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 المستخلص
بيان المسؤولية الجنائية المترتبة على ممارسة أساليب الطب البديل له من  

ضعف في التنظيم القانوني، فالقوانين العقابية صامتة إزاء الطب البديل تاركة هذا 
األفعال العمدية وغير  األمر للقواعد العامة التي تنظم مسألة المسؤولية الجنائية عن

العمدية، لذا كان يجب على المشرع العقابي التحول دون المساس بحقوق اإلنسان في 
سالمة جسده بتحديد عقوبات رادعة للجرائم الناشئة عن ممارسة أساليب الطب البديل 

يصعب وجود نقطة التقاء بين حق اإلنسان في سمة جسده  ، وكذلكبقصد أم بخطأ
لبديل السيما إذا كانت هذه األساليب مضرة بحياة اإلنسان وسالمتهم، وأساليب الطب ا

وهنا تقام المسؤولية الجنائية عن هذه الوسائل، فضاًل عن ذلك فإن غياب القانون 
المنظم لهذه الحالة سعى من أجلها الكثير إلى االدعاء بعلمهم وأصولهم الفنية في 

 .ممارسة الطب البديل
 طب، البديل، الجنائيال الكلمات المفتاحية:

Abstract 

 Explaining the criminal responsibility resulting from 

practicing alternative medicine methods has a weakness in legal 

regulation, as the penal laws are silent regarding alternative 

medicine leaving this matter to the general rules that regulate the 

issue of criminal responsibility for intentional and unintentional 

acts. The integrity of his body by specifying deterrent penalties for 

crimes arising from practicing alternative medicine methods 
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intentionally or by mistake. Likewise, it is difficult to find a point 

of convergence between a person’s right to characterize his body 

and methods of alternative medicine, especially if these methods 

are harmful to human life and safety, and here criminal 

responsibility for these methods is established, in addition to 

Therefore, the absence of the law regulating this case, for which 

many people sought to claim their knowledge and technical assets 

in the practice of alternative medicine. 

Key words: medicine, alternative, criminal 

 المقدمة
لمعلنننننوم لمهننننننة الطنننننب البنننننديل ندسنننننية ال حننننندود لهنننننا، وأن رسنننننالتها أشنننننر  منننننن ا

طالنينة تتطلنب فني منن يمارسنها النتمكن العلمني  نسنانية وان الرساالت، فهي مهنة علمينة وان
والفني، فضاًل عن كونه رحيمًا بالناس لرفع المعاناة واآلالم عنهم، إذ ال يوجد شيء أعز 

دنننه، وأمننام هننذه الرغبننة الملحننة فنني الشننفاء علننى اإلنسننان مننن صننالته فنني حياتننه وفنني ب
استغل البعض من المعالجين الشعبيين حاجة اإلنسان من خالل نيامه بممارسة أساليب 
الطب البديل كالحجامة أو الوخز بناإلبر منن دون تخصنو أو تنرخيو ننانوني، فضناًل 

اء ولندت عن عدم إلمنامهم بأصنول المهننة العلمينة أو الفنينة، ممنا أدا إلنى ارتكناب أخطن
أضننرار باإلنسنننان واعتبرهنننا القنننانون جنننرائم سنننواء عمدينننة أم غينننر عمدينننة حسنننب األحنننوال 

 فنهضت المسؤولية الجنائية عن الجرائم عن استخدام أساليب الطب البديل.
تبرز أهمية بينان المسنؤولية الجنائينة المترتبنة علنى ممارسنة أسناليب : أواًل: أهمية البحث

فنني التنظننيم القننانوني، فننالقوانين العقابيننة صننامتة إزاء  الطننب البننديل ممننا لننه مننن ضننعف
الطب البنديل تاركنة هنذا األمنر للقواعند العامنة التني تننظم مسنألة المسنؤولية الجنائينة عنن 
األفعننننال العمديننننة وغيننننر العمديننننة، لننننذا كننننان يجننننب علننننى المشننننرع العقننننابي التحننننول دون 

دعننة للجننرائم الناشننئة عننن المسنناس بحقننوق اإلنسننان فنني سننالمة جسننده بتحدينند عقوبننات را
ممارسننة أسنناليب الطننب البننديل بقصنند أم بخطننأ، إذ ال يمكننن تننرك ممارسننة الطننب البننديل 
بال وناية أو ضوابط نانونية تعمل على تقنين المسنؤولية الجنائينة الناشنئة منن هنذا الننوع 
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من الطب والذي بات اليوم منتشرًا فني وسنائل سنهلة وبسنيطة يغلنب عليهنا انتنناع النناس 
 بها وتفضيلها على الطب التقليدي.

يصننعب وجننود نقطننة التقنناء بننين حننق اإلنسننان فنني سننمة جسننده : ثانيااًا: كاااةالية البحااث
وأساليب الطب البديل السيما إذا كاننت هنذه األسناليب مضنرة بحيناة اإلنسنان وسنالمتهم، 
 وهننننا تقنننام المسنننؤولية الجنائينننة عنننن هنننذه الوسنننائل، فضننناًل عنننن ذلنننك فنننإن غيننناب القنننانون 
المنننظم لهنننذه الحالننة سنننعى منننن أجلهننا الكثينننر إلننى االدعننناء بعلمهنننم وأصننولهم الفنينننة فننني 
ممارسنننة الطنننب البنننديل. ولحنننل هنننذه اإلشنننكالية نحننناول أن نجينننب علنننى بعنننض األسنننئلة 
مفادها:ما المقصود بالطب البديل؟ وما هي أنواعه؟ وما هي الطبيعة القانونينة لمسنتخدم 

الذي يطرح عن المسؤولية الجنائية الناشئة عن أعمال  أساليب الطب البديل؟ ثم التساؤل
 الطب البديل سواء العمدية أو الغير عمدية؟ وما هو مونف التشريع في هذا الجانب؟

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي المقنارن النذي : ثالثًا: منهجية البحث
ينننة فنني األنظمنننة التشننريعية المقارننننة يقننوم علنننى اسننتقراء النصنننوو القانونيننة واآلراء الفقه

 العراني والمصري، الستخالو أفضل الحلول للمشاكل.
سننتناول فني هنذا البحنض موضنوع المسنؤولية الجنائينة الناشنئة عنن  : رابعًا: نطاق البحث

اسننننتخدام الطننننب البننننديل مننننن خننننالل التعننننرض لمفهننننوم الطننننب البننننديل وأنواعننننه والتكييننننف 
المعننننالج -أفعننننال وسننننلوكيات مسننننتخدم الطننننب البننننديل  القننننانوني لهننننذا النننننوع الطننننب فنننني

ثنننم نسنننتعرض مننندا المسنننؤولية الجنائينننة عنننن سنننلوك المعنننالج الشنننعبي بدراسنننة  -الشنننعبي
 مقارنة بين التشريعين العراني والمصري.

نتننناول فننني موضننوع دراسننتنا المسنننؤولية الجنائيننة الناشننئة عنننن : خامسااًا: خطاااة الدراسااة
 مباحض وعلى النحو اآلتي:استخدام الطب البديل في ثالض 

 ماهية الطب البديل.المبحث األول: 
 الطبيعة القانونية أعمال مستخدم الطب البديل. المبحث الثاني:
 المسؤولية الجنائية عن أعمال المعالج الشعبي. المبحث الثالث:
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 المبحث األول
 ماهية الطب البديل

ة الننناس، خاصننًة وأن يعنند مفهننوم الطننب البننديل مننن المفنناهيم الغامضننة لنندا عامنن
المفهوم مرتبط لدا الكثيرين منهم بجملة من الممارسات غير العلمية كالسحر والشنعوذة 
والنننندجل، إذ ال مجننننال للتكنولوجيننننا المتقدمننننة فنننني اسننننتخدامات الطننننب البننننديل أو الطننننب 
الشنننعبي. لنننذا ومنننن خنننالل هنننذا المبحنننض سننننتناول مفهنننوم الطنننب البنننديل لغنننًة واصنننطالحًا 

 أهم أنواع الطب البديل وعلى النحو اآلتي:وسنتطرق على 
 المطلب األول

 مفهوم الطب البديل
لبيان مفهوم الطب البديل علينا أن نقف علنى تعرينف هنذا المصنطل  منن الناحينة 

 اللغوية واالصطالحية وعلى النحو األتي:
 الفرع األول

 التعريف اللغوي للطب البديل
بيننب أي عننالم بالطننب، ويقننال: مننا : عننالا الجسنند والنننفس، ورجننلط وطننبط وطالطااب

كنننت طبيبننًا ولقنند طببننت بننالكثير، والمتطبننب: الننذي يتعنناطى علننم الطننب، فالطبيننب هننو 
 .(1)المعالج وهو أيضًا الحاذق من الرجال وهو الماهر في عمله

والبننديل مننن بنندل الشننيء وهننو محركننه وهننو الخلننف منننه أي تبنندل بننه، والبننديل هننو 
 .(2)هو غير شيءمبادلة شيء بشيء آخر، فالبدل 

 الفرع الثاني
 المفهوم االصطالحي للطب البديل

رغم اختال  المسميات التي تطلق علنى الطنب البنديل إال أنهنا تصنب جميعنًا فني 
الرافنننند نفسننننه مننننن حيننننض النتيجننننة، إذ تطلننننق منظمننننة الصننننحة العالميننننة مصننننطل  الطننننب 

                                                           

(
1
، 2005، دار المعرفة، بيروت، 1يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، طمجد الدين محمد بن  (

 .789ص

(
2
 .789المصدر نفسه، ص  (
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بيعنني، وعلننى الشننعبي، ويسننمى أيضننًا بالطننب الشننرني أو الطننب المننوازي، او الطننب الط
 .(1)الرغم من اختال  هذه المسميات إال أنها في معنى واحد وهو الطب البديل

تعددت التعريفات االصطالحية للطب البديل، فيعرفه البعض بأنه الطنب النذي ال 
يعتمنند فنني مسنننتخدمه علننى األدويننة والوسنننائل الحديثننة المعتمنندة فننني التنندريس الجنننامعي، 

نمنا يعتمند علنى وسنائل وأدوينة مسنتخدمة مننن التنراق تنانلهنا النناس جنياًل بعند جيننل، وال  وان
 .(2)يشترط في ممارسه أن يكون طبيباً 

ويننذهب رأي آخننر فنني تعريننف الطننب البننديل: بأنننه مجموعننة مننن المهننن الصننحية 
المبنيننة علننى علننم طبنني نننائم بذاتننه لكننل منهننا معتمنندة علننى التشننخيو النندنيق مننن خننالل 

فسننية والعقليننة فضنناًل عننن الحالننة الجسنندية، ومطبقننة الفحننو الشننامل، مراعيننة الحالننة الن
. وعرفننننه الننننبعض اآلخننننر بأنننننه: مجموعننننة مننننن الطننننرق (3)المبننننادع العالجيننننة لكننننل منهننننا

العالجيننة التنني تتعامننل مننع المننريض ككننل، ولننيس مننع األعننراض المرضننية فقننط، التنني ال 
 .(4)لتلجأ في عالجها إلى العقانير الكيماوية والتي يلجأ إليها الطب المتداو 

الطب البديل بأننه مجمنوع نناتج منن  (WHO)كما عرفت منظمة الصحة العالمية 
المعرفة والمهارات والممارسات المعتمدة على النظريات والخبرات واالعتقنادات المتأصنلة 
فننني الثقافنننات المختلفنننة، سنننواء كاننننت نابلنننة للتوضننني  أم ال، وتسنننتخدم فننني الحفنننا  علنننى 

منرض العضنوي أو النفسني، والطنب البنديل يسنتخدم الصحة وتجنب وتشخيو وعنالا ال
 .(5)بشكل متبادل مع الطب التقليدي في بعض البلدان

ممننا تقنندم بيانننه يمكننن تعريننف الطننب البننديل بأنننه: الطننب الشننعبي الننذي ينظننر إلننى 
جسنند اإلنسننان بوصننفه وحنندة واحنندة، معالجننًا األمننراض التنني تصننيبه علننى هننذا األسنناس، 

ت عالجيننة تعتمنند فنني أساسننها علننى تنشننيط فعاليننات أجهننزة ومننن خننالل اسننتعمال ممارسننا
                                                           

(
1
 .12، ص2002ر الفكر المعاصر،بيروت،داد. توفيق الحاج يحيى،الطب البديل )الطب الطبيعي(، (

(
2
،دار سققققققققعد الققققققققدين ل طبا ققققققققة الخطققققققققب فققققققققي الطققققققققب البققققققققديلد.توفيققققققققق الحققققققققاج يحيى، (

 119،ص2008سوريا،والنشر،

(
3
 ؟466محسن س يمان النادي، مصدر سابق، ص (

(
4
 .9، ص1992، شركة المطبو ات، لبنان، 1غسان نعمان ماهر، الطب البديل، ط (

(
5
، منشققور   ققى 5د.  بققد ب بققن محمققد البققراا، الطققب البققديل والفكمي ققي )الرافقق  والمرفققو (، ص (

 www.ksu.edu.sa/sitc/...../albdah.pdfالموق :
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جسنند اإلنسننان باسننتعمال مننواد طبيعيننة، واعتمننادًا علننى بعننض الطننرق البدائيننة بعينندًا عننن 
 استعمال المواد الكيميائية المستخدمة في الطب التقليدي.

 المطلب الثاني
 أنواع الطب البديل

عالجات الشعبية وهي كما يتدرا في إطار الطب البديل نوعان رئيسان من ال
 يلي:

 أواًل: أنواع الطب البديل المتمثلة بالطابع المادي
تتميز هذه الطائفة من الطب البديل باعتمادها على نظريات : بدائل الطب التقليدي -1

خاصنننة حنننول الصنننحة والمنننرض ولهنننا مدارسنننها الخاصنننة لتعلنننيم نظرياتهنننا، وتشنننمل هنننذه 
 دي.الطائفة الوخز باإلبر، والطب الهن

هنذا الننوع يعنود إلننى نندماء الصنينين النذين كنانوا يعتقندون بنأن الجسنند  الاوخ  بااربر: -أ
مسكون بالجن وأنها سبب اآلالم واألمراض التي تصيب اإلنسان وال سبيل لمكافحة هنذه 

 .(1)األمراض إال الوخز باإلبر
الا التني وتسمى "االبورفيها" وتشمل مجموعة واسنعة منن أنمناط العن الطب الهندي: -ب

تعتمنننند علننننى بيئننننة مننننريض ومننننا يتناسننننب معهننننا، كاسننننتعمال الغننننذاء، والتنننندليك، الرياضننننة 
والعنننالا بنننالعطور، والتأمنننل وعلنننم الفلنننك وغيرهنننا، واسنننتخدام أسننناليب التشنننخيو الشنننرني 

 .(2)القديم، كجس النبض ونراءة اللسان والوجه والعين
سنتخدام المعنالج أصنابعه وبناطن وهنذا الننوع يعتمند أساسنًا علنى ا المعالجة اليدوية: -2

يديه للضغط على نقاط معينة من عضالت المريض بغية الشفاء. وهذا النوع يكنون منن 
 خالل نسمين: وهما العالا بالتدليك وبالمساا الياباني.

                                                           

(
1
 .177غسان نعمان ماهر، مصدر سابق، ص (

(
2
، بيققان ل نشققر والفوزيقق ، 2غطفققان سقق يف صققافي، صققحة اجنسققان الجسققدية و عقف ققا بالطبيعققة، ط (

 .33، ص2005بيروت، 
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وهنننو أسنننلوب منننن أسننناليب الطنننب البنننديل التننني تسنننتخدم مننننذ القننندم  العاااالا بالتااادليل: -أ
ج بهند  تنشنيط الندورة الدموينة واألفعنال الحيوينة بشنكل ويهد  إلى استخدام يندي المعنال

 .(1)عام وتسكين اآلالم وعالا المفاصل والروماتيزم وأوجاع العمود الفقري 
ويرتكز هذا األسلوب علنى فكنرة أساسنية وهني أن الطاننة  العالا بالمساا الياباني: -ب

ط علننى بعننض التنني تجننري عبننر ننننوات فنني جسنند اإلنسننان، يمكننن التننأثير عليهننا بالضننغ
زالة االنسداد أمام نقو تلك الطاننة منن أجنل تنشنيطها وانعنادة توازنهنا  النقاط الرئيسية، وان
فننني الجسننند، وبالنتيجنننة تنظنننيم عمنننل أجهنننزة الجسننند الداخلينننة، ليتمتنننع اإلنسنننان بالصنننحة 

 .(2)العامة، لرفع ندرة جسده على مقاومة األمراض
 ااب والطب ارسالميثانيًا: أنواع الطب البديل المتمثلة بطب األع

يعتبننر طننب األعشنناب مننن أكثننر فننروع الطننب البننديل اسننتخدامًا، إذ  طااب األعااااب: -1
تتعنندد أنننواع األعشنناب واسننتخداماتها وأغراضنننها، حتننى اعتبننرت بعننض األعشنناب أساسنننًا 
لصننناعة األدويننة الكيميائيننة، وغالبننًا مننا يننتم التركيننز علننى دراسننة المكونننات النشننطة فنني 

ن دراسننة الخننواو الطبيننة لكننل نننوع مننن أنننواع النباتننات العشننبية، كمننا يعنند النبننات بننداًل منن
، إذ تؤكند (3)طب األعشاب الطب األصلي وأم كل الخلطات الناجحة التي تستعمل اليوم

منظمننة الصننحة العالميننة علننى أن طننب األعشنناب هننو النننوع الرئيسنني مننن العننالا الننذي 
عالجننا بننالم األمننان والفعاليننة فنني  % مننن سننكان العننالم، ويعنند أيضنناً 80مننازال يسننتخدمه 

 .(4)حال استخدامه على أيدي اختصاصيين مؤهلين
وهننو مجموعننة أسنناليب تسننتخدم للعننالا نجنند أساسننها فنني القننرآن  الطااب ارسااالمي: -2

الكريم والسنة النبوية الشريفة، وند استخدمها أطباء المسلمين وتكون من خالل استعمال 
 ي على النحو اآلتي:الماء أو العسل أو الحجامة. وه

                                                           

(
1
 .83د. توفيق الحاج يحيى، الطب البديل، مصدر سابق، ص (

(
2
 .90، ص2014بيروت، د. فاروق حميدي، ما هو الطب الصيني، دار الفكر المعاصر،  (

(
3
 .64، ص2012د. حسان جعفر، مدخل إلى الطب البديل، دار الع ف والمعرفة، لبنان،  (

(
4
د. السيد أحمد بريا، طقب اع شقاب بقين الع قف والخرافقة، مدسسقة دار الشقعب ل حصقافة والطبا قة  (

 .5، ص1999والنشر، القاهرة، 
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ويتنك بموجبهنا االسنتفادة منن المناء بوصنفه عالجنًا منن خنالل ننوعين  العالا بالماء: -أ
منننننن االسنننننتطبابات، األولنننننى داخلينننننة منننننن خنننننالل استنشننننناق البخنننننار أو اسنننننتعمال منقنننننوع 
األعشنناب لمعالجننة العدينند مننن األمننراض، كاإلمسنناك المننزمن وتنقيننة المسننالك البوليننة مننن 

 .(1)ى والصدفية والسكري وحاالت الجفا  المختلفةالرمل أو الحص
أمننننا االسننننتطبابات الخارجيننننة فهنننني متمثلننننة بوضننننع المنننناء علننننى الجسنننند باسننننتخدام 
أسنناليب معينننة كالبخننار والحمامننات المعدنيننة، لتنشننيط إعننادة توجيننه جريننان النندم والسننائل 

م إمننا خننارا أو اللمفنناوي، ممننا يننؤدي إلننى تقلننيو أو تمنندد الشننرايين واألوردة، فينندفع النند
داخنننل الخالينننا، وهنننذه العملينننة تعمنننل علنننى تخلنننيو الخالينننا منننن ثننناني أكسنننيد الكر نننون 

 .(2)والسموم والفضالت وتزويدها باألكسجين النقي
تنفننرد هننذه المننادة العجيبننة عننن بنناني السننكريات أنننه مهمننا حنناول  العااالا بالعساال: -ب

خلطهنننا بالنسنننب الطبيعينننة العلمننناء تحضنننيرها صنننناعيًا، علنننى أسننناس تجهينننز مكوناتهنننا و 
نفسها، لذا فهو غذاء ر َّاني أحكنم الخنالق صننعه ال يسنتطيع البشنر أن ينأتوا بمثلنه، ولقند 
كرم هللا سبحانه وتعالى النحل في كتابه الكريم لتبيين فضل العسل في الشفاء من خالل 

َهاا َااَرابخ مجْخَتلنافخ َأْلَوانجا ج  نيانوله تعالى: ﴿ اْ  بجطجونن لناَ  َيْخارجاج من َِ اَفاءخ لنلنااا ن كن ا  ناي   ن ان
و َ  رج  .(3)﴾ََلَيًة لنَقْوٍم َيَتَفةا

وننند كشنننفت دراسنننة علمينننة حديثنننة أن لعسننل النحنننل القننندرة علنننى مقاومنننة السنننرطان 
المثبط لألورام الخبيثة بسنبب  (B5)والقضاء على البروتين المسبب له، وتنشيط بروتين 

 .(4)مركبات العسل القوة المضادة لألكسدة التي تتصف بها
الحجامننة هنني عمليننة سننحب النندم الضننار أو الفاسنند مننن سننط   العااالا بالحجامااة: -جااا

الجلد، باالعتماد على عملية تخلخل الضغط التي تحدثها كؤوس الهنواء، التني يمكنن أن 
ننام أحياننًا إحننداض بعنض الخنندو  فنني  توضنع مجننردة علنى سننط  الجلند أو ننند يعمند الحجَّ

                                                           

(
1
 .16/8لبديل، مصدر سابق، صد. توفيق الحاج يحي، الخطب في الطب والطب ا (

(
2
د. أيمن الحسقيني، العقعج بالمقاط وطقرق الفقداوي فيقه، مكفبقة ابقن سقينا ل نشقر والفوزيق ، الققاهرة،  (

 .9، ص1998

(
3
 [.69سورة النحل، ]اآلية:  (

(
4
 .13د. غسان جعفر، مصدر سابق، ص (
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سننحب النندم، والحجامننة طننب نننديم ظهننر مننع بننزو  فجننر اإلسننالم،  الجلنند لتسننهيل عمليننة
وتبنى أطباء مسنلمين الحجامنة باالسنتناد إلنى العديند منن األحادينض النبوينة الشنريفة، فقند 

أنننه نننال: "مننا مننررت بمننأل مننن المالئكننة  -صننلى هللا عليننه وسننلم-روَي عننن النبنني محمنند 
 .(1)ليلة أسري بي إال نالوا عليك بالحجامة يا محمد"

ومن األهمية أن نشير أن الحجامة رغم منا سنبق بياننه فني منافعهنا الطبينة ليسنت 
نمنا  عالجًا ناجحًا لكل األمراض كما يعتقد عامنة النناس، وال تصنل  لجمينع األشنخاو وان
هنني إحنندا الوسننائل العالجيننة التنني ننند ينفننرد العننالا بهننا فنني بعننض األمننراض، أو تكننون 

ض اآلخننر، وأنننه ينبغنني أن يقننوم بهننا إال الخبننراء مصنناحبة للعننالا بوسننائل أخننرا فنني بعنن
والمتمرسننين فنني هننذا المجننال والمننرخو لهننم بممارسننتها نانونننًا، ألنننه يمكننن أن تصنناحبها 

 .(2)مضاعفات صحية خطيرة
 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية ألعمال مستخدم الطب البديل
الختال  ما يستعمله  تختلف الطبيعة القانونية ألعمال مستخدم الطب البديل تبعاً 

من أسالب وأنواع الطب البديل أثناء نيامه بعمله، فهناك أعمال مأموننه يسنتعملها الكثينر 
في حياته اليومية وال يترتب عليها أضرارًا صحية، وهناك وصفات وأعمنال يترتنب عليهنا 
آثننننار جانبيننننة مضننننرة بالصننننحة فتكننننون غيننننر مأمونننننة حسننننب طبيعننننة نننننوع الطننننب البننننديل 

. و هذا سنبحض خالل هذا المحور الطبيعة القانونية لمستخدم الطب البديل في المستخدم
 أعماله المأمونة وغير المأمونة وعلى النحو اآلتي:
 المطلب األول

 الطبيعة القانونية ألعمال مستخدم الطب البديل المأمونة
عرفننت بعننض أنننواع الطننب البننديل المأمونننة والتنني يمكننن للجميننع التعامننل بهننا فنني 

لعننننالا  -مثننننل البننننابونج-اتهم اليوميننننة العاديننننة كوصننننف بعننننض األعشنننناب الطبيعيننننة حينننن

                                                           

(
1
 .148د. توفيق الحاج يحيى، الخطب في الطب والطب البديل، مصدر سابق، ص (

(
2
، دار النفقاس  ل طبا قة 1د. احمد  قو  أبقو الشقباب، الفقداوي بالحجامقة فقي الطقب والشقريعة، ط (

 .16، ص2005والنشر والفوزي ، بيروت، 
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المشننناكل الطارئنننة كنننالمغو، وأن هنننذه األعشننناب ال تتعنننارض منننع أي نظنننام غنننذائي أو 
دوائي وجرت العادة على استخدامها من ضمن األنظمنة الغذائينة للنناس، إذ ال تنؤثر فني 

القانونية للتعامل باألساليب المأمونة للطب  أما بالنسبة للطبيعة، (1)سالمة جسم اإلنسان
 البديل، فيمكن تبيانها من خالل المحورين التاليين:

: اعتبننار التعامننل بمثننل هننذه األسنناليب مننن أسننباب اإلباحننة، ألن هننذه األعمننال ال األول
تمس سالمة الجسنم فهني إن لنم ترتنب فائندة منا ال يننتج عنهنا، أي ضنرره إذ أنهنا ال تعند 

ية بشرط أن ال يقتنرن التعامنل بهنذه األسناليب علنى تنرك وصنفه دوائينة محنددة أعمااًل طب
من نبل طبيب عندئذ يصب  عمل المرخو باستخدام الطب البديل غير مأمون ألنه ند 
يترتننب علنننى تننرك الننندواء أضنننرار علننى جسنننم اإلنسننان فأسننناس المسنننؤولية هنننا عنننن تنننرك 

المأمونة ووصفة ترك الدواء عمنل  وصفة الدواء وليس عن عمل استخدام أساليب البديل
، (2)طبي يحسن سالمة جسم اإلنسان ويشترط إلباحتنه تنوفر شنروط إباحنة العمنل الطبني

وكذلك يشترط أن ال تترك ندب أو آثار جانبية عند استعمال الوسائل المادينة فني الطنب 
 .(3)البديل كآثار الحجامة مثالً 

لطنب البنديل المأموننة تحسنن سنالمة جسنم فنإن القنول بنأن اسنتخدام أسناليب ا أما الثاني:
ن كانننت تحسننن وضننعه الصننحي فهنني أعمننال عالجيننة طبيننة يشننترط إلباحتهننا  اإلنسننان وان
تننننوافر شننننروط اإلباحننننة للعمننننل الطبنننني مننننن )تننننرخيو نننننانوني، رضنننناء المننننريض، نصنننند 

، فننيمكن القننول أيضننًا بننأن هننذه األعمننال مباحننة وأسنناس (4) العننالا، اتبنناع أصننول الفننن(
األعمال يمكن إرجاعها إلى أساس إباحة النشاط الطبي، وهي العامة والعر   إباحة هذه

على الرغم منن أن أغلنب التشنريعات أخنذت باإلجنازة القانونينة )اسنتعمال الحنق( كأسناس 

                                                           

(
1
 www.bab.comد.  بد الرحمن مصيقي، الطب الشعبي والدجل، الموق  العربي العمعق  (

(
2
منشققور فققي دوار المققدتمر السققنوي اعو   د. هقد  سققالف محمققد، مسققدولية المعشققب الجناسيقة، بحقق  (

 .259، ص2008جامعة الموصل،  -ل فشريعات الصحية وسبل تفع ي ا وتطويرها، ك ية الحقوق

(
3
 ، كفاب مفاا   ى الموق  االلكفروني103د. شكري إبراهيف سعد، موسو ة الطب البديل، ص (

www.m310mauu.com/aashab 

(
4
 .1969( لسنة 111لعقوبات العراقي رقف )( من قانون ا41راج  نص المادة ) (
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إذ تتحول هذه العادة إلى عر  بمرور الزمن، ولها نوة القانون ، (1)إلباحة النشاط الطبي
ين الناس، وال تتعارض منع التشنريع، فينذهب النبعض إلنى إذا كانت عامة وثابتة ونافذة ب

اعتبنار العننر  هننو األسناس لمعفنناء مننن المسنؤولية الجزائيننة مثننل إجنراء عمليننات الختننان 
. أمننا الننبعض اآلخننر (2)بمعرفننة شننخو مخننتو فنني فرنسننا ألن العمننل جننرا علننى ذلننك

هو ال يصل  أساسًا فيرا أن العر  يتعارض مع ناعدة "القانون ال يعطله إال القانون"، ف
إلباحنننة األعمنننال الطبينننة ولنننم يننننو ننننانون العقوبنننات علنننى أن العنننر  سنننببًا منننن أسنننباب 

، أمنننا النننبعض اآلخنننر فينننرا أن للقاعننندة العرفينننة (3)اإلباحنننة أو مانعنننًا منننن مواننننع العقننناب
 .(4)احترامها ما لم تتعارض مع نو صري  لتحريم ذلك الفعل

تشنننريعات الجزائينننة بنننالتحريم أو اإلباحنننة و نننناًء علنننى ذلنننك فنننإن منننا سنننكتت عننننه ال
ن ذلنك  وسكتت عنه القوانين المنظمة للنشاطات الطبية يكون خاضعًا للقواعد العرفينة، وان
يعننند اعترافنننًا بنننأن أسننناس المشنننروعية هنننو القنننانون النننذي يننننو )ال جريمنننة وال عقوبنننة إال 

نسننان إال بنننو(، ألن أسنناليب الطننب البننديل غيننر مضننرة وال تننؤثر فنني سننالمة جسننم اإل
بتحسين صحته أو عدم التأثير فيهما، وهذه األساليب غينر محرمنة نانوننًا وجنرا العنر  
نمننا ينننو  علننى القيننام بهننا فننال يعنند أسنناس مشننروعية أسنناليب الطننب البننديل هننو العننر  وان

 القانون لعدم تحريمه الفعل.
 المطلب الثاني

 ةالطبيعة القانونية ألعمال مستخدم الطب البديل غير المأمون
إن أساليب الطب البديل غير المأمونة هي تلك األعمال التي ينص  بها مستخدم 
الطنننب البنننديل )المنننرخو بالطنننب البنننديل( والتننني يترتنننب عليهنننا أضنننرارًا جانبينننة كأعمنننال 
الحجامة أو أساليب التدليك والمعالج الطبيعي وند يدركها القائم بأعمال الطب البديل أو 

ألعمنال الطبينة لشنخو منا وأن طبيعنة جسند هنذا الشنخو ال يدركها من خالل نيامنه با

                                                           

(
1
، 2  ققي بققن بققن هاديققة، ب حسققن الب يشققي الجيعنققي بققن الحققاج يحيققى، القققاموس الجديققد ل طققعب، ط (

 .634، ص1980

(
2
 .80، ص1962د. محمد فاسق الجوهري، أخطاط اعطباط، دار المعارف، مصر،  (

(
3
 .42، ص1986الفكر، القاهرة، محمود حسن الجاسف، مسدولية الطبيب الجزاسية، دار  (

(
4
 .219، ص1974، مطبعة العاني، بغداد، 1محسن ناجي، اعحكام العامة في قانون العقوبات، ط (
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و هذا فإن أساليب الطب البديل التي تمنس سنالمة جسنم ، (1)ال تتحمل مثل هذه األعمال
اإلنسننان فهنني أعمننال طبيننة يتطلننب إباحتهننا وجننود التننرخيو القننانوني ألن أسنناس إباحننة 

ن الصنننحية فننني السنننلوك الطبننني هننني القنننوانين المنظمنننة لمهننننة الطنننب مثنننل ممارسنننة المهننن
، إال أن مسنألة اإلجنازة القانونينة أو التنرخيو 1962( لسنة 11العراق في القانون رنم )

 القانوني لممارسي الطب البديل آثار الخال  في مجالين.
: هنننل التنننرخيو أو التصنننري  لمسنننتخدمي الطنننب البنننديل تقنننع ضنننمن موافقنننة األول

العالمات التقليدية لديها تناري  طوينل الحكومة أو ال؟ فكان الرأي األول والذي يقول بأن 
فنننني العننننالا وال تحتنننناا نفننننس مسننننتوا سننننالمة االسننننتخدام ألسنننناليب الطننننب البننننديل فنننني 
ن مقناييس النوعيننة المفروضنة بالقننانون واختبننار  المضنادات الحيويننة والوسنائل الماديننة، وان

اسننطة السننالمة وكتابننة الوصننفات والقيننام بهننذه األعمننال بواسننطة محتننر  يننتم تنظيمهننا بو 
 .(2)منظمات خاصة تقوم بإصدار مثل هذه التصاري 

: وهنننو النننرأي الغالنننب فننني الننندول العر ينننة ينننذهب إلنننى أن وضنننع أماااا الااارأي الثااااني
ممارسنني الطننب البننديل فنني اإلطننار المهننني والقننانوني البنند تتضننمن كيفيننة مننن  مثننل هننذه 

درتنه علنى تقنديم التصاري ، ويمنع الترخيو أو التصري  لمن يثبت لدا اللجنة الطبية ن
. كمنا فني العنراق، فتمنن  نقابنة (3)مثل هذه الخدمة ويخضع للوناية من نبل وزارة الصحة

المهن الصحبة إجازة ممارسة المهن الصحية الخاصة بالطب البنديل. أن هنذا النرأي هنو 
 األكثر انسجامًا مع العادات والتقاليد المرجوة في هذا المجال.

ر التسنناؤل اآلتنني: هننل الرخصننة الممنوحننة لممارسنني : فقنند آثنناأمااا المجااال الثاااني
أعمننال الطننب البننديل تعطننيهم إجننازة نانونيننة بممارسننة هننذه األعمننال أم تخننولهم اسننتعمال 
حقهم ألساليب الطب البديل؟ وكلما اختلفت اآلراء حول هذا التسناؤل التجناهين، إذ ينرا 

نونية( بنين المترادفنات، األول أن اعتبار مصطل  )استعماال لحق( ومصطل  اإلجازة القا

                                                           

(
1
 .2د.  بد الرحمن وصفي، مصدر سابق، ص (

(
2
 .574د. هد  سالف محمد، مصدر سابق، ص (

(
3
، 2007يونيقو 2، 610د ناهد سعيد باشطح، مسدولية ضحايا الطب الشعبي، مج قة الريقا ، العقد (
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وأن أساس إباحة النشاط الطبي هو استعمال الحق المعتمد بمقتضى القانون وهذا اتجناه 
 .(3)، والمصري (2). وكذلك نفس اتجاه المشرع العراني(1)معظم الفقهاء

أمنا النرأي الثنناني فقند اعتبنر إجننازة القنانون هننو أسناس إباحنة العمننل الطبني وال يعنند 
ن الحنننق يفتنننرض وجنننود رابطنننة نانونينننة مثنننل حنننق التأدينننب وال يمكنننن اسنننتعمااًل للحنننق أل

نمنا منرخو بنذلك . كمنا (4)تطبيقه على القائم بأعمال الطب البديل ألنه لنيس لنه الحنق وان
أن مصننطل  )اسننتعمال الحننق( يعطنني القننائم بأعمننال الطننب البننديل الحريننة الواسننعة فنني 

فننني حالنننة تسنننتوجب العنننالا اسنننتعمال هنننذا الحنننق أو عننندم اسنننتعماله ولنننو كنننان المنننريض 
ويرا الباحض أن هذه الرخصة تعطي لمستخدمي أساليب الطب البديل إجازة ، (5)العاجل

نانونية باستعمال هذه األساليب بهد  عالا وتحسين صحة اإلنسنان وال تعطنيهم الحنق 
ألننننه لنننيس لممارسننني الطنننب البنننديل سنننلطة صننناحب الحنننق، فصننناحب الحنننق لنننه سنننلطة 

افننق المننريض أم لننم يوافننق، فنني حننين يشننترط رضننا المننريض لقيننام اسننتعمال الحننق سننواء و 
بأعمنننال الطنننب البنننديل، علينننه نننندعو المشنننرع العرانننني إلنننى ضنننرورة إننننرار ننننانون خننناو 

 بترخيو ممارسة أساليب الطب البديل.
 المبحث الثالث

 المسؤولية الجنائية ع  أعمال المعالج الاعبي
ديل ننند ينشننأ عنهننا جننرائم، وتختلننف إن األعمننال التنني يقننوم بهننا مسننتخدم الطننب البنن

هذه الجرائم في طبيعتها تبعًا للطبيعة القانونية ألعمال مستخدم الطنب البنديل، وفيمنا إذا 
توافرت شروط إباحة العمل الطبي من عدمها، وهذه الشروط هي أن يكون القائم بالعمل 

  العمنننل الطبننني مرخصنننًا نانوننننًا بنننذلك العمنننل وأن يكنننون العمنننل برضننناء المنننريض ويهننند

                                                           

(
1
، 1القسقف العقام، ط -مصطفى مجدي هرجة، الفع يق   ى قانون العقوبات في ضوط الفقه والقضقاط  (

 .383، ص1987دار المطبو ات الجامعية، اجسكندرية، 

(
2
 ( قانون العقوبات العراقي النافذ.2/ف41ينظر نص المادة ) (

(
3
 قوبات المصري النافذ.( من قانون الع60ينظر نص المادة ) (

(
4
، 1د. كامل السعيد، اعحكام العامة ل جريمة في قانون العقوبات اعردني، دراسة تح ي ية مقارنة، ط (

 .145، ص1981ب م، 

(
5
، 1، حقق 40د. ضققاري خ يققل محمققود، اعسققاس القققانوني جباحققة النشققاط الطبققي، مج ققة العدالققة،   (

 .581، ص1987
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بقصد العالا وباتباع أصنول الفنن فني مجنال الطنب البنديل، لنذا فنالجرائم التني تنشنأ عنن 
هننذه األعمننال إمننا تكننون أفعننااًل غيننر عمديننة، أو تكننون جننرائم عمديننة، لننذلك سنقسننم هننذا 
المبحنننض إلنننى مطلبنننين نتنننناول فننني األول المسنننؤولية الجنائينننة عنننن الجنننرائم الغينننر عمدينننة 

طنب البنديل .. فني الثناني سننتطرق المسنؤولية العمدينة الناشنئة عنن الناشئة عن أعمال ال
 أعمال الطب البديل. وعلى النحو اآلتي:

 المطلب األول
 المسؤولية الجنائية الناائة ع  الجرائم غير العمدية ألعمال المعالج الاعبي

يعنند الخطننأ الطبنني مننناط المسننؤولية الطبيننة غيننر العمديننة لممارسنني الطننب البننديل 
ها الننذي تقننوم بننه، وهننو الننذي يرتننب النتيجننة الجرميننة التنني يتطلبهننا القننانون، وبمنناًء وأساسنن

علنننى ذلنننك يوصنننف المعنننالج بأننننه مخطنننر فننني حنننال تسنننببه بغينننر نصننند بنتيجنننة جرمهنننا 
القانون، لذا سنحاول أن نبين من خالل هذا المطلب ماهية الخطأ الغير عمدي للمعنالج 

 عالج الشعبي.وسنتطرق أن نطاق الخطأ الغير عمدي للم
 الفرع األول

 ماهية الخطأ غير العمدي للمعالج
سننننبحض فننني هنننذا الجاننننب مفهنننوم الخطنننأ غينننر العمننندي للمعنننالج، وأهنننم عناصنننره 

 وطبيعة الخطأ غير العمدي للمعالج وأهم أنواع الخطأ.
لم يعر  المشرع : أواًل: مفهوم الخطأ غير العمدي للمعالج  ي مجال الطب البديل

أ غير العمدي، إذ اكتفى بالنو على صور نعمل على توافرها واعتبروها العراني الخط
، وند بذل (1)بمثابة تطبيقات للحاالت التي يرتكب فيها الجاني سلوكه على وجه الخطأ

الفقه العديد من المحاوالت لتحديد مفهوم الخطأ غير العمدي، فقد عرفه البعض بأنه 
لحق التي يفرضها القانون، وعدم حيلولته إخالل شخو عند تصرفه بواجبات الحيطة وا

تبعًا لذلك دون أن يقضي تصرفه إلى إحداض النتيجة اإلجرامية، سواء أكان لم يتونعها 

                                                           

(
1
، 1987ظرية العامققة ل خطققب غيققر العمققدي،دار الن ضققة العربيققة،القاهرة،د.فوزيققة  بققد السققفار،الن(
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في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه، أم تونعها ولكن اعتقد غير محق أن 
 .(1)بإمكانه اجتنابها

ترتننب عليننه نتننائج لننم فنني حننين عرفننه آخننرون، علننى أنننه كننل فعننل أو تننرك إرادي ت
 .(2)يردها الفاعل مباشرة وال بطريق غير مباشر، ولكن كان في وسعه تجنبها

 ثانيًا: عناصر الخطأ غير العمدي للمعالج  ي الطب البديل
اتجنه الفقنه الجننائي إلنى اعتبنار : كخالل المعاالج الااعبي بواجباات الحيطاة والحاِر -1

ًا لواجبات الحيطة والحنذر، ويقصند هننا بالقنانون القانون والعر  والخبرة اإلنسانية مصدر 
كل ما يقرره وما تفرضه اللوائ  والتعليمات من واجبات على أصحاب المهن مثل نانون 
مزاولننة مهنننة الطننب، وال يمكننن مننن بنناب أولننى االسننتغناء عننن الخبننرة اإلنسننانية باعتبارهننا 

