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المريض بالمخاطر الطبية
دراسة مقارنة
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*
أحمد الصادق بلحاج جراد

امللخص
إزاء التطورات التكنولوجية املتواترة والطارئة عىل املعدات واآلالت املخصصة ألعامل
التشخيص والعالج واالكتشافات املتعاقبة النامجة عن أبحاث الطب احليوي وما قد يرتتب
عنها من حوادث تلحق يف الغالب أرضارا غري مألوفة باملرىض ،ونظرا ملا سبق هذا املعطى
الطبي من تنامي إملام العامة باملعطيات األساسية املتعلقة بالعديد من جوانب النفاذ للمعلومة
الطبية ،كان من الالزم االنتقال بطبيعة العالقة بني الطبيب ومريضه من الوصاية الطبية املطلقة
إىل الرشاكة التدرجية يف اختاذ القرار املالئم للتدخل الطبي وفقا للحالة الصحية للمريض،
والتي تستوجب تبصريه بحقيقة حالته يف احلال ويف املآل وما تتطلبه من تدخالت قد حتيط هبا
خماطر معتربة .فمن جهة يقتيض مبدأ معصومية اجلسد أنه ال يمكن املساس بجسد الذات
البرشية إال بعد موافقتها املستنرية ،ومن جهة أخرى تتطلب ممارسة املهنة الطبية حدا أدنى من
األمان القانوين بام يكفل أخذ املبادرة وتطوير سبل التشخيص والعالج وفقا ملسؤولية تغلب
اجلانب الفني للطبيب عىل تعهداته اإلنسانية .لذا كان من الالزم البحث عن معادلة بني هذين
املتطلبني ،وقد كان فقه القضاء الفرنيس سباقا يف أخذ املبادرة غري أن اجتهاداته مل تستقر عىل
نطاق حمكم قادر عىل حتديد مدقق للمخاطر الواجب اإلعالم عنها مما كان حافزا للمرشع
 أجيز للنرش بتاريخ .2017/8/23
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الفرنيس للتدخل سعيا منه إلعادة ترتيب املعادلة ،يف حني أن بقية التجارب القانونية تراوحت
إسهاماهتا بني إدراج املخاطر الطبية ضمن نطاق واجب اإلعالم دون حتديد خلصائصها ،أو
اإلحجام عن إقرار قواعد عامة حتدد نطاق هذه املخاطر تاركة للقضاء حرية االجتهاد مما يدل
عىل صعوبة ختلصها من إرث الوصاية الطبية كام هو الشأن بالنسبة للقانون التونيس ،وقد
كانت هذه الوضعية دافعا القرتاح نطاق مأمول للمخاطر الواجب اإلعالم عنها وفق ما يكفل
عىل األقل من حدود دنيا الحرتام احلرمة اجلسدية للمريض وما يراعي الفرضيات اخلصوصية
وما تتطلبه من تطويع هلذا النطاق.
الكلامت الداللية :التزام الطبيب بإعالم املريض – املخاطر الطبية – الغرر العالجي –
احلرمة اجلسدية للمريض – الوصاية الطبية -الكشف الوايف عن املخاطر الطبية – الكشف
املالئم عن املخاطر الطبية.

املقدمة
ملا كانت التدخالت الطبية مسلطة عىل اجلسم البرشي الذي حيظى بحرمة جتعله يف مأمن
من كل اعتداء قد يطاله ،فإن إباحتها عىل أساس استعامل احلق املخول لألطباء ملامرسة مهنتهم
وفقا لضوابط معينة( )1ال متيض إال إذا استوفت الرشوط املتطلبة قانونا( ،)2والتي من ضمنها
( )1تنتفي الصفة غري املرشوعة عن العديد من األفعال املستهدفة للجسم البرشي كلام توفر سبب من أسباب
اإلباحة التي من ضمنها استعامل احلق املخول للفاعل واملجسد بخصوص النشاط الطبي يف ممارسة الطبيب
ملهنته وفق ًا ملا هو مقرر ترشيع ًا ،يراجع يف تفصيل إباحة التدخالت الطبية عىل جسم اإلنسان :عبد الفتاح
مصطفى الصيفي ،قانون العقوبات ،النظرية العامة ،دار املطبوعات ،اإلسكندرية ،مجهورية مرص العربية،
ص 464وما بعدها؛ أمحد فتحي رسور ،الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،ط ،1985 ،2ص 598؛ يوسف بويش ،اجلسم البرشي وأثر التطور الطبي عىل نطاق محايته جنائي ًا،
دراسة مقارنة ،رسالة للحصول عىل درجة الدكتوراه يف القانون اخلاص ،جامعة أبو بكر بلقايد ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية بتلمسان ،2013-2012 ،ص  91وما بعدها.
( )2ليعترب التدخل الطبي عىل اجلسم البرشي ضمن أسباب اإلباحة يتجه توفر الرشوط التالية-1 :ممارسة
الطبيب ملهنته بموجب ترخيص من السلطات ذات النظر-2 ،أن يراعي يف تدخله األصول املهنية بام هو
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احلصول عىل الرضاء الواعي واملستنري للمريض ،باستثناء احلاالت امللجئة الستبعاده(.)3
وهو رشط يستوجب مفرتضا أوليا لتحقيقه يتمثل يف تعهد الطبيب بواجب اإلعالم حيث
يتعني تبصري مريضه بالتدخالت الطبية الالزمة للكشف عن حالته الصحية احلالية واملرتقبة
والسبل الكفيلة بمعاجلته أو بتمكينه من اخلدمة الطبية املطلوبة وبالنتائج املرتتبة عنها.
غري أن املسار التارخيي للعالقة بني الطبيب واملريض ال يتضمن إشارات واضحة حول
احلرص عىل أن يكون رضاء املريض بالتدابري العالجية نامجا عن إرادة واعية ومستنرية بقدر
ما اقتفى منحى أحاديا جيعل من الطبيب ،بحكم معارفه العلمية ومهاراته املهنية ومكانته
االجتامعية ،يامرس وصاية حقيقية عىل املريض فينتقي ما يراه أوفق من تدابري ملحاولة عالجه
دون لزوم احلصول عىل موافقته التي تعترب قد حصلت فعال منذ حلظة عرض حالته الصحية
عليه( .)4وكان الطبيب ال يرى حرجا يف تزويد مريضه بكل ما يتعلق بحالته الصحية ،لكن
متعارف عليه وفق ًا للقواعد العلمية التي تفرضها ممارسة املهنة -3،الغرض املرشوع من التدخل -4،احلصول
عىل الرضاء املستنري للمريض؛ يراجع :حممد صبحي نجم ،قانون العقوبات ،القسم العام ،النظرية العامة
للجريمة  ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ،2002 ،ص 200وما بعدها؛ سليامن عبد املنعم ،النظرية
العامة لقانون العقوبات ،دراسة مقارنة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان ،2003 ،ص 376وما
بعدها؛ نرص الدين مروك ،احلامية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري واملقارن والرشيعة
اإلسالمية ،دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية ،معهد احلقوق بن
عكنون ،جامعة اجلزائر ،1997-1996 ،ص278؛ منصور عمر املعايطة ،املسوولية املدنية واجلنائية يف
األخطاء الطبية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،2004 ،ص28؛
رمضان مجال كامل ،مسوولية األطباء واجلراحني املدنية ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،مرص،2005 ،
ص63؛ يوسف سهيل الصويص ،مسوولية الطبيب بني حقوق املريض ومتطلبات القانون احلديث ،عامن،
األردن ،ص.57
()3كاحلالة االستعجالية القصوى التي ال يسمح معها عامل الزمن بفسحة من الوقت لتبصري املريض ،أو عندما
يكون املريض متخلف األهلية أو حينام يعرب عن موقفه برفض قبول املعلومات حول حالته الصحية وطرق
معاجلتها ،يراجع:
Anis LADHAR, La faute et la responsabilité en matière médicale, c.p.u. La Manouba, tunisie,
2014, p.n149, p.77ets.

بلعيد بوخرس ،خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،اجلزائر ،2011 ،ص  67وما بعدها.
()4من سامت الوصاية الطبية أن املريض كان خيضع بصفة تامة إىل تعليامت طبيبه عىل مستوى أساليب الكشف
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ليس لغرض احلصول عىل رضائه املستنري بل ملزيد تدعيم ركائز وصايته عليه من خالل
حتذيره من العواقب التي قد تلحقه كلام نتج عنه سلوك خمالف لتعليامته(.)5
لكن العديد من التغيريات العلمية واالجتامعية الطارئة منذ بداية القرن املايض سامهت
يف تغيري النظرة للعالقة بني الطبيب واملريض ليقع االنتقاص شيئا فشيئا من الصبغة األحادية
عىل مستوى اختاذ القرار الطبي الذي كان بيد الطبيب ليصبح حمل حوار ثنائي بني الطرفني،
فربزت اإلرادة املشرتكة للطرفني كعنرص مؤثر يف العالقة بينهام مقابل األفول التدرجيي
للوصاية الطبية .فلقد عرفت العلوم الطبية يف السنوات املاضية تطورات مذهلة ومتعاقبة
تتعلق باألساس باستعامل تقنيات جديدة ومعدات تكنولوجية عالية الدقة ما فتئت تثبت
قدرات فائقة عىل التشخيص والعالج ،لكن ترتبت عنها يف املقابل العديد من املخاطر
املستحدثة وذات العواقب اجلسيمة أو حتى املجهولة ،كالعالج اجليني والتطبيقات الطبية
للتقنيات الليزرية ومستحدثات طب التجميل والتقويم العضوي(...)6كام ال يمكن إنكار ما
طرأ عىل التدخالت الطبية من توسع يف النطاق ،حيث كانت تنحرص إىل حدود املايض
القريب يف إطار ضيق ال يتعدى يف الغالب الصبغة العالجية البحتة ليتوسع جماهلا خلدمة أبعاد
اجتامعية أو نفسانية أو حتى اقتصادية جتعل اخلدمة الطبية املقدمة ال تستوجب بالرضورة
عىل حالته وتدابري عالجه نظرا ً لعامل الثقة االجتامعية التي كانت موكولة يف القطاع الطبي وجلهل املريض من
جهة أخرى بالعلوم الطبية ،فينقاد إىل اتباع ما يرتاءى له من تدابري مناسبة بكل خضوع وثقة ،يراجع:
Beatrice AKNINE, L'évolution de devoir d'information du praticien vis-à-vis du patient,
memoire pour le diplôme d'université d'expertise medecine-dentaire, faculté de chirurgie
dentaire, université Paris7, 2011, p.4et5.
)5(Au moyen-âge, le chirurgien français Henri DE MOMDEVILLE tenait les propos suivants:
" Le moyen pour le chirurgien de se faire obéir de ses malades, c’est de leur exposer les dangers
qui peuvent résulter pour eux de leur désobéissance. Il les exagérera si le patient a l'âme brave
et dure ; il les adoucira et les atténuera ou les taira si le malade est pusillanime ou bénin, de
crainte qu'il ne se désespère", cite par Sanaa MARZOUG, L'obligation d'information
médicale, mémoire de l'Ecole nationale de la santé publique. Ecole nationale de la santé
publique, Rennes, 2000, p.5; L.PORTES, A la recherche d'une éthique médicale, P.U.F. Paris,
1955, p.155.

( )6يراجع :جابر حمجوب عيل ،دور اإلرادة يف العمل الطبي ،دراسة مقارنة ،جملس النرش العلمي ،الكويت،
 ،2000ص 67؛ عبد الكريم مأمون ،حق املوافقة عىل األعامل الطبية وجزاء اإلخالل به ،دراسة مقارنة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة  ،2006 ،ص120؛ حممد حسن قاسم ،إثبات اخلطأ يف املجال الطبي ،دار اجلامعة
اجلديدة ،اإلسكندرية ،2006 ،ص159؛
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وجود مريض بل طالب خدمة جسامنية معينة تلبية ألغراض شخصية( .)7وأخريا وكنتيجة
طبيعية لالنتشار احلثيث للوسائل املمكنة من احلصول عىل املعلومة وتنامي املستوى الثقايف
لألفراد واختاذ السلطات العمومية لسياسة التثقيف الصحي ،مل تعد املعارف الطبية عىل
مستوى العديد من املعطيات األساسية حكرا عىل أهل املهنة ،بل أضحت من عنارص
مكونات الثقافة العامة لدى العديد من األفراد.
ولقد تآزرت هذه املعطيات الواقعية مع نظريهتا القانونية نحو إقرار واجب الطبيب
بإعالم مريضه ،وكانت املنطلقات من وحي اجتهادات فقه القضاء بتزكية من الفقه( ،)8ثم ما
لبث أن تدخل املرشع الفرنيس بموجب أحكام املادة  35من جملة واجبات الطبيب( ،)9إىل أن
وقع التوافق عىل أنه يتعني عىل الطبيب إعالم مريضه بحالته الصحية احلالية واملرتقبة من

( )7للمحافظة عىل اللياقة وحتسني املظهر اجلاميل كالطب التجمييل والتقويمي والسياحة االستشفائية واملساعدة
الطبية عىل اإلنجاب والتربع بالدم أو باألعضاء. .
( )8إذ ترجع بداية االجتهادات القضائية يف إلزا م الطبيب بإعالم مريضه إىل أربعينيات القرن املايض بمناسبة
القرار الشهري الصادر عن حمكمة التعقيب الفرنسية يف  28جانفي ( 1942قرار  )TESSIERحيث أقرت
املحكمة بمسوولية الطبيب نظرا ً إلحجامه عن إعالم مريضه بطبيعة التدخل اجلراحي الذي سوف جيريه عىل
يده وبنتائجه املحتملة وباخليارات العالجية البديلة .gaz.pal.1941.1.p.177; :وتواصل نفس االجتهاد
بصدور قرار  29ماي  1951وقرار  21فيفري  1961إىل أن أصبح متواترا ً ،يراجع:
Beatrice AKNINE, op. cit. p.8 et 9.
)9(Article 31al1 du code de déontologie médicale issu du décret n95-1000du 6 septembre
1995: " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu’il soigné ou qu'il conseille, une
information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui
propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses
explications et veille à leur compréhension. " .

وجتدر اإلشارة إىل أن جملة واجبات الطبيب الفرنسية كانت قد صدرت سنة  1947ثم أدخل عليها حتويرات يف
ثالث مناسبات يف سنوات ،1995 ،1979 ،1955،ومل تتضمن واجب اإلعالم إال بموجب تنقيح وذلك
بصفة مقتضبة  .1979كام أن املرشع الفرنيس أشار رصاحة لواجب الطبيب بإعالم مريضه بموجب أحكام
املادة  41من أمر  14يناير  1974املتعلق بتنظيم طرق عمل املراكز الطبية واملستشفيات املحلية ،وهو ما يشري
إىل االنتقال املتأخر نسبي ًا من الصبغة األخالقية لواجب اإلعالم إىل الصبغة القانونية ،يراجع:

'François VAUSSY," L'information des patients et le juge depuis la loi du 4 mars 2002", memoire de l
Ecole des hautes etudes en santé publique, Université de Rennes1, 2010, p4 et 5.
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جهة ،وبالتدخالت الطبية املقرتحة ملحاولة شفائه من جهة أخرى( .)10وال شك أنه من بني
العنارص املتعلقة هبذه التدخالت الطبية ما قد يلحق هبا من خماطر يتعني تبصري املريض هبا
مسبقا  ،وذلك بالرجوع أساسا إىل قيمة كرامة الذات البرشية التي من بني مقتضياهتا الغزيرة
التصدي لكل اعتداء عىل احلرمة اجلسدية إال يف حاالت اإلباحة املحصورة رشعا ووفقا
لرشوط معينة من ضمنها توفر الرضاء املستنري للمستهدف بالتدخل( .)11فضال عن أن تكاثر
) (10يراجع:
Pierre SARGOS, "L'obligation d'informer le patient", petites affiches, 22 sept. 1999, n 189, p. 9; Nathalie
;ALBERT, “Obligation d'information médicale Et tresponsabilité ", R.F.D.A., 2003, p.353 et spec. p.355
Yes LACHAUD, Laurence AVELINE," La responsabilité médicale pour défaut d'information: De
l'évolution de la jurisprudence a une nécessaire réforme législative ", GAZ.PAL, 17-06-1999, p.853 et s.

مراد بن الصغري ،مدى التزام الطبيب بتبصري "إعالم املريض" ،دراسة علمية تأصيلية مقارنة ،جملة احلقوق،
الكويت ،ع  ،2010 ،4ص  ،265وخاصة الصفحتني  282و  .283وهو املوقف الذي اختذه فقه القضاء
التونيس تأثرا ً بنظريه الفرنيس حيث ورد يف حكم ابتدائي صادر عن املحكمة اإلدارية ما ييل" :وحيث استقر
الفقه والقضاء املقارن عىل اعتبار أنه بخالف حاالت التأكد والتعذر ،فإن األفضل يف التدخالت الطبية التي
خيضع هلا املريض أن يقع إعالمه مسبق ًا بصورة مبسطة وواضحة بنوع املرض الذي يشكو منه ومدى تطوره
وبيان األعامل الرضورية لشفائه وتوضيح حظوظ نجاحها واملخاطر الناشئة عنها ،".. .حكم عدد 12148
مورخ يف  2مارس  ،2007جمموعة قرارات املحكمة اإلدارية  ،2007ص55؛ ونفس العبارات تقريب ًا كانت
قد اعتمدهتا نفس املحكمة يف حكمها عدد  17526املورخ يف  30ديسمرب  ،2005جمموعة قرارات املحكمة
اإلدارية  ،2005عدد25؛ ويف قرار استئنايف صادر عن نفس املحكمة عدد  25245مورخ يف  2مارس ،2007
جمموعة قرارات املحكمة اإلدارية  ،2007عدد .42
()11حول تأصيل واجب اإلعالم بالرجوع إىل قيمة الكرامة بوصفها حائ ً
ال دون املساس باحلرمة اجلسدية
للمريض دون موافقته املتبرصة واملستنرية ،يراجع:

" RTDCIV 2005, P.19 ET S; " Les mutations du concept juridique de dignité " A.GARAY,
;Consentement aux actes médicaux et droits des patients", GAZ.PAL, 1999,p.27 et s
B.GLORION, "Le consentement et ses aspects déontologiques" ,GAZ.PAL, 1999, p.5 et s.

فواز صالح ،مبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية يف جمال األخالقيات احليوية (دراسة مقارنة) ،جملة جامعة دمشق
للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد  ،27ع  ،2011 ،1ص  247وخاصة ص 259؛ كام أكدت املادة الثانية
من جملة واجبات الطبيب الفرنسية عىل التزام الطبيب باحرتام الكرامة اإلنسانية .وهو ما يستنتج ضمني ًا من
أحكام الفصل الثاين من جملة واجبات الطبيب التونسية التي جتعل من الواجبات األساسية للطبيب " احرتام
النفس البرشية " .وقد سبق قرار  MERCIERالسالف ذكره هذا التأصيل ولو بصفة ضمنية:

"Comme tout chirurgien, le chirurgien d'un service hospitalier est tenu, sauf cas de force
majeur, d'obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération …en violant
cette obligation impose par le respect de la personne humaine, le chirurgien commet une
atteinte grave aux droits du malade ».
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احلوادث الطبية وما قد ينجر عنها من أرضار قد تكون يف الغالب جسيمة عىل املريض
اليعوض عنها إال إذا حتققت مسؤولية الطبيب التي الزالت مبدئيا مؤصلة عىل اخلطأ الذي
يصعب التحقق من توفره كلام وقع االلتجاء إىل أهل اخلربة ،لذلك أخذ فقه القضاء الفرنيس
بقواعد العدالة واإلنصاف عن طريق االستنجاد بواجب اإلعالم عن املخاطر الطبية كلام
نجمت أرضار للمريض من جراء التدخل الطبي وتعذر إثبات خطأ الطبيب يف التشخيص
أو يف العالج للتمكن من مساءلته عىل أساس عدم إعالمه باملخاطر النامجة عن التدخل مما
فوت عليه فرصة اختيار اإلقدام عىل العالج من عدمه(.)12
ورغم أن املرشع التونيس مل يضع نصا عاما يكرس فيه رصاحة واجب الطبيب بإعالم
مريضه بحالته الصحية وبالتدخالت املرتقبة عىل جسمه ،باستثناء أحكام املادة 33من األمر
املتعلق بضبط التنظيم العام الداخيل للمستشفيات واملعاهد واملراكز املختصة التابعة لوزارة
الصحة العمومية التي أوردت مقتضيات عامة بخصوص واجب اإلعالم ويقترص جماهلا عىل
العالقة بني الطبيب ومريضه يف إطار املؤسسات االستشفائية العمومية( ،)13فإنه جيوز االستناد
()12يراجع:
Isabelle SOUPLET," La perte de chance dans le droit de la responsabilité médicale ", mémoire
dans le cadre du D.E.A, de droit public, Université de Lille 2, Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales, 2002, p.3 et s; G.MEMETEAU, "Perte de chance et responsabilité
;médicale", GAZ.PAL, 1997,1, p.1367

صاحب ليدية ،فوات الفرصة يف إطار املسؤولية الطبية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،جامعة مولود
معمري ،كلية احلقوق .2011 ،ومن االجتهادات القضائية الفرنسية

Cass. Civ du 14-02-1965, J.C.P.G, 1966, 2, n 14753, note SAVATIER; cass, civ du 7-021990, GAZ.PAL, 1990, 2, p. 123.
وبخصوص انتقاد هذا التوجه ،يراجع:
Anis LADHAR, op.cit, n 642, p.306 et s.

