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وال�سحب  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  خلقه  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل  احلمد 
الكرام..

فقد حبى اهلل هذه الأمة ومنَّ عليها باإنزال كتابه الكرمي )واأنزلنا اإليك الكتاب باحلق 
م�سدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم مبا اأنزل اهلل ول تتبع اأهواءهم 
عما جاءك من احلق لكل جعلنا منكم �رشعة ومنهاجا()1( واإر�سال نبيه اخلامت عليه اأف�سل 
ال�سالة واأمت الت�سليم )ما كان حممد اأبا اأحد من رجالكم ولكن ر�سول اهلل وخامت النبيني 
وكان اهلل بكل �سيء عليما()2( فحوى كتاب اهلل كل ما من �ساأنه رعاية م�سالح و�سوؤون 
النا�ش يف كل مكان وزمان )يا اأيها النا�ش قد جاءكم برهان من ربكم واأنزلنا اإليكم نوراً 
نبيه عليه ال�سالة وال�سالم لهذه الأمة منهج حياة وا�سح م�ستقيم ل  مبينا()3(، وو�سع 
يزيغ عنه اإل هالك، فلم يتك هذا ال�رشع احلنيف اأمراً اإل وو�سع له من الأُطر والأُ�س�ش 
ما يعني على فهمه وتطبيق مقا�شد �لت�رشيع وو�شعها يف �إطارها �ل�شحيح، فل �إفر�ط 

ول تفريط.
واأ�رشفها  املهن  اأجّل  من  تعترب  والتي  التطبيب  مهنة  احلنيف  ال�رشع  له  تطرق  ومما 
اأن يخفف عن  �ساأنه  مبا من  ليقوم  فالطبيب يجد ويجتهد  اأولها حقها،  مكانة، حيث 

)1) �ضورة املائدة الآية 48.
)2) �ضورة الأحزاب الآية 80.

)3) �ضورة الن�ضاء 174.



69
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

املري�ش بع�ش ما اأمّل به واأوجعه م�ست�سعراً يف ذلك اأن اهلل عزَّ وجلَّ هو ال�سايف )واإذا 
مر�ست فهو ي�سفني()4(. ولعل مما يدل على �رشف هذه املهنة اأن امل�سطفى عليه ال�سالة 
وال�سالم حث اأمته ون�سحها على التداوي، حيث قال: )تداووا فاإن اهلل مل ي�سع داء 
)ما  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  وقال  الهرم()5(،  وهو  واحد  داء  غري  دواء  له  وو�سع  اإل 
اأنه عليه ال�سالة وال�سالم يف اأكرث من منا�سبة  اأنزل اهلل داء اإل اأنزل له �سفاء()6(، كما 
بنّي لأمته بع�ش القواعد الطبية ومنها قوله: )ما مالأ ابن اآدم وعاًء �رش من بطٍن، ح�سب 
ابن اآدم لقيمات يقمن �سلبه، فاإن كان ل بد فاعاًل، فُثلث لطعامه، وُثلث ل�رشابه، وثُلث 
لَنَف�سِه()7( وغريها من الأحاديث ال�رشيفة التي اأوردها فقهاء امل�سلمني يف م�سنفاتهم، بل 
اإنه عليه ال�سالة وال�سالم بنّي اأن )من تطبَّب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو �سامن()8(؛ 
ويف ذلك بيان اأن كل من تعاطى هذه املهنة وجب عليه اأن يكون على درجة من العلم 
واملعرفة واملهارة مبا ميكنه من القيام بعمله على وجه من الدقة والأمانة مبا ينفع النا�ش ل 
الإ�رشار بهم؛ لأن لبدن الآدمي ُحرمة فال يحق التعدي عليها اأو انتهاكها اإل باإذنه وحتت 

ظروف معينة ومنها التطبيب.
ومما يبنّي �رشف وعلو مكانة هذه املهنة ما ورد عن الإمام حممد بن اإدري�ش ال�سافعي 
من  اأنبل  )الفقه(  واحلرام  احلالل  بعد  علماً  اأعلم  )ل  قال:  حيث   ،- اهلل  رحمه   –
الطبيب  – يف كتابه )الأم( باب جعله عن خطاأ  – رحمه اهلل  اأفرد  الطب..()9(، كما 

)4) �ضورة ال�ضعراء الآية 80.
))) رواه الإمام اأحمد يف م�ضنده حديث رقم )1798 واللفظ له، والرتمذي يف �ضننه حديث رقم 2038، وابن 

ماجه يف �ضننه حديث رقم )343.
))) رواه الإمام البخاري يف �ضحيحه، حديث رقم 4)3).

)7) رواه الإمام اأحمد يف م�ضنده، حديث رقم )73)1، ورواه ابن ماجه يف �ضننه حديث رقم 3349.
)8) رواه ابن ماجه يف �ضننه حديث رقم ))34 واللفظ له، وابن داود يف �ضننه حديث رقم )8)4.

)9) اأورده الدكتور قي�ش اآل �ضيخ مبارك يف كتابه )التداوي وامل�ضوؤولية الطبية يف ال�ضريعة الإ�ضالمية) ، مكتبة 
الفارابي، الطبعة الأولى 1412هـ، �ش93، وعزا ذلك اإلى الإمام الذهبي يف كتابه )الطب النبوي) .
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واآخر عن خطاأ احلجام واخلتان. ومن عناية الفقهاء بذلك ما قام به الفقيه العالمة ابن 
قيم اجلوزية – رحمه اهلل – حينما و�سع كتابه امل�سهور )الطب النبوي( الذي بنّي فيه 
– ف�سل  – رحمه اهلل  اأفرد فيه  هدي امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم يف الطب، كما 
يف ت�سمني من طب النا�ش وهو جاهل بالطب واأدرج حتته مبحث عن اأنواع الأطباء، 
كما اأنه – رحمه اهلل – عّنون لف�سل يف كتابه امل�سهور )حتفة املودود باأحكام املولود( مبا 
يتعلق بحكم جناية اخلاِتن و�رشاية اخلتان. ومما جتدر الإ�سارة اإليه هنا كتاب )نهاية الرتبة 
– رحمه اهلل - والذي بّوب فيه عن  يف طلب احل�سبة( للفقيه عبدالرحمن ال�رشيزي 
احل�سبة على الأطباء وال�سيادلة وكل من لهم عالقة مبهنة الطب من جراحني وحّجامني 
وغريهم وغريها من امل�سنفات التي ُعنيت بذلك. كما اعتنى اأوائل امل�سلمني بهذا العلم 
–رحمهما  والرازي  كالزهراوي  م�سهورين  اأطباء  فيه  برع  فقد  النظري،  منقطع  ب�سكل 
اهلل- وغريهما)11( ِمن َمن كانت لهم اإ�سهامات م�رشقة كان لها التاأثري يف اأنحاء العامل 
قاطبة، وما ذلك اإل من ال�سواهد الدالة على براعة فقهاء امل�سلمني يف كل فنون العلم 
واملعرفة ومنها الطب الذي ت�سدوا له يف كتاباتهم وفتاواهم التي كان لهم ال�سبق فيها 

عن غريهم من الأُمم.
قامت  وال�سيدلة؛ حيث  الطب  مهنة  مزاولة  تنظيم  عن  احلديث  ب�سدد  هنا  ونحن 
اململكة العربية ال�سعودية على اأُ�س�ش متينة يف �سن اأنظمتها م�ستمدة من ال�رشع املطهر 
)الكتاب وال�سّنة( وكل ما ل يتعار�ش معهما. فقد ن�ش النظام الأ�سا�سي للحكم ال�سادر 
يف عام 1412ه� على اأن )اململكة العربية ال�سعودية دولة عربية اإ�سالمية ذات �سيادة تامة 

دينها الإ�سالم ود�ستورها كتاب اهلل و�سّنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم..()11(.

)10) الدكتور ال�ضيخ حممد ال�ضنقيطي، اأحكام اجلراحة الطبية والآثار املرتتبة عليها )مكتبة ال�ضحابة، الطبعة 
الثالثة 1424هـ) �ش44-33.

)11) املادة الأولى من النظام الأ�ضا�ضي للحكم ال�ضادر بالأمر امللكي رقم اأ/90 وتاريخ 1412/8/27هـ.
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وال�سيدلة  الطب  مهنة  مزاولة  لتنظيم  موجز  ب�سكل  �ساأتطرق  املبحث  هذا  ويف 
باململكة؛ وذلك من منظور تاريخي مربزاً بع�ش ما مت من حتديث وتطوير و�سوًل اإلى 
مو�سوع  يف  وللباحثني  يل  انطالقة  بداية  يكون  اأن  اآمل  والذي  حالياً  القائم  الو�سع 
التنظيم الطبي باململكة والذي مل ُيتطرق له اإلى الآن ب�سكل كاٍف، واأهيب بكل املهتمني 
ت عليه الأنظمة احلالية ومدى  باجلانب القانوين وال�رشعي التطّرق لذلك ول �سيما ما ن�سّ

ا�ستيعابها وتغطيتها لكافة امل�سائل املثارة يف املجال الطبي.
اأنظمة  من  �سدر  ملا  يتطرق  الأول:  مبحثني؛  يف  املو�سوع  �ساأتناول  ف��اإين  وعليه 
�لثاين: �شيكون عن �جلهات �ملنوط بها  تُنظم مز�ولة مهنة �لطب و�ل�شيدلة، و�ملبحث 

الخت�سا�ش يف الق�سايا الطبية وال�سيدلية.

املبحث الأول:
الأنظمة )القوانني( املنظمة ملزاولة مهنة الطب وال�شيدلة باململكة:

ات�سح يل مما وقفت عليه خالل اإعدادي للكتابة عن هذا املو�سوع اأن الأنظمة ال�سابقة 
الطب  مهنة  مزاولة  تقنني  يف  اململكة  انتهجتها  التي  ال�سيا�سة  اأن  بّينت  احلايل  للتنظيم 
وال�سيدلة كانت تبنى على: اإما اأن ي�سن لكل مهنة نظام م�ستقل بها اأو يدمج تنظيم املهنتني 
الطب  فيها  مبا  ال�سحية  املهن  كافة  �سمل  نظام  و�سع  حالياً  مت  اأن  اإلى  واحد،  نظام  يف 
وال�سيدلة وهو نظام مزاولة املهن ال�سحية ال�سادر يف عام 1426ه�)12(، وعليه فاإن تنظيم 
مهنة الطب وال�سيدلة مّر من وجهة نظري بثالث مراحل دمج ثم ف�سل ثم اأخرياً دمج؛ 

وعليه �ساأحتدث عن مزاولة مهنة الطب وال�سيدلة من واقع املرحلة التي نُّظمت خاللها.

)12) �ضدر النظام مبوجب املر�ضوم امللكي رقم م/9) وتاريخ 11/4/)142هـ.
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1- مرحلة الدمج – واأعني بها و�سع نظام واحد لتنظيم املهنتني:
تنظيم مهنة الطب وال�شيدلة:

1- �سدر اأول تنظيم ملزاولة مهنة الطب وال�سيدلة باململكة حتت ما ي�سمى رخ�سة 
ممار�سة الطب وال�سيدلة وال�سادر بالت�سديق العام رقم 281 وتاريخ 1347/1/28ه�. 
ويت�سح من خالل م�سمى التنظيم اأنه ي�سمل تنظيم كلتا املهنتني ولعل اأبرز ما ن�ش عليه 
اأو �سيديل ح�سل  الطب وال�سيدلة على كل طبيب  التنظيم هو ح�رش مزاولة مهنتي 
اإلى  اأن الدولة �سعت  على ترخي�ش من مديرية ال�سحة العامة)13(. وهذا دليل وا�سح 
تنظيم مهنة الطب وال�سيدلة ب�سكل ي�سمن �سالمة املواطنني، حيث اإنه لن يقدم على 
النظامية والتي  الرخ�سة  الالزمة حل�سوله على  الإجراءات  ا�ستكمل  اإل من  ممار�ستهما 
باأن التنظيم مل ُيبني ما  توؤهله ملزاولة مهنة الطب اأو ال�سيدلة حتت غطاء نظامي؛ علماً 
املوؤهل اأو املوؤهالت الالزم احل�سول عليها. ولكن ذلك التنظيم كان بداية انطالقة لتنظيم 
مهنة الطب وال�سيدلة باململكة، ولعل ذلك كان يتواءم ومعطيات الوقت ال�سادر فيه، 
حيث اإن التنظيم حوى �ست مواد فقط والتي بدورها كانت بداية انطالقة موفقة لتنظيم 

مزاولة مهنة الطب وال�سيدلة باململكة.
2- يف 1352/2/2ه� �سدر الت�سديق العايل 7/5/18 باملوافقة على و�سع نظام 
ممار�سة الطب احلر والذي هدف اإلى ا�ستقطاب الأطباء وال�سيادلة الأجانب للعمل يف 
اململكة العربية ال�سعودية ومنح الت�سهيالت الالزمة لهم للقيام بعملهم باململكة مبا يتيح 
مديرية  اإ�رشاف  حتت  ال�سيدلة  اأو  التطبيب  وممار�سة  باململكة  البقاء  فر�سة  لهم  ويهيئ 
ال�سحة اآنذاك)14(. ولعل اأي�ساً مما جتدر الإ�سارة اإليه اأن النظام اأكد على اأنه ل تتم مزاولة 
)13) املادة الأولى من تنظيم رخ�ضة ممار�ضة الطب وال�ضيدلة ال�ضادر بالت�ضديق العايل برقم 280 وتاريخ 

1347/1/28هـ.
وتاريخ   7/(/18 رقم  العايل  الت�ضديق  مبوجب  ال�ضادر  احلر  الطب  ممار�ضة  نظام  من  الأولــى  املــادة   (14(

2/2/2)13هـ.
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النظام  اأن  كما  النظامية)15(.  الرخ�سة  على  احل�سول  بعد  اإل  ال�سيدلة  اأو  الطب  مهنة 
اأن  على  ن�ش  حيث  املهنة،  مزاولة  يف  يرغب  ملن  الدرا�سي  املوؤهل  وجود  ا�ستحدث 
اململكة  يف  مهنتهم  تعاطي  يودون  الذين  الأ�سنان..  واأطباء  وال�سيادلة  الأطباء  )على 
اأو  ال�سيدلة  اأو  الطب  �سهادة  على  حائزين  يكونوا  اأن  اأ/  ياأتي:  ما  ال�سعودية  العربية 
طبابة الأ�سنان من املدار�ش اأو اجلامعات الطبية املعتف بها)16(، وهذا يبني لنا اأن املُنظم 
اأو  الطب  اأن يكون لكل من رغب يف مزاولة مهنة  التكيز على  ال�سعودي �رشع يف 

ال�سيدلة اأن يكون لديه موؤهل من موؤ�س�سة تعليمية معتف بها.
وهذا يدلنا على اأن الدولة ُوّفقت يف اأن حُتدث تطويراً على التنظيم ال�سابق بحيث 
اإنها اأتاحت الفر�سة والت�سهيالت للغري ملمار�سة مهنة الطب اأو ال�سيدلة باململكة ولكن 
ذلك يجب اأن يكون حتت غطاء نظامي تتكفل فيه الدولة ممثلة مبديرية ال�سحة اأن ت�سع 
�للزمة  �ل�رشوط  فيه  حتققت  من  �إال  �ل�شيدلة  �أو  �لطب  مهنة  يز�ول  �أال  عينيها  ن�شب 

للح�سول على التخي�ش النظامي.
2- مرحلة الف�سل – واأعني بها �سدور نظام م�ستقل ينظم كل مهنة على حدة:

اأنظمتها مبا  اأن الدولة �سعت لتطوير واإعادة �سياغة  ال�سابقني  النظامني  لنا من  يتبنّي 
يتواكب ويتوافق مع التطور العلمي والتنظيمي ملهنة الطب وال�سيدلة، لذا فقد �سدرت 
وكما  مو�سع.  ب�سكل  وذلك  حدة  على  مهنة  كل  تنظيم  مت  حيث  لحقة،  اأنظمة  اأربعة 
اأن  اإما  اأنظمتها ملمار�سة املهن ال�سحية  اتبعت يف �سن  باأن الدولة قد  اأ�رشت فيما �سبق 
تُفرد لكل مهنة نظاماً م�ستقاًل اأو تدجمهما معاً يف نظام واحد. ففي 1354/7/31ه� 
�سدر اأمران ملكيان الأول برقم 19/1/57 لو�سع نظام ممار�سة الطب والآخر بالرقم 

))1) املرجع ال�ضابق املادة الثانية فقرة ب.
))1) املرجع ال�ضابق املادة الثانية فقرة اأ.
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امللكي رقم م/18  املر�سوم  ثم �سدر  ال�سيدلة)17(،  تعاطي  نظام  لو�سع   18/1/57
بالأدوية  والإجتار  ال�سيدلة  مهنة  مزاولة  نظام  باإ�سدار  القا�سي  1398/3/18ه���  يف 
1419/2/21ه���  يف  م/3  رقم  امللكي  املر�سوم  �سدر  ثم  الطبية.  وامل�ستح�رشات 
القا�سي باإ�سدار مزاولة مهنة الطب الب�رشي وطب الأ�سنان. وبذلك يت�سح اأن التنظيم 

لكل مهنة كان ي�سدر ب�سكل م�ستقل عن الأخرى.
فيما يلي �ساأحتدث عن تنظيم مزاولة مهنة الطب من واقع النظام ال�سادر يف عام 
1354ه� ثم عام 1419ه� ثم �ساأعقب ذلك باحلديث عن مو�سوع تنظيم مزاولة مهنة 

ال�سيدلة من واقع النظام ال�سادر يف عام 1354ه� ثم نظام عام 1398ه�.
اأوًل: مهنة الطب

1- ب�سدور نظام ممار�سة الطب يف عام 1354ه� مت تنظيم مزاولة مهنة الطب ب�سكل 
والتعريفات  النظام  م�سمى  �سملت  مادة  ع�رشين  دفتيه  بني  النظام  حوى  فقد  اأك��رب، 
املتعّلقة مب�سطلحات النظام واملوؤهل الالزم حتقيقه ملمار�سة املهنة وكيفية احل�سول على 
التخي�ش والت�سجيل، كما تطرق النظام لر�سوم احل�سول على الرخ�سة، ثم اأفرد ف�ساًل 

عن املخالفات والعقوبات الواجب اإيقاعها واجلهة املخت�سة بذلك)18(.
ل بع�ش امل�سائل التي مل ُين�ش عليها يف  يت�سح لنا من ذلك اأن النظام قد بنيَّ وف�سّ
اأبرز ما تطرق له النظام  ال�سابقة لها، ومن ذلك تعريفه ملهنة الطب)19(، ولعل  الأنظمة 
والطبيب  الأ�سنان  وطبيب  الطبيب  كالتايل:  وهم  النظام  لهذا  يخ�سع  من  و�سح  اأن 
ال�ضحيني  املوظفني  من  و�ضواهم  وال�ضيادلة  الأطباء  ب�ضاأن  نظام  �ضدر  اأنــه  اإليه  الإ�ــضــارة  جتدر  مما   (17(
وامل�ضتو�ضفات والأدوية التابعة للحكومات الأجنبية وامللحق منها بالبعثات ال�ضيا�ضية اأو القن�ضلية اأو التي 
تردع موؤقتًا يف مو�ضم احلج برقم )378 وتاريخ 4/7/4)13هـ، وهذا يو�ضح اأن الدولة حر�ضت على تنظيم 

املهنة ب�ضكل اأكرب.
)18) �ضاأتطرق ملو�ضوع الق�ضاء ب�ضكل مو�ضع يف املبحث الثاين.

)19) املادة الثانية فقرة اأ من نظام ممار�ضة الطب لعام 4)13هـ »يعني بالطب علم اأو مهنة منع انت�ضار الأمرا�ش 
ومداواتها على اختالف اأنواعها بالطرق احلديثة«.
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البيطري والقابالت ومركب الأ�سنان)21(. كذلك فاإن النظام اأكد على اأن كل من يرغب 
على  للح�شول  به  مهنة  كل  �رشوط  تو�فر  من  بد  ال  �ل�شابقة  �ملهن  من  �أي  مز�ولة  يف 
علمية  موؤهلت  من  �ل�رشوط  تلك  فيه  تو�فرت  من  �أن  على  ن�س  كما  التخي�ش)21(، 
وخربة عملية عليه اأن يقوم بالت�سجيل لدى مديرية ال�سحة حتى يتمكن من القيام بعمله 
ب�سكل نظامي)22(. وهذا اإن دل فاإمنا يدل على اأن الدولة حر�ست يف اأن ل يزاول مهنة 
باجلهل وعدم  التعدي  ملنع  العلمية والعملية، وذلك  لديها كفاءته  ثبتت  اإل من  الطب 
وجه  بدون  بالإيذاء  لها  التعّر�ش  اهلل  حّرم  التي  الآخرين  واأج�ساد  اأنف�ش  على  اخلربة 
حق، فلذلك وجب على كل من رغب مبزاولة مهنة الطب اأن يخ�سع لنظام الدولة واأل 
يقوم بذلك اإل عن اإدراك تام ملا يقدم عليه من مداواة الغري. كذلك فاإن النظام تطرق 
اأن »كل  النظام على  فقد ن�ش  بتطبيقه،  ملو�سوع هام وهو مو�سوع معاقبة من يخل 
العامة يعاقب  ال�سحة  اإذن م�سلحة  اأي فرع من فروع الطب من غري  �سخ�ش ميار�ش 
بغرامة ل تزيد عن خم�سة جنيهات اأو ال�سجن مدة ل تتجاوز �سهراً واحداً واإذا تكررت 
املخالفة تت�ساعف العقوبات ويكون لإدارة ال�سحة احلق ب�سحب رخ�سة املمار�سة من 
مثل هوؤلء«)23(. وبذلك ُعني النظام ب�سكل اأو�سع باأن ينظم املهنة مبا من �ساأنه اأن يحمي 
حقوق املر�سى والأطباء، وكذلك اأن يكون كل من يزاول مهنة الطب مدركاً اأنه ل يحق 
له مزاولة املهنة اإل بعد احل�سول على التخي�ش النظامي، وكذلك لردع كل من تخول 
له نف�سه اأن يتجراأ على اأن يزاول املهنة بدون اإذن باأنه �سيكون عر�سة للجزاء حتى واإن 
كانت له خربة يف الطب، ف�كل �سخ�ش ميار�ش اأي فرع من فروع الطب من غري اإذن من 
اإدارة ال�سحة العامة ي�سقط حقه يف املطالبة باأجرة عمله جتاه الأ�سخا�ش الذين عاجلهم، 

)20) املرجع ال�ضابق املادة الثانية الفقرات ب، ج، هـ، و، ز.
)21) املرجع ال�ضابق املادة الثالثة.

)22) املرجع ال�ضابق املادة الرابعة فقرة اأ.
)23) املرجع ال�ضابق املادة ال�ضاد�ضة ع�ضرة فقرة اأ.
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ي�ستجعوا هذا  اأن  من عمله هذا  اأجراً  اإليه  دفعوا  كانوا  اإذا  الأ�سخا�ش  لهوؤلء  ويحق 
الأجر منه«)24(.

2- بعد ما يقارب ن�سف قرن من الزمان تت اإعادة �سياغة نظام ممار�سة مهنة الطب، 
ففي عام 1419ه� مت �سدور النظام يف حلته اجلديدة حتت ُم�سمى )نظام مزاولة مهنة 
الطب الب�رشي وطب الأ�سنان(، ومن خالل امل�سمى يت�سح اأن النظام ركز على تنظيم 
فاإن مهنة ال�سيدلة وغريها من  مهنتي الطب الب�رشي وطب الأ�سنان فقط)25(، وبذلك 

املهن ال�سحية الأخرى ت�سبح لبع�ش منها تنظيم خا�ش بها.
لقد حوى نظام مزاولة مهنة الطب الب�رشي وطب الأ�سنان خم�سة ف�سول حملت 
العناوين التالية: التخي�ش مبزاولة املهنة، وواجبات الطبيب وامل�سوؤولية املهنية والتحقيق 
النظام قد �سمل عدة م�سائل فيما  واملحاكمة، واأخرياً الأحكام اخلتامية. وبذلك يكون 
يتعلق مبهنة �لطب وبنينّ �ل�رشوط �للزم تو�فرها لكل من يرغب مبز�ولة �ملهنة، حيث 
��شرتط لذلك �أن يكون �ملوؤهل �لعلمي للمتقدم لطلب �حل�شول على �لرتخي�س �شهادة 
بكالوريو�ش من جامