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ملخص

مع ظهور فروس كورونا املستجد )COVID-19( تسابقت رشكات األدوية لصنع أدوية ولقاحات يمكن 
هلا شفاء املصاب بفروس كورونا، أو منع إصابته هبا. وقد أثار ذلك التسابق العديد من اإلشكاليات القانونية 
التي تنظم مسألة التجارب الطبية هلذه األدوية؛ وصواًل إىل موافقة املؤسسات والوكاالت والوزارات املختصة 
املعدل  حسب  كافًيا  وقًتا  تأخذ  مل  اللقاح  جتربة  مدة  أن  وبخاصة  للعموم،  وطرحها  وتوزيعها  إنتاجها  عىل 
املتعارف عليه عاملًيا؛ مما يطرح تساؤاًل حول نجاعة هذا اللقاح وخماطره، وبخاصة بعيدة املدى. ولإلجابة عن 
هذه التساؤالت تبحث هذه الدراسة يف مدى مروعية التجارب الطبية التي جترى عىل األشخاص األصحاء 
واملرىض، والروط الواجب توافرها يف التجارب الطبية لتكون مروعة. كام تبحث يف مدى مسؤولية صانعي 
األدوية واللقاحات بعد املوافقة عليها من اجلهات املختصة عند تسببها بأرضار لألفراد. وقد توصلت الدراسة 
بعد استعراض بعض القضايا املقارنة واحلوادث الطبية إىل أن املسؤولية مشرتكة بني األطباء والصيادلة ومنتجي 

األدوية؛ كلٌّ بحسب التزامه.
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Abstract

With the appearance of the Corona Virus (COVID-19), the medicine producers raced 

to produce a medicine and vaccines that prevent and heal patients infected with this 

virus. This racing has raised many controversial legal issues of medical experiments and 

regulations until the institutions, agencies and ministries approve the production and 

distribution of the medicine, especially when the duration of experiments did not take 

an adequate time according to the international standards. This gives inquiries about 

the effectiveness and hazards of such vaccinations, especially on the long run. To answer 

these questions, this research studies the legality of medical experiments conducted 

on sick and healthy people, and the conditions that must be met to be legitimate. In 

addition, it examines the liability of companies who manufacture these medicines and 

vaccines in case of caused harm to healthy and sick people. 
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المقدمة

عىل ضوء االنتشار الرسيع لعدوى فروس كورونا املستجد يف العامل تتسابق رشكات األدوية إلنتاج لقاحات 
املعهد  أعلن  أن  سبق  فقد  2020/03/17م؛  بتاريخ  اجلزيرة،  ملوقع  ووفًقا  الفروس،  هذا  عىل  تقيض  وأدوية 
القومي األمريكي لألمراض املعدية واحلساسية أن املرحلة األوىل الختبار اللقاح بدأت برسعة قياسية. كام ذكرت 
تقارير يف بداية اجلائحة أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب سعى الحتكار لقاح آخر يتم تطويره يف أملانيا1، كام نر 
موقع يب يب يس بتاريخ 2020/03/17م خرًبا حول قيام الواليات املتحدة بأول جتربة برية إلنتاج لقاح يقاوم 
هذا الوباء2، وقد رصحت منظمة الصحة العاملية عن وجود تعاون أملاين فرنيس لترسيع تطوير عقاقر واختبارات 
ولقاحات آمنة وفعالة ملنع وتشخيص وعاج املصابني بفروس كورونا املستجد3، وقد نجحت بعض الركات يف 
إنتاج لقاح فعال بنسبة 95% وهو لقاح فايرز - بيونتيك الذي وافقت عليه اللجنة التنظيمية يف بريطانيا، كام أن هيئة 
الغذاء والدواء يف الواليات املتحدة األمريكية أجازت االستخدام الطارئ للقاح بعد أن وجدت بأنه آمن بشكل 
كبر دون وجود خماطر كبرة4، وقد وصل اللقاح إىل دولة قطر وحصل عىل موافقة وزارة الصحة الطارئة بتسجيله 

واستخدامه بتاريخ 2020/12/20م وفق وكالة األنباء القطرية5.
املوضوعات  أهم  أحد  اجلديدة  العاجات  من  للتأكد  األدوية  صانعو  هبا  يقوم  التي  الطبية  التجارب  وتعد 
الفائدة العامة للبرية  الباحثني القانونيني، ألمهيتها يف املوازنة بني  القانونية التي عكف عىل دراستها العديد من 
فلم  العبث،  من  جسده  سامة  ويف  احلياة  يف  حقه  تنتهك  تعديات  أية  من  جسده  محاية  يف  اإلنسان  وحق  أمجع، 
يتم اكتشاف لقاح لفروس االنفلونزا واملاريا والسل الرئوي إال بعد بحوث علمية وجتارب طبية مستمرة عىل 
اإلنسان6، ويف املقابل جلسد اإلنسان حرمة ومعصومية؛ لذا فإن ضامن سامته اجلسدية والنفسية وكرامته يعد حًقا 
من أهم احلقوق التي يتمتع هبا أي فرد، ومن ثم البد من احلصول عىل رىض الشخص قبل إخضاعه ألي جتربة 
طبية بعد أخذ املوافقات النظامية، فجسد اإلنسان خارج دائرة التعامل وهو ملزم باحلفاظ عىل جسده وصحته7. 
قد  هامة  مسألة  وتناقش  بالعامل،  حتيط  التي  الصحية  الظروف  حيث  من  آنية  خصوصية  الدراسة  هذه  وتكتسب 
يتعرض هلا كل شخص، خصوًصا مع البدء يف تلقيح األفراد، وتشجيعهم عىل تلقي اجلرعات من خال فرض 
https://www.aljazeera.net/ ،2020 ، ر 1  "كورونا – أمركا تبدأ جتربة لقاح عىل البر، وترامب حياول احتكار لقاح أملاين"، موق ا

news/politics/2020/3/16/، تاريخ الزيارة: 2020/12/9.
https://www.bbc.com/arabic/science-and-  ،2020  ، البر للقاح حيمي من املرض"،    "فروس كورونا - أول جتربة عىل    2

tech-51902806، تاريخ الزيارة: 2020/12/9.

 ،https://www.skynewsarabia.com/world/1339319 ،3  "مبادرة عاملية لترسيع إنتاج لقاح لكورونا – بدون أمركا"، سكاي نيوز أرابيا
2020، تاريخ الزيارة: 2020/12/9.

4 Matthew Perrone, Mike Stobbe & Mark Scolforo, https://apnews.com/article/pandemics-coronavirus-pandemic-0437add2
a9245e1f9c57e04e085c6cbc. Accessed: 6/1/2020.

ة  ي 5  "وزارة الصحة العامة تصدر إذًنا باالستخدام الطارئ للقاحات )كوفيد19-(، املنتجة من قبل حتالف رشكتي فايزر وبايونتيك"، 
ة، 2020، متاح عىل الرابط: https://www.raya.com، تاريخ الزيارة: 2020/12/21. الرا

، إصدار خاص، ج  قو لة ا 6  حممد األمحد وعبد الكريم عبد الكريم، "التطوع الختبار فاعلية اللقاح الطبي يف مواجهة فروس كورونا"، 
2، الكويت، يناير 2021، ص 336.

ان، ط 1، دار الثقافة للنر والتوزيع، األردن، 2012، ص 37. ن ية ع ا ا التجار الط 7  بلحاج العريب، 
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تسهيات عىل السفر، أو غره من إجراءات تفرض عىل املجتمع، وال تقترص أمهية البحث عىل األفراد والباحثني 
القانونيني بل والعاملني يف املؤسسات الطبية؛ لذا تم اختيار املوضوع للنظر يف األثار القانونية التي قد تنشأ نتيجة 

هذه اإلجراءات ومناقشة األرضار التي قد تنشب ووجهة نظر الفقه والقضاء يف الوقائع املشاهبة.
"تلك األعامل العملية، أو الفنية التي يقوم بإجرائها الطبيب الباحث عىل  وقد ُعّرفت التجارب الطبية بأهنا 
مريضه، أو الشخص املتطوع، هبدف جتريب أثر دواء معني، أو نجاح عملية جراحية معينة مل تعرف نتائجها من 

قبل، للحصول عىل معلومات جديدة، خلدمة الطب والبرية"8.
أو  مرض،  وجود  فيفرتض  لألصحاء،  إعطاؤه  أو  حقنه،  يتم  األخر  إن  حيث  اللقاح؛  عن  الدواء  وخيتلف 
فروس معدي كوباء كورونا املستجد وغره وتقوم رشكة منتجة بتصنيع لقاح يقي جسم اإلنسان من هذا الفروس 
بحيث يرفع مناعة اجلسم ضده بطريق التطعيم، أو مصل حيقن يف اجلسم، والتطعيامت تعد من ضمن األعامل الطبية 
واألرضار التي تقع منها تعد نادرة جًدا وقد كانت نسبة الرضر تتمثل يف حالة واحدة من كل مليون حالة تطعيم 

إجباري9.
وقد بدأ تطور العلوم الطبية يف األدوية واللقاحات بعد احلرب العاملية الثانية التي انعكست آثارها فيام يسمى 
باألدوية املعجزة؛ كاملضادات احليوية واللقاحات، فقد غرت هذه األدوية وجه العامل يف جمال العناية الطبية، وقد 
خلقت أسلحة جديدة متنع فيها العديد من األمراض واألوبئة، فاملضادات احليوية - مثًا - حتارب األمراض قبل 
وبعد اإلصابة هبا، أو تفاقمها، واللقاحات توفر محاية ضد العديد من األمراض الفتاكة، أو التي تسبب الشلل، 
وبغض النظر عن منافع استخدام هذه األدوية تقر األنظمة العاملية بأن هذه األدوية التي تنتج املعجزات يمكن أن 
تنتج املآيس أيًضا من مشاكل صحية وصواًل إىل املوت أحياًنا؛ لذا صدرت العديد من السياسات العامة فيام يتعلق 

بمن يتحمل تكاليف هذه األرضار10.
ومل تفرق التعريفات التريعية والفقهية املقارنة بني الدواء واللقاح، فقد جاء يف القانون الفيدرايل األمريكي 
للغذاء والدواء ومستحرضات التجميل لسنة 1938 تعريف للدواء بأنه كل املواد والتحضرات املعدة للتشخيص، 

أو الشفاء، أو التخفيف، أو العاج، أو الوقاية من األمراض للبر، أو احليوانات11.
واجلدير بالذكر أنه ال يوجد تعريف للدواء يف القوانني القطرية، شأهنا يف ذلك شأن املرع املرصي الذي فضل 
ترك التعريفات للفقه، وبخاف املرع اإلمارايت الذي وضع تعريًفا له يف املادة )1( من القانون االحتادي رقم )4( 
لسنة 1983 اخلاص بمهنة الصيدلة واملؤسسات الصيدالنية التي تنص عىل أنه "كل مستحرض حيتوي عىل مادة، 

8  املرجع السابق، ص 24.
ية، دار اجلامعة اجلديدة للنر، اإلسكندرية، 2005، ص 268. ر املنتجا الط ا ن  9  أسامة أمحد بدر، 

10  Frank M. McClellan, Medical Malpractice: Law, Tactics, and Ethics. (Temple University Press ed., 1994), 179.

11 See: 21 USC Chapter 9, Subchapter II: DEFINITIONS From Title 21 Food and Drugs Chapter 9 Federal Food, Drug, And 
Cosmetic Act § 321 g (1) the term “Drug” means. “(B) articles intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, 
treatment, or prevention of disease in man or other animals” according to Lars Noah, Law, Medicine, and Medical 
Technology, 10 (Robert C. Clark et al. eds., 4th ed. 2017).
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أو أكثر ذات خواص طبية يف عاج اإلنسان، أو احليوان من األمراض، أو لوقايته منها، أو الستعامهلا يف أي غرض 
طبي آخر كتطهر البيئة من اجلراثيم".

وياحظ من خال التعريفات السابقة أهنا ال تفرق بني املواد التي تستخدم للعاج من األمراض، أو التي 
تستعمل للوقاية منها، بحيث تشمل األدوية واللقاحات، عىل الرغم من أن اللقاح خيتلف عن الدواء، كام أسلفنا، 
فاللقاح يعطى للبر حتى يقيهم من األمراض، أما الدواء فيعطى للعاج، أو تسكني اآلالم، وبالتايل فاألرضار 
التي تصيب األصحاء تستوجب التشديد يف املعاملة القانونية مقارنة باألرضار، أو املضاعفات التي تصيب املرىض.
ويعرف اللقاح بأنه الدواء الذي يتم وصفه ملنع األمراض النامجة عن الفروسات، كام يعرف بأنه حتضر لعدد 
من الكائنات الدقيقة امليتة، أو احلية املضعفة التي تنتج مناعة ألمراض معينة من خال تشكيل أجسام مضادة عندما 
يتم تعريفها للجسم، ومن أشهرها لقاح فروس شلل األطفال، وبحيث تكون آلية عمل اللقاح تتضمن تنشيط رد 
فعل اجلسم للتعرف عىل الفروسات التي يريد الطبيب منع تعرض اجلسم هلا، غر أنه يف حاالت بسيطة مؤسفة قد 

يصاب الفرد بنفس هذه األمراض التي حياول جتنبها12.
ويثر تسابق الدول يف إنتاج لقاحات دون اختبارها بوقت كاٍف عدة إشكاليات قانونية حول كفاية الدواء، 
أو اللقاح اجلديد من التجارب والدراسات يف مقابل احلاجة املاسة والعاجلة ملثل هذه األدوية واللقاحات يف ضوء 
االنتشار الرسيع للفروس، فقد ينتج عن الترسع يف إقراره عدم تبني خماطره اجلسدية مستقبًا حيث حتتاج هذه 
الدارسات عادة مدة ال تقل عن نصف عقد من الزمن تتخللها جتارب وبحوث عديدة، مما يثر تساؤاًل يف حالة 
إقرار هذا اللقاح، أو الدواء دون التبني من خماطره وبخاصة عىل املدى البعيد، فام هو األساس القانوين للمساءلة 
القانونية التي قد تنتج من استعامهلا والرضر الذي يقع منها؟ كام أن ذلك يطرح تساؤالت حول مدى رشعية القيام 
هبذه التجارب عىل البر، ويف املقابل هناك حاجة رضورية ورسيعة ملقاومة فروس ينتقل برسعة كبرة بني دول 

العامل، مما يشكل خطًرا داهم حياة العديد من البر، وأثر عىل االقتصاد العاملي.
استخدم البحث املنهج املقارن لرضورة االطاع عىل قوانني الدول التي قامت باختبار اللقاح وإنتاجه ومدى 
مروعيته لدى النظام املحي، وذلك بالقيام باملقارنة والتحليل هبدف الوصول إىل نتائج منطقية فيام يتعلق باملروعية 
واملسؤولية عن األرضار الناجتة عن هذا اللقاح، كام استخدم البحث املنهج االستنباطي الستخراج قواعد جزئية 
من القواعد الكلية ليمكن تطبيقها عىل بعض احلاالت التفصيلية يف البحث، واستعمل املنهج االستقرائي الذي 
هيدف إىل استقراء القواعد اجلزئية للوصول إىل قواعد كلية فيام يتعلق بقوانني وسوابق قضائية عدة الستخاص 

نتائج كلية يمكن أن تستفيد منها هذه الدراسة.
يتعني علينا البحث يف رشوط إجراء التجارب الطبية لألدوية واللقاحات، بحيث يدفعنا إىل دراسة مسؤولية 
دراسة  ثم  ومن  أول(،  )مبحث  الطبية  التجارب  إجراء  عن  املستجد  كورونا  فروس  وعقاقر  لقاحات  منتجي 

املسؤولية القانونية عن رضر املنتج املقاوم لفروس كورونا بعد طرحه عىل البر )مبحث ثان(.

12 McClellan, supra, at 183.
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المبحث اBول: التجارب الطبية التي تجرى بقصد إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد

وتثر التجارب الطبية العديد من التساؤالت حول مدى مروعية القيام هبا، ورشوط إجرائها، ولذلك يف 
سبيل دراسة تأثر التجارب الطبية عىل منتجات مقاومة فروس كورونا املستجد يتعني النظر يف مروعية إجراء 

التجارب الطبية عىل البر )مطلب أول(، ومن ثم مناقشة رشوط إجراء هذه التجارب عليهم )مطلب ثان(.
المطلب اBول: مشروعية التجارب الطبية على البشر

لقد اختلف الفقه والقضاء حول مروعية التجارب الطبية التي تقوم هبا املؤسسات البحثية والطبية ورشكات 
األدوية عىل البر، فسامة جسم اإلنسان من النظام العام وال جيوز املساس هبا حيث إن جسم اإلنسان ليس خمترًبا، 

أو حقًا للتجارب، وقد ظهرت عدة اجتاهات، حاربت بعضها التجارب الطبية املحضة، وأيدها اجتاه آخر.
أوًلا: االتجاه الرافض للتجارب الطبية غير العالجية

يرى أصحاب هذا االجتاه أنه ال جيوز إجراء جتارب طبية ال هتدف إىل شفاء املريض، أو حتسني حالته الصحية، 
برضاء  كانت  ولو  خطرة،  ألمراض  جديدة  كانت عاجات  أو  الطبية،  العلوم  تقدم  إىل  كانت هتدف  وإن  حتى 
الشخص الذي خيضع للتجربة؛ ألن الرضا ال يتم اعتباره عند خمالفته للنظام العام حيث إن سامة جسم اإلنسان 
تعد من الصحة العامة التي تندرج ضمن النظام العام. ويعد جمرد تدخله خطأ يستوجب املسؤولية، وال يشرتط 
وقوع رضر عىل املريض، بل إن جمرد املساس بجسم اإلنسان يعد خطأ وال يعتد بنتيجة تدخله؛ ألن خروج الطبيب 
التي  الطب يكون قد خرج عىل حدود هذه اإلباحة ويفقد بذلك احلامية  أبيحت من أجلها مهنة  التي  الغاية  عن 

منحها له القانون13. 
"ال جيوز للطبيب أن جيعل مريضه موضوًعا لتجاربه واختباراته ملجرد  يقول الدكتور حممد فائق اجلوهري: 
العلمية"14،  اخلاصة وأبحاثه  يستند عىل حساب مريضه يف دراسته  بالفن ولكي  الغرام  العلمي وحمض  الفضول 

ويتزعم هذا االجتاه الفقه والقضاء يف فرنسا15.
ونعتقد بأن مثل هذا الرأي قد يؤدي إىل تراجع الدول التي تأخذ به يف جمال البحث العلمي لألدوية واللقاحات، 
فعملية اكتشاف األدوية وصنعها ليست بالعملية السهلة، كام سنرى، وحتتاج إىل دراسات تتجاوز عادة نصف عقد 
من الزمن؛ لذا فإن االكتفاء بالتجارب الطبية عىل املرىض قد يؤدي إىل تراجع تلك الدولة يف جمال اللقاحات التي 

تعتمد عىل التجارب التي جترى عىل املتطوعني األصحاء ملعرفة قابليتهم ملقاومة الفروسات مثًا.

ا  ا ولية  م 51-52؛ حسن زكي اإلبرايش،  1984، ص  ية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ولية الط امل 13  انظر حممد حسني منصور، 
را املدنية، دار النر للجامعات املرصية، القاهرة، 1951، ص 287-286. وا

، رسالة دكتوراه، جامعة فؤاد األول، اجلوهري للطبع والنر، 1951، ص 302. ا ية  قانون العقو ولية الط 14  فائق اجلوهري، امل
 v. Trib. Civ. Seine 16 mai 1935, D. P. 1936, II, 9 note H.( 1935/5/16 الفرنسية يف  15  وتطبيًقا لذلك، فقد قضت حمكمة السني 
Desbois, confirmé par, Paris 17 mai 1937, 340( عىل طبيبني بالعقوبة املقررة يف املادة )311( من قانون العقوبات الفرنيس بسبب وضع 

ميكروبات مرض الزهري يف صبي باملستشفى؛ ألهنام أرادا أن خيتربا العدوى. مشار إليه يف مرجع: منذر الفضل، "التجربة الطبية عىل اجلسم 
ة، ع 7، م 2، جامعة الكوفة، 2010، ص 23. و لة ال البري ومدى احلامية التي يكفلها القانون املدين والقوانني العقابية والطبية"، 
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ثانًيا: االتجاه المؤيد للتجارب الطبية المحضة

يذهب هذا االجتاه إىل أن أية جتارب جترى عىل شخص قبل هبا وباملخاطر التي قد تتأتى منها تكون مباحة طاملا 
كانت هتدف إىل حتقيق غاية علمية، سواء نجحت أم مل تنجح مادام إجراؤها كان حسب األصول الطبية املقررة، 
وحتى لو مل تكن هتدف إىل شفاء مريض، وإنام كانت الغاية منها غاية علمية حمضة، وقد تزعم هذا االجتاه الفقه 
الدولة،  تقرها  إىل غاية  التي هتدف  الوسائل  اختاذ كل  الطبيب  أن من حق  األملان  يرى  األملانيان حيث  والتريع 
وعليه فالتجارب الطبية مباحة طاملا هدفت إىل حتقيق غاية علمية، سواء نجحت أم مل تنجح عىل جسم اإلنسان، 
والذي يؤخذ بعني االعتبار هنا هو أن جترى التجربة وفًقا لألصول املستقرة يف علم الطب، وال يشرتط هذا االجتاه 
1933 يف املادة رقم  أن تنرصف التجربة إىل شفاء املريض، وقد نص عىل ذلك يف قانون العقوبات األملاين لسنة 

