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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 ) جوهر التزام الطبيب بإعالم المصاب بفيروس كورونا(

 
Essence of doctor obligation in patient informing 

the corona virus (An analytical study) 

 م.د. منى نعيم جعاز

 دكتــــــــوراه في القانــــــــون الخــــــــاص

 كلية القانون –جامعة البيان 

Muna Naiem jaaz  

Albayan university – collage of law  
Muna.naiem@albayan.edu.iq 

 الملخص
، الطبي  المجال  في  الحديث  بالموضوع  ليس  عام  بشكل  باالعالم  االلتزام  موضوع  بين    ان  العالقة  ان  اذ 

التزامات على عاتق الطبيب لصالح   القدم ، ورتبت هذه العالقة منذ نشأتها  المريض والطبيب معروفة منذ 
المريض ، وهذه االلتزامات هي في الحقيقة تشكل حقوقًا للمريض ، وتكمن حداثة موضوع البحث في جوهر  

 فيروس كورونا المستجد .  الناتج عن    19المريض بكوفيد  هذه العالقة وماينبغي على الطبيب تجاه  
مقتضاه قيام الطبيب بتزويد المريض بالمعلومات الالزمة    –ويعد االلتزام باالعالم اولى لبنات هذه العالقة  

المرض وعالجه   استدعته ضرورات ومبررات عملية منها جهل    –حول  بل  ينشأ من عدم  لم  االلتزام  وهذا 
لحداثته   المرض  لهذا  حول  وإ   -المريض  يحتاجها  التي  المعلومات  عن  واالستعالم  بالبحث  قيامه  ستحالة 

طبيعة هذا المرض وقرينة علم الطبيب بها  .وعليه يرقى االلتزام باالعالم الى مصاف االلتزامات االخالقية  
 ، فهو مقرر ليس فقط لمصلحة المريض وانما لضبط مهنة الطب عمومًا . 

المفتاحية  كورونا   :الكلمات  التزام   ،فيروس  عناية   ،جوهر  اخالقي   ،بذل  التزام  ،التزام  الشخص    ، مضمون 
 . المعتاد 
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Abstract  

The issue of adherence to the media is not a modern topic in the medical field, as 

the relationship between the patient and the doctor has been known since ancient 

times, and this relationship has been arranged since its inception obligations on 

the doctor to benefit the patient, and these obligations are in fact the rights of the 

patient, and the novelty of the research topic lies at the core of this relationship 

And what should the doctor do to the patient with Covid 19 - caused by the 

emerging corona virus . 

Commitment to the media is the first building block of this relationship - which 

implies that the doctor provides the patient with the necessary information about 

the disease and its treatment - and this commitment did not arise out of lack, but 

rather necessitated by practical necessities and justifications, including the 

patient’s ignorance of this disease of its novelty - and the impossibility of 

researching and inquiring about the information he needs about the nature of this 

disease and presumption. The doctor knew about it . 

the commitment to the media is an obligation to exert the care of the doctor - its 

content is to provide the necessary care to the patient in all honesty and sincerity 

without being obligated to achieve the result, which is recovery, so commitment to 

the media rises to the ranks of moral obligations, as it is decided not only in the 

interest of the patient but to control the medical profession in general. 

Keywords: Coruna virus, Essence of obligation, Commitment to pay attention,  

Moral Obligation, The content of contract, The usual person. 

 

 المقدمة  
البده  الرعاية  ي من  المهني وحسن  الطبيب ملتزما وبشكل دائم بقواعد السلوك  الطبي ان يكون  المجال  ي في 

الناتج عن فيروس    19الصحية ، فهو مسؤول عن كل عمل مكلف بالقيام به ، وفي ظل تفشي وباء كوفيد  
المؤسس  اذا امتنع عن اعالم المريض بوضعه الصحي او اعالم  المستجد تقوم مسؤوليته  ة الصحية  كورونا 

عن وجود اصابة جديدة ليتم اخذ االحتياطات الالزمة لمنع انتشار العدوى. ففكرة االلتزام باالعالم اذن تقوم  
للمريض    -على الزام  الطبيب   المسبب للمرض _ان يبين  الفيروس  وهو من يملك معلومات جوهرية عن 
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بالمعلومات الضرورية    –بوسائله الخاصة    الذي قد ال تكون لديه ادنى فكرة عن المرض وال يمكنه العلم بها 
 والالزمة عن المرض  شرط ان تكون واضحة ودقيقة ومفهومه من قبل االخير .  

تكوين   في  ساهمت  المختصة  الصحية  والجهات  االجتماعي  والتواصل  االعالم  ان وسائل  الرغم من  وعلى 
التي تظهر على المريض ومن ثم معرفة االجراءات الالزم مراعاتها   19فكرة لدى االشخاص ألعراض كوفيد  

ان    ، فبعد فحص الطبيب للمصاب وقيام االخير بالتحاليل المطلوبة وظهور نتيجة الفحص االيجابية يفترض
 يعلمه الطبيب بكل ما يتعلق بحالته المرضية والعالج المزمع تطبيقه ومخاطره وبدائلِه ان وجدت. 

 مشكلة البحث  
 ان اهم االسباب التي دعتنا للبحث في هذا الموضوع هي االمور اآلتية : 

 التي تعالجه .  حداثة موضوع البحث ، وندرة الدراسات القانونية  .1
تنتفي   .2 او  تتقرر  ثم  التزامه ومن  للطبيب معرفة حدود  ليتسنى  باالعالم  الوقوف على مضمون االلتزام 

 مسؤوليته . 
وحقيقة مرضه وما ينبغي منه فعله لشفاءه ، ومن ثم القضاء على  ثبوت حق المصاب بمعرفة اصابته   .3

 اسباب العدوى لجمهور االصحاء. 
 الوقوف على الحاالت االستثنائية التي بموجبها يسقط هذا االلتزام عن الطبيب .  .4

 منهج البحث   
لطبيعة القانونية  سنعتمد في دراستنا لهذا البحث على المنهج الوصفي وذلك بالتطرق لمضمون هذا االلتزام وا

 له فضاًل عن آثار االخالل به ..  

 هيكلية البحث  
   والطبيعة القانونية له    المطلب االول : مضمون االلتزام بإعالم المصاب 

 مسؤولية الطبيب عن االخالل بإلتزام اعالم المصاب  طلب الثاني : الم 
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 المطلب االول 
 بإعالم المصاب   مضمون االلتزام 

تحديد   ثم  ومن   ، اليه  ينتسب  الذي  الصنف  اكتشاف  يقتضي  بالشيء  التعريف  في  االساس  ان  المعروف 
فلكل شيء جوهر يستقل به عن غيره ، والتعريف به يستوجب تحديد هذا   عناصره التي تميزه عن غيره ، 

 .   (87، صفحة 2002)القيسي،  الجوهر
المعلومات   يمتلك  القوي  الطرف  وهو  واحد  طرف  من  سلوك  او  تصرف   ( بأنه  باالعالم  االلتزام  ويعرف 
 والبيانات الجوهرية الخاصة بمسألة معينة ، والتي يجب ان يدلي بها للطرف الضعيف والذي ال يملكها (

 . ( 108، صفحة  2019)سالم ،  
، صفحة  2000)خليل ،  (    في جوهره )التزام بالحوار المتصل بين المريض والطبيب وااللتزام باالعالم  

ويقتضي من الطبيب ان يكشف فيه عن التدخل الطبي وآثاره دون الدخول في فنيات االعمال الطبية    (51
 . (76، صفحة  2015)محمد طه ،  يفهمها احد غيرهالتي تخصه والتي ال  

المصاب   قبل  والمجهولة من  الحاسمة  بالمعلومات  االلتزام  االلمام  ويتمثل محل  المرض وعدم  بسبب حداثة 
  مة باريس وتلك المعلومات محل االلتزام باالعالم بشكل عام ، ففي قرار صادر عن محك ،    بإسبابه ونتائجه

) اعطاء المعلومات والنصائح التي يمكن ان تستبعد او  االلتزام باالعالم مضمونه    -  1962  يونيو   18في  
تقلل اآلثار او النتائج المضرة المتوقعة عادة والتي يمكن ان يسببها تصرف المريض او رد فعل جسمه (  

 ( 306، صفحة  1976)الطحان ،  
يب افادة المريض بها ، فقد اوجبت محكمة النقض  اما بالنسبة الى طبيعة المعلومات التي يتعين على الطب 

مع    Appropriée)مناسبة    Claireواضحة    Loyaleاكتوبر ان تكون صادقة    14بتاريخ    1997الفرنسية  
 . (cass 1 ere civ, 1997) وجوب التنبيه الى المخاطر المحتملة 

الطبيب الى ان العالقة بين الطبيب والمريض هي بذاتها عالقة  ويعود السبب في فرض هذا االلتزام على  
التوازن  الى  ،    تفتقد  مرضية    (64، صفحة  2006)قاسم  علة  من  المصاب  وهو  فيها  يعاني طرف  اذ 

اعدته  وطرف ثاني وهو الطبيب والذي يضع المريض فيه ثقته وآماله في مس  -  19متمثلة بمرض كوفيد  
على تخليصه من مسببات هذا المرض وهو فيروس كورونا  فالمريض وبحكم مركزه الضعيف في العالقة  
الى   بحاجة   ، اخرى  جهة  يعانيه من  الذي  والمرض   ، جهة  من  الطبي  الفن  لخبايا  جاهاًل  بوصفه  الطبية 
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الصحية   حالته  عن  الالزمة  والوثائق  بالمعلومات  حال تزويده  وتحسين  به  االمكان والعناية  قدر  الصحية    ته 
وهذه بال شك تشكل حقوقًا للمريض على الطبيب ، وهي من حيث المبدأ    (121، صفحة  2006)صالح،  

للمهن الصحية الناظمة  مجال )صالح ، تأثير التقدم العلمي في    منصوص عليها في القوانين واللوائح 
المرضى   على حقوق  الحيوي  مقارنة،    -الطب  قانونية  الفرنسي    (2009دراسة  المشرع  نظمها  اذ 

مارس   من  الرابع  في  الصادر  المرضى  حقوق  قانون  لم    2002بموجب  القانون  هذا  صدور  يكن  فقبل 
وحدها الطبيب  فقط إلرادة  الطبية تخضع  المعلومات  كانت  بل  الصحية  بحالته  إبالغه  في  الحق    للمريض 

(haboubi , 2020)   منه في الجزء    2-1111تنص المادة  ن الصحة العامة الفرنسي اذ  فضاًل عن قانو
لكل فرد الحق في أن يعرف كل  المخصص بـــ) حقوق المرضى ومستخدمي الخدمات الصحية ( على :  )  

الوقائية   االجراءات  او  العالج  او  بالتشخيص  منها  ماتعلق  سواء  الصحية.  بحالته  يتعلق    –وفائدتها    –ما 
والمخاطر  األخرى    وعواقبها  الممكنة  البدائل  عن  فضاًل   ، عادًة  توقعها  يمكن  التي  الجسيمة  أو  المتكررة 

والعواقب المتوقعة.... عندما يتم تحديد مخاطر جديدة بعد إجراء التشخيصات أو العالجات أو اإلجراءات  
من    4-1111كما وسعت المادة    الوقائية ، يجب إبالغ الشخص المعني ، إال في حالة تعذر العثور عليها(

التزام الطبيب باالعالم عندما نصت على مايأتي  : ) ... يجب على الطبيب بذل كل ما في وسعه إلقناع  
بقبول الرعاية الصحية ، ويمكنه في هذا الصدد استدعاء طبيب آخر    -في حالة رفض العالج    -المريض  

اذا كان المريض غير قادر على  إلقناعه ، اذا اصر المريض على الرفض يكتب ذلك في ملفه الطبي ... و 
 من هذا القانون (  6-1111التعبير عن ارادته يمكن االستعانه بأحد اقاربه وذلك بموجب المادة  

