذا سااامع م ب لطااا يون هااام ةر

هااات اااد ةوه

وإذا وقاااع بااا ر

وةيااا م هيهااا هااات

خرجوا ننه ل 27ل.
وقد دل يصوص القرآن الكريم والةنة النبوية الشريفة يةى حرنة جةد اسيةا ن
وجعة المك هظة يةي نن ةهام نق ااد الشاريعة اسساتنية الغاراء حيا يقاول يا
ناان ق ئاال يا ةيها اسيةا ن نا غاارك بربااك الكااريم الااذي ةقااك هةااواك هعاادلك هاام ةي
اورة ن ش ء ركبكل 26ل.
وة ذ جا ء ننا نان با

وقد ةب ح الشريعة اسستنية يت اسية ن وجراح

الفرورة حي يةب دارك الانفس باذ تف جا ء ةو يفاو ننها

والمع لةاة يةاب

ةن ق صر يةى قدر الفرورة 29ل.
كم ةي ال يةو اسقدام يةى المع لةة إال نن الع رهين ب لطب وذلك حف ظا ً يةاى
النفس اسية يية نن ال ةف والق يدة الشريية نص ةن كل نن يا اول يماتً ةو يةما ً ال
يعره يكون نةؤوالً ين الفارر الاذي يصايب اآل ارين ي يةاة نم رساة هاذا العمال
وقااد نيّا هقها ء الشااريعة اسسااتنية ناان حيا المةااؤولية بااين المعا لو الطباام الة هاال
والك ذق يةي ونن ةجال ةاةيت الفاوء يةاى نةاؤولية المعا لو الطبام الةن ئياة هام
الشريعة اسستنية يةينا بيا ن نةاؤولية المعا لو الطبام الة هال ةوالً

22ل

والمعا لو

الك ذق ث يي ً ويةى ال والم :
أوالً :المسؤولية الجنائية للمعالج الطبي الجاهل
إن الطبياااب هاااو الشاااخص العااا رف ب ساااب
واشدوية الن هعاة لها
نداوا ه

واسا بدال نا لام يوجاد ننها

لية وي بين اشنرا

اشنااارا

وةيراضاااه ويتن هااا

والوجا هام اسا خراجه وشرياق

واشدوية هم كمي ه

ويخ لف بينه وبين كيفي ها

همن لم يكان كاذلك هات يُةعال لا ناداواة المرضاى وال يةاو لا اسقادام يةاى يات
يخ شر هي

وال ي عر

لم ال يةم ل هي .

وهم حدي يمرو بن شعيب ق ل رسول هللا صل نن طبب ولام يعةام ننا شاب
قبل ذلك ههو ض ننل وهم رواية ة رل نن طبب ولم يكن ب لطب نعروه ً ه ا

يفة ا ً هماان دويه ا ههااو ض ا ننل وين ا صل ةيف ا ً ةي شبيااب طبااب يةااى قااوم ال
ههو ض ننل 27ل.

يعرف ل طبب قبل ذلك ه ين

وقد اش هر يةى الةنة الفقها ء نناع المعا لو الطبام الة هال نان ن اولاة ةي يمال
ي عةااق ب لطااب دهع ا ً لفاارره ياان الع نااة والكقااوا ب ا الف ااى الم ا جن هقااد ك ااب ةباان
ي باادين إن هااؤالء المفةاادين لطباادان واشدي ا ن يمنعااون وناانعهم دهااع إضاارار الع ا م
والخ ص وةي نن ب

اشنر ب لمعروف والنهم ين المنكرل 31ل.

وق ل الفقه ء بوجو ننع المع لو الة هل نن ن اولة نهناة الطاب والكةار يةيا
شي ي ةابب بعمةا هام إهةا د ةبادان النا س وإذا قا م بمم رساة يمةا يةاى الارغم نان
هذي يع بر هم هذه الك لاة نع اد شيا غيار نا ذون نان جهاة الشا رن كما ةيا

ننع

بذدي ئ الطب غرر ب لعةيل وية ن حينئذ الفم ن 31ل.
والمع لو الطبم الة هل يكون يةى ثتثة ةيوان :
اشول ُ :نااد ّيم الطااب ةو الة هاال ب لكةيااةل والااذي ال يكااون ل ا ةيااة نعرهااة بهااذا
العةم ولم يةبق ل نم رساة العات

وإيما ياوهم الماري

ويخديا ب يما المعرهاة

والخبرة .
وال يم  :النون الذي يكون ل نعرهة بةايطة ب لطاب ولكنها ال ؤهةا لم اول ا
ةن ل الطةبة هم كةية الطب الذين لم ية كمةوا الدراسة النظرية والعمةية هيها

وكاذلك

اششخ ص الذين اك ةبوا المعرهة الطبية نن اتل ال ق هاة الذا ياة الن جماة يان شرياق
اسشتن يةى الك ب والمةتب والدوري ب والمص در الطبية ون بعة وسا ئل اسياتم
المرئية والمةموية .
والنون ال ل  :نن يكون نخ ص ً هم نة ل شبم نعين وي صدل لم اولة اشيما ل
الطبية هم با قم ال خصصا ب اش ارل كا ن يكاون نخ صا ً هام نةا ل شاب اشسان ن
وي اول ةيم ل الةراحة وهو ن يةمى الطبيب الة هل ج ئي ًل 32ل.
هذذا ن ق م المع لو الة هال بذيها م الماري
نعره

هم ب المري

بعةما

ها ذن لا بعتجا لما ظنا نان

ةو ةا ب ةف نن جراء هذا العات

يةاا م بديااة الاانفس ةو ب عااوي

هاذن المعا لو الطبام

ال ةااف يةااى حةااب اشحااوال وينفاام العةماا ء إيقاا ن

القص ص يةى المع لو الطبم هم هذه الك لة اسا ن داً إلاى ةن المعا لو الطبام الة هال
إذا ك ن قد ي لو المري

ههو ي لة بذذي وهم ذلك يقول الخط بم ال ةيةم ته ً هم

ةن المع لو إذا عدل ه ةف المري

ك ن ض نن ًل والم ع شم يةم ً ةو يماتً ال يعرها

نع د هذذا ن ولد ين هعةا ال ةاف ضامن الدياة وساقت ينا القاود – وهاو القصا ص-
شي ال ية بد بذلك دون إذن المري

وهن ك نن يارل ةن القصا ص ال يةاقت ينا

شن اسذن وقع يةى شمء نكرّم هك ن يةب يةاى الما ذون ةن ير ادن وال ينةا ق ناع
اسذن ويةى كل هذيهم ال ينفون ين ال ع ير بكةب ن يراه الك كم 33ل.
ي بااين لنااا نمااا قااادم ةن المعااا لو الطباام الة هااال هااام الشاااريعة اسساااتنية ي كمااال
المةؤولية الةن ئية ك نةة ويةي ضم ن ن ة ةف نان ن لا

ولايس نان نا ل ي قة ا

ويةيا ةيفا ً يقوبااة يقررها ولاام اشناار ل كااون لا جا ا ًء يةااى نا اق رها يااداه ناان
ن اولة نهنة الطب دون يةم ودراسة نن .
ث يي ً المةؤولية الةن ئية لةمع لو الطبم الك ذق /
المعاا لو الطباام الكاا ذق هااو الشااخص الااذي يعطاام نهن اا حقهاا بةاابب إح ش اا
ب شاول الفنية لمم رسة الطب ويدم روجا يةاى هاذه اشااول ح اى ال ي عار
لةمةؤولية .
وقاااد ةب حااا الشاااريعة اسساااتنية الةااامك ء لةمعااا لو الطبااام االج هااا د هااام يااات
اشنرا

هت ية ل هذا المعا لو ولاو ا لف آراء نتئا ن اى كا ن رةيا يقاوم يةاى

ةس س سةيم إذ إن المع لو الطبم الك ذق ال ية ل ين الفرر الذي يصايب الماري
ولو ن ب نن جراء العت ن دام لم يقع نن

ط هم هذا العت

بل كا ن الفارر ةو

المااوب الك ااال لاام يكاان هاام حةااب ن المعا لو الطباام ةو نا يةاامى با لغير الم وقااع وال
يمكن ف دي 34ل.
ويةى ذلك ه ي ال نةاؤولية يةاى المعا لو الطبام الكا ذق ولاو وقاع الفارر يةاى
المري
هذا العت

نن جراء المع لةة ن دام المع لو ن ذوي ً ل ب لعت ولم يقاع ننا

طا ةثنا ء

بل حصل الموب ةو الفرر ي يةاة ةنار ال يمكان وقعا ةو ف ديا

ونان

هن هذن الفقه ء ن فقون يةاى ةن الماوب الك اال ي يةاة لفعال واجاب ناع ة اذ الكيطاة

ويدم ال قصير ال ير ب ةية نةاؤولية يةاى المعا لو هفاتً يما قادم هاذن نان قواياد
الشريعة ن يقفم ب ن يمل المع لو الطبم الم ذون ب لمع لةة ةو يند شةب له هو نان
قبيل الواجب والواجب ال ي قيد بشرش الةتنة 37ل.
ونن اشن ةة ال طبيقية ال ام يوردها الفقها ء المةاةمون ةيا إذا قطاع الكةّا م لكما ً
نن يين

وك ن غير ح ذق هعةي يصف الديةل

36ل

وذكر اسن م الش هعم هم ك با

اشم إذا ةنر الرجل ةن يكةم ةو يخ ن غتن ةو يبطر داب
ك ن ن هعل يفعة ن ة

ه ةفوا نان يمةا

هاذن

نم هي الصتح لةمفعول با يناد ةهال العةام ب ةاك الصان ية

وإن ك ن هعل ن ال يفعة ن ة نمن ةراد الصتح وك ن ي لم ً با

هت ضم ن يةي
ههو ض ننل 39ل.

ويةة رهع المةؤولية ين المع لو الطبم هم هذه اشحوال جمعه ةبن القيم هم قولا
ةنا الطبيااب الكا ذق هاات ضاام ن يةيا ا ف قا ً إذا ةذن لا المااري
الصنعة حقه
نن يطب

بعتجا

وةيطااى

ولم ةن يده إذا ولد نن هعة الم ذون نن جهة الشا رن ونان جهاة

ةف لةنفس ةو لةعفو ةو ذه

افةل 32ل.

يخةااص ناان كاال ن ا قاادم بي ي ا إلااى ةي ا لكاام يُعفااى المع ا لو الطباام ناان المةااؤولية
الة ائيااة يةااب ةن ااواهر نةمويااة ناان الشااروش لخ ّ
صااه ةباان القاايم بما يةاام  -1:إذن
المري

ةو نواهق يةى ةسةو العت -2ةن يكون ن ذوي ً نن الشا رن ةو الكا كم -3

ةن يكون نعروه ً ب لعةم والمعرهة هم المة ل الطبم  -4ةن يكون الخط المن و لةفرر
ال يمكن دارك وغير ن وقع ً نن قبل المع لو الطبم .
نن المفيد ةن يشاير إلاى ةن نا ةساةفن ه يان المةاؤولية الةن ئياة لةمعا لو الطبام هام
الشريعة اسستنية ال يش ّكل إال غي
الشريعة اسستنية يك

نن هي

إذ إن هذه المةاؤولية وااوره هام

إلى بك نة قل ههذا الموضون نان الةاعة والكبار بكيا

ال يمكاان اسح شااة بكاال جوايبا ناان ااتل نن قشا ضاامن نطةااب ةو نبكا

ذلااك ةن

الطب هم الشريعة اسستنية ك ن سبّ ق ً بفكر يةم ئ واب ك را هم العظيمة لخدنة اشناة
اسستنية واسية يية جمع ء هم المة ل الصكم ولكنن يرجّن يةى الموضاون بقادر
ن ي طةب نن ش البك .

املطلب الثالث

املسؤولية اجلنائية للمعاجل الطبي يف العصر احلديث
هم بداية هذا العصر ك ر ناد ّيو الطاب وان ادب العادول لرجا ل الكنيةاة حيا
ك ي ا هاام البدايااة المة شاافي ب دينيااة ةك اار ننه ا شبيااة وك ي ا المعركااة هاام البدايااة
اااراي ً بااين المكا هظين الااذين كا يوا ي مةااكون با بن سااين والاارا ي وغياارهم وبااين
المةاددين الاذين قا لوا بوجاو

ادريس ك اب ابقاراش وجا لينوس هام ةااوله الت ينياة

وليس هم رجم ه العربية ورغم نعره هم بصنوف الطب هم هذا العصر إال ةيهام
37ل.

ك يوا يكرهون كل جديد نم ةدل إلى ع ر يظري ب العت
وقد ُير

يةاى القفا ء الفريةام هام القارن الةا دس يشار قفاية هتحاة اديى

ج ن بةك لي ل ك ي قد اول نهنة الطب يكاو يشارين ي نا ً هام ةك ار نان يشارين
قرية نن قرل ةيةي الفريةية وقد وهم ةحد المك نين نن نرضا ه
الة ة ة فح وجود آث ر لةةم هيه

ويناد شاريح

ه ي ه ب جمعية الطب هم ةيةي الفرااة وةق نا

ديااول يةيه ا وحكاام هيه ا ب ا ريخ 1761/4/17م بمنعه ا ناان ن اولااة نهنااة الطااب .
ه س يف الككم بقوله إي إذا ك ن يوجد هم المادن لاوائح
الطب ش رش هم ن اول ه نؤهتب وشروش

ااة ب نظايم ن اولاة نهناة

ااة ها ن ن ال هاذه الةاوائح ال وجاد

قم القرل حي ال يوجد ةشب ء وال يكاون ةنا م الفتحاين إال الةةاوء شن لها
ساام ن الشااهود ناان ةهاال القاارل ال اام اول ا هيه ا يتج ه ا
بصكة يدد كبيار نان العتجا ب ال ام ق نا بها
المة يفة نن ن اولة نهنة الطاب

وشةبا

وقااد سااةم الن ئااب الع ا م

ولكنا شةاب نان المككماة ةن مناع

شاية ةن ياؤدي الككام بغيار ذلاك إلالى إقبا ل ذوي

ال ةربة والهواة يةلى ن اولة الطاب وهالم ذلاك إياذاء لةمرضاى هككما المككماة
بره

االس ئن ف 41ل.
واادرب هام هاذا العصار ةحكا م قفا ئية ة ارل نة عرضاة لةكا الب ال ام يةا ل

هيه ا المع ا لو الطباام وقااد رول الفقي ا ك ا رودي  Charoudasح دثااة دياام سبااداء

الاارةي هيها كخبياار وذلااك ةن جراحا ً قا م بعاات
ي رضاا ً فياا ً آ اار وقااع لةمااري

اارا دا ةاام لمااري

ولاام يك شااف

و ةاابب هاام وه اا هةاا ة وقاادم المعاا لو الطباام

لةمك كمة الةن ئية يةى اي ب ر ةن الوه ة حدث بخطئ

وذكار كا رودي ةيا قارر هام

قريره ةي ن دام لم يمكن يةبة سوء النية وال الخط إلى المعا لو الطبام وش لما ةيا
قد يمل لشف ء الخرا الماذكور كال نا ي طةبا الفان ه يا ال يمكان ةن يكاون نةاؤوالً
ين ي ئو ح دث يرضم لم يكن قم اس ط ي ةن ي نب ب وال ةن يكشف كذلك 41ل.
واب اادا ًء ناان القاارن ال ا نن يشاار ظهاارب هاام هرية ا ي ا راب هةةاافية يااددب بغ اش
الةةطة الطبية و ةرده نن اال ص ص الفعةم لكن دون الرقم إلى إثا رة نةاؤولية
المع لو الطبم المخطه ونع ال طور ال شريعم بصدور قا يون يا بةيون يا م 1214م
وقااا يون العقوبااا ب الفريةااام يااا م 1211م بااادة اششبااا ء يع رهاااون -هقااات -ب طااا ئهم
العمدية وذلك يظراً لطبيعة يمةهم ال خمينم .
وظهاارب بااوادر القوايااد اشولااى لةمةااؤولية الةن ئيااة الطبيااة ولكاان هاام نة ا الب
نكدودة ك سجه

وإهش ء الةر الطبام غيار ةن المكا كم هام ال ام ق نا با لخطوة

الكقيقية سرس ء ق يون المةؤولية الطبية وذلاك بمن سابة الادي ول ال ام شرحا يةيها
الفريةاااية هااام حكمهااا الصااا در هااام

هااام هاااذا الشااا ن هقاااد ةااانى لمككماااة الااانق

1237/6/12م ةن رسم نبدة المةؤولية الطبياة الاذي ةاابح بموجبا المعا لو الطبام
ك ي شخص ق بتً ال ص ن قف ئي ً هم ح ل ار ك ب ط ً جةيم ً 42ل.
وشهد هن الطب اب دا ًء نن القرن ال سع يشر اه م ن ً كبيراً نان لادن المشا غةين با
ةدل إلاااى طاااوره ه ك شاااف لاااويس ب سااا ير
ونيكروب ب اشنرا

وال غةب يةيه

43ل

1227-1222ل المصااال البك ياااري

وكذلك اك شف ارنوبه هن 1296ل نيكارو

الةذام والةراح اشلم يم ةنيل هون اك شف الةق ح المف د لا وةيقاذ با ةول شفال هام
برلين ي م  1276ويرجع الففل إلى روبرب كوخ هم اك ش ف الةمرة الخبي اة هام
ي م  1269ويصي ب كوخ نيكرو الةلل ي م  1222وكذلك يرف اششبا ء هان
ال شريح وذلك بصدور ق يون هم ايكة را ي م  1222يبيح شريح ج

المو ى وهام

ةوا ر هذا القرن يرهوا ةيف ً العت بواسطة اششعة الةينية كذلك حدث

طاوراب

هم هن الةراحة بم قدم نن ةبك ث ين ال قيح وال طهير هم ن اولة هن الةراحة 44ل.
ونع هذا ال طور هم المة ل الطبم وهم بداية القرن ال سع يشار ظهار هام هريةا
نداهعون ين اششب ء بطريقة نغ لى به

قاوم يةاى يادم نةا ئةة اششبا ء يان الخطا

الطبم يةى اي ب ر ةن ال طور العةمم واشمئن ن اششب ء ال ي كقاق إال باذ راجهم نان
يط ا ق المةااؤولية ياان ةهع ا لهم المهنيااة وذلااك شن نة ا ئة هم عرقاال البك ا العةماام
و قو

حم س اششب ء هم البك ين ةهفل الةبل هم العت والشف ء 47ل.

لذلك ويةى الرغم نن قةة يادد الادي ول الة ائياة -ال ام عنام يادم ال قاة ب لمعا لو
الطبااام نااان ج ياااب الماااري

 -هاااذن اششبااا ء يكرهاااون هاااذا الناااون نااان المتحقااا ب

ويةاا غربوي ويع بروياا نؤذيااا ً شياا يكاا ّد نااان حماا س المعاا لو الطبااام هاام نع لةاااة
نريف وةن اششب ء بشر والبشر غيار نعصاونين نان الخطا

وقاد ةيار اششبا ء

ياان قةقهاام حياا ل هااذه المتحقاا ب الة ائيااة هاام نااؤ مر يقاادوه هاام باا ريس ب اا ريخ
 1792/11/27ش ا لبوا هي ا بةاان شااريع ا ص بهاام يكااون اس ا ن ء ناان القوايااد
الع نة لكم ي هم نم قد ي عرضون ل نن نةاؤولي ب المخا شر ال ام قاد ي عار

لها

نرض هم .
والمتحا ةن ياادد الاادي ول الة ائيااة ال اام قا م يةااى اششبا ء هاام العا لم آ ااذ هاام
ال ايد إال ةي يظال يةابي ً قةايتً جاداً وناع ذلاك هاذن يادده هام هريةا نا تً ال ي ياد
يةى 31ل ديول سنوي ً ةي بنةبة  31يةى  71نةيون يةمة .
وناااع ذلاااك ة اااذي يااارل بعااا

النااا س هااام الةااانواب اش يااارة يتحقاااون اششبااا ء

المخطئين قف ئي ً ولكن لكةن الك

هذن يادد الادي ول الة ائياة ال يا ال نكادوداً

جداً 46ل.
ويمكااان ةن يفااا ف إلاااى كااال ذلاااك ةن النااا س الاااذين كااا يوا ال يعرهاااون شااايئ ً يااان
المم رس ا ب الطبيااة ةضااكوا اليااوم ياادركون – بةاابب ار ق ا ء ثق هااة المة مااع و قاادم
وس ئل اسيتم ال م نقل إليهم ةول ب ول كل جديد ح اى هام يطا ق الطاب -ةن الطاب
قاادم ك يااراً وةي ا يقاادم لهاام ةو يعاادهم بكاال ياار بففاال خصااص اششب ا ء وبمع ويااة

اآلالب الدقيقااة واشدويااة الن جعااة وهاام ظاال ال ااورة المعةون يااة اله ئةااة وني ايي ا ب
اشبكا ث الفااخمة لااذلك ها يهم يصا بون بصاادنة كبياارة إذا يا الشااف ء ةو اادهورب
ح لة المري

....وةيهم لم يعودوا ي رددون كم هم الم ضم هم نتحقة المع لو الطبام

الذي آذاهم شيهم ةابكوا يع برون الفرر الذي ةا بهم إيم هو ط إية ن نادرك
لم يفعل ية ن الق يون ب ن يكون يقظ ً هم يمة
هم

وإال عر

لةمة ئةة الةن ئية 49ل.

م هذا المبكا يخةاص إلاى القاول ةن ال طاور ال ا ريخم لةمةاؤولية الةن ئياة

لةمع لو الطبام بادةب ب ل ادر ناع طاور هان العات الطبام

نان كاون حرهاة الطاب

نقصورة يةى الكهنة والمشعوذين والدج لين ونديم الطاب ثام طاورب شايئ ً هشايئ ً
إلى ةيد رج ل ن خصصين هيه

وكذا الك ل ب لنةبة لةمةؤولية الةن ئية لةمعا لو بادةب

بكويه نعدونة شن ال نةؤولية يةى نم رسم الطب اشوائل ب ي با رهم ننفاذي سرادة
هللا ساابك ي و عا لى وال اي اارا

يةااى حكاام هللا يا وجاال وناان ثاام طااورب هااذه

المةؤولية ح ى واة إلى إي ال ةقصى العقوب ب بكق المخطئين هم الكقل الطبام
ناان اسياادام والقطااع والب اار إال ةن اسا قرب هاام العصاار الكاادي يةااى المة ا ئةة ياان
اش ط ا ء المهنيااة الةةاايمة ال اام ال يااذر هيه ا

شن اال ة ه ا ب ال شااريعية والقف ا ئية

ا ةه ا هاام نة ا ل المةااؤولية الطبيااة إلااى ال وهيااق بااين المص ا لح المخ ةفااة و كقيااق
ال وا ن بين نصةكة المع لو الطبم المهنمل ونصةكة الماري

ذلاك ةن إثقا ل ك هال

المع لو الطبم ب لمةؤولية يش ّل يش ش هم يات المرضاى كما ةن إيفا ءه نان بعاة
ة ط ئ يفقد المري

ثق هم نهنة الطب لذلك عين االي دال وال وست هام ال قادير

بكي يؤدي كقق قوايد المةاؤولية الطبياة إلاى اشمئنا ن كال نان اششبا ء والمرضاى
يةى حد سواء .

املبحث الثاني

ماهية الطب الشعبي
الطااب الشااعبم 42ل نصااطةح حاادي ةس س ا الطااب الطبيعاامل وةس ا س نصااطةح
الطااب الطبيعاام الطااب الااذي لاام يكاان سااواه ناان يةااوم الطااب ننااذ هةاار ال ا ريخ وح ااى
ظهااور العتنااة لااويس ب س ا ير ةي الم ئااة ساانة اش ياارة واك ش ا ف ب س ا ير المف ا داب
الكيويااة لعاات االل ه ا

 .وناان ةجاال بي ا ن ن هيااة الطااب الشااعبم ار ين ا قةاايم ه اذا

المبك ا يةااى نطةبااين ي ن ا ول هاام اشول ال عريااف ب لطااب الشااعبم ناان ااتل بي ا ن
عريف ون اي ه وييوب

وهم المطةب ال يم ي طرق إلى ةيوان الطب الشعبم :
املطلب األول

التعريف بالطب الشعبي
ناان ةجاال إلق ا ء الفااوء يةااى ال عريااف ب لطااب الشااعبم سنقةاام هااذا المطةااب يةااى
هريين يخصص اشول ننهم ل عريف الطب الشاعبم وال ا يم لم ايا ه وييوبا ويةاى
ال والم :
الفرع األول

تعريف الطب الشعبي
عددب ال عريف ب ال م ن ول الطب الشعبم ةو الطب غير ال قةيدي يورد ةهمه :
 يره ا بعفااهم ب ياا نصااطةح يطةااق يةااى المم رس ا ب وال قنياا ب والنظرياا بالعتجية ال م قع

ر اال ة ه الرئيةم لةمدرسة الطبية الغربيةل 47ل.

 ويرهّ بعفهم اآل ر يةى ةي يب رة ين نةموياة نان المهان الصاكية المبنياةيةى يةم شبم ق ئم بذا لكل ننه

نع مدة يةى ال شخيص الدقيق نان اتل الفكاص

الش ا نل نراييااة الك لااة النفةااية والعقةيااة إض ا هة لةك لااة الةةاادية نطبقااة المب ا د

العتجياااة لكااال ننهااا
والمة

وقاااد ةااا خدم المااا ء والكهربااا ء واششعااالة والةيااا ر والكااارارة

والمع لةة اليدويلة واشيش

وال يوب الطبية واشدوية الطبيعيةل 71ل.

 ويره ننظمة الصكة الع لمية)WHOل ب ي نم رسا ب شبياة ن ف و اة ةا خدمةس ليب ونع رف ويق ئد ن نوية كم شمل اس خدام النب ب والكيوايا ب والمع لةا ب
الروحية والطرق اليدوية وال م رين ال م طبق ننفردة ةو ب لمشا ركة بقصاد المك هظاة
يةاى الصااكة وكاذلك بقصااد شااخيص اشنارا

ونع لة ها وإ ق يها ل حيا ااانف

ننظمااة الصااكة الع لميااة حااوالم 42ل نرض ا ً يع ا لو بكف ا ءة ب دويااة الطااب الشااعبم
وهذا يشمل ةك ر اشنرا

اي ش راً بين البشر 71ل.

 ةنا ننظمااة اشنام الم كاادة هذيها يةااى وهااق سحادل وث ئقها طةاق يةيا نصااطةحالطاااب اشلوبااا ثم  Allopathic Medicineلإلشااا رة إلاااى الفئاااة العريفاااة نااان
المم رس ب الطبية ال م ةمى ةحي ي ً ب لطاب العربام  Western Medicineوالطاب
الكيوي والطب العةمام نشايرة إلاى ةن هاذا المصاطةح يةا خدم هقات لةراحاة وال يشاير
إلى نب د العت هم ةي شكل نن ةشك ل الدواء المواوهة 72ل.
ناان كاال نا قاادم بي يا يمكننا ةن يفااع عريف ا ً لةطااب الشااعبم وهو نةمويااة ناان
المم رس ب العتجية ال م قوم يةى اي م د العت الطبيعام نان اتل اسا خدام الما ء
ةو الكهربا ء ةو نااواد شبيعيااة سااواء ةك يا يب يااة ةم حيواييااة ةو اي ما د بعا

الطاارق

الروح يية بعيداً ين االي م د يةى المواد الكيم وية المة خدنة هم الطب ال قةيدي ل .

الفرع الثاني

مزايا الطب الشعبي وعيوبه
سن ن ول ن اي الطب الشعبم ةوالً ونن ثم ييوب :
ةوالً ن اي الطب الشعبم

73ل

يرل ةيص ر الطب الشعبم ب ن ل ن اي يديدة ننه :
 -1إي ةك ر ةن ي ً وةقر إلى الطبيعة نن الطب ال قةيدي .
 -2ليس ل هم ك ير نن اشحاوال آثا ر ج يبياة ضا رة كما هاو الكا ل يناد اسا خدام
اشدوية الكيمي وية .
 -3ةي ا يك ّةاان الواقااع الصااكم والوق يااة ناان اشناارا
اشنرا

يةى الطب ال قةيدي ن ل آالم الظهر وبع

 -4مي بع
ةن المري

وياات المة عصاام ناان

ةيوان الةرش ن .

نم رس ب الطب الشعبم ب ي يمكن نم رسا ه بصاورة ذا ياة ةي

يمكن ةن يم رسه دون الك جة إلى نع لو كا لعت يان شرياق الفاغت

ب شا بع العت الي با يمل ها ن الماري

ال يةبا ةن يا عةم المم رساة الذا ياة وي ا بع

يتج بنفة .
 -7يشفم الطب الشعبم ةحي ي ً نن اشنرا

ن لم يةا طع الطاب ال قةيادي شاف ئ

هقد لة شبيب ةنريكم -بعد ةن ية هم الطب ال قةيدي – إلى الطاب الشاعبم وحصال
لةمري

يةى الشف ء و خةيص نن اآلالم 74ل.

 -6الطب الشعبم ك ليف هم اشغةب بةايطة ههاو شاب الفقاراء الاذي يبكا ينا
اشغنيا ء ةنا الطااب ال قةياادي هقااد ار فعا

كا ليف العاات هيا سااواء ب لنةاابة شجااور

اششب ء ةم ب لنةبة شسع ر الدواء .
 -9ي مي الطب الشعبم البديلل كما يادل ةسام بك ارة البادائل هام العات

ههنا ك

يةاااى سااابيل الم ااا ل العدياااد نااان الطااارق لعااات ضاااغت الااادم ةو الصااادان كااا لعت
ب شيش

ةو الكة نة ةو العت ب لم ء ةن الطب ال قةيدي هغ لب ً ن يكون هنا ك دواء

ويت واحد ةو ال دا ل الةراحم هم بع

الك الب وكتهم ن ّر .

ث يي ً ييو الطب الشعبم
رغم الم ايا العديادة ال ام ساةة لةطاب الشاعبم إال ةن هنا ك يادداً نان الم لاب
ال م سةة يةي يورد ةهمه :
 -1ياارل بعا

ناان اال ص اااين هاام الطااب ال قةياادي ةن ةسا ليب الطااب الشااعبم

ف قر هم ك ير نن اشحي ن إلى الموثوقية وإلى المنهو العةمم الةةيم 77ل.
 -2ك ير نن المم رسين لةطب الشعبم نن غير اششبا ء ةو غيار الم خصصاين هام
المة ل الصكم لذلك يةدهم غ لب ً ن يع مدون يةى الخبرة .
 -3ليس هن ك رق بة اكية ةو جهة رق بية نن و ارة الصكة يةى نم رسة الطاب
الشعبم يةى اشقل هم العراق ةو الوشن العربمل .
 -4هم بع
نم رسة يمة
المري

اشحي ن قد ية خدم المم رس لةطاب الشاعبم ةدواب غيار نعقماة هام
اشنر الذي قاد يةابب ةاوث و قيكا ب ذاب آثا ر ااكية طيارة يةاى

كما هام بعا

يمةيا ب الخ ا ن ةو الك ّة ناة ةو الاو

المم رس ب الم سة بةةد المري

با سبر وغيرها نان

.

 -7قااد ية ا خدم الطااب الشااعبم ناان قباال بع ا

ضااع ف النفااوس الس ا غتل الن ا س

البةط ء نن ةجل كقيق الربح الم دي ك هاذا الشاع ر ةو ذاك نةا غةين هايهم جهةهام
وهطر هم .
ية ا خةص ناان كاال ن ا ساابق بي ي ا إلااى ةن الطااب الشااعبم كم ا دة قااد يكااون ن ا نون
الة يب هم ك ير نن اشحاوال شيا ال يةابب نفا يف ب ج يبياة وهاو كما يقا ل إن لام
ينفااع ههااو ال يفاارل لكاان الخطااورة كماان هاام بع ا
بع

المم رس ا ب الخ شئااة ناان قباال

المعا لةين ب لطاب الشاعبم  -وبا ش ص الةهةاة والمك ا لين نانهم -وال ام كاون

ذاب ي ئو طيرة وض رة يةى اكة وستنة الم طبب بهذا النون نن الطب .

املطلب الثاني

أنواع الطب الشعبي
نن المعةوم ةن ةيوان الطب الشعبم ك يرة ون عددة ولكنن سنك ول هم هذا المطةاب
ال طرق إلى ةهم ةك اشيوان نن تل قةايمه إلاى ثتثاة ةياوان رئيةاية ويةاى ثتثاة
هرون ن والية ي ن ول هم الفرن اشول اشيوان الم صةة ب لروح والةةد وهم ال يم
اشيوان الم م ةة ببدائل الطب ال قةيدي والمع لةاة اليدوياة ةنا الفارن ال لا واش يار
سنخصص لطب اشيش

والعتج ب البديةة اش رل :
الفرع األول

أنواع الطب الشعبي املتصلة بالروح واجلسد
(قدرة العقل يف التأثري على عالج اجلسد)

ةوضااك الدراساا ب العةميااة ةن هناا ك يتقااة وشياادة بااين الك لااة النفةااية لةفاارد
وجه ه المن يم اشنر الذي ينعكس سةب ً ةو إية با ً يةاى الك لاة الةةادية والعفاوية
لهااذا الفاارد نما دهااع العةما ء إلااى االه ما م بدراسااة دور الك لااة النفةااية هاام يشااوء ةو
يت اشنرا

و طور ةيراضه .

ونن ةيوان الطب الشعبم هم هذا المةا ل وهام نقادن ه االس شاف ء با لقرآن الكاريم
الطب النبويل ال نل اليوغ ل ال نويم المغن شيةم المع لةة ب لموسايقى الا ككم
اليدوي .
وسن عر

بذية شهم هذه المم رس ب :

ةوالً االس شف ء ب لقرآن الكريم الطب النبويل
ك ياارة هاام اآليا ب الكريمااة ال اام اانص يةااى ةن القاارآن الكااريم شااف ء ورحماةً إذ
يقول ي نن ق ئل وين ل نن القرآن ن هو شف ء ورحمةً لةمؤننينل 76ل.

إن هللا سبك ي و ع لى يؤكد يةى ةن القرآن شف ء ورحمة ولكن شرش هاذا الشاف ء
والرحمة هو اسيم ن وهم هذا إية رب يم شن العةم الكدي يقرر هم نة ل الطاب
الشااعبم ةن لةك لااة النفةااية ثيرها يةااى الةها المنا يم وب ل ا لم ح ااى يااؤ م القاارآن
ثم ره هم الشف ء البد نن قةب نعمور ب سيما ن يعام ويةا قبل هاذا الناور اسلهام لياؤثر
لذلك لم يقل ي نن ق ئل ةن الشف ء والرحمة لةمةةمين ةو لةن س

هم جةده وسةوك

وإيم لةمؤننين شن النور اسلهام ال يصال إال إلاى القةاو المؤننة المطم ياة العا نرة
ب سيم نل .
ةن الطب النبوي ههو ن ورد ين النبام نكماد صل نان نم رسا ب وواا ي لمان
س ل يتج ً لمار

ةلام با

هقاد وردب ةح ديا يديادة هام هاذا الشا ن يقاول النبام

اشكرم صل اس شافوا بما حماد هللا با يفةا قبال ةن يكماده ةقا وبما نادح با يفةا
الكمااد ل و قاال هااو هللا ةحاادل هماان لاام يشااف القاارآن هاات شااف ه هللال والطااب النبااوي
ي فمن جمةة نن المم رس ب ننه االس شف ء ب لصاتة والصاي م واالس شاف ء ب لصادقة
واالس شف ء ب لدي ء واالس شف ء ب لرقى واشحرا 79ل.
وباين الفيناة واش اارل ط لعنا وسا ئل اسياتم المةااموية ةو المقاروءة ةو المرئيااة
بخبر يةةل لإلية القرآيم النصر ةو النصر يةاى ةحاد اشنارا

المة عصاية هام

هاااذا البةاااد ةو ذاك هقاااد يشااارب إحااادل الصاااكف الكوي ياااة باااراً يااان حصاااول ةحاااد
المع لةين ب لقرآن يةاى الةا ئ ة الع لمياة لةقا راب الخمةاة هام الطاب الشاعبم حيا
اس ط ن الشيخ اله شمم يت العدياد نان حا الب الةارش ن  -الميئاوس ننها  -با لقرآن
الكريم واشيش

72ل.

ويمكاان ن بعااة ة ب ا ر االس شااف ء ب ا لقرآن ونع لةااة العديااد ناان ح ا الب اشناارا
المة عصية يةى بع

القنواب الفف ئية ال م ورد ة ب راً شب يونية ين ذلك .

الموقف الق يويم نن االس شف ء ب لقرآن والطب النباوي  :هام الكقيقاة يقاف القا يون
ا ا ن ً إ اء هااذا اشناار وذلااك لكة سااية بع ا
الروحم ننه

المة ا ئل الدينيااة وال ساايم الة يااب

ويكن يرل ةن ي د ل المشرن وينظّم هذه المة لة نن ج يبين :

الة يب اشول  :ةن يكون اسيتم ننظّم ً وندروس ً هم نةا لة ال ارويو لةمعا لةين -
شن لإليااتم دوراً طيااراً هاام ال اا ثير يةااى ك ياار ناان الم ةقااين ناان الناا س – ةنباا ً
ال تش اشنر يةاى النا س ولكام ال يةا غل هاذا الموضاون نان قبال بعا

المك ا لين

والمشعوذين الذين ال يم ّون إلى الادين بصاةة وإيما همهام الوحياد اسا غتل البةاط ء
والةذ نن الن س شجل الربح الم دي ليس إال .
والة يب ال يم  :ةن كاون يمةياة االس شاف ء شخصاية قادر المةا ط ن بمعناى ةن
يرقم اسية ن يفة كم ك ن المري

هم يهد الرسول صل يرقم يفةا

وح اى لاو

رق ا ه غيااره ه لرقيااة نة ييااة كماا يةااب ةن كااون يمةيااة الرقيااة لةغياار -إن ةج هاا
الق يون -ق ارة يةاى اششاخ ص المع مادين نان قبال المراجاع اسساتنية وهاق إجا ة
ةاولية نن هذه المراجع ننع ً الس غتل الن س ب سم الدين و شوي سمع لدل ي ناة
المة مع .
ث يي ً العت ب لموسيقى
ُياارف العاات ب لموساايقى 77ل ننااذ القاادم حي ا اس ا خدم اسية ا ن الباادائم الغن ا ء
والاارقص كةاا ء ناان شقوساا لطاارد اشرواح الشااريرة ال اام كاا ن يع قااد ب يهاا وراء
إاا ب ب لعديااد ناان اشناارا

كما ةن كهنااة نعبااد ةبياادوس ةكباار نراكا الطااب هاام

نصر الفريويية ك يوا يع لةون اشنرا
الك اا
والةمب

ب ل ر يل المن ّغم وج ء ةهتشون ليؤكد هام

الرابااع ناان الةمهوريااة ةن الواااول لةصااكة ي كقااق ياان شريااق الموساايقى
وهن ك بردية قديمة شير إلى ةن هن ك قدية ً يديى ةبو شربول ك ن يعا لو

نرضى الصرن هم العصار القبطام يان شرياق ر يال الم انيار وهام ال اوراة ورد
ين النبم داود نل ةي ك ن يخفف آالم المةك شا ول وغفاب با لع ف يةاى القي ا رة
كم ةن ي لم الري ضاي ب والفيةةاوف هي ا غورسل بادة نناذ  2711سانة عةايم تنياذه
ةن اشاواب ة يد يةى العمل واالس ر ء والنوم والصكو بع هياة وجا ء هام العقاد
الفريد ين يتقة الموسيقى ب لطاب قاول ابان يباد ربا

يام ةهال الطاب ةن الصاوب

الكةن يةري هم الةةم ويةري هم العروق هيصفو الدم وير ح لا القةاب و هاش

ل النفس و ه الةوارح و خف الكرك ب ل ودرس ابن سين ةيفا ً ةثار الموسايقى
يةى اسية ن واس خدنه هم يت المرضى 61ل.
وهاام يصاار النهفااة اس ا خدن الموساايقى كعاات ضاامن ةسااةكة نك هكااة ناار
الطا يون ويع بار ها يس هاوف  Hans Hofةول نان ةيشا عا ون باين ا ص اام
الطااب والموساايقى ناان ةجاال نع لةااة بع ا

اشناارا

ذاب الط ا بع النفةاام ويعااود

ا ريخ اسا خدام الموساايقى ك سااةو يتجاام إلااى يا م  1276حيا باادة هاام الواليا ب
الم كاادة اشنريكيااة االه م ا م ب ل ا ثير العتجاام لةموساايقى وكوي ا ي يااد ناان اادهق الاادم
ويةا يد يةااى الصااف ء العقةاام ويمكاان اي ما د هااذا ال ا ريخ كبدايااة لته م ا م ب ا لعت
الموساايقم وهاام ساانة  1744ةيش ا ب ج نعااة والية نيشاايغ نل اشنريكيااة ةول ناانهو
وضع صيص ً ل ادريب نعا لةين نوسايقيين وهام يا م  1746وضاع ةول دراساة
اك ديميااة حااول العاات ب لموساايقى هاام ج نعااة كنة ا سل اشنريكيااة حي ا

اام طااوير

ةجه ة الك رويية طةق نوجا ب ااو ية لةعات وة ارل لة شاخيص واب كار الطبياب
البريط يم بي ر ن ير ل جه اً يطةق نوج ب ااو ية لةعات الموضاعم كما اب كار
ة صا ئي اشذن الفريةااي ن ج ي بياارارل و اكفريااد ونا مل شريقااة ال اادريب الةاامعم
ال كااا نةم يااان شرياااق ةجهااا ة طةاااق ةااااوا ً ذاب نوجااا ب نن قااا ة ل ااادريب اششفااا ل
ال وحيااادين والمصااا بين ب لةع ماااة يةاااى سااام ن وإدراك ةااااواب كااا ن يصاااعب يةااايهم
ال واااال نعها

وقااد ةظهاارب ال ةا ر الكدي ااة ال اام ةجريا هاام الواليا ب الم كاادة

اشنريكيااة ةياا ب ساا عم ل الموساايقى يمكاان فاا

ياادد الوهياا ب باا شنرا

الخطاارة وهنا ك ةبكا ث ؤكااد ةثاار الموساايقى يةااى النااب

القةبيااة

وضااغت الاادم الشااري يم

حيا ةجري ا العديااد ناان اشبكا ث هاام هااذا الش ا ن يةااى يااد العديااد ناان العةم ا ء ةن ا ل
كري م  Gretyوه يد  Hydeوش البينو  Shalapinoوهام العقاد اش يار نان القارن
العشاارين مكاان ةشبا ء هةنااديون ناان اب ك ا ر شريقااة الس ا خدام نوج ا ب اااو ية يمكنه ا
وق ية المري

نن نف يف ب ةنرا

المر فع وإ الة ال و ر العفةم لدي

القةب والشرايين ين شريق ف

ضغت الادم

ويقوم الكونبيو ر ب وليد هذا النون نن الموجا ب

حي ي م ب ه يبر سم ي ب ن ب ة هم كرسم شبم يةةس يةي المري

61ل.

وقااد ةثب اا ةبكااا ث الاادك ورة العربيااة يبيةاااة نيخ ئياال يوسااف ال ااام يرهاا ب سااام
Michael experimentل ةن الةرياااة الموسااايقية ال ااام ناااد ه سااا ية ويصاااف
ن وااةة ةدب إلى ف
ايخف ا

ضاغت الادم الشاري يم االيقب ضام وااليبةا شم بنةابة عا دل

ضااغت الاادم ب لعق ا قير لماادة سا ة ةي ا م والاادك ورة يبيةااة قاادن ي ا م 1792

ب بك ث رائدة يةى نة ول الشرق اشوست هم ناؤ مر يا لمم لةعات ب لموسايقى يقاد
هاام يوغةااتهي سا بق ًل لف ا ناان تلها اشيظا ر إلااى نا يةاامى باال العت العفااوي
ب لموسيقىل وي ل شه دة فيد ري د ه هم هذا المةا ل و اتل حاوار ةجر ا ااكيفة
المة قبل ناع د .يبيةاة يوساف نيخ ئيال ةثنا ء إلق ئها نادا ة ه العات ب لموسايقىل هام
نهرج ا ن المباادي ب العربي ا ب الااذي جاارل هاام ااويس ةش ا رب إلااى الن ا ئو المعروهااة
لةعاات ب لموساايقى حي ا لااوح ةن اسي ا

ة داد هاام نص ا يع بريط ييااة ك يا

با

الموساايقى ناان  %27إلااى %31و ال اشرق بنةاابة  %97إلااى  %21لاادل ياادد ناان
المصا بين بففاال الموساايقى وقااد ياار الموساايقى ايفعا الب نخ ةفااة لاادل الةنااين هاام
بل قد كدث لا بعا

بطن ةن

اس ر ء المري

ال شاوه ب بفعال الموسايقى الصا بة و ةا هم هام

و ي دة خديره نع ال خدير الموضعم يوض ً ين ال خادير العا م ثام

ةاارل يمةيااة اسيق ا ظ بواسااطة ةغ ا يم العص ا هير لةفةااوب ن ا تً ةو ةاااواب نش ا بهة
و مكن الموسيقى نن ال ككم هم شدة وسرية وثب ب الريشة هم الشاةل الر ّيا

ل

وكذلك ةكدب ال ةا ر هام بريط ييا ةن العا ف يةاى اآلالب الموسايقية وسايةة ل يا دة
القوة العفةية والكركاة المفصاةية و يا دة ال واهاق باين ةجا اء الةةام المخ ةفاة لعات
القصااور الكركاام وةيف ا ً لعاات

ااو ر العفااتب وةثب ا الب ح ا الفريةم نيشاايل

ب هةوفل وجود يتقة قوية بين اسيق يا ب الموسايقية وباين إيق يا ب ضارب ب القةاب
بكيا يمكاان إبط ا ء اش ياارة ةو ةااريعه حةااب الطةااب وهاام روسااي يطبااق العاات
ب لموسيقى هم المنطقة الطبياة بمديناة با كو نناذ يا م  1761و اتل جةةا ب نوسايقية
راوح بين  21و  24جةةة ؤكد الن ئو ب يه ب لغة اشهمية هم ثيره الواضح يةاى
ةنرا

القةب والةه الهفمم والعصبم و خفف ةيرا

والنوم و ف

الصدان و كةين الشاهية

ضغت الدم الشري يم بنةبة  11إلى 62 % 31ل.

وةثب ااا دراساااة ةجريااا هااام ج نعاااة ج هيري يااا ل ونرك ييوايكةنااادل الطبااام هااام
الواليا ب الم كاادة اشنريكيااة با ن العاات ب لموساايقى يخفااف ناان اشلاام الااذي يشااعر با
المري

بعد إجراء يمةياة جراحياة واي مادب ي ا ئو ةاك الدراساة يةاى ي ا ئو 14ل

دراسة ة رل ةجري س بق ً يةى 427ل نريف ً نمن ةجري لهم يمةيا ب جراحياة
وناان ااتل ةااك الدراسااة وجااد الب ا ح ون ب ا ن الموساايقى ال خفااف ناان الك جااة لعق ا ر
المورهين هكةب وإيم خفف نن شعور المرضى  -الذين اسا معوا لها  -با شلم ةك ار
ناان ةولئااك الااذين لاام ية ا معوا لةموساايقى و شااير د .سااوليداد ساايبيدا المشاارهة يةااى
الدراسة إلى ةن العات ب لموسايقى كا ن نةارد يظرياة هام الةا بق إال ةن الدراساة
ال م ةجرين ها ةثب ا ااكة هاذه النظرياة نان اتل نةا يدة الموسايقى يةاى خفياف
الك جة لةعق قير المةكنة لطلم ل 63ل.
وهم نصر وهم إش ر سعم و ارة الصاكة المصارية إيطا ء الم ياد نان االه ما م
ب ل اادريب ناان ةجاال اك ةا

المها راب العتجيااة الةدياادة ق نا بذرسا ل بع ا ب إلااى

الخ ا ر لعاادد كبياار ناان اششب ا ء وهاام نخ ةااف اال ص ا ا ب الطبيااة وننه ا العاات
ب لموسيقى كم يوجد هم المعهاد القاونم لة هيال ونك هكاة اسدنا ن الاذي ام اه حا
هم شرين ال يم نن ي م  2111غرهة لةعت ب لموسيقى وة رل لةعت ب لرسم 64ل.
ونن المفيد ةن يشير إلاى ةيا يةاري هام اشردن ح ليا ً طبياق بريا نو نفاى يةاى
اس كداث ثتثة ةشهر لمة يدة حاوالم 41ل شفاتً يراقيا ً لةا خةص نان اآلثا ر النفةاية
لةكاارو ياان شريااق الموساايقى ويقااول د .كفاا ح هاا وري ناادير المعهااد الااوشنم
لةموساايقى هاام اشردن ةن العاات ب لموساايقى واحااد ناان مة اة خصص ا ب يدرسااه
المعهد ويمنح بموجبه شه دة البك لوريوس وةش ر إلاى ةن المعهاد ي اولى ناع نركا
العن ية ب شسارة هام نؤسةاة الكةاين قاديم العات ب لموسايقى شبنا ء الة لياة العراقياة
الذين عرضوا لفغوش الكر

اة وةن المنطقة عيش هم و ر دائم 67ل.

ث ل ً ال ككم اليدوي
ةن ةول ناان اك شااف هااذه الطريقااة هااو العتنااة يياال نيةاارل هاام ساا يني ب القاارن
الم ضم حي ذهب إلى ةي يمكن اروي

الةها العصابم الاتإرادي الاذي يا ككم

هام نظاايم ضاارب ب القةااب وضااغت الادم والفع ليا ب الهفاامية و ر كا هااذه الطريقااة
يةى دريب اشجه ة التإرادية هم الةةم ل عمل وهق إرادة اسية ن .
و ة ا خدم هااذه الطريقااة هاام الوقاا الك ضاار لمع لةااة الك ياار ناان االضااطراب ب
ك سجه د واسدن ن واشرق والصارن والصادان وار فا ن ضاغت الادم و ا ةخص هاذه
الطريقة بوال ةجه ة نراقبة بةةد المري

ك وايل ةقط

الةها ب لعفاةة ال ام

هيه اشلمل ثم نقل هذه البي ي ب إلى الةه المة عمل هم المراقبة وهذا الةها يبايّن
ي يةااة المراقبااة بذااادار ةاااواب نخ ةفااة وونف ا ب ن نويااة الشاادة ثاام ي ا م دور
المري

هم نك ولة هر

سةط ن العقل يةى الةةد لي م المطةو نن .

وهذا يق فم مرين لعدة نراب ال ة و العشرة ناراب إال هام الكا الب الشاديدة
ةو الم نناااة وهااام يه ياااة ه ااارة المع لةاااة يةااا طيع الماااري

االسااا غن ء يااان ةجهااا ة

المراقبة واالي م د يةى يقة هقت هم قدير الك لة وال ككم به 66ل.
الفرع الثاني

أنواع الطب الشعبي املتمثلة

ببدائل الطب التقليدي واملعاجلة اليدوية
يك ااوي هااذا الفاارن يةااى ش ا ئف ين نن ا ةيااوان الطااب الشااعبم الةااذين يك ا د يكوي ا ن
ن دا ةين نن حي المم رس ب وهم بادائل الطاب ال قةيادي والمع لةاة اليدوياة والةاذان
سن ن ولهم يةى ال والم :
ةوالً الطب الشعبم الم م ل ببدائل الطب ال قةيدي
مي هذه الط ئفة ب يه ع مد يةى يظري ه الخ اة حول الصاكة والمار

ولها

ندارسه الخ اة ل عةيم يظري ه وةسةه لمن يريد ةن ي خصص هم إحدل نة ال ه
وغ لب ً ن كون نم رس ه ق يويية وندرجة ضمن إشا ر المهان الصاكية
هااااااااذه الط ئفااااااااة الااااااااو

69ل

و شامل

باااااااا سبر والطااااااااب الهندي االيروهياااااااادال والمع لةااااااااة

ب لم ل الهونيوب ثيرل وسن طرق لهذه المم رس ب ب ي ً :

 -الااو

ب ا سبر  Acupunctureالااو

الصينم وك ي يش

ب ا سبر الصااينية هااو ةحااد هاارون الطااب

ننذ ةك ر نن  711ي ن ً ة

ويع مد العات با لو

با سبر

الصينية يةى ةن الك ئن ب الكية يوجد لاديه ش قاة حيوياة ةامى Qiل وال ام ادور هام
طااوش الط قااة غياار المرئيااة ال اام وجااد ب لةةاام ويصاال ياادده حااوالم 12ل وج ا ً
عاارف ب ساام Meridiansل وكاال اات ناان هااذه الخطااوش ي صاال ب شيظمااة المخ ةفااة
لطيف ء ويند يدم اوا ن ادهق الط قاة الكيوياة Qiل اتل ات واحاد ياؤدي إلاى
بداية المر

ويةم ء الو

ب سبر يقونون بغار إبار هام يقا ش نكاددة هام طاوش

الل Meridiansل ةمى ةوب ل  Tsubasل ؤثر يةى اسا ع دة ال اوا ن وياودة ادهق
ش قة Qiل ويوجد هم جةم اسية ن ن ي يد يةى  1111يقطة لةو

ب سبر .

و طوش الل Meridiansل طوش وهمية اب كره المع لةون ل قةيم جةد اسيةا ن
إلى نن شق ن عددة ل كون ةشب ب لخ رشة العتجياة حيا
إلااى قةاامين ن م ا ثةين ثاام قطع ا هاام وسااط

قةام هاذه الخطاوش الةةام

ويعاارف الخاات الااذي ينطةااق ناان ق ياادة

الةذن اعوداً إلاى نركا الابطن ثام الصادر نن هيا ً بنقطاة با لمرك اشنا نم لةفاك
اشيةااى بخاات الكماال  Conceptionوهااذا الخاات ُياارف بهااذا االساام شن اشيف ا ء
ال ن سةية نوجودة يةى شول هذا الخات وكويا ةيفا ً يا ككم ب لط قاة الةا لبةل بينما
يعرف الخت الذي يبدة نان نركا الة اة العةيا ثام يصاعد هاوق نركا الةمةماة ويا والً
يبر النخ ن الشوكم ح اى العظماة الةافةى نان العماود الفقاري با لخت الكا كم وسام ّم
ب لك كم نن حقيقة كون العمود الفقري يماود الةةام الرئيةام وكويا يا ككم ب لط قاة
الموجبااةل وهااذان الخط ا ن الق شع ا ن لةةةاام ي ككم ا ن ب لط قااة الم دهقااة ب لةةاام ناان
تل 12ل وج ً نن الخطوش الفريية الم رابطة 62ل.
وهم ي م  1779وبواسطة ننظمة الغذاء والادواء هام الواليا ب الم كادة اشنريكياة
م إي دة صنيف اسبر الصينية نن إبر نعمةيةل نا الا

ضاعة لة ةا ر إلاى ةداة

شبيةل وهام يفاس العا م ةاادرب المؤسةاة القونياة لةصاكة بيا ن المواهقاة الةم يياة
يةى اسقرار بصتحية الو

ب سبر كعت لةعدياد نان الكا الب الصاكية ن ال آالم نا

بعد العمةي ب الةراحية ويعد الو

ب سبر الصينية نن ةهفال شارق العات ب لطاب

الشعبم البديلل 67ل.
ويعد هذا النون نن الطاب الشاعبم اا حب النصايب اشوهار نان الدراساة والبكا
العةمم هفم الوالي ب الم كدة اشنريكية وحده بةغ يدد ال ي راب الطبية إلى ييا داب
ب سبر و اتل يا م واحاد هقات حاوالم 12ل نةياون يا رة ولام ي ارك العات

الو
ب ا لو

ب ا سبر الصااينية نة ا الً ناان نة ا الب ةناارا

اسية ا ن إال ود ة ا واي رض ا

نكقق ً ي ئو شيبة وقد بةغ العت ب سبر الصينية هم الوق الكا لم نان الدقاة والقادرة
ةارل يمةياة خادير يا م لةماري

بكي

شااري يم ويظاال المااري

و ةارل لا يمةياة ها ح قةاب ل غييار اام م

ةثن ا ء إجرائه ا يقظ ا ً ونن به ا ً لم ا ياادور ناان حول ا

ة غرق العمةية س ية ويصف الة ية دون ةن يكس المري

وقااد

ح اى بخي شاة الةاروح

هم يه ية العمةية 91ل.
وإذا كا ن العاات با سبر الصااينية قاد ة ااذ يصاايب ً واهاراً ناان الدراساة والبكا و ا م
نم رس يةى ةيدي ةشب ء وغير ةشب ء نن الم خصصين هم هذا المة ل هفاتً يان
ةي ا لاايس لإلباار الصااينية آث ا ر ج يبيااة نةكوظااة ب سض ا هة إلااى ةن نم رسااة العاات
ب ا لو

ب ا سبر الصااينية ي ا در ةو قةياال جااداً يةااى نة ا ول العااراق صوا ا ً والااوشن

العرباام يمون ا ً لناادرة الخبااراء والم مرسااين هي ا

إال ةن كاال ن ا ساابق ذكااره ال يباايح

لةمشاارن ةن ي اارك الكباال يةااى الغا ر لكاال هاارد يااود نم رسااة العاات با لو

با سبر

الصينية لذا يرل نن اشهفل ةن ي اد ل المشارن نان اتل قصار نم رساة العات
بهااذه الطريقااة يةااى اششب ا ء المم رسااين ذوي الخباارة والك اااةين يةااى شااه دة باارة
و ر يص ةااولم نان و ارة الصاكة رغام اياد اايك ب ةيصا ر حرياة الماري
المن دين بفرورة ةن ي رك لةمري

حرية ا ي ر العت المتئم .

 الطااب الهناادي اآليروهياادال  Ayurvedaيرجااع نصااطةح اآليروهياادا إلااى الةغااةالةنةكري ية القديماة وهاو نركاب نان كةم اين هيادا vedaل و عنام المعرهاة ةو العةام
وةيااوس ayusل و عناام الكي ا ة هيصاابح المعنااى االاااطتحم نعرهااة الكي ا ة ةو يةاام
الكي ة ةو شب الويم ةو يةم إش لة العمر ةو هن الكي ة 91ل.

واآليروهيدا هاو شاب ل كدياد الغاذاء الطبيعام حةاب يويياة اشجةا م وظهار هاذا
النون نن الطب الشعبم هم الهند يةى اشقل ننذ  7111سنة نف ون ال نوجاوداً
ح ااااى اآلن وكاااا ن ظهااااوره يةااااى يااااد بعاااا

الككماااا ء القاااادانى والااااذين يطةااااق

يةيهم Rishisل ةي ةس ذة ال نال والمتحظاة وقاد وااةوا إلاى يظا م العات الاذي
يع ماااااد يةاااااى ين اااااار الكاااااون الخمةاااااة -ال ااااارا

الم ء النااااا ر الهواء الةااااام ء

الصااااااا هية اشثيرل -وإ كااااااا دهم الاااااااذي يطةاااااااق يةيااااااا Doshasل وهااااااام ثاااااااتث
نةمويا ب Vata-Pitta-Kaphaل وبمعرهااة اسية ا ن لةنااون الااذي ين ماام إليا ناان
هذه المةمويا ب الا تث يةا طيع ةن يكادد اح ي ج ا

نا الاذي ي كةا ي كياف يما رس

ةيشط الري ضيةين ذا يةبسي كيف ينقم جةده نن الةموم ويمنع إا ب با شنرا
وياان شاابي ين ااار الكااون الخمةااة ودنةهاام هاام ال ا تث Doshasل بةةااد اسية ا ن
هنةد العتقة ن م ةة ب ال م:
 Vata -1الف ا ل  :و ا لف ناان الفف ا ء اشثياارل والهااواء وهاام ن صااةة بط قااة
الكركة ال م ككم النفس -حركة العين -حركة العفتب واشيةةة – ضارب ب القةاب
وك هة حركا ب الختيا وةغشاي ه

وينادن كاون الف ا ن وا ياة ههام كقاق المروياة

واسبدان لةشخص وإذا ك ي غير ن وا ية ههم صيب اسية ن ب لقةق والخوف .
 Pitta -2البي ل  :و لف نن الن ر والم ء وهم عبر يان يمةياة ال م يال الغاذائم
هم جةم اسية ن ههم ككم يمةياة الهفام واالن صا ص وال غذياة وال م يال الغاذائم
ودرجة حرارة جةم اسية ن وإذا ك ي البي ن وا ية ههم عا

الاذك ء والفهام يناد

اسية ا ن إن ا هاام ح لااة ياادم ال ااوا ن ههاام ياار اااف ب غياار حمياادة هيا ن اال الكااره
والغيرة والغفب .
 Kapha -3الك ب ه ل  :و لف نن الم ء وال را وهم الط قاة ال ام ّكاون هيكال
اسية ن نن العظ م واشربطة وهم ال م ربت اشيفا ء والختيا بعفاه الابع
هك ب ه ا مااد الةةاام بك هااة ةيف ا ئ ب لم ا ء و عطاام الةيويااة لةمف ااال و ااديم الةه ا
المن يم وهام ح لاة ال اوا ن ماد الةةام ب لهادوء و عطام الةةام القادرة يةاى الكاب
وال ة نح وهم ح لة ا تله ؤدي إلى الكةد والطمع .

ويكمن اال تف هم شب اآليروهيدا ب ي ال يصف يوي ً غذائي ً بعينا لكال شاخص
وشي شخص ولكن يقادم ةشعماة حةاب االح يا
ل غذياااة الةةااام ب كمةااا

الفاردي ةو حةاب يويياة اشجةا م

الااادم العفاااتب العظااا م النخااا ن الةاااوائل الةنةاااية

الاادهون الغاادد الةمف ويااة ةي الةةااد ب كمةا وبكاال يفااو هيا
حةب كقيق ال وا ن لعمةي ب الةةم وحةاب نذاقا
ب رد س ن ج ف رشب

وي ا م ا ي ا ر الطع ا م

بال حةاب ااف ب الغاذاء يفةا

فيف دسم ....الخ وإذا لم رايى كل هذه المفا هيم

ب سض هة إلى يدم هفم جةم اسية ن لطشعماة ال ام ي ن ولها وب لمواااف ب المكاددة
هم شب اآليروهيدا هةوف كون الةموم هم جةم اسية ن ثم اشنرا

الم ننة 92ل.

 المع لةااة الم ةيااة الهونيوب ثيرل  Hemoptherيرجااع يماار هااذا اشسااةو ناانالعاات إلااى قااريين ناان ال نا ن وقااد شااوره الطبيااب اشلم يم اااموئيل ه هنيما نل
وهو ير ك يةى نبدةين ةس سين هم :
اشول إن الم دة ال م ةبب ةيراض ً نرضية لدل شخص ساةيم ةا طيع هام ذا ها
ةن ع لو ذا ه اشيارا

لادل شاخص نري

يةاى يمات الم ال الق ئال داوينام با ل م

ك ي هم الداءل .
المبدة ال يم داد هع لياة الما دة الدوائياة كةما يقصا يةاب ه هام نكةاول الادواء
وهذا بخاتف المبا د المعروهاة هام الكيميا ء الكدي اة وقاد ةظهارب دراسا ب يةمياة
ةجري هم هذا الش ن ندل هع لية هاذه الطريقاة هام نع لةاة اسساه ل والرباو والكماى
وااليفةوي ا والصدان النصفم الشقيقةل وإن ك ي بعا

الدراسا ب اش ارل صاف

هذه الن ئو ب لقصور ويدم الةدية 93ل.
وقد ةجرل يةم ء هريةيون دراساة يةاى العات ب لهيموبا ثير يةاى 429ل شخصا ً
يع يون نن االيفةوي ا ووجد ةولئك العةما ء ةن  %19نان اششاخ ص قاد كةانوا هام
غفااون  42س ا ية ناان باادء العاات ب لمق ريااة باال  %11ناان اششااخ ص ةقااوا يتج ا ً
مويهي ً وهميااا ًل بمركبااا ب شاااب هااام شاااكةه الااادواء الكقيقااام ولكنهااا بااادون ااا ثير
دوائم 94ل.

ث يي ً المع لةة اليدوياة يع بار هاذا اشساةو نان ةكبار ديا ئم الطاب الشاعبم البديلل
وية ند هم ةس س إلى النظرية ال م نف ده ةن عطل يمال ةحاد اشيفا ء ياؤثر يةاى
يمل العفو اآل ر وال يق صر هاذا ال ا ثير يةاى اشيفا ء الم صاةة بال يم اد ليشامل
ح ى اشيف ء الم ب يدةل 97ل.
ويشاااامل ةسااااةو المع لةااااة اليدويااااة ال اااادليك الفي وثيرابمل والعاااات ب لفااااغت
ب شا بع الشي ول :
ة -ال دليك الفي وثيرابمل ُيرف ال دليك كعت نناذ ةك ار نان  7111سانة و ظهار
الدراس ا ب اشثريااة ةن قاادن ء الب ا بةيين والمصااريين واسغريااق والرون ا ن والصااينيين
والي باا ييين قااد ن رسااوا يوياا ً ناان ال ع ناال الياادوي نااع الةةاام ل خفيااف اشلاام وننااع
اشنرا

وشف ئه

ولة دليك ةسم ء نخ ةفة حةب البةد ةو اشقةيم الذي يم رس هي .

وهم القرن ال سع يشر بدة رجل سويدي يديى بي ر هندريك لينول هام اب كا ر نا
يع بر اآلن ةك ر اور ال دليك شهرة يةى يط ق واسع وهو ال ادليك الةاويديل وقاد
ق م لينو بذد ل الةمب والكركة وال دليك هم يظ م الري ية الصكية .
ولة اادليك الةااويدي هوائااد جمااة كماا يقااول بااراء ال اادليك ننهاا
نبي ا الةهاا العصاابم

العفااةم

كةااين الهفاام
واالل ه

كةااين ح لااة الةةااد

نشاايت حركااة المف ااال

خفيااف ال ااو ر

نشاايت الاادورة الدنويااة

هدئااة اآلالم الم ننااة

خفيااف ال ااورم

.

ويااا م ااادريب المعااا لو يةاااى حركااا ب ال ةياااين ويااا م ااادريب المعااا لةين ب ل ااادليك
الةااويدي يةااى مااس حرك ا ب ةو ضاارب ب  Strokesية ا خدنه لنفة ا ةو لر اارين
وهم :
 -1ال مةااايد ال دليك الخفيااافل Effleurageوهاااو إحمااا ء فياااف ل نشااايت الااادورة
الدنوية .
 -2العةاان  Petrissageوهااو نةااك العفااتب بخفااة وجااذبه بعيااداً ياان العظ ا م
ولفه ويصره لة خةص نن ح ن
لةنةيو العفةم .

الةبنيك التك يكل ال ائاد و يا دة الادورة الدنوياة

 -3االح ك ك  Frictionوهو اس خدام ةاا بع اسبها م واششاراف هام يمال دوائار
يميقااة حااول المف ااال والعفااتب اشك اار ساامك ً وذلااك ل فكيااك ال قةص ا ب وجعاال
المف ال ةك ر نروية .
 -4ال ربيااا  Tapotmentويشااامل يمةيااا ب الفااارك والفااار والطبطاااة ل اااوان
ل نشيت العفتب و نبيهه و ويده بدهعاة نان الط قاة إنا اسش لاة ه رهاق العفاةة
و ر يه

وهذا نطةو لةعفتب الم قةصة .

 -7الذبذبااااة  Vibrationوهااااو الفااااغت ب شااااابع ةو باااا شن الياااادين بقااااوة يةااااى
العفتب ثام ه ها بةارية ل اوان يةا يد ذلاك يةاى نبا الةها العصابم و نشايت
الدورة الدنوية و كةين وظ ئف الغدد 96ل.
 العت ب لفغت ب شا بع شي ول  Shiatzuنصطةح شي و ي ب يم اشاالوهااو نؤلااف ناان نقطعااين  Shiو عنم ةااابعل و  atzuو عناام الفااغتل وهااذا
النون نن العت يعود إلى ه رة ةك ر نن  4111سنة .
وكم ةوضكن سةف ً ةن المع لةة ب لو

ب سبر قاوم يةاى اسا عم ل اسبار هام يقا ش

رئيةااية ةاامى ةااوب ل  Tsubasهاام الةةااد ها ن الشااي و يع مااد يةااى اس ا خدام
ذاب النق ا ش وباادالً ناان إد ا ل اسباار يع مااد يةااى الفااغت يةااى هااذه النقاا ش ب سبهاا م
واشا بع وبراحة الكف وبذلك ههو يعا لو الك يار نان اشنارا

كا ل و ر واسرها ق

النفةم والةةدي وآالم الصدان وآالم المف اال والبارود الةنةام واضاطراب ب الناوم
واالضطراب ب الهفمية 99ل.

الفرع الثالث

أنواع الطب الشعبي

املتمثلة بطب األعشاب والعالجات البديلة
نن ةجل ةةيت الفاوء يةاى هاذا الناون نان الطاب الشاعبم سانكرّس هاذا الفارن
لمن قشة شب اشيش
ةوالً :شب اشيش

ةوالً ونن ثم العتج ب البديةة :
 :Herbsيع بر شب اشيش

اس خدان ً ه عدد ةيوان اشيش

نن ةك ار هارون الطاب الشاعبم

واس خدان ه وةغراضه

حي يوجاد يةاى ساطح

الكرة اشرضية ةك ر نان  971111يبا ب والقةيال ننها هقات ام إجاراء اشبكا ث يةيا
ودراس ا

ودائم ا ً ن ا ي ا م ال ركي ا يةااى دراسااة نكوي ا ب يشااطة هاام النب ا ب باادالً ناان

دراسة الخواص الطبية لكل يب ب 92ل.
ويع بر شب اشيش

ةيف ً نن ةقادم العتجا ب البديةاة هام الكفا رة الب بةياة وهام

نصر القديمة ورونا واليويا ن والصاين هفام نصار القديماة كا ن هنا ك نخطوشا ب
برديااة ةاامى ةيبرسل وهاام بم بااة اااورة هيروغةيفيااة لماا يةاامى نرجااع نك ااب
الطبياابل  Physicians Desk Referenceوقااد اح ااوب يةااى يتج ا ب الصااب ر
لةةروح القطعية والنعن ن لةمة يدة يةى الهفم وهام يتجا ب ال الا

ةا خدم لكاد

اآلن ونع بداية ظهور العةوم الكدي ة ون به نن نع رف ين الكيمي ء مكن اششبا ء
نن هصل الم دة الف يةة نن العشب وإي

الادواء اشسارن نفعاوالً وهام يا م 1216

اس ط ن ايدلم ةلم يم ك ال دريب ةن يع ل نا دة هع لاة نان يبا ب اشهياون المخادر
وهم ن دة كيم ئية قةوية ةسم ه المورهينل ثام قا م بعاد ذلاك يادد نان العةما ء بعا ل
كيمي ئي ب ة رل ن ل الكيناين المفا د لةمتريا نان لكا ء شاةرة ساينكو ةوربيرهيا ن
واش ااروبين المفاا د لةاا قةص ناان ةوراق البتدوياا والكوكاا يين المخاادر ناان ةوراق
الكوك وايةي وكةين يق ر القةب نن ةوراق يب ب قف ال عةب اشرجوايم 97ل.
واشن ةاة ك يارة يةاى العات ب شيشا

يمكان ةن ية شاعره هام حي نا اليونيااة –

سااواء ةكن ا نرضااى ةم نااراهقين لمرضااى -كعاات حصااى الكةااى والماارارة وار ف ا ن

ضااغت الاادم والةااكري والربااو وداء الشااقيقة والفااعف الةنةاام والناا الب المعويااة
والشعبية واح ق ن الةيو اشيفية وك ير نن اشنرا

ال م خر ين يط ق البك .

ث ييااا ً :العتجااا ب البديةاااة :وهااام نةموياااة نااان العتجااا ب ال ااام ةااا خدم يقااا قير
ولق ح ب ونواد غير نع مدة هم الطب ال قةيدي ك س عم ل الم ء هم يت العدياد نان
اشنرا

ةو نش ق ب العةل هام يات ال ها

المف اال والختاا ب النب ياة لعات

الةرش ن واس عم ل نش ق ب الدم والبول الكيوايم هم يت نر

االيد 21ل.

 -1العت ب لم ء  :وهو نن ةر ص العتجا ب وهام ن نا ول الةمياع وهام هفال
الم ء يقول ي نن ق ئل هام نككام ك با الةةيال وجعةنا نان الما ء كال شامء حامل و
وهااو الااذي ةااق ناان الم ا ء بشااراًل وقااد ورد ياان اسن ا م الص ا دق نل ةي ا ق ا ل ساايد
شرا ةهل الةنة الم ءل وهم ذلك إش رة واضكة إلى ةهمياة الما ء هام الكيا ة بصافة
ي نااة وإلااى ةهمي ا ب لنةاابة لإلية ا ن بصاافة

اااة ه لم ا ء يع باار ج ا ًء ةس سااي ً هاام

ركياب جةاام اسيةا ن الااذي يك ااوي يةاى نا يقا ر  %91-61ناان الما ء وال يق صاار
ذلااك يةااى الةااوائل الةةاامية ك لاادم باال يااد ل هاام ركيااب اشيةااةة يةااى ا ا تف
ةيوايه

بل ةي يد ل هم ركياب ةك ار ةجا اء الةةام ااتبة وهام العظا م وإن كا ن

بنةبة ةقل نم هم اشيف ء الةينة ك لكبد والكةي ين .
والم ا ء ضااروري لةكي ا ة شي ا إذا هقااد اسية ا ن  %11ناان نك ااواه الم ا ئم ا ة ا
وظ ئف الفةيولوجية وإذا واة هذه النةبة إلى  %21ه يه ؤدي إلى الماوب لاذا
يةب عوي

الم ء المفقود بصفة نة مرة ح ى يك ف اسية ن ب ل وا ن الما ئم لةةام

هم وست ن يفقده اسية ن نان الما ء يونيا ً هاو ل اران ويصاف وهاذا اشنار يع ماد يةاى
المةهود الذي يبذل اسية ن ويةى درجة حرارة الةو .
وقااد يشاار اس كا د اشورباام لطناارا
بةغ  %111ب لنةبة لطنرا

ةربااة العاات ب لم ا ء نشاايراً إلااى ةن الن ا ئو

العصرية والقديمة اآل ية 21ل:

 الصاادان وهقاار الاادم وضااغت الاادم وداء المف ااال والشااةل وساارية فق ا ن القةاابوالصرن والةمنة .
 -ال ه

القصب ب الهوائية والةع ل والربو وال درن الرئوي .

 -ال ه

المة لك البولية والكبد .

الةك ي وةنرا

 هرش الكموضة وال ه -ةنرا

غش ء المعدة واسنة ك والبواسير وداء الةكري .

اشيف واشذن والكنةرة .

 يدم اي ظ م الدورة الدنوية يند المرةة .وهن ك يتج ب ك يرة وبةيطة ب لم ء ك لكم ن ب الة نة آلالم المف ال واسنة ك
وال نفس والكم ن ب الب ردة ل خفيف الكمى واسره ق والكم ن ب العشابية واالسا ر ء
والعن ية ب لةةد والكم ن ب الم ع دلة وحم ن ب القدنين ل خفيف ةورام القادنين والةا قين
وهنااا ك اس نشااا ق البخااا ر ل ةياااين المخااا ش هااام الصااادر واالل هااا

الشاااعبم والرئاااوي

والكم داب الة نة لةمشكتب ال نفةية والكم داب الب ردة ال م ةا يد يةاى خفياف آالم
ال ورم الن جم ين الكدن ب واالل اواء وهنا ك المب دلاة باين الكما داب البا ردة والةا نة
ل نشيت الدورة الدنوية والكم داب المةخنة وهم كم داب ب ردة غطى بطبقاة نان قما
جا ف و اارك ل اادهئ ه ناان حاارارة الةةاام لماادة شويةااة ةو شااول الةياال وذلااك لعاات اآلم
الكةق وح الب يدول اشذن وبارد الصادر وآالم المف اال والمشاكتب الهفامية وهام
عماال يةااى جااذ

اادهق الاادم الغناام المغااذل ب لمغااذي ب واشوكةااةين ل ةااريع الشااف ء

وهن ك وهو المةحل وهي ي م حك الةةام بقاوة با لمةح البكاري وهاو يات ننشات لمان
يع يون ضغط ً هم الدورة الدنوية وكذلك لمن ي بعون بري نة ً لة خةص نن الةموم 22ل.
 -2العت بعةل النكل  :ورد ذكر العةل كعت هم القرآن الكريم هام ساورة النكال
إذ يقول سبك ي و ع لى يخر نن بطويه شرا نخ ةف ةلواي هي شف ء لةنا س إن هام
ذلااك شيااة لقااوم ي فكاارونل

23ل

وقااد ورد ياان الرسااول الكااريم صل ةي ا ق ا ل يةاايكم

ب لشااف ئين  :ناان العةاال والقاارآنل وياان اسن ا م يةاام نل ق ا ل :ق ا ل رسااول هللا صل :
مااس يااذهبن ب لنةااي ن وي ا دن هاام الكف ا ويااذهبن ب ا لبةغم  :الةااواك والصااي م وقااراءة
القرآن والعةل والةب نل 24ل.
وقا ل سااةيم ن الككاايم  :ةذهبااوا وه شاوا ياان العةاال واسا عمةوهل ويك ااوي العةاال
يةااى مااس و ي ا ن ا ء وباارو ين وةربعااة ة م ا س كربوهياادراب وهي ا نين  Bالمركااب
وهي ا نين  Cونق ا دير ناان الصااوديوم والبو ساايوم والك لةاايوم والمغنيةاايوم والمنغني ا

وقاد ثبا ةن كال 111غارام نان العةال عطام

والكديد والنك س والفةفور والكبري

حااوالم  274سااعرة حراريااة ويظااراً لكااون العةاال ي كااول هاام جةاام النكةااة إلااى سااكر
بةيت يةهل ان ص ا وهو بذلك ةقل ضرراً لمرضى الةكر 27ل.
 -3العت ب لشكوم  :ورد ين اسن م الص دق نل ين رسول هللا صل ةي ق ل نان
ةكل لقمة نن شكم ةي ل ن ةه نن الداءل ق ل شكمة البقر 26ل.
وين ةيس بن ن لك ةي ق ل سمع رسول هللا صل يقول شف ء يرق النةا إلياة شا ة
ةيرابية ذا ثم ة ة ثتثة ةج اء ثم شر يةى الريق وهم كل ياوم جا ء ل ويان
ةيس بن ن لك ةيف ً ةن النبم صل ك ن يصف لعارق النةا إلياة كابش يربام ةساود لايس
ب لعظيم وال ب لصغير ية ة ثتثة ةج اء هيذا ويشر كل يوم ج ءل 29ل.

املبحث الثالث

صور املسؤولية اجلنائية

عن ممارسة الطب الشعبي
ك اال المةااؤولية الةن ئيااة ياان نم رسااة الطااب الشااعبم نك ا ن الصاادارة ناان حي ا
اشهمية ل عةقه بصكة اسية ن ونة سه بكي

وساتنة جةاده وإذا ك يا نةاؤولية

المع لو الطبم قوم هم الغ لاب هام ااور ه غيار العمدياة نان جاراء اش طا ء ال ام
يق رهه المع لو الطبم يند نم رسة لةطاب الشاعبم ه يها قاوم ةيفا ً هام ااور ه
العمدية ين جرائم الطب الشعبم العمدية .
يةي ه ن اور المةؤولية الةن ئية لةمع لو الطبم دور ضمن نكاورين ةس ساين
اشول جاارائم الطااب الشااعبم العمديااة وال ا يم جاارائم الطااب الشااعبم غياار العمديااة
وهو ن سن ن ول هم نطةبين ن ليين :

املطلب األول

جرائم الطب الشعبي العمدية
لةةاارائم العمديااة لةطااب الشااعبم اااور ن عااددة ولكاان ةهمها هاام جريمااة ن اولااة
نهنة الطب دون ر يص وال م فام بادوره نةموياة نان الصاور يةيا سان ن ول
هاام هااذا المطةااب جريمااة ن اولااة نهنااة الطااب دون اار يص بشااكل ي ا م وناان ثاام
ال طرق إلى اوره :
الفرع األول

جرمية مزاولة مهنة الطب دون ترخيص
عا ّد نعصااونية جةااد اسيةا ن ناان اشنااور ال اام يكاارص قا يون العقوبا ب وقا يون
ن اولة نهنة الطب يةى يدم المة س به

ولكن قد يبايح القا يون هام بعا

اشحاوال

لةطبياااب المةااا س بهاااذا الةةاااد بةااابب حصاااول يةاااى إجااا ة يةمياااة شبقااا ً لةقواياااد
وال عةيم ا ب وهااذه اسج ا ة هاام ةس ا س ال اار يص الااذي طةااب القااوايين الخ اااة
ب لمهنة الكصول يةي قبل ن اول ه هعتً هيةب ةن واهر هم نن يب شر نهنة الطاب
شاارش الصااتحية هاام ن اولااة اشيما ل الطبيااة وةهاام نا ي طةااب القا يون هاام ذلااك هااو
حصول الشخص يةى المؤهل الدراسم ةي الدرجة العةمية لمم رساة النشا ش الطبام
وال ك مل اشاول العةمية لمهنة الطب يناد الك اال يةاى درجاة البكةورياوس هام
الطااب إال ب ل ااادريب العمةاام اسجبااا ري هاام المة شااافي ب والوحااداب الطبياااة كااا
إشراف الهيئة ال دريةية هم كةية الطب 22ل.
وينبغم ال نوي إلى ةن هن ك ح ل ين نن ح الب ن اولة نهنة الطب دون ر يص:
اشولااى وهاام نن ا ش البك ا ل ةن ا اول نهنااة الطااب نماان ال يمةااك حااق ن اول ه ا
ةاااتً لعاادم حي اا يةااى المؤهاال والشااه دة العةميااة ال اام خولاا الكصااول يةااى
ال اار يص و ع باار جميااع اشهع ا ل ال اام ار كبه ا غياار نشااروية  -ح ااى وإن ر ااب

يةيها الشااف ء الفعةاام لةمااري

 -نما يةا ة م نةا ئةة هااذا الشااخص جن ئيا ً ياان كاال نا

يكدث ا ناان ةذل لر اارين هف اتً ياان نة ا ئة ياان جريمااة ن اولااة نهنااة الطااب دون
ااار يص وهنااا يكصااال ياااون نااان ال عااادد الصاااوري ةو المعناااوي لةةااارائم وهاااق
الم دة 141ل يقوب ب يراقم ويككم ين الةريمة ذاب العقوبة اششد .
والك لة ال يية وهم

ر يط ق البك ل ةن اول نهنة الطب نان قبال شاخص

حا ئ يةااى الشااه دة العةميااة المؤهةااة لةكصااول يةااى ال اار يص القا يويم لكنا غياار
ح ال يةى ر يص ب لم اولاة وهنا ال يُةا ل إال يان جريماة ن اولاة المهناة دون
ر يص كم هم ح لة ه ح ايدلية ةو ه ح يي دة

اة 27ل.

ويبنى يةى نا سابق با ن ةسا س يادم نةاؤولية المعا لو الطبام هاو اسا عم ل الكاق
المقارر لا بمق فاى القا يون وةن نان ال يمةاك حاق ن اولاة الطاب يُةا ل جن ئيا ً يما
ب ي ب ره نع دي ً  -ةي يةى ةس س العماد-

يكدث ب لغير نن وهي ب ةو جروح ون إليه

وال يعفى نن المةؤولية الةن ئية إال يند وجود ن يع نن نوايعه 71ل.
وقد ةدب الظروف الم لية الم ردية لك ير نن الفقراء ةو وههم نن إجراء العمةي ب
الةراحية ةو وههم نن اآلث ر الة يبية لطدوية الكيمي ئية ةو إيما يهم بمع قاد نعاين ةدل
إلااى الكيةولااة بياانهم وبااين الااذه

إلااى اششب ا ء هيةةئااون إلااى ةحااد الع ّش ا بين ةو ةحااد

نم رسم الطب الشعبم 71ل ةو إلى ةحد الممرضين ةو ح ى شحد الكتقاين نان ةجال
إية د العت الش هم لم ةلم بهم نن نر

.

ونم يؤسف ل المع لةون ةن ةغةبية ال دا تب الةراحياة والعتجا ب الطبياة ال ام
يقوم به هؤالء المع لةين قد ؤدي إلى ي ئو سيئة م ل هم ك ير نن اشحي ن بذحاداث
ي ه ب نؤق ة ةو نة ديمة ةو وه ة المري

وية م لقيا م جريماة ن اولاة نهناة الطاب

دون اار يص ةن ي ااولى العاات شااخص لاام يةي ا ل ا الق ا يون ذلااك وةن يكاادث ةذل
لةغير ن م تً ب لمةا س بكي ا ةو جةام

كما لاو ةجارل لةماري

يمةياة جراحياة ةو

واااف ل ا يتج ا ً نعين ا ً ةو ااارف ل ا هااذا العاات ةو ةيط ا ه حقنااة ةي ةي ا

كقااق

الةريمااة بمةاارد ااواهر ركنه ا الم ا دي يةااى اي ب ا ر ةن الااركن المعنااوي هيه ا ركاان
نف ر

72ل.

والككمااة ناان ةااريم ن اولااة نهنااة الطااب دون اار يص هاام الكفا ظ يةااى اااكة
الن س واويه نن يب الد تء يةى نهنة الطب إذ ليس لهام نان نقونا ب اسياداد
الفناام ن ا يااؤهةهم لمب شاارة ةااك المهنااة هااذن وهقااوا هاام العاات ناارة ه ا يهم يخفقااون
نراب 73ل.
ونن الةدير ب لذكر ةن نةرد نم رسة الطب دون ر يص يكاون هام ذا ا جريماة
و كقق المةاؤولية الةن ئياة لةمعا لو الطبام ولاو لام ينشا ينا ةي ةذل لةماري

نان

العمل الذي ب شره لذلك ا ةه نعظم ال شريع ب إلى النص هم قوايينه الطبياة يةاى
ةريم هذا الفعل .
هقد يص المشرن العراقم هم قا يون نم رساة نهناة الطاب رقام  713لةانة 1727
وذيول هم الفقرة 1ل نن الم دة 11ل نن يةى كل شخص يم رس الطب ةو ةي ياون
نن هروي ةو يك ول نم رساة ذلاك ةو ين كال ةي ةامية ةو لقاب ةو يتناة ك يا

ادل

يةااى ةي ا ناار ص ل ا لمم رسااة الطااب ةو ةي يااون ك ا ن ناان هروي ا ناان غياار س ا بق
ةةيل ةو ر يص بموجب يص هذا الق يون.......ية ل بعد ثبوب الةارم يةيا ةنا م
القف ء بغرانة......ةو ب لةةن لمدة ال ة و الة ة ةشهر ةو بكة العقوب ينل ويص
هم الفقرة 2ل نن الما دة يفةاه يةاى ال يكاق لةشاخص الاذي يما رس المهناة بصاورة
غياار نشااروية المراهعااة ةن ا م القف ا ء لةكصااول يةااى ةجاارة يط لااب به ا اششااخ ص
ويكق لكل شخص دهع ل ةجرة ين نم رسة غير نشروية كهاذه ةن يةا رجع اشجارة
ال م دهعه ل .
ويص ةيف ً هم ق يون ن اولاة نهناة الصايدلة رقام 41ل لةانة  1791المعادل هام
الفقاار ين 1و3ل ناان الم ا دة 71ل نن ا يةااى يع قااب ب ا لكبس ناادة ال ة ا و ثااتث
سنواب ةو بغرانة.....ةو بهم نع ً كل :
 -1اول نهنااة الصاايدلة باادون إج ا ة ةو حصاال يةااى إج ا ة بف ا ح نكاال بطريقااة
ال ك يل نع الككم ببطتن اسج ة المذكورة .
 -3شخص غير نة بم اولة المهنة يعةن ين يفة بذحدل وس ئل النشار إذا كا ن
نن ش ن ذلك ةن يكمل الةمهور يةى االي ق د ب ن ل الكق هم ن اول ه ......ل .

ويص كذلك هم عةيم ب نظيم واارف اشدوياة هام القطا ن الخا ص المرقماة 7ل
لةنة 1771هم الم دة 3ل ننه يةى يةاى ذوي المهان الصاكية االن نا ن يان وااف
واااارف اشدوياااة وحي هااا بقصاااد اسااا عم له لةغيااارل وياااص هااام المااا دة 7ل نااان
ال عةيم ا ب يفة اه يةى غةااق بقاارار ناان و ياار الصااكة العي ا دة ةو الصاايدلية ةو نكاال
نم رسة ذوي المهن الصكية ندة ال يد يةى 31ل يون ً يند نخ لفة ةي نان العا نةين
شحك م هذه ال عةيم بل .
ةنا المشارن المصاري هقاد ياص هام قا يون ن اولاة نهناة الطاب رقام 417ل لةاانة
1774هاام الم ا دة 11ل نن ا يةى يع قااب ب ا لكبس ناادة ال ة ا و ساان ين وبغرانااة ال
يد يةى ن ئ م جني ةو بذحدل ه ين العقوب ين كل نن اول نهناة الطاب يةاى وجا
يخا لف ةحكا م هااذا القا يون...ل ويااص هاام الما دة 11ل ناان هااذا القا يون يةى يع قااب
ب لعقوب ب المنصوص يةيه هام الما دة الةا بقة  :ةوالً  /كال شاخص غيار نار ص لا
هم ن اولة نهنة الطب ية عمل يشراب ةو لوح ب ةو اله ب ةو ةياة وسايةة ة ارل نان
وس ئل النشر إذا ك ن نن ش ن ذلك ةن يكمل الةمهور يةى االي قا د با ن لا الكاق هام
ن اولة نهنة الطب وكذلك نان ين كال لنفةا لقاب شبياب ةو غياره نان اشلقا

ال ام

طةق يةى اششخ ص المر ص لهم هم ن اولة نهنة الطبل.
و طرق المشرن المصري إلاى الطاب الشاعبم بصاورة ضامنية هام قا يون ن اولاة
نهنة الصيدلة رقم 129ل لةنة1777هم الم دة 71ل ال م نص يةى يةب يةى كال
نن يريد ه ح نكل لت ة ر هام النب ا ب الطبياة الاواردة هام دسا ير اشدوياة ةو ةجا اء
نخ ةفة نن هاذه النب ا ب ةو هام الم كصاتب الن ةاة بطبيع ها نان النب ا ب الكصاول
يةااى ار يص هاام ذلااك وهق ا ً لطحك ا م الع نااة الخ اااة ب لمؤسة ا ب الصاايدلية....ل
ويص هم الما دة 72ل نان القا يون يفةا يةاى ةيا يةب ةن با ن النب ا ب الطبياة هام
يبااواب نغةفااة نبين ا ً يةيه ا ةساام دس ا ور اشدويااة ال اام يط ا بق نوااااف

وكااذا ا ريخ

الةماااع و ااا ريخ اي هااا ء ااااتحي ه لتسااا عم ل إن وجاااد ويكاااون البياااع ق ااااراً يةاااى
الصاايدلي ب ونخ ا ن اشدويااة ونص ا يع المة كفااراب الصاايدلية والهيئ ا ب العةميااة
ويةو البيع لطهراد الذين ر ص لهم هم ذلك و ارة الصكة العمونيةل .