.16)226(
ويرى البعض إمكانية إجراء التجارب الطبية املحضة عىل األشخاص املحكومني باإلعدام يف اجلرائم اخلطرة 
املؤبد مع مراعاة عدم وجود خطورة من  العقاب إىل درجة السجن  التي ارتكبوها بحق املجتمع عىل أن خيفض 
أجسام  عىل  الطبية  التجارب  بإجراء  تسمح  التي  األمريكية  أوهايو  بوالية  أسوة  وذلك  املجتمع،  عىل  العدوى 

األشخاص املحكومني باإلعدام17.
وجتدر اإلشارة إىل أن التريع اجلزائري قد أجاز إجراء التجارب الطبية غر العاجية فقد نص يف املادة رقم 
)168 مكرر 3( من القانون رقم 17/90 عىل أنه "ختضع التجارب التي ال يرجى من ورائها العاج للرأي املسبق 

للمجلس الوطني ألخاقيات العلوم الطبية املنصوص عليه يف املادة 1/168 أعاه"18.
أما يف التريع القطري فا يوجد أي تنظيم للتجارب الطبية، ونأمل مستقبًا أن يتم تنظيمها ضمن قانون 
ينظم املسؤولية املدنية للطبيب، والتي حتتاج إىل قدر أكرب من العناية التريعية بحيث يتم تنظيمها يف قانون خاص 
يتناول مجيع املسائل املتعلقة هبا، فا تكفي القواعد العامة يف القانون املدين وال القانون املنظم ملهنة الطب البري 

لتنظيمها.
وعىل الرغم من األرضار املجهولة التي قد تتسبب هبا هذه األدوية والتجارب الطبية إال أن البرية ال يمكنها 
االستغناء عن التجارب الطبية وال تنكر فضلها يف تطور هذا العلم، ويقر هبا فقهاء القانون19، حتى وإن وضعوا 
قيوًدا عليها وصنفوها بني جتارب علمية حمضة وجتارب إلنقاذ مريض استنفد طرق العاج املتوفرة، وعىل الرغم 
من اجتاه البعض منهم إىل عدم جواز األوىل منها20، أباحها البعض اآلخر - كام رأينا21، ويف نظرنا أنه ال سبيل عن 

16  املرجع السابق، ص 24.
17  املرجع نفسه، ص 25.

، جامعة حممد  ا اد الق جت لة ا 18  مشار إليه لدى: صاحله العمري، "املسؤولية املدنية لألطباء عن التجارب الطبية يف القانون اجلزائري"، 
خيرض، بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، ع 15، 2017، ص 232.

19  انظر يف أمهية التجارب الطبية عىل اإلنسان: العريب، مرجع سابق، ص 32-35؛ الفضل، مرجع سابق، ص 15-13.
20  اجلوهري، مرجع سابق، 302؛ منصور، مرجع سابق، ص 51-52؛ اإلبرايش، مرجع سابق، ص 287-286.

21  الفضل، مرجع سابق، ص 25-24.
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التجربة والبحث لكي يمكن إنقاذ البرية من الفروسات واألوبئة، كوباء فروس كورونا املستجد، غر أن هذه 
التجارب جيب أن جترى بمعاير ورشوط تقييد منها لتعلقها بمعصومية جسد اإلنسان، األمر الذي حيث الباحث 
عىل دراسة تنظيم التريعات لروط إجراء التجارب الطبية لنستكمل البحث يف مدى كفاية هذه الروط لتوفر 

احلامية الشاملة للبرية مجعاء.
المطلب الثاني: شروط إجراء التجارب الطبية

1947م القواعد األخاقية األساسية إلجراء التجارب الطبية،  وضعت حماكامت نورمبرغ الشهرة يف عام 
وذلك بعد ما قام به النازيون من أعامل وحشية قضت عىل قيمة حياة اإلنسان وصادرت حريته باعتباره موضوًعا 
لاختبار، فقد قام باحثون نازيون بإجراء جتارب طبية عىل مدنيني وعسكريني من القوات املسلحة للحلفاء، بعد 
احتجازهم يف خميامت بشكل مزدحم، وقد ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب وأعامل وحشية غر إنسانية. وقد تضمنت 
هذه التجارب إجبار أشخاص بوضعهم يف خزان باملاء املجمد ملدة ثاث ساعات، وحقن بعضهم بأمراض املاريا 
لبحث نظام املناعة لدهيم، كام ُحقن آخرون - بعد جرحهم - بالبكتريا العقدية وبغاز الغرغرينا وبالكزاز، باإلضافة 
إىل إطاق رصاصات سامة عىل بعضهم مما تسبب بقتلهم عىل الفور وذلك هبدف تريح جثثهم وإجراء مزيد من 
البحوث عليها22. ويرى الكثر من الباحثني أن هذه التجارب مل تضف أي قيمة علمية مؤثرة للطب، وقد ظهر بعد 

حماكامهتم يف الواليات املتحدة ما يعرف بكود نورمبرغ الذي وضع معاير التجارب الطبية23.
وقد أرسى الفقه والقضاء املعاير الازمة إلجراء التجارب الطبية وعني رشوطها فيام يسمى بكود نورمبرغ 

1947 وإعان هيلسنكي يف عام 1964 أمهها24:
1-   أن يكون يف إجراء التجربة الطبية نتائج مثمرة ومنفعة علمية لصالح البرية وتقدم علم الطب، كأن يكون 

فيه خاص من مرض، أو وباء فتاك، أو غره.
اجلسيمة  باملخاطر  تبصره  بعد  املستنر،  احلر  املريض  رضا  عىل  التجربة  عىل  املرف  الطبيب  حصول   -2

واهلدف منها، عىل أن يكون مكتوًبا.
3-   للمريض، أو ألقاربه حرية العدول عن الرضا، أو إيقاف التجربة بعد البدء هبا، وعىل القائم بالتجربة بذل 

العناية الازمة للحفاظ عىل سامة جسم املريض.
بشكل  الشفاء  فرص  من  التأكد  يتم  حتى  اإلنسان  عىل  ثم  أواًل  احليوانات  عىل  الطبية  التجربة  جترى  أن    -4

واضح.
22  Benjamin Mason Meier, "International Protection of Persons Undergoing Medical Experimentation: protecting the Right of 

Informed Consent", 20 Berkeley J. Int’l L. 513, 521 (2002).

23  Id, at 522.

24 WMA Deceleration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, https://www.wma.
net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/. 
Accessed: 24/12/2020. See: The Nuremberg Code (1947), https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_
Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf (Accessed: 24/12/2020.
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أن تتجنب التجربة أية أرضار، أو آالم مادية، أو عقلية غر رضورية، وجيب أال يفرط الطبيب الباحث يف   -5
املصلحة الصحية للخاضع للتجربة مهام كانت الفوائد العملية التي قد تعود عىل املجتمع.

6-   أن يكون الطبيب القائم عىل التجربة مؤها يملك أعىل درجة من املهارات والعناية يف كل مراحل التجربة.
7-  وجيب عىل القائمني عىل التجربة إهناؤها يف أي مرحلة إذا كان يعتقد بحسن نية ووفًقا ملهاراته التي يمتلكها 

وتقديره أن االستمرار فيها سيؤدي غالًبا إىل إصابة، أو إعاقة، أو وفاة موضوع التجربة. 
عندما تتسبب التجربة يف أرضار للشخص موضوع التجربة جيب أن يتم منحه تعويًضا عاداًل وعاًجا.  -8

كاف  بشكل  تقييمها  تم  املخاطر  بأن  واثًقا  كان  إذا  إال  برية  جتربة  إجراء  يف  املشاركة  للطبيب  جيوز  ال   -9
ويمكن إدارهتا بطريقة مرضية، وعندما تفوق خماطر التجربة منافعها املحتملة، أو يوجد دليل حاسم عىل 
وجود نتائج حمددة جيب أن يقوم الطبيب بإجراء تقييم حيدد فيه إذا ما كان سيستمر بالتجربة، أو يعدل فيها، 

أو يوقفها فوًرا.
ويتضح مما سبق تركيز هذه الروط عىل محاية الفرد حتى لو أدى ذلك إىل حرمان البرية كلها من املنفعة 
العلمية وذلك محاية حلقوق الفرد، وتدور هذه الروط يف فلك املوازنة بني منافع الدواء موضوع التجربة واملخاطر 
املتأتية منه، ويرى الباحث رضورة اتباع الباحثني والركات املنتجة للقاحات وأدوية فروس كورونا املستجد هلذه 

الروط التي تعد أساس مروعية إجراء أية جتارب طبية بغرض إنتاج دواء، أو لقاح لفروس كورونا املستجد.
عىل  القائمة  اجلهة  حصول  برط  الطبية  التجارب  أباحت  أملانيا،  شأن  شأهنا  فهي،  املتحدة  الواليات  أما 
االختبار الطبي عىل ترخيص من وكالة الغذاء والدواء )FDA( إلقامتها، وأن تكون حتت رقابتها، ووفًقا للروط 
والضوابط التي تضعها25، وعىل الرغم مما هلذه الوكالة من دور كبر يف محاية العامة من تسويق رشكات األدوية 
واللقاحات غر اآلمن ألدويتها ولقاحاهتا التي قد تتضمن العديد من املخاطر بيد أن الكثر قد يقع يف خلط حول 
مهامها واختصاصاهتا، فهي ال تقوم بفحص األدوية واختبارها - عدا بعض املضادات احليوية واألنسولني - وإنام 
تضع التنظيامت التي تتضمن القواعد واملتطلبات إلجراء الفحوصات عىل األدوية، وتعتمد عىل صانعي األدوية يف 

عملية تطبيقها هلذه التنظيامت26.
فعىل  الطبية؛  جتارهبا  يف  األدوية  رشكات  عىل  املسؤولية  إقامة  يف  يتشدد  الواليات  بعض  يف  القضاء  أن  غر 
عاتقهم التزام بامتاك وتوظيف اخلرباء الذين يمتلكون املهارات والعلوم املطلوبة يف هذا احلقل، ويمكن مساءلتهم 
بشدة عن اإلصابات التي حتدث للمستهلك إذا مل يتم حتضر الدواء بشكل جيد، أو مل يتم تسويقه كام ينبغي27، وإن 
مل يقع رضر عىل اخلاضع للتجربة! ففي عام 2000 متكن حمام يف فلوريدا من احلصول عىل تسوية من جامعة ساوث 
فلوريدا ومستشفى تامبا العام بلغت قيمتها 3.8 مليون دوالر أمريكي يف دعوى رفعها بسبب قيامهم بتجربة دواء 

25  Noah, supra, 181.

26  McClellan, supra, at 186.

27  McClellan, supra, at 187.
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ذو خماطر عالية عىل جنني امرأة، دون إخبارها بأن الدواء كان جتريبًيا ومل يبينوا هلا حقها يف رفض العاج وادعت 
بأن نموذج املوافقة كان فوق إمكانياهتا ومل تفهمها، عىل الرغم من أنه مل يثبت وقوع أي رضر، بل بالعكس متاًما فقد 

أثبتت الدراسة أن الدواء كان مفيًدا لرئة الطفل28.
وتعد عملية البحث يف األدوية ودراستها ومن ثم احلصول عىل موافقة الدولة إلنتاجها عملية معقدة تستهلك 
الوقت واملال للخروج بنتيجة ال يمكن ضامهنا، حيث جيب صناعة واختبار مئات، أو آالف املكونات الكيميائية 
للحصول عىل نتيجة مرجوة دون أعراض جانبية خطرة عىل جسم اإلنسان، وهذه العملية املعقدة تكلف عادة زمنًا 
طويًا وأموااًل ضخمة، وقد قدرت وكالة الغذاء والدواء األمريكية متوسط معدل الزمن للحصول عىل موافقة 
مبكرة  خمربية  جتارب  من  ذلك  يتضمنه  بام  السنة،  ونصف  سنوات  ثامن  بحوايل  جديد  لدواء  العموم  الستخدام 

وجتارب عىل احليوانات وجتارب طبية الحقة عىل البر29.
وهناك العديد من اإلجراءات واملراحل التي يتعني عىل رشكات األدوية مراعاهتا يف دراسة األدوية واللقاحات 
العادية  قبل احلصول عىل موافقة بشأهنا، فاملنتجات اجلديدة تبدأ بمرحلة دراسة كيف يعمل اجلسم يف الظروف 
وغر العادية، وهذه الدراسة تقود إىل مفهوم الكيفية التي سيعمل هبا الدواء، أو اللقاح يف منع، أو عاج، أو شفاء 
مرض ما، أو حالة طبية معينة، وعندما يتم تطوير املفهوم يكون هناك هدف ما لدى الباحثني، وقد يصل هؤالء 
إىل املكونات الصحيحة برسعة، غر أنه غالًبا ما يتطلب منهم ذلك اختبار مئات، أو آالف املكونات، ويف سلسلة 
جتارب يف أنابيب االختبارات تسمى املقاييس )Assays( توضع املكونات واحًدا تلو اآلخر يف إنزيامت، أو مزارع 
أثًرا  تبدي  إىل معرفة أي من هذه اإلضافات  العملية  املخترب، وهتدف هذه  تنميتها يف  يتم  أو مواد خلوية  خايا، 
املرحلة  ويف  إضافية،  تعديات  إجراء  إىل  حاجة  يبدي  قد  وبعضها  يعمل  قد ال  املكونات  كيميائًيا، وبعض هذه 
الثانية يتم استخدام احلواسب اآللية ملحاكاة األنزيامت، أو األدوية األخرى املستهدفة لتصميم مركبات كيميائية 
تقاومها، ويبني احلاسب اآليل للعلامء كيف سيكون مظهر املوقع الذي سيستقبل املكونات، وكيف يمنع املركب 
املصمم االنزيامت من الوصول إىل هذا املوقع، ولكن ال يعطي الباحثون نتيجة هنائية من حماكاة احلاسب اآليل وإنام 
جيب اختبار هذه املكونات يف نظام بيولوجي، وتتضمن املرحلة الثالثة اختبار املكونات طبيعًيا عن طريق الكائنات 
يزرع  احليوية، كذلك  واملضادات  البنسلني  إىل  تؤدي  كالتي  فطريات وفروسات ومخريات  يشمل  بام  املجهرية، 
العلامء كائنات دقيقة يف ما يسمونه مرق التخمر، لكل كائن حي عىل حده، أحياًنا يتم اختبار أكثر من 100 ألف 
للنظر يف أي مكون يكون له التأثر املطلوب، ويف املرحلة الرابعة يتم اختبار املكون الذي أعطى نتائج مرغوبة عىل 
حيوان حي، ويتعني عىل رشكات األدوية واللقاحات بذل أقىص جهد الستخدام أقل عدد ممكن من احليوانات يف 
التجربة لضامن اإلنسانية والعناية الواجبة، وهتدف االختبارات التي جترى عىل احليوانات إىل تبني اآلثار اجلانبية 
ح هذه املرحلة وسيلة التجارب التي ستجرى  السامة لألدوية واللقاحات، وما هو عدد اجلرعات اآلمنة، وتوضِّ
28  Alice Dembner, "Lawsuits Target Medical Research", 24 HER. 14, 15 (2002).

29  Noah, supra, at 181.
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عىل اإلنسان ومن ثم عامات املنتج الحًقا، وكل املراحل السابقة تبحث مدى تأثر الدواء عىل جسم اإلنسان؛ 
لتأيت املرحلة الاحقة التي تدرس كيف سيترصف اجلسم مع الدواء، ففي التجربة عىل احليوان يتم دراسة مدى 
امتصاص الدم للدواء ومدى سمية املكونات املتحللة )Metabolites(، ورسعة الدواء وكمية السم التي يفرزها 
اجلسم، ويقر العلامء أن الباحثني جيب عليهم التوقف عندما ال يمتص الدواء بشكل كاف وعندما يكون غر آمن، 

أو غر فعال30. 
يف  البدء  تم  ممن   - مركب   5000 أصل  من   5 أن  الدواء  وصناعة  ألبحاث  األمريكية  املنظمة  قدرت  وقد 
دراستهم من خال املراحل التي ذكرناها - تصل إىل مرحلة التجارب البرية، وواحًدا من اخلمسة قد يكون آمنًا 
وفعااًل بشكل كاف ليصل إىل رفوف الصيدليات، ومن حني إىل آخر يكون هناك عامل عنيد يبقى باحًثا حتى جيد 
مركًبا مفيًدا قابًا لاستخدام يف حني يستسلم اآلخرون، فالطريق للوصول إىل دواء جديد من املخترب إىل رفوف 
الصيدليات يكون عادًة طويًا، وكل دواء يسلك طريًقا فريًدا، غر أنه قد يتم اكتشاف دواء بالصدفة! كام حدث مع 
دواء ريرتوفر )Retrovir( الذي يسمى كذلك بش )AZT( الذي متت دراسته عىل أنه دواء مقاوم ملرض الرسطان يف 
الستينات وتوصل العلامء إىل نتائج حمبطة، ويف الثامنينات اكتشف نفس هؤالء الباحثني أن الدواء يمكن أن يعالج 
مرىض نقص املناعة )AIDS(، وقد وافقت إدارة هيئة الغذاء والدواء األمريكية عىل الدواء الذي متت صناعته من 

رشكة )GlaxoSmithKline( هلذا الغرض يف عام 1987م31. 
وما سبق يثر عامات االستفهام حول اللقاحات اجلديدة لفروس كورونا املستجد )COVID-19( التي متت 
املوافقة عليها من بعض الدول دون الوقت الكايف لدراستها ومراقبة نتائجها ومن ثم مرورها بمراحل شبيهة بالتي 
باملقارنة مع متوسط  الفروس، وذلك  التحضرات والدراسات سنة واحدة منذ ظهور  تنهي  مل  درسناها، حيث 

معدل الزمن الذي يتجاوز ثامن سنوات بحسب تقدير الوكالة األمريكية.
ويتضح لنا مما تقدم أن إجراء التجارب الطبية عىل البر منوط بروط وقواعد عديدة ويستغرق عادة زمنًا 
طويًا يف دراستها وجتربتها، وختتلف الروط التي سبق أن ناقشناها من بلد إىل آخر حسب سياساهتا التريعية، 
وعىل الرغم من عدم تنظيم التجارب الطبية يف دولة قطر إال أن توريد مثل هذا الدواء، أو اللقاح معلق عىل موافقة 
اجلهات املختصة يف وزارة الصحة العامة، وتطبق يف شأن التعويض عن األرضار التي قد يتسبب هبا القواعد العامة 
للامدة  وفًقا  للمترضر،  بالتعويض  رضر  يف  يتسبب  خطأ  ارتكب  شخص  أي  بإلزام  تقيض  التي  املدين  القانون  يف 
)199( من القانون املدين القطري رقم )22( لسنة 2004. ويمكن القول إننا نجدد الدعوة بام ذهب إليه البعض 
من القول برضورة تدوين، وسن قواعد ألخاقيات املختربات لتحكم نشاطاهتا العلمية وأبحاثها الطبية يف سبيل 

ضامن حقوق األفراد ومحايتهم من خطورة هذه اإلجراءات32.
30  Id, at 181-182.

31  Id, at 182-183.

32  األمحد وعبد الكريم، مرجع سابق، ص 341.
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المبحث الثاني: المسؤولية الطبية عن الضرر الناجم عن استعمال المنتج المقاوم لفيروس 

كورونا بعد طرحه للعموم

من  العديد  تثر  حيث  الطبية؛  املسؤولية  يف  القانوين  للبحث  واسًعا  جمااًل  الطبية  املنتجات  تعد  الواقع  يف 
التساؤالت واإلشكاالت القانونية، فمسؤولية منتجي األدوية يصعب إثباهتا يف أغلب األحوال ذلك أن املنتج يمر 
بعدة مراحل قبل أن يتم عرضه يف الصيدلية، أو يستعمل يف املستشفيات، أو العيادات، وقد يكون العيب بسبب 

خلل يف الصنع، أو يفسد بسبب نقله، أو عدم ختزينه بالطريقة املثل من قبل الصيديل، أو املستشفى.
وال يوجد يف دولة قطر تنظيم إلجراء جتارب ألدوية، أو لقاحات مل يسبق جتربتها، كام قدمنا، غر أن طرح أي 
منتج يف الصيدليات، أو املستشفيات جيب أن حيصل عىل موافقة جلنة تسجيل رشكات األدوية ومنتجاهتا، وينص 
القانون رقم )1( لسنة 1986 بشأن تسجيل رشكات األدوية ومنتجاهتا يف املادة )9( منه عىل أنه "ال يرتتب عىل 
تسجيل األدوية إعفاء الركات املنتجة هلا من املسؤولية طبًقا للقواعد العامة املقررة يف هذا الشأن. ويكون صاحب 
الركة والقائم عىل إدارهتا ووكيلها ووسيطها واملستورد بدولة قطر مسؤولني عن كل ما يقع من خمالفات ألحكام 

هذا القانون، أو اللوائح والقرارات املنفذة له".
ووفًقا ملا سبق، لو فرضنا أنه تم توريد منتج يقاوم فروس كورونا املستجد - سواء كان لقاًحا حيصن اجلسم 
قبل اإلصابة باملرض أم كان عقاًرا حيارب الفروس املستجد بجسم املريض - وقد تسبب يف رضر ألحد األشخاص 
بسبب عدم التحقق بشكل مؤكد من خماطره، أو مل يأت بنتيجة يف جسم اإلنسان الذي تناوله، فام األساس القانوين 

الذي يمكن االستناد عليه يف مساءلة املتسبب يف هذا الرضر؟
بدايًة يمكن القول إن هناك فرًقا بني اللقاح والدواء أو العقار، وبذلك جيب علينا التفرقة بني فرضني لكي 
يمكننا اإلجابة عن هذا التساؤل؛ فتبحث الدراسة أواًل يف مساءلة املتسبب يف األرضار الناجتة عن استعامل عقاقر 
العاج ملرىض فروس كورونا املستجد )مطلب أول(، ومن ثم نناقش املسؤولية الناجتة عن الرضر احلاصل بسبب 

اللقاح )مطلب ثان(.
لفيروس  العالج  عقاقير  استعمال  عن  الناتجة  اBضرار  في  المتسبب  مساءلة  اBول:  المطلب 

كورونا المستجد

تفرتض هذه الدراسة وجود شخص مريض يتناول دواء لعاج فروس كورونا )كوفيد-19( قد يكون غر 
ناجح يف فعاليته للقضاء عىل املرض، أو يتسبب برضر له عند استعامله له، فكيف يمكن للمترضر الرجوع بالتعويض 
عىل املتسبب هبذا الرضر، سواء لعدم فعاليته أم لتسببه برضر؟ وما األسس القانونية التي يمكن له االستناد إليها؟

ولكي نجيب عن هذه األسئلة يتعني علينا دراسة إمكانية االستناد عىل ضامن العيب اخلفي كأساس للتعويض 
عىل  االستناد  إمكانية  يف  البحث  ثم  أول(،  )فرع  كورونا  فروس  ولقاحات  أدوية  بسبب  احلاصل  الرضر  عن 
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االلتزام  ثم  ومن  ثان(،  )فرع  كورونا  فروس  أدوية  استخدام  عن  الناجم  للرضر  كأساس  التقصرية  املسؤولية 
بالسامة اجلسدية للمريض كأساس للتعويض عن الرضر الناجم من أدوية فروس كورونا )فرع ثالث(.

الحاصل  الضرر  عن  التعويض  في  الخفي  العيب  ضمان  على  االستناد  إمكانية  اBول:  الفرع 

بسبب دواء فيروس كورونا

يقصد بالعيب اآلفة الطارئة التي ختلو منها الفطرة السليمة للمبيع، وهي نقيصة ال توجد عادة يف املبيع33، ومن 
دون اخلوض يف تفاصيل القواعد العامة للعيب اخلفي، نجد أن املنتج الطبي املراد عاج مرىض الفروس بواسطته 
قد يكون معيًبا بسبب خلل يف صناعته، وبام أن بيعه خيضع للقواعد العامة يف القانون املدين التي تنظم عقد البيع فإنه 
يمكن إعامل قواعد ضامن العيب اخلفي بشأنه حيث تنص املادة )455( من القانون املدين القطري عىل أنه "يكون 
البائع ملزًما بالضامن وفًقا ألحكام املادة )451(، إذا كان باملبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته، أو ينقص من 
منفعته بحسب الغاية املقصودة مستفادة مما هو مبني يف العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة املبيع، أو الغرض الذي أعد 

له، ويضمن البائع العيب ولو مل يكن عامًلا بوجوده".
وجتدر اإلشارة إىل أن األثر الناتج من خلط منتجني دوائيني ال يعد عيًبا خفًيا وفًقا حلكم الغرفة املدنية األوىل 

.34
بمحكمة النقض الفرنسية يف 8 أبريل 1986 

كام تقيض القواعد العامة باختاف تقدير التعويض وفًقا حلسن أو سوء نية البائع، فإذا كانت نيته حسنة؛ أي ال 
يعلم فعًا بوجود العيب فيعوض عن الرضر املبارش املتوقع فحسب، أما إذا كانت نيته سيئة كأن يكون عامًلا بالعيب 

ولكنه مل يرصح به، أو تعمد إخفاءه فإنه يعوض عن الرضر املبارش املتوقع وغر املتوقع35.
املحرتف  البائع  أو  الصانع،  القانون يفرتض علم  أن  الفرنيس عىل  املدين  القانون  املادة )1645( من  وتنص 
بوجود العيب، وأن افرتاضه بالعلم قرينة قانونية قاطعة، وبذلك يرسي حكم هذه املادة عىل صانع الدواء والصيديل، 
املتوقع وغر  املبارش  الذي يستحقه املرضور يشمل الرضر  التعويض  باملنتج أن  الذي  بالعيب  ويرتتب عىل علمه 
املتوقع، كام أن رشط اخلفاء يف الدواء يسهل إثباته؛ ألن مشرتي الدواء الذي يستخدمه ليس حمرتًفا يف جمال األدوية 

بطبيعة احلال حيث إن الكشف عن مثل هذا العيب بحاجة إىل خربة فنية خاصة يف جمال األدوية36. 
"1- جيوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا يف  كام تنص املادة )461( من القانون املدين القطري عىل أنه 
ضامن العيب، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضامن. 2- ومع ذلك يقع باطًا كل رشط بإنقاص الضامن، أو 

بإسقاطه، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب يف املبيع غًشا منه".
أو  اخلفي،  العيب  ضامن  من  الزيادة  أو  اإلنقاص،  عىل  االتفاق  جواز  األصل  أن  السابقة  املادة  من  ويتبني   

، دار النهضة، القاهرة، 2014، ص 423. ي و عقد ال تا ا ، ال 33  حسن حسني الرباوي، العقود امل  القانون القطر
34  بدر، مرجع سابق، ص 141.

35  وفًقا للمذكرة اإليضاحية للقانون املدين املرصي، أشار إليه: الرباوي، مرجع سابق، ص 449.
36  بدر، مرجع سابق، ص 147-144.
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إسقاطه كلية، ولكن إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب يف املنتج يقع كل اتفاق بالنقصان، أو الزيادة، أو اإلسقاط 
إخفاؤه  القانون  افرتض  قد  الدواء  صانع  أن  يرى  البعض  أن  إال  يشء،  كل  يفسد   - يقال  كام   - فالغش  باطًا، 
للعيب يف حالة وجوده وفًقا للامدة )1645( من القانون الفرنيس وبالتايل كل اتفاق من منتجي األدوية إلنقاص، 
أو زيادة، أو إسقاط ضامن العيب اخلفي يعد باطًا، كام تنص املادة الثانية من املرسوم الفرنيس رقم )464-78( 
الصادر يف 24 مارس 1978 عىل حظر إدراج أي رشط يمكن أن خيفف، أو يسقط، أو يلغي من مسؤولية البائع 
املحرتف37، ويف ذلك ضامنات إضافية ملستهلكي األدوية التي تصنع، باإلضافة إىل ما سبق، فإن الفقرة األوىل من 
املادة )1386-4( من القانون املدين الفرنيس تنص عىل أن "يكون املنتج معيًبا وفًقا ملفهوم الباب احلارض عندما 
ال يوفر السامة التي يمكن انتظارها منه بصورة مروعة"38، ويتبني من ذلك أن العيب مل يعد يقترص عىل عدم 
صاحية اليشء لاستعامل، أو عدم فعاليته بل مدى سامته ويقدر نقص السامة من قبل القايض الذي يستعني 
بمعاير عدة كعرض املنتج ومدى أداء التزام الركة بالتبصر والتحذير من املخاطر39. ويمكن القول إن مسلك 
العدالة واإلنصاف، فمستهلك األدوية عادة ال يملك معلومات كافية عن  الفرنيس قد وافق مقتضيات  القانون 

الفنيات الكيميائية التي يتضمنها الدواء.
ويعتقد البعض صعوبة القول بتطبيق ضامن العيوب اخلفية عىل العاقة بني الصانع واملستهلك بسبب عدم 
وجود عاقة تعاقدية مبارشة، فعادة هناك وسيط، أو أكثر بني املستهلك والصيديل الصانع، أو املنتج للدواء، أو 
اللقاح وأن الطريقة املثىل للتعويض من املنتج املعيب هو االستناد إىل املسؤولية التقصرية كأساس للتعويض عن 
الرضر الناجم من املنتج املعيب40، كام يذهب أصحاب هذا الرأي - وبحق - إىل أن ضامن العيوب اخلفية ليست 
فعالة للمرضور؛ ذلك أن العيب الذي يازم املنتج الطبي يعد عيًبا جسياًم لكونه يتصل بجسم اإلنسان الذي ال 
م بامل، يف حني أن املشرتي ال يكون له إال اخليار بني الفسخ، أو إبقاء املبيع مع التعويض، وفًقا للقواعد العامة  يقوَّ

التي تقيض بالتعويض للمشرتي عام فاته من كسب وما حلقه من خسارة جراء العيب41.
عالج  إلى  يهدف  الذي  الدواء  عن  الناجم  الضرر  بسبب  التقصيرية  المسؤولية  الثاني:  الفرع 

المصابين بفيروس كورونا المستجد

السبيل األمثل لرفع دعوى للحصول عىل تعويض عن الرضر احلاصل من عيب تصنيعي  البعض أن  يرى 
بالدواء هو رفعها عىل أساس املسؤولية التقصرية42، ويوجد جانب آخر من الفقه يرى أن مسؤولية الصيديل تقوم 
أو الصانع؛ ألن الصيديل قادر  املنتج،  له من  التي تورد  بيع االدوية  التي يقترص دوره فيها عىل  أيًضا يف احلاالت 

37  بدر، مرجع سابق، ص 150،149.
ية، جامعة القديس يوسف، بروت، طبعة دالوز 108، 2009، ص 1456. العر رن  38  انظر: فايز احلاج شاهني، القانون املدين ال

39  مشار إليه يف مرجع: األمحد وعبد الكريم، مرجع سابق، ص 352.
، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  ر ند املع ام وامل ي والصيد وامل ن ل من الط ط امل ولية املدنية عن ا 40  أمحد شعبان طه، امل

2015، ص 191-187.
41  بدر، مرجع سابق، ص 152، 153.

42  طه، مرجع سابق، ص 191.



189 املجلة الدولية للقانون، املجلد العارش، العدد املنتظم الثاين، 2021، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

بعد  يستطيع  للجمهور، ولكن  لبيعها  إليه  تسلم  التي  االدوية  التأكد من سامة وصحة  العملية عىل  الناحية  من 
ذلك الرجوع عىل الصانع بدعوى املسؤولية إذا كان العيب القائم باألدوية يرجع لصناعتها43، وذلك يثر تساؤاًل 
يف فرضية وجود دواء يساعد عىل شفاء مريض بفروس كورونا، فهل ُيساَءل الصيديل عن بيعه ألدوية معيبة تم 

إنتاجها بشكل رسيع؟ وكيف سيعلم الصيديل بوجود عيب تصنيعي فيها؟
نعتقد بأن الصيديل غر مسؤول عن األخطاء التصنيعية للدواء الذي فرضنا وجوده يف سبيل الشفاء من مرض 
أوىل  باب  فمن  للعموم،  يطرح  الذي  منتجها  املسؤولة عن  للدواء هي  املصنعة  الركة  فروس كورونا، وتكون 
مساءلة  عن  عوًضا  األساس،  من  عليه  وافقت  التي  املختصة  اجلهات  من  بداًل  للدواء  املنتجة  الركات  مساءلة 
الصيديل عن العيوب التصنيعية، ذلك أنه من الصعوبة عىل الصيديل الكشف عن العيوب التصنيعية بعد موافقة 
اجلهة املختصة بوزارة الصحة - التي يفرتض أن تقيم دراسات معمقة حول صاحية املنتج قبل طرحه للعامة - 
فالصيديل ال يمتلك خمتربات عالية التقنية وموظفني وعلامء وأدوات كافية متكنه من الوقوف عىل صاحية املنتج 

قبل بيعه يف صيدليته.
وجتدر اإلشارة إىل أن القاعدة العامة يف التزام الصيديل هو التزام بتحقيق نتيجة حيث يلتزم بتقديم، أو بيع 
يقع اخلطأ يف تصور  يتعاطوهنا44، وقد  الذين  املرىض  بطبيعتها خطًرا عىل حياة  أدوية صاحلة وسليمة وال تشكل 
الدواء قبل مرحلة إنتاجه، أو تصنيعه حيث تسبق هذه املرحلة دراسات طويلة وبحوث علمية لتحديد الصفات 
اجلوهرية للدواء وآثاره اجلانبية، كام قد يقع اخلطأ يف مرحلة الصناعة، باإلضافة إىل أنه قد يقع يف مرحلة ما بعد 
التصنيع حيث يلتزم الصانع بتبصر مستعمي الدواء بمخاطره، فإذا كانت املعلومات املصاحبة للدواء غر كافية 

لتحذير املستخدم من خطورته فقد تثور مسؤوليته45.
وقد قيض يف الواليات املتحدة األمريكية بمسؤولية صانع الدواء لألرضار النامجة عن اإلمهال الناتج بسبب 
الطبي  باملجال  العاملني  الازمة لتحذير  الدواء بشكل كاف46، كام يسأل عىل عدم اختاذ اإلجراءات  عدم اختبار 

لألخطار املحتملة يف استخدام الدواء47.
ومل يقترص فقهاء القانون عىل األسس القانونية السابقة ملحاسبة املسؤول عن املنتج الطبي، فقد ابتدع القضاء 

أساًسا قانونًيا مهاًم تم االستناد عليه يف مساءلة صانع الدواء.

43  منصور، مرجع سابق، ص 166.

44  منصور، مرجع سابق، ص 165.
45  طه، مرجع سابق، ص 195، 196.

46 Parke-Davis & Co. v. Stromsodt, 411 F.2d 1390 (8th Cir. N.D. 1969). See: also Tinnerholm v. Park, Davis & Co., 285 F. Supp. 
432 (S.D. N.Y. 1968), aff’ d, 411 F.2d 48 (2d Cir. N.Y. 1969).
See: Rechard M. Patterson, Harney’s Medical Malpractice, 631 (5th ed. 2011).

47  Sterling Drug, Inc. v. Yarrow, 408 F.2d 978 (8th Cir. S.D. 1969); Park-Davis & Co. v. Stromsodt, 411 F.2d 1390 (8th Cir. N.D. 
1969); Cudmore v. Richardson-Merrell, Inc., 398 S. W.2d. 640 (Tax. Civ. App. 1965); MxCue v. Norwich Pharmacal Co., 453 
F.2d 1033 (1st Cir. N.H. 1972).
See: Patterson, Supra, at 631.
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كورونا  فيروس  لمرضى  يمنح  الذي  الدواء  ظل  في  الجسدية  بالسالمة  االلتزام  الثالث:  الفرع 

المستجد

حيث  املستهلك؛  سامة  بضامن  الصانع  التزام  هو  العقدية  املسؤولية  أساس  أن  إىل  فرنسا  يف  القضاء  ذهب 
املريض.  يلتزم بضامن سامة  الدواء  أن صانع  إىل   1968 11 ديسمرب  بتاريخ  هلا  باريس يف حكم  ذهبت حمكمة 
ومضمون هذا االلتزام عدم إحلاق أي رضر جديد ملستعمل الدواء الذي ال عاقة له باإلصابة التي كان يعالج منها 
أصا، وااللتزام بضامن السامة هو التزام بتحقيق نتيجة، حمله التزام الناقل بضامن سامة الراكب، أو البضاعة. 

لكن القضاء الفرنيس استعان به يف بعض العقود األخرى48.
وقد توسع القضاء والفقه يف األخذ بااللتزام بالسامة اجلسدية يف العديد من االلتزامات الطبية؛ ومنها نقل 
الدم الذي يعد إجراًء طبًيا بسيًطا تقل فيه احتاملية وقوع الرضر بسببه، فالطبيب املختص يف املخترب يلتزم بعدم نقل 
مرض ما من خال إعطاء دم دون التأكد من صاحيته. والتزامه بذلك يعد التزاًما بتحقيق نتيجة، ويشمل االلتزام 
بسامة املريض الرضر احلاصل من استعامل األدوات واألجهزة الطبية، وال يعفى الطبيب من هذه املسؤولية حتى 
لو كان اخلطأ نتيجة خللل يف التصنيع، وال يعفى من املسؤولية إال إذا أثبت أن األرضار وقعت بسبب أجنبي ال يد 
له فيه، فقد قيض يف فرنسا بمسؤولية طبيب التخدير عن وفاة املريض بسبب انفجار حدث لترسب الغاز من جهاز 

التخدير واشتعاله برارة خرجت منه49.
ويقيض االلتزام بضامن السامة بمسؤولية الصيديل عند نشوء األرضار الناجتة عن بيع دواء للمريض يف حالة 
انتهاء صاحيته، ويشمل ذلك  أو  الصحيحة،  بالطريقة  لعدم حفظه  أو فساده  الدواء لاستعامل،  عدم صاحية 
الدواء اجلاهز من الركة املنتجة والدواء الذي يقوم الصيديل برتكيبه. فمن واجب الصيديل متابعة ومراقبة صاحية 
األدوية التي تتوافر لديه، فبحكم خربته يعرف الدواء الصالح من الفاسد، وكذلك جيب عىل منتج األدوية متابعة 
التطورات العلمية احلديثة لألدوية، وال يقترص ذلك عىل تاريخ طرح الدواء، بل جيب أن يستمر يف املتابعة؛ ليمكن 
له تايف آثاره الضارة، وقد قضت حمكمة االستئناف الفرنسية بأن البائع، أو املنتج ال يمكن له دفع مسؤوليته بعدم 
معرفته بوجود مواد مسببة للمرض يف الدواء بسبب عدم إمكانية اكتشافها وفق ما توصل له علم الطب والتطور 
التكنولوجي وقت إنتاج الدواء50. ويرى البعض أن ضامن االلتزام بالسامة اجلسدية جيد أساسه أيًضا يف املسؤولية 
التقصرية؛ ذلك أن سامة جسم اإلنسان من النظام العام، وال جيوز االتفاق عىل االعفاء منها، أو االنقاص منها51.
وبناًء عليه، يمكننا القول إن األساس األمثل ملساءلة صانع الدواء هو التزامه بضامن السامة اجلسدية، الذي 

48  طه، مرجع سابق، ص 177، 178.
، وزارة العدل، املكتب الفني، ع 2010/12/31، اخلرطوم، ص 250؛ إبراهيم  لة العد 49  بدرية عبد املنعم حسونة، "املسؤولية الطبية"، 
السني  حمكمة  حكم  وانظر:  247؛  ص   ،2010 الكربى،  املحلة  القانونية،  الكتب  دار  ر،  د الت ي  لط املدنية  ولية  امل الرواشدة،  أمحد 
، دار النهضة العربية، القاهرة، )د.ت(،  ي ة والتط االبتدائية يف 1965/3/3، مشار إليه يف مرجع: عبد الرشيد مأمون، عقد الع  النظر

ص 243.
انية، جامعة اإلرساء، ع 3، فلسطني،  ن ا للعلو ا لة جامعة ا 50  أنور مجعة الطويل، "املسؤولية املدنية للصيديل عن أخطائه املهنية"، 

يوليو، 2017، ص 312-310.
، املكتب اجلامعي احلديث، العراق، 2016، ص 126. مة املر ن  ت  ا امل 51  أكو فاتح محه، مد الت
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نرى بأنه يستمد أساسه من واجب الصانع بعدم اإلرضار بالعامة بسبب منتجاته، وهو واجب احلرص العام وعدم 
بضامن  للدواء  املصنعة  الركة  التزام  أن  ذلك  املدين،  القانون  يف  العامة  القواعد  به  تقيض  الذي  بالغر  اإلرضار 
السامة اجلسدية يف منتجاهتا يزيد من حرصها يف دراسة الدواء بشكل معمق وكاٍف، وحيقق اهلدف العام املتمثل يف 
الرعاية الصحية للعموم، فإمكانية مساءلة الركة املنتجة يضع عىل عاتقها عبًئا جيعلها حريصة عىل عدم طرح دواء 
حتى تتم دراسته بشكل كاف، كام أنه يضمن حصول املرضور من الدواء الذي فرضنا وجوده عىل تعويٍض عادل 

للرضر الذي قد يتعرض له بسبب هذا الدواء.
The Learned Interme-( "وساطة املتعلم يف التبصر"  جتدر اإلشارة إىل أن القضاء األمريكي ابتدع نظرية
diary Doctrine(، ويقصد هبا أن يقوم الطبيب مقام صانع الدواء يف تبصر مريضه بمخاطر الدواء، وقد صيغت 

هذه النظرية يف قضية )Sterling Drug, Inc. v. Cornish( يف عام 1966؛ حيث وجدت حمكمة استئناف الدائرة 
التزام بتبصر الطبيب - عىل األقل - بمخاطر الدواء املصاحبة الستخدام منتجها،  الثامنة أنه عىل صانع الدواء 
وعللت ذلك بأن صانع الدواء لديه فرصة جيدة ملنع وقوع الرضر من منتجه عن طريق تبصر طبيب املريض الذي 

يكون مبرًصا وسيًطا عن صانع الدوا52.
بيد أن حمكمة استئناف تكساس قضت بخاف ذلك يف قضية تتلخص وقائعها يف أن املدعية رأت إعاًنا من 
صانع دواء ريميكاد )Remicade( الذي يعالج أعراض مرض كرون، وعندما طلبت من طبيبها وصف الدواء هلا 
وافق عىل ذلك. الحًقا، ظهرت عليها أعراض مشاهبة ألعراض الذئبة فقامت برفع دعوى عىل صانع الدواء مدعية 
بأنه مل يقم بتحذيرها من االعراض اجلانبية اجلدية للدواء، وقد دفع صانع الدواء بنظرية املبرص الوسيط، بفرض أنه 
كان عىل الطبيب - بموجب هذه النظرية - تبصر مريضته باملخاطر املصاحبة للدواء، غر أن حمكمة االستئناف 
أيدت قرار هيئة املحلفني بمنح مليون دوالر تعويًضا للمريضة بام يتضمنه من تعويض عقايب، وجاء فيه أنه "عندما 

يقوم الصانع بتسويق الدواء مبارشة للمستخدمني فإن نظرية املبرص الوسيط ال حتصنه من املسؤولية"53.
فام إمكانية إلزام الطبيب بتبصر مريضه بمخاطر الدواء الذي افرتضنا وجوده عوًضا عن صانع الدواء؟ وهل 

هناك حاجة لذلك يف نظامنا القانوين؟
تلتزم رشكات األدوية - باعتبارها بائًعا حمرتًفا - متتلك تقنيات ووسائل متكنه من السيطرة عىل عملية تصنيع 
تشمل  أن  وجيب  الدواء،  غاف  عىل  الرضورية  املعلومات  كل  بكتابة  وأخطاره،  بعيوبه  واإلملام  وختزينه  الدواء 
الطبيعية  أو  الكيميائية،  التخزين واملكونات  الصاحية وطريقة  التجاري وتاريخ  للدواء واالسم  العلمي  االسم 
للدواء، وكيفية استخدامه مع اسم الركة املصنعة وعنواهنا، باإلضافة إىل اجلرعة املناسبة واألرضار اجلانبية وأن 

يكون باللغة الرسمية54، ويصدق ذلك عىل الدواء موضع هذه الدراسة.