باالعالم   الطبيب  التزام  والتفصيلية   -كما يشتمل مضمون  الجوهرية  المعلومات  تقديم  عن  احاطة    -فضاًل 
وهو    ، كافة  وقوعها  المحتمل  باالضرار  علمًا  القدرة  المريض  يتجاوز  كونه  للمنطق  مجافيًا  امرًا  شك  بال 

الطبي المجال  في  للمخاطر  الهائل  الكم  الى  بالنظر  ،    االنسانية  مضمون    (2002)علي  يتوسع  فهنا 
 . االلتزام باالعالم ليشمل االلتزام بالتحذير

) االلتزام بالتشخيص وااللتزام بالعالج وبدائله ( وسنبحث فيهما    ويتوسع مضمون االلتزام باالعالم ليشمل  :
 بعد تقسيم المطلب الى فرعين وعلى النحو اآلتي : 

 الفرع االول 
 االعالم بالتشخيص مضمون  
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ويجري عن    (2001)الذنون ،    التعرف على طبيعة المرض وصفاته واسبابِه ( يعرف التشخيص بأنه )  
من حلقه او أنفه    طريق الفحص المختبري بأخذ عينات او مسحة من إفرازات المجاري التنفسية للمصاب او 

 ويتم فحصها داخل مختبرات للكشف عنوجود الفيروس من عدمه . ، 
مرضه   حقيقة  معرفة  في  المريض  حق  يثبت  للفحص  إيجابية  نتيجة  وجود  حال  السلوك    5)م  وفي  دليل 

فيقوم الطبيب بإعالمه فضاًل عن إبالغ وزارة الصحة التخاذ اجراءات    ( 2010الطبي وآداب مهنة الطب،  
المرضى   بإمكان  السهلة  المرض  حاالت  وفي   . المستشفى  داخل  الصحي  كالحجر  العدوى  انتشار  منع 

 .الخضوع للعزل داخل المنزل ما داموا ال يعرضون االصحاء للعدوى 
الع  التزاما ببذل  التشخيص  الطبيب في اطار  التزام  التشخيص الوسائل  ان  فإذا تقاعس ولم يستخدم في  ناية 

  ( 2005)الحياوي ،  الفنية والعلمية المستعملة عادة من طرف مهني كفوء وحذر ، فإن مسؤوليته تكون قائمة  
وتنتفي اذا اثبت استعانته بجميع الوسائل الطبية المألوفة بما فيها التتشاور مع اطباء مختصين في الحاالت  

فالعناية المطلوبة من    دليل السلوك الطبي وآداب مهنة الطب العراقي (  -  1ف   3)م الطارئة في منطقة عمله 
دقيقًا مستعماًل جميع الوسائل التي وضعها العلم تحت تصرفه    الطبيب تقتضي ان يفحص المصاب فحصاً 

الدقة والحذر   كاالجهزة الطبية الحديثة والتحاليل المختبرية واالشعة وغيرها ، وعليه في هذه المرحلة توخي 
المعروضة   الحاالت  لتشخيص  علمية  امكانيات  من  لديه  ما  كل  يستعمل  وان   ، والتبصر   2)مالشديدين 

 .  (2010دليل السلوك الطبي وآداب مهنة الطب  2ف/
  وتبرز اهمية التشخيص في انه يؤدي الى معلومات مهمة يكون الطبيب ازاءها ملزمًا باعالم المصاب بها ، 

القانونية المسؤولية  من  الطبيب  يتخلص  وال   ، الضارة  النتائج  عن  يكون مسؤواًل  امتنع  كان  ،    فإذا  اذا  اال 
زود   لو  فيما  ذاته  والحال   ، التشخيص  من  المتحصلة  بالمعلومات  المصاب  زود  لو  حتى  سيقع  الضرر 

 .  (2010)خاطر ، الطبيب المصاب بمعلومات خاطئة   
 الفرع الثاني 

 االعالم بالعالج او بدائلهمضمون  
العالج   تحديد  ذلك  عن  فضاًل  فعليه   ، المسؤولية  ليتجنب  بالتشخيص  يعتني  ان  الطبيب  على  كان  اذا 
المناسب لحالة المصاب واختيار طرائق العالج في ضوء االعراض التي يعاني منها  ، وليس له ان يعتمد  

 لمصاب آخر ، فما ينفع مصاب ما قد يلحق ضررًا بمصاب آخر .  في العالج على اعراض مشابهة 
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االصابة واذا ما اراد الطبيب    ومرحلة تحديد نوع العالج المناسب لحالة المصاب تأتي بعد مرحلة  تشخيص
قانون   .واكد  لحالته  المالئم  العالج  في اختيار  الكافية  العناية  يبذل  ان  عليه  بالعالج وجب  المصاب  اعالم 

الفرنسي   المادة    2020الطوارئ  ، يجب    9الفقرة    15-3131ذلك بموجب  الضرورة  عند   (  : اآلتي  على 
 المناسبة للقضاء على الكارثة الصحية ؛ ( .   اتخاذ أي إجراء يسمح بتزويد المرضى باألدوية

على عالج   يقتصر  االمراض ككل وال  على عالج  تطبيقه  يشمل  عام  التزام  هو  بالعالج  باالعالم  وااللتزام 
حالة مرضية دون غيرها ، يقتضي فيه ان يقدم الطبيب التعليمات الخاصة للمريض ليتبع العالج الموصوف  

 . (1976)الطحان ،   له بصورة مجدية
التزام على قدر من االهمية السيما وان فيروس   اما فيما يتعلق بااللتزام باالعالم ببدائل العالج فهو ايضا 
كورونا ليس له عالج معلوم حتى اللحظة ، فيلجأ الطبيب في العالج الى الخيارات االخرى المتاحة امامه  

ال  فقد يرى  طبيب عالج مريض عن طريق االدوية او غيرها ، فيشتمل االعالم على  لعالج حالة معينة ، 
اخطار المريض بهذه الطرق من خالل ابراز مميزات كل منها ومخاطرها ونسب نجاحها  . والعالج البديل  
او طريقة المعالجة من المسائل الفنية التي يترك تقديرها للطبيب حصرًا ، وليس للمريض الحرية في اختيار  