( )13أمر عدد  1634لسنة  1981املورخ يف  30نوفمرب  1981واملتعلق بضبط التنظيم الداخيل للمستشفيات
واملعاهد واملراكز املختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية ،رائد رسمي عدد  77لسنة  ،1981املورخ يف 4
ديسمرب  1981و ص  ،3024املادة  " :33جيب عىل الطبيب رئيس املصلحة أو أطباء املصلحة أن يفيد املريض
باملعلومات املتعلقة بصحته طبق ًا للرشوط املنصوص عليها بقانون واجبات الطبيب كام جيب عىل الطبيب إحاطة
املرىض بالعالج املسدد هلم كلام أمكن ذلك" .كام أوردت العديد من النصوص اخلاصة املتعلقة ببعض املجاالت
الطبية أحكام ًا بخصوص التزام الطبيب باإلعالم ،فض ً
ال عن أن فقه القضاء التونيس ساهم من خالل العديد
من اجتهاداته يف تكريس هذا الواجب ،وهو ما سيقع توضيحه الحق ًا .مع اإلشارة أنه يمكن حسب األستاذ
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إىل أحكام املادة  243من جملة االلتزامات والعقود لتأصيل واجب طبيب القطاع اخلاص
بإعالم مريضه( ،)14وذلك اعتامدا عىل ما ختتزله قيمتا اإلنصاف واألمانة من ثراء يف املعاين
يقتيض االجتهاد يف خلق العديد من الواجبات لتأثيث الرابطة التعاقدية بمعطيات موضوعية
جتعلها أكثر توازنا وتدعم الثقة املرتقبة يف العقد :فاإلنصاف آلية جيتهد القايض بمقتضاها يف ما
يراه أوفق من مضافات تعاقدية الزمة ،يف حني أن األمانة ليست إال أداة يف توجيه السلوك
التعاقدي نحو السبيل األوفق املمكن من احلصول عىل املنفعة املرتقبة من العقد .لذا فبموجب
اإلنصاف يفرض القايض واجب اإلعالم عىل الطبيب ،ووفقا لقيمة األمانة جيعله ملزما بإعالم
مريضه باملخاطر النامجة عن تدخالته الطبية بطريقة تالئم وضعيته(.)15
لكن هل يتعني عىل الطبيب إعالم مريضه بكل ما يمكن أن يلحق به من خماطر صحية
نامجة عن التدخالت الطبية التي سوف خيضع هلا بام يمكنه من رؤية شمولية ملا قد يلحقه من
سلبيات فيختار بني املغامرة باإلقدام عليها أو باإلحجام وفقا إلرادة مستنرية ،أم يلزم فقط
بإعالم انتقائي يؤسس تدرجا تفاضليا بني املخاطر ال جيعلها حمل تبصري إال إذا استوفت
خاصيات معينة ترجيحا لعدة اعتبارات تنعكس باإلجياب عىل املصلحة املشرتكة للطرفني؟
تتطلب اإلجابة مراعاة اعتبارين :فمن جهة ،من الالزم صون حق املريض يف محاية حرمته
اجلسدية من التدخالت الطبية الضارة جتسيدا ملتطلبات كرامة الذات البرشية التي تستوجب
عدم املساس بمعصومية اجلسد إال بعد احلصول عىل موافقته املتبرصة مما يستوجب مبدئيا
إعالما شموليا ،وحتى ال يقع حتميله إرص املخلفات الطبية الضارة كلام انتفى اخلطأ الطبي
حممد حمفوظ وفق ًا لقواعد الـتأويل بمفهوم املخالفة استنتاج التزام الطبيب بواجب اإلعالم من خالل أحكام
الفصل  36من جملة واجبات الطبيب:
Mohamed MAHFOUDH, “L’obligation d’information du médecin en droit prive tunisien ",
R.J.L, 2006, n10, p.69 et s.

( )14يف انتظار ترشيع عرصي ينظم العالقة بني الطرفني وينتفع من التجارب املقارنة بخصوص تكريس واجب
اإلعالم وحتديد نطاقه.
( )15حول دور قيمتي اإلنصاف واألمانة يف تأثيث املحتوى التعاقدي وتطويعه وفق ًا للمنفعة املرتقبة من العقد
وتدعيم ثقته ،يراجع :أمحد بلحاج جراد ،القايض املدين وتنفيذ العقد ،أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص ،جامعة
تونس املنار ،كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس ،2009 ،ص  328وما بعدها ،وص 489وما بعدها.
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الفني فينسب الرضر حينئذ للطبيب إلخفاقه يف اإلعالم .ومن جهة أخرى يتجه ضامن حد
معقول من األمان القانوين لدى الطبيب عند مبارشته ملهنته بام خيفف عنه وطأة الرتدد عند
املبادرة باختاذ التدابري الالزمة والطرق البحثية املتاحة بام يرجع بالفائدة عىل رعاية الصحة
العامة التي جتسد إحدى األولويات احليوية لدى جل املجتمعات ،وهو ما يقتيض إما
االنتقاص من عبء واجباته اإلنسانية لفائدة التزاماته الفنية الكفيلة بطريقة مبارشة بمحاولة
عالج املريض أو حتديدا مدققا لنطاق املخاطر الطبية الواجب اإلعالم عنها حتى ال يبقى
رهني االجتهادات القضائية التي قد ال تتوافق عىل حرصها.
ولقد كانت حماوالت إقرار توازن بني مصلحتي كل من املريض والطبيب خمتلفة لدى
التجارب القانونية املقارنة ،حيث متسك فقه القضاء الفرنيس بوجوب أن تكون املخاطر حمل
واجب اإلعالم جسيمة إىل حني التدخل الترشيعي الذي أضفى عليه مرونة معتربة .كام اتسم
موقف العديد من الترشيعات العربية بااللتباس حينام اكتفت باشرتاط اإلعالم عن املخاطر دون
حتديد خلصائصها ،يف حني أن املرشع التونيس ما زال حمجام عن اختاذ هذه اخلطوة بموجب نص
عام ليتخذ فقه القضاء اجتاها متشددا نسبيا جيعله يقلد نظريه الفرنيس يف اشرتاط صبغة اجلسامة.
وهي رؤى عىل اختالفها ال متكن من إقرار معادلة حقيقية بني متطلبات كل من مصلحة املريض
والطبيب التي تقتيض من جهة أن يكون اإلعالم باملخاطر الطبية وافيا بام يمكن من تبصري املريض
وفق رؤية شمولية جتعله يتحسب مسبقا لكل خطر قد يؤثر عىل سالمته اجلسدية (املبحث
األول) ،ومن جهة أخرى تتداخل العديد من املعطيات الراجعة إىل اعتبارات ذاتية خاصة
باملريض أو إىل اعتبارات موضوعية تتعلق بنوعية اخلدمة الطبية املقدمة لتطوع نطاق املخاطر
الواجب اإلعالم عنها وفقا ملا يالئم هذه املتطلبات (املبحث الثاين).

املبحث األول:
التزام الطبيب بالكشف الوايف عن املخاطر الطبية:

ملا كانت الغاية من إلزام الطبيب بواجب اإلعالم تبصري مريضه بحقيقة حالته الصحية
وما تتطلبه من تدابري ملحاولة عالجه حتى يتخذ قراره يف جتسيد مرشوعه الطبي عن دراية
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ومعرفة وفقا إلرادة مستنرية كفيلة بحامية حرمته اجلسدية ،فإنه يتجه أن تكون املخاطر
الواجب اإلعالم عنها جدية من جهة (املطلب األول) ،وحقيقية من جهة أخرى (املطلب
الثاين) لضامن حد أدنى معقول ملا تتطلبه معصومية جسده من تدابري صيانة.

املطلب األول:
وجوب اإلعالم باملخاطر اجلدية:

اختزل الفقه والقضاء الصبغة اجلدية للمخاطر الواجب تبصري املريض هبا يف خاصية
اجلسامة (أ) ،وهو توجه ولئن كان بادئ األمر استباقيا يف درء الصعوبات النامجة عن الفراغ
الترشيعي ،فإنه ال يمكن إحاطة املريض حقيقة من إعالم واف يتضمن املخاطر األساسية
التي من املمكن أن هتدد حياته أو حرمته اجلسدية ،مما يتجه التوسع يف نطاقها ليعتد بكل ما
يساهم بطريقة جدية يف التأثري عىل إرادته (ب).
أ-اختزال املخاطر اجلدية يف خاصية اجلسامة:
دأب فقه القضاء املقارن وخاصة الفرنيس عىل اشرتاط خاصية اجلسامة يف املخاطر النامجة
عن العمل الطبي واعتبارها حدا أدنى لنطاق التزام الطبيب باإلعالم ال يمكن النزول
دونه( .)16وقد كان هذا االجتهاد حمل اقتباس من قبل فقه القضاء التونيس حيث يالحظ التأثر
بوضوح من خالل ما ورد يف حيثيات حكم صادر عن املحكمة اإلدارية بتاريخ  3مارس
( )16من ذلك مث ً
ال يف القضاء الفرنيس:
cass.civ, 21fev.1961, J.C.P 1961, 2 partie, n12229, note SAVATIER; cass. civ 17 nov.1969.
;D.1970, p.85; cass.civ, 23 mai 1973, GAZ.PAL, 1973, 2éme partie, p.885, note DOLL
cass.civ,19 Avril 1988, D.1988, somm.p.61, note J.PENNEAU; cass.civ 14 octob.1997,
J.C.P.1997. 2. 22942cass.civ,17 fev.1998 ،R.T.D.CIV 1998, p.681, obs. P. JOURDAIN
;C.E.,5 janv.2000 ،R.F.D.A, 2000,p.641; .

كام دأبت املحاكم األمريكية منذ بداية النصف الثاين من القرن املايض عىل إلزام الطبيب بإعالم مريضه باملخاطر
اجلسيمة النامجة عن تدخله وهي التي قد تلحق باملريض أرضار ًا ملحوظة ومعقدة عىل صحته أو تودي أص ً
ال
بحياته ولو كان املريض عىل علم هبا أو كان من املفرتض أن يبلغه العلم هبا ،دون املخاطر البسيطة املعتادة والتي
ال خيشى منها يف الغالب حصول خطر معترب عىل الصحة ،من ذلك احلكم الصادر عن حمكمة  Kansasسنة ،1960
واحلكم الصادر عن حمكمة  Californiaسنة  ،1972يراجع :آمال بكوش ،نحو مسوولية موضوعية عن التبعات
الطبية ،دراسة يف القانون اجلزائري واملقارن ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية  ،2011،ص 118و .119
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 2008حينام فرضت املحكمة عىل الطبيب " إعالم املريض بمخاطر ومضاعفات هذه الطرق
(الطرق العالجية) كلام كانت هتدد حياته أو قدرا هاما من سالمة جسمه حتى وإن ندر
وقوعها .كام رسخت قاعدة لدى هذه املحكمة يف أن هذه األخطار بلغت قدرا هاما من
اخلطورة ملا تسببت فيه من عجز لكامل الوجه مما جيعلها من فئة املخاطر واملضاعفات التي
وجب اإلعالم هبا "( .)17وقد اعتربت حمكمة التعقيب املريض طرفا فاعال يف عالقته بالطبيب
الذي ألزمته بإرشاكه يف "القرارات اخلطرية واالستعجالية املتعلقة بالتقنيات واألدوية
والوسائل التي ينوي اعتامدها لتشخيص املرض ومداواته "( .)18وبصفة إمجالية يبدو التوجه
نحو انتقاء املخاطر اجلسيمة دون غريها لتحرش يف نطاق واجب اإلعالم مكرسا بصفة ضمنية
من خالل العديد من االجتهادات القضائية التي تقر حق املريض يف التعويض بسبب إحجام
الطبيب عن إعالمه باآلثار اجلسامنية السلبية النامجة عن تدخله العالجي كلام ترتب عنها عجز
جزئي أو كيل لعضو أو طرف من جسده(.)19
( )17حكم صادر عن الدائرة االبتدائية السادسة باملحكمة اإلدارية ،عدد  ،2075بتاريخ  3مارس ،2008
(غري منشور).
( )18تع .مدين ،عدد  ،20241مورخ يف  13مارس  2008و غري منشور ،أورده أنيس العذار يف مولفه السالف
ذكره باللغة الفرنسية ،ص75و ،76اهلامش عدد  " :357وقد استقر فقه القضاء يف ميدان املسوولية الطبية عىل
أنه عىل الطبيب واجب طبي وعلمي وإنساين بإعالم املريض بحالته وبالقرارات التي يراها مالئمة وبالتقنيات
واألدوية والوسائل التي ينوي اعتامدها لتشخيص املرض ومداواته كام عليه إرشاك املريض يف القرارات اخلطرية
واالستعجالية وبصفة أوىل وأحرى عندما يتعلق األمر باحلاالت التي تكون فيها اخلطورة حمتملة بقطع النظر عن
نسبة االحتامل" .
( )19من ذلك مث ً
ال :حكم ابتدائي صادر عن املحكمة اإلدارية عدد  ،17526مورخ يف  30ديسمرب  2005و
جمموعة قرارات املحكمة اإلدارية لسنة  ،2005عدد  " :25من املفروض  ،عدا حاالت التأكد أو التعذر ،أن
يقع إعالم املريض مسبق ًا بصورة مبسطة وواضحة بنوع املرض الذي يشكو منه ومدى تطوره وبيان األعامل
الرضورية لشفائه وتوضيح حظوظ نجاحها واملخاطر الناشئة عنها مهام كانت استثنائية ،"... .وحسب الوقائع
املضمنة يف هذا احلكم فقد حلق باملريضة رضر جسيم متثل يف إصابتها بشلل رباعي هنائي ناجم عن انفالق الورم
الالحق بنخاعها الشوكي أثناء خضوعها للفحص بتقنية القسطرة ،مما يدل بداهة عىل مدى جسامة املخاطر التي
وقع اإلحجام عن إعالمها هبا مسبق ًا؛ وظلت املحكمة اإلدارية وفية لنفس الصياغة تقريب ًا يف العديد من
اجتهاداهتا التي يتضح من خالل خمتلف الوقائع املعروضة عليها أن املخاطر التي وقع التغافل عن إعالم املريض
هبا عىل غاية من اجلسامة ،ففي قرار استئنايف صادر عن املحكمة اإلدارية عدد ،25245مورخ يف  2مارس
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إن تواتر االجتهاد عىل وجوب االقتصار عىل املخاطر اجلسيمة دون غريها لتحرش يف نطاق
واجب اإلعالم املحمول عىل الطبيب توجد هلا مربرات ذات أبعاد تتعلق بالسياسة الترشيعية
من جهة ،وبمسائل واقعية من جهة أخرى .فعىل املستوى األول مل تضع الترشيعات املقارنة
قبل هذه االجتهادات ،وال الوطنية ،قاعدة عامة رصحية تلزم الطبيب بإعالم املريض باملخاطر
الطبية مهام كان توصيفها ،سواء كانت عىل غاية من اجلسامة أو عادية ،وذلك بسبب النظرة
التقليدية للعالقة بني الطبيب واملريض والتي كانت سائدة لعدة أحقاب زمنية وما زالت
جاثمة عىل األذهان إىل وقت ليس بالبعيد ( ،)20والتي جتعلها عالقة قائمة عىل الوصاية الطبية
املطلقة .فال يكون الطبيب بمقتضاها ملزما بإعالم املريض بظروف تدخله وخماطره بغية
إرشاكه يف اختاذ القرارات املتعلقة بالتدخالت الواقعة عىل جسده ،بل فقط حيذره من مغبة
عصيان أوامره وعدم التقيد بنصائحه .ويف حماولة للتعديل التدرجيي هلذه النظرة التي ال حتمل
الطبيب التزاما باإلعالم أصال ،والسعي نحو حلول ذات بعد إنصايف واضح تتجه نحو عدم
 ،2007جمموعة قرارات املحكمة اإلدارية لسنة  ،2007كانت املخاطر جمسدة يف صمم هنائي وتام حلق املريضة
بعد خضوعها لعم لية جراحية عىل األذن (وقد أقرت املحكمة اإلدارية نفس املوقف بمناسبة نظرها يف مطلب
تعقيب هذا القرار :قرار تعقيبي صادر عن املحكمة اإلدارية عدد  ،38643مورخ يف  31ديسمرب ،2007
جمموعة قرارات املحكمة اإلدارية لسنة  ،2007عدد)75؛ ويف قرار استئنايف صادر عن نفس املحكمة عدد
 ،27988مورخ يف  7أفريل  ،2011جمموعة قرارات املحكمة اإلدارية لسنة  ،2011ص  ،430كان الرضر
الالحق باملريضة جمسد ًا يف العقم؛ ويف قرار آخر صادر عن نفس الدائرة لنفس املحكمة ,عدد  ،27458مورخ
يف  29جوان  ،2011نفس املرجع ،ص ،434حلق املريض شلل نصفي مقرتن بعجز جنيس كأثر ناجم عن
عملية جراحية عىل عموده الفقري مل يقع إعالمه مسبق ًا بمخاطرها؛ ويف قرار صادر عن حمكمة االستئناف بتونس
عدد  ،48788مورخ يف  29أفريل  ،1998املجلة القانونية التونسية ،1999 ،ص  201أصيبت املريضة بشلل
نصفي عىل إثر خضوعها لتقنية التخطيط الدماغي بواسطة املسرب دون إعالمها مسبق ًا بمخاطرها؛ وهو نفس
التوجه يف القرار الصادر عن نفس املحكمة عدد  ،95747مورخ يف  4جوان  ،2003جملة القضاء والترشيع،
عدد 1لسنة  ،2005ص  ،137حيث أصيبت املريضة بشلل جزئي يف وجهها ناجم عن عملية جراحية أجرهتا
عىل أذهنا.
()20يراجع:
Ahmad ISSA, La responsabilité médicale en droit public libanais et français, thèse pour obtenir
le grade de docteur en droit de l’université de Grenoble, université libanaise, école doctorale
de sciences juridiques de Grenoble, école doctorale de droit et sciences politiques
administrative et économiques de Beyrouth, 2012, p128; Sana MARZOUG, op.cit. p.5.
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حتميل املريض لوحده إخفاقات التدخالت الطبية الالحقة بجسده يف حالة افتقاد اخلطأ الفني
يف جانب الطبيب ،بدأ االجتهاد القضائي يبني لبنات لتحديد نطاق واجب اإلعالم والتي
من بني عنارصها وجوب إعالم املريض باملخاطر الطبية عىل أن يقترص عىل ما يتعلق منها
باملخاطر اجلسيمة كخطوة أوىل مرحلية يتحمل فيها املريض نسبة من املخاطر طاملا أن
املجهودات الطبية موجهة لفائدته بغية ختليصه من علته ،فإن ترتبت عنها بعض املخاطر التي
ال تصل إىل الصبغة اجلسيمة فام عليه إال حتملها ،عسى أن تتغري النظرة للعالقة بني الطبيب
واملريض فيقبل املرشع عىل حتديد املخاطر الواجب اإلعالم عنها.
أما عىل املستوى الثاين ،فإن لالقتصار عىل املخاطر اجلسيمة دون غريها لتكون ضمن حمل
االلتزام باإلعالم ،آثار يغلب أن تكون إجيابية بالنسبة لكل من املريض والطبيب .فغالبا ما
تكون احلالة النفسية للمريض حمتاجة إىل مواساة وطمأنة تزيح قدر اإلمكان رهبته من املرض
وجتعل إرادته متجهة نحو اختيار أقوم السبل الطبية ملحاولة شفائه .فإذا كان الطبيب ملزما
باإلطناب يف رسد املخاطر الطبية وبيان أنواعها وتدرجها يف اجلسامة ،فقد خيشى معه تدهور
احلالة النفسية للمريض بام ال يساعد عىل عالجه وتداخل ملختلف املعلومات والبيانات
والتحذيرات التي تلقاها من الطبيب ،فيحجم عن االختيار أصال ويفوض أمره للطبيب ،أو
خيتار طريقة عالجية غري ناجعة حلالته بصفة كلية خوفا من تبعات طرق أخرى تراءت له
غلطا خطورهتا اجلسيمة .أما بالنسبة للطبيب فإن يف إلزامه بإعالم املريض باملخاطر اجلسيمة
دون غريها محاية لبقية مهامه الفنية البحتة التي من املؤكد أهنا حتظى باألمهية البالغة نظرا
ألثرها عىل احلالة الصحية للمريض ،فال يشغل باله وال يستنفد كل أوقاته يف استكامل
متطلبات اإلعالم باملخاطر مهام كانت درجة حدهتا ،واحلال أن حدوثها من عدمه حتكمه
االحتامالت .وأسوة هبذه االعتبارات اختذ االجتهاد القضائي ،بمؤازرة فقهية ،توجها مشددا
يف تعريفه للمخاطر اجلسيمة حيث يعترب تلك املخاطر النامجة عن العمل الطبي والتي إن مل
تؤد إىل وفاة املريض فسوف تلحق به عجزا جسامنيا جمسدا يف فقدان أو نقص فادح يف وظيفة
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عضو أو طرف (.)21
إن إضفاء خاصية اجلسامة عىل املخاطر لتدخل ضمن نطاق واجب اإلعالم يعترب اجتهادا
قضائيا يفتح للمريض أوارص احلصول عىل تعويض حينام تنسد أمامه سبل االلتجاء إىل اخلطأ
الفني للطبيب .لكن التشديد يف تعريفها عىل النحو السالف ذكره ال خيلو من عديد
الصعوبات والنقائص التي تؤثر سلبا عىل متكني املريض حقيقة من هذا املنقذ.
فمن جهة أوىل جتدر اإلشارة إىل أنه وقع تقدير اجلسامة وفقا هلذه الرؤية بصفة موضوعية
جتعلها ال ختتلف من مريض آلخر  ،طاملا أنه بخالف حالة الوفاة النامجة عن التدخل الطبي،
والتي ال شك يف اعتبارها اخلطر األكثر جسامة عىل اإلطالق ،فإن انتقاء العجز الكيل أو
اجلزئي كحد أدنى لتحديد اجلسامة ال يمكن النزول إىل ما دونه ،فلئن كان جينب القضاء تنوع
الرؤى بخصوص توصيف الصبغة اجلسيمة ،فإنه تغافل حقا عن العديد من املخاطر التي
رغم أهنا ال تؤدي إىل العجز اجلسامين فإهنا تؤثر بصفة معتربة عىل احلالة الصحية للمريض بام
يغلب معها إقباله عىل التدبر لو علم هبا حقيقة قبل املغامرة باملوافقة عىل التدخل الطبي .فضال
عام يؤثر عن هذه الرؤية من تردد بخصوص درجات التشدد يف حتديد اجلسامة حينام تراوحت
( )21يعرف الفقيه الفرنيس  Pierre SARGOSاملخاطر اجلسيمة بأهنا:
"Ceux qui ont de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes,ou même esthétiques graves
;compte tenu de leurs récupérations psychologiques et sociales, J.C.P, 1997, 2, 22942, N23
كام يعرفها  Didier CHAUVAUXبأهنا تتضمن:
;"les risques de décès et les risques d'invalidité", concl. C.A. 5 janv.2000, R.F.D.A 2000, p. 641et s

وقد ورد هذا التعريف مطابق ًا ملا كان قد رصح به القضاء اإلداري الفرنيس يف هذا القرار:

"Lorsquel'acte médical, Accomplimême dans les règles de l'art, comporte un risqué de mort
ou d’invalidité, le patient doit en être informé …" ,J.C.P. G, 2000.2, 10271 .

ويوجد هلذا التوجه صدى لدى القضاء اإلداري التونيس حيث ألزمت املحكمة اإلدارية ،يف حكمها االبتدائي
عدد  2075الصادر يف  3مارس  2008والسالف ذكره ،الطبيب " بإعالم املريض بمخاطر ومضاعفات الطرق
العالجية كلام كانت هتدد حياته أو قدر ًا هام ًا من سالمة جسمه ،".. .وبالرجوع إىل أغلب االجتهادات القضائية
الفرنسية يتضح أن املخاطر اجلسيمة جمسدة يف الوقائع ،بخالف حالة الوفاة ،يف إصابة املريض بعاهة مستديمة،
من ذلك الفقدان اجلزئي أو الكيل للبرص أو للسمع أو العجز عن استعامل عضو من اجلسد أو بعض األعضاء،
يراجع:

Johanne SAISON, "Controverse sur l'étendue de l'obligation d'information médicale",
R.J.D.A, 2003, p.72 et spec.p.76.
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االجتهادات بني إقبال وإدبار عىل إدخال املخاطر اجلسيمة ذات الصبغة االستثنائية ضمن
نطاق واجب اإلعالم ليصبح متضمنا للمخاطر االستثنائية واملتواترة عىل حد سواء برشط
توافر الصبغة اجلسيمة يف الفرضيتني (.)22
ومن جهة ثانية يقتيض التسلسل الزمني لتطور هذه النظرة يف القانون الفرنيس اإلشارة إىل
تدخل املرشع لتوحيد االجتهاد القضائي بخصوص نطاق املخاطر الواجب اإلعالم عنها يف
إطار توجه يتضمن حلوال أكثر أخذا بقواعد العدالة للمريض عىل غرار العديد من
اإلسهامات الترشيعية املقارنة )23(.لكن ما يالحظ أن فقه القضاء التونيس ما زال متمسكا،
( )22حيث كانت االجتهادات الصادرة عن فقه القضاء الفرنيس مرتاوحة بني التشديد والتخفيف بخصوص
مدى متسكها باملعيار الكمي للمخاطر إىل أن وقع حسم املسألة بمناسبة قرار  14أكتوبر  1997الذي ألزم
الطبيب بإعالم مريضه باملخاطر اجلسيمة النامجة عن تدخله سواء كانت شائعة أم استثنائية:
Cass. civ. 14 octob.1997, J.C.P.G, 1997. 222942; cass.civ. 7 0ctob.1998, J.C.P.G, 1998, 2,
10179; C.E, 17 mai 2000, J.C.P.G, 2001, 2, 10462 .

وهو ما اعتمده فقه القضاء التونيس يف العديد من االجتهادات :قرار استئنايف صادر عن املحكمة اإلدارية عدد
 25245مورخ يف  2مارس  ،2007سلف ذكره " :حيث من املفروض عدا حاالت التأكد أو التعذر أن يقع
إعالم املريض مسبق ًا وبصورة مبسطة وواضحة بنوع املرض الذي يشكو منه ومدى تطوره وبيان األعامل
الرضورية لشفائه وتوضيح حظوظ نجاحها واملخاطر الناشئة عنها مهام كانت استثنائية ".. .وكذلك حكم
ابتدائي صادر عن نفس املحكمة عدد  2075مورخ يف  3مارس  ،2008سلف ذكره " :إعالم املريض بمخاطر
ومضاعفات الطرق العالجية كلام كانت هتدد حياته أو قدر ًا هام ًا من سالمة جسمه حتى وإن ندر وقوعها".. .
ونفس التوجه وارد أيض ًا يف حيثيات القرار التعقيبي عدد  20241مورخ يف  13مارس ( 2008غري منشور):،
".. .استقر فقه القضاء يف ميدان املسوولية الطبية عىل أنه عىل الطبيب واجب طبي وعلمي وإنساين بإعالم
املريض بحالته وبالقرارات التي يراها مالئمة وبالتقنيات واألدوية والوسائل التي ينوي اعتامدها لتشخيص
املرض ومداواته كام عليه إرشاك املريض يف القرارات اخلطرية واالستعجالية وبصفة أوىل وأحرى عندما يتعلق
األمر باحلاالت التي تكون فيها اخلطورة حمتملة بقطع النظر عن نسبة االحتامل.".. .
( )23من ذلك أن العديد من الترشيعات الصادرة يف هذا املجال سواء كانت سابقة أو الحقة للتجربة الترشيعية
الفرنسية تتجه نحو مقاربة ذات بعد توسعي بخصوص نطاق واجب اإلعالم مما جيعله عىل األقل متجاوز ًا لنظرة
اشرتاط املخاطر اجلسيمة لقيام واجب اإلعالم ،واالستشهادات عديدة ،من ذلك :املادتان  8-7من القانون
البلجيكي املورخ يف  22أوت  2002واملتعلق بحقوق املريض ؛املادة  630eمن املجلة املدنية األملانية كيفام
وقع تعديلها بموجب قانون  20فيفري  2013واملتعلق بتنمية حقوق املرىض حيث متيز بني النتائج املتوقعة
للتدخل الطبي واملخاطر النامجة عنه دون توصيفها سواء كانت جسيمة أم ال؛ املادة  4من القانون اإلسباين
املورخ يف  14نوفمرب  2002واملنقح لقانون  25أفريل  1986واملتعلق بحقوق املرىض؛ -املادة  44من املدونة
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ولو بصفة ضمنية ،بالرؤية التقليدية لتوصيف اجلسامة ،وال توجد إشارات للداللة عىل
استلهامه عىل األقل للتطورات احلثيثة الطارئة عىل مفهوم املخاطر اجلسيمة ،مما يدعو املرشع
التونيس للتدخل أسوة بالعديد من الترشيعات املقارنة لتحديد الصبغة اجلدية للمخاطر
الواجب اإلعالم عنها والتي ختتزل اجلسامة وتتجاوزها إىل كل ما يؤثر حقيقة عىل إرادة
املريض.
ب-التحديد املأمول للمخاطر اجلدية:
أظهرت التجارب الترشيعية املقارنة انه ال يكفي االقتصار عىل خاصية اجلسامة للمخاطر
كيفام حددت وفقا للرؤية املتشددة حتى تكتسب الصبغة اجلدية ،بل يتجه إدخال مرونة عىل
مفهوم اجلسامة وأن تشحن بخاصية ثانية تتمثل يف توارد املخاطر لتقىص مبدئيا االستثنائية
منها.
إن االقتصار عىل اإلعالم باملخاطر اجلسيمة املحددة بكوهنا املؤدية إىل الوفاة أو العجز،
والرتدد بخصوص مدى االعتداد بندرة حدوثها يتضمن إجحافا بحقوق املريض ملا يؤول
إليه من حتميله نسبة من املخاطر الطبية التي ال دخل له أصال يف حدوثها ومل يكن عىل علم
مسبق هبا إلمكانية االحرتاز عن طريق رفض التدخل الطبي .كام تؤول إىل محاية معتربة
لألطباء فتعفيهم من إرص العديد من املخاطر الطبية يف توجه ما زال يكرس ولو ضمنيا
الوصاية الطبية التي ختفف قدر اإلمكان نطاق واجب اإلعالم إىل احلد الذي قد تنفيه .لذا
يكون من األفضل ،خاصة بالنسبة للقانون التونيس حيث ال يوجد نص ترشيعي عام حيدد
نطاق هذه املخاطر الواجب اإلعالم عنها ،أن يقع التوسع يف نطاق هذه املخاطر لتشمل،
فضال عن النتائج القاتلة أو املؤدية إىل العجز اجلسامين ،احلاالت املرضية التي من شأهنا التأثري
بطريقة جدية عىل احلالة الصحية للمريض .ليقع حينئذ استبدال عبارة املخاطر املؤدية للعجز
اجلزائرية ألخالقيات الطب الصادرة بموجب املرسوم التنفيذي رقم  276/92املورخ يف  6جويلية 1992؛ -
املادة  4من القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،عدد  2016/ 4املورخ يف  2أوت 2016
واملتعلق باملسوولية الطبية.
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بتلك املتسببة غالبا يف مرض مؤثر بغية إضفاء محاية معتربة عىل السالمة اجلسدية للمريض
التي هي الغاية املركزية لفكرة اإلعالم أصال.
تقتيض محاية احلق يف السالمة اجلسدية أن يستمر جسد الشخص يف أداء وظائفه عىل
النحو الطبيعي واملألوف ،وأن يظل حمافظا عىل تكامله اجلسدي بام حيول دون تشوهيه أو
االنتقاص منه ،وأن يبقى يف مأمن من خمتلف اآلالم بام حيقق سكينته البدنية والنفسية(.)24
وتبعا لذلك فإن إمكانية إحلاق األذى هبذه األبعاد الثالثة من شأنه أن جيسد خماطر مؤثرة عىل
املريض يكون الطبيب إزاءها ملزما بإعالمه املريض ،باستثناء البعد األخري الذي تتطلب
محايته حتديد نطاق خاص لإلعالم بام جيعله مالئام للحالة النفسية للمريض.
فمن جهة أوىل خيول احلق يف التكامل اجلسدي للشخص الطبيعي االحتفاظ بجميع
مكونات جسمه عىل احلالة التي كانت عليها قبل التدخل الطبي املزمع إنجازه ،وأن ال يرتتب
عنه أي تغيريات عليها بام يؤثر بالسلب عىل متاسكها وتناسقها الداخيل أو اخلارجي أو
االنتقاص منها( .)25وبالرجوع إىل التحديد املعتمد فقها وقضاء للمخاطر اجلسيمة نجده
يقرصها فقط عىل مظهر واحد من مظاهر هذا احلق وهو االنتقاص من التكامل اجلسدي
املتمثل يف العجز ،يف حني أن مظاهر االحتفاظ باملكتسبات اجلسدية أبعد من ذلك بكثري،

( )24حول عنارص احلق يف سالمة احلرمة اجلسدية يراجع :يوسف بويش ،اجلسم البرشي وأثر التطور الطبي
عىل نطاق محايته جنائي ًا ،دراسة مقارنة ،رسالة للحصول عىل درجة الدكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر  ،2013ص  59وما بعدها؛ أكرم حممود حسني
البدو ،برييك فارس حسني ،احلق يف سالمة اجلسم ،دراسة حتليلية مقارنة ،جملد الرافدين للحقوق ،املجلد
عدد ،9السنة  ،2007 ،12ص  1وما بعدها؛
Jean-Rene BINET," protection de la personne, le corps humain ", jurisclasseur civil, art.16 a
16-14, fasc.12 .

( )25يراجع ،يوسف بويش األطروحة السالف ذكرها ،ص  66إىل ص 76؛ عمر رمضان السعيد ،رشح قانون
العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1976 ،ص 288؛ حممد عيد الغريب ،رشح قانون
العقوبات ،القسم اخلاص ،ط ،2003 ،4.ص 844؛ مروك نرص الدين ،تطور مفهوم احلامية اجلنائية للحق يف
سالمة اجلسم البرشي ،الديوان الوطني لألشغال الرتبوية ،اجلزائر ،2004 ،ص 42وما بعدها؛ أكرم حممود
حسني ،بريك فارس حسني ،الدراسة السالف ذكرها ،ص  15إىل ص.20
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ومن املؤكد أن ألغلبها تأثريا معتربا عىل احلالة اجلسدية للمريض بام جيعلها ترتقي إىل مرتبة
املخاطر املؤثرة الواجب اإلعالم عنها .من ذلك مثال أن التدخل الطبي العالجي الذي تؤدي
نتائجه حتام إىل تساقط شعر املريض أو إىل تغيريات هرمونية جتعله يصاب تدرجييا بالسمنة،
ال يمكن أن تدرج ضمن العجز الوظيفي للجسم الذي ائتلف عادة عىل أنه الفرضية الوحيدة
املجسمة للخطر اجلسيم ،ورغام عن ذلك ترتتب عنها ترسبات سلبية عىل احلالة الصحية
للمريض ،ومن املألوف أن يكون هلا بالغ التأثري عىل إرادته ،فلو أعلمه هبا الطبيب قبل
التدخل العالجي يكون من الصعب موافقته عليها أو عىل األقل يبقي لنفسه هامشا من
الرتيث والتفكري يلتمس خالله من الطبيب إمكانية إجياد طرق عالجية بديلة جتنبه قدر
اإلمكان ما كان سيلحقه من مضار .ولعل من أبلغ األمثلة املجسدة هلذه الوضعية حالة املرأة
الشابة ،املقبلة عىل زواج أو عىل شغل يفرتض مؤهالت جسامنية معينة ترتكز عىل القوام
الرشيق أو عىل مواصفات مجالية حمددة ،فتصاب بمرض يؤدي عالجه إىل فقداهنا لشعر
رأسها أو لزيادة هامة يف وزهنا ،يعترب انتقاصا واضحا يف تكاملها اجلسدي ومؤسسا ملخاطر
معتربة لو علمت هبا مسبقا قبل التدخل الطبي ،فإن الوضع الغالب يؤدي هبا عىل األقل إىل
الرتيث قبل املوافقة عليها.
ومن جهة ثانية فإن حق الشخص يف االحتفاظ بمستواه الصحي املكتسب يوحي
برضورة التوسع يف نطاق املخاطر الواجب اإلعالم عنها لتستغرق خماطر الوفاة أو العجز
فتطال كل خطر يرتتب عنه االنتقاص من هذه املكتسبات عن طريق تسبب التدخل الطبي
يف إصابة الشخص بمرض جديد أو تدهور حالته الصحية من جراء الزيادة يف استفحال
املرض القديم ولو دون أن يرتتب عن احلالتني إصابة املريض بعجز .فحامية الذات البرشية
من هذا اجلانب املتعلق بسالمتها اجلسدية تفرض حينئذ أن يتوىل الطبيب إعالم املريض بكل
املخاطر املؤثرة حقيقة عىل صحته التي قد تطرأ عليها جراء التدخل الطبي سواء بإضافة
مرض جديد أو استفحال علته ،وهو ما يوحي بداهة برضورة استبعاد املخاطر البسيطة من
نطاق واجب اإلعالم ليتحملها املريض لقاء التدخالت الطبية الواقعة عىل جسده ،والتي
ت فتقد بطبيعتها خلاصية اجلدية بالنظر لآلثار اجلانبية اخلفيفة النامجة عنها والتي يتحملها يف
98

18

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss77/2

?????? ????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? Jarad:

[د .أحمد الصادق بلحاج جراد ]

الغالب جل املرىض دون عوارض صحية تذكر.
يمكن تعريف اخلطر البسيط بأنه ذلك اخلطر الذي ال يؤثر بصفة معتربة عىل السالمة
اجلسامنية للمريض ،فال خيلف لديه يف الغالب سوى تداعيات جسامنية أو نفسانية طفيفة نظرا
لتوفر إمكانيات السيطرة عليه وفقا للتدابري الوقائية والعالجية املتاحة أو لالستئناس به عادة
مما يدرأ الرهبة منه لدى العامة ،كارتفاع درجة حرارة الطفل عىل إثر خضوعه للتطعيم ،أو
الندبات البائنة عىل موضع العملية اجلراحية يف اجلسد ،أو اآلالم املصاحبة والالحقة لتدخل
عالجي القتالع رضس وما يرافقها من مضاعفات كانتفاخ مؤقت بائن عىل الوجه.
فاخلطر البسيط يتميز وفقا هلذا التعريف بخاصيتني ومها :التأثري اليسري عىل جسم
املريض ،واالعتياد عليه .يظهر التأثري اليسري عىل جسم املريض من زاويتني :تتعلق األوىل
باملدة الزمنية الوجيزة التي تستغرقها تبعات املرض التي إن فاقت بعض الساعات فلن
تتجاوز أياما معدودات يكون خالهلا التدرج واضحا نحو التخلص من ترسبات التدخل
الطبي.أما الثانية فهي ختص العلة التي حيدثها املرض يف اجلسم والتي جيب أن تكون ذات آثار
سطحية قد تعرقل أو تنقص من الوظيفة املألوفة لعضو أو لطرف من اجلسم بصفة عرضية
ومؤقتة ،لكن دون أن ترتك به أثرا ملرضة معينة .أما االعتياد عىل اخلطر اليسري ،فهو يتجىل
بإشاعة توارد نفس اآلثار الالحقة باجلسم من جراء تدخل طبي معني تكون يف الغالب
متوقعة مسبقا مما جيعل املريض مستعدا الستعامل الوسائل الكفيلة بالتخفيف منه أو درئه
دون أن يرتب له فزعا أو رهبة من انعكاساته املحتملة.
وبالتوازي مع هذا التوجه التوسعي يف خاصية اجلسامة الالحقة باملخاطر الواجب
اإلعالم عنها التي تتأطر إمجاال يف تبصري املريض بجميع املعطيات املفيدة التي من املمكن أن
تؤثر حقا عىل حالته الصحية( ،)26يتجه عدم اإلرساف يف حتديد نطاق املخاطر لدرجة جيعلها
( )26وهو ما يلمس أيض ًا من خالل بعض التوجهات احلديثة لترشيعات عدة دول عربية ،من ذلك:
 .1املادة  44من املدونة اجلزائرية ألخالقيات الطب الصادرة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 276/92
املورخ يف  6جويلية  " :1992خيضع كل عمل طبي يكون فيه خطر جدي عىل املريض ملوافقة املريض
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تتضمن دوما وجوب اإلعالم باالستثنائية منها نظرا لغلبة السلبيات النامجة عنها والتي تطال
عىل حد سواء كل من الطبيب واملريض ،عىل الفوائد املرتقبة منها.
ويمكن يف هذا املجال اإلشارة إىل كون االجتهادات القضائية املقارنة سلكت اجتاهني
بخصوص مدى إدخال املخاطر االستثنائية ضمن نطاق واجب اإلعالم :يميض االجتاه
األول إىل وجوب إلزام الطبيب بإعالم املريض بكافة املخاطر اجلسيمة سواء كانت شائعة أو
استثنائية حتى يكون املريض عىل بينة من مجيع السلبيات التي قد تطرأ عىل صحته بام يمكنه
من اختاذ قراره وهو يف حالة تبرص تام( .)27يف حني يقرص االجتاه الثاين نطاق اإلعالم عىل
املخاطر اجلسيمة الشائعة دون غريها بغية إقرار معادلة بني مقتضيات اإلعالم الوايف
واإلعالم املفيد بام يؤول بالنفع عىل طريف التدخل الطبي :فإلزام الطبيب باإلعالم بجميع
املخاطر سواء كانت شائعة أو استثنائية جيعله منشغال هبذا الواجب عىل حساب ما تستوجبه
موافقة حرة ومتبرصة ،أو ملوافقة األشخاص املخولني منه ومن القانون ".
 .2الفقرة األوىل من املادة  2من القانون اللبناين حلقوق املرىض واملوافقة املستنرية املورخ يف  12فيفري :2004
" حيق لكل مريض يتوىل أمر العناية به طبيب أو موسسة صحية ،بأن حيصل عىل املعلومات الكاملة حول
وضعه الصحي .وتشمل هذه املعلومات :الفحوصات ،والعالجات ،والعمليات الطبية املقرتحة ،كام
تشمل منافعها ومضاعفاهتا السلبية ،واملخاطر املعهودة أو الكربى التي تنطوي عليها ،واحللول األخرى
املمكنة ،فض ً
ال عن النتائج املتوقعة يف حال عدم إجرائها .ويقتيض يف حال طرأت الحق ًا معطيات جديدة
تستدعي اختاذ قرارات جديدة ،إعالم املريض هبا أيض ًا ،عند اإلمكان" .
 .3املادة  4من القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،عدد  2016/ 4املورخ يف  2أوت 2016
واملتعلق باملسوولية الطبية.. ." :جيب عىل الطبيب بصفة خاصة االلتزام بام ييل.. .:تبصري املريض بخيارات
العالج املتاحة.. .إبالغ املريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إال إذا اقتضت مصلحته غري ذلك أو مل تكن
حالته النفسية تسمح بإبالغه ويتعني إبالغ أي من ذوي املريض أو أقاربه أو مرافقيه.. .إعالم املريض أو
ذويه باملضاعفات التي قد تنجر عن التشخيص أو العالج الطبي أو التدخل اجلراحي قبل بدء تطبيقه
ورصدها.".. .
( )27وهو املوقف املعتمد من قبل فقه القضاء الفرنيس منذ قرار حمكمة التعقيب الصادر يف  14أكتوبر ،1997
السالف ذكره ،والقرار االستئنايف الصادر عن املحكمة اإلدارية يف  9جوان  1998واملعروف بقرار :
GUILBOT " :" C.A.A Paris 9 juin 1998, GAZ.PAL, 23, 24 octobre 1998, p.76.,

وقد كان القضاء األمريكي سباق ًا يف هذا التوجه ،يراجع :آمال بكوش ،املرجع السالف ذكره ،ص 119وما بعدها.

F. CHABAS, "L'obligation médicale d'information en danger “, J.C.P. G, 2000, p.459; D.
DENDONCKER, " L’information médicale face au dualisme juridictionnel”, REV.ADM.,
2001, p.68.
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مهامه الفنية املتعلقة بالتشخيص والعالج من جهد ووقت ،مما ينعكس بالسلب عىل كفاءته.
فضال عن أن حتديد املخاطر االستثنائية يعتمد عىل نسب إحصائية غري يقينية نظرا لعدم
إحاطة علوم الطب بكل أرسار اجلسم البرشي وتباين نسب إمكانية إصابة املرىض بنفس
اخلطر من جراء نفس التدخل الطبي نظرا لالختالفات الثابتة يف طرق ردود فعل أجسامهم.
أما بالنسبة للمريض فإن إعالمه باملخاطر االستثنائية التي يمكن أن تلحق به ،ولو أن غرضه
الظاهري يتجىل يف تبصريه بكل سلبيات العمل الطبي إىل أبعد مداه ،فإهنا قد تؤدي يف الغالب
إىل نتائج معكوسة جتعله يرتدد يف قبول التدخل العالجي نظرا لسيطرة حالة الفزع واخلوف
عىل إرادته إىل درجة أن يرهقه العصف الذهني الذي جيريه للخيار بني إمكانية إصابته
بمختلف املخاطر التي رسدها عليه الطبيب وآماله يف احلصول عىل الشفاء .وغالبا ما يؤول
به األمر إما إىل رفض التدخل الطبي درءا مسبقا للمخاطر ولو أن حدوثها نادر ،أو يفوض
أمره إىل الطبيب ليطلب منه اختيار احلل املالئم كرد فعل عىل عجزه عن تقدير إحصائيات
استنتجت من ممارسات طبية سابقة .فهو يف حاجة إىل معلومات يقينية ذات معطيات جدية
وثابتة أكثر من حاجته إىل املعلومة الكاملة التي تتضمن خماطر غري ثابتة جتعله يف حرية من
اخليار (.)28
لذا يكون من األفضل تغليب اإلعالم النافع الذي يتضمن تبصري املريض باملخاطر
األساسية والثابتة املتعلقة بالتدخل الطبي يف عالقته بحالته الصحية والتي تتجىل يف املخاطر
اجلدية التي يتجه أن تكون عىل درجة من اجلسامة جتعلها تؤثر حقيقة عىل احلرمة اجلسدية
للمريض ،وأن تكون شائعة بام يغني كل من الطبيب واملريض عن االنشغال بسلبيات
()28حول االنتقادات املوجهة من الفقه للتصدي للتوسع يف نطاق اإلعالم حتى يشمل املخاطر اجلسيمة
االستثنائية يراجع:
Sana MARZOUG ،op. cit ،p.40 ; Etienne GOUESSE ،" Consentement, aléa thérapeutique et
"responsabilité médicale “, GAZ.PAL, 1996, p.58 ; Yves LACHAUD ،Laurence AVELINE ،
La responsabilité médicale pour défaut d'information – de l'évolution de la jurisprudence a une
nécessaire réforme législative " ،GAZ.PAL ،1999 ،p.853 ; G.DURRY ،" Le médecin ne
commet pas de faute en n'attirant pas l'attention du malade sur les risqué exceptionnels ?" ،
R.T.D.CIV ،1971 ،p.618 ; Pierre BON ،note sous C.E ،du 5 janvier 2000 ،R.F.D.A ،2000 ،
p.654 ; P.SARGOS ،" L'obligation d'informer le patient " ،petites affiches ,1999 ،n189 ،p.12
" et s ; J.PENNEAU ،la responsabilité médicale, Sirey ,1977 ،n52 ،p.64.
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اإلصابات العرضية ،عىل اإلعالم الشامل الذي قد يؤدي إىل نتائج معكوسة .غري أنه من
األفضل إقرار التوسع يف نطاق واجب اإلعالم يف حاالت عرضية توحي بإقرار بعد إنصايف
واضح للمريض وبإحكام توازن العالقة بينه وبني طبيبه ،وذلك كلام كانت املخاطر
االستثنائية عىل درجة من اجلسامة بام قد يرتتب عنها وفاة املريض أو إصابته بعجز ،وهو
املوقف الذي ابتدعه املرشع الفرنيس كرد فعل عىل االجتهادات القضائية السابقة ( .)29أو كلام
طلب املريض من طبيبه كشفا وافيا عن مجيع املخاطر سواء كانت شائعة أو نادرة ومدى
تأثريها عىل صحته .ففي هذه الفرضية يتعني عىل الطبيب أن ال يسلك منهج الوصاية الطبية
وإنام يزود مريضه بكل املعلومات املطلوبة إال إذا ثبتت له حالة املصلحة العالجية التي جتيز
له اإلحجام أو تضييق يف اإلعالم.