ةن ا الم ا دة 92ل ناان هااذا الق ا يون ه نص يع قااب ب ا لكبس ناادة ال ة ا و ساان ين
وبغرانااة ال يااد يةااى ن ا ئ م جني ا ةو بذحاادل ه ا ين العقااوب ين كاال ناان اول نهنااة
الصاايدلة بااادون ااار يص ةو حصااال يةاااى ااار يص بفااا ح نؤسةاااة اااايدلية بطرياااق
ال ك يل.......ل .
ويص هم الم دة 97ل نن ةيفا ً يع قاب ب لعقوبا ب المنصاوص يةيها هام الما دة
الة بقة كل شخص غير نر ص ل هم ن اولة المهنة يعةن يان يفةا با ي وسايةة نان
وس ئل النشر إذا ك ن نن ش ن ذلك ةن يكمل الةمهور يةى االي قا د با ن لا الكاق هام
ن اولة نهنة الصيدلة....ل.
ويااص المشاارن المصااري كااذلك هاام الق ا يون رقاام 3ل لةاانة 1727يةااى نظاايم
ن اولااة نهنااة العاات الطبيعاام حي ا يااص هاام الم ا دة 12ل ناان هااذا الق ا يون يةااى
ةي يع قب ديبي ً كل نن اول نهنة العت الطبيعم ب لمخ لفاة شحكا م هاذا القا يون ةو
العرف وال ق ليد المرايية يةى نق في ه ....ل .
ةن ا قاارار و ياار الصااكة والةااك ن المصااري رقاام 326ل لةاانة  1772الخ ا ص
ب لمة كفراب الغذائية ال م لها اافة يتجياة هقاد ياص هام الما دة اشولاى ننا يةاى
ضاااارورة ةن خفااااع جميااااع المة كفااااراب ال اااام لهاااا ااااافة يتجيااااة المكةيااااة
والمة وردة لة ةاةيل با سدارة المرك ياة لةشاؤون الصايدلية...ل وةل نا الما دة 2ل
نن يةى وجو إجراء ال ك ليل الت نة لهذه المة كفاراب ب لهيئاة القونياة لةرق باة
والبكااوث الدوائيااة...ل وةوجب ا الم ا دة 3ل ناان هااذا الق ا يون يةااى ةن خفااع هااذه
المة كفراب لة ف يش الصيدلم وةن صنّع هام نصا يع نر صاة نان و ارة الصاكة
والةك ن وضرورة نط بقة االش راش ب الم عةقة ب ل صنيع الةيد ل .
ولكن نم يؤا ذ يةى هذا القرار هو يدم إش ر إلى نن ل الكق هام اارف هاذه
المة كفااراب وهاال هااو الصاايدلم ي ةم الطبيااب ي ةم العط ا رون ونم رس اوا الطااب
الشعبم البديلل ي
ةن المشرن اشرديم هقد يص هم قا يون الصاكة الع ناة رقام  21لةانة  1791هام
الفصاال الرابااع يشاار كا ينااوان اار يص المهاان الطبيااة هاام الفقاارة 3ل ناان الما دة

72ل ننااا يةى كااال نااان عااا شى نهناااة ااااكية ةو شبياااة دون ااار يص يع قاااب
ب لعقوب ا ب المنصااوص هاام الم ا دة 97ل ناان هااذا الق ا يون ولةااو ير ةو ناادير الصااكة
المفو

نن قبل الو ير ةن يقفل المكل الذي م ع شم ةك المهنة هي

ري م صادر

المككمة قراره بش ن ذلكل .
ونن المفيد ةن يشير إلى ةن الم دة 97ل نان هاذا القا يون انص يةاى  -1كال نان
يخ لف ةحك م هذا الق يون ةو ةي يظ م ا در بمق ف ه يع قاب با لكبس نان ةسابون إلاى
ساانة ةو ب لغرانااة ناان يشاارة دي ا يير إلااى ن ا ئ م دين ا ر ةو بكة ا ه ا ين العقااوب ين -4
بصاارف النظاار ياان العقوبااة المقااررة هاام الفقاارة 1ل ناان هااذه الم ا دة إذا ةدب ي ا ئو
المخ لفة إلى نف يف ب طةب يقوبة ةشد هيةب الرجون إلى ق يون العقوبا ب ةو إلاى
ةية قوايين ةحرل قفم بذلكل .
وةش ا ر المشاارن اشردياام كااذلك هاام ق ا يون الاادواء والصااي دلة المؤق ا رقاام 21ل
لةنة 2111هم الم دة 73ل نن إلى ةي يع قاب با لةبس نادة ال قال يان شاهر واحاد
وال يد ين س ة ةشهر ةو بغرانة ال قال يان 1111ل دينا ر وال ياد يان 3111ل
دين ر ةو بكة ه ين العقوب ين نن ق م ب ي نان اشهعا ل اآل ياة  :ة -اي كال لقاب اايدلم
ةو ةيةن ين يفة ب ي وسيةة ب ي ايدلم ن اول لةمهنة ولم يكن كذلكل.
ةن المشرن الةودايم هقد حظر هم الفقرة 2ل نن الم دة 62ل نن ق يون الصاكة
الع نة لةنة  1797نم رسة ةو ن اولة العمل الطبم هم الةودان بقول كل نن يخ لف
ةي حكم نن ةحك م هذا الم دة يع قب ب لةةنل ندة ال قل يان سا ة ةشاهر وال ةا و
ثتث سنواب وبغرانة ال ة و ن ئ م جني ل .
المتح يةى القوايين الة بقة ةيه ع بر جريمة ن اولة نهنة الطب دون ار يص
جنكة بدليل ةن يقوب ه راوح بين الكبس والغرانة وك ن نان اشولاى ال شادد هام
هذا الخصوص وجعل العقوبة الةةن بدالً نن الكابس حف ظا ً يةاى ةرواح المرضاى
وستنة ةجة دهم نن الع ب ين .

الفرع الثاني

صور جرمية مزاولة مهنة الطب دون ترخيص
لةريمااة ن اولااة نهنااة الطااب دون اار يص اااور يدياادة ولكاان اشك اار ةهميااة
وذاب نة ا س بكي ا ة الن ا س وسااتنة ةجة ا دهم و ك اال نك ا ن الصاادارة ناان بااين ةااك
الصور هم ثتثاة اسجها

العمادي ال ولياد و رق ةو حقان اسبار وسان ن ول

هذه الصور ب ل والم :
ةوالً اسجه

العمدي 74ل  :قد ةة المرةة لةبب ةو آل ر إلى ةحد اششاخ ص نان

نااديم الطااب ناان غياار ذوي المهاان الصااكية سجه ضااه
اشحي ن دون رض ه

وقااد ةه ا

هاام بع ا

لغيار الفارورة يعا ّد جريماة

وغنم ين البي ن ةن اسجه

بل جريمة هيه قةوة صيب النظا م االج ما يم ب لخةال لاذلك يماد المشارن العراقام
إلاى ةريمها هام المااواد 417-419ل يقوبا ب ونان ةجاال الخااو

هام هااذا اشناار

يرل نن الفروري اسش رة إلى ةرك ن هذه الةريمة قدر عةقه بموضون البك :
 -1وجود الكمل  :وهو ركن
يةى انرةة ح نل

77ل

ص ةو نف ر

إذ ال قاوم جريماة اسجها

إال

والمراد ب لكمل هو ةك البويفة المةقكة ال ام وجاد نان ا ريخ

ال ةقيح إلى م م الوالدة الطبيعية وال يشا رش ةن يكاون الةناين قاد شا ّكل ةو دبا هيا
الكركة وي ر ب يةاى ذلاك ةيا ال قاع جريماة اسجها
هاام الةنااين ةن يكااون حي ا ً وق ا ار ك ا

هعاال اسجه ا

قبال اس صا

ويشا رش

ه ن فاام الةريمااة إذا ك ا ن

الةنين ني ً هم بطن ةن 76ل.
نن كل ن سبق سنةا خةص ةيا إذا اي فاى الكمال اي فا الةريماة ولاو كا ن الةا يم
يع قاد ةيا يب شاار يشا ش اسجراناام يةااى انارةة ح ناال ةنا إذا ثبا حماال الماارةة ولاام
نةح نك ولة إسق ش حمةه ههن طبق القوايد الع نة هم الشرون .
 -2الركن الم دي  :ي م ل الركن الم دي ب س خدام وسيةة ان يية ؤدي إلاى إيا ال
الكمل وشرده قبل ةوان والد ا الطبيعياة ولام ي طةاب القا يون وسايةة بعينها

ش لما

ك ي هذه الوسيةة ا لكة شن ؤدي الن يةة المرجاوة وهاذه الوسايةة قاد كاون يةاى

شكل ةدوية شبية ين شريق الشر ةو ين شرياق الكقان ةو نم رساة العا

ري ضاية

ينيفة ةو الةري ةو القف .....الخ وي كون الركن الما دي نان ثتثاة ين اار هام هعال
اسساااق ش وناااوب الةناااين ةو روجااا نااان الااارحم قبااال الموياااد الطبيعااام لوالد ااا
والعتقة الةببية بين ذلك الفعل وهذه الن يةة 79ل.
جريمة يمدية

 -3الركن المعنوي  :اسجه

قع إذا اواهر لها القصاد الةرنام

الع م والذي ي م ل ب يصراف إرادة الةا يم إلاى الفعال ناع يةما با ن المارةة ح نال
وةن الوساايةة ال اام يعااول يةيها اا لكة سحااداث اسجها
المرةة ةو بصتحية الوسيةة سحداث اسجه

هااذذا اي فااى يةما بكماال

ه ن نوقف الة يم ي كادد ب لمةاؤولية

ين جريمة إيذاء ط وهق ً لنص الم دة 416ل يقوب ب يراقم 72ل.
وإذا اك مة ا ةركاا ن جريمااة اسجهاا

العماادي كقااق المةااؤولية الةن ئيااة بكااق

الة يم حي ي قب المشرن العراقم هم الم دة 419ل يقوب ب با لكبس نادة ال ياد
يةى سنة وبغرانة ال يد يةى ن ئة دين ر ةو بذحدل ه ين العقوب ين كال نان ةجها
انرةة يمداً برض ه
ين اسجه
م اسجه

وشدد العقوبة إلى الةةن ندة ال يد يةى سبع سنواب إذا يةام

نوب المةنم يةيه

بينم شدد العقوباة هام الما دة 412ل يقوبا ب إذا

بدون رض المرةة الك نل إلاى الةاةن نادة ال ياد يةاى ماس يشارة

سنة إذا ي و ين اسجه

نوب المةنم يةيه .

ث يي ا ً نم رسااة نهنااة ال وليااد دون ر يص الق بةااة غياار الم ذويااةل  :ناان الم ع ا رف
يةي هم اشقفية والنواحم العراقية ةن يةة ذوو المرةة الك نل ل ولياده – صواا ً
هم اشوق ب الم رة نن الةيل -إلاى الق بةاة المعروهاة با لكم ةو الةادةل وهام انارةة
يةو ش ينة هم الةن غ لب ًل يةى اي ب ر ةن يصف ةبن ء الكم قاد ولادوا باين ياديه
ودون ةن يدققوا هيم إذا ك ي
قااد يااؤدي هاام بعا

كمل نؤهل يةمم ةو هنم هم هاذا الشا ن اشنار الاذي

اشحااوال إلااى يةاار هاام الااوالدة ووها ة الةنااين ةو اشم الك ناال ةو

كةيهما نع ا ً ورغاام قةااة هااذه الك ا الب وايكة ا ره

إال ةيه ا ال ال ا نوجااودة ح ااى

يونن هاذا ويكا د يكاون هاذا اشنار نقصاوراً يةاى ةشاراف المادن يةاى اي با ر بُعاد
المة هة ين المة شفي ب الككونية وهو الةبب الرئيس لةةوء إلى هكذا حةول .

ولكاان ح ااى وإن كةةا يمةيااة الااوالدة ب لنةا ح ه بقااى جريمااة ن اولااة نهنااة ال وليااد
دون ر يص ق ئمة بكق نن اوله

ورغم طورة هذا اشنر بقام المشارن الةنا ئم

ا ا ن ً إ اءه ولاام يةااد يصوا ا ً ج ائيااة قاارر العق ا

بكااق المخ ا لفين وقااد يعااود

اشنر إلاى ةن هاذه المةا لة ةاابك يرهياة وليةا ق يويياة يفا ف إلاى ذلاك رضا
المري

ةو ذوي ب ي ر ةسةو العت المتئم و ففيل الق بةاة غيار الم ذوية الةادةل

يةاى المة شافى ولكاان كال ذلااك ال يبارر شاريية هااذا اشنار ةو يفاافم يةيا الغطا ء
الق يويم .
ونعظاام النصااوص الق يوييااة الم عةقااة ب نظاايم نم رسااة نهنااة ال وليااد اانص يةااى
يقوب ب ديبية بكاق المار ص لهان بم اولاة هاذه المهناةل هنةاد المشارن العراقام
ن تً هم عةيم ب نم رسة نهنة ال وليد المرقماة 32ل الصا درة هام  1777/1/1ياورد
عريف ً لةمولدة ثم يقةمه إلى يدة ةيوان وحةاب المؤهال العةمام هفام الما دة 1ل نان
هذه ال عةيم ب يعرّف المولا ّدة ب يها المرةة الخبيارة بعمةياة ال ولياد والمةا ة وهاق هاذه
ال عةيم ب يةى ةال يقل يمره يان ثما يم يشارة سانة وال ي ةا و الخ نةاة والةا ين-
وقد ي ّدل هاذه الكادود بقولا ال يةاو نانح إجا ة القب لاة لمان يقال يمرها يان ثما يم
يشاارة ساانة ةو ي يااد يمره ا يةااى س ا ين ساانة 77ل -وهاام ةن ا ةن كااون ق بةااة ةو ق بةااة
ن ذويااااة ةو ق بةااااة هنيااااةل ثاااام يااااورد المقصااااود بكاااال ناااان هااااذه المصااااطةك ب هاااام
المااواد 4 3 2ل ه لق بةااة يةااب ةن ااواهر هيها نةمويااة ناان الشااروش ننها ةن ةيااد
القاراءة والك بااة والق بةااة الم ذوياة ةن كااون قااد واااة إلاى الةا دس االب اادائم ةنا
الق بةة الفنية ههم الك ئ ة يةى شه دة نن ندرسة ال مري

والقب لة .

وب لنةبة لةعقوب ب هنةده بصورة جةياة و فصايةية ةك ار هام يظا م نم رساة المهان
الصكية المرقم 11ل والص در هم  1762/9/9هم الم دة 97ل نن ال م مانح و يار
الصكة بعد إجراء ال كقيق اتحية وجي ال همة إلى ذي المهن الصكية وإح ل إلاى
لةنااة ايفااب شية

اااة هاام نرك ا الةااواء المك هظااةل يؤلفه ا برئ سااة ةحااد اششب ا ء

الموظفين ويفاوية نوظاف نان ذوي المهان الصاكية ويفاو ث لا نان ذوي المهان
الصااكية ويففاال ةن يكااون ناان ا ص ا ص الم ا هم يفة ا

وهاام الم ا دة 21ل يوضااح

كيفية اس ئن ف قرار الةةناة الخ ااة اتل نادة 31ل يونا ً نان ا ريخ ال بةياغ با لقرار
لدل لةنة اس ئن هية دائمة يؤلفه الو ير هم بغاداد ويكاون قرارها يه ئيا ً وهام الما دة
21ل يمنح الةةنة االيفاب شية ااتحية إاادار القاراراب ال لياة -1 :اسياذار بك ا
كريااري وجه ا الةةنااة لماان ا لف ةحك ا م هااذا النظ ا م ي فاامن ياادم ار ي ا ح الةااةطة
الصكية نن صره و نبه إلى يدم كرار المخ لفة  -2المنع نن نم رسة المهناة نادة
ال قال ياان مةاة يشاار يونا ً وال يااد يةااى سانة  -3شااطب االسام ناان سااةل و ارة
الصكة والمنع نن نم رسة المهنة ةو ةية نهنة سبق وةن ةجي بمم رس ه .
وهم الم دة 22ل يورد ااور لطيما ل ال ام ع بار نما يخا لف ةحكا م هاذا النظا م
وننها  -1 :الدي يااة بطاارق النشاار بقصااد الااربح ةو اارويو الصاان ية  -4 ....اس ا خدام
غير المة ين لةقي م ب يم ل ذوي المهن الصكية .
وكذا الك ل ب لنةبة لةمشرن المصري هنةده هم القا يون رقام 421ل لةانة 1774
الماانظّم لم اولااة نهنااة ال وليااد هاام الم ا دة 11ل نن ا ياانص يةااى ةي ا لاارئيس نةةااس
ال ديب الكق هم إيق ف المر ص لهن بم اولة نهنة ال وليدل ين ن اولة المهناة هاوراً
هم ح ل وقون إهم ل جةيم ننه ةبب ين اي ش ر حماى النفا س وذلاك ح اى يفصال
المةةااس هاام ح ل ه ا

ولمةةااس ال ديااب ةن يقاارر إيق ا ف المر ص له ا ل ياان ن اولااة

المهنااة ناادة ال ةا و ساان ين ةو نكااو ةساامه ناان الةااةل شنااور مااس اسا ق ن ه ةو
شرهه ةو كف ي ه هم نهن ه ةو شية نخ لفة هم ن اولة المهنةل .
وغناام ياان البيا ن ةن المشاارن ةحا ل ةناار ن اولااة نهنااة ال وليااد دون اار يص إلااى
المب د الع نة وك ن نن اشولى نظيم هاذه المةا لة ضامن النصاوص المنظماة لهاذه
المهنة لتر ب ش الوثيق بين اشنرين ونع قبة نن ال يم ةك ال ر يص اب دا ًء .
ث ل ُ ن اولة نهنة رق اسبر دون ر يص  :قد يكوي العت الذي يصف الطبيب
المع لو لةمري

هم بع

اشحي ن يةاى بعا

المفا داب الكيوياة Antibioticsل

ال م ؤ ذ ين شريق الكقن ب لوريد ةو ب لعفةة وبعد اارف العات نان الصايدلية
يةة المري

إلاى ةحاد الممرضاين بغا

النظار يان كويا نةا اً بار ق اسبار نان

يدن ل ةو إلى ةحد اششخ ص المم رسين لهذه المهنة سواء ب لع دة ةم ب ل عةمل وقاد

يكصل هم بع

اشحي ن نف يف ب ةو ةضرار جةم يية لةمري

جراء هذا الفعال
النا س هاو

وهذا اشنر ن ع رف يةي هم نة معن العراقم ولكن الخا هم يةاى بعا

ةن المشرن العراقم يظّام ج ياب هاذا اشنار هام يظا م نم رساة المهان الصاكية المارقم
11ل والص در هم  1762/9/9هام الماواد 14و17و16ل هفام الما دة 17ل ياص
يةى ةي ليس لةممرضة ةن م رس نهن ه هم نكل
هم يي دة شبيب نة

ص به إال ةن لها ةن م رساه

كا إشاراه ونةاؤولي ةو هام نكال الماري

كا إشاراف

الطبيب المع لو ونةؤولي ....ل ويميّ المشرن بين رق اسبار كا العفاةة وباين
رقه ا هاام الوريااد وذلااك بع ا ً لخطااورة كاال ننهم ا

ه ا لنون اشول يمكاان ةن م رس ا

الممرضااة الع ديااةل بينم ا النااون ال ا يم ننااوش ب لممرضااة الفنيااة ةو ريةااة المعهااد
حي يص هم الم دة 17ل نن النظ م المذكور يةى لةممرضاة ةن

الع لم لة مري
قوم ب يم ل ال مري

ويةو له رق اسبر الةةدية والعفاةية الموااوهة ب عةيما ب

طيااة ناان قباال الطبيااب المةا ل ةنا الما دة 16ل ه اانص لةممرضااة ريةااة نعهااد
يا ل لة مااري

والممرضااة الفنيااة رق الكقاان الوريديااة المواااوهة نان قباال الطبيااب

المة وال يةو ذلك لةممرضة الم ذوية ةو المدرباة إال هام نؤسةاة ااكية حكونياة
ةو ةهةية وبذشراف الطبيبل .
وهكااذا بقااى نشااكةة نم رسااة نهنااة رق اسباار دون اار يص ُةقاام بظتله ا يةااى
المري

نب عدة ين ال نظيم الق يويم المخ ص سول المب د الع نة ويبادو ةن هاذه

المشكةة ة ف وش ة هم نصر حي يدور يق

هقهم حول ن إذا ك ن لةصايدلم الكاق

بذيط ء ةك الكقن حي ةابح رق اسبر نشكةة ق يويية بك ين حل بعاد ةن قا م
بع

الصي دلة المصريين بمم رس ه رغام ةن القا يون يمناع ذلاك إذ يع باره ن اولاة

لمهنة الطب دون ر يص وقد قف نككمة النق

المصرية هام ةحاد ةحك نها إن

الصاايدلم الااذي يعطاام اسية ا ن حقنااة ير كااب جريم اام الةاارح العمااد ون اولااة نهنااة
الطااب دون اار يصل

111ل

وقااد ةياادب نككمااة الاانق

هاام حكمها هااذا الككاام الااذي

ذهبا إليا المككمااة االسا ئن هية هاام إداي ها لةصاايدلم ةي ةن نككمااة الاانق

ي نةا

الصيدلم نع نةة نديم الطب ةو شخص ً ي دي ً ي اول نهنة رق اسبار دون ار يص
سبب ةذاً لةغير .
وياارل الاادك ور رنةاايس بهن ا م إن قي ا م الصااي دلة بذيط ا ء الكقاان باال قي ا م ةهااراد
ي ديين بذيط ئه نمن لهم دراية بعمةية الكقن وذلك بنا ًء يةاى إشا رة نان الطبياب
ةنر ةابح يره ً نكقق ًَ لةنا س نصاةكة ةيةاى نان ةاك ال ام اق فا اي با ر ن اولاة
العماال الطباام دون ر صااة جريمااة وذلااك شن يمةيااة الكقاان هاام ذا ه ا ناان البة ا شة
بكيا ال ةا ديم ب لفاارورة ةن يقااوم به ا شبيااب نا لاام كاان الكقاان المااراد إيط ئه ا
وريديااة ةو ناان النااون الااذي ي طةااب اح ي شا ً غياار يا دي بعا ً ل با ين النا س ناان حيا
اس ا عدادهم الح م ل ا

ه لطبيااب ل ا ناان اال ص ا ا ب الفنيااة ذاب الش ا ن نم ا يةعاال

اش ا غ ل بذيط ا ء الكقاان ةناارا ُ ًَ ث يوي ا ً ناان المن سااب ةن يةااند إلااى غيااره وقااد جاارل
العمل هعتً إال يقوم هو بهذا اشنر شخصاي ً ويةاى االك فا ء ةن يشاير با
نككمة النق
ال ان ا

هاذيرا

ين إقرار ذلاك العارف رغام نا حققا لةنا س نان نصاةكة دهعا هم إلاى

و مةااكه ب ي ب ا ر شااكةم نك ا

هااو ةن إيط ا ء الكقاان يناادر

ك ا نهنااة

الطب ةنراً ال يخةو نن الغراباة لما هاو نعةاوم نان ق بةياة العارف يةاى عطيال ياص
ال ةريم هم ظرف

ص يعد هي إيم ل ذلك النص نكرج ً لةن س هام ةنار ال ناوه إذ

وجدوه يكقق لهم نصةكة نشروية والعبرة هام طبياق النصاوص ب فةايره المنطقام
ال ب فةيره الكرهمل وقد وجد هذا الرةي نن يؤيده 111ل.
 وناع اح راننا لةاارةي الةا بق إال ةينا ال ي فااق نعا ولنا يةيا ياادداً ناان المآ ااذويبدة به نان حيا اي هاى الارةي  -1 :ال يمكان لانص ج ائام ةن يعطال بعارف وإذا
ك ن هذا اشنر وارد هم القا يون الماديم هذيا غيار وارد هام القا يون الةنا ئم شيا ال
اج ها د هاام نااورد الاانص وإذا كا ن هااذا اشناار يةااى هاار

جا ئ اً هكا ن ناان اشولااى

عااديل الاانص الة ائاام باانص آ اار يواكااب الواقااع االج ماا يم ال ةن يهماال الاانص
الة ائم .
 -2واف يمةية رق اسبر نن البة شة هم ذا ه ل نع اس ن ء الا رق الوريادي
ةو النااون الااذي ي طةااب اح ي ش ا ً ا ا ً يةااى وقااف الاارةي ةي ةن د .رنةاايس بهن ا م

يصف ال رق العفاةم بةايت هام ذا ا وهاذا الكاتم غيار وارد يةاى إشتقا لطساب
اآل ية :
ة -يةااب ةن يكااون الم ا اول لمهنااة رق اسباار يةااى درايااة بمة ا لة نهمااة
حة سااية بع ا
المري

اششااخ ص لاابع

وهاام

المركب ا ب ك لبنةااةين ن ا تً لااذلك يةااب ةن ية ا ل

يم إذا ك ن يع يم نن هذا اشنر نن يدن قبل المب شارة بكقنا

ي كد نن ذلك هقد ين هم الك ل بك رثة ن م ةة بوه ة الماري

شيا إذا لام

جاراء الكة ساية لةمفا د

البك يري .
 -يك

ةهي الكقناة اسبرةل إلاى الدقاة بكيا ال ي ارك ةي هاراي هاوائم هام

الةاريةةل وإال ةدل هااذا اشناار إلااى حاادوث ااادنة Shockل قااد ااؤدي إلااى وقااف
.

نف جه لقةب المري
 -قد ية خدم بعا

اششاخ ص سذاباة با ودرل الكقناة اسبرةل نكةاول الكةوكاو

ةو الةااكرو ةو نكةااول الاال Normal salineل باادالً ناان الم ا ء المقطاار Distant
waterل اشنر الذي قد ياؤدي هام بعا
البري ويم ك جةد المري

اشحيا ن إلاى حادوث راجا ب هام الغشا ء

وال يا خةص الماري

نان هاذه الخراجا ب هام بعا

اشحوال إال ب ل دا ل الةراحم وقد ي ف يف اشنر إلى ي ئو سايئة انعكس ساةب ً يةاى
ستنة المري

الةةدية .

واآلن وبعاد نن قشااة جريماة ن اولااة نهناة الطااب دون ار يص وال عاار
اوره يود ةن ية عر

بع

لاابع

ال طبيق ب القف ئية حول هذا الموضون :

 يذهب القف ء الفريةم هم الك ير نن ةحك ن إلى يدم قي م جريماة ن اولاة نهناةالطب دون ر يص إذا ك ن الفعل قد حدث باداهع إيةا يم هب لنةابة ل ةاةيم اشيشا
الطبيااة دون نق باال ال يشااكل ذلااك جريمااة ن اولااة نهنااة الطااب دون اار يص قفا
بذلك نككمة النق

الفريةية اس ن داً إلى الفقرة 4ل نن يص الم دة 712ل نان قا يون

الصكة الع نة الفريةم بقوله إن بيع اشيش

الطبية وليس ةةيمه هو الاذي ياد ل

هاام اح كا ر الطااب ويشااكل جريمااة المم رسااة غياار المشاارويةل
يعد نن قبيل المم رسة غير المشروية لمهنة الصيدلة بيع ةيش

112ل

وحكما ةيفا ً

ك ةسم ء شبية

إذ ةن هذه اشيش

الطبية غير نصارح لغيار الصاي دلة بيعها ووهقا ً لةما دة  712نان

قاا يون الصااكة الع نااةل

112ل

كماا قفاا نككمااة الاانق

الفريةااية بذدايااة شااخص

بةريمة الم اولة غير المشروية لمهناة الصايدلة لبيعا 34ل يشاب ً ننها 26ل يشاب ً
شبي ً 113ل.
وحكاام بذدايااة يطّا ر ياان جريمااة المم رسااة غياار المشااروية لمهنااة الصاايدلة لبيعا
نة كفراب وةدوية نقصور بيعه يةى الصي دلة 114ل.
 -ةن نككمة النق

المصرية هقفا

ن اى ك يا جريماة إحاداث الةارح البةايت

ون اولة نهناة الطاب بادون ار يص قاد وقع ا بفعال واحاد -وهاو إجاراء الكقان -وإن
عددب ةوا ه الق يويية ه ن ذلك يق فم اي ب ر الةريمة ال م يقوب ها ةشاد والككام
بعقوب ه دون غيره شبقا ً لةفقارة اشولاى نان الما دة 32ل نان قا يون العقوبا ب -وهام
ق بل الفقرة اشولاى نان الما دة  413يقوبا ب يراقام 117ل  -وهام هنا يقوباة إحاداث
الةرحل

116ل

وقف ةيف ً يع قب الم هم وهق الفقرة 1ل نن الم دة 242ل يقوبا ب

 ق بل الفقرة ال يية نان الما دة 411ل يقوبا ب يراقام 119ل  -شيا غيار نار ص لابم اولة نهنة الطب و ةع ضرسين لةمةنم يةيا هةابب باذلك لا ورنا ً ب لفاكل

112ل

وقف كذلك إن حق الق بةاة ال ي عادل ن اولاة نهناة ال ولياد وةن نب شارة غيرها نان
اشهعا ل وننها الخ ا ن ال ام ق صار يةاى ناان كا ن شبيبا ً نقياد اسام بةاةل اششبا ء
بو ارة الصكة وبةدول يق بة اششب ء البشريينل 117ل.
وقف ا ةيف ا ً ع باار جريمااة جاارح يمااد الةاارح الااذي يكدثاا الكااتق بةفاان
المةنم يةي بذجرائ يمةية إ الة الشعرة غير المر ص ل بذجرائها ل

111ل

وقفا

كااذلك الصاايدلم الااذي يعطاام اسيةا ن حقنااة ير كااب جريم اام الةاارح العمااد ون اولااة
نهنة الطب دون ر يصل 111ل.

املطلب الثاني

جرائم الطب الشعبي غري العمدية
ي ارّف المشاارن العراقاام الةريمااة غياار العمديااة هاام الم ا دة 37ل يقوب ا ب بقول ا
كون الةريمة غير يمدية إذا وقع الن يةة اسجرانية بةبب ط الف يل سواء كا ن
هااذا الخط ا إهم ا الً ةو ريويااة ةو ياادم اي ب ا ه ةو ياادم اح ي ا ش ةو ياادم نراي ا ة القااوايين
واشيظمااة واشواناارل وبااذلك م اال جاارائم الطااب الشااعبم البديلل غياار العمديااة هاام
جريمة الق ل الخط المع قب يةيه بمق فى يص الفقرة 1ل نن الم دة 411ل يقوبا ب
يراقااام

112ل

وجريماااة المةااا س بةاااتنة الةةااام المع قاااب يةيهااا بمق فاااى ياااص

الفقرة 1ل نن الم دة 413ل يقوب ب يراقم 113ل.
والمتح يةى هاذه النصاوص ةيها ع قاب ةهعا الً ةو ركا ً ام ار ك بها دون قصاد
كقيق الن يةة اسجرانية الم ر بة يةى ذلك وبن ًء يةي هذن نةاؤولية المعا لو الطبام
هن قوم ي يةة ار ك ب لخط كقق با الن يةاة ال ام يع قاب يةيها القا يون لاذلك ها ن
نن ش بك ن هم هذا المطةب ساوف ي مكاور حاول الخطا غيار العمادي نان اتل بيا ن
عريف نعي ره وين اره واوره ودرج ا الموجباة لةمةاؤولية والعتقاة الةاببية باين
الخطا والن يةااة نااع نتحظااة ةينا ساان ن ول ذلااك بشاامء ناان اسيةا قاادر عةااق اشناار
بموضون البك :
ةوالً عريف الخط غير العمدي  :لم يعرّف المشرن العراقم الخط غير العمادي
وكذلك يك يكوه ةغةب نشريم القوايين العق بية

ا ركين هاذا اشنار لةفقا الاذي ة اذ

يةى ي ق القي م بهذه المهمة لاذلك سانذكر بعا

ال عريفا ب ال ام قا ل بها الفقا هام

الخط غير العمدي وكم يةم :
 -هااو يشا ش إرادي إيةا بم ةو سااةبم ال ي فااق نااع الواجااب المفاارو

ا خا ذه ناان

الكيطة والكذر 114ل.
 ةو هااو المةااةك الااذي ن ا ك ا ن ليةااةك الرجاال الع ا دي ولااو ك ا ن هاام ذاب نك ا نالف يل 117ل.

 ةو هو كال هعال ةو ارك إرادي ر اب يةيا ي ا ئو لام يردها الف يال نب شارة والبطريق غير نب شرة ولكن ك ن هم وسع ةنبه 116ل.
 وهو ة يراً إ تل الة يم يند صره بواجب ب الكيطاة ال ام يفرضاه القا يونوياادم حيةول ا بعا ً لااذلك دون ةن يففاام صااره إلااى حاادوث الن يةااة اسجرانيااة هاام
حين ك ن ذلك هم اس ط ي وك ن واجب ً يةي 119ل.
ي بن لن نن ال عريف ب الة بقة ةن سوء النية ةو القصد الةرنام ننعادم هام الخطا
وهااذا يعناام ةن إرادة الة ا يم نصاارف إلااى الفعاال الم ا دي دون ييااة كقيااق ةي وضااع
إجرانم نعين ةو ر ياب ةي ضارر نما يكظاره القا يون ويع قاب يةيا

ه لةا يم هنا

يريد الفعل دون الن يةة .
وغنم ين البي ن ةن ةهفل ال عريفا ب ال ام وضاع لةخطا غيار العمادي هاو ذلاك
الذي ينظر إلى الخطا نان اتل نوقعا هام الةريماة إذ هاو الاركن المعناوي هيها
وهو الة يب النفةم الذي يةةد ن ديا ب غيار نشاروية اادرب يان الةا يم وكويا
هم نةمويه الةريمة غير العمدية لذلك ي عين ةن ي ة عريف الخطا غيار العمادي
إلى االيعك س النفةم لةةوك الة يم يةى هذا يمكنن اس ختص عرياف لةخطا غيار
العمادي ب يا

ا ةا ه إرادة الةا يم إلاى الةاةوك اسجرانام دون قبولها ب كقاق الن يةااة

اسجرانية ال م يففم إليه هذا الةةوك نع يدم الكيةولة دون وقويه ل .
وي م ل الخط غير العمدي لةمع لو الطبم هم إ تل يند صره بواجب ب الكيطاة
والكذر ال ام يفرضاه القا يون واشااول العةمياة الم عا رف يةيها هام العات الطبام
يظري ً ويمةي ً ن ى ن ر ب يةى هعة حدوث الن يةة اسجرانية هام حاين كا ن هام
اس ط ي

تهم الن يةة وك ن واجب ً يةي ةن ي خاذ هام صاره اليقظاة وال بصار ال ام

كول دون حدوث ةك الن يةة اسجرانية .
ث يي ً نعي ر الخط غير العمدي  :هم الةرائم غيار العمدياة صا دف الب حا نةا لة
نعي ر الخط غير العمدي بواف الركن المعنوي هم هذه الةرائم كم ةساةفن
هذا الخصوص هن ك نعي ران لةخط

وهام

اشول شخصم يقوم يةاى قيا س ساةوك الةا يم

الذي ادر ين هم ظروف نعينة يةى ساةوك المع ا د هاذذا وجاد ةن هاذا الةاةوك ال

يط بق سةوك المع د يُةب إلي اس تل بواجب الكيطة والكاذر ةي يُةاب إليا

طا

غير يمدي ةن إذا ك ن سةوك الواقعم هم نةا ول حيط ا وحاذره الاذي اي ا ده هام
ن ل هذه الظروف هت وج شن ينةب إلي هذا اس تل .
والمعياا ر ال ا يم هااو المعياا ر الموضااويم وقواناا الشااخص الع ا دي ةي يقاا س
الةةوك الواقعم لةم هم يةى سةوك شخص نةرد هو نةموية ااف بل ويةاى وهاق
هذا المعيا ر يصاح ةن ينةاب اس اتل بواجاب الكيطاة والكاذر إلاى الةا يم إذا يا ل
ياان نة ا ول الكيطااة والكااذر الااذي ية ن ا الشااخص الع ا دي بصاارف النظاار يم ا
ية ن الة يم ي دة هم سةوك 112ل.
والراجح هم الفق والقف ء هو اش ذ ب لمعي ر الموضويم

117ل

ولكن هذا الكاتم

يص ّح ب لنةبة لةرجال العا دي ةنا ب لنةابة لةمعا لو الطبام ه يا يةا كيل الرجاون إلاى
ا خ ذ يقظة الرجل العا دي نعيا ر لقيا م طئا غيار العمادي ههنا ك اح ي شا ب يغ فار
لةفارد العا دي إغف لها وال يةا ل ينها

بيااد ةن المعا لو الطباام إذا لام ي خااذه ُيا ّد ذلااك

ط نن ية وجب المةؤولية الةن ئية ه لمري

يولم ثق لمع لة الطبام وياركن

إلى دراي ويع مد يةى ضميره و بر وا ص ا

هيةب ةن يكون المع لو الطبم

ةهتً لهذه ال قة ويةي ةن يرايم الواجب ب ال م فرضاه يةيا نهن ا وال ام نان ةجةها
وضع المري

حي

بين يدي 121ل.

وبنا ًء يةااى ذلااك ياارل ةن نعيا ر طا المعا لو الطباام يةااب ةن ي م اال هاام اي ما د
سااةوك نع ا لو يمااوذجم هااو ناان ةوساات المع ا لةين باارة ونعرهااة حيط اةً وحااذراً
ويبذل هم نع لةة المري

العن ية واليقظة ويرايام القواياد الطبياة ال ب اة وح اى

يكون المعي ر ةقر إلاى الدقاة ي عاين ةن يوضاع المعا لو الطبام المع ا د هام الظاروف
الخ رجيااة ذا هاا ال اام ةح شاا ب لمعاا لو الطباام المخطااه وننهاا

طااورة الك لااة

وظروف ال ن ن والمك ن ال م يةري هيه العت .
ث ل ً ين ار الخط غيار العمادي  :نان كال نا قادم بي يا يان الخطا يمكان كةيال
الخط ا غياار العماادي لةمع ا لو الطباام إلااى العنصاارين اآل يااين  -1 :اس ااتل بواجب ا ب

الكيطااة والكااذر  -2العتقااة النفةااية ال اام ااربت بااين إرادة المع ا لو الطباام والن يةااة
اسجرانية :
 -1اس تل بواجب ب الكيطة والكذر  :إن دراسة هذا العنصر ق فم بي ن ةنارين
نصدر واجب ب الكيطة والكذر وكيفية اس تل بهذه الواجب ب :

هم

 نصدر واجب ب الكيطة والكذر  :نان الم فاق يةيا هام الفقا الةنا ئم ةن القا يونةو العرف ةو الخبرة اسية يية كون نصادراً لواجبا ب الكيطاة والكاذر

121ل

ويقصاد

ب لق يون هن كل ن يقرره الق يون بفروي المخ ةفاة ونا فرضا الةاوائح وال عةيما ب
نن واجب ب يةاى ةااك

المهان ون ا ل ذلاك قا يويم ن اولاة نهناة الطاب والصايدلة

ولوائكهم ال نفيذية وال عةيما ب الصا درة بمن ساب هم

وإذا كا ن قا يويم ن اولاة نهناة

الطب والصيدلة ولوائكهم و عةيم هم هام نصادر هاذه الواجبا ب إال ةن نصادره
الع م يكمن هم الخبرة اسية يية ةي ن در يةي ةهل الخبرة الخ اة وهام ةااك
الفن الطبم 122ل.
 ةنا يان كيفياة اس اتل بهاذه الواجبا ب هام يطا ق العمال الطبام  :ه عنام ااروالمعا لو الطباام كةيا ً يما هااو نفاارو

يةيا ناان واجبا ب هنيااة وق يوييااة ةي واجااب

الكيطة والكذر الع نة ال م فرضه يةي الخبرة اسية يية والخ اة بم عا رف يةيا
ةاك

هذه المهنة 123ل.

يخةص نن كل ن قدم بي ي إلى ةن إ تل المع لو الطبم بواجب ب الكيطة والكاذر
عنام نخ لف ا لةةااةوك الواجاب اس با ن ناان نعا لو شبام يقا وجاد هام ذاب الظااروف
ال م ةيهى هيه المع لو الطبم يمة .
 -2العتقة النفةية بين إرادة المع لو الطبم والن يةة اسجرانية  :يُع ّد هاذا العنصار
نن ةهم العن ار المكوية لخط المع لو الطبم هذذا اي ف هذه العتقاة اي فاى الخطا
ويعنم ذلك ةي إذا لم ي ر ب يةى إ تل المعا لو الطبام بواجبا ب الكيطاة والكاذر ةي
ي ئو ك لفعف الصكم ةو ي هاة نةا ديمة ةو الوها ة ال قاوم نةاؤولي يان جريماة
غياار يمديااة إذ ةن الق ا يون وك ااال ي ا م ال يع قااب يةااى الةااةوك هاام ذا ا

إال إذا

كقق ي يةة إجرانية نعينة هذذا ايقطع الصةة بين طئ والن يةة ال م حادث هات

نةؤولية يةي

124ل

ولةعتقة النفةاية باين إرادة المعا لو الطبام والن يةاة ااور ن

اشولى ال ي وقع الةا يم هيها حادوث الن يةاة و ةامى ب لخطا البةايت ةو الخطا غيار
الوايم ةو الخط بدون بصر ةو الخطا بادون وقاع وهاذه الصاورة يق فام ل كققها
واهر شرش ةس سم وهو ةن كون الن يةة ن وقعة هم ذا ها
المع لو الطبم الكيةولة دون حدوثه

وةن يكاون هام اسا ط ية

وينبنم يةاى ذلاك ةيا ال كةياف بمةا كيل هات

يكةف المع لو الطبم ب وقع ن لايس ن وقعا ً وةن يكاول دون حدوثا

127ل

وال ع بار

الن يةة اسجرانية ن وقعة إال إذا ك ن حدوثه يد ل هم يطا ق الةاير العا دي لطناور
ةي إذا كا ن ال ةةةاال الةااببم الااذي ةدل إلااى حاادوثه ن فقا ً نااع النكااو الااذي ةااري ب ا
اشنااور ي ا دةً ةن ا إذا ك ا ن حاادوثه ثماارة يواناال ش ا ذة ال ي فااق اادا ةه نااع ن ا لوف
اشنور ههم غير ن وقعة وال يتم المع لو الطبم إن لم ي وقعه 126ل.
ةن الصورة ال يية لةعتقة النفةية ههم الخط الاوايم ةو الخطا البصاير ةو الخطا
نع ال وقع و م ل هم وقع المع لو الطبم إنك ن حدوث الن يةة الفا رة يان هعةا –
وإن ك ن ال ة إليه إراد وال يرغب هام حادوثه  -وناع ذلاك يقادم يةاى هعةا

ةنا

راجي ً يدم وقون هذه الن يةة ةو واثق ً هم قدر يةى دهعه .
وهذه الصورة نن الخط عد ةشد طورة نن الصورة اشولى شيه نطوي يةاى
يون نن الطيش واالس خف ف ب لك لة لذلك ع بره بع

القاوايين ظرها ً نشادداً كما

هم ق يون العقوب ب االيط لم هم الفقرة 3ل نن الما دة 61ل ننا

129ل

وهاذه الصاورة

نن الخط قريبة نن العمد هذذا ن قبل المع لو الطبم حادوث الن يةاة الم وقعاة ايقةاب
القصد نن غير العمد هم اورة الخط إلى قصاد اح ما لم وهاق ياص الفقارة

ل نان

الم دة 34ل يقوب ب يراقم ال م نص و كون الةريمة يمدية إذا وقع الف يل ي ئو
إجرانية لفعة ه قدم يةي ق بتً المخ شرة بكدوثه ل .
وي فح ةن هذه الصورة نن الخط ة ور نة ل القصاد االح ما لم حيا ةن كاتً
ننهمااا يقاااوم يةاااى ينصااار ال وقاااع ه لمعااا لو الطبااام هااام كااال ننهمااا ي وقاااع الن يةاااة
اسجرانية ك ثر نمكن لفعة

ولكن الخط نع ال وقع يف رق ين القصاد االح ما لم هام

ةن اسرادة هم اشول ال ة إلى الن يةة اسجرانية بينم هام ح لاة القصاد االح ما لم
كون اسرادة واضكة هم ا ة ه إلى الن يةة 122ل.
رابعااا ً ااااور الخطااا غيااار العمااادي  :ةورد المشااارن العراقااام هااام المااا دة 37ل
يقوبا ب -ال اام ساابق اسشا رة إليها  -مةااة اااور لةخطا غياار العماادي وناان ااتل
اس قراء النص المذكور يخةص إلى ةن هن ك يويين نان ااور الخطا غيار العمادي :
اور لةخط الع م واور لةخط الخ ص ه ن اور الخط الخا ص ههام اسهما ل
والريوية ويدم االي ب ه ويادم االح يا ش وةنا ااور الخطا العا م ههام يادم نرايا ة
القوايين واشيظمة واشوانر وسنوضح المقصود بكل اورة نن هذه الصور :
 -1اسهماا ل  :وهااو ةن يغفاال المعاا لو الطباام القياا م بماا يق فااي واجااب الكيطااة
والكااذر لي فا دل حاادوث الن ا ئو اسجرانيااة ويعباار اسهم ا ل ياان الخط ا إذا يش ا ياان
نوقااف سااةبم ي خااذه المعا لو الطباام حيا ل نا ينبغاام ةن ي خااذ ناان اح ي شا ب يق فاايه
الكذر ونن ش يه ةن كول دون وقون اشذل لةمري

127ل

وي م ل اسهم ل هم ارك

ةنر واجب ةو االن ن ن ين هعل يةاب ةن يا م ةو الغفةاة يان القيا م بما ينبغام لةشاخص
الم ا ن الكااريص ةن يفعة ا

حي ا يقاادم المعا لو الطباام يةااى يماال دون ةن ي خااذ ل ا

يد نن وس ئل العن ية وااله م م والوق ية 131ل.
 -2الريوية  :الم ع رف يةي ةيه الطيش والخفة ولكن المقصود هن يدم الكذق
والدراية ةي ايعدام المه رة ويقص ال ادريب وساوء ال قادير وهام نطباق يةاى نان
يقدم ةيم ل هنية ولكن نقص الخبرة الت ناة ك لمعا لو الطبام إذا ا فاح ةن نا وقاع
نن يدل يةى جهل حقيقم بواجب

شبق ً لةمب د العةمية المةاةّم بها هام الطاب كا ن

ي ةبب هم قطع العفاو الاذكري لةماري

إثنا ء إجاراء يمةياة

ا ن لا

131ل

ون ا ل

ذلك ةيف ً ن ج ء هم حكم نككمة ب ريس إذا ك ن الطبيب بعد نا وضاع الةابس يةاى
قدم الماري

ة اذ هاذا اش يار يصارخ نان شادة اشلام شاوال اشيا م ال لياة بشاكل غيار

ي دي وب لرغم نن هذا ه ن الطبيب لم يعر هذه اآلالم ةي ال ف ب ةو اه م م نن ج يبا
إلى ةن الح بعد يادة ةيا م ةن الطريقاة ال ام وضاع بها الةابس قاد سابب شاةل حركاة

ةيص

القدم واشويية الدنوية ال م غاذيه نما ةدل إلاى حادوث غنغرينا ل ال يمكان

نع لة ه إال بقطع القدمل 132ل.
 -3يدم االي با ه  :و عنام يادم القيا م بما ينبغام القيا م با ل فا دي الن ا ئو الفا رة
وهو ك سهم ل ي م ل هم سةوك سةبم انةم ينا ي ا ئو إجرانياة

133ل

لاذلك هنا ك نان

يااارل ةن اسهمااا ل ويااادم االي بااا ه نصاااطةك ن ن رادهااا ن شيهمااا يعباااران يااان نوقاااف
واحد 134ل.
ون ل ذلك ةن يخطه المع لو الطبم المةبّر ةو الع ّره ل هم قاراءة ااور اششاعة
لةمري

هيظن اسا بة كةراً وهام غيار ذلاكل هيع لةها يةاى هاذا اشسا س ويةابب

ةضراراً جةم يية لةمري

.

 -4يدم االح ي ش  :وهو ين ح لة قي م المع لو الطبم بنش ش اية بم وهو يادرك نا
قد ينش ين ذلك نن آث ر ولم ي خذ نن الوس ئل ال م كول دون كقق هاذه اآلثا ر كا ن
يةري المع لو الطبم يمةياة
ينشاا ينهاا االل هاا

ا ن ةو ح ّة ناةل لةماري

با دواب نةوثاة يعةام ب يا قاد

ونااع ذلااك ال ي خااذ ناا يكااول دون ذلااك كاا ن يقااوم ب عقيمهاا ةو

اس ا بداله ب ا رل نعقمااة وهاام قاارار لمككمااة ال ميي ا هاام العااراق نيّ ا ب بااين ياادم
االي ب ه ويدم االح ي ش بقوله إن يدم االح ي ش ي م ل هام وقاع الف يال الن يةاة ويادم
ا خ ذ ن ينبغم لةكيةولة دون وقويه وهو ن يةمى ب لخط الوايم ةنا يادم االي با ه
ههااو ياام وقااع الف ياال حاادوث الن يةااة ويةاامى ب لخطا غياار الااوايم وهما ناان اااور
الخط وال يمكن الةمع بينهم هام ح لاة واحادة ووااف الكا دث ي يةاة يادم اح يا ش
ويدم اي ب هل 137ل.
 -7ياادم نرايا ة القااوايين واشيظمااة واشواناار  :هااذه الصااورة ال ك ا
المقصااود ننه ا

إلااى بي ا ن

شين ا ساابق وةن ةشااري له ا هاام ثن ي ا البكا هاام نكفاار الكااتم ياان

ن اولااة نهنااة الطااب دون اار يص وناان المفيااد هاام هاذا الموضااع ةن يشااير إلااى ةيا
يرل بعفهم ةن إيراد يادم نرايا ة القاوايين واشيظماة واشوانار ضامن ااور الخطا
ا ة ا ه غياار سااديد ذلااك ةن الخط ا ال ي كقااق بمةاارد نخ لفااة القااوايين وإيم ا يةااب ةن
واهر جميع ين ار الخط هم حق الف يال ةي هام ح لاة يادم كقاق ةياة ي يةاة ها ن

الف يل ال ية ل ين جريمة سببه
نا ك يا

طئ وإيم يةا ل يان نخ لفاة القا يون ةو النظا م إذا

فاامن ج ا اءاً جن ئي ا ً لماان يخ لفه ا

المخ لفااة ولاايس ياان الخطا

136ل

وهن ا يةااد ةن المةااؤولية ق ن ا ياان

ويكاان يؤيااد هااذا الاارةي ويشا يع شيا اشقاار إلااى

الكقيقة والمنطق .
نة ًَ /درجة الخط الطبام المةا وجب لةمةاؤولية الةن ئياة  :ثا ر الخاتف باين
الفقه ء حول ن إذا ك ن المع لو الطبم ية ل ين الخط ةي ً ك ي درج ا

ساواء ةكا ن

جةاايم ً ةم يةاايراً ةم ةياا يةااب سنكاا ن نةاا ئة ةن يق اارف طاا يةااى درجااة ناان
الةة نة وقد ايقةم الفقه ء حول هذا الموضاون إلاى هاريقين اشول نانهم يميا باين
الخط الةن ئم والخطا الماديم ه لقا يون الةنا ئم ال يع قاب إال يةاى الخطا الةةايم
ةنا الخط ا المااديم هي ااواهر ةي ا ً ك ي ا درج ا
ضرراً ب لغير هية م نر كب ب ل عوي

جةاايم ً ك ا ن ةم يةاايراً ن ا دام قااد الكااق

وبن ًء يةي ال يمكان نةا ئةة المعا لو الطبام

جن ئي ً إال إذا ك ن الخط الذي اق ره جةيم ً .
بينم يذهب الفريق اآل ر نن الفقه ء إلى اي ق د الفريق اشول بقولهم ةن ال فرقة بين
الخط ا المااديم والخط ا الةن ا ئم يةااى ةس ا س درجااة الةة ا نة ال قااوم يةااى ةس ا س
اااكيح وساان ّدهم هاام ذلااك ةن اااور الخطاا ال اام ةوردهاا قاا يون العقوباا ب ةااع
يب را ها ل شامل ةي إ ااتل بواجاب الكيطاة والكااذر ودون فرياق باين نا يكاون ننها
جةيم ً ةو يةيراً .
وقد رجح هم الفق هذا الرةي شن ق يون العقوب ب ال يعةق ب

العق

يةاى درجاة

جة نة الخط

بل حصول ي يةة ض رة يرل هيه نن الةةا نة نا يةا ديم ةريمها

يةيه

ونن ثم ها ن المعا لو الطبام يةا ل يان طئا الفنام ةو الما دي ساواء

والعق

ةك ا ن جةاايم ً ةم يةاايراً شااريطة ةن يكااون نؤكااداً ث ب ا ً بوضااوح وةساافر ياان ي يةااة
يةرنه الق يون 139ل.
ويبدو ةن القف ء قد ة ذ ب ال ةا ه اش يار حيا ي ةناب هام ةحك نا اسشا رة إلاى
الخط الةةيم

ههو ية وجب ةحي ي ً ط نؤكداً ث ب ً بوضاوح وهام ةحيا ن ة ارل

جهاتً نطبقا ً ب اااول العةاام والفاان الطبام واشااردب ةحك نا يةااى ةن المعا لو الطباام

يةا ل ياان إهم لا سااواء ةكا ن طئا جةايم ً ةم يةاايراً نا دام الخطا ظا هراً ال يك ماال
يق ش ً هقهي ً خ ةف هي اآلراءل 132ل.
س دس ا ً  /العتقااة الةااببية بااين ط ا المعا لو الطباام والن يةااة اسجرانيااة  :ال يكفاام
لقي م المةؤولية الةن ئياة لةمعا لو الطبام ثباوب وقاون طا ننا

بال يةاب ةن يففام

هااذا الخط ا إلااى ضاارر ناار بت با ار با ش العةااة با لمعةول بكيا ال يمكاان ةن ي صااور
حصول الن يةة الف رة لو لم ي م اق راف الخط
اسا بة لية لةخط وي شئة ين

ويةي هذي يةاب ةن يكاون اشذل ةو

ةي قي م يتقاة ةكيادة باين الخطا والفارر بكيا

لو ايعدن هذه العتقة ايعدن نةؤولية المع لو الطبم بع ً لذلك 137ل.
وهن ك ثتث يظري ب قية هم نعي ر يتقة الةببية وهم يظرية ع دل اشساب
ويظرية الةبب المتئم ويظرية الةبب اشقول 141ل وسنوج ه يةى ال والم :
 -1يظرية ع دل اشسب

 :ونف دها المةا واة باين جمياع العوانال ال ام ةا هم هام

إحاداث الن يةااة اسجرانيااة وبمعنااى آ اار ةن العتقاة الةااببية عااد ن ااواهرة بااين الفعاال
والن يةة ن ى ثب ةن الةةوك اسجرانام كا ن ةحاد العوانال ال ام سا هم هام إحاداثه
ولو ك ن يصيب هم ذلك ضعيف ً وقةيتً .
 -2يظرية الةبب المتئم الك همل  :ونفا د هاذه النظرياة ةن يتقاة الةاببية نا باين
الفعل اسجرانم والن يةة اسجرانية عد ن واهرة ن ى ثبا ةن نقادار نةا همة الةاةوك
اسجرانم هم إحداث الن يةة يم ل ب لنةبة إلى العوانل اش رل ال م سا هم نعا هام
إحااداثه

قاادراً نعين ا ً ناان اشهميااة والخطااورة بكي ا يكااون ك هي ا ً وا ا لك ً بطبيع ا

ل كقيق الن يةة الف رة .
 -3يظريااة الةااببية المب شرة الةاابب اشقااولل  :ونف دهاا ةياا ال يع ااد إال ب لةاابب
اشس س الف ّع ل هام إحاداث الن يةاة اسجرانياة ةنا غياره نان اشساب

ه ع بار نةارد

ظروف ةو شروش س يدب هذا الةبب هم إحداث ةاك الن يةاة ويةيا ها ن الف يال ال
ية ل ين الن يةة إال إذا ك ي ن صةة ا ص الً نب شاراً بفعةا

ةي ةن هعةا هاو الةابب

الف ّع ل ةو اشقاول هام حادوث الن يةاة وإذا اد ة يوانال ة ارل باين يشا ش الف يال

وباين الن يةااة ايقطعا يتقاة الةااببية بااين هعال الف ياال والن يةااة ح اى وإن ك يا

ةااك

العوانل ن لوهة .
ةن نوقف المشرن العراقم نن العتقة الةاببية هةةّاده هام ياص الفقار ين 1و2ل
 -1ال ية ل شخص ين جريمة لم كن ي يةة لةةوك

نن الم دة 27ل يقوب ب بقول

اسجرانم لكن ية ل ين الةريمة ولو ك ن قد س هم نع سةوك اسجرانام هام إحاداثه
سابب آ ار سا بق ةو نع اار ةو الحاق ولاو كا ن يةهةا

 -2ةنا إذا كا ن ذلاك الةابب

وحده ك هي ً سحداث ي يةة الةريمة هت ية ل الف يل هم هذه الك لة إال يان الفعال الاذي
ار كب ل .
وقد ا ةف الفق العراقم هم كديد المنكى الذي اي هة القف ء العراقم هم كديد
نعي ر يتقة الةببية نن تل بني واحدة نن النظري ب ال تثة الة لفة الذكر ههن ك
نن يرل 141ل ةن القفا ء العراقام قاد ة اذ ااراحة بنظرياة عا دل اشساب
قدير المةؤولية الةن ئية هقد اي د ب شسب

الة بقة والتحقة يةى ار ك

هام شا ن
الفعال ولام

ي طةااب سااول ةن هعاال الة ا يم هااو الع ناال اشول هاام كريااك العواناال اش اارل هقااد
قف نككمة ال ميي هم العراق هم إحدل قرارا ها إذا كا ن هعال الما هم هاو الةابب
المكرك لةعوانل اش رل الم نوية ال م ةهف إلى نوب المةنم يةيا هيكاون الما هم
نةئوالً ين هذه الن يةةل 142ل.
بينم يرل بعفهم اآل ار 143ل ةن القفا ء العراقام نما تً بموقاف نككماة ال مييا
قد ة ذ بنظري ين نع ً وهما

عا دل اشساب

والةابب المتئامل ناع نيّال واضاح -يةاى

رةي هااؤالء -إلااى اي م ا د يظريااة الةاابب المتئاام وياارون ةن ساابب ذلااك هااو ه ا جس
القف ء العراقم هم الكرص يةى كقيق العدالاة بعادم مكاين نةارم نان اسهاتب نان
العق

لمةرد ةن يظرياة الةابب المتئام ضايقة النطا ق ويادم شامول بار ب لعقا

لمةرد ةن يظرية ع دل اشسب
الف يل المةؤولية ين ةسب
ب ل ونراده .

ذاب يط ق شاديد المروياة هام اال ةا ن بكيا ي كمال
ة رل س هم هم كقيق الن يةة نا ك يا ل خطار يةاى

ويرل آ رون 144ل ةي م اي م د يظرية عا دل اشساب
وإيم ا نااع بع ا

ال فااييق ناان يط قه ا

ولكان لايس يةاى إشتقها

وذلااك ب ا ن قيّااد اي ف ا ء الةااببية بااين الةااةوك

اسجراناام والن يةااة اسجرانيااة بشاارش كف يااة الةاابب الط ا ر وحااده سحااداث الن يةااة
اسجرانية دون ةن يفيف إلى ذلك شرش اسا قتل الةابب الاذي فايف يظرياة عا دل
اشسب

إلى شرش الكف ية .

ي بين لن نم سابق ةن القفا ء العراقام وحراا ً ننا يةاى كقياق العدالاة وإحقا ق
الكق يراه رة يطبق يظرية ع دل اشسب

و رة يفايق نان يط قها و ا رة ة ارل

يطبااق يظريااة الةاابب المتئاام حةااب ظااروف ونتبةا ب الواقعااة المعروضااة ةن نا
وحرا ً نن يةاى يادم إهاتب نةارم نان العقا

ونع قباة إيةا ن بار

ولكننا وهام

نكفار الكااتم ياان نةاؤولية المعا لو الطباام يةاد ةيفةاان نةا نين ب يياد الاارةي الق ئاال
ب ش ذ بنظرية ع دل اشسب
نةؤولية المع لو الطبم بصفة

نع ال فييق نن يط قه بعا

الشامء هام يطا ق قريار

اة يظراً لصعوبة إثب ب العتقة الةببية بةبب عقاد

الةةم اسية يم لطبيع الفةيولوجية غير المعروهاة نا دام طا المعا لو الطبام قاد
س ا هم هاام كريااك العواناال اش اارل ال اام ةحاادث الن يةااة اسجرانيااة وحف ظ ا ً يةااى
اكة اسية ن حم ية حي ا
المري

ول يا دة يقظاة المعا لو الطبام وحاذره ةثنا ء ال ع نال ناع

.

وشبق ً لةقوايد الع نة ه ي ال يرهع المةؤولية ين المع لو الطبم ةن يكون المري
يفة وقع نن شمء نن الخط

وذلك ةن طا المةنام يةيا يخفاف نةاؤولية الةا يم

بمقدار ن يكون هذا الخط قد س يد يةى وقون اسا بة هذذا بةغ نن الةة نة نقاداراً
ي ف ا ءل نع ا

ط ا الة ا يم

عااين نراي ا ة ذلااك هاام قاادير العقوبااة هااذذا ك ا ن ط ا

المةنم يةي هو الةبب هم حدوث الن يةة هذن يتقة الةببية نقطع بين ةاك الن يةاة
و ط الة يم ونن ال ب هم هذا الش ن ةي ال يعد ط نن المري

رهفا يتجا ً

ةو جراحة نن ش يه ةن صةح ن ةهةده المع لو الطبم .
ةنا إذا ةسااهم نااع طا المعا لو الطباام هاام إحااداث الن يةااة ي ناال آ اار ال يمكاان ةن
ينةااب إلااى شااخص نا ك طااور الماار

ةو نفا يف

نما قااد يااؤدي إلااى ياادم يةا ح

العت

هذيا ال يقطاع يتقاة الةاببية

وكا ن هاذا الع نال نما يمكان وقعا و ةنبا

ونن ثم ال يؤثر هم نةؤولية المع لو الطبم 147ل.
يخةااص إلااى القااول ةيا يمكاان ةن نقطااع العتقااة الةااببية بااين ط ا المع ا لو الطباام
والن يةااة اسجرانيااة ال اام حاادث لةمااري

 -وب ل ا لم ال يُة ا ل المع ا لو الطباام ينه ا

جن ئي ً -هم يدة ح الب ننه  :اسا غراق طا الماري

لخطا المعا لو الطبام ك ةا و

الةري ب المكددة لةعت ةو االس خدام الخ شه لةعت

والك دث الفة ئم ك لكة ساية

غير الم وقعة وغير الم لوهة لةمري

لبع

اشدوية وال م خر ين النط ق العةمام

الم ا لوف والم عاا رف يةي ا هاام المة ا ل الطباام وهااذا ن ا قف ا ب ا نككمااة الاانق
الفريةاااية هااام  12ييةااا ن 1726

146ل

وة ياااراً طااا الةهاااة المن ةاااة ةو المصااانعّة

لةعت .
ونن الةدير ب لذكر ةن يشير إلى ةي قد اس قر قف ء نككمة النق
اش ااذ بنظريااة ع ا دل اشسااب

المصرية يةى

هاام ش ا ن قاادير المةااؤولية الةن ئيااة هاام الةاارائم غياار

العمدية حي قفا هام إحادل قرارا ها رابطاة الةاببية كاركن نان ةركا ن جريماة
الق ل الخط

طةب إسن د الن يةة إلاى الة ياب ونةا ئة ينها ش لما ك يا

فاق ناع

الةااير العا دي لطنااور وةن طا الغياار وناانهم المةناام يةيا يقطااع رابطااة الةااببية
ن ى اس غرق ط الةا يم وكا ن ك هيا ً بذا ا سحاداث الن يةاةل

149ل

وقفا كاذلك

ن ى ق ن العتقة الةببية بين ط الة يم وبين الفارر الاذي وقاع ههام ظال ق ئماة
ولو ع وي ناع طئا هام إحاداث الفارر ةساب
الشيخو م ةو إهم ل العت ل

142ل

ة ارل سا بقة ةو الحقاة ك لفاعف

وقف ةيف ً إن هعل الغير يرهع المةؤولية يان

اشيم ل ال شخصاية ةو يخفاف ننها إذا اي بار هاذا الفعال طا هام ذا ا وةحادث وحاده
الفرر ةو س هم هي ل 147ل.
ونن المفيد ةن يشير إلى ةن قدير الق ضم الةن ئم ل واهر العتقة الةببية باين طا
المع لو الطبم والفرر الذي لكق ب لمري
طوراب المر

ليس ب شنر الةهل إذ ك ياراً نا خ ةاف

الواحد لغير سبب نعروف نم يةعل ةك ر اششب ء المع لةين إلم نا ً

بمهن ح ئراً ةن نه

دون ةن ية طيع بي ن العوانال ال ام ةثارب هام ساير المار

ةو

ي يةة العت

و بع ً لذلك شادد القفا ء هام قاديره لعتقاة الةاببية باين طا المعا لو

الطبم والفرر الذي ةا

المري

نقرراً اس بع ده إذا لم ي ب يةى وج اليقين

ةن ط المع لو الطبم قد ةهفى إلى حدوث الفرر بكي لواله لم وقع 171ل.

اخلامتة

هم

م بك ن الم واضع حول المةؤولية الةن ئية ين الطب الشاعبم ال باد لنا نان

إياااراد نااا وااااةن إليااا نااان اسااا ن ج ب ونااا يطماااح هيااا نااان وااااي ب ويب ااادة
ب الس ن ج ب ةوالً :
 -1نرب المةؤولية الةن ئية لةمعا لو الطبام بمراحال ن عاددة مشاي ً ناع طاور هان
المع لةااة حي ا باادة العاات الطباام ب ل اادر ناان كااون حرهااة نقصااورة يةااى الكهنااة
والمشاااعوذين والااادج لين وناااديم الطاااب ثااام طاااورب شااايئ ً هشااايئ ً إلاااى ةياااد رجااا ل
ن خصصااين هيهاا

وكااذا الكاا ل ب لنةاابة لةمةااؤولية الةن ئيااة لةمعاا لو باادةب بكويهاا

نعدونااة شن ال نةااؤولية يةااى نم رساام الطااب اشوائاال ب ي ب ا رهم ننفااذي سرادة هللا
ساابك ي و عاا لى وال اي اارا

يةااى حكاام هللا ياا وجاال وناان ثاام طااورب هااذه

المةؤولية ح ى واة إلى إي ال ةقصى العقوب ب بكق المخطئين هم الكقل الطبام
ناان اسياادام والقطااع والب اار إال ةن اسا قرب هاام العصاار الكاادي يةااى المة ا ئةة ياان
اش ط ا ء المهنيااة الةةاايمة ال اام ال يااذر هيه ا

شن اال ة ه ا ب ال شااريعية والقف ا ئية

ا ةه ا هاام نة ا ل المةااؤولية الطبيااة إلااى ال وهيااق بااين المص ا لح المخ ةفااة و كقيااق
ال وا ن بين نصةكة المع لو الطبم المهنمل ونصةكة المري

ذلك ةن إثقا ل ك هال

المع لو الطبم ب لمةؤولية يش ّل يش ش هم يات المرضاى كما ةن إيفا ءه نان بعاة
ة ط ئ يفقد المري

ثق هم نهنة الطب لذلك عين االي دال وال وست هام ال قادير

بكي يؤدي كقق قوايد المةاؤولية الطبياة إلاى اشمئنا ن كال نان اششبا ء والمرضاى
يةى حد سواء .
 -2نن اتل اسا عرا

ال اايل ال ا ريخم لةمةاؤولية الةن ئياة لةمعا لو الطبام

وجدي ةن الشريعة اسستنية الغراء قد ني ّ ب هم هذا الخصاوص باين المعا لو الطبام
الة هاال والمعا لو الكا ذق ها شول نةا م ب لفاام ن وي كماال المةااؤولية ك نةااة ويةي ا
ضم ن ن ة ةف نن ن لا

ولايس نان نا ل ي قة ا

ويةيا ةيفا ً يقوباة يقررها ولام

اشنر ل كون ل ج ا ًء يةى ن اق ره يداه نان ن اولاة نهناة الطاب دون يةام ودراساة

نن

ةن المع لو الك ذق هت نةاؤولية يةيا

ش لما وقاع الفارر يةاى الماري

المع لةة وك ن المع لو ن ذوي ً ل ب لعت ولم يقع نن
الفرر ال يمكان وقعا ةو ف ديا

نان

ط ةثنا ء هاذا العات ش لما ةن

وقاد لخاص ةبان القايم شاروش رهاع المةاؤولية يان

المع لو الطبم بم يةم  :ة -ةذن المري

ةو نواهق يةى ةسةو العات

 -ةن يكاون

المع لو ن ذوي ً نن الش رن  -ةن يكون نعروه ً ب لعةم والمعرهة هم المةا ل الطبام د-
ةن يكون الخط المن و لةفرر ال يمكن دارك وغير ن وقع ً نن المع لو الطبم .
 -3بين لن نن اس عرا

ن اي وييو الطب الشعبم ةن الطب الشعبم كم دة قاد

يكون ن نون الة يب هم ك ير نن اشحوال شي ال يةبب نف يف ب ج يبياة وهاو كما
يق ل إن لم ينفع ههاو ال يفارل لكان الخطاورة كمان هام بعا
نن قبل بع

المم رسا ب الخ شئاة

المع لةين ب لطب الشعبم  -وب ش ص الةهةاة والمك ا لين نانهم -وال ام

كون ذاب ي ئو طيرة وض رة يةى اكة وستنة الم طبب بهذا النون نن الطب .
 -4هن ك يون نن الطب الشاعبم والم م ال با لعت ب لموسايقى والاذي يفام ةبك ثا ً
رائدة هم هذا المة ل ةحر ب ي ئو شيبة هم يت العديد نن اشنرا

و صواا ً

يةى المة ول العربم لةدك ورة يبيةة نيخ ئيال يوسافل وال ام حصاة يةاى شاه داب
قديرية ي لمية هام هاذا الشا ن فياد ري دي ها لهاذا المةا ل وهنا ك ةبكا ث ة ارل هام
بريط يي والوالي ب الم كدة اشنريكية وروسي ننذ ي م  1761هم هذا الش ن .
 -7واةن نن تل البك ةن نن المش كل ال م ي يره الطب الشاعبم هام بعا
ناان ةيواي ا ك ا لعت ب شيش ا

واشدويااة الطبيعيااة ةن المع ا لو الطباام يةمااع بااين

وظيف ااين ةو اااف ين هاام ذاب الوق ا
المرضااية ويصااف له ا العاات

ههااو يقااوم باادور الطبيااب حااين يشااخص الك لااة

ويقااوم باادور الصاايدلم حااين يقااوم ب ركيااب الاادواء

وهااذه المتحظااة ةغفةه ا الك ياار ناان هقه ا ء الق ا يون الةن ا ئم وهااذا اشناار يةعةن ا ناان
الدي ة إلى ال وسع هم يط ق نةؤولية المعا لو الطبام هام هاذه الك لاة شيا وكما هاو
نعةوم ةن ال يةو ق يوي ً لةصيدلم ةن يم رس نهنة الطب دون ر يص وكذا الكا ل
ب لنةاابة لةطبيااب ال يةااو ل ا نم رسااة نهنااة الصاايدلة هةكاال ننهم ا ق يويه ا ويظ نه ا
الخ ص به .