اذ ان تقدم المريض امام الطبيب يعتبر تفويضا ضمنيا من المريض الى الطبيب إلتخاذ  ،  دون غيرها  طريقة 
وليس للمريض ان يختار في    (1981)منصور و الصياد ،  ما يراه مناسبًا من طرق العالج دون الرجوع اليه  

فالمؤسسة الطبية بمجملها يبقى هدفها الحفاظ على اهم الحقوق الصحية  ،  تطبيق العالج طبيبًا ويرفض آخر
الطبية   بالعناية  المريض  حق  وهو  على  للمريض  الحيوي  الطب  مجال  في  العلمي  التقدم  تأثير   ، )صالح 

 .   ( 473، صفحة  2009دراسة قانونية مقارنة،   -حقوق المرضى  
 الثاني الفرع 

 الطبيعة القانونية لاللتزام بإعالم المصاب 
العناية     بذل  تنفيذهل على  يقتصر  نتيجة معينة ومنها ما  تنفيذه  تحقيق  يقتضي  االلتزامات نوعان منها ما 

الفقه بالنتيجة .  ويذهب جانب من  العناية    الى ان هناك نوع ثالث من االلتزامات تشتمل على ارتباط بذل 
 .  (80، صفحة  2010)خاطر ،  
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عناية   ببذل  التزام  هو  الفيروس  او  بالمرض  باالعالم  ،  وااللتزام  العال  صفحة  2004)عبد  )ابو    ( 148، 
يحتاج ان يجري المريض بعض التحاليل  ال سيما ان اكتشاف وجود الفيروس  ( 88، صفحة  2008عمرو ،  

 . (109، صفحة  2006)قاسم ،  الدقيقة واالخيرة يكون التزام القائم بها التزاما ببذل عناية
بذل   او  نتيجة  تحقيق  التزامه  مضمون  كان  اذا  وفيما  التزامه  لمضمون  وفقًا  بموجبه  الطبيب  خطأ  ويتحدد 

هو   هنا  عليه  المستقر  والمعيار   ، في  عناية  عناية  ببذل  يكون  االلتزام  ان  ومقتضاه   ، االحتمال  معيار 
اء المريض او عالجه ليس  الحاالت التي يكون تحقيقه فيها متصفًا باالحتمالية ، وعلى ذلك وحيث ان شف 

عناية ببذل  التزامًا  يكون  اال ان  يمكن  باالعالم ال  فإن االلتزام  الطبيب  احتماليًا مهما كانت مهارة  امرًا    اال 
(Escande , 2020, p. 2)    بمجرد عدم    والشفاء ال يكون اال امرًا محتماًل ويثبت خطأ الطبيب هنا

 لعناية الالزمة . بذله ل
 المطلب الثاني 

 مسؤولية الطبيب عن االخالل بإلتزام اعالم المصاب 
فتنعقد مسؤوليته اذا    ذكرنا ان خطأ الطبيب والمسؤولية الناتجة عنه يتحدد وفقًا لمحتوى ومضمون التزامه ، 

المصاب  منه  ينتظرها  والتي  تتطلبها مهنته  التي  العناية  بذل  عن  الطبية    تقاعس  القوانين  اكدت  ما  . وهو 
امكانية تحميل االطباء المسؤولية عن االخطاء بشكل عام سواء أكانت فنية كتقديم وصفة طبية خاطئة او  

ومات حول حالته الصحية ، ومنها القانون الفرنسي  رقم  اخطاء غير فنية كاالمتناع عن تزويد المريض بالعل 
بعنوان الحق في المعلومات والحق في الرعاية . فضاًل    2002مارس / آذار    4المؤرخ في    303-2002

القانون رقم   في    –  694عن  الطب    2012مايو    7الصادر  مهنة  اخالقيات  مدونة  ايضًا  اكدته  .وهو ما 
ا  ذلك  في  بما  المرضى  حقوق  المعلومات  بشأن  على  الحصول  في  -http://www.avocat)لحق 

lexvox.com)  
وسنخصص    وهناك حاالت خاصة يعفى او يسقط بموجبها االلتزام باالعالم دونما مسؤولية على الطبيب ، 

لهذه الحاالت فرعًا خاصًا ، بتقسيم هذا المطلب على فروع ثالثة نخصص االول : ألركان المسؤولية الناتجة  
عن االخالل باعالم المصاب والفرع الثاني نبحث في الصور الخاصة لمسؤولية الطبيب في اطار االعالم  

 . ةاما الثالث فنكرسه لدراسات حاالت االعفاء الخاصة من المسؤولي
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 الفرع االول 
 اركان المسؤولية عن االخالل بإلتزام االعالم 
تلك المبادئ  تحكمه قواعد اخالق المهنة    (haboubi , 2020)  االلتزام باالعالم قبل كل شي التزامًا اخالقياً 

)عبد الحميد و الحياوي ،    مهنة بإلتزامهاوالمعايير التي تعد اساسًا لسلوك افراد المهنة التي يتعهد افراد تلك ال 
ألن القانون هو الذي يفرضه كما يحدد    وهو في الوقت ذاته التزام ذو طبيعة قانونية ،  ( 67، صفحة  1985

الجزاء عند االخالل به . والمسؤولية المترتبة عنه مسؤولية تقصيرية اساسها االخالل بإلتزام قانوني ، وتنتفي  
،  1976،    )الطحان  مسؤولية الطبيب اذا اهمل المصاب اتباع ما اشار عليه الطبيب او تعمد اهمال تعليماته

 وال تنعقد مسؤولية الطبيب اال بتوافر اركانها وهي :   ( 266صفحة  
 خطأ الطبيب باالمتناع عن إعالم المصاب   -الركن االول 

)الفضل،  يقصد به اخالل الطبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق العلمية المستقرة  
صفحة  1995 اخل    ( 13،  كونه  مخطئًا  يعد  المحدد  للمعيار  وفقًا  المطلوبة  العناية  الطبيب  يبذل  لم  فإذا 

التقصيري   بالخطأ  مايعرف  وهو  بهم  االضرار  وعدم  االفراد  حقوق  بإحترام  االلتزام  سابقًا هو  قانونيًا  بالتزامًا 
الطبيب اعالم المصاب بالمعلومات  ذات الصلة بصحته    ( 643، صفحة  2004)السنهوري ،   واذا رفض 

ورعايته وجب عليه ان يقدم اسبابًا قوية لهذا االمتناع واال قامت مسؤوليته . فالمريض له الحق في معرفة  
 .  (wilson & knooppers , 2014, pp. 6-10) المعلومات المتعلقة بصحته 

القرار   اتخاذ  في  المصاب  على  الفرصة  فوات  قبيل  من  الفرنسي  الفقه  لدى  االعالم  عن  االمتناع  ويعد 
الصحيح لتحسين حالته ، ويقع على عاتقه اثبات ان الطبيب قد حرمه فرصة الشفاء او تجنب اآلثار الخطرة  

واذا بذل المقدار الالزم من العناية المتمثلة بالجهود التي    (haboubi , 2020)الالحقة على عدم االعالم  
ومع    (91، صفحة  2010)خاطر ،  يبذلها شخص في مستواه الطبي اذا وجد في الظروف الخارجية ذاتها  

اذ ال   يكون مسؤواًل.  فال  الفيروس  المصاب من  شفاء  ، وهي  االلتزام  المطلوبة من  النتيجة  تتحقق  لم  ذلك 
 .  ( 59، صفحة  2003)ياسين ،  يمكن ان يطلب منه تحقيق شفاء المصاب ، فالطبيب يعالج وهللا يشفي 

 ع عن اعالم المصاب ضرر ناتج عن االمتنا  -الركن الثاني  
للمصاب وعالقة   هناك ضررا جسديا  يكون  ان  يجب  بل   ، الطبيب  بمسؤولية  للقول  لوحده  الخطأ  يكفي  ال 

به  لحق  الذي  الضرر  عن  تعويض  على  للحصول  والضرر  الخطأ  بين  وال    (haboubi , 2020)  سببية 
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ألن التزام الطبيب هو بذل العناية ال تحقيق النتيجة ، وال يقصد به  يقصد بالضرر هنا عدم شفاء المريض  
عدم فاعلية العالج للقضاء على المرض ألن المرض وحتى كتابة هذه السطور لم يكتشف عالجه او لقاحه  
، وانما الضرر هنا هو الضرر المادي المتمثل في االعتداء على حق شخصي في السالمة واالخالل بحق  

ويشترط في الضرر الموجب لمسؤولية الطبيب ان    (439، صفحة  2020)سعد ،    الحياةالمضرور في  
عدم   بسبب  الكبد  او  الرئة  كتلف جزء كبير من  حتمًا  سيقع  او  كالوفاة  فعاًل  وقع  قد  يكون  بأن  حااًل  يكون 
االعالم بوجود الفيروس . وان يكون مباشرًا اي ان تكون الوفاة نتيجة طبيعية لعدم السيطرة على الفيروس  

 قبل انتشاره . 
 العالقة السببية -لثالث الركن ا 

والضرر  الطبيب  ارتكبه  الذي  الخطأ  بين  رابطة مباشرة  هو    –اي وجود  الطبيب  الصادر من  الخطأ  ان  او 
 ( 449، صفحة  2020)سعد ،  السبب في وقوع الضرر سواء أكان هذا الخطأ فعاًل او تركاً 

طبيب مسؤواًل اذا كان الضرر ناتجًا عن  جهله باالمور الفنية والعلمية التي  وتتحقق عالقة السببية ويكون ال 
والخطأ هنا يسمى بالخطأ المهني    ( 13)منصور م.، بال سنة طبع ، صفحة  يفترض كل طبيب االلمام بها  

كعدم قيامه بااللتزامات الخاصة التي فرضتها    ويعرف بأنه الخطأ الذي يتصل ويتعلق باالصول الفنية للمهنة
 . (822، صفحة 2004)السنهوري ،  عليه مهنته

السلوك   قوامه  موضوعي  بمعيار  هنا  الخطأ  نفس  ويتحدد  من  ويقظته  كفاءته  في  عادي  لطبيب  المألوف 
والمكان الزمان  كظرفي  به  احاطت  التي  ذاتها  الخارجية  الظروف  في  المهني  ،    مستواه  ،  2010)خاطر 

    .( 93صفحة  
يمكن   واقعة مادية  الطبيب وهو  الالزمة على  للعناية  الطبيب  بذل  اثبات عدم  قبل  ويقع عب ء  اثباتها من 

 (cass .civ, 1997) المتضرر بجميع طرق االثبات 
هنا الطبيب ( الممتنع عن تقديم المعلومات سيء    وقد ذهب جانبًا من الفقه الفرنسي الى عّد الشخص ) وهو 

النية وال يكون  سكوته مبررًا  اال في حالتين : االولى علم اآلخر بها . والثانية تجاهله ) المصاب او ذويه (  
لمدعي في دعوى  وتنتفي مسؤولية الطبيب اذا اثبت ان ا  .  (Boyer, 1991, p. 30)  لتلك المعلومات 

المسؤولية )المضرور( قد تسبب بخطأه في حدوث الضرر الذي اصابه او ساهم فيه او في استفحال ذلك  
 . (457، صفحة 2020)سعد ،  الضرر بإهماله
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 الفرع الثاني 
 صور خاصة لمسؤولية الطبيب في اطار االعالم 

 مسؤولية الطبيب عن الغلط واالهمال في التشخيص  اواًل :
في التشخيص ، فمنهم من يرى ان الغلط ال يستلزم حتما مسؤولية    اختلف الفقه في المسؤولية عن  الغلط 

الطبيب ، ذلك ان وسيلة الطبيب في معرفة طبيعة المرض ونوعه ودرجة تطوره تكون من االعراض التي  
ب لم تصل بعد  وهذه االعراض الي يستهدي بها الطبي   (66، صفحة  2018)شنين ،  يلحظها على المصاب  