 .(3)يلأحد مصادر واجبات الحيطة والحذر في مزاولة مهنة الطب البد
إن جننوهر الخطننأ غيننر العمنندي يتجسنند فنني إخننالل المعننالج الشننعبي بننااللتزام العننام 
النذي يفرضننه القنانون، والمتمثننل بنالتزام مراعنناة الحيطنة والحننذر فيمنا يباشننرونه منن أفعننال 
حرصًا على الحقوق والمصال  التي يحميها، وهنو التنزام ذو شنقين األول: منناط اجتنناب 

أسننلوب معننين، والشننق الثنناني: مننن التننزام المعننالج هننو التبصننر التصننرفات الخطننرة وفننق 
بآثننار هننذه التصننرفات، إذ أن مننن المفتننرض علننى كننل مننن يقنندم علننى سننلوك خطيننر. أن 
يتونع ما ند يتمخض عن سلوكه من نتائج، وأن يتخذ مخن العناينة واالحتيناط منا يحنول 

 .(4)بينه و ين المساس بالحقوق والمصال  التي يحميها القانون 
أمننا عننن كيفيننة إخننالل المعننالج فنني الطننب البننديل بواجبننات الحيطننة والحننذر فننيكمن 
فنني خننروا المعننالج عمننا هننو مفننروض عليننه مننن واجبننات فنيننة ونانونيننة، التنني يفرضننها 

                                                           

(
1
د. محمود نجيب حسني، شرا قانون العقوبات ال بناني، القسف العام، دار الن ضة العربية، بيقروت،  (

د. أيمققن إبققراهيف العشققماوي، تطققور مف ققوم الخطققب كبسققاس ل مسققدولية المدنيققة،   .432، ص1984

، د. محمققققد الفاضققققل، الجققققراسف الواقعققققة   ققققى 19، ص1998يققققة، القققققاهرة، دار الن ضققققة العرب

 .607، ص1992، مطبعة الجامعة، دمشق، 3اعشخاص، ط

(
2
 .843، ص1978، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 5جندي  بد الم ك، الموسو ة الجناسية، ج (

(
3
الحديثقة ل كفقاب، لبنقان،  ، المدسسقة1راسد كامل خيقر، شقروط قيقام المسقدولية الجزاسيقة الطبيقة، ط (

 .22، ص2004

(
4
، 1990القسف العام، مطبعة الفع يف العالي، الموصقل،  -د. ماهر  بد شويش، شرا قانون العقوبات (
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القننانون والخبنننرة اإلنسنننانية، إن إخنننالل المعنننالج الشنننعبي بواجبنننات الحيطنننة والحنننذر تعنننني 
 .(1)مخالفته للسلوك الواجب اتباعه

وهذا العنصر هنو : نيًا: العالقة النفسية بي  كرادة المعالج الاعبي والنتيجة ارجراميةثا
المكننون لخطننأ المعننالج فنني الطننب البننديل، فننإذا انتفننت هننذه العالنننة انتفننى الخطننأ، فننإذا لننم 
يترتنننننب علنننننى إخنننننالل المعنننننالج الشنننننعبي بواجبنننننات الحيطنننننة والحنننننذر أي نتنننننائج كالعاهنننننة 

تقننوم مسننؤولية عننن جريمننة غيننر عمديننة، علننى اعتبننار أنننه ال  المسننتديمة أو الوفنناة، فننال
، وللعالنننة النفسننية بننين (2)وجننود للخطننأ الجنننائي غيننر العمنندي بننالمعنى القننانوني النندنيق

إرادة المعننننالج الشنننننعبي والنتيجنننننة اإلجرامينننننة صنننننورتان، األولنننننى: ال يتوننننننع فيهنننننا حننننندوض 
رة هننو أن يكننون باسننتطاعة النتيجننة، وتسننمى بالخطننأ البسننيط ويشننترط لتحقننق هننذه الصننو 

المعننننالج الشننننعبي الحيلولننننة دون حنننندوض النتيجننننة، إذ ال يكلننننف المعننننالج بتونننننع مننننا لننننيس 
متونعنننًا، وال تعننند النتيجنننة الجرمينننة متونعنننة إال إذا كنننان حننندوثها يننندخل فننني نطننناق السنننير 
العننادي لألمننور، أمننا إذا كننان تحقننق النتيجننة ألسننباب غيننر مألوفننة فهنني غيننر متونعننة وال 

أمنننا الصنننورة الثانينننة، فهننني الخنننط منننع التوننننع وتمثنننل هنننذه ، (3)المعنننالج أن يتونعهنننا ينننالك
الصورة في تونع المعالج الشعبي إمكان حدوض النتيجة الضارة عن فعله، ومع ذلك يقدم 

، وهنذه الصنورة هني (4)على فعله، إما راجيًا عندم وننوع النتيجنة أو واثقنًا بقدرتنه فني دفعهنا
نهنا تنطنوي علنى شنيء االسنتخفا  بالحالنة بنين يندي المعنالج، أشد خطورة من األولى أل

إن تونننع النتيجننة اإلجراميننة كننأن ممكننن لفعننل المعننالج يقننوم أساسننًا علننى عنصننر التونننع، 
لكننن يفتننرق الخطننأ مننع التونننع عننن القصنند االحتمننالي فنني اإلرادة فنني الصننورة األولننى ال 

الثانينة واضنحة فني اتجاهنا إلنى تتجه إلى النتيجة اإلجرامية، في حين تكنون فني الصنورة 
 تلك النتيجة.

                                                           

(
1
د. غازي حنون خ ف، المسدولية الجناسية الناشئة  قن ممارسقة الطقب الشقعبي، منشقورات الح بقي  (

 .280، ص2017الحقوقية، بيروت، 

(
2
 .53، ص2005امة  بد ب فايد، المسدولية الجناسية ل صيادلة دار الفكر العربي، القاهرة، د. أس (

(
3
 .313د. فخري  بد الرزاق الحديثي، شرا قانون العقوبات، القسف العام، مصدر سابق، ص (

(
4
 .315المصدر نفسه، ص (



 (دراسة مقارنة) المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام الطب البديل

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

154 

للبحننض فنني طبيعننة الخطننأ غيننر : ثالثااًا: طبيعااة الخطااأ غياار العماادي للمعااالج الاااعبي
العمنندي لممننارس الطنننب البننديل يجننب التميينننز بننين ننننوع الخطننأ المننادي والفنننني علننى منننا 

 يأتي:
ه، ودون أن وهو الخطأ الذي يرتكبه المعالج عند مزاولته لمهنت الخطأ المادي: -1

يكون لهذا الخطأ عالنة باألصول الفنية والقواعد العلمية لمهنة الطب البديل أو 
. (1)الشعبي، أي هو الخطأ الذي يمكن تقديره دون االعتداد بالصفة المهنية لمن يقوم به

إذ ال يتطلب هذا الخطأ االستعانة بأهل الخبرة في تقديره بسبب وضوحه وثباته، كإغفال 
لشعبي تعقيم األدوات الجراحية المستعملة في الحجامة. و ذلك فإن الخطأ المعالج ا

 المادي ند يكون غير عمدي في حالة تسبب المعالج بضرر للمرض دون نصد.
هنننو الخطنننأ المتصنننل بالقواعننند العلمينننة واألصنننول الفنينننة التننني تحكنننم  الخطاااأ الفناااي: -2

العناملين فني المجنال الطبني عنند ممارسة مهنة الطب البديل أو الشعبي والتني يتقيند بهنا 
ممارسننتهم ألعمننالهم الطبيننة بجملننة مننن القواعنند الفنيننة، ويرجننع هننذا النننوع مننن الخطننأ إلننى 
الجهننننل باألصننننول الفنيننننة لمهنننننة الطننننب البننننديل ونواعنننندها أو إلننننى تطبيقهننننا بشننننكل غيننننر 

. ومنن أمثلنة هنذا الخطنأ خنو الخطنأ (2)صحي ، لذلك يسمى هذا الخطأ بالمهني أو الفنني
 في تشخيو مرض معين ودون مالئمة العالا لحالة المريض الصحية.

 رابعًا: أنواع الخطأ غير العمدي للمعالج  ي الطب البديل
إن التشخيو هو نقطة االرتكاز األساسية في إرساء  الخطأ  ي مرحلة التاخيص: -1

ن أي دعننائم الثقننة بننين المعننالج والمننريض وسننبيل لنجنناح المراحننل التاليننة مننن العننالا،  وان
خطأ في مرحلة التشخيو يقود إلى خطأ في مرحلة العالا، ومنن أجنل تحديند مسنؤولية 

 المعالج الشعبي عن خطئه في التشخيو البد من التفرنة بين أمرين: 
: ال تنهض هذه المسؤولية عندما يكون لغلنط المعنالج فني التشنخيو منا يبنرره، األول -

الدننننة بالتشنننخيو، ولنننم يكنننن بإمكنننان كنننأن تكنننون حالنننة المنننريض الصنننحية بحاجنننة إلنننى 

                                                           

(
1
 .129د. ماهر  بد شويش، مصدر سابق، ص (

(
2
 .202سابق، ص د. أحمد محمد بدوي، مصدر (
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المعالج الشعبي االهتداء إلنى التشنخيو الصنحي  بسنهولة فني ضنوء المعطينات العلمينة 
 .(1)لحظة التشخيو

وفيه تثار المسؤولية للعالج الشعبي في حال غلطه عن التشخيو الناجم  أما الثاني: -
أو إهمالننه الجسننيم أو  عننن إهمالننه االسننتعانة بالمعطيننات العلميننة الحديثننة فنني التشننخيو

مخالفتنننه لألصنننول العلمينننة المتعنننار  عليهنننا فننني مهننننة الطبابنننة، كمنننا لنننو شنننخَّو حالنننة 
المريض بأنها ناجمة عن تعاطي السكر وأهمل تبعًا لذلك المباشرة بإسعافه وعالجه عند 

ونسننتخلو ممنا تقنندم أنننه نتيجنة لتعقنند طبيعنة الجسنند البشننري ، (2)معاناتنه لنوبننات الصنرع
األعنننراض المرضنننية، التننني نننند يقنننف أمامهنننا عننناجزًا فننني بعنننض األحنننوال أفضنننل  وتشنننابه

األكباء، فإن الخطأ في التشخيو ال يكون محاًل لمؤاخذة المعالج الشعبي، إال في حالة 
إعطائنننه تشخيصنننًا ينننتم عنننن جهنننل ودننننة، نتيجنننة كوننننه فننني وضنننع علمننني يقنننل كثينننرًا عنننن 

اًل للمعطيننات العلميننة الحديثننة، والتنني المسننتوا الحننالي للمعرفننة الطبيننة، بحيننض أبنندا جهنن
 يتوجب على المعالج اإللمام بها وتطبيقها في مهنة الطب البديل.

وصنننف العنننالا هنننو الخطنننوة المكملنننة لتشنننخيو ذلنننك  الخطاااأ  اااي مرحلاااة العاااالا: -2
المنننرض، فننناألول ال يقنننل أهمينننة عنننن الثننناني، منننن خنننالل تحديننند وسنننيلة العنننالا المالئمنننة 

طبيق العلمي لمنا أننره التشنخيو، وبنالرغم منن أن المعنالج مهمنا لطبيعة المرض وهو الت
بلم من العلم والخبرة اإلنسانية يتوجب عليه بذل الجهد الالزم الختينار المعنالج المناسنب 

. ونند أكند علنى ذلنك (3)لحالة المريض، والتي تتفق مع األصول المسنتقرة فني علنم الطنب
إذ نصننننت: )أن  1985( لسنننننة 6رنننننم )تعليمننننات السننننلوك المعننننني لألطبنننناء فنننني العننننراق 

مسننننؤولية الطبيننننب تجنننناه المننننريض هنننني مسننننؤولية عنايننننة، وليسننننت مسننننؤولية شننننفاء، وأن 
الطبيننب مسننؤول عمنننا يسننتعمله ويقصنننر فنني اسننتعماله منننن وسننائل، ولنننيس مسننؤول عنننن 
الشفاء، وهو مسؤول عن نتائج تقصيره(، وأشارت هذه التعليمات أيضًا: )يجب أن يكون 

ومن الجدير بالذكر أن المعالج الشعبي يكون ، اس التشخيو المقرر..(عالا على أسال

                                                           

(
1
 .148د. ماهر  بد شويش، مصدر سابق، ص (

(
2
 .290د. غازي حنون خ ف، مصدر سابق، ص (

(
3
 .108يوسف جمعة يوسف الحداد، مصدر سابق، ص (
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حرًا في اختيار وسنيلة العنالا التني يراهنا مناسنبة منع طبيعنة المنرض، وال تثنور مسنؤولية 
المعالج حينمنا يفضنل وسنيلة عالجينة علنى أخنرا يراهنا أكثنر فائندة للمنريض منن سنواها، 

ريض ومننا توصننلت إليننه األبحنناض الطبيننة ولكننن يجننب أن يتفننق هننذا العننالا مننع حالننة المنن
الحديثنة، ومتنى اسنتوفى العنالا لهنذه الشنروط ينفنني كنل خطنأ منن جاننب المعنالج الطبنني 

ن أدا هننذا العننالا إلننى إيننالم المننريض أو اإلضننرار بننه ممننا تقنندم فإنننه يتعننين علننى ، (1)وان
لمتناسنبة منع المعالج الشعبي أن يلتزم بمراعاة الحيطة والحذر في اختيار وسيلة العالا ا

المنننرض وأن ينننوازن بنننين مخننناطر المنننرض ومخننناطر العنننالا، كمنننا يتعنننين علنننى  طبيعنننة 
المعننالج الشننعبي، كنني يننتخلو مننن طائلننة المسننؤولية أن يطلننع المننريض بعنندم تخصصننه 
في العالا إذا ما لزم األمر تداخاًل جراحيًا مثاًل، أو يحتاا إلى عالا في نمط معنين ال 

 لطب التقليدي دون الطب البديل.يمكن إتمامه إال بتدخل ا
وهننو أن يضننع المعننالج  الخطااأ  ااي مرحلااة الرقابااة واراااراذ علااج تنفيااِ العااالا: -3