 -6هام نكفاار نن قشااة نوضاون رق اسباار دون اار يص وجادي ةن هنا ك رةيا ً
هقهي ً يذهب إلى جاوا عطيال النصاوص الة ائياة مشاي ً ناع العارف وقاد ي رضان
هذا الرةي وةوردي يةي يدداً نن المآ ذ .
 -9هن ك يد ًد نان اآلراء الفقهياة حاول المنكاى الاذي اي هةا القفا ء العراقام هام
كديد نعي ر يتقة الةببية بين ط المعا لو الطبام والفارر الاذي لكاق با لمري
وقااد شا يعن الاارةي الااذي يااذهب إلااى اش ااذ بنظريااة عا دل اشسااب
يط قه بع

الشمء هم قرير نةؤولية المع لو الطبام بصافة

نااع ال فااييق ناان
ااة يظاراً لصاعوبة

إثب ب العتقة الةببية بةبب عقد الةةم اسية يم لطبيع الفةيولوجية غير المعروهاة
ن دام ط المع لو الطبم قد س هم هم كريك العوانال اش ارل ال ام ةحادث الن يةاة
اسجرانية وحف ظ ً يةى اكة اسية ن حم ية حي ا
وحذره ةثن ء ال ع نل نع المري

ول يا دة يقظاة المعا لو الطبام

.

 -2لاام يع اار يةااى قااراراب لمككمااة ال ميي ا هاام العااراق ةسااوة بمككمااة الاانق
المصريةل ةقرب هيه المةؤولية الةن ئية لطشب ء المع لةين ةو الصي دلة ةو ربما قاد
كون هنا ك قاراراب ولكنها قةيةاة ةو يا درة ويع قاد ةن هاذا اشنار يعاود لعادة ةساب
ننه :
ة -المك ية المرنوقة لطشب ء والصي دلة هم المة مع العراقم ال م كول غ لبا ً دون
اسقدام يةاى نق ضا هم ج ائيا ً ةو ةن هنا ك وجها ً قفا ئي ً بعادم ال شاةيع يةاى ن ال
هكذا ديا ول لفةاح المةا ل لطشبا ء لتر ةا ل واسبادان هام المةا ل الطبام نرايا ة
لمصةكة ي نة دون المصةكة الخ اة .
 -قد يةة الطره ن غ لب ً إلى عوي

نر

ين شريق الصةح دون الةةاوء إلاى

القف ء نراي ة لةمعة الطبيب المهنية .
 المككمااة المخ صااة والمرهويااة ةن نه ا الااديول القف ا ئية ي ا دةً ن ا ةة ا إلااىاالس ا ع ية ب شب ا ء آ اارين كخبااراء ل كديااد يااون الخط ا وجة ا نة الفاارر الااذي لكااق
با لمري

والااذي قاد يكصاال ةحي يا ً ةيا نان غياار المعقاول وبككاام ال ن لاة ةن يخطّا

شبيب شبيب ً آ ر إال ن يدر .

ةن ال واي ب ههم :
 -1نان اتل اسا عرا

العات با لقرآن الكاريم والرقاى واشحارا

هن ك العديد نن ضع ف النفاوس الاذين يةا غةون جهال بعا

باين لنا ةن

البةاط ء وساذاج هم نان

ةجل كقيق ربح ن دي ب سام العات با لقرآن وهاذا اشنار يةامء إلاى سامعة اسساتم
والمةةمين والمةف لةنظر ةن القا يون بقام اا ن ً إ اء هاذه المم رسا ب لاذلك يارل
ضرورة د ل المشرن ل نظيم هذا اشنر نن ج يبين :
الة ياااب اشول  :ةن يكاااون هنااا ك إياااتم نااانظّم ونااادروس هااام نةااا لة ال ااارويو
لةمع لةين  -شن لإليتم دوراً طيراً هم ال ثير يةى ك يار نان الم ةقاين نان النا س –
ةنب ا ً ال ا تش اشناار يةااى الن ا س ولكاام ال ية ا غل هااذا الموضااون ناان قباال بع ا
المك لين والمشعوذين الذين ال يم ّون إلى الدين بصةة وإيما همهام الوحياد اسا غتل
البةط ء والةذ نن الن س شجل الربح الم دي ليس إال .
والة يب ال يم  :ةن كاون يمةياة االس شاف ء شخصاية قادر المةا ط ن بمعناى ةن
يرقم اسية ن يفة كم ك ن المري

هم يهد الرسول صل يرقم يفةا

وح اى لاو

رق ا ه غيااره ه لرقيااة نة ييااة كماا يةااب ةن كااون يمةيااة الرقيااة لةغياار -إن ةج هاا
الق يون -ق ارة يةاى اششاخ ص المع مادين نان قبال المراجاع اسساتنية وهاق إجا ة
ةاولية نن هذه المراجع ننع ً الس غتل الن س ب سم الدين و شوي سمع لدل ي ناة
المة مع .
 -2يوااام ب ا ن يص ا ر إلااى إجااراء دراس ا ب نعمقااة حااول العاات ب لموساايقى ناان
ااتل ه ا ح دوراب-سااواء ب لاادا ل ةم ب لخ ا ر  -سيااداد كااوادر ن خصصااة هاام هااذا
المة ل نن ةجل إق نة نراك بك ية ن خصصة هم هذا المفم ر ةسوة ب لادول العربياة
اش رل كمصر واشردن وال سيم ةي هم الوق الك ضار يةاري هام اشردن وهام
المعهااد الااوشنم لةموساايقىل طبيااق بري ا نو لةعاات ب لموساايقى لمة ا يدة 41ل شفاال
يراقم لة خةص نن اآلث ر النفةية لةكرو .
 -3نن تل نن قشة نوضون العت ب لو

ب سبر الصاينية ورغام ةن هاذا الناون

نن الطب الشعبم ليس ل ةث ر ج يبية نةكوظة هفتً ين ةيا ال يما رس إال بصاورة

ي ا درة سااواء هاام العااراق ةو الااوشن العرباام يمون ا ً إال ةين ا يوااام بفاارورة ةن ال
ي رك نشرين العراقم هذه المة لة دون نظيم وةن ي د ل نان اتل قصار نم رساة
العت بهاذه الطريقاة يةاى اششبا ء المم رساين ذوي الخبارة والك ااةين يةاى شاه دة
برة و ر يص ةاولم نن و ارة الصكة حف ظ ً يةى الصكة الع ناة لعماوم ةهاراد
المة مع .
 -4يااديو المشاارن العراقاام إلااى الاانص يةااى يقا

ناان يا اول نهنااة ال وليااد دون

ااار يص وذلاااك نااان اااتل عاااديل يظااا م نم رساااة المهااان الصاااكية المااارقم 11ل
والص در هم  1762/9/24دون رك هذا اشنار لةقواياد الع ناة شن هاذا النظا م هاو
ال شااريع المخا ص ب نظاايم هااذا اشناار كما يااديو و ارة الصااكة إلااى نظاايم حمااتب
نيدايياااة لفااابت القااا بتب غيااار الم ذويااا ب – صواااا ً هااام اشقفاااية والناااواحم –
وإد لهن هم دوراب طويرية ن هم ب ب ر همن ة و ب اال با ر والادورة مانح
إج ا ة نم رسااة المهنااة وناان لاام ة ا و ذلااك ك ااب عهااداً بعاادم نم رسااة هااذه المهنااة
نة قبتً وةن عر
وهم

لةعق

هم ح لة العود إلى ذلك .

م بك ن يب هل إلى العةم الع ي ةن يكون قد وهقنا هام ةاةيت الفاوء يةاى

هذا الموضون الكيوي والمهم وةضفن ولو لبنة لمن يةةك الدر يين
ةن الكمد

ر الع لمين .

وآ ر ديوايا
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 -6وال شدد هام نةاؤولية اششبا ء هام العصار البا بةم يشا ب لما يةاري ح ليا ً هام
الوالي ا ب الم كاادة اشنريكيااة حي ا ةن المك ا كم ال شاادد هاام قبااول دي ا ول
المةؤولية الطبية نم ح ّمال اششبا ء الشامء الك يار نان الوقا والما ل وبا ب
نن الفروري ةن يؤ ّنن الطبيب يةى ة ط ئ المهنياة نما رهاع كةفاة ال ا نين
يةى العت الخ شه ثتثة ةضع ف نم ك ي يةي قبل الكر الع لمياة ال يياة
وقااد راهااق ذلااك ااديم هاام نة ا ول العن يااة الطبيااة وغااتء ه ا حش هاام قيمااة
الخدن ب الطبية لمة بهة ك ليف ال نين يةى العت الخ شه .وقاد لاوح هام
الوالي ا ب الم كاادة اشنريكيااة ةن هئااة كبياارة ناان اششب ا ء وقف ا ياان نم رسااة
العماال الطباام وباادةب نرحةااة ال ق يااد هاام ساان نبكاارة وذلااك ف دي ا ً لةمخ ا شر
الكبيرة ال م كيت بمهنة الطب والوضع هم هرية نش ب لم هو يةي الكا ل
هم الوالي ب الم كدة اشنريكية ولكن لام يصال إلاى يفاس درجاة الخطاورة كما
هااو الكاا ل هناا ك  / .هاام فصاايتب ذلااك ةيظاار  :الق ضااية نيةاام النااويري
نةؤولية الطبياب هام لبنا ن النشارة القفا ئية الةبن يياة ن  11س 1797
ص 1274ون بعده .
 -9الةاافر المقاادس  :ك ا ةمااع هي ا اسقااراراب ال اام ك ي ا فاار يةااى كاال
نري ةن يذهب بعد شف ئ إلى المعبد ويذكر لةكهنة ةيرا نرض والعات
الذي شفم نن  .وك ن يش مل الةفر المقادس يةاى 42ل ك با ً نةاب إلاى اوب
آلا الككمااة ينااد قاادن ء المصااريين وهااو يشاامل نةمويااة الصااةواب وواجبا ب
المةوك ثم المع رف الطبية هم س ة نةةداب ك وي يةاى ال ر ياب  :ال شاريح
واشنرا وةدواب الةراحة واشدوية وةنارا العياون وةنارا النةا ء :
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 -111شعن  247لةنة  44ق جةةة 1794/3/11ص. 263
 -111يق
 -112يقااا
ص. 122

 4ين ير  / 1739ةورده ننير ري

حن

 13ديةااامبر  / 1761ةورده ننيااار ريااا

المرجع الة بق ص.124
حنااا

المرجاااع الةااا بق

 -113اانص الفقاارة 1ل الم ا دة ناان الم ا دة 411ل يقوب ا ب يراقاام يةااى ناان ق اال
شخص ً ط ةو ةبب هم ق ة نن غير يمد ب ن ك ن ذلك ي شئ ً يان إهما ل ةو ريوياة
ةو ياادم اي ب ا ه ةو ياادم اح ي ا ش ةو ياادم نراي ا ة القااوايين واشيظمااة واشواناار يع قااب
باااا لكبس والغرانااااة ةو بذحاااادل هاااا ين العقااااوب ينل وهاااام ق باااال المااااواد 6/221
و17/222ل يقوباااا ب هريةاااام والماااا دة 232ل يقوباااا ب نصااااري والماااا دة 342ل
يقوب ب إن را م والم دة 171ل يقوب ب لبن يم .
 -114نص الفقرة 1ل الما دة نان الما دة 413ل يقوبا ب يراقام يةاى نان اي ادل
يمداً يةى آ ر با لةرح ةو الفار ةو ب ر كا هعال آ ار نخا لف لةقا يون هةابب لا
ةذل ةو نرض ً يع قب ب لكبس ندة ال يد يةى سنة وبغرانة ال ياد يةاى ن ئاة دينا ر
ةو بذحدل ه ين العقوب ينل وهام ق بال الما دة 21/222ل يقوبا ب هريةام والما دة
244ل يقوب ا ب نصااري والم ا دة 171ل يقوب ا ب لبن ا يم والم ا دة 343ل يقوب ا ب
إن را م .
 -117د.يبااد المهاايمن بكر جاارائم االي ااداء يةااى اششااخ ص واشنااوال دار النهفااة
العربية-نصر  1791ص.134
 -116د .رنةااايس بهنااا م القةااام الخااا ص هااام قااا يون العقوبااا ب ننشااا ة المعااا رف-
اسسكندرية  1722ص. 329
 -119جناااادي يبااااد المةااااك الموسااااوية الةن ئيااااة
ص. 243

 7ش 1743 1هقاااارة326

 -112د .نكماااود يةياااب حةااانم شااارح قااا يون العقوبااا ب -القةااام العااا م ش 6دار
النهفااة العربيااة -نصاار  1727ص / 664ولإلشااتن يةااى ن يااد ناان ال عريف ا ب
لةخط ا غياار العماادي ةيظاار  :ةنياار هاار يوسااف ط ا الطبيااب ناان الن حيااة الةن ئيااة
والمدييااة نطبعااة المك ااب الة ا نعم الكاادي ب سسااكندرية  2119ص / 7ري ا
ننياار حن ا المرجااع الة ا بق ص / 24د .ةس ا ن يبااد هللا ق يااد المةااؤولية الةن ئيااة
لةصي دلة المرجع الة بق ه نش ص39وص. 37
 -117د .هخري يبد الر اق الكدي م شارح قا يون العقوبا ب -القةام العا م نطبعاة
ةوهةي ال ن ن -بغداد  1772ص. 312
حنااا المرجاااع الةااا بق ص / 34د.ه يكاااة نكماااد قاااوراري
 -121ننيااار ريااا
المرجع الة بق ص / 211ةنير هار يوساف المرجاع الةا بق ص / 17د .هخاري
يباااد الااار اق الكااادي م شااارح قااا يون العقوبااا ب -القةااام العااا م المرجاااع الةااا بق
ص.312
 -121هام فصايتب ذلاك ةيظار  :رائاد ك نال يار شاروش قيا م المةاؤولية الة ائياة
الطبية المؤسةة الكدي ة لةك  -لبن ن  2114ص / 29د .ه يكاة نكماد قاوراري
المرجع الة بق ص / 213د .يبد الكميد الشواربم المرجع الة بق ص. 211
حناا المرجااع الةاا بق ص / 27د .نكمااود يةيااب حةاانم
 -122ننياار رياا
ق يون العقوب ب -القةم الع م المرجع الة بق ص. 669
 -123رائد ك نل ير المرجع الة بق ص . 21
 -124د .ةسااا نة يباااد هللا ق ياااد المةاااؤولية الةن ئياااة لةصاااي دلة المرجاااع الةااا بق
ص. 72
 -127رائااد ك ناال ياار المرجااع الة ا بق ص / 22ةنياار هاار يوسااف المرجااع
الة بق ص / 11ولإلشتن يةى فصيتب اآلراء الفقهية حول هذا الموضون ةيظار
 :د .ةس نة يبد هللا ق يد المةؤولية الةن ئية لةصي دلة المرجع الةا بق ص 72ونا
بعده .
 -126د .ةسااا نة يباااد هللا ق ياااد المةاااؤولية الةن ئياااة لةصاااي دلة المرجاااع الةااا بق
ص / 73وهاام يفااس المعنااى ةيظاار :د .هخااري يبااد الاار اق الكاادي م شاارح ق ا يون
العقوب ب -القةم الع م المرجع الة بق ص. 313
 -129ننير ري

حن

المرجع الة بق ص. 29

 -122المرجع الة بق الموضع يفة .
 -127هم فصيتب ذلك ةيظر  :د .ن هر يبد شويش الدرة شارح قا يون العقوبا ب-
القةم الخ ص ش 2ج نعة الموال  1779ص  216ون بعده .

 -131هاام هااذا المعنااى  :د .هخااري الكاادي م شاارح ق ا يون العقوب ا ب -القةاام الع ا م
المرجع الة بق ص. 317
 -131رائد ك نل ير المرجع الة بق ص . 33
 -132هم هاذا المعناى  :د .جما ل إباراهيم الكيادري شارح ةحكا م القةام الخا ص نان
قا يون العقوبا ب العراقاام  2الةاارائم الواقعااة يةااى اششااخ ص ويةااى اشنااوالل
نك باة الةاانهوري – بغااداد  2117ص / 161د .يبااد الكميااد الشااواربم المرجااع
الة بق ص / 212سمير يبد الةميع اشودن المرجع الة بق ص. 421
 -133حكاام نككمااة با ريس هاام  1747 /3/1ةشا ر إليا ننياار ريا
الة بق ص. 21
 -134ننير ري

حن

حنا

المرجااع

المرجع الة بق ص. 31

 -137د .نا هر يبااد شااويش المرجع الةا بق ص /212د .جم ا ل إبااراهيم الكياادري
المرجع الة بق ص .161
 -136قرار نككمة ال ميي المرقم  1914هم  1721/2/16ةش ر إلي د .هخاري يباد
الر اق الكدي م شرح ق يون العقوب ب -القةم الع م المرجع الة بق ص. 311
 -139د .ن هر يبد شويش الدرة المرجع الة بق ص. 217
 -132هم فصيتب ذلك ةيظر  :د .يبد الكميد الشاواربم المرجع الةا بق ص211
حن المرجع الة بق ص / 22ةنير هر يوساف المرجاع الةا بق
 /ننير ري
ص / 12د .ةس ا نة يبااد هللا ق يااد المةااؤولية الةن ئيااة لةصااي دلة المرجااع الةاا بق
ص / 49د .ه يكة نكمد قوراري المرجع الة بق ص. 214
 -137اساااا ئن ف دباااام  2111/2/2رقاااام  2111/2971جاااا اء يقاااا إناااا را م
 2111/11/29الطعناااااااا ن رقماااااااا 241و 242لةاااااااانة  22يقاااااااا إناااااااا را م
 1777/11/31الطعاان رقاام  73لةاانة  . 21ةشا ر إلاايهم  /د .ه يكااة نكمااد قااوراري
المرجع الة بق ص. 217
 -141د .ه يكة نكمد قوراري المرجع الة بق ص. 216
 -141هااام فصااايتب ذلاااك ةيظااار  :د .ضااا ري ةيااال نكماااود البةااايت هااام قااا يون
العقوبااا ب -القةااام العااا م ش 1دون دار لةنشااار  2112ص / 62د .هخاااري يباااد
الر اق الكدي م شرح قا يون العقوبا ب -القةام العا م المرجاع الةا بق ص/ 172
حن المرجع الة بق ص / 113د .جما ل إباراهيم الكيادري المرجاع
ننير ري
الة بق ص. 27

 -142هاام فصاايتب ذلااك ةيظاار  :د .هخااري يبااد الاار اق الكاادي م شاارح قاا يون
العقوب ا ب -القةاام الع ا م المرجااع الة ا بق ص / 211د .جم ا ل إبااراهيم الكياادري
المرجع الة بق ص. 31
 -143قرار نككمة ال ميي المرقم  3263هم  1793/2/12ةش ر إلي د .هخاري يباد
الر اق الكدي م شرح ق يون العقوب ب -القةم الع م المرجع الة بق ص. 214
 -144هم فصيتب ذلك ةيظر  :د .ض ري ةيل نكماود المرجاع الةا بق ص64
وص.67
 -147هاام فصاايتب ذلااك ةيظاار  :د .يةاام حةااين الخةااف و د .سااةط ن يبااد القاا در
الشا وي المبا د الع نااة هاام قا يون العقوبا ب شبااع يةااى يفقااة و ارة ال عةاايم العا لم
والبك العةمم  1722ص 147ون بعده .
 -146د .ه يكة نكمد قوراري المرجع الة بق ص. 217
 -149ةش ا ر إلي ا  :د .ةس ا نة يبااد هللا ق يااد المةااؤولية الةن ئيااة لةصااي دلة المرجااع
الة بق ص. 62
 -142يق
ص. 121

جن ئم  12ةك وبر  1764ةش ر إلي  :ننير ري

حن

المرجع الةا بق

 -147يق جن ئم  21يوهمبر  1733ةش ر إلي  :د .ةس نة يبد هللا ق ياد المةاؤولية
الةن ئية لةصي دلة المرجع الة بق ص. 61
 -171شعن رقم  311جةةة  1766/1/ 29ةش ر إلي  :ةنيار هار يوساف المرجاع
الة بق ص. 42
 -171د .ه يكة نكمد قوراري المرجع الة بق ص. 217
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