املطلب الثاين:
وجوب اإلعالم باملخاطر احلقيقية:

ال تكفي الصبغة املؤثرة للمخاطر الطبية لتحديد نطاق واجب اإلعالم بل يتعني أيضا أن
تكون خماطر حقيقية ذات صلة وثيقة بالتدخالت الفنية املزمع القيام هبا من قبل الطبيب
ملحاولة ختليص املريض من علته (أ) ،وموثقة يف علم الطب بام يمنع مبدئيا عن الطبيب التعذر
)29(Article L1111-2 al1, du code de la sante publique: " Toute personne a le droit d'être
informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,
leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possible et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risqué nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée,
sauf en cas d'impossibilité de la retrouver".

حيث قطع املرشع مع حقبة معينة كان فيها حتديد املخاطر الطبية الواجب اإلعالم عنها من وحي اجتهادات فقه
القضاء ،الذي استمر لسنوات طوال عىل اشرتاط وجوب توفر صبغة اجلسامة فيها ،ليبرش بآفاق جديدة
بخصوص حتديد نطاق هذه املخاطر وفقا لثنائية يف اخلصائص ليتحقق واجب الطبيب كلام توفرت إحداها ،إذ
يتجه اإلعالم عن املخاطر كلام كانت شائعة أو إذا كانت جسيمة ومتوقعة .وحول اإلسهامات الفقهية املقدمة
لتأويل هذه الفقرة ،يراجع:

Anne LAUDE ,Bertrand MATHIEU et Didier TABUTEAU, Droit de santé, P.U.F, coll.
; Themis, 2007, p.334 ; Francois VAUSSY ,op.cit, p.31 et s ; Ahmad ISSA, op.cit, p.147 et s
Johanne SAISON, op.cit, p.77.
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بجهلها (ب) ،وهو ما يقتيض حينئذ إقصاء خماطر الغرر العالجي واملخاطر املجهولة من
نطاق واجب اإلعالم.
أ-إقصاء خماطر الغرر العالجي من نطاق واجب اإلعالم:
غالبا ما ترجع األرضار الالحقة باملريض إىل إخفاق يف التدابري الطبية املقدمة له سواء
بسبب خطأ مهني فني أو إنساين اقرتفه الطبيب ،أو جراء حالته الصحية املستعصية التي مل
تنفع معها حماوالت الشفاء أو حتى التخفيف منها .لكن فضال عن هذا الوضع الشائع قد
تطرأ وضعيات عرضية تلحق فيها باملريض أرضار دون أن تنسب إىل أي تقصري طبي وتكون
منبتة بصفة جذرية عن وضعيته الصحية األصلية وتوقعاهتا املرتقبة ،وهي احلالة التي اصطلح
عىل تسميتها بالغرر العالجي الذي يمكن تعريفه بأنه " حادث طبي عارض يلحق أرضارا
باملريض ال تتصل باملسار املألوف واملرتقب للتدخل الطبي ومنبتة الصلة بحالته الصحية
األصلية وبتطوراهتا املرتقبة "( .)30ويثار التساؤل يف هذا املجال عام إذا كان نطاق واجب
اإلعالم مقترصا عىل املخاطر اجلدية ذات الصلة بالنتائج السلبية املتوقعة احلدوث النامجة عن
التدخالت الطبية يف صبغتها الفنية ومدى تأثريها عىل احلالة الصحية للمريض التي دفعته إىل
()30حول التعاريف التي أسندت يف نفس املعنى تقريب ًا للغرر العالجي ،يراجع:
Etienne GOUESSE, :" Consentement, aléa thérapeutique et responsabilit émédicale ", petites
affiches du 9 janv.1999, n144, p.4 et s ; " Réflexions surl'aléa thérapeutique et son
indemnisation ", petites affiches , du 25 ganv.2000, n17, p. 10 et s ; Pierre SARGOS, " L'aléa
thérapeutique devant le juge judiciaire ", J.C.P.G, 2000, p.1202: " L'aléa thérapeutique est un
évènement dommageable survenu au patient sans qu'une maladresse, et plus généralement une
faute quelconque, puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie a l'état
initial du patient ou à son evolution prévisible " .

وقد سبق ملجلس الدولة الفرنيس أن عرف الغرر العالجي بمناسبة قرار

"  ; 22061 ,2 , 1993 ,J.C.P.G ,du 4 Avril 1993 ,C.E ," BIANCHIوقرار

" JOSEPH IMBERT

 , p.412 ,1997, du 3nov.1997 ,REC.C.E ,D'ARLES" ; C.Eإذ ورد من ضمن حيثيات قرار

BIANCHI

" " ما ييل:
" L'orsqu’un acte medical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un
risqué dont l'existence est connue mais don’t la realistion est exceptionnelle et don’t aucune
raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement expose, la responsabilité du
service public hospitalier est engagee si l'exécution de cet acte est la cause directe de
dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet
"état, et présentant un caractère d'extrêmegravité.
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التدخل الطبي ،أم أنه ذو صبغة شمولية تتطلب إدخاله ضمن خماطر الغرر العالجي؟
تتطلب اإلجابة بادئ األمر توضيح احلدود الفاصلة بني هذين الصنفني من املخاطر والتي
يمكن االهتداء إليها من خالل رشوط الغرر العالجي التي مل حتظ بالتدقيق الالزم مما جعل فقه
القضاء التونيس واملقارن خيلط بينهام فريتب نظام إحدامها عىل األخرى مما أثر بالسلب عىل
احلامية املرتقبة للمريض .فبالرجوع إىل التعريف السالف ذكره للغرر العالجي يتضح أن
املخاطر النامجة عنه ختتلف عن املخاطر اجلدية الواجب اإلعالم عنها عىل مستوى املصدر
والنتائج :فلقيام الغرر العالجي يتجه أن تكون املخاطر نامجة عن حادث طبي ال يقتضيه املسار
العادي ألعامل التشخيص والعالج ،وأن تكون منبتة الصلة باحلالة الصحية للمريض.
فعىل مستوى الرشط األول يتجه التأكيد بأن املخاطر الطبية الواجب اإلعالم عنها هي
تلك املتعلقة باملسار العادي واملألوف الذي تتطلبه أعامل التشخيص والعالج والتي ترتتب
عنها نتائج سلبية قد تلحق باملريض وفقا لتسلسل سببي حمدد بمقتىض احلقائق الثابتة يف علم
الطب ،سواء كانت فرضيات حتققها غالبة أم نادرة .من ذلك مثال املخاطر الالحقة بالصحة
اإلنجابية للمرأة من جراء إقباهلا عىل عمليات إجهاض متتالية ،أو عمليات التلقيح
االصطناعي التي من املمكن أن تنجر عنها خماطر إتالف بعض األجنة أو اإلرساف يف عدد
البويضات القابلة للتلقيح ،أو إمكانية إصابة املريض بعجز جزئي يف ذراعه عىل إثر خضوعه
لعملية جراحية لتصويب كسور الحقة به...فهي خماطر تتصف حينئذ بصبغة موضوعية طاملا
أهنا موثقة يف علم الطب مهام شاع حدوثها أو ندر ،ومن املمكن أن يصاب هبا أي مريض
تتطلب حالته الصحية اللجوء إىل نفس التدخل الطبي .وعىل العكس متاما من هذه الفرضية
فإن املخاطر النامجة عن الغرر العالجي ال تتصل باملسار العادي للعمل الطبي وليست هلا
صبغة موضوعية ،بل هي عارض ال عالقة له أصال بام ثبت علميا من نتائج سلبية للتدخل
الطبي وال يتوقع استهدافه جلميع املرىض ذوي نفس املشاكل الصحية ،وإنام احلظ العاثر
للمريض وعامل الصدفة جعاله عرضة هلذه املخاطر عىل خالف بقية املرىض ،من ذلك مثال
اإلصابات املفاجئة الالحقة باملريض والنامجة عن تقنيات التشخيص والعالج احلديثة ،أو
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خماطر العدوى اجلرثومية النامجة عن الفضاء الصحي.
أما عىل مستوى الرشط الثاين فإن املخاطر النامجة عن الغرر العالجي هي عوارض سلبية منبتة
عن احلالة الصحية األصلية للمريض وعن تطوراهتا املستقبلية .ففي فرضية املخاطر اجلدية
الواجب اإلعالم عنها يكون الطبيب ملزما بتبصري املريض بالنتائج املتوقعة لتدخله عىل العارض
الصحي الذي من أجله جلأ إىل طلب العالج ،وعىل العكس متاما فإن ملخاطر الغرر العالجي
جماال آخر جيعلها ال تتعلق إال بام يرتتب عن احلادث الطبي من عوارض صحية مستحدثة تثقل
الوضعية الصحية للمريض بعلل أو إصابات أخرى غري تلك التي من أجلها طلب التداوي ،من
ذلك مثال إجراء عملية جراحية عىل أنف املريض نتج عنها إصابته بالعمى ،أو إصابته بجروح أو
حروق جراء انفجار آلة التشخيص ،أو إصابته بعدوى من املستشفى.
من بني فوائد التفرقة بني خماطر التدخالت الطبية وخماطر الغرر العالجي وجوب إقصاء
الصنف األخري من نطاق واجب اإلعالم وذلك عىل األقل للسببني التاليني :فمن جهة ال
يعقل أن يلزم الطبيب باإلعالم عن معطيات وأحداث خارجة عن تدخالته الطبية الفنية
الدقيقة وتغلب عليها صبغة الشذوذ عىل مستوى فرضيات إمكانية إحلاقها ألرضار غري
متوقعة وال يمكن ضبط درجة جسامتها مسبقا أو حتديد مريض معني قد تطاله دون اآلخر.
فهي حينئذ خماطر وإن طرأت بمناسبة التدخالت الطبية فهي ال تندرج ضمن النتائج السلبية
ألعامل التشخيص والعالج ألهنا خارجة عن نطاقها ،لذا ال يمكن إدخاهلا ضمن نطاق
واجب اإلعالم ألهنا تتسم باجلهالة املطلقة جتاه الطبيب وال تتصل يف يشء بمعارفه املهنية.
ومن جهة ثانية يكون من األفضل بالنسبة للمريض كلام كان ضحية هذه املخاطر أن ال
يتمسك بإدخاهلا ضمن نطاق واجب اإلعالم الذي إن قامت مسؤولية الطبيب يف شأنه يكون
حظ املريض يف التعويض زهيدا طاملا أن االجتهادات القضائية تواردت عىل منح تعويض
جزئي نتيجة اإلخالل بواجب اإلعالم عىل أساس نظرية تفويت الفرصة( .)31ويف تأصيل
( )31بعد أن دأب فقه القضاء الفرنيس عىل اعتبار النقص يف اإلعالم موجب ًا للتعويض عن كامل الرضر الالحق
باملريض منذ قرار ""TEYSSIERالصادر عن حمكمة التعقيب يف  28يناير p.177, GAZ.PAL,1942 1, ،1942
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الغرر العالجي عىل املسؤولية املوضوعية فائدة معتربة للمريض تنعكس عىل مستوى
استحقاقه للتعويض الكامل فيفصل عن نطاق واجب اإلعالم ليدخل ضمن الواجب
املحمول عىل الطبيب بضامن سالمة املريض أو ضمن مسؤولية املرفق العمومي الصحي عن
األرضار اجلسيمة الالحقة بطالب اخلدمة من جراء ممارستها ألنشطتها اخلطرة بام يرتب
إخالال بمبدأ املساواة أمام خدمات وأنشطة املرفق العام(.)32
أصبح بموجب اجتهادات الحقة ممكن ًا من التعويض عن جزء حمدد من الرضر النهائي جيتهد القايض يف تقديره:
cass.civ ,du 5 nov.1974, bull. civ, 1974, n292; cass.civ, du 7 fev.1990, Bull. civ ,1990,n
39;cass. civ, du 7 oct.1998, J.C.P.G, 1998, 2, n 10179 ; cass.civ, du 29 juin 1999, J.C.P.G,
;1999,2, n 10138; cass.civ, du 20 Juin 2000, bull. civ 2000, 1, n 193

وحول تفصيل هذا التوجه ،يراجع:

Stephanie PORCHY, “Lien causal, préjudices réparables et non-respect de la volonté du
patient, D. 1998, chr. P. 381 ; Anis LADHAR , op.cit, n 642, p.306 et s ; Rachida JELASSI,
; Le corps humain en Droit civil,c.p.u, LA MANOUBA, TUNISIE , 2013, n 296, p.310 et s
Michel PENNEAU , " Le défaut d'information en médecine, (note sous CAA Angers, 11
sep.1998), D.1999, juris.p.50 ; Servane CARPI, " Regards sur la causalité (à propos de l'arrêt
Qarrez du conseil d'Etat et de l'arrêt Perruche de la cour de cassation), petites affiches, 2001,
n 114, p.12. .

ويالحظ نفس التوجه من خالل بعض اجتهادات القايض التونيس ،من ذلك :حكم ابتدائي صادر عن املحكمة
اإلدارية عدد  ،17526مؤرخ يف  30ديسمرب  ،2005جمموعة قرارات املحكمة اإلدارية لسنة  ،2005عدد :25
" وحيث إ ن خطأ اإلطار الطبي مثلام سلف بيانه حرم املدعية من الوقوف عىل حقيقة املخاطر التي يمكن أن
تنشأ عن العملية املتظلم هبا وأهدر حقها يف العزوف عن األعامل الطبية املقرتحة لعالجها وهو ما فوت عليها
فرصة جتنب املخاطر التي حلقتها فعال والتي يكون تقدير الغرامة املستحقة بعنوان الرضر الناشئ عنها عىل أساس
حظوظ تفادي التعقيدات التي آلت إليها فعال أو التقليص من مضاعفاهتا عىل األقل يف صورة االمتناع عن
اللجوء إىل األعامل الطبية التي تسببت فيها "؛ قرار تعقيبي صادر عن املحكمة اإلدارية يف  31ديسمرب ،2007
السالف ذكره؛ قرار استئنايف صادر عن املحكمة اإلدارية عدد  27458مؤرخ يف  29جوان  ،2011جمموعة
قرارات املحكمة اإلدارية لسنة  ،2011ص .434
( )32قرار استئنايف صادر عن املحكمة اإلدارية عدد  25881مورخ يف  8جوان  ،2007جمموعة قرارات
املحكمة اإلدارية لسنة  ،2007عدد 43؛ قرار استئنايف عدد  26914و  26935صادر عن نفس املحكمة
مورخ يف  19نوفمرب  ،2009نفس املرجع لسنة  ،2009ص259؛ قرار تعقيبي صادر عن نفس املحكمة عدد
 39543مورخ يف  4جويلية  ،2009نفس املرجع لسنة  ،2009ص268؛ قرار تعقيبي صادر عن نفس
املحكمة عدد  39821مورخ يف  19ديسمرب  ،2009نفس املرجع لسنة  ،2009ص 273؛ قرار تعقيبي صادر
عن نفس املحكمة عدد  311074و  311503مورخ يف  7مارس  ،2011نفس املرجع لسنة  ،2011ص
 . 417وهو ما يدل عىل تأثر واضح بام كان قد ابتكره فقه القضاء اإلداري الفرنيس من حلول تقوم عىل قواعد
العدالة حينام رتب قرينة مسوولية املرافق الطبية العامة عن املخاطر اجلسيمة الالحقة باملرىض كلام جتاوزت احلد
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ولئن كانت إسهامات فقه القضاء الفرنيس واضحة حينام ابتدع نظرية الغرر العالجي
كآلية إلقرار حلول تنصف املريض كلام انسدت أمامه سبل جرب أرضاره النامجة عن
التدخالت الطبية وفقا للطرق التقليدية يف قيام املسؤولية الطبية املرتكزة عىل اخلطأ ،فيسعف
بحلول بديلة حتول دون حتميله لوحده مآيس النتائج السلبية للتدخالت الطبية ،فالعديد من
االجتهادات القضائية تربز أن مسألة التفرقة بني الغرر العالجي واملخاطر الطبية حمل اإلعالم
مل ترتسخ بعد يف األذهان بطريقة مدققة ،وذلك خاصة حينام متيل إىل إدخال خماطر ذات مضار
جسيمة ال عالقة هلا أصال باحلالة الصحية األصلية أو املرتقبة للمريض وليست من
مستلزمات التدخل الطبي الالزم للتشخيص أو للعالج ضمن نطاق واجب اإلعالم ،واحلال
أن توصيفها ضمن الغرر العالجي يكون اجتهادا أقوم من الناحية القانونية فضال عن
انعكاساته اإلجيابية عىل املريض ملا يغدقه عليه من تعويض (.)33
املألوف وذلك ضامن ًا ملبدأ املساواة أمام األعباء النامجة عن ممارسة املرافق العامة لنشاطاهتا املرشوعة ،وقد انطلق
يف تكريس هذا التوجه منذ القرارين الشهريين؛
"GOMEZ", C.A. A, Lyon, du 21 dec.1990, J.C.P.G, 1991, 2, 21698; et "BIANCHI", C.E. du
9 Avril 1993, J.C.P.G, 1993, 2, 22061.

( )33ومن الشواهد ما قضت به املحكمة اإلدارية ،يف حكمها االبتدائي الصادر يف  3مارس  2008والسالف
ذكره ،من تعويض جزئي للمريض عىل أساس تفويت فرصة تفادي الرضر نظرا ً إلخالل الطبيب بإعالمه عن
املخاطر اجلسيمة التي قد ترتتب عن العملية ،واحلال أن الرض الالحق به يندرج ضمن خماطر الغرر العالجي
حيث خضع لعملية جراحية عىل أذنه اليرسى ملعاجلة صمم الحق هبا ،فرتتب عنها قطع األلياف العصبية لوجهه
أدى إىل إصابته بشلل نصفي يف كامل اجلهة اليمنى للوجه .وقد استبعدت املحكمة فرضية الغرر العالجي عىل
أساس أن الوقائع ال تدل عىل خضوع املريض لطرق عالجية مستحدثة أو خطرة بطبعها؛ ونفس التوجه يف
حكم ابتدائي كان قد صدر عن نفس املحكمة يف  30ديسمرب  2005والسالف ذكره؛ ونفس التوجه من خالل
قرار مدين استئنايف عدد  95747صادر عن حمكمة االستئناف بتونس يف  4جوان  ،2003جملة القضاء
والترشيع ،عدد  1لسنة  ،2005ص 137؛ ويف قرار استئنايف صادر عن املحكمة اإلدارية عدد  ،27988مورخ
يف  7أفريل  ،2011وقع التوسع دون موجب يف نطاق واجب اإلعالم حينام حرشت املحكمة يف إطاره املخاطر
النامجة عن عدوى جرثومية أصيبت هبا املريضة زمن إقامتها يف املستشفى للخضوع لعملية قيرصية ترتبت عنها
أرضا ر فادحة أدت إىل إصابتها بالعقم ،جمموعة قرارات املحكمة اإلدارية لسنة  ،2011ص  .430وهو نفس
التوجه الذي كانت ارتأته حمكمة التعقيب الفرنسية يف قرارها الصادر يف  7أكتوبر  1998والسالف ذكره ،حينام
التجأت إىل نظرية تفويت الفرصة لتمكني املريضة من تعويض جزئي نظرا ً إلخالل طبيبها بواجب اإلعالم
واحلال أن رشوط الغرر العالجي متوفرة يف الوقائع حيث إنه عىل إثر عملية جراحية لزرع حلقة اصطناعية يف
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ب-إقصاء اخلطر املجهول من نطاق واجب اإلعالم:
إن اشرتاط علم الطبيب باملخاطر النامجة عن تدخله يعترب قيدا حقيقيا عىل نطاق واجب
اإلعالم ،فليست كل املخاطر املؤثرة عىل السالمة اجلسدية للمريض حمل إعالم بل يتجه أن
تكون معلومة ،مما يقيص بداهة كل ما يتصف منها باجلهالة طاملا أنه ال يمكن مطالبة املدين
بتنفيذ التزام يستحيل حتقيقه .غري أن تقيص هذا الرشط مل يتسم بالوضوح الالزم لدى املرشع
فضال عن الصعوبات املتعلقة بتقدير واجب الطبيب بالعلم باملخاطر الطبية.
بام أنه ال يوجد نص عام يف الترشيع التونيس حيدد نطاق املخاطر الواجب اإلعالم عنها
فإنه يتجه الرجوع إىل فقه القضاء الذي ساهم يف تذليل الصعوبات النامجة عن هذا الفراغ
وحاول حرص املخاطر يف تلك املتسمة باجلسامة سواء كانت شائعة أم استثنائية تأثرا يف ذلك
بفقه القضاء الفرنيس .وهو اجتهاد ولئن كان كاشفا بصفة رصحية عن رشط واحد للمخاطر
واملتمثل يف صفة اجلسامة ،فهو خيتزل ضمنيا رشطا ثانيا جمسدا يف صفة العلم ،مما يتجه أن
تكون هذه املخاطر معلومة أيضا حتى تدخل ضمن نطاق واجب اإلعالم .واحلجة عىل ذلك
أن توصيف املخاطر بكوهنا جسيمة سواء كانت شائعة أم استثنائية ال يستقيم إال إذا توفرت
فيها واقعة مسبقة تتمثل يف حتقق العلم هبا .فال يمكن للطبيب أن يرتب عليها أي توصيف
إال إذا كان عاملا بخصائصها ومدى تأثريها عىل صحة املريض ،عىل عكس املخاطر املجهولة
التي تأخذ حكم العدم وال يمكن بالتايل أن ختضع لتوصيف معني أو ألي معيار يمكن من
إسنادها درجة من اخلطورة .فضال عن ذلك فإن واجب اإلعالم باملخاطر يتطلب إحاطة
الطبيب علام بكل ما يرتتب من تأثريات سلبية نامجة عن تدخله عىل املريض وجيتهد يف إيصاهلا
إىل علمه وفقا ملا تتطلبه حالته من إعالم واف أو مالئم  ،أما املخاطر التي مل تكن بعد حمل
اكتشاف من قبل علم الطب أو مل يصل صداها بعد للطبيب إىل احلد الذي يمكن معه اعتبارها
أعذارا مرشوعة ،فمن البدهيي أن تكون خارقة لواجب اإلعالم طاملا أهنا تدخل ضمن
العمود الفقري أصيبت املريضة بفقدان كيل للبرص يف عينها اليرسى التي مل تكن يف املايض تعاين من أية
مضاعفات يف الرؤية بل حلقها رض مستحدث من جراء التدخل اجلراحي.
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حاالت االستحالة التي ال يمكن حتميل الطبيب إرصها.
وأسوة هبذه االعتبارات أشار فقه القضاء الفرنيس رصاحة إىل وجوب أن تكون املخاطر
الواجب اإلعالم عنها ،فضال عن جسامتها ،معلومة لدى الطبيب زمن ممارسته ألعامله الطبية
عىل املريض( .)34كام اعترب جانب من الفقه الفرنيس أن الصياغة التي أورد هبا املرشع الفرنيس
نطاق واجب اإلعالم باملخاطر الطبية كيفام أدرجت باملادة  l1111-2من جملة الصحة
العمومية تشري إىل وجوب اشرتاطها صفة العلم هبا وذلك حينام أوجب أن تكون إما خماطر
شائعة أو جسيمة متوقعا حدوثها :فصفة الشيوع تفيد التكرار ،وصفة التوقع توحي بالظهور،
وكالمها مظهر من املظاهر املجسدة للمعرفة باملخاطر(.)35
وملا كان اشرتاط توفر علم الطبيب باملخاطر مصنفا ضمن القيود الواردة عىل نطاق
واجب اإلعالم فإنه يتجه حتديد هذه املخاطر ومتييزها عن ما جاورها من مفاهيم من جهة،
ثم النظر يف كيفية تقدير الواجب املهني املحمول عىل الطبيب بوجوب توفر العلم لديه
باملستجدات الطبية ليتسنى عىل ضوئه حتديد تذرعه بجهلها من جهة أخرى.
يتفق الفقه والقضاء الفرنسيني عىل أن اخلطر الطبي املعلوم هو ذلك اخلطر املدون يف
املصنفات والنرشيات العلمية توثيقا ملعارف طبية وقع التأكد منها وإقرارها وفقا للمنهج
العلمي املألوف يف األبحاث والتجارب الطبية ( .)36ووفقا هلذا التعريف فإن كل من املخاطر
( )34من ذلك:
cass.civ. du 2 oct.2002, cité par F. VASSY, op. cit, p.33, note n 131; C.A.Paris, du 9 juin
1998, cité par B.AKNINE, op. cit, p.27; C.A.Paris,du 19 nov.1999, Juris-Data, n 1999-101897.

()35يراجع:

( )36يراجع:

;Ahmad ISSA, op.cit,p. 151 et s ; Johanne SAISON, op.cit, p.79

Mireille BACACHE-GIBEILI, " L'obligation d'information du médecin sur les risques
thérapeutiques ", centre de documentations multimédia en droit, cite par :

صاحب ليدية ،تفويت الفرصة يف إطار املسوولية الطبية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،كلية احلقوق،
جامعة مولود معمري ،تزي وزو ،اجلزائر ،2011 ،ص 42؛

Nathalie ALBERT, op.cit., 58; C.GUETTIER, " L'obligation d'information des patients par le
médecin ", resp.civ.et Assur. Juillet – aout 2002, p.6; Didier CHAUVAUX, concl.sur C. E du
5 janv.2000, R.F.D.A, n3, 2000 ،p.641 et s ; C.E, du 24 oct.2008, cite par F.VAUSSY, op.cit.,
p.34, note n 133.
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الشائعة واملخاطر االستثنائية يفرتض ضمنيا أهنا معلومة ومأثورة يف علم الطب إىل درجة أن
وقع إسنادها وصفا معينا وفقا ملعيار كمي حيدد نسبة حتقق كل واحدة منهام .فواقعة العلم هبا
وحتديد خاصياهتا هي التي مكنت من إسنادها الوصف املالئم .وجتدر اإلشارة إىل أن املخاطر
الشائعة ال تقترص فقط عىل تلك التي ذاع انتشارها يف األوساط الطبية وتواترت املعرفة عند
أهل املهنة بخاصياهتا وآثارها ،وإنام متتد إىل املخاطر التي حظيت بانتشار واسع لدى العامة
من غري املتخصصني يف العلوم الطبية بفضل تنوع وسائل الوصول إىل املعلومة الصحية
وتنامي أنامط التثقيف الصحي ،ويتعني عىل الطبيب اإلعالم هبا كلام كانت مؤثرة عىل احلالة
الصحية للمريض وال يمكنه التذرع بافرتاض علم املريض هبا بسبب تعميم انتشارها لدى
العامة ،وذلك خشية الدخول يف متاهات التفرقة بني املرىض بحسب مستواهم الثقايف ،وحتى
ال ينقلب االلتزام عليهم ليصبحوا مطالبني بحد أدنى من املعارف الطبية .أما املخاطر غري
املتوقعة بصفة مطلقة والتي مل تتحقق بعد العلوم الطبية من ثبوت حدوثها ولو بصفة نادرة
ومن إحلاقها باآلثار النامجة عن مرض معني ،فهي تدخل ضمن املخاطر املجهولة وهي
خارجة عن نطاق واجب اإلعالم طاملا أن عدم التوقع يعفي املدين من املسؤولية ،وهو ما
أشار إليه املرشع الفرنيس يف املادة  l1111-2السالف الذكر ،حينام اشرتط أن تكون املخاطر
متوقعة (.)37
غري أن اإلشكال يثار بخصوص مدى إعذار الطبيب بجهله للمخاطر الطبية التي لو
كانت قد بلغت إىل علمه لكان قد قام بتبصري مريضه هبا ؟
جتدر اإلشارة بادئ األمر إىل أنه من بني الواجبات املهنية التي فرضها املرشع عىل األطباء
"االهتامم بتنمية معلوماهتم وتطويرها "( .)38وهو ما يفرض عىل كل طبيب أن يكون مواكبا
للمستجدات الطبية املتواترة والنامجة عن االكتشافات واألبحاث العلمية املتعلقة بعلم الطب
بصفة عامة وباختصاصه الدقيق بصفة أخص .ويف ختاذله يف إمتام هذا الواجب انعكاس سلبي
( )37يراجع:
;Ahmad ISSA, op. cit, p. 151 et s ; Didier CHAUVAUX, op.cit., p.644

( )38املادة  14من جملة واجبات الطبيب.
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مبارش مؤثر عىل قدراته املعرفية ومهاراته املهنية ومدى جماراهتا لنسق التطورات الطارئة ،كام
يقلص حتميا من نطاق واجبه بإعالم املريض الذي سوف يكون بالرضورة منقوصا من املخاطر
املستحدثة نظرا لتخلفه عن مواكبتها ،واتقاء ملسؤوليته النامجة عن إخالله بواجب اإلعالم حياول
إجياد ذرائع علها متكنه من التعذر بجهله للمستحدثات الطبية.
سعيا إلقرار معادلة بني حق املريض يف معصومية جسده الذي من بني مقتضياته بلوغ
العلم لديه بكل املخاطر املؤثرة عىل صحته التي من املمكن أن ترتتب عن التدخل الطبي،
وطريقة تنفيذ الطبيب لواجبه املتمثل يف التنمية الدورية ملعارفه الطبية بام ينعكس باإلجياب
عىل التزامه الالحق باإلعالم باملخاطر الطبية ،فإنه يتجه أن حيدد نظام تذرعه باجلهل بام يمكن
أن يطرأ من مستجدات طبية وفقا لتفرقة بني نوعني من املخاطر :يشمل النوع األول املخاطر
املتعلقة باملعارف العامة املتصلة بالتكوين األسايس للطبيب يف العلوم الطبية ،فبام أنه يفرتض
أن كل طبيب كان قد تلقاها أثناء مراحل دراسته العادية يف العلوم الطبية ،فال يكون تقديرها
إال بطريقة موضوعية جامدة مما يرتتب معه أنه ال يمكن أن يعذر أي طبيب بجهلها وجيب أن
تكون مدرجة يف نطاق واجب اإلعالم ما دامت متصفة بالصبغة اجلدية .أما النوع الثاين فهو
يتعلق باملخاطر ذات املعارف املتخصصة أو املستحدثة ،وهي تقدر أيضا وفقا ملعيار
موضوعي يف جانبها التخصيص بحيث ال يمكن أن يعذر أي طبيب خمتص بجهله للمعارف
املتواترة يف ختصصه ،يف حني أن املعارف املستحدثة تقدر بمعيار ذايت إلضفاء مرونة عىل
واجب الطبيب بتنمية معارفه العلمية فتحكمها باألساس الظروف اخلارجية املحيطة
بمبارشته ملهنته ،كظرف املكان الذي يكون نائيا بام يصعب معه احلصول عىل التوثيق املتواتر
للمعارف أو نقص التجهيزات األساسية ووسائل االتصال احلديثة يف املؤسسة
االستشفائية. ..وحماولة لتذليل هذه الصعوبات يقع يف الغالب تنظيم العديد من الدورات
التدريبية لألطباء الطالعهم عىل ما يطرأ من مستجدات مما يقلص قدر اإلمكان من العوائق
الذاتية التي من املمكن اعتبارها أعذارا باجلهل باملعارف اجلديدة ،ويبني لبنات للتوجه نحو
املعيار املوضوعي ،وهو ما يلمس من خالل اجتهاد حمكمة االستئناف اإلدارية بباريس الذي
يظهر عليه الطابع املتشدد بمناسبة قضية الدم املنقول وامللوث بفريوس نقص املناعة املكتسبة
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حيث مل تعذر الطبيب بجهله بالطرق التقنية املتعلقة بمعاجلة الدم املخصص للنقل للمرىض
لتفادي ما يمكن أن يرتتب عنه من عدوى طاملا وقع تعميم التحذير من إمكانية وجود خماطر
صحية كلام وقع جتاهل هذه الطرق وتم اإلعالن عنه يف العديد من النرشيات والدوريات
الطبية املتخصصة .وحتى وإن ّ
تعذر وصول هذه املعلومة للطاقم الطبي املرشف عىل فحص
الدم ونقله ،فإن املؤسسة االستشفائية التي حصلت فيها العدوى كان هلا عضو ممثل يف اللجنة
العلمية املكلفة بالبحث عن هذه املخاطر(.)39
بحيث لئن كان اقرتان الصبغة اجلدية للمخاطر الواجب اإلعالم عنها بصبغتها احلقيقية
من شأنه أن يمكن املريض مبدئيا من إعالم واف حول ما قد يطال حرمته اجلسدية من
تدخالت ربام تسبب له بعض األرضار اجلسيمة حتى يكون متحكام يف القرار املتعلق
بمعصومية جسده ،فإن العديد من املعطيات تتداخل لتضفي تغيريات معتربة عىل نطاق
اإلعالم لينتقل من الصبغة الشمولية إىل صبغة املالئمة.

املبحث الثاين:
التزام الطبيب بالكشف املالئم عن املخاطر الطبية:

إن االنتقال بنطاق االلتزام باإلعالم عن املخاطر الطبية من الصبغة الشمولية التي جتعله
وافيا يرسي وفق قواعد عامة وجتعله ينطبق بطريقة آلية عىل مجيع املرىض ذوي نفس الوضعية
الصحية ،إىل البحث عن مالءمة تستوجب تفريدا لنطاق املعلومات الواجب التبصري هبا
بحسب احلالة ،يعترب متطلبا تفرضه معطيات ذات أبعاد ذاتية أو موضوعية تتعلق بالوضعية
الصحية للمريض من جهة (املطلب األول) ،وبالطبيعة اخلاصة للتدخل الطبي من جهة
أخرى (املطلب الثاين).

)39( C.A.A.Paris du 12 nov.1999 ،A.J.D.A ،2000 ،p.235.
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املطلب األول:
مالءمة اإلعالم لوضعية املريض:
فوض املرشع للطبيب سلطة تطويع نطاق واجب اإلعالم بام يتوافق مع احلالة اخلصوصية
ّ
للمريض التي تتطلب جتنب إرباك سكينته النفسية من جهة وحتفيزها عىل التجاوب املرتقب
لتقبل املتطلبات العالجية من جهة أخرى (أ) ،وهو خيار يتجه إحكام حتديد جماله بام حيول
دون ترتب مسؤولية الطبيب كلام حتققت الصدمة النفسية الالحقة باملريض بعد التدخل
العالجي بسبب املخاطر التي حلقت به فعال دون تبصريه هبا مسبقا (ب).
أ-املصلحة العالجية خيار لتغليب حق املريض يف احلياة عىل حقه يف معصومية اجلسد:
توحي مقتضيات املادة  36من جملة واجبات الطبيب بإمكانية تطويعها نحو املصلحة
العالجية التي متنح الطبيب سلطة التحكم يف نطاق واجب اإلعالم بام يالئم احلالة النفسية
للمريض حينام تضمنت أنه " :جيوز إخفاء إنذار خطري أو مهلك عىل املريض وال يمكن
إعالمه بذلك إال بغاية التبرص لكن جيوز بصفة عامة إشعار عائلته ما مل حيجر املريض مسبقا
هذا اإلعالم أو عني الغري لتلقي ذلك ،".وهي عبارات تتمحور إمجاال حول مراعاة الصدمة
النفسية التي غالبا ما تلحق املريض كلام بلغ إليه العلم بدنو أجله أو بإصابته بمرض خطري
يتطلب عالجه جمهودا معتربا .ويف كلتا احلالتني للطبيب سلطة التحكم يف نطاق واجب
اإلعالم جتنبا للصدمة النفسية التي قد تلحق املريض ،لكن لتحقيق غرضني خمتلفني :ففي
فرضية اإلصابة باملرض الفتاك الذي جيعل دنو األجل أمرا حمتوما يكون جتنب الصدمة
النفسية لغرض استقبال الوفاة دون إجهاد نفيس ،عىل عكس فرضية املرض اخلطري التي
يكون التضييق يف اإلعالم بمخاطره جتنبا للصدمة النفسية لغرض التحفيز النفيس عىل
العالج(.)40
)40(Article R4127-35 al.2 du code français de la santé publique: " Toutefois ،sous réserve des
dispositions de l'article L.1111-7 ،dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le
praticien apprécie en conscience ،un malade peut être ،tenu dans l'ignorance d'un diagnostic
ou d'un pronostic graves ،sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers a un
risque de contamination " . .
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إذا تبني للطبيب أن احلالة الصحية للمريض قد أثرت عىل نفسيته سلبا فجعلت االكتئاب
يستغرق أغلب أوقاته فضال عن حالة الرعب واخلوف التي هو عليها ،يكون من املفروض
إذاك أن خيتار هنج التضييق من نطاق واجب اإلعالم إىل احلد الذي جيوز معه نفيه أصال وفقا
لدرجات جسامة احلالة النفسية .فاخليارات املتاحة أمامه تتأطر حول غاية وحيدة وهي
تفادي الصدمة النفسية التي قد يصاب هبا املريض قدر اإلمكان كلام علم بحقيقة حالته ،مما
يؤثر بالسلب عىل تدابري العالج .وهي تتمثل إما يف اإلحجام عن اإلعالم أو يف التضييق فيه
إىل احلد الذي جيعله جمسدا يف معلومات بسيطة وعامة ،أو يف اللجوء إىل املسكنات النفسية
باعتامد أساليب التخفيف من اجلسامة احلقيقية للمرض وفرضيات الشفاء التي تكون يف
أغلبها ومهية واآلمال يف تذليل الصعوبات للتخلص من العلة أو التخفيف فيها...وهو ما
يسمى بالكذب املحمود الذي ولئن ال توجد له إشارات يف أحكام املادة  36من جملة واجبات
الطبيب فإن الفقه توافق عىل إجازته رغم ما يتضمنه من تضليل واضح إلرادة املريض طاملا
أن فوائده من الناحية النفسية هلا أثر معترب عىل التحفيز الذايت للمريض عىل الشفاء ،أو حتى
إذا كان القدر حمتوما وثبت علميا أن النهاية وشيكة فسوف يمكن هذا الكذب املريض من
مفارقة احلياة دون أزمات نفسية .فالغرض النبيل املتمثل يف املحافظة عىل السكينة النفسية
للمريض قادر عىل حتويل الكذب املتمثل يف هذه الفرضية يف العديد من املخاتالت من عيب
كام اقتضت الفقرة الثانية من املادة الثالثة من القانون اللبناين عدد  574لسنة  2004املورخ يف  12فيفري 2004
واملتعلق بحقوق املرىض واملوافقة املستنرية أنه " :إذا تبني أن معلومة من املعلومات حتمل طابع ًا قد يوثر سلب ًا عىل
تطور املرض أو عىل نجاح العالج ،يمكن أن يضطر الطبيب استثنائيا إىل تقنني املعلومات التي يعطيها من أجل
مصلحة املريض العالجية  " .كام ألزمت املادة الرابعة من القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 4
لسنة  2016املورخ يف  2اوت  2016الطبيب ب" إبالغ املريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إال إذا اقتضت
مصلحته غري ذلك أو مل تكن حالته النفسية تسمح بإبالغه ."...كام مكنت الفقرة الثانية من املادة  18من نظام مزاولة
املهن الطبية يف السعودية الطبيب " يف حالة األمراض املستعصية أو التي هتدد حياة املريض باخلطر أن يقرر وفق ًا ملا
يمليه عليه ضمريه مدى مالءمة إبالغ املريض أو ذويه بحقيقة املرض وذلك ما مل يكن املريض حظر عليه ذلك أو
عني شخص ًا أو أشخاص ًا يقترص اإلبالغ عليهم" .ويف نفس املعنى ما ورد بأحكام الفقرة األوىل من املادة  51من
املدونة اجلزائرية ألخالقيات الطب ،واملادة  18من قانون النقابات الطبية يف سوريا.
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للرضا إىل أداة مرشوعة تسمح بتعديل نطاق واجب اإلعالم إىل احلد الذي يراه الطبيب مالئام
لوضعية مريضه (.)41
إن هذه اإلمكانية املتاحة للطبيب ترجع بالذاكرة إىل الوصاية الطبية التي كانت يف املايض
القريب مهيمنة عىل العالقة بني الطبيب واملريض ،والتي جتعل الطبيب بسبب وضعيته املهنية
ومعارفه بعلم الطب ،املتحكم يف مآل الوضعية الصحية للمريض فيقدم ما يراه مالئام له من
تدخالت طبية وفقا لرابطة ثقة مفرتضة بينهام وال يسع املريض إال اخلضوع أمال يف اخلالص
من علته .فهذه الوصاية تبدو حينئذ موجهة نحو اخليارات الفنية للطبيب والتي كان يعفى
()41حول تطويع املخاطر النامجة عن التدخالت الطبية وحقيقة احلالة الصحيةعموم ًا للمريض وفق ًا حلالته
النفسية يراجع:
;Jean PENNEAU, op.cit, n 52, p.64; Yves LACHAUDm Laurence AVELINE op. cit, p.853
Paul Julien DOLL, op. cit, p. 428; Francois CHABAS, op. cit, p.459; Patrice JOURDAIN,
responsabilité civile, obligation d'information du médecin: extension confirmée de l'obligation
aux risqué exceptionnels graves, R.T.D.CIC, 1999, p.111; .

عمر أبو خطوة ،القانون اجلنائي والطب احلديث ،دراسة حتليلية مقارنة ملرشوعية نقل زراعة األعضاء البرشية،
دار النهضة العربية ،القاهرة و  ،1986ص  112وما بعدها؛ خالد مجال أمحد ،االلتزام باإلعالم قبل التعاقد،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003 ،ص  430وما بعدها؛ أكرم حممود حسني ،زينة غانم العبيدي " ،تبصري
املريض يف العقد الطبي " و جملة الرا فدين للحقوق ،املجلد  ،8العدد 30و  ،2006ص  44وما بعدها ؛حممد
حسني منصور " اخلطأ الطبي يف العالج " ،املجموعة املتخصصة يف املسوولية القانونية للمهنيني ،املسوولية
الطبية ،ج ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت  ،2000ص 452؛ ولقد قدمت حمكمة التعقيب الفرنسية
اجتهاد ًا للمسامهة يف حتديد العنارص التي تسمح للقايض بتقدير فرضيات مرشوعية إحجام الطبيب عن إعالم
مريضه بحقيقة وضعيته الصحية واملتمثلة يف وجوب املوازنة بني طبيعة املرض الالحق باملريض ومدى
خطورته من جهة وشخصية املريض والظروف املحيطة به من جهة أخرى .وتفيد الوقائع اختيار الطبيب عدم
إعالم مريضه بإصابته بمرض االضطراب يف الشخصية املشفوع باختالل نسبي يف املدارك العقلية عىل إثر
خملفات اهنيار عصبي سابق ،وملا علم املريض بحقيقة حالته رفع دعوى ضد الطبيب عىل أساس أن اإلحجام
عن إعالمه فوت عليه فرصة املطالبة بجراية العجز ،فاعتربت املحكمة أن الطبيب قد اختار السلوك املهني
الناجع حينام أحجم عن اإلعالم نظرا ً لعدم استقرار احلالة النفسية للمريض التي خيشى معها إن وقع إعالمه أن
تطرأ عليها أزمات عصبية تزيد يف استفحال حالته:
ومن االجتهادات يف هذا املجال يراجع أيض ًا:

cass.civ, 23 mai 2000. J.C.P.G, 2000, 2, n 10342 .

cass.civ, du 15 jiull.1999, juris-data, 1999 ،n002923; C.A.Versailles du 10 juin 1999, D.1999,
inf.rap.p.225.
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حتى من جمرد إعالم مريضه هبا مسبقا بسبب افرتاض جهل املريض بعلم الطب والثقة
املمنوحة للطبيب ل دوره النبيل الراسخ يف الذاكرة اجلامعية .لكنها يف هذه الفرضية وصاية
مستحدثة ال تقوم عىل نفس دوافع نظريهتا األوىل :فالتحكم يف نطاق واجب اإلعالم من قبل
الطبيب يعترب وصاية من نوع خاص ال ترجع إىل حالة اجلهل بعلم الطب التي من املألوف أن
يكون عليها املريض فال يسعه إال منح الثقة لطبيبه حتى خيلصه من علته ،بل هي وصاية تعود
إىل حالة االكتئاب التي يغلب أن تظهر عىل املريض فيختار الطبيب التحفيز النفيس لتغيري
يأسه إىل آمال ولو كانت يف حقيقة األمر واهية بحثا عن السكينة النفسية.
وفضال عن اعتبار هذا اخليار صحوة للوصاية الطبية وامتدادا هلا يف املستقبل فإنه جيسد
أيضا رغبة ترشيعية يف تغليب حق الذات البرشية يف احلياة ويف حرمتها اجلسدية عىل حقها يف
معصومية اجلسد من خالل ما يوطده من توسيع يف نطاق االستثناءات الواردة عىل هذا احلق
املتأخر يف الذكر .فبصفة إمجالية يقتيض مبدأ معصومية اجلسد أنه ال يمكن املساس بجسم
اإلنسان إال ألغراض مرشوعة ومشفوعة باإلرادة احلرة والواعية للشخص باستثناء حالة
الرضورة العالجية والتي تكون فيها اإلرادة منعدمة أو ناقصة بسبب صغر سن املريض أو
عوائق إدراكه( .)42أما يف فرضية املصلحة العالجية التي ختول التحكم يف نطاق واجب
اإلعالم بام يمكن من املساس من معصومية اجلسد دون توفر رضا صاحبه بحقيقة التدخالت
الواقعة عىل جسده ،فإن اإلرادة غري متخلفة مبدئيا ،لكن نظرا حلالة االكتئاب التي يبدو عليها
املريض واملقرتنة بحالته الصحية التي تكون غالبا ذات خطورة معتربة ،فقد حيصل التضافر
بينهام ليؤول األمر كلام علم املريض بحقيقة املخاطر املحيطة به إىل رفض التدخالت الطبية
أصال ،أو إن قبلها فإن الصدمة النفسية النامجة عنها قد تعوق جمهودات إنقاذه .ففي فرضية
رفضه للعالج كلام علم بحقيقة وضعيته الصحية يمكن أن يدخل االستثناء الطارئ من مبدأ
( )42يراجع ،فواز صالح ،املبادئ القانونية التي حتكم األخالقيات احليوية ،دراسة مقارنة يف القانون الفرنيس
واالتفاقيات الدولية ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد ،22يناير  ،2005جامعة دمشق ،ص  189وما بعدها؛
أكرم حممود حسني البدو ،بريك فارس حسني ،الدراسة السالف ذكرها ،ص 15وما بعدها :؛
C. CLEMENT, Quelques propos sur le principe du consentement en droit médical et hospitalier, petites
affiches, du 24 juin 1996, n 76 ;Rachida JLASSI, op. cit, n 192, p.207 et s .
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املعصومية يف إطار تعيب اإلرادة نظرا ملا قد يرتتب عن املرض من عيوب قد تشوهبا .ويف
حالة انصياعه لألمر الواقع وقبول التدخل الطبي يكون دافع جتنبه للصدمة النفسية املعوقة
للعالج ولسكينته النفسيةعموما سندا مرشوعا إلدخال استثناء إضايف عىل هذا املبدأ .فحق
الشخص يف احلياة ويف ختلص جسده من العلل البدنية والنفسية أوىل من احرتام إرادته إذا
تبني تعارضها مع حتقيق هذا املبتغى .غري أن التذرع هبذه الفرضية يتطلب إقرار ضوابط حتول
دون تعسف الطبيب يف التحكم يف نطاق واجب اإلعالم بام يؤول إىل السعي ظاهريا نحو
تفادي الصدمة النفسية الالحقة باملريض قبل التدخل العالجي إىل مفاجأته بصدمة الحقة
للتدخل ربام تكون هلا تداعيات أعمق وأشد عىل وضعيته.
ب-خيار االستثناء العالجي وتفادي الصدمة النفسية الالحقة للتدخل الطبي:
إذا ترتب عن التدخل العالجي شفاء املريض أو عىل األقل حتسن يف حالته فال يمكنه
حينئذ إثارة مسألة إحجام طبيبه أو إخالفه بواجب اإلعالم طاملا مل حيصل له رضر أصال من
جراء ما خضع له من تدابري عالجية ،لكن اإلشكال يثار بالنسبة ملسألة تقدير سلطة الطبيب
بخصوص التحكم يف نطاق واجب اإلعالم عمال باملصلحة العالجية كلام أخفق العالج
وأصيب املريض عىل إثره بصدمة نفسية بسبب تفاجئه باملخاطر الالحقة به والتي ارتأى طبيبه
كتامهنا أو كتامن تطوراهتا السلبية عنه قبل مبارشته للعالج .فهل يمكن للمريض أن يتمسك
بالنطاق املألوف لواجب اإلعالم عن املخاطر الطبية وإثارة مسؤولية طبيبه عىل هذا األساس
باعتبار فعله أدى إىل اإلخالل بسكينته النفسية بسبب تفاجئه بتفاقم حالته الصحية التي لو
كان عىل علم مسبق بحقيقة وضعيته الصحية لكان قد فكر مليا يف اختيار اإلقدام عىل العالج
من عدمه ولكان قد اختذ االحتياطات الالزمة ملا سوف تؤول إليه حالته بعد العالج؟
تتوقف اإلجابة عىل آليات سلطة القايض يف تقدير اخليار املمنوح للطبيب يف التحكم يف
نطاق واجب اإلعالم يف حالة املصلحة العالجية والتي تتمثل بصفة إمجالية يف العديد من
القيم التي تتالءم مع خصوصية العالقة بني الطبيب واملريض التي إن كانت ذات صبغة
تعاقدية فسوف ختضع يف تنفيذها ملتطلبات قيمة األمانة الواردة بمقتىض أحكام املادة 243
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من جملة االلتزامات والعقود ،وإن كانت ذات منحى تقصريي فيحكمها املبدأ العام املتعلق
بالتعسف يف استعامل احلق املجسد يف هذه احلالة يف تطويع اخليار املمنوح له بموجب أحكام
املادة  36من جملة واجبات الطبيب يف اجتاه أحادي نحو مآربه الشخصية.
يرتتب عن واجب تنفيذ العقد مع متام األمانة العديد من القيم التي يستنبطها القايض وفقا
لطبيعة العالقة بني الطبيب واملريض وللمعطيات املوضوعية والذاتية املحيطة هبا والتي
هتدف إىل تأثيث املحتوى التعاقدي فضال عن إسهامات اإلرادة املشرتكة ألطرافه هبدف
توطيد الثقة يف العقد كأداة للتعامل والسعي إىل حتقيق املنافع املرتقبة منه ضامنا ملصداقيته،
وهي تتأطر إمجاليا يف حتقيق قيمة النزاهة واإلخالص أثناء تنفيذ االلتزام مما يتعني توجيه
سلوك املدين وفقا ملضامينها ،وهو مسعى يوجد له صدى أيضا تنفيذا للواجب العام املتمثل
يف احرتام احلقوق األساسية للمريض والذي يفرتض بداهة عىل الطبيب أن ال يقتفي سلوكا
جتاه مريضه يتضمن خداعا أو تقصريا يف التنفيذ بام يؤدي إىل توجيه أحادي للمنافع املرتقبة
جلانبه ومساسا باحلرمة اجلسدية للمريض .فتجسيدا لقيمتي النزاهة واإلخالص يف توجيه
سلوك الطبيب أثناء ممارسته حلقه يف اخليار بخصوص نطاق واجب إعالم مريضه باملخاطر
النامجة عن تدخله تثار مسؤوليته يف الوضعيتني التاليتني:
إذا اختار عدم اللجوء إىل املصلحة العالجية رغم وجود عالمات تدل عىل تواضع
القدرات النفسية ملريضه فقام بإعالمه بكل املخاطر املؤثرة التي من املمكن أن تطاله ،ثم كان
من أثر التدخل أن تفاقمت احلالة الصحية للمريض دون توفر أي خطأ فني يف جانبه ،فإن
مسؤوليته تقوم عىل أساس اإلخالل بواجب اإلعالم نظرا التسام سلوكه بمنافاة واجب
اإلخالص يف التنفيذ الذي يقتيض بذل قصارى جهده الستيفاء املنفعة املرتقبة بصفة مرشوعة
من قبل املريض واملتمثلة يف التدخل العالجي بصفة أساسية وليس يف إحاطته علام بحالته
املرضية واملخاطر النامجة عنها والتي ال تعترب منفعة مرتقبة يف حد ذاهتا بل هي إحدى الوسائل
املساعدة عىل حتقيق هذه املنفعة .فقد يؤول حينئذ سلوك الطبيب يف هذه الفرضية إىل إحداث
صدمة نفسية لدى املريض عىل إثر إعالمه بحقيقة املخاطر الصحية املحيطة به بام ينعكس
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سلبا عىل مسار تقبله للتدابري العالجية املقرتحة ،مما جيعل الطبيب مؤثرا مصاحله الشخصية
البحتة عىل مصالح مريضه ،إذ ال يفهم من هذا املنحى السلوكي سوى إمتامه لواجب اإلعالم
عىل الوجه املألوف بالنسبة ألي مريض عادي عىل أمل اختاذه لالحتياطات الالزمة من
إمكانية مساءلته من قبل مريضه عىل أساس تفويت فرصة قبول العالج من عدمه كلام اختار
التحكم يف نطاق واجب اإلعالم بام يالئم حالته النفسية ،غري أن حترزه يف هذه احلالة ال يكون
موفقا من الناحية القانونية ما دام باإلمكان ترتب مسؤوليته عىل أساس اإلخالل بواجب
اإلخالص يف التنفيذ.
وعىل العكس إذا اختار الطبيب اللجوء إىل املصلحة العالجية دون أن يقوم مسبقا بتقييم
جدي وحقيقي للحالة النفسية للمريض ومدى قابليتها للتفاعل السلبي مع األنباء املرعبة
بخصوص املخاطر الطبية املحيطة به فعدل بصفة حتكمية من نطاق واجب اإلعالم بام جيعل
املريض جاهال بحقيقة وضعيته الصحية إىل أن انتابته صدمة نفسية عىل إثر ما حلقه من خماطر
نامجة عن النتائج السلبية للتدخل العالجي ،فإن سلوك الطبيب يكون خمالفا ملقتضيات
النزاهة يف التنفيذ تتطلب منه من جهة نبذ اخلداع املتمثل يف هذه احلالة يف إخفاء معطيات
خطرية تتعلق بصحة املريض ،إن علمها حقيقة فسوف يتدبر يف أمره قبل اإلقدام عىل املغامرة
بالعالج .وهو ما جيسد صورة من صور السلوك الطبي اهلادف إىل تطويع اخليار املمنوح له
بموجب أحكام املادة  36من جملة واجبات الطبيب نحو التخفيف من جمال التزاماته .ومن
جهة أخرى يتطلب السلوك النزيه للطبيب بخصوص واجب اإلعالم أن يتفادى فتح الذرائع
املتمثلة يف البحث عن منافذ قانونية إلجياد سبل رشعية تربر تقتريه يف التنفيذ أو تطويعه حسب
مصاحله .إذ ربام يلجأ الطبيب إىل التقتري يف واجب اإلعالم باملخاطر الطبية تذرعا باحلالة
النفسية للمريض التي يصفها بكوهنا ال متكن من التجاوب اإلجيايب مع العالج املقرتح كلام
علم بحقيقة وضعيته ،وذلك لتوجيه التنفيذ نحو مصالح شخصية أحادية كأن يكون عازما
عىل إجراء بعض التجارب العالجية عىل مريضه فيخشى معارضته املرتقبة يف حالة تبصريه،
أو بصفة عامة حياول اقتصار الوقت مع املريض خشية ما قد يرتتب عن اإلعالم املألوف
باملخاطر املرتقبة من إمكانية إطناب يف رشحها وفقا لتساؤالت املريض وحريته وما قد ينساق
[العدد السابع والسبعون -ربيع الثاني 1440هـ -يناير ]2019
39

119

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 77 [2019], Art. 2
[نطاق التزام الطبيب بإعالم املريض باملخاطر الطبية – دراسة مقارنة]

إليه احلوار من واجبات مساندة كواجب النصح واإلرشاد واملؤازرة.
وسواء اتسم سلوك الطبيب أثناء حتكمه يف نطاق واجب اإلعالم بمخالفة تعاليم قيمتي
النزاهة أو اإلخالص يف التنفيذ فإنه يكون قد تعسف يف استعامل حقه يف اخليار الوارد بأحكام
املادة  36من جملة واجبات الطبيب مما قد يرتتب عنه صدمة نفسية للمريض الحقة للتدخل
العالجي تسبب له رضرا خاصا وهو رضر عدم االستعداد واملتمثل يف تفاجؤ املريض بتفاقم
حالته الصحية كالعجز أو اإلعاقة الدائمة أو املرض املزمن وغريها من التعكرات الصحية
التي تسبب عادة صدمة نفسية إذا مل يكن املريض عاملا مسبقا بام قد تؤول إليه وضعيته(.)43
( )43واجلدير بالذكر أن األستاذ  Michel PENNEAUكان قد اقرتح منذ سنة  1999إمكانية التعويض
للمريض عن رضر من نوع خاص وهو رضر عدم االستعداد خاصة يف احلالة التي يصعب فيها عىل املريض
اخليار بني قبوله للتدخل الطبي أو رفضه بسبب تفاقم حالته الصحية ولزوم العالج فإذا مل يعلمه الطبيب مسبق ًا
بحقيقة حالته واملخاطر النامجة عنها وعن سبل درئها ال يمكنه القيام ضده بالتعويض متمسك ًا بضياع الفرصة
يف اخليار نظرا ً لعدم توفر صبغتها اجلدية واحلقيقية طاملا أنه ال سبيل له عىل قبول املعاجلة ،لذلك يمكنه طلب
التعويض مرتكزا ً عىل صنف آخر من الرضر وهو رضر عدم االستعداد الذي قد يكون رضر ًا مادي ًا جمسد ًا يف
حرمان املريض من أخذه لالحتياطات الالزمة املتعلقة بوضعيته املادية ومآل ذمته فلو بلغ إىل علمه حقيقة حالته
الصحية قبل التدخل الطبي لكان قد غري من مسارها ،أو قد يكون جمسد ًا يف رضر معنوي حال دونه وترتيب
بعض املسائل املتعلقة بروابطه النفسية أو العاطفية أو حتى مفاجأته وعدم استعداده النفيس للمخاطر مما قد
يدخل اضطراب ًا عىل متاسك شخصيته وصفائه الذهني ،يراجع:
Michel PENNEAU, Le défaut d'information en médicine (note sous C.A.Angers du 11
sep.1998), D.1999, juris. P.46et s; Clodite RAUGE NAILLAED, Nathalie JOUSSET, Michel
PENNEAU, Influence de la loi du 4 mars sur la jurisprudence récente en matière d'information
du patient, Médecine et Droit, 2006 ،p69; .

كام ال تفوت اإلشارة إىل أن حمكمة التعقيب الفرنسية قبلت التعويض عن رضر عدم االستعداد يف قرارها الصادر
يف  6ديسمرب  2007حيث تفيد الوقائع تقدم املريض بدعوى يف التعويض عن األرضار الالحقة به من جراء
خضوعه لعملية جراحية دون إعالمه مسبق ًا بمخاطرها وبوضعه الصحي مما فوت عليه جتنب اخلطر الذي حلقه
فع ً
ال ،إال أن حمكمة االستئناف ببوردو استبعدت طلبه عىل أساس أن حالته الصحية املتدهورة قبل التدخل
اجلراحي مل تكن تسمح له بخيار حقيقي بني قبول العملية أو رفضها مما ال جيعل ضياع الفرصة احلقيقية واجلدية
متوفرة يف وضعيته .غري أن حمكمة التعقيب أقرت حقه يف التعويض عن الرضر املعنوي الالحق به واملتمثل يف
تسبب اإلحجام عن إعالمه يف عدم استعداده نفسي ًا لتلقي الرضر الناجم عن التدخل الطبي والذي تفاجأ
بإمكانية وقوعه :يراجع:

Pierre SARGOS, L'information du patient et de ses proches et l'exclusion contestable du
préjudice moral, D. 2008, chron. P. 192 .
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فربام لو بلغه العلم هبا قبل التدخل العالجي الختذ ما يلزمه من احتياطات وتدابري يعجز
حاليا عن إمتامها سواء كانت متعلقة بمسائل مادية أو معنوية ،ولكان مستعدا نفسانيا عىل
حتمل ما سوف تؤول إليه حالته الصحية من حرمانه مستقبال من العديد من مباهج احلياة.

الفرع الثاين:

مالءمة واجب اإلعالم لطبيعة التدخل الطبي:
تستوجب بعض التدخالت الطبية نظرا لصبغتها اخلصوصية إعالما شموليا بالنسبة
للمخاطر الواجب التبصري هبا إما بسبب افتقاد صبغتها العالجية وهو ما يتعلق بالطب
التجمييل (أ) ،أو بسبب خصوصية طبيعتها التي ولئن كانت ختتزل الصبغة العالجية إال أهنا
تسعى لتحقيق أغراض شخصية ذات أبعاد إنسانية أو أرسية (ب).
أ-التدخل الطبي التجمييل وشمولية اإلعالم:
إن الصبغة اخلصوصية للطب التجمييل تفرتض توسعا يف نطاق اإلعالم املحمول عىل
الطبيب ما دام ال هيدف أساسا لغرض عالجي بل لتقويم التناسق اجلسدي وحتسني املظهر
اخلارجي ،وكلام ابتعد عن غايته ليتخذ املنحى العالجي يتجه احلد من اإلعالم ليدخل يف
نطاقه املألوف .لذا يتعني من جهة تطويع نطاق املخاطر الطبية الواجب اإلعالم عنها وفقا
ملتطلبات الطب التجمييل ،والتمييز بني خمتلف التدخالت التجميلية النتقاء ما يتوافق منها
مع متطلبات الصبغة الشمولية للمخاطر حمل اإلعالم من جهة أخرى.
أنكر فقه القضاء الفرنيس يف بادئ األمر عىل الطب التجمييل صبغة املرشوعية حينام اعترب
أن كل تدخل طبي جراحي لغرض غري عالجي وال يرمي سوى إىل التجميل يعترب خطأ يف
حد ذاته موجبا للمسؤولية الطبية ولو أجريت العملية طبقا لألصول الفنية املألوفة طاملا أن
اجلراحة الطبية ،بوصفها مساسا باجلسم البرشي ،ال تستمد مرشوعيتها إال من غرضها
املعهود واملقترص عىل التخلص من علة أهنكته أو عىل األقل للتخفيف من حدهتا أو الوقاية
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منها ( .)44لكن تأثرا بتواتر االنتقادات املوجهة هلذا املوقف من قبل العديد من األطباء وفقهاء
القانون .ونظرا ملا خلفته كل من احلرب العاملية األوىل والثانية من تشوهات خلقية غري
معهودة لضحاياها ،وملا ما نتج عن التزايد املطرد حلوادث الطرق والصناعات من عاهات
وتشوهات ،أضفى القضاء مرونة معتربة عىل موقفه األول ليقر بمرشوعية التدخالت الطبية
التجميلية ،ولكن بتحفظ شديد جعله يقايض تدخل الطبيب لغرض غري عالجي بتشدد يف
التزاماته كان من أبرز مظاهره التوسع يف نطاق واجب اإلعالم الذي يتجىل من خالل مبدأ
التناسب بني املخاطر املحتملة للعملية اجلراحية واهلدف التحسيني املرتقب منها ،ومن خالل
شمولية املخاطر الواجب اإلعالم عنها.
لإلقرار بمرشوعية اجلراحة التجميلية يشرتط فقه القضاء الفرنيس رضورة التناسب بني
املخاطر التي يمكن أن تطرأ عىل التدخل الطبي والفوائد املرتقبة للمريض ( .)45وعىل الطبيب
()44من ذلك مث ً
ال:
Trib. Paris, du 22 janv.1913, D. 1919, 2, p.73; Trib. Seine, du 25 fév. 1929, GAZ.PAL, 1929,
1, p.424 .