الشنعبي للمننريض برنامجننًا للرنابننة واإلشننرا  علننى تنفيننذ العننالا وأن ال يتركننه نبننل انتهنناء 
الا ُعند  هذا العالا، فإذا ما أهمل أو أغفل واجبات الحيطة والحنذر فني متابعنة تنفينذ العن
وننند ، (2)مخطئنًا وأصنب  تحنت طائلننة المسنؤولية متنى مننا نجنم عنن خطننأه ضنررًا للمنريض

يتجنننه المعنننالج إلنننى بعنننض األفعنننال تسنننتدعي فننني المعنننالج تركنننه دون مرانبنننة فننني تنفينننذ 
برنامجنننه العالجننني كنننأن يهمنننل المنننريض تعليمنننات المعنننالج الشنننعبي بشنننأن تنننناول العنننالا 

يض عن دفع أجنور المعنالج المتفنق عليهنا، إذ يجنوز فني بطريقة معينة أو أن يمتنع المر 
هذه األحوال أن يترك المعالج مريضه بشرط أال يتركه في ظنر  غينر منالءم يكنون فينه 

 .(3)المريض بحاجة للرنابة واإلشرا 
 
 
 

                                                           

(
1
 .294د. غازي حنون خ ف، مصدر سابق، ص (

(
2
 .548، ص2004د.  ي مصباا إبراهيف، مسدولية الطبيب الجزاسية، منشورات الح بي،بيروت،  (

(
3
 .112د. يوسف جمعة يوسف الحداد، مصدر سابق، ص (
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 الفرع الثاني
 نطاق الخطأ غير العمدي للمعالج الاعبي

طنننب البنننديل فننني إطنننار الخطنننأ غينننر العمننندي للمعنننالج فننني مجنننال ال يتحننندد نطننناق
مجموعة من صور ذلنك الخطنأ، فضناًل عنن الجنرائم الناشنئة منن هنذا الخطنأ علنى النحنو 

 اآلتي:
أورد المشرع العراني خمس صور : أواًل: صور الخطأ غير العمدي للمعالج الاعبي

. وهي على النحو (1)( من نانون العقوبات العراني35للخطأ غير العمدي في المادة )
 اآلتي:

ويتمثل هذا الخطأ في سلوك سلبي ينجم عنه نتيجنة جرمينة  ارهمال وعدم االنتباه: -1
من خالل إغفال الجاني اتخناذ االحتيناط النذي يتطلبنه الحنذر وحندض الضنرر، ومنن ذلنك 
فنننإن الخطنننأ يكنننون بإغفنننال المعنننالج الشنننعبي القينننام بمنننا يقتضنننيه واجنننب الحيطنننة والحنننذر 

طريق مونف سلبي يتخنذه المعنالج الشنعبي حينال  ليتفادا حدوض النتيجة اإلجرامية، عن
منننا ينبغننني أن يتخنننذه منننن احتياطنننات يقتضنننيها الحنننذر ومنننن شنننأنها أن تحنننول دون توننننع 

 .(2)األذا بالمريض، أو ند يمثل اإلهمال ترك أمر واجب
لنننذلك فنننإن اإلهمنننال هنننو تصنننر  إرادي أدا إلنننى نتيجنننة جرمينننة تونعهنننا المعنننالج 

 عها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل ونوعها.الشعبي او كان عليه أن يتون
يقصد بها عدم الحذق أو الهواية في المهارة ونقو التدريب في أساليب  الرعونة: -2

الطب البديل مما يؤدي إلى سوء التقدير، وهي تنطبق على المعالج الذي يقوم على 
عالج الشعبي مباشرة عمل فني ولكن تنقصه الخبرة والمهارة الالزمة لذلك، يعد الم

مخطر ألنه أهمل في اكتساب المهارة والخبرة لتجنب الضرر الناجم عن ممارسة ذلك 
 .(3)النشاط

                                                           

(
1
(  قوبات  راقي "تكون الجريمة غير  مدية إذا وقعت النفيجة اججرامية بسبب 35نصت المادة ) (

خطب الفا ل سواط كان هذا الخطب إهماالً أو ر ونة أو  قدن انفبقاأ أو  قدن احفيقاط أو  قدم مرا قاة 

 القوانين واعنظمة واعوامر".

(
2
 .197القسف العام، مصدر سابق، ص -د. فخري  بد الرزاق الحديثي، شرا قانون العقوبات (

(
3
 .102د. فوزية  بد السفار، مصدر سابق، ص (
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وهننو مننا يعننني عنندم االحتننراز مننن خننالل نيننام المعننالج الطبنني نليننل  عاادم االحتيااا : -3
االحتراز بنشاط إيجابي وهو مدرك ما ند ينشأ عن ذلك من آثار، ولكنه لنم يتخنذ وسنائل 

، كقينام المعنالج الشنعبي بالحجامنة لمنريض بنأدوات (1)حول دون تحقق تلك اآلثناركفيلة ت
 ملوثة ويعلم أنها ند تسبب به التهاب.

وهنني تعننني عنندم مطابقننة سننلوك المعننالج : عاادم مراعاااة القااواني  واألنألمااة واألواماار -4
الشنننننعبي للنصنننننوو القانونينننننة واألنظمنننننة واألوامنننننر والتعليمنننننات التننننني تصننننندرها السنننننلطة 

مختصة، مما يترتب عليه ضررًا بالمصال  المشمولة بحماية هذه النصوو، وفي هذه ال
الصنننورة يقنننع علنننى عننناتق المشنننرع تحديننند ننننوع السنننلوك الواجنننب االتبننناع أو المنهننني عنننن 

 .(2)إتيانه
إن عندم مراعناة القنوانين واألنظمنة واألوامنر والتعليمنات تعند مخالفنة معانبنًا عليهننا، 

 عليها أي ضرر، ولهذا يسمى هذا الخطأ بالخطأ الخاو. فهي جريمة ولو لم يترتب
مما تقدم نجد أن صور الخطأ بالنسبة للمعالج الشعبي متعددة ومتداخلة بحيض ال 
يمكنننن التميينننز بينهنننا بحننندود فاصنننلة بنننين صنننورة وأخنننرا، فقننند يقنننع الخطنننأ الواحننند تحنننت 

ر الخطننأ ننند صننورتين أو أكثننر مننن صننور الخطننأ، لننذلك اتجننه غالبيننة الفقننه إلننى أن صننو 
 .(3)ذكرت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

يختلنف تكيينف الفعنل : ثانيًا: الجرائم الناجمة ع  الخطأ غير العمادي للمعاالج الااعبي
الناجم عنن الخطنأ المعنالج الشنعبي، منا إذا جريمنة عمدينة أم غينر عمدينة، اعتمنادًا علنى 

البنديل كسنبب منن أسنباب اإلباحنة، مدا تمتع ذلك المعالج بحق ممارسة أسناليب الطنب 
فننإذا ونننع خطننأ مننن المعننالج فنني نطنناق اإلباحننة كانننت مسننؤولية المخطننر عننن جريمننة أو 
جريمننة إينننذاء، أمننا إذا انتفنننت هنننذه اإلباحننة لفقننندان أساسنننها المتمثننل بنننالترخيو القنننانوني 

. ومنننن ذلنننك سنقسنننم هنننذا (4)نامنننت جريمنننة القتنننل العمننند واإلينننذاء العمننندي حسنننب األحنننوال
 جانب إلى نسمين كما يلي:ال

                                                           

(
1
 .535د.   ي مصباا إبراهيف، مصدر سابق، ص (

(
2
 .445د. محمود نجيب حسني، القسف العام، مصدر سابق، ص (

(
3
 .446المصدر نفسه، ص (

(
4
 .306حنون خ ف، مصدر سابق، صد. غازي  (
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( عقوبنات: 411نظم المشنرع العرانني أحكنام القتنل الخطنأ فني المنادة ) القتل الخطأ: -1
مننن نتننل شخصننًا خطننًا أو تسننبب فنني نتلننه مننن غيننر عمنند بننأن كننان ذلننك ناشننئًا عننن  -1"

وتكنننون  -2إهمنننال أو رعوننننه .. يعاننننب بنننالحبس والغرامنننة أو بإحننندا هننناتين العقنننو تين، 
لحننبس منندة ال تقننل عننن سنننة وغرامننة .. أو بإحنندا عنناتين العقننو تين إذا ونعننت العقوبننة ا

الجريمة نتيجة إخالل الجناني إخنالاًل جسنيمًا بمنا تفرضنه علينه أصنول وظيفتنه أو مهنتنه 
وتكنننون العقوبننة الحنننبس مننندة ال تقننل عنننن ثنننالض سنننوات إذا نشنننأ عنننن  -3أو حرفتننه ... 

مننا المشننرع المصننري فقنند تصنندا ألحكننام الجريمننة مننوت ثالثننة أشننخاو أو أكثننر ..."، أ
 ( عقوبات.238القتل الخطأ بنو مشابه للنو السابق في إطار المادة )

واستكمااًل لما تقدم فإن جريمة القتنل الخطنأ ركننين أساسنيين أولهمنا النركن المنادي 
بعناصننره الفعننل والنتيجننة والعالنننة السننببية بننين الفعننل والنتيجننة، وثانيهمننا الننركن المعنننوي 

لمتمثل بالخطأ غير العمدي، ومتى ما تكاملت هذه األركان نهضت المسنؤولية الجنائينة ا
للمعالج الشعبي عن جريمنة القتنل. ومنن اسنتقراء الننو السنابق نجند أن المشنرع العرانني 
ننند افتننرض الظننرو  المشننددة فنني أحننوال ثننم نننو عليهننا والتنني تكننون بالخطننأ المرضنني 

 لخطأ والضرر.الجسيم والظرو  المتعلقة بجسامة ا
( 416عنننرض المشنننرع العرانننني أحكنننام اإلينننذاء الخطنننأ فننني المنننادة ) ارياااِاء الخطاااأ: -2

كننل مننن أحنندض بخطئننه أذا أو مرضننًا بننآخر بننأن كننان ذلننك ناشننئًا عنننن  -1عقوبننات: )
إهمال أو رعونة أو عدم انتباه .. يعانب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر وبغرامة أو 

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عن سنتين إذا نشأ عنن  -2، بإحدا هاتين العقو تين
الجريمة عاهة مستديمة أو ونعت نتيجة إخنالل الجناني إخنالاًل جسنيمًا بمنا تفرضنه علينه 
أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته ...(، أما المشرع المصري فقد تصدا لميذاء الخطنأ 

 ( عقوبات مصري.244في المادة )
يمة اإلينذاء بنالركن المنادي النذي يتمثنل باعتنداء المشنرع المعنالج وتتمثل أركان جر 

الشننعبي علننى حننق المننريض فنني سننالمة جسننده، أمننا الننركن المعنننوي فيتمثننل فنني صنننور 
الخطنأ الغينر عمندي، وفنني حنال تنوافر أركنان اإليننذاء الخطنأ، تننهض المسنؤولية الجنائيننة 

مقنننررة لنننه وفنننق التشنننريع للمعنننالج الشنننعبي عنننن خطئنننه غينننر العمننندي ويسنننتحق العقوبنننة ال
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العراننني، ومننن خننالل اسننتقراء النننو السننابق، فننإن المشننرع العراننني ننند سننلك فنني توحينند 
عقوبة اإليذاء الخطأ فني صنورته المشنددة وجعلهنا الحنبس مندة ال تزيند عنن سننتين سنواء 
بالنسبة للظرو  المتعلقة بجسنامة الخطنأ أو جسنامة الضنرر بعند أن أضنا  ظرفنًا آخنر 

 وض العاهة المستديمة.وهو حالة حد
 المطلب الثاني

 المسؤولية الجنائية الناائة ع  الجرائم العمدية ألعمال المعالج الاعبي
ض األحوال ند يتعرض المعالج الشعبي إلى المسنؤولية الجنائينة منن ناحينة في بع

أخنننرا بعيننندًا عنننن نطننناق خطنننأه الفنننني، وذلنننك إلخالئنننه العمننندي بنننبعض الواجبنننات التننني 
تفرضننها عليننه مقتضننيات ممارسننة مهنننة الطننب. أو بسننبب هننذه الممارسننة فيرتكننب خطننأ 

بندون تنرخيو أو اسنتغالله لهنذه ماديًا عمنديًا. ومنن ذلنك مسنؤوليته عنن ممارسنة المهننة 
المهنننة فنني تسننهيل ارتكنناب جريمننة مننا. كاإلجهنناض مننثاًل، أو إفشننائه للسننر الطبنني الننذي 

وألجننل تسننليط الضننوء علننى هننذا الجانننب مننن ، هى إلننى سننمعه جننراء ممارسننته للمهنننةتنننا
المسننؤولية الجنائيننة للمعننالج فنني الطننب البننديل، سنننعمل علننى تقسننيم هننذا المطلننب علننى 

 .(1)روع، نخصو مطلبًا لكل فعل من األفعال محل الشاهدثالثة ف
 الفرع األول

 ممارسة مهنة الطب البديل
أسهمت العديد من العوامل فني اتسناع : أواًل: ممارسة مهنة الطب البديل بدو  ترخيص

رنعة الممارسة غير المشروعة لمهنة الطب أو الصيدلة. منها الظرو  المادينة المتردينة 
، أو الخشننننية منننننن إجنننننراء العملينننننات الجراحيننننة أو الخنننننو  منننننن آثنننننار لكثيننننر منننننن النننننناس

األعننراض الجانبيننة لألدويننة الكيميائيننة أو الونننوع تحننت تننأثير اإليمننان بمعتقنند معننين ومننا 
 .(2)شاكل ذلك األمر الذي مال بين المرضى، و ين مراجعتهم األطباء او الصيادلة

                                                           

(
1
 .459د. محمود نجيب حسني، القسف العام، مصدر سابق، ص (

(
2
 .184د. فخري  بد الرزاق الحديثي، القسف العام، مصدر سابق، ص (
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هنننة الطننب أو الصننيدلة فنني وتكمننن الحكمننة مننن تجننريم المزاولننة غيننر المشننروعة لم
الحفننا  علننى صننحة الننناس وصننونها مننن عبننض النندجالين أو المشننعوذين والنندخالء علننى 

 هذه المهنة النبيلة.
ن مجنننرد ممارسنننة مهننننة الطنننب أو الصنننيدلة بننندون تنننرخيو يعننند فننني ذاتنننه فعننناًل  وان
ا مجرمًا. وتتحقق عنه المسؤولية الجنائية لمنن ال يملنك الحنق، ولنو لنم ينشنأ عننه أي أذ

 .(1)للمريض وفي حال مساسه بحق المريض في سالمته الجسدية
وتأسيسننًا علننى مننا تقنندم بيانننه فإنننه يلننزم لقيننام الممارسننة غيننر المشننروعة للمهنننة أن 
يتولى العالا شخصًا لم يجز له القنانون ذلنك. إذ تسنتند إباحنة العمنل الطبني أساسنًا إلنى 

لته. ويسأل جنائيًا عما بدر منه من حصول القائم بهذا العمل على ترخيو نانوني لمزاو 
 فعل على أساس العمد.