 . (226، صفحة 1976)الطحان ،  الى مرحلة البت فيها ، فكثيرًا ما تتشابه اعراض االمراض االخرى 
فاالختبار السلبي ال  بينما ذهب رأي آخر الى ان وجود االصابة من عدمها يعتمد على صحة التشخيص ،  

ينفي وجود إصابة محتملة بفيروس كورونا بشكل تام، ألنه في حال أخذ العينات أو نقلها بصورة خاطئة قد  
لالختب المصابين  المرضى  إخضاع  يتم  ولذلك  سلبية.  نتيجة  الخطأ  طريق  عن  مرة تصدر  من  ألكثر    .ار 

فاالصابة بشكل خاص تعتمد على صحة التشخيص وسالمته ، فإذا فشل الطبيب في تشخيصه للمرض فإن  
  ( 2010)دليل السلوك الطبي وآداب مهنة الطب ،    االعمال الالحقة وخصوصا العالج تصاب بالفشل ايضاً 

 التشخيص . فتقوم مسؤوليته نتيجة الغلط في 
فضاًل عن التشخيص بإهمال ويقصد به الفحص من دون اللجوء الى الوسائل العلمية المتاحة من شأنه ان  

استخدام  وهو امر يقتضيه المنطق اذ يلتزم الطبيب ب  ( 59، صفحة  2003)ياسين ،  يرتب مسؤولية الطبيب  
ص كوسائل الفحص المختبري والتحاليل والمسحات واشعة المفراس ألنها  وسائل واساليب حديثة في التشخي 

صحيحة  نتائج  الى  للوصول  تقصيريًا    ضرورية  خطًأ  يشكل  استخدامها  عن  وعدم  مسؤواًل  الطبيب  يكون 
)عبد  كما انها االكثر مالئمة للتشخيص الدقيق    ( 210)مأمون ، بال سنة طبع ، صفحة  الضرر الناتج عنه  

 . ( 59-58، الصفحات  2013الغفار ،  
 مسؤولية الطبيب عن عدم العلم الكافي بالمرض والفيروس المسبب له ثانيًا : 

باالعالم االلتزام  على  سابق  اخر  التزام  الطبيب  عاتق  على  اجل    يقع  من  باالستعالم  االلتزام   ( بـــ  يسمى 
عليه   يتعين  معلومات  من  يجهله  عما  والبحث  بالتحري  الطبيب  يلتزم  ان  منه  قصد  التزام  وهو   ) االعالم 

ناية  اذ تستلزم الع   ( 69)فاضل ، بال سنة طبع ، صفحة    تقديمها الى المريض سواء بنفسه ام بواسطة الغير 
الطبية وتجديد   العلوم والفنون  الطبيب ان يولي اهتمامًا كافيًا نحو متابعة كل جديد في مجال  الواجبة على 



  :ISSN: 2073-6614   pp             36-19    جملة جامعة االنبار للغات واآلداب

 

30 
 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021اص / خعدد 

 

معلوماته مستهدفًا في ذلك تقديم عناية للمريض ، اضف الى ذلك ان اصول المهنة تقتضي منه ان يسير  
،  2014)حنا ،    لتشخيص والعالج في ركاب التطورات الحادثة على صعيد الفنون المختلفة في الفحص وا 

 .   (141صفحة 
الطب   مهنة  وآداب  الطبي  السلوك  دليل  اضاف  المادة    2010وقد  في  االلتزام  )    11هذا  بعنوان  منه 

مواصلة   والمهنية  العلمية  االمانة  تحتم  اذ   ) الطبي  الحقل  في  المستجدات  مواكبة  في  الطبيب  المسؤولية 
الدرس والتعلم واالطالع لكي يوفر للمريض افضل عناية ويمثل عدم مواكبته للتطورات تهديدًا لحياة المريض  
واساءة الى وضعه وسمعة المهنة التي ينتمي اليها ، وقد يقوده جهله الى المساءلة المهنية عما قد يترتب  

ثير من المؤسسات والنقابات الطبية العالمية  عليه من نتائج سلبية تنعكس على صحة مريضه ، ولقد اخذ الك 
 ( المستمر  الطبي  التعليم  في  CMEمبدأ  تقدمهم  مجال  في  االطباء  ولتقييم  ممارستهم  لمواصلة  كأساس   )

 الدرجات العلمية واالكاديمية والمهنية . 
 ثالثًا : مسؤولية الطبيب عن عدم االعالم بطريقة استعمال العالج 

عل  المصاب  تنبيه  عدم  الطبيب  يكون  عليه  يحاسب  خطأ  العالج  استعمال  ،  ى  صفحة  1976)الطحان   ،
306 )  (Nancy , 1928)    عن يخبره  لم  الذي  المصاب  تجاه  مسؤواًل  الطبيب  يكون  اشمل  وبصورة 

فمن   بنفسه  االحتياطات  إلتخاذ  اهل  غير  المصاب  كان  واذا   ، حالته  تتطلبها  التي  الجوهرية  االحتياطات 
توافر سبب من اسباب   اذا  المسؤولية  يعفى من  قانونية . وال  له على المصاب سلطة  واجبه ان يخبر من 

 .  (clement , N 27 , p. 51)  ة اعالم المصاب عدم امكاني
والجدير  و  الجرعة  هذه  والى خطورة تجاوز حدود  الواجب اخذها  الجرعة  الى مقدار  المصاب  ينبه  ان  يلتزم 

من بينة  على  ليكون  العالج  الى مخاطر  المريض  بتنبيه  يتحدد  باالعالم  الطبيب  التزام  ان  النتائج    بالذكر 
ان يحدد للمريض النظام الذي يجب عليه اتباعه في مرضه ، من حيث    ايضا   زم الطبيب ت ويل   المحتملة له .