وبخصوص النظرة التقليدية الرافضة ملرشوعية اجلراحة التجميلية ،يراجع :منذر الفضل ،املسوولية الطبية يف
اجلراحة التجميلية ،دراسة مقارنة ،مكتبة دار الثقافة ،عامن ،األردن ،1992 ،ص  6وما بعدها؛ سامي بديع
منصور ،املسوولية الطبية وفق قانون  22شباط  ،1994قانون اآلداب الطبية ،املجموعة املتخصصة يف
املسوولية القانونية للمهنيني ،ج ،2املسوولية الطبية  ،ط ،2منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان،2004 ،
ص  267وما بعدها؛ منري رياض حنا ،املسوولية املدنية لألطباء واجلراحني يف ضوء القضاء والفقه الفرنيس
واملرصي ،ط ،1دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص436؛ حممد عادل عبد الرمحان ،املسوولية املدنية
لألطباء ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني شمس ،القاهرة  ،1985ص  154وما بعدها؛ أمحد حممود
إبراهيم سعد ،مسوولية املستشفى اخلاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط،2.
 ،2007ص .429- 418
()45فبام أن هذا النوع من التدخل اجلراحي ال يسلط عىل املريض لغرض عالجي فإنه يتجه أن تتناسب املخاطر
التي قد تنجم عنه مع اهلدف التحسيني اجلاميل املرتقب ،وأن يقع إعالم املريض بكل ما قد يرتتب عن هذا
التدخل من خماطر ولو كانت ثانوية أو نادرة الوقوع ،وحينئذ يصبح التدخل اجلراحي التجمييل مرشوع ًا:
"فالتوازن الداخيل للشخص يعوض عىل املستوى القانوين الدافع العالجي املحض" ،وذلك وفق ًا الجتهاد
حمكمة االستئناف بليون يف قرارها املورخ يف  27ماي  ،1935يراجع :سامية بومدين ،اجلراحة التجميلية
واملسوولية املدنية املرتتبة عنها ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة مولود معمري ،كلية احلقوق ،تيزي وزو،
اجلزائر ،2011 ،ص .12وقد بدأ فقه القضاء الفرنيس عىل إلزام أطباء اجلراحة التجميلية بواجب اإلعالم قبل
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أن يرجح بينها وأن ال يرشع يف اجلراحة التجميلية إال إذا ثبت له رجحان فوائدها املرتقبة عىل
خماطرها املحتملة .بل من واجبه االمتناع أصال عن اإلقدام عليها وتوجيه ما يلزم من حتذير
ونصيحة للمريض لتطويع إرادته نحو الرتاجع عن الشغف التجمييل( .)46وتبعا لذلك من
البدهيي أن ال يكون الطبيب ملزما بإعالم املريض باملخاطر اجلسيمة يف مفهومها املألوف كيفام
حددها الفقه والقضاء بكوهنا تلك التي تؤدي إىل الوفاة أو العجز كلام كانت نتيجة التناسب
سلبية فثبت له أن خماطر العملية التجميلية تفوق فوائدها ،ألنه يف هذه الفرضية ملزم أصال
باالمتناع عن التدخل اجلراحي رغم موافقة املريض أو حتى استجدائه .وينقلب دوره حينئذ
من التزام باإلعالم إىل واجب إسداء النصيحة والتحذير من املخاطر ،ألن اإلعالم يستوجب
ضمنيا قبوال من الطبيب للتدخل اجلراحي وهيدف إىل تبصري املريض بالعواقب املرتقبة عىل
صحته .لكن إذا خيش الطبيب من إمكانية حدوث خماطر الوفاة أو العجز يكون التناسب
مفقودا مما ينزع صبغة املرشوعية عن تدخله أصال.
وكلام الحت للطبيب بوادر إجيابية للتناسب يكون ملزما وفقا لتواتر االجتهاد القضائي
بنطاق موسع لإلعالم يضفي عليه صبغة شمولية جتعله يستغرق املخاطر التي يتعني أن تكون
بداهة أقل جسامة من خماطر الوفاة أو العجز اجلسامين والتي تتجىل بصفة إمجالية يف كل النتائج
السلبية والتعكرات وما تلحق هبا من آثار جانبية عىل املستويني النفساين واجلسدي للمريض
مهام كانت درجة جسامتها ودرجة احتامل وقوعها ،وسواء كان الطبيب عاملا هبا أو كان

انسحابه عىل األنشطة الطبية العالجية ،وتعود أول اجتهاداته يف هذا املجال إىل الثالثينيات من القرن املايض،
يراجع :نادية حممد قزمار ،اجلراحة التجميلية :اجلوانب القانونية والرشعية ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،عامن ،األردن ،2010 ،ص  55وما بعدها؛ حسن زكي األبرايش ،مسوولية األطباء واجلراحني املدنية
يف الترشيع املرصي والقانون املقارن ،أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة  ،1951 ،ص 295؛ مراد
بن الصغري ،األطروحة السالف ذكرها ،ص  308وما بعدها.
; )46( C.A. Versailles, du 17 janv.1991, D. 1991, jurisp.p.359

ويراجع أيض ًا :طالل عجاج ،املسوولية املدنية للطبيب ،دراسة مقارنة ،املوسسة احلديثة للكتاب ،لبنان،
 ،2004ص  295وما بعدها؛ كامل رمضان مجال ،مسوولية األطباء واجلراحني املدنية ،املركز القومي
لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،2005 ،ص 228وما بعدها.
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يفرتض فيه أن تبلغ إىل علمه( .)47وتوطيدا هلذا التوجه نحو إضفاء محاية معتربة لضحايا
العمليات التجميلية،جيوز القول بأن كل حدث من شأنه أن يطرأ فيفوت عىل طالب اخلدمة
التجميلية املنفعة املرتقبة واملتمثلة أساسا يف تقويم مواضع من جسمه نحو الشكل الذي
يرتضيه وفقا للمقومات اجلاملية املنشودة يعترب عنرصا جوهريا حمددا لنطاق واجب اإلعالم،
وكل تقتري أو إحجام عن الترصيح به يدخل ضمن الكتامن الذي يعترب أحد عنرصي التغرير
املعيب للرضا .فبام أن التدخل الطبي والتجمييل كان دون رضورة عالجية قد تربر املخاطر
التي من املمكن أن تطرأ ،والتي جيب اإلعالم باجلدية منها مسبقا ،فإن الدافع النفساين
واالجتامعي الذي طوع إرادة الشخص نحو الرغبة يف احلصول عىل املواصفات اجلاملية
املرتقبة ،والذي يبيح العمل الطبي يف هذه احلالة ليضفي عليها صبغة املرشوعية ،جيب أن
يكون حمور حتديد نطاق واجب اإلعالم .غري أن التدخل اجلراحي التجمييل قد يكون
رضوريا يف بعض احلاالت العرضية لعالج حالة نفسية متأزمة ملريض مل يعد حيتمل الشكل
الذي ال يرتضيه لبعض أعضاء جسمه لدرجة خيشى معها إقدامه عىل االنتحار .ففي هذه
احلالة وكلام أثبت االختبار الطبي النفساين حقيقة األزمة الالحقة باملريض ،يأخذ التدخل
التجمييل حكم اجلراحة العالجية ليصبح الطبيب حينئذ ملزما بإعالم املريض باملخاطر
النامجة عن تدخله وفقا للنطاق املألوف (.)48
ومن جهة أخرى ،جيب التأكيد عىل جتنب تعميم النطاق العريض لواجب اإلعالم عىل
مجيع التدخالت الطبية التجميلية ،بل يتجه إقرار تفرقة بينها لتنتقى منها تلك التي تفتقد لكل
دوافع عالجية واملسامة عادة بـ "طب الرتف" لتحظى لوحدها بنطاق خصويص وشمويل
( )47ذلك أن ما يوثر عن فقه القضاء الفرنيس أنه يتشدد يف نطاق واجب اإلعالم بخصوص اجلراحة التجميلية
حيث اليرتدد يف إلزام الطبيب بتبصري شمويل ملريضه يتضمن خمتلف املخاطر التي قد تنجم عىل اجلراحة
التجميلية بغض النظر عن مدى جسامتها وشيوعها وحتى السلبيات التي من املمكن أن تطرأ ،ومن بني هذه
االجتهادات:
C. A.. civ. du 17 fev.1998, J.C.P.G, 1998, 1m 144; C.A. Bordeaux, du 17 nov.1998, Petites
; affiches, 1999, n 150, p.30 ; cass.civ, du 2 nov.2007, GAZ.PAL, 2008, p.16

( )48يراجع :كامل رمضان مجال ،املرجع السالف ذكره ،ص236؛ هشام عبد احلميد فرج ،األخطاء الطبية،
مطابع الوالء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص .138
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لواجب اإلعالم ،يف حني تبقى ما دوهنا خاضعة لنطاقه املألوف ولو كان هلا بعد مجايل طاملا أن
الصبغة العالجية متوفرة وتؤصل التدخل الطبي .ورغم وجود بعض اإلسهامات الفقهية
التي ما زالت تدخل مجيع التدخالت الطبية التجميلية يف مفهوم موحد لتضفي عليها أحكاما
موحدة ( ،)49فإن النفاذ إىل طبيعة هذه التدخالت يربز اختالفات بينها تفرض تفرقة يف
األحكام .فمن الثابت أن الطب احلديث يسعف الراغبني يف حتسني املظهر بباقة ثالثية من
التدخالت الطبية جترى عىل الشخص بحسب حالته اجلسامنية والنفسانية :فقد تتجىل يف
اجلراحة البالستيكية التقويمية أو يف الطب التجمييل أو أخريا يف اجلراحة التجميلية
املجردة( .)50والقاسم املشرتك بينها يتمثل يف وحدة النتيجة املرجوة واملتمثلة يف تغيري املظهر
اخلارجي نحو األفضل ،أما مواضع االختالف فهي ترجع باألساس إىل السبب امللجئ
للتدخل الطبي.
إن اجلراحة البالستيكية التقويمية هي جراحة درء اإلصابات والتشوهات املوروثة أو
املكتسبة الالحقة باجلسد البرشي هبدف تقويم العضو املعيب أو إحالل آخر حمله نتيجة
فقدانه أو تشوهه بسبب خلقي أو مكتسب ( .)51لذا فإن التدخل اجلراحي يكون يف هذه احلالة
رضوريا من أجل إزالة العيب أو التشوه البدين فله حينئذ صبغة عالجية واضحة وذات أبعاد
ثنائية :فهو ال هيدف إىل إعادة وظيفة العضو املعيب أو املبتور فقط ،وهو العالج البدين ،وإنام
يرمي أيضا إىل عالج احلالة النفسية للشخص التي من املؤكد أن تكون مضطربة إن مل تكن
منهارة بسبب قبح الشكل املالزم له منذ الوالدة أو من جراء احلادث احلاصل له .فحتى لو
ترتب عن التدخل اجلراحي حتسني يف املظهر يكون من الالزم أن تنطبق عليه األحكام العامة
( )49يراجع :سامية بومدين ،املرجع السالف ذكره ،ص  18وما بعدها.
( )50اجلراحة التجميلية املجردة هي تلك اجلراحة اهلادفة إىل حتسني املظهر أو إزالة آثار التقدم يف السن ،يراجع:
Pierre-Fagnart GRIGAUT, le chirurgienesthétique et plastique, "(que sais-je?), P.U.F, Paris
1970, p.87 et s; Valdmir MITZ, le chirurgienesthétique ،cequ'ilfaut savoir avantplutôtqu'après,
éd. Ellipses, Paris, 2000, p.39 et s.

()51يراجع :حنا منري رياض ،املسوولية املدنية لألطباء واجلراحني يف ضوء القضاء والفقه الفرنيس واملرصي،
دار الفكر العريب ،االسكندرية ،2008 ،ص 439؛ منذر الفضل ،املسوولية الطبية يف اجلراحة التجميلية ،دراسة
مقارنة ،مكتبة دار الثقافة ،عامن ،ط ،1995 ،2.ص  7وما بعدها.
[العدد السابع والسبعون -ربيع الثاني 1440هـ -يناير ]2019
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املحددة لنطاق واجب اإلعالم باملخاطر الطبية.
أما الطب التجمييل فهو تدخل بغرض حتسني املظهر اخلارجي للشخص من العيوب الطفيفة
والتي ال تشكل حرجا يف العادة للشخص أو للذوق العام ،وغالبا ما يقع درؤها باستعامل أدوات
ومعدات طبية بسيطة دون اللجوء إىل اجلراحة كالندب البسيط مثال أو العالمات الطفيفة
والظاهرة النامجة عن احلروق والتي ال تلحق بالبدن عائقا وظيفيا وال جتعل الشخص عرضة
لالشمئزاز .وبام أن غرضها مجايل بحت فهي تتطلب تشديدا يف نطاق واجب اإلعالم باملخاطر
والنتائج السلبية التي قد ترتتب عنها ،والتي هي يف احلقيقة آثار طارئة أو غري مرغوب فيها ،ال
ترجع يف الغالب للتدخل الطبي وإنام للعقاقري واملعدات التجميلية املستعملة والتي يكون من
األفضل تأسيس املسؤولية يف حصول رضر ناجم عنها عىل أساس واجب السالمة(.)52
وأخريا  ،بام ّ
أن تدخالت اجلراحة التجميلية املجردة خترج عن األصل العام املعهود يف
التدخالت الطبية وهو معاجلة العلل أو االنتقاص من حدهتا أو الوقاية منها ،فال تنطبق عليها
نفس القواعد املنظمة لنطاق واجب اإلعالم عن املخاطر الطبية لتسلك منهجا خاصا يف اإلعالم
يتالءم ومتطلبات النزعة الفطرية لدى الشخص يف البحث عن املظهر الالئق واجلميل .غري أن
التفرقة بني اجلراحة البالستيكية التقويمية واجلراحة التجميلية املجردة قد تعرتهيا بعض
الصعوبات يف فرضيات يكون فيها التشويه الالحق بالبدن حمل ريبة عىل مستوى توصيفه.
( )52إذا وصف الطبيب ملريضه أدوية معينة فهو اليلتزم بتحقيق شفائه من خالل تلك األدوية بل فقط يكون
ملزم ًا بوصف دواء مناسب وناجع للحالة املرضية املعروضة عليه وال تقوم مسووليته إال إذا ثبت تقصريه أو
إمهاله يف االهتداء إىل الدواء املالئم .أما إذا قدم الطبيب مواد صيدالنية أو أدوية ملريضه حني مبارشته حلالته
عىل مستوى التشخيص أو العالج فسوف يكون ملزم ًا بالتزام بتحقيق نتيجة يتمثل يف ضامن سالمة ما يقدمه من
أدوية ومنتجات من كل مرضة ،يراجع يف هذا التوجه ،قرار صادر عن حمكمة التعقيب الفرنسية صادر يف 11
نوفمرب  ،2000ورد ذكره يف أطروحة مراد بن الصغري ،السالف ذكرها ،ص ،230اهلامش عدد  .1وإذا استعمل
املريض دواء كان قد وصفه له الطبيب أو اقتناه مبارشة من الصيدلية ثم حصلت له أرضا ر نامجة عن ذلك
االستعامل وفق ًا ملا هو حمدد له ،فسوف تقوم مسوولية الصيديل عىل اإلخالل بواجب التحقق من سالمة
وصالحية األدوية التي بمحالته ويمكنه الرجوع عىل صانعها إذا كان الرضر نامج ًا عن عيب يف الصنع ،يراجع:
رضا عبد احلليم عبد املجيد ،املسوولية القانونية عن إنتاج وتداول األدوية واملستحرضات الصيدالنية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،2005 ،1.ص  210وما بعدها.
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ب-التدخالت العالجية اخلصوصية والتوسع يف نطاق اإلعالم:
تؤثر العديد من املتطلبات النفسية عىل طبيعة التدخل الطبي لتؤصل فيه صبغة مزدوجة جتعله
حمتفظا بغرضه العالجي األسايس سواء يف احلال أو يف املآل ،وجتعله مدعوا خلدمة أغراض أخرى
ذات أبعاد إنسانية تسعى إىل املؤازرة الذاتية من قبل األشخاص للبحث عن بدائل عالجية وهو
ما يتعلق بالتطوع العالجي ،أو إىل جماهبة صعوبات أرسية ال يمكن درؤها سوى باحللول
العالجية وهي فرضية الطب اإلنجايب .ويف كلتا الفرضيتني يلمس جتاوزا للدور الطبي املألوف
املتمثل يف التغلب عىل األسقام ليميض يف خدمة أغراض إنسانية واجتامعية ونفسية ،بحيث يتجه
تطويع نطاق اإلعالم بام يتوافق مع أغراض هذا البعد املزدوج.
تتسم النظرة الترشيعية بخصوص التدخالت الواقعة لغرض التطوع الطبي باالزدواجية ،إذ
متيض يف التوسع أو يف التضييق يف نطاق واجب اإلعالم باملخاطر التي قد تطال املكتسبات
الصحية للخاضع هلا وفق رؤيتها لتوازن املصالح وما قد يرتتب من فوائد طبية مرتقبة.
فعىل مستوى التدخل الطبي العالجي التجريبي يتضح أن املرشع التونيس يغلب إىل أبعد
حد ممكن السلطة التقديرية للطبيب يف انتقاء الطريقة الفنية التي يراها أوفق إلنقاذ املريض
ولو تطلب األمر جلوءه إىل طريقة عالجية جديدة عساها تولد األمل يف الشفاء عىل واجبه
اإلنساين املتعلق بإعالم املريض بحالته وباملخاطر التي قد تلحقه من هذه التجربة ،طاملا أن
الفقرة الثانية من املادة  103من جملة واجبات الطبيب حتثه " قدر اإلمكان مع مراعاة نفسية
املريض احلصول عىل موافقته بكل حرية وتبرص"( .)53ويف هذا التوجه دليل واضح عىل
الوصاية الطبية التي الزالت مرتسخة يف السياسة الترشيعية التونسية والتي جتعل من الطبيب
الطرف الوحيد املؤهل لتقدير الطرق العالجية الكفيلة بمعاجلة املريض ولو كانت مستحدثة
( )53واحلال أن مقتضيات الفقرة األوىل من هذه املادة جتعل من السلطة التقديرية للطبيب مسألة واجبة
االحرتام وذات طابع إلزامي جتاه الكافة ،وذلك بدليل ما اقتضاه من عبارات " جيب أن يتمتع الطبيب أثناء
العالج بحرية االلتجاء إىل طريقة عالجية جديدة إن رأى أهنا تبعث أم ً
ال جدي ًا يف إنقاذ حياة املريض أو تعيد له
صحته أو ختفف عليه آالمه ".
[العدد السابع والسبعون -ربيع الثاني 1440هـ -يناير ]2019
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وجمهولة العواقب من جهة ،ومن جهة أخرى حتكمه يف تقدير احلالة النفسية ملريضه والتي
حيتج هبا بغية تغيري طبيعة اإلعالم ،فينتقل من واجب تفرضه األخالقيات املهنية
واالعتبارات اإلنسانية ومتطلبات محاية الذات البرشية ،إىل جمرد خيار يتحكم لوحده يف مدى
لزومه ونفعيته .ولئن كانت الغاية يف حد ذاهتا نبيلة هتدف إىل حماولة إنقاذ حياة املريض أو
حماولة درء املرض عنه قدر اإلمكان ،فإهنا قد خترج عن هذا السياق فربام يتخذ الطبيب من
هذا املنفذ الترشيعي الذي جيعله متحكام يف جسد املريض وحيرره من واجب اإلعالم سندا
للمغامرة يف جتارب قد تتسم ببعض التهور الناجم عن اجلشع العلمي لغرض الشهرة أو
الرتقية املهنية .فيكون من األجدى حينئذ أن ال يقع التغافل عن احلرمة اجلسدية للمريض
كلام انعدمت احلالة االستعجالية القصوى التي جترب الطبيب عىل التدخل الفوري ،فيقوم
بإعالم املريض عىل األقل بكون التجربة عالجية مما يفيد بداهة أن خماطرها غري معلومة أصال
ليتخذ قراره باملغامرة يف العالج أو باالحتفاظ بمكتسباته الصحية رغم اعتالهلا.
وعىل عكس هذه الفرضية يميض املرشع يف منهج توسعي بخصوص نطاق واجب اإلعالم
كلام كان التدخل يف إطار التجارب الطبية غري العالجية وفقا ألحكام املادة  106من جملة
واجبات الطبيب الذي يفرض "بيان نوع التجربة وسببها ومفعوهلا عىل حياة وصحة الشخص
الذي جتري عليه التجربة" .وهو نفس التوجه بخصوص التربع بالدم حيث أوردت الفقرة
الثانية من الفصل  3من قانون  17مارس  1982املتعلق بنقل الدم البرشي املعد للحقن أنه ال
يمكن تغيري خاصيات الدم البرشي "إال باملوافقة الكتابية للمتربع التلقائي بعد تنبيه مسبق
للعواقب التي قد يتعرض هلا"( .)54ولقد حاول الفقه إجياد مربرات للتفرقة بني التجارب الطبية
( )54قانون عدد  26لسنة  ،1982مورخ يف  17مارس  ،1982واملتعلق بتنظيم نقل الدم البرشي املعد للحقن،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  19لسنة  1982املورخ يف  19مارس  ،1982ص  .709كام اقتىض
الفصل  7من القانون عدد  22لسنة  1991املورخ يف  25مارس  ،1991الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد  22لسنة  1991املورخ يف  29مارس  ،1991ص  474أنه " يتم كتابي ًا إعالم الشخص املتربع بعضو من
أعضائه لغاية زرعه بالنتائج املحتملة لقراره من طرف الطبيب املسوول عن القسم االستشفائي الذي ستقع فيه
عملية األخذ أو نائبه ،ويتضمن هذا اإلعالم :أ-كل النتائج املحتملة من الناحيتني البدنية والنفسية لعملية األخذ
وكذلك االنعكاسات املحتملة هلا عىل احلياة الشخصية والعائلية واملهنية للمتربع .ب-كل النتائج املرتقبة من
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العالجية والتجارب الطبية العلمية عىل مستوى نطاق واجب اإلعالم باملخاطر ،فاعترب أن
تقديم إعالم سطحي ومطمئن للمريض اخلاضع للتجربة العالجية أو حتى اإلحجام عن
إعالمه أصال بالتدابري املزمع القيام هبا لعالجه مسألة خاضعة للسلطة التقديرية املطلقة للطبيب
الذي يتعني عليه يف هذه الفرضية حتكيم ضمريه واجتاه غايته يف توجه أحادي بحت ملحاولة
شفاء املريض .فمتطلبات رعاية حالته النفسية واخلشية من رفضه للعالج كلام علم بحقيقة
إخضاعه للتجربة تفرض اإلحجام عن إعالمه ،خاصة وأنه من الرشوط التقنية لنجاح
التجارب وجوب تظليل اخلاضع هلا بغية استبعاد أي تأثري نفيس جيعله يتفاعل سلبيا كلام علم
أنه خاضع لعالج حمل جتربة .فاحلصول عىل نتائج موضوعية قدر اإلمكان يوجب حتييد احلالة
النفسية للمريض فيبقى عىل جهله بحقيقة التدخل الطارئ عىل جسده ،فضال عن ما ثبت يف
علم الطب بأن استقرار احلالة النفسية للمريض يساعد عىل الشفاء أو عىل األقل عىل جتاوبه
إجيابيا مع تعليامت الطبيب ،وبذلك يكون املرشع قد غلب إمكانيات البحث عن فرص جدية
ملحاولة شفاء املريض عىل واجب إعالمه باملخاطر املرتتبة عن عالجه (.)55
وعىل العكس متاما من هذه الفرضية تقتيض التجارب الطبية غري العالجية إعالما مشددا
باملخاطر النامجة عنها نظرا الفتقادها ألية مصلحة عالجية مبارشة للشخص اخلاضع هلا .وال
عملية الزرع لفائدة املنتفع هبا ".
( )55يراجع ،حممد حسني منصور ،اخلطأ الطبي يف العالج ،املجموعة املتخصصة يف املسوولية القانونية
للمهنيني ،املسوولية الطبية ،ج ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان ،2000 ،ص  15وما بعدها؛ خالد
محدي عبد الرمحان ،التجارب الطبية ،االلتزام بالتبصري ،الضوابط القانونية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
 .2000ص  71وما بعدها؛ سهري منترص ،املسوولية عن التجارب الطبية يف ضوء قواعد املسوولية املدنية
لألطباء ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1990 ،ص  32وما بعدها؛ حبيبة سيف سامل راشد ،النظام القانوين حلامية
جسم اإلنسان ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني شمس ،القاهرة ،2005 ،ص  289وما بعدها .كام
مكنت املادة  L 1209-96من جملة الصحة العمومية الفرنسية الطبيب يف حالة التجربة العالجية من كتامن بعض
املعلومات عن املريض حرص ًا عىل تفادي انفعاالته السلبية املرتقبة وتأزم حالته النفسية بام يوثر سلب ًا عىل نتائج
العالج ،فواجب التبصري الشمويل استبدل يف هذه احلالة بضمري الطبيب املعالج وسلطته يف تقدير حالة املريض
ومدى تقبلها حلقائق وضعيته الصحية ،يراجع :جابر حمجوب عيل ،دور اإلرادة يف العمل الطبي ،دراسة مقارنة،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص  220وما بعدها.
[العدد السابع والسبعون -ربيع الثاني 1440هـ -يناير ]2019
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جمال للخشية من آثار رفض املتطوع إلجراء التجربة بعد إعالمه بكل املخاطر التي قد ترتتب
عنها ألن الرفض ال ينجر عنه تأثري سلبي عىل صحته بخالف املريض اخلاضع للتجربة
العالجية الذي قد تكون هذه التقنية املالذ الوحيد إلنقاذ حياته(.)56
ويلمس نفس التوجه الترشيعي الرامي إىل التوسع يف نطاق املخاطر الواجب اإلعالم عنها
لتتحرر من النظرة الضيقة للجسامة بغية إضفاء محاية معتربة عىل احلق يف التكامل اجلسدي وما
يرتتب عن اإلخالل به من إرباك للسكينة النفسية يف جمال يتعلق بالتدخل الطبي ألغراض
اجتامعية أو أرسية جمسدا يف إسهامات الطب اإلنجايب املتعلقة باملؤازرة عىل التغلب عىل العوائق
اإلنجابية وتنظيم النسل .فلقد ألزمت املادة  23من القانون املتعلق بالطب اإلنجايب " الطبيب
املبارش اطالعهام (الزوجني املقبلني عىل التخصيب االصطناعي) عىل اإلنجازات العلمية
احلديثة يف هذا املجال وعىل نسب النجاح وعىل إمكانية اللجوء إىل عدة حماوالت زرع وتأثري
ذلك عىل صحة األم واملخاطر املحتملة عىل املولود املنتظر"( .)57فاملخاطر وردت رصاحة
بخصوص اجلنني املزمع ختصيبه كام تستنتج ضمنيا من خالل ما سبقها من عبارات حينام أشار
املرشع عىل تأثري التخصيب عىل صحة األم مما يلزم الطبيب بداهة بإعالمها باملخاطر املهددة
لصحتها ،كام أن املرشع مل يشأ توصيفها وإنام أضفى فقط عليها صبغة االحتامل يف معنى ترجيح
وقوعها بام ينزع عنها منطقيا رشط اجلسامة املحددة فقها وقضاء بكوهنا جمسدة يف العجز،
لتكون قابلة للنفاذ عىل جماالت أخرى قد تتعلق باملساس بالتكامل اجلسدي .فمن املؤكد أن
تقنيات التخصيب االصطناعي تتطلب تدخال حتضرييا يتمثل يف إخضاع املرأة إىل حتفيز
هرموين إلفراز ما يكفي من البويضات مما يعرضها حقيقة ملخاطر االختالالت اهلرمونية
وتبعات التخدير ،فضال عن إمكانية فقداهنا للبعض من بويضاهتا نظرا لدقة استخراجها