ونننانون  (2)تعنند عموميننة جسنند اإلنسننان نيمننة عليننا يحننرو عليهننا نننانون العقوبننات
ممارسة مهنة الطب علنى عندم المسناس بهنا. ولكنن نند يتني  المشنرع فني بعنض األحنوال 

ينننة طبقنننًا لمسنننتخدم الطنننب البنننديل المسننناس بهنننذا الجسننند حسنننب حصنننوله علنننى إجنننازة علم
للقواعنند واألوضنناع التنني نظمتهننا التعليمننات واللننوائ  وهننذه اإلجننازة هنني أسنناس التننرخيو 
الذي تتطلنب القنوانين واللنوائ  وهنذه اإلجنازة هني أسناس التنرخيو النذي تتطلنب القنوانين 
الخاصننة بالمهنننة الحصننول عليننه نبننل مزاولتهننا فعنناًل مننع مالحظننة أن هننذا التننرخيو ننند 

 .(3)ن األعمال الطبية، أو ناصرًا على بعضهايكون شاماًل لعدد م
وتعوياًل على ما تقدم بيانه منن أهمينة للممارسنة غينر المشنروعة لمهننة الطنب فني 

( مننه، 3( وفني المنادة )4وذيولنه ) 1925( لسننة 503نانون ممارسة مهنة الطنب رننم )
راق بننالنو علننى أنننه: )ال يجننوز ممارسننة الطننب أو أي "فننروع" كننان مننن فروعننه فنني العنن

سنواء كنان ذلننك بنأجرة أو بنندونها إال لألشنخاو المننأذونين بموجنب هننذا القنانون(، وتوعنند 
( إزاء كننل شننخو يمننارس الطننب أو أي نننوع 11بالعقوبننة فنني الفقننرة األولننى مننن المننادة )

                                                           

(
1
 .231د. يوسف جمعة يوسف حداد، مصدر سابق، ص (

(
2
و قات الجامعيقة، االسقكندرية، د.   ي  بد القادر الق وجي، قانون العقوبات القسف العام، دار المطب (

 .311، ص1987

(
3
 .153د. ماهر  بد شويش، مصدر سابق، ص (



 (دراسة مقارنة) المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام الطب البديل

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

162 

مننن فروعننه أو يحنناول ممارسننة ذلننك أو ينتحننل أي تسننمية أو لقننب أو عالمننة كانننت تنندل 
و أي ننوع كنان منن فروعنه منن غينر سنابق تسنجيل على أنه مرخو له ممارسة الطنب أ

أو تننرخيو بموجنننب ننننو هنننذا القنننانون .. ُيجنننازا بعنند ثبنننوت الجنننرم عينننه أمنننام القضننناء 
 .(1)بغرامة .. أو بالسجن لمدة ال تتجاوز الستة أشهر أو بكلتا العقو تين

أما المشرع المصنري فقند أفصن  فني المنادة األولنى منن ننانون مزاولنة مهننة الطنب 
عن الكيفينة التني تتحقنق بهنا المزاولنة غينر المشنروعة لمهننة ( 2)1954( لسنة 415رنم )

الطنننب. بقولنننه: )ال يجنننوز ألحننند إبنننداء مشنننورة طبينننة أو عينننادة منننريض أو إجنننراء عملينننة 
جراحيننة أو مباشننرة والدة أو وصننف أدويننة أو عننالا مننريض أو أخننذ عينننة مننن العينننات 

ن جسننم المرضننى اآلدميننين للتشننخيو التنني تحنندد بقننرار مننن وزيننر الصننحة العموميننة منن
 الطبي المعملي بأية طريقة كانت(.

( منه، بالنو علنى أننه: )يعاننب 10وأشار إلى عقوبة المخالف لذلك في المادة )
بنننالحبس مننندة ال تتجننناوز سننننتين وبغرامنننة ال تزيننند علنننى منننائتي جنينننه أو بإحننندا هننناتين 

 هذا القانون(. العقو تين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام
أمنننا النننركن المعننننوي لهنننذه الجريمنننة فيتمثنننل بالقصننند الجرمننني العنننام لننندا مرتكبهنننا، 
ومتى منا تحققنت األركنان المكوننة لهنذا الفعنل المجنرم، اسنتحق فاعلنه العقوبنة المقنررة لنه 
التي تتراوح بين الحبس والغرامنة فالمشنرعين العرانني والمصنري أجناز القاضني الموضنوع 

ونلفننت االنتبنناه إلننى أن المشننرع العراننني لننم ، بس أو الغرامننة أو بهمننا معنناً ا الحننالحكننم إمنن
ينننو علننى ظننرو  لتشننديد العوبننة فنني حننين نننو المشننرع المصننري عننن العننود لظننر  

عليه نوصي المشرع العرانني بضنورة أن يننو علنى تشنديد العقوبنات حالنة العنود ، شددم
 على غرار المشرع المصري.
إن مهنة الصيدلة ال تقل أهمية عن مهنة : لة بدو  ترخيصثانيًا: ممارسة مهنة الصيد

الطب، فهما شريكان مهمان في إطار العالنة الثالثية األطرا ، المريض والمعالج وهما 
وجهان لعملة واحندة منن حينض العالننة بعمومينة جسند اإلنسنان والضنوابط واألحكنام التني 
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1
 .233د. يوسف جمعة حداد، مصدر سابق، ص (

(
2
 .155د. ماهر  بد شويش، مصدر سابق، ص (
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جنريم مزاولنة مهننة الصنيدلة بندون تنظم هذه العالنة، تفريعًا عن ذلك كانت الحكمة من ت
ترخيو هي ذاتها في تجريم مزاولة مهنة الطب بدون ترخيو، لذلك عمدت التشريعات 

 .(1)إلى النو في نوانينها الطبية على تجريم هذا الفعل
نظننم المشننرع العراننني أحكننام الممارسننة غيننر المشننروعة لمهنننة الصننيدلة فنني نننانون 

( فني منا 20( منن المنادة )1( فني الفقنرة )1970نة )( لسن40مزاولة مهنة الصنيدلة رننم )
نصنننه: )علنننى المفنننت  أن يقنننوم كلمنننا دعنننت الحاجنننة بتفتننني  المحنننالت ومخنننازن األدوينننة 
الحكومينننة وغينننر الحكومينننة والعطنننارين والمتجنننرين بالنباتنننات الطبينننة وكنننل األمننناكن التننني 

ة أو تصنننننع أو تخننننزن أو تعننننرض للبيننننع أو التوزيننننع فيهننننا منتجننننات ذات خصننننائو طبينننن
 صحية أو سامة وذلك تأمينًا لتطبيق أحكام القوانين واألنظمة المرعية.

( لتنظننيم مهنننة األعشنناب 1997( لسنننة )1وأفننرد المشننرع العراننني التعليمننات رنننم )
 الطبية إذ نو في المادة األولى منها على شروط من  إجازة بيع هذه األعشاب:

ل ويسنتثنى مننن ذلنك ذو الخبننرة المتوارثننة أن يكنون خننريج الدراسنة االبتدائيننة علنى األننن -أ
 بتأييد من اللجنة الخاصة بالعشبيين في مركز طب األعشاب.

جنننراء فحنننو طبننني يثبنننت سنننالمته منننن األمنننراض  -ب إجنننراء مقابلنننة إلثبنننات الكفننناءة وان
 المعدية والسارية.

 اجتياز دورة تدريبية تقام في نسم األعشاب الطبية. -ا
اننننب المخنننالف ألحكنننام هنننذه التعليمنننات بإحننندا ( علنننى أننننه )يع6وتننننو المنننادة )

أو أي ( 2)(1981( لسنة )89العقوبات المنصوو عليها في نانون الصحة العامة رنم )
نانون آخر ولكن مما يؤخنذ علنى هنذه التعليمنات تهاونهنا فني شنروط منن  إجنازة ممارسنة 

ة المتوارثنة بيع األعشاب الطبية وسماحها لبعو الباعنة األمينين بممارسنتها بحجنة الخبنر 
( مننن هننذه التعليمننات تشننترط علننى العشنناب أن يسننجل اسننم النندواء 5)سننيما وأن المننادة )

العشبي والتركيب الكامنل للمشنخو واالسنم العلمني الكامنل "الجننس، الننوع، العائلنة، فني 
بطانننة موضننوعة علننى عبننوة النندواء العشننبي"، وكننان مننن األجنندا أن يصننار إلننى إبنندال 

                                                           

(
1
 .329غازي حنون خ ف، مصدر سابق، ص  (

(
2
 .329د. غازي حنون خ ف، مصدر سابق، ص (
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بإشنرا  متخصصنين فني حقنل األعشناب الطبينة، إلثبنات كفناءة  المقابلة بامتحنان يجنرا 
الممننننارس فنننني التمييننننز بننننين أصنننننا  وأجننننناس هننننذه األعشنننناب، ومعرفننننة مقنننندار السننننمية 
والخصننائو العالجيننة فننني كننل نننوع منهنننا، وفنني كننل األحنننوال أال يقننل المسننتوا العلمننني 

تعليمننات علننى عليننه نرجننو أن تنننو ال، الدراسننة المتوسننطة علننى أنننل تقنندير للمتقنندم علننى
 ضرورة إجراء االمتحان لمن  الرخصة لممارسة العمل الطبي للمعالج الشعبي.

أما المشرع المصري فقد بي ن أحكام الممارسة غينر المشنروعة لمهننة الصنيدلة فني 
، إذ أشار إلى صور هذه الممارسة 1955( لسنة 127نانون مزاولة مهنة الصيدلة رنم )

األولننى منننه فيمننا نصننه: )ويعتبنر مزاولننة لمهنننة الصننيدلة فنني  فني الفقننرة الثانيننة مننن المنادة
حكننم هننذا القننانون تجهيننز أو تركيننب أو تجزئننة أي دواء أو عقننار أو نبننات طبنني أو مننادة 
صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الخفى لوناية اإلنسان أو الحيوان من 

( 51ثننم بننين فنني المننادة )، ا(هننا أو توصننف بننأن لهننا هننذه المزاينناألمننراض أو عالجننه من
الشنروط الواجننب توافرهننا فني محننالت بيننع النباتنات الطبيننة بننالنو علنى أنننه )يجننب علننى 
كل منن ينردي فنت  محنل لميجنار بالنباتنات الطبينة النواردة فني دسناتير األدوينة أو أجنزاء 
مختلفة من هذه النباتات أو المستحصالت الناتجة بطبيعته منن النباتنات الحصنول علنى 

وأشننار فنني ، ة الخاصننة بالمؤسسننات الصننيدلية ..(رخيو فنني ذلننك وفقننًا لألحكننام العامننتنن
( مننن هننذا القننانون إلننى جننزاء المخننالف لمننا تقنندم ذكننره ونننو فيهننا علننى أنننه: 78المننادة )

)يعاننننب بنننالحبس مننندة ال تتجننناوز سننننتين وبغرامنننة ال تزيننند علنننى منننائتي جنينننه أو بإحننندا 
لصننيدلة بنندون تننرخيو أو حصننل علننى تننرخيو هنناتين العقننو تين كننل مننن زاول مهنننة ا

 بفت  مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل ..(.
 الفرع الثاني

 ارجهاض الجنائي
اإلجهننناض هنننو إننننزال الحمنننل نانصنننًا نبنننل اكتمنننال نمنننوه وال يشنننرط فينننه أن يكنننون 
الجننننين نننند شنننكل أو دبنننت فينننه الحركنننة، واإلجهننناض إمنننا أن يكنننون تلقائينننًا يحننندض بسنننبب 

إراديًا يتم بفعل مؤثر خارجي وينقسم النوع األخينر إلنى أصننا  شنتى  مرض أو نحوه أو
منهننا اإلجهنناض العالجنني ألسننباب تتعلننق بصننحة األم، واإلجهنناض االجتمنناعي ألسننباب 
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كتحدينننننند النسننننننل أو لنننننندرء الفضننننننيحة إذا كننننننان  يعتد بها المجتمع ويبيحه لهذا الغرض
لنننى الفاحشنننة، واإلجهننناض الجننننين ثمنننرة عالننننة غينننر شنننرعية كاالغتصننناب أو اإلكنننراه ع

 الجنائي وهو مناط في حال ارتكابه عمدًا من نبل المعالج الشعبي.
بداينة نشننير إلننى أن التشننريعات المنظمننة لمجهنناض لننم توضنن  المقصننود بننه لننذلك 
انبنرا الفقننه والقضنناء للقيننام بهننذه المهمننة و ننين منندلول اإلجهنناض بأنننه: )اسننتعمال وسننيلة 

نبننننل موعنننند الننننوالدة إذ تننننم ذلننننك بقصنننند إحننننداض هننننذه صننننناعية تننننؤدي إلننننى طننننرد الجنننننين 
 .(1)النتيجة

فيعنند اإلجهنناض جنائيننًا لننو ارتكننب نبننل أن يشننكل الجنننين أو تنندب بننه الحركننة. بننل 
 ويعد كذلك لو مات الجنين طبيعيًا نبل إخراجه عمدًا.

وتأسيسًا على ما تقدم بيانه يمكن تعريف اإلجهاض الجنائي بأنه اإلنهناء العمندي 
ومننن اسننتقراء هننذا التعريننف  (2)ل أوانننه بأيننة وسننيلة كانننت و نندون مبننرر نننانونيللحمننل نبنن

 يتبين لنا أن هناك ثالثة شروط ينبغي اجتماعها:
 الشرط األول: إنهاء الحمل بوسيلة ما نبل موعده الطبيعي. -
والثنناني: أن يكننون هننذا األمننر مقصننودًا أي أن الجنناني تعمنند اإلجهنناض كنتيجننة لفعلننه  -

 .وهد  إليها
 .(3)والشرط الثالض: هو أن يتم هذا األمر دون أن يكون له مسو  نانوني يبدره -

نظنننم المشنننرع العرانننني أحكنننام اإلجهننناض الجننننائي فننني حنننال حصنننوله طواعينننه فننني 
 ( عقوبات بقوله: 417الفقرات الثالض األولى من المادة )

نننار أو بإحنندا يعاننب بننالحبس مندة ال تزينند علنى سنننة وبغرامننة ال تزيند علننى مائنة دي -1
هاتين العقو تين كنل امنرأة أجهضنت عمندًا نفسنها بأينة وسنيلة كاننت أو مكننت غيرهنا 

 من ذلك برضاها.

                                                           

(
1
 .335صدر سابق، صد. غازي حنون خ ف، م (

(
2
د. خفمية مصطفى  طوي، اجج ا  بين الشر  والقانون والطب، دار الن ضة العربية، الققاهرة،  (

 .216، ص1994

(
3
 .336د. غازي حنون خ ف، مصدر سابق، ص (
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ذا أخفنى اإلجهناض أو الوسنيلة  -2 يعانب بالعقوبة ذاتها منن أجهضنها عمندًا برضناها وان
التنني اسننتعملت فنني إحداثننه ولننو لننم يننتم اإلجهنناض إلننى مننوت المجننني عليهننا فتكننون 

 سجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات.العقوبة ال
يائينننًا أو نابلنننة أو أحننند ويعننند ظرفنننًا مشنننددًا للجننناني إذا كنننان طبيبنننًا أو صنننيدليًا أو كيم -3

 .معاونيهم
( عقوبننات بفقراتهننا الننثالض لمجهنناض الجنننائي دون رضننا 418وخصننو المننادة )

 بقوله: 
 دون رضاها.يعانب بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنين من أجهض عمدًا امرأة  -1
وتكون العقوبة مدة ال تزيد عن خمسنة عشنر سننة إذا أفضنى اإلجهناض أو الوسنيلة  -2

 التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم اإلجهاض إلى موت المجني عليها.
ويعننند ظرفنننًا مشنننددًا للجننناني إذا كنننان طبيبنننًا أو صنننيدليًا أو كيماوينننًا أو نابلنننة أو أحننند  -3

أمر بمنعه من مزاولة مهنته أو عمله مدة ال تزيند عنن معاونيهم وعلى المحكمة أن ت
 ثالض سنوات.

وتصننندا المشنننرع المصنننري ألحكنننام اإلجهننناض الجننننائي النننناجم عنننن اإلينننذاء منننن 
( عقوبات بالنو على: )كل من أسقط عمدًا امنرأة حبلنى 620ضرب ونحوه في المادة )

حكنننام اإلجهننناض بضنننرب أو نحنننوه منننن أننننواع اإلينننذاء يعاننننب بالسنننجن المشننندد(، ونظنننم أ
( 261الجنننائي الننناجم عننن تعنناطي األدويننة أو وسننائل اإلجهنناض األخننرا، فنني المننادة )

عقوبات فني منا نصنه: )كنل منن أسنقط امنرأة حبلنى بإعطائهنا أدوينة أو باسنتعمال وسنائل 
مؤديننة إلننى ذلننك أو بننداللتها عليهننا سننواء برضننائها أم ال يعانننب بننالحبس(، وحنندد المننادة 

التشنديد بقولنه: إذا كنان المسنقط طبيبنًا أو جراحنًا أو صنيدليًا أو ( عقوبات ظنرو  263)
( عقوبننات بأننه: )ال عقنناب 364نابلنة يحكننم علينه بالسننجن المشندد(، وأرد  فنني المنادة )

 عن الشروع في اإلسقاط(.
منننن حينننض المبننندأ ال يقنننع اإلجهننناض إال علنننى امنننرأة حامنننل والمنننراد : أواًل: وجاااود الحمااال

ملقحة التي توجد من تاري  التلقني  إلنى تمنام النوالدة الطبيعينة وال بالحمل تلك البويضة ال
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، والحكمننة مننن ذلننك (1)يقنندح مننن ذلننك أن الجنننين لننم يتشننكل بعنند أو لننم تنندب فيننه الحركننة
تتمثنننل فننني افتنننراض وجنننود حمنننل ينصنننب علينننه السنننلوك اإلجرامننني بحينننض يمكنننن إنهننناء 

 .(2)استمراره بصورة عمدية بوسائل اإلجهاض المختلفة
ن إمعان النظر في النصوو العقابية المنظمة لمجهاض يمكن أن نلحظ فيها وم

أن المشرع لم يعتد برضاء الحامل باإلجهاض في إنراره للمسؤولية بدليل عدم إعفائها أو 
مننن كننل مننا تقنندم بيانننه يمكننننا القننول بأنننه إذا انتظننر ، أجهضننها مننن المسننؤوليةإعفنناء مننن 

جننناني يعتقنند أننننه يباشنننر نشنناطه اإلجرامننني عنننن امنننرأة الحمننل انتفنننت الجريمنننة ولننو كنننان ال
 حامل، وذلك الستحالة الجريمة استحالة نانونية لفقدانها ركن من أركانها وهو الحمل.

 ثانيًا: الرة  المادي
يتمثنننل فننني كنننل نشننناط منننن شنننأنه إنهننناء حالنننة حمنننل نبنننل الموعننند   عااال ارجهااااض: -1

تعمال العقننننانير واألعشنننناب الطبيننننة الطبيعنننني للننننوالدة سننننواء كننننان طبيبننننًا كالجراحننننة واسنننن
وبالتنننالي فنننإن القنننانون ال يتطلنننب وسنننيلة منننا بعينهنننا طالمنننا ، األخنننرا  والعالجنننات الشنننعبية

 .(3)كانت الوسيلة المستعملة تؤدي إلى النتيجة التي ال يكمل الجريمة بدونها
ن تتمثننل النتيجننة الجرميننة بإنهنناء حالننة الحمننل نبننل األوان ويمكنن النتيجااة الجرميااة: -2

تصور ذلنك فني حنالتين األولنى: طنرد الجننين خنارا النرحم نبنل الموعند الطبيعني للنوالدة، 
والحالة الثانية: تفترض بقاء الجنين في الرحم ولكننه ميتنًا وسنواء كنان هنذا المنوت نتيجنة 

 .(4)مباشرة لفعل اإلجهاض أو نتيجة غير مباشرة لوفاة والدته
ينبغننني أن تتنننوافر عالننننة سنننببية بنننين فعنننل  العالقاااة الساااببية باااي  الفعااال والنتيجاااة: -3

نهنناء الحمننل نبننل الموعنند الطبيعنني للننوالدة فننإذا انتفننت هننذه العالنننة كمننا لننو  اإلجهنناض وان
استعمل المعالج الشعبي الوسائل المؤدية لمجهاض من أفعال اإليذاء أو إعطاء الحامل 

أجهضنننت عالجنننات شنننعبية بنينننة إجهاضنننها، ولكنننن ذلنننك لنننم يكنننن ذا أثنننر علنننى الجننننين و 

                                                           

(
1
 .288د.  بد الحميد الشواربي، مسدولية اعطباط والصيادلة والمسفشفيات، المصدر السابق، ص (

(
2
 .252محمد قوراري، المصدر السابق، صد. ففحية  (

(
3
 .192د. رؤوف  بيد. جراسف اال فداط   ى اعشخاص واعموا ، المصدر السابق، ص (

(
4
 .339د. غازي حنون خ ف، مصدر سابق، ص (
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ن فعنل  الحامل بسبب آخر ال تمت إلى المعالج الشعبي بصلة، فإن الجريمة ال تكتمل وان
 .(1)المعالج ال يعدو أن يكون مجرد شروع في اإلجهاض

اإلجهنناض الجنننائي جريمننة عمديننة يتمثننل الننركن المعنننوي فيهننا : ثالثااًا: الاارة  الع ااوي 
بب بخطئننه فنني إجهنناض امننرأة بالقصنند الجرمنني وبالتننالي ال يرتكننب هننذه الجريمننة مننن تسنن

حامننل، وهننذا القصنند يتطلننب تحقيننق العلننم واإلرادة إذ يجننب أن يعلننم المعننالج الشننعبي أن 
المرأة حامل وأن يتوفر لديه هذا العلم لحظة إتيانه للفعنل، فنإذا كنان يجهنل الحمنل لحظنة 

 لقصد الجريمة لديه. الفعل ثم علم به بعد ذلك فال نيام
ن ننننات جريمنننة اإلجهننناض الجننننائي فننني حنننق المعنننالج ومتنننى اكتملنننت هنننذه األركنننا

 الشعبي واستحق العقوبة المفروضة لها وهذه العقوبة تكون على وصفين:
اعتنننند المشننننرع العراننننني برضنننناء الحامننننل : الوصااااف األول: عقوبااااة جنحااااة ارجهاااااض

( عقوبننات بننالحبس منندة ال 417باإلجهنناض وعانننب بموجننب الفقننرة األولننى مننن المننادة )
وبغرامننة ال تزينند علننى مائننة دينننار أو بإحنندا هنناتين العقننو تين كننل مننن  تزينند علننى سنننة

أجهض حاماًل عمدًا برضاها، أمنا المشنرع المصنري: فقند عاننب بنالجبس بموجنب المنادة 
( عقوبات كل من أجهض عمدًا امرأة حاماًل بإعطائها أدوينة أو باسنتعمال وسنائل 261)

ضائها أم ال أي أنه لم يعتد برضاء حامل مؤدية إلى ذلك أو بداللتها عليها سواء كان بر 
 .(2)من عدمه

شندد المشنرع العرانني العقوبنة فني عجنز الفقنرة الثانينة  ألروذ التاديد  ي هاِا الوصاف:
( عقوبننننات إلننننى السننننجن منننندة ال تزينننند علننننى سننننبع سنننننوات إذا أخطننننر 417مننننن المننننادة )

لى موت المجني اإلجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم اإلجهاض إ
عليها، وأرد  فني الفقنرة الثالثنة منن المنادة ذاتهنا إلنى أننه يعند ظرفنًا مشنددًا للجناني سنواء 
كننان طبيبننًا أو صننيدليًا أو كيميائيننًا أو نابلننة أو أحنند معنناونيهم أمننا المشننرع المصننري فقنند 

                                                           

(
1
) J.C Smith and Brain Hogan, OP, Cit, p366. 

(
2
 .843د. جندي  بد الم ك، مصدر سابق، ص (
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 ( عقوبنات إلنى السنجن المشندد إذا كنان الجناني طبيبناً 263شدد العقوبنة بموجنب المنادة )
 .(1)أو صيدليًا أو كيميائيًا أو نابلة أو أحد معاونيهم

اعتد المشرع العراني بعدم رضناء الحامنل فني : الوصف الثاني: عقوبة جناية ارجهاض
تحدينند عقوبننة اإلجهنناض إذ عانننب المشننرع العراننني بموجننب الفقننرة فاسننتعان عليهننا بمننن 

ج فنناطلع عليننه وبالنتيجنننة يعالجننه منهننا فتناهننا مننا أخفنناه إلننى سننمع أو بصننر ذلننك المعننال
 أصب  ما أسر به وما كشف عنه أمانة بين هذا األخير.

ويبنندو أن بينننان مننندلول السنننر الطبنني عمنننا أننننه أمنننر يحتمننل أن ينننؤدي إخفننناؤه إلنننى 
،  بأننه (2)إلحاق ضرر بشخو المريض أو بعائلته وسواء كنان الضنرر مادينًا أو معنويناً 

مقتضاه عن البوح بكل ما هو سنر للمنريض التزام مفروض على المعالج الطبيب يمتنع ب
 إال في األحوال التي يرخو له فيها اإلفشاء سواء باالتفاق أو بنو القانون.

وممننننا ال شننننك فيننننه أن مننننن أكثننننر االلتزامننننات التحانننننًا بواجبننننات المعننننالج الطبيننننب 
لننذلك نبهننت معظننم التشننريعات ، نية هننو إلزامننه بحفننظ أسننرار المرضننىاألخالنيننة واإلنسننا

 جريم إفشاء السر الطبي وعدم إباحته إال في أحوال محددة في نو القانون.نحو ت
( عقوبننات بننالنو علننى أنننه: )يعانننب 437نننانون العقوبننات العراننني فنني المننادة )

بننالحبس مننندة ال تزيننند علنننى سننننتين بغرامنننة ال تزينند عنننن منننائتين ديننننار أو بإحننندا هننناتين 
صناعته أو فننه أو طبيعنة عملنه بسنر العقو تين كل من علم الحكم وظيفته أو مهنته أو 

فأفشاه في غير األحوال المصرح بها نانونًا أو اسنتعمله لمنفعتنه أو لمنفعنة شنخو آخنر 
ومع ذلك فال عقاب إذًا بإفشاء السر صاحب الشنأن فينه أركنان إفشناء السنر مقصنودًا بنه 

 اإلخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها.
شنناء السننر الطبنني فنني الفقننرة األولننى مننن المننادة ونظننم المشننرع المصننري أحكننام إف

( عقوبات بالقول: )كل من كان من األطباء أو الجراحين أو الصنيادلة أو القوابنل 310)
أو غيننرهم مودعننًا إليننه بمقتضننى صننناعته أو وظيفتننه سننر منصننوو أؤتمننن عليننه فأفشنناه 

                                                           

(
1
د، دراسققات معمقققة فققي الفقققه الجنققاسي المقققارن، مطققاب  الرسققالة، الكويققت، د.  بققد الوهققاب حومقق (

 .475، ص1990

(
2
 .347، 346د. سعمة  بد الففاا ح يبة، المصدر السابق، ص (
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دة ال تزيند علنى في غينر األحنوال التني يلزمنه القنانون فيهنا بتبلينم ذلنك يعاننب بنالحبس من
ومنننن اسنننتقراء النصنننوو المنظمنننة ، و بغرامنننة ال تجننناوز خمسنننمائة جنينننه(سنننتة شنننهور أ

 إلفشاء السر الطبي يتسنى لنا أن هناك ثالثة أركان لقيام هذه الجريمة:
 : ركن مفترض ويتمثل بتوافر صفة معينة في الجاني وهي كونه أمين على السر.األول

ي الننذي يتجسنند بفعننل اإلفشنناء والننذي يعننني اإلخفنناء بمننا هننو الننركن المنناد والاارة  الثاااني:
هو سر إلى غير صاحبه ولم يحدد القانون وسيلة بعينها يتحقق فيهنا هنذا اإلفشناء سنواء 
كان نواًل أو فعاًل أو كتابة أو إشارة ويستوي في ذلك أيضنًا منن اسنتعمل السنر لمصنلحته 

 .(1)أو لمصلحة غيره
والننذي يتمثنننل بالقصنند الجرمننني إذ أن جريمننة إفشننناء  هنننو الننركن المعننننوي  الاارة  الثالاااث:

 .(2)السر الطبي عمدية فهي ال تقع إال إذا توافر لدا المعالج الطبي نصد اإلفشاء
وباكتمننال األركنننان الثالثنننة تقننوم المسنننؤولية الجنائينننة للمعننالج الشنننعبي عنننن جريمنننة 

زينند عننن سنننتين إفشنناء السننر الطبنني ويسننتحق العقوبننة المقننررة لهننا وهنني الحننبس منندة ال ي
( عقوبنات عرانني وتكنون الحنبس 437وبالغرامة أو بإحدا هاتين العقو تين وفقًا للمنادة )

( عقوبننات مصننري وتكننون 310منندة ال تزينند علننى سننتة شننهور أو بالغرامننة وفقننًا للمننادة )
 ( عقوبات.579الحبس ستة أشهر على األكثر وبالغرامة وفقًا للمادة )

 كأصل عام يبي  السر في حالتين:بقي أن نشير إلى أن المشرع و 
 : اإلخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها.األولج

فننني حنننال رضنننا المنننريض باإلفشننناء، وعلينننه كنننان يجنننب علنننى المشنننرع  والحالاااة الثانياااة:
العراننني أن يجيننز إفشنناء السننر الطبنني حتننى دون رضننا المننريض إذا كننان فنني ذلننك منعننًا 

 المريض في هذه الحالة. الرتكاب جناية أو جنحة فال عمل رضا
 الخاتمة

 من خالل ما تم بحثه توصلنا إلى النتائج والتوصيات اآلتية:
 أواًل: النتائج

                                                           

(
1
 .249، 248د. رؤوف  بيد، جراسف اال فداط   ى اعشخاص واعموا ، المصدر السابق، ص (

(
2
 .271ام، مصدر سابق، صد. فخري  بد الرزاق الحديثي، القسف الع (
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من البحض مفهوم الطب البديل تبين لنا أن الطنب البنديل يقصند مننه الطنب الشنعبي  -1
الننذي ينظننر إلننى جسنند اإلنسننان بوصننفه وحنندة واحنندة معالجننًا األمننراض التنني تصننيبه 

ألساس أو من خالل استعمال ممارسات عالجية تعتمد فني أساسنها علنى على هذا ا
تنشننيط فعاليننات أجهننزة جسنند اإلنسننان باسننتعمال مننواد طبيعيننة واعتمننادًا علننى بعننض 
 الطرق البدائية بعيدًا عن استعمال المواد الكيماوية المستخدمة في الطب التقليدي.

لننى نننوعين رئيسننيين همننا الطننب مننن البحننض فنني أنننواع الطننب البننديل نجنند أنننه مقسننم إ -2
البنننديل بالطنننابع المنننادي والطنننابع والطنننب البنننديل فننني اسنننتخدام األعشننناب، إذ يتمثنننل 
األول باألفعال المادية التي تمس جسد اإلنسنان دون دواء كالحجامنة والنوخز بناإلبر 
والطب الهنندي والمسناا اليابناني والمعنالج بالتندليك اليندوي، أمنا الننوع الثناني فيتمثنل 

ألسنناليب الدوائيننة والعشننبية عننن طريننق إعطنناء المننريض وصننفات عشننبية أو أدويننة با
 من نوع خاو بعد تشخيو المريض.

إن تناول مسألة الطبيعة القانونية ألعمال مستخدم الطب البديل ينتج عنها أن لهنذه  -3
الطبيعنننة تكنننون علنننى األعمنننال المأمونننننة والتننني ال تضنننر بجسننند وسنننالمة اإلنسننننان، 

عامننل فنني هننذه األسنناليب مننن أسننباب اإلباحننة ألنهننا مأمونننة مننن المخنناطر واعتبننار الت
كمننا لننو تننم وصننف شننراب البننابونج، إذ أنهننا ال تضننر باإلنسننان مننع أنهننا مفينندة وأمننا 
بالنسننبة لألعمننال الغيننر مأمونننة فهنني أعمننال توطنند لمخنناطر اإلنسننان إذا مننا أحسننن 

امها وذلنك بسنبب األضنرار اتباع األصول الفنية فيها مع الترخيو القنانوني السنتخد
التنني ننند تلحننق اإلنسننان فيمننا لننو تننم اسننتخدامها بأسننلوب غيننر صننحي  ممننا يسننتوجب 
المسألة القانونية عنها، وبالتالي تننهض المسنؤولية الجنائينة علنى ممارسنها فني حنال 

 اعتبار النتيجة المترتبة عن هذه األساليب جرمية.
لشنعبي والنتيجنة اإلجرامينة صنورتان: األولنى: إن للعالنة النفسية بين إرادة المعنالج ا -4

هي الخطأ الغير متونع في مجال المسؤولية غينر العمدينة، أمنا الثانينة: فهني الخطنأ 
مننع التوننننع، ويعتبنننر الصننورة الثانينننة أشننند خطنننورة مننن األولنننى، إذ أن المعنننالج يتوننننع 

 النتيجة اإلجرامية ولكن لم يبذل نصارا جهده في عدم ونوعها.
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طبيعة الخطأ غير العمندي للمعنالج الشنعبي بنين ننوع منن الخطنأ، فهنو خطنأ تختلف  -5
منننادي النننذي يمكنننن للمعنننالج تقنننديره كإغفنننال تعقنننيم األدوات الجراحينننة فننني الحجامنننة، 
والخطأ الفني وهو منا يكنون متصنل بأصنول المهننة الخاصنة بالطنب البنديل والقواعند 

الجهننل باألصننول الفنينننة التنني تحكننم ممارسننة هننذه المهنننة ويكننون الخطننأ مننن خننالل 
 لقواعد المهنة كالتشخيو الخاطر لحالة المريض.

إن الخطأ في مرحلة التشخيو ال يكون مجناًل لمؤاخنذة المعنالج الشنعبي السنيما إذا  -7
تطلب التشخيو نوعًا من الدنة في العمل واستخدام الوسائل الحديثة، ولكن تنهض 

المننريض تشننخيو يننتم عننن جهننل فنني المسننؤولية الجنائيننة للمعننالج فنني حالننة إعطنناء 
 أصول المهنة ونواعدها.

يجننب علننى المعننالج أن يلتننزم بالحيطننة والحننذر فنني مرحلننة العننالا علننى الننرغم مننن  -8
ن أدا  حريننة المعننالج فنني اختيننار العننالا األكثننر مالئمننة مننع حالننة المننريض حتننى وان

ع المنريض هذا العالا إلى إيالم المريض، تنتفني المسنؤولية للمعنالج فني حالنة اطنال
 على اآلثار الجانبية للعالا.

إذا نام المريض بأفعال تستدعي من المعالج تركه في مرحلة الرنابة واإلشرا  على  -9
 العالا، تنتفي المسؤولية عن المعالج بسبب سلوك المريض.

( منن 35أورد المشرع العراني خمس صور للخطنأ غينر العمندي فني ننو المنادة ) -10
عراني وهني اإلهمنال وعندم االنتبناه والرعوننة وعندم االحتيناط وعندم نانون العقوبات ال

مراعننة القننوانين واألنظمننة واألوامننر، فننإذا مننا صنندر عننن المعننالج أيننًا مننن هننذه الصننور 
 اعتبر تحت طائلة المسؤولية عن الجرائم الغير عمدية من جراء عمله.

يض ال يمكنن التميينز إن صور الخطأ بالنسبة للمعالج الشعبي متعددة ومتداخلة بح -11
بينهننا بحنندود فاصننلة بننين صننور وأخننرا، فقنند يقننع الخطننأ الواحنند تحننت صننورتين أو 
أكثر، لذا اتجه الفقه إلنى أن صنور الخطنأ نند ذكنرت علنى سنبيل المثنال ولنيس علنى 

 سبيل الحصر.
تكون مسؤولية الجنائية الناشنئة عنن الجنرائم العمدينة ألعمنال المعنالج الشنعبي منن  -12

فعننال وسننلوكيات المعننالج التنني تنننتج عنهننا جننرائم مننن ممارسننة مهنننة الطننب خننالل األ
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البننديل بنندون تننرخيو وممارسننة مهنننة الصننيدلة بنندون تننرخيو واإلجهنناض الجنننائي 
فشاء السر الطبي.  وان

تعد مزاولة مهنة الطب البديل مستتبعة بممارسنة مهننة الصنيدلة منن خنالل إعطناء  -13
األمر استحصال ترخيو بممارسنة مهننة الطنب الدواء العشبي للمريض مما يستلزم 

 وترخيو بممارسة مهنة الصيدلة الخاصة باألعشاب العالجية.
إن ممارسنة مهننة الطنب البننديل غينر المشنروعة تكنون مننن خنالل منن يتنولى مهنننة  -14

الطننب البننديل دون تننرخيو نننانوني، إذ أن هننذا تننرخيو يعنند أساسننًا إلباحننة العمننل 
سننان وسننالمته، لننذلك يسننأل جنائيننًا كننل مننن يننزاول العمننل الطبنني والمسنناس بجسنند اإلن

الطبنننني البننننديل بغيننننر تننننرخيو ويسننننأل عننننن جريمننننة العمنننند، وكننننذلك الحننننال بالنسننننبة 
 لممارسة مهنة الصيدلة العشبية.

يعر  اإلجهاض الجنائي بأنه اإلنهاء العمدي للحمل نبنل أواننه بأينة وسنيلة كاننت  -15
الجنائية يجب توافر أركان اإلجهناض الجننائي  و دون مبرر نانوني، لقيام المسؤولية

المتمثلة بوجود الحمل وارتكاب فعل اإلجهاض وتكون النتيجة اإلجرامية، فضاًل عن 
الننركن المعنننوي المتمثننل بالقصنند الجرمنني، وننند نظننم المشننرع العراننني هننذا اإلجهنناض 

 ( عقوبات.418في المادة )
م المخلنة بواجبنات المعنالج األخالنينة أن جريمة إفشاء السر الطبني تعند منن الجنرائ -16

والمهنيننة، لننذلك يلتننزم المعننالج بعنندم إفشنناء السننر الطبنني الخنناو بننالمريض إال إذا 
كان هذا اإلفشاء منعنًا الرتكناب جناينة أو جنحنة، ونند نظنم المشنرع هنذا األمنر فني 

 ( عقوبات عراني.310المادة )
 ثانيًا: التوصيات

أنواع العالجات في إطار الطب البنديل لنذلك يجنب يعد العالا بالحجامة من أخطر  -1
على المشرع العراني أن يخصو هذا النوع من العالجات لممارسي الطب التقليدي 

 من األطباء حصرًا لما له من آثار خطيرة.
إن اإلعمنننال المأموننننة فننني مسنننتخدم الطنننب البنننديل يخنننرا هنننذه األعمنننال منننن طائلنننة  -2

لمشنرع العرانني بضنرورة أن يصننف هنذه األعمنال المسؤولية الجنائية، لذلك نوصي ا
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إلننى مأمونننة وغيننر مأمونننة وتخننرا األعمننال المأمونننة مننن طائلننة المسننؤولية الجنائيننة 
 للمعالج الشعبي.

إن المشننرع العراننني لننم ينننو علننى ظننرو  التشننديد للعقوبننة فنني حالننة العننود، عليننه  -3
فني حالننة العننود، إذا نوصني المشننرع العرانني بضننرورة أن ينننو علنى تشننديد العقوبننة 

منننا تنننم مزاولنننة المهننننة بغينننر تنننرخيو أو ارتكننناب جنننرائم بسنننبب مزاولنننة مهننننة الطنننب 
 البديل.

كمنا نوصني المشننرع العرانني بضنرورة إخضنناع مهننة مزاولنة الصننيدلة العشنبية لنننفس  -4
 إجراء من  الترخيو لمزاولة مهنة الطب البديل بسبب ارتباطهما بشكل وثيق.

العراني أن يشترط إجراء امتحان في حالنة منن  التنرخيو لمزاولنة نرجو من المشرع  -5
 المهنة لبيان نواعد أصول المهنة الفنية من المتقدم لممارسة مهنة الطب البديل.

ننندعو المشننرع العراننني إلننى عقنناب مننن يننزاول مهنننة التولينند دون تننرخيو، دون تننرك  -6
دار تعليمننات بحننق القننابالت هننذا األمننر للقواعنند العامننة، كمننا تلننزم وزارة الصننحة بإصنن

دخالهن في دورات تدريبية واختبار لمن  إجازة ممارسة مهنة القبالة.  غير المأذونة وان
 المصادر

 اوالً: معاجف ال غة العربية:

، دار المعرفة، بيروت، 1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ط -1

2005. 

 ثانياً: الكفب القانونية
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