وجد الطبيب ان حالة    الطعام والشراب وما الى ذلك وايضا ما يجب عليه ان يتخذه من احتياطات  . واذا
المريض ال تسمح بمعالجته في منزله فيجب اعالمه بضرورة البقاء في المستشفى وتزويده بالتعليمات التي  

المريض افعال جسد  لردود  المتوقع حدوثها وفقًا  او  المألوف  النتائج  ،  2014)حنا ،    من شأنها ان تحجيم 
 . ( 139صفحة  
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والتي    4فقرة    15-3131مؤكدًا ذلك بموجب المادة    2020قد صدر قانون الطوارئ الفرنسي في  مارس  و 
في منازلهم أو في    اتخاذ التدابير الالزمة إليداع األشخاص المصابين وإعالتهم في عزلة ..   -4تنص على ) 

 . أي مكان آخر مناسب لإليواء (  
ا على  الواجبة  الطبية  العناية  درجة  ان  احوال  وعليه  ففي   ، المريض  حالة  حسب  تنقص  او  تزيد  لطبيب 

في   منها  للمريض  اكثر  عناية  بتقديم  الطبيب  يلتزم  سوءًا  المريض  حالة  تشتد  عندما  وذلك  االستعجال 
ان يضمن   او  المريض  بجوار  يتواجد  ان  االمر  لزم  واذا  بدقة  المريض  بمتابعة  ذلك  ويتم  العادية  الظروف 

ره طالما كانت الحالة من الخطورة بحيث تستدعي ذلك واال عد مسؤواًل عما  وجود احد المتخصصين الى جوا 
ومهما يكن من امر يجب ان  .( 164، صفحة  2014)حنا ،  يمكن ان ينشأ عن ذلك من اضرار للمريض  

العلمي   التقدم  بحدود  ومرتبطه  منه  المصاب  وتمكن  الجسم  بمناعة  مرتبطة  المصاب  شفاء  حالة  ان  نذكر 
الجسم للمرض ، او اصابته بأمراض اخرى ،   المتصلة بمعرفة المرض وتحديد عالجه ، ودرجة استهداف 

السن   للمصاب ككبر  الشخصية  بالظروف  ارتباطه   وفي هذه    ( 173، صفحة  2014)حنا ،    فضاًل عن 
.    ( 104، صفحة  1981)التكريتي ،    الحاالت ماعلى الطبيب اال تخفيف االلم او تأجيل المصير المحتوم 

 وعليه فإن التخلص من الفيروس ال يخضع لسلطان الطبيب . 
 الثالث الفرع 

 حاالت االعفاء من المسؤولية عن االلتزام باالعالم 
من مدونة أخالقيات    35ان التزام الطبيب بإعالم المصاب ويعد ذلك من صميم أخالقياته ، وتذكر المادة  

مهنة الطب الفرنسية بأن ) الطبيب مدين للشخص الذي يفحصه أو يعالجه ان  ينصحه بمعلومات عادلة  
 اال ان هناك يسقط معها االلتزام باالعالم عن الطبيب وهي :  .  لته ...( وواضحة ومناسبة لحا 

 رفض المريض معرفة حالته الطبية .   -اواًل  
من قانون الصحة العامة الفرنسي حق المريض في ان يبقى مرضه مخفيًا حتى عن    2-1111اقرت المادة  

على   يجب   ، احترازي  ...وكإجراء  التشخيص  بنتيجة  يخبره  فال  بذلك  ملزما  الطبيب  يكون  وبذلك   ، نفسه 
غبة في معرفة  الطبيب تسجيل ذلك بشهادة موقعة من قبل المريض بالشكل المناسب ، مضمونها  عدم الر 

نتيجة تشخيصه: ورغم ان ذلك نادرًا لكنه يحدث. وإذا كان المريض ال يريد أو يمكن التعبير عنها كتابًة ،  
االحتفاظ   مع  اآلخرين(  والمرضى  الزمالء   ، االخرين  )كاالطباء  الشهود  استدعاء  الطبيب  على  يجب 
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ذ  ابالغ  هذا  والحال  ويمكن   . للمريض  الطبي  الملف  في  الرفيق  بالشهادات   ، الزوج  ذلك  في  )بما  ويه  
،األطفال ، واألصول ، وما إلى ذلك(. ألن مرض فيروس كورونا من االمراض المعدية والتي يجب على  

 أسباب  هناك واذا كانت  ( clement  ،N 27)الطبيب فيها إبالغ المريض بالمخاطر التي يشكلها لالخرين 
 أفراد إعالم ايضا  الحالة  هذه  مثل في يجب  فإنه وفاته، إمكانية عن  طبي  بتوقع المريض مإعال  من  تمنع

  -)صالح ، تأثير التقدم العلمي في مجال الطب الحيوي على حقوق المرضى  التوقع   بهذا او أقاربه  عائلته 
 . ( 491، صفحة  2009دراسة قانونية مقارنة،  

ويذهب الفقه االنجليزي ان رفض المريض معرفة وضعه الصحي هو حق للمريض يسمى ) الحق في عدم  
حياته   ان  يعني  ذلك  بخالف  والقول  عن مرضه  تلقي معلومات  على  المريض  اجبار  يمكن  فال   ) المعرفة 

 .   (Davies & Takala , 2001, p. 22)ليست ملكه  
 حاالت الطوارئ او االستعجال .   -ثانيًا  

االصل انه يجب أن يكون لدى المريض جميع المعلومات المتعلقة بحالته الصحية باستثناء حاالت الطوارئ  
اما اذا تعذر اعالمه بحالته لسبب طارئ فيسقط هنا االلتزام    (haboubi , 2020)او الحاالت المستعجلة  

االعالم من تلقاء نفسه ، ومهما يكن من امر فعلى الطبيب ان يدون ذلك مع ارفاق الفحوصات الفورية بعد  ب 
زوال حالة الطوارئ ، ليتمكن من تقديمها كظرف اعفاء من المسؤولية فيما لو حدثت نتائج عكسية وقاضاه  

من مدونة اخالقيات مهنة الطب الفرنسية على أنه : ) ال يمكن    41وقد ذكرت المادة      المريض او ذويه 
إجراء أي تدخل طبي دون مبرر قوي للغاية ، باستثناء حالة االستعجال أو استحالة اعالم الطرف المعني  