( )56يراجع :مهند صالح أمحد ،احلامية اجلنائية للجسم البرشي يف ظل االجتاهات الطبية احلديثة ،دار اجلامعة
اجلديدة للنرش ،القاهرة ،2002 ،ص  333وما بعدها.
( )57قانون عدد  93لسنة  2001املورخ يف  7أوت  2001واملتعلق بالطب اإلنجايب ،الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ،عدد  63لسنة  2001املورخ يف  7أوت  ،2001ص .2573
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وقابليتها الرسيعة للتلف( ،)58وهو ما يعد بداهة انتقاصا من سالمتها اجلسدية .كام أن هذه
التقنيات قد تتداخل مع متطلبات طب التو ّقع ليقع النفاذ إىل املكتسبات اجلينية لألجنة املخصبة
اصطناعيا ولو بصفة استثنائية إلمكانية التفطن لبعض األمراض الوراثية اخلطرية التي ،إن
وجدت ،قد يستلزم تفادهيا املساس باملكتسبات اجلينية للجنني املخصب كيفام تشكل ليدخل
عليها ما يلزم من تعديالت من شأهنا ختليصه من اجلينات املتسببة يف املرض .وهو ما قد يدعم
السالمة اجلينية أو قد يتسبب يف إتالفه أصال نظرا لدقة هذه التقنية املتمثلة يف التشخيص الطبي
السابق للزرع .وبام أن هذه املخاطر تطال كال من املرأة املرشحة للتخصيب االصطناعي
وجنينها املحتمل وتطال سالمتهام اجلسدية ،فمن البدهيي أن تنسحب عليها أحكام املادة 23
السالف الذكر ليكون الطبيب ملزما إزاءها باإلعالم.
غري أن هذا االستنتاج ال يميض إال بصفة جزئية ،إذ تعترب حقيقة خماطر مؤثرة يتجه
اإلعالم عنها تلك املهددة حلياة املرأة أو ملا يرتتب عنها من مضاعفات هامة .أما ما يتعلق
بتهديد سالمتها اجلسدية الناجم عن بويضات استخرجت منها ثم أتلفت وال يمكن
تعويضها أصال أو أنتجت بعد تلقيحها جنينا غري مرشح للزرع ،فهي خماطر رغم مساسها
بالسالمة اجلسدية ،يصعب إكساؤها صبغة املؤثرة طاملا أنه من املفروض منطقيا أن املرأة
الشغوفة باإلنجاب والتي مل جتد من خيار سوى اللجوء إىل تقنيات التخصيب االصطناعي
مستعدة للتضحية بكل بويضاهتا وما ينتج عنها من تالقيح لبعض األجنة التي ثبت عدم
قدرهتا عىل التنافس عىل الزرع يف سبيل حتقيق حلم اإلنجاب.
ومن جهة أخرى جتدر اإلشارة إىل أن املساعدة الطبية عىل اإلنجاب تبدو مظهرا مستحدثا
للطب اإلنجايب الذي تقترص مهمته باألساس يف تنظيم النسل والوقاية من األمراض
اإلنجابية وتفادي الوالدات غري املرغوب فيها نظرا النعكاساهتا السلبية عىل صحة األم
( )58يراجع :أمحد بلحاج جراد ،النظام القانوين للتنافس بني األجنة املخصبة اصطناعي ًا وفق ًا ملكتسباهتا اجلينية،
بحث مقارن يف ترشيعات الدول العربية واألجنبية ،جملة كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،اإلسكندرية،
 ،2016ص  8وما بعدها.
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والطفل .وهو جمال يتخذ فيه واجب اإلعالم منحى خاصا عىل مستوى حتديد املخاطر
الواجب التبصري هبا والتي سوف تتخذ معاين خمتلفة عن تلك التي اتصفت هبا لدى التعهد
بالتدخالت الطبية املألوفة .من ذلك أنه من الثابت إقرار حق الزوجني يف اتباع سياسة إنجابية
سليمة تتحدد عىل ضوء وفاقاهتام اإلنجابية مما جيعل كل محل غري مرتقب لدهيام مؤسسا
ملفاجأة غري سارة تندرج ضمن املخاطر املعرقلة لتصوراهتام املتعلقة بتكوين األرسة ،يتجه عىل
الطبيب إعالمهام هبا ولو كانت احتامالت وقوع احلمل نادرة جدا .ففي هذه الفرضية ال
تتصف خماطر التدخل الطبي لتنظيم الوالدات بالصبغة اجلسيمة عىل معناها التقليدي املتمثل
يف حصول الوفاة أو اإلعاقة ،بل فقط يف إمكانية حصول محل غري مرغوب فيه يف حد ذاته مما
يشكل اعتداء عىل حق الزوجني يف اخلصوصية من خالل إرباك توافقهام اإلنجايب والذي
يشكل لدهيام خماطر حقيقية .وهلذه الفرضية مثال واقعي جيسدها حيث تقدمت امرأة إىل
الطبيب بغاية تعقيمها نظرا لعدم رغبتها يف اإلنجاب جمددا مكتفية بام عندها من أبناء ،لكنه
ملا بارش العملية أحجم عن إعالمها بإمكانية استمرار خصوبتها رغم أنه احتامل نادر الوقوع.
ومن سوء حظها رسعان ما تفطنت إىل محل جديد ،فرفعت دعوى ضد الطبيب للمطالبة
بجرب الرضر الناجم عن االعتداء عىل حقها يف الوفاق اإلنجايب طاملا أن انتفاء اإلعالم فوت
عليها فرصة اختيار إجراء عملية التعقيم من عدمها أو اختاذ ما يلزم من احتياطات لتفادي
احلمل رغم التعقيم الذي من املفروض أن يكون قد حصل هلا من جراء العملية (.)59
لكن من جانب آخر قد تتشعب املخاطر الواجب اإلعالم عنها يف الطب اإلنجايب لتكون
خماطر تتعلق بالعجز أو بالوفاة ،كام قد تتعلق بالسكينة البدنية والنفسية ،وذلك يف احلالة التي
خيشى معها والدة طفل مصاب بإعاقة جينية أو بسبب حادث طارئ لألم أثناء احلمل .من
ذلك أن جملس الدولة الفرنيس يف قرار "  " Qarrezقىض بالتعويض للزوجني عن رضرمها
املتمثل يف تفويت فرصة اإلجهاض نظرا ألن الطبيب أخفى عليها شكوكه بخصوص إمكانية
إصابة اجلنني بمرض جيني خطري الذي ظهر عليه فعال منذ استهالله ( .)60وبخصوص وقائع
)59( Cass.civ ،du 9 sep.1983 ،D. 1984 ،jurisp. P.122 ،note J.PENNEAU .
)60( C.E., du 14 fev.1997, J.C.P.G, 1997, 2, 22828.
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مشاهبة مكنت حمكمة التعقيب الفرنسية من التعويض لألبوين وفقا لنفس األساس السالف
ذكره ،وأقرت حق املولود يف التعويض عن رضر والدته معاقا عىل أساس إخالل الطبيب
بإعالم األم بمخاطر جسيمة تتمثل يف تشوهات واختالالت جينية مؤدية لإلعاقة منذ بدء
ختلقه( .)61ليكون النقص يف اإلعالم ال يتعلق حينئذ بمخاطر جسيمة بالنسبة للزوجني يف
معناها التقليدي وإنام جسامتها تتمثل لدهيام يف املساس باحلق يف اإلجهاض والسعي نحو
مناشدة اجلودة يف اخللفة.
أما بالنسبة للجنني ،فرغم أن املخاطر الواجب إعالم أمه هبا جسيمة جدا ومتعلقة بتكوينه
إال أن إلزام الطبيب بتبصريها هبا يثري لديه خماطر أكثر جسامة وهي تنفيذ رغبتها يف إجهاضه،
حيث كانت إرادهتا موقوفة عىل مدى التأكد من سالمته اجلينية .فاملفروض أن إحجام
الطبيب عن إعالم األم بإمكانية وجود اإلعاقة يعترب حدثا يف مصلحة اجلنني ألنه استبقى
ختلقه ،وضارا بالنسبة لألم التي ال ترغب يف إنجاب طفل معاق .غري أن اجتهاد حمكمة
التعقيب الفرنسية كان متشددا ،مما دفع املرشع إىل التصدي إليه بإقرار منع التظلم من جمرد
الوالدة التي ال تعترب أبدا حدثا ضارا

(.)62

)61( Cass.Ass.Plen., du 17 nov.2000, D.2000, p.336.
)62( Article 114-5al.1 du code de l'action sociale des familles: " Nul ne peut se prévaloir d'un
préjudice du seul fait de sa naissance" .
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اخلامتـــــــة:
إن اشرتاط اجلسامة يف املخاطر الطبية الواجب اإلعالم عنها يعترب حقيقة خطوة أوىل من
وحي االجتهاد اخلالق للقايض الفرنيس يف سبيل فتح املنافذ أمام املريض للمطالبة بالتعويض
عن األرضار الالحقة به بسبب إخالل طبيبه بواجب اإلعالم كلام صعب عليه إثبات خطئه
الفني ،ومسامهة جدية يف حماولة إقرار معادلة بني احرتام احلرمة اجلسدية للمريض وضامن
حد أدنى من األمان القانوين ملامرسة املهنة الطبية .ورسعان ما تفاعل املرشع الفرنيس مع هذا
االجتهاد إجيابا فبادر ببناء خطوة ثانية يف مسار نطاق املخاطر الواجب اإلعالم عنها ذات
صبغة توسعية .وإزاء إحجام املرشع التونيس عن إدراج نص عام حيمل الطبيب واجب
اإلعالم جتاه مريضه ،بادر فقه القضاء بتحديد نطاق هذا االلتزام وفق اجتهادات مقتبسة عن
القضاء الفرنيس دون األخذ بعني االعتبار ملا طرأ عليه من تغيريات عىل إثر التدخل الترشيعي
وتأثرا باإلسهامات الفقهية املقرتحة.
وإزاء هذه النظرة الضيقة لنطاق املخاطر حمل االلتزام باإلعالم كان من الالزم القطع مع
النظرة التقليدية املكرسة للوصاية الطبية نظرا لتنافيها مع مقتضيات اإلعالم ومربراته ،وإلزام
الطبيب بإعالم مريضه بجميع املخاطر املرتتبة عن التدخالت املزمع إجراؤها دون اشرتاط
اجلسامة كيفام حددها االجتهاد القضائي الفرنيس بكوهنا تلك املؤدية إىل الوفاة أو العجز،
باعتبارها مرحلة أولية انقضت ،وإنام كلام كانت مؤثرة بصفة جدية وحقيقية عىل احلرمة
اجلسدية للمريض التي هي حمل احلامية واليمكن املساس هبا دون موافقته املتبرصة واملستنرية،
باستثناء احلاالت التي تتطلب تضييقا أو توسعا يف هذا النطاق بحسب املستجدات
املوضوعية أو الذاتية التي تفرض تطويع اإلعالم وفقها والتي حظيت يف أغلبها بمقتضيات
ترشيعية وفقا لنصوص خاصة.
لذا يكون من األوفق بالنسبة للمرشع التونيس وغريه من الترشيعات العربية التي مل تقطع
بعد مع النظرة التقليدية املكرسة للوصاية الطبية مراجعة قواعد املسؤولية الطبية بام يضمن
إلزام الطبيب بواجب إعالم مريضه بحالته الصحية احلالية واملرتقبة وبالتدخالت الالزمة أو
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املقرتحة لعالجه وباملخاطر التي من املمكن أن تنجر عنها والتي من املتجه أن تكون ذات
توجه شمويل بام يضمن سالمة حرمته اجلسدية ،وقابلة للتطويع وفقا ملا يطرأ من فرضيات
خاصة أو ملا تستوجبه بعض التدخالت الطبية اخلصوصية من تعديل يف نطاقها .والدعوة
موجهة أيضا للقايض بغية إعامل اجتهاده اخلالق يف انتظار التدخل الترشيعي ،إذ بإمكانه
تطوير ما توصل إليه القايض الفرنيس أثناء حماوالته حتديد املخاطر الطبية الواجب اإلعالم
عنها .ففي قيمتي اإلنصاف واألمانة الواردتني صلب األحكام العامة لدى جل الترشيعات
املتعلقة بالوفاء بااللتزام التعاقدي ،ويف املبادئ العامة املكرسة لسمو الذات البرشية وصيانة
حرمتها اجلسدية ،آلية كفيلة بإحكام التوازن يف العالقة بني الطبيب ومريضه عىل مستوى
التبصري باملخاطر النامجة عن تدخالته ،وحتديد جماالت فتح سبل التعويض وفقا لتفويت
الفرصة يف اختيار التدخل من عدمه كلام أصيب املريض بأرضار صعب نسبتها إىل خطأ فني
للطبيب.
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-1املراجع باللغة العربية:

قائمة المراجع

 عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،قانون العقوبات ،النظرية العامة ،دار املطبوعات،اإلسكندرية ،مجهورية مرص العربية (دون تاريخ نرش).
 أمحد فتحي رسور ،الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضةالعربية ،القاهرة ،ط.1985 ،2
 يوسف بويش ،اجلسم البرشي وأثر التطور الطبي عىل نطاق محايته جنائيا ،دراسةمقارنة ،رسالة للحصول عىل درجة الدكتوراه يف القانون اخلاص ،جامعة أبو بكر
بلقايد ،كلية احلقوق والعلوم السياسية بتلمسان.2013-2012 ،
 حممد صبحي نجم ،قانون العقوبات ،القسم العام ،النظرية العامة للجريمة ،دارالثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.2002 ،
 سليامن عبد املنعم ،النظرية العامة لقانون العقوبات ،دراسة مقارنة ،منشوراتاحللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان.2003 ،
 نرص الدين مروك ،احلامية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائريواملقارن والرشيعة اإلسالمية ،دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف
القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية ،معهد احلقوق بن عكنون ،جامعة اجلزائر،
.1997-1996
 منصور عمر املعايطة ،املسؤولية املدنية واجلنائية يف األخطاء الطبية ،جامعة نايفالعربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.2004 ،
 رمضان مجال كامل ،مسؤولية األطباء واجلراحني املدنية ،املركز القومي لإلصداراتالقانونية ،مرص.2005،
 يوسف سهيل الصويص ،مسؤولية الطبيب بني حقوق املريض ومتطلبات القانوناحلديث ،عامن ،األردن.
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 بلعيد بوخرس ،خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يفالقانون ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،اجلزائر.2011 ،
 جابر حمجوب عيل ،دور اإلرادة يف العمل الطبي ،دراسة مقارنة ،جملس النرشالعلمي ،الكويت.2000 ،
 عبد الكريم مأمون ،حق املوافقة عىل األعامل الطبية وجزاء اإلخالل به ،دراسةمقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2006 ،
 حممد حسن قاسم ،إثبات اخلطأ يف املجال الطبي ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،.2006
 مراد بن الصغري ،مدى التزام الطبيب بتبصري " إعالم املريض " ،دراسة علميةتأصيلية مقارنة ،جملة احلقوق ،الكويت ،ع .2010 ،4
 فواز صالح" ،مبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية يف جمال األخالقيات احليوية (دراسةمقارنة)" ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد  ،27ع ،1
.2011
 صاحب ليدية ،فوات الفرصة يف إطار املسؤولية الطبية ،مذكرة لنيل شهادة املاجسترييف القانون ،جامعة مولود معمري ،كلية احلقوق.2011 ،
 أمحد بلحاج جراد" ،القايض املدين وتنفيذ العقد" ،أطروحة دكتوراه يف القانوناخلاص ،جامعة تونس املنار ،كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس.2009 ،
 يوسف بويش" ،اجلسم البرشي وأثر التطور الطبي عىل نطاق محايته جنائيا ،دراسةمقارنة" ،رسالة للحصول عىل درجة الدكتوراه يف القانون اخلاص ،كلية احلقوق
والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر .2013
 أكرم حممود حسني البدو ،برييك فارس حسني" ،احلق يف سالمة اجلسم ،دراسةحتليلية مقارنة :جملة الرافدين للحقوق ،املجلد عدد ،9السنة .2007 ،12
 حممد عيد الغريب ،رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،ط.2003 ،4. مروك نرص الدين ،تطور مفهوم احلامية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم البرشي،[العدد السابع والسبعون -ربيع الثاني 1440هـ -يناير ]2019
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الديوان الوطني لألشغال الرتبوية ،اجلزائر.2004 ،
 عمر السعيد رمضان ،رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،دار النهضة العربية،القاهرة.1976 ،
 آمال بكوش ،نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية ،دراسة يف القانوناجلزائري واملقارن ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2011،
 عمر أبو خطوة ،القانون اجلنائي والطب احلديث ،دراسة حتليلية مقارنة ملرشوعيةنقل زراعة األعضاء البرشية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1986 ،
 خالد مجال أمحد ،االلتزام باإلعالم قبل التعاقد ،دار النهضة العربية ،القاهرة،.2003
 أكرم حممود حسني ،زينة غانم العبيدي " ،تبصري املريض يف العقد الطبي " ،جملةالرافدين للحقوق ،املجلد  ،8العدد 30و .2006
 حممد حسني منصور "اخلطأ الطبي يف العالج" ،املجموعة املتخصصة يف املسؤوليةالقانونية للمهنيني ،املسؤولية الطبية ،ج ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت
.2000
 فواز صالح" ،املبادئ القانونية التي حتكم األخالقيات احليوية ،دراسة مقارنة يفالقانون الفرنيس واالتفاقيات الدولية" ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد ،22يناير
 ،2005جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
 منذر الفضل ،املسؤولية الطبية يف اجلراحة التجميلية ،دراسة مقارنة ،مكتبة دارالثقافة ،عامن ،األردن.1992 ،
 سامي بديع منصور" ،املسؤولية الطبية وفق قانون  22شباط  ،1994قانون اآلدابالطبية" ،املجموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ،ج ،2املسؤولية
الطبية،ط ،2.منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان.2004 ،
 منري رياض حنا ،املسؤولية املدنية لألطباء واجلراحني يف ضوء القضاء والفقهالفرنيس واملرصي ،ط ،1.دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية.2007 ،
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 حممد عادل عبد الرمحان" ،املسؤولية املدنية لألطباء" ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق،جامعة عني شمس ،القاهرة .1985
 أمحد حممود إبراهيم سعد ،مسؤولية املستشفى اخلاص عن أخطاء الطبيبومساعديه ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط.2007 ،2.
 سامية بومدين "،اجلراحة التجميلية واملسؤولية املدنية املرتتبة عنها" ،مذكرة لنيلشهادة املاجستري ،جامعة مولود معمري ،كلية احلقوق ،تيزي وزو ،اجلزائر.2011 ،
 نادية حممد قزمار ،اجلراحة التجميلية :اجلوانب القانونية والرشعية ،دراسة مقارنة،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.2010 ،
 حسن زكي األبرايش "،مسؤولية األطباء واجلراحني املدنية يف الترشيع املرصيوالقانون املقارن" ،أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة .1951 ،
 طالل عجاج ،املسؤولية املدنية للطبيب ،دراسة مقارنة ،املؤسسة احلديثة للكتاب،لبنان.2004 ،
 كامل رمضان مجال ،مسؤولية األطباء واجلراحني املدنية ،املركز القومي لإلصداراتالقانونية ،القاهرة. 2005 ،
 هشام عبد احلميد فرج ،األخطاء الطبية ،مطابع الوالء ،دار النهضة العربية ،القاهرة،. 2007
 منذر الفضل ،املسؤولية الطبية يف اجلراحة التجميلية ،دراسة مقارنة ،مكتبة دارالثقافة ،عامن ،ط.1995 ،2.
 عبد احلليم عبد املجيد ،املسؤولية القانونية عن إنتاج وتداول األدوية واملستحرضاتالصيدالنية  ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط.2005 ،1
 حممد حسني منصور" ،اخلطأ الطبي يف العالج ،املجموعة املتخصصة يف املسؤوليةالقانونية للمهنيني ،املسؤولية الطبية" ،ج ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
لبنان.2000 ،
 خالد محدي عبد الرمحان ،التجارب الطبية ،االلتزام بالتبصري ،الضوابط القانونية،[العدد السابع والسبعون -ربيع الثاني 1440هـ -يناير ]2019
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