52 370 F.2d 82, 85 (8th Cir. 1966); See: Bradford B. Lear, “The Learned Intermediary Doctrine in the Age of Direct Consumer 
Advertising”, 65 MLR. 1101, 1103 (2000).

53 See: Patterson, Supra, at 714.

، مركز بحوث الرطة، القيادة العامة  ر الرش ال "حدود املسؤولية املدنية عن أخطاء وخماطر الدواء"،  54  عبد احلميد نجايش الزهري، 
لرطة الشارقة، م 20، ع 78، الشارقة، يوليو، 2011، ص 170، 171.



املجلة الدولية للقانون، املجلد العارش، العدد املنتظم الثاين، 2021، تصدر عن كلية القانون، وتنرشها دار نرش جامعة قطر192

ويف الواقع، بقدر ما هلذه النظرية من فوائد عديدة ال يمكن نكراهنا كتسهيل عملية وصول املعلومة وضامن 
تبصر املريض بمخاطر الدواء، فإهنا جيب أال تعفي الصيديل وصانع الدواء من التزامهم بتبصر املريض. فكام رأينا، 
يلتزم صانع الدواء بوضع املخاطر املحتملة للدواء يف نرة ترفق مع الدواء، ويلتزم الصيديل بتبصر املريض، وال 
التبصر باملخاطر  التزام تضامني بني هذه األطراف؛ ليضمن عملية  يعفى الطبيب كذلك من هذا الواجب، فهو 
املحتملة واجلسيمة للدواء موضع الدراسة، ويمكن أن نقول إن ظروف فروس كورونا ال تعفي كل طرف من 
حتمل مسؤولياته عن االلتزامات امللقاة عىل عاتقه؛ فالركة املنتجة للدواء - الذي فرضنا وجوده - يتعني عليها أن 
تضع كل املعلومات الرضورية عن منتجها ملقاومة مرض فروس كورونا عىل غاف الدواء، بام يف ذلك املعلومات 
التي ذكرنا سابًقا، وكذلك يلتزم الطبيب الذي يصف الدواء بتبصر مريضه بمخاطر هذا الدواء، ويرح كيفية 
استخدامه، ويشرتك مع الصيديل يف هذا االلتزام، كام يتعني عليهام رشح كيفية استخدامه واجلرعة املناسبة وغرها 
من املعلومات الرضورية، ولكي نستكمل دراستنا يف مسؤولية رشكات األدوية واللقاحات، يتعني علينا دراسة 

األرضار الناجتة عن استعامل لقاحات فروس كورونا املستجد.
المطلب الثاني: المسؤولية عن الضرر الحاصل بسبب اللقاح 

بعد  منه  املريض  يعالج  أن  به، ال  املريض  إصابة  قبل  املرض  يمنع حدوث  أنه  الدواء يف  اللقاح عن  خيتلف 
اإلصابة به، وتقتيض دراستنا أن نناقش مسؤولية الشخص املعنوي عن األرضار املتوقعة من اللقاح، ومن ثم نبحث 

عن مسؤولية الطبيب يف األرضار الناجتة عن هذا اللقاح.
أوًلا: مسؤولية الشخص المعنوي عن أضرار اللقاحات

هناك خماطر كثرة قد حتصل بسبب صانع اللقاح، أو الصيديل لعدم وضع تاريخ انتهاء للقاح، ويشتد اخلطر 
املخازن  اللقاحات توضع يف  أن  أو أسربين. وبام  فيتامينات،  أو  أنسولني،  أو  الدواء مضاًدا حيوًيا،  يكون  عندما 
وعىل رفوف الصيدليات فإهنا قد تفسد. وال يقترص سبب فسادها أن تكون غر فعالة؛ بل قد تكون ضارة يف بعض 
احلاالت، واللقاحات تعرب عن مشكلة أخطر من األدوية وأكثر خصوصية ذلك أهنا جيب أن ختزن يف معدالت 

حرارة حمددة جًدا55.
1958 و1962،  التعويض عن طريق افرتاض اخلطأ يف عامي  الفرنيس بتطبيق مبدأ  الدولة  وقد قام جملس 
وقد اقرتحت املسؤولية دون خطأ وقتها إال أن املجلس قام باستبعادها، ويف سنة 1964 تم تطبيق مسؤولية الدولة 
الرضر،  واقعة  إثبات  إال  املرضور  عىل  وليس  القانون،  بقوة  اإلجباري  التطعيم  بسبب  تنجم  التي  األرضار  عن 
وأما عاقة السببية فيفرتض وجودها وذلك بمقتىض قانون 1 يوليو 1964. الحًقا، امتد نطاق التعويض ليشمل 

التطعيامت اإلجبارية التي جترى يف كل املراكز الصحية حتى يف املستوصفات اخلاصة56.
واجتاه جملس الدولة الفرنيس الذي أرشنا إليه يسهل من عملية إثبات املرضور للخطأ الطبي، فا ُيلزم بإثبات 

55 Patterson, Supra, at 633.

56  بدر، مرجع سابق، ص 269.
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اخلطأ ويكفيه إثبات الرضر، ذلك أن الرضر يسهل إثباته أصًا، ونعتقد بأن الدولة مسؤولة عن اللقاحات التي 
توافق عليها، بغض النظر عن إجبارية التلقيح، أو كونه اختيارًيا، فعندما تصدر موافقة الدولة عىل لقاح ما يتعني 
أن يكون القرار مدروًسا ومتأنًيا، ومن ثم تتحمل املسؤولية الناجتة عن ذلك أمام املجتمع بحيث يمكن لألفراد 
مساءلتها، ويمكن هلا الرجوع عىل رشكات األدوية املنتجة للقاح بعد ذلك، فالغاية ضامن حصول املترضرين عىل 

تعويض عادل ورسيع.
يف عام 1986 أصدر الكونغرس األمريكي القانون الوطني إلصابات األطفال النامجة عن اللقاحات لتعويض 
األطفال، أو عائلتهم لإلصابات، أو الوفيات التي تنسب إىل "اللقاح الثاثي البكتري" )DTP( (، أو اللقاحات 
املامثلة. ففي حالة استيفاء متطلبات القانون يمنح املترضر مبلًغا حمدًدا باإلضافة إىل أتعاب املحامي املعقولة، وقد 
حدد القانون طبيعة وحمتوى األدلة الطبية التي يتعني تقديمها بحيث تتضمن قائمة اإلصابات، أو احلاالت التي 
يتعني أن تقع خال املدة املنصوص عليها بعد إعطاء اللقاح، فتنشأ - بعد استيفاء هذه الروط - قرينة بسيطة 
بأن األرضار واحلالة الطبية متصلة باللقاح، بمعنى أن الرضر نتج بسبب اللقاح؛ أي توجد عاقة سببية بني إعطاء 

اللقاح والرضر، أو احلالة الطبية، دون احلاجة إىل إثبات اخلطأ، أو اخللل يف اللقاح نفسه57.
بني  يقارن  بعدما  للقاح  املعقول  الشخص  لرفض  احتاملية  توجد  عندما  بأنه  املتحدة  بالواليات  ُقيِض  وقد 
تبصر  واجب  العيادة  أو  العاج،  وصف  الذي  والطبيب  اللقاح  صانع  عاتق  عىل  يقع  املحتملة  ومنافعه  خماطره 
هذا الشخص باملخاطر واملنافع قبل إعطائه له، ذلك أن العديد من دعاوى املسؤولية الطبية التي تنتج بسبب األثر 
املعاكس للقاحات تؤسس عىل حق املريض يف الرضاء املستني58، وال تقترص املسؤولية عن األرضار النامجة عن 

اللقاحات عىل األشخاص املعنويني، بل قد تشمل األطباء كذلك.
ثانًيا: مسؤولية الطبيب عن اBخطاء الطبية التي تنجم عن التطعيم باللقاحات

نظرت حمكمة االستئناف بنيويورك يف واقعة طفل يبلغ من العمر 18 شهًرا كان يعاين من نوبات رصع وتلف 
دماغي بعد إعطائه خلية كاملة من لقاح )DTP(، وكانت األدلة تشر إىل أن والدي الطفل وافقا عىل إعطائه لقاح 
احلصبة والنكاف واحلصبة األملانية )MMR(، ومل يوافقا عىل تطعيمه باللقاح الثاثي البكتري )DTP(، ووفًقا لشهادة 
اخلبر بأن اللقاح األخر قد يؤدي إىل الرضر الناتج، وقد قضت حمكمة استئناف نيويورك بأن إرادة والدي الطفل 
مل تتجه نحو املوافقة عىل لقاح )DTP( بل كانوا يظنون بأن طفلهم املترضر أعطي لقاح )MMR( وبالتايل ال يتوافر 
الرضاء املستنر لوالدي الطفل الستخدام خلية كاملة من لقاح )DTP(، والطبيب قد فشل يف تقديم إثبات معقول 

.59)DTP( بوفائه بالتزامه بتبصر والدي الطفل يف هذه الواقعة؛ ليسمح بتطعيمه بخلية كاملة من لقاح
ويف واقعة أخرى أعطي فيها لقاح ضد شلل األطفال )Poliovirus Vaccine( لطفل يبلغ ثاثة أشهر، وبعد 
اهتاجت  ميض ثاثة أسابيع الحظت والدته منطقة محراء يف جسمه بني فتحة الرج وكيس اخلصيتني، وعندما 

57 2 U.S.C. § 300aa-10 et seq. - See: Patterson, Supra, at 713.

58  McClellan, supra, at 193 - See: 730 S. W. 2d 56, 57 (Tax. App. 1987). 

59 Haggerty v. "Wyeth Ayerst Pharmaceuticals", 11 A.D.3d 511, 782 N.Y.S.2d 842 (2004); See: Patterson, Supra, at 713.
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املنطقة أكثر، وأصيب بحمى أخذته والدته إىل املستشفى، فقامت ممرضة طب األطفال بتشخيص حالته بأنه خراج 
نوع  لتحديد  إجراءات  أية  اختاذ  يتم  له مضاًدا حيوًيا، ومل  رشجي مستقيمي )Perirectal Abscess(، ووصفت 
البكتريا، كام مل يتم عرض الطفل عىل الطبيب عىل الرغم من قيامه بتوقيع أوراقه؛ فازدادت حالة الطفل سوًءا، 
وبعد أربعة أيام الحظت والدته أن ساقيه مرنتان، فقامت باالتصال عىل املستشفى، فقالوا هلا إن األطفال يكونون 
أقل نشاًطا عندما يصابون باحلمى، وال توجد حاجة لزيارة املستشفى. عندما ُعِرض الطفل عىل الطبيب أخًرا كانت 
 Gram-negative( الغرام تم كشف عن جراثيم سلبية  الذي  الطبي  اليرسى مشلولة، واإلجراء  ساقاه وذراعه 
Bacteria(، واملضاد احليوي الذي أخذه كان فعااًل فقط ضد اجلراثيم سلبية الغرام، وقد كشف تقرير اخلرباء أن 

الشلل كان نتيجة البكتريا النامجة عن اخلّراج الذي أدى بدوره إىل وجود سموم ضارة قمعت نظام املناعة للطفل، 
وسمحت بتكاثر فروس شلل األطفال؛ مما أدى إىل حدوث شلل. وقد جاء يف شهادهتم أنه لو عولج الطفل بشكل 
جيد ملا أصبح مشلواًل. وقد ادعى الدفاع أن الشلل كان بسبب فروس شلل األطفال الذي حتور إىل شكل خبيث، 
وال توجد له عاقة باخلراج، وقد أيدت حمكمة استئناف والية ميزوري قرار هيئة املحلفني بمنح مبلغ 16 مليون 

دوالر تعويًضا لألرضار التي أصابت الطفل60.
التطعيم  بسبب  الناجتة  األرضار  تعويض  يف  تتشدد  ذكرناها  التي  الواليات  من  العديد  بأن  نتبني  أن  ويمكن 
باللقاحات، ويف األمثلة السابقة نجد أن الطبيب واملستشفى قد ُيساَءلون عن األخطاء التي تقع منهم بسبب إعطاء 

لقاحات بشكل خمالف لألصول املقررة يف علم الطب.
فيلتزمون  املسؤولية،  يعفون من  )COVID-19( ال  املستجد  لقاح فروس كورونا  منتجي  إن  القول  ويمكن 
الوسيط، ويبرّص  بدور  يقوم  أن  يتعني عليه  الذي  الطبيب  إىل  املحتملة  املخاطر  تتضمن  التي  املعلومات  بتوصيل 
متعاطي اللقاح بمخاطره املحتملة واجلسيمة، كام يلتزمون بتبصر املرىض عندما يقومون بالتسويق املبارش ملنتجهم، 
الدواء  منتجي  بني  املسؤولية تضامنية  أن  باللقاح، ونرى  قبل حقنهم  األفراد  تبصر  الصيديل كذلك  ويتعني عىل 
والصيديل والطبيب، بيد أنه من املتوقع أن يكون لقاح فروس كورونا املستجد غر متوفر يف الصيدليات واألطباء يف 
العيادات اخلاصة، بل يتم رشاؤه من ِقبل دول ومنظامت غر ربحية؛ لتكون مسؤولة عن تطعيم شعوهبا والشعوب 

األخرى الفقرة، ولتحاول تقليل فرص انتقال الوباء فيها، وهذا ما حدث فعًا يف دولة قطر.
ونرى رضورة إجراء دراسة مكثفة للتحقق من توازن املنافع مع األرضار اجلانبية التي قد تصاحب اللقاح، 
فإن كانت خماطره تفوق منافعه املرجوة يكون مسؤواًل عن تبصر متعاطيه، وال خيّل ذلك بمسؤولية الدولة حال 
كورونا  فروس  لقاح  إقرار  يف  الترسع  يثر  الواقع  ويف  وأرضاره.  فعاليته  من  التحقق  دون  اللقاح  عىل  موافقتها 
الدراسة  اللقاح وقًتا كافًيا يف  املتوقعة، فلم يأخذ  املستجد إشكاليات قانونية عديدة حول مدى نجاعته وخماطره 
والبحث والتمحيص واملراقبة، مما ينبئ بخطر مصاحب هلذا املنتج، ويف املقابل نجد أن عجلة احلياة اليومية التي 
هل  هو:  يثار  الذي  السؤال  أن  غر  اجلائحة،  هبذه  شديًدا  تأثًرا  تأثر  قد  العاملي  واالقتصاد  تعطلت،  قد  عهدناها 
بإمكاننا التضحية بأمن البرية الصحي، يف سبيل تطوير وإنتاج لقاح هبذه الرسعة دون التحقق منه بشكل كاٍف، 
60  Callahan v. "Cardinal Glennon Hosp.", 863 S.W.2d 852 (Mo. 1993) – See: Patterson, Supra, at 715.
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مقابل إنقاذ االقتصاد العاملي؟!
خاتمة

تعد مسألة األدوية واللقاحات التي تقاوم اإلصابة بفروس كورونا املستجد أحد أهم املوضوعات القانونية 
حساسية، وأكثرها جّدًة. فاملسائل التي تطرحها متنوعة، وقد سبق أن ُعرض عىل القضاء املقارن العديد من القضايا 
لنفهم طريقة  القوانني والقضايا  بعًضا من هذه  الدراسة  املسألة. وقد استعرضت  املرتبطة هبذه  الطبية  واحلوادث 
من  واالستفادة  تطرح،  التي  واإلشكاليات  القضايا  هذه  حل  سبيل  يف  املقارنة  واملحاكم  املقارن  القانون  مسلك 
أحكامها؛ لنصل إىل أهم الروط الواجب اتباعها عند جتربة دواء جديد، ومن ثم نجد حًا ملسألة حماسبة املتسبب 

يف اللقاحات واألدوية التي تطرح للعموم.
وقد توصلت الدراسة إىل وجود رشوط ومعاير الزمة إلجراء التجارب الطبية بغرض إنتاج دواء لفروس 
كورونا املستجد، وضعتها قواعد نورمبرغ وهلسنكي؛ بعد العديد من الدراسات القانونية والطبية، وذلك لتحقيق 

أكرب قدر ممكن من احلامية لألفراد من هذه التجارب التي قد هتدد حق اإلنسان يف محاية جسده.
كام توصلت الدراسة إىل وجوب املوازنة بني حق الفرد يف محاية جسده، وحق البرية يف إنتاج لقاح ينقذها من 
وباٍء ما، فا ينبغي االستهانة بحق الفرد يف صيانة جسده، وجيب تبصره بمخاطر الدواء موضوع التجربة، وإباغه 
يداهم الشخص  التحقق من وجود خطر قد  التجربة عند  يتعني إهناء  التجربة فور طلبه ذلك، كام  بإمكانية إهناء 

موضوع التجربة. وعند إصابته برضر؛ جيب عاجه، ومن َثّم منحه تعويًضا عاداًل.
1964م عىل سبيل  باإلضافة إىل ما سبق؛ فقد توصل البحث إىل أن بعض القوانني املقارنة )يف فرنسا، عام 
عملية  من  وسهلت  إجبارية،  بلقاحات  حقنهم  نتيجة  بأرضار  األفراد  إصابة  عند  الدولة  مساءلة  نظمت  املثال( 
الطبيب،  بني  الدواء هي مسؤولية مشرتكة  الناجتة عن خماطر  املسؤولية  أن  إىل  توصلت  كام  فيها،  الطبي  اإلثبات 

والصيديل، والركة املنتجة؛ كلٌّ بحسب التزاماته.
كام توصل الباحث إىل أن الركات املنتِجة ألدوية ولقاحات فروس كورونا املستجد جيب أن تقوم باإلجراءات 
املريض برضر؛  إصابة  وقًعا من  أشد  اللقاح  نتيجة  بأرضار  فإصابة األشخاص األصحاء  األفراد،  الازمة حلامية 
اللقاحات،  القانون أن يتشدد يف تعويض األفراد املصابني من أرضار  نتيجة تفاقم إصابته األوىل؛ لذا يتعني عىل 

وذلك تأسيًسا عىل التزام الركة بضامن السامة اجلسدية من استعامل اللقاح، أو الدواء.
ا ة  وتو الدرا

1-  رضورة االلتزام بالروط واملعاير التي وضعتها قواعد نورمبرغ وهلسنكي لكي تتحقق املروعية الازمة 
إلجراء أبحاث طبية بخصوص دواء، أو لقاح لفروس كورونا املستجد، كام يتعني تقنني هذه القواعد يف 

صورة تريع، أو مدونة طبية يلتزم هبا من جُيري أي جتربة طبية داخل الباد.
اللقاحات واألدوية إال بعد التحقق - بشكل متأّن - من سامتها ونجاعتها يف  2- عدم موافقة الدولة عىل 
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حماربة األوبئة واألمراض، ويف حال تسبب اللقاح بأرضار لألفراد؛ يتعني وضع نظام يمّكن املرضور من 
احلصول عىل تعويض جابر للرضر، بحيث يمكن للدولة الرجوع عىل الركة املنتجة الحًقا.

3- التشدد يف املساءلة عن أرضار اللقاحات التي تصيب األفراد اخلالني من األمراض. فاإلصابة بمرض جديد 
ليس كتفاقم مرض سابق؛ إذ إن الركة املنتجة للدواء ينبغي أن تكون مسؤولة عن هذه األرضار، وعن 

تعويض املترضرين بشكل عادل.
4- التسهيل يف عملية إثبات اخلطأ الطبي يف حالة التطعيم بلقاح فروس كورونا املستجد، بحيث يتم إعفاء 
املترضرين من اللقاحات من إثبات اخللل يف اللقاح عند حتقق رشوط معينة: )كحدوث الرضر بعد منح 
اللقاح للمرضور خال مدة معينة، واشرتاط حدوث أرضار معينة قد تقع بسبب اللقاح، وتقديم مستندات 
طبية معينة(، بحيث يمكن اعتبار الرضر قرينة بسيطة عىل أنه حدث بسبب التطعيم باللقاح دون احلاجة إىل 

القيام بإثبات خلل فني يف الدواء.
والذي  بمخاطرها،  كورونا  فروس  أدوية  أو  للقاح،  املنتجة  الركات  قبل  من  الطبيب  تبصر  5- رضورة 

يفرتض أن يقوم بدوره بتبصر املريض؛ عىل أن ذلك ال يعفي صانعي الدواء، أو اللقاح من املسؤولية.
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