 . ودون موافقته (  
 االستحالة الجسدية او النفسية في الحوار مع المريض    -ثالثًا  

حاال  ناطق  هناك  غير  )مريض  جسدية  سواء  متعددة  المريض ألسباب  إبالغه  الطبيب  فيها  يستطيع  ال  ت 
بلغة البلد الذي اصيب فيه بالفيروس ، او اذا كان أعمى او أصم ابكم  ( أو ألسباب نفسية )امراض نفسية  

الحالة   المريض. في هذه  القانونية( وبدون حضور لشخص قريب من  يجب  مضطربة ، او تحت الوصاية 
على الطبيب تقديم معلومات مكتوبة للمريض إذا كان قادًرا على استالمها مترجم طرف ثالث ، او يتصل  
الطبيب أن يحفظ سجالت مكتوبة ويجب أن تكون مصدقة من   اقاربه في جميع األحوال يجب على  بأحد 
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أن يمكن  ال  المعلومات  اإلدارية( ألن  أو  التمريض  طاقم   ، )الزمالء  مختلف  المصاب    الشهود  الى  تصل 
 .   (haboubi , 2020)  ألسباب جسدية أو نفسية . 

 الخاتمة
أتقدم بهذا البحث لألطباء جميعا عساه ان يسد اليهم بعض الحاجة في علم نحتاج فيه دائما الى المزيد .  
تكوين   في  بالغة  اهمية  لها من  لما  المؤلفات  النوع من  هذا  تخلوا مكتباتهم من  واحثهم على ضرورة ان ال 

.وا عنها  غنى  في  ليسوا  كثيرة  بعناصر  وامدادها  خبرتهم  واثراء  في  ثقافتهم  كل  بالتوفيق  للجميع  هللا  دعو 
 مضماره فنحن جميعا ال يحدونا من هدف سوى تحقيق خدمة طبية ومثمرة لالنسان ولكل اجيال البشرية . 

وبعد كل الذي اوردناه في البحث الموسوم ) جوهر التزام الطبيب بإعالم المصاب بفيروس كورونا ( فإنه ال  
للموض خاتمة  االعتراف بصعوبة وضع  الموضوع وعدم وجود مصادر متخصصة  بد من  بسبب حداثة  وع 

تعالجه وحساسيته إلتصاله بأهم االلتزامات الضمنية للطبيب وما عسى ان يستجد في المستقبل من توسيع  
 في مضمون هذا االلتزام . 

التزام الطبيب باالعالم في ظل جائحة كورونا في اطاره المحدد . وذلك بعد تحديد اه  انا وضعنا  م  ونعتقد 
 جوانبه وتوصلنا الى النتائج اآلتية : 

والتفصيلية    -اوالً  الجوهرية  المعلومات  لتوصيل  فائقة  عناية  الطبيب  فيه  يبذل  بعمل  التزام  باالعالم  االلتزام 
 للمصاب حول حقيقة مرضه وسبل تعافيه منه . 

الطبيب    -ثانياً  التزام  مضمون  توسيع  يقتضيان  له  المسبب  والفيروس  المرض  طبيعة  وذلك  ان  باالعالم 
بتوضيح الحالة الصحية للمصاب ومايترتب عليها من آثار ، فضاًل عن تقديم وسائل العالج المناسبة لحالته  

 ضوء االعراض التي يعاني منها ا . وفي  
في    -ثالثا ، وجد  المهني  في مستواه  يأتيه طبيب يقظ  في سلوكه الطبي ال  الطبيب عن كل تقصير  يسأل 

ا التي  ذاتها  مايمكن  الظروف  كل  قدم  انه  اثبت  اذا  يعفى  اخرى  ناحية  ومن   . المسؤول  بالطبيب  حاطت 
وحالت دون تحقيق النتيجة المرتجاة ظروف خارجة عن ارادته ، كالطبيعة الذاتية للفيروس او خطأ المصاب  

 نفسه . 
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ه ، او اذا  يسقط التزام الطبيب باالعالم في حاالت ثالث ، رفض المريض االطالع على حقيقة مرض  -رابعاً 
طرأت ظروف استثنائية منعت الطبيب اعالم المصاب بالمرض ، او اذا كانت حالة المصاب يتعذر معها  
اذا كان يعاني من اجتماع اكثر من عاهة في وقت واحد او كان من شأن اعالمه  تفاقم   اعالمه بمرضه 

 حالته النفسية .  

 توصيات 
ان مزاولة المهن مكفولة بمقتضى القوانين مقيدة بضوابط وقيود ألن مزاولة اي مهنة قد تفرض على صاحبها  
القيام بنشاط معين ، وهذا االمر استلزم وضع قواعد قانونية ملزمة تعمل على تنظيم سلوك من يزاول هذه  

 المهنة وعليه :  
الطبية    -اواًل   بالمسؤولية  خاصة  ومشاكل  موضوعات  يعالج  خاص  قانون  سن  التشريعية  بالسلطة  نهيب 

جهة   من  للمصاب  الالزمة  الطبية  العناية  بتوفير  وذلك  والمصاب  الطبيب  بين  التوازن  من  جانبا  يتضمن 
لتحقيق ذلك تشكيل لجان طبية للطبيب في معالجة المصابين من جهة اخرى . ونقترح   رسمية    والطمأنينة 

مختصة مؤلفة من عدد كاف من االطباء والخبراء في مجال المهنة وتحت اشراف فقهاء قانونيين ، مهنتهم  
 .تقدير تحقق تلك المسؤولية من عدمها  

نوصي وزارة الصحة ونقابة االطباء بعقد دورات تدريبية لالطباء وتزويدهم بكل ما يستجد في عالم    -ثانيًا  
سن قوانين تلزم األطباء بــــــ ) االلتزام باالستعالم من اجل االعالم ( ويتم ذلك    ضرورة الطب . كما نوصي ب 

 بتحديث معرفتهم العلمية في مجال مهنة الطب على نحو يواكب التطور العلمي والتكنولوجي الحديث. 

الطب لتأمين  نأمل من السلطات المختصة االسراع بإجراء عقود دولية مع البلدان المتطورة في مجال    -ثالثًا  
 االجهزة الطبية التي من شأنها الكشف المتقدم عن الفايروسات قبل سيطرتها على الجهاز التنفسي لالفراد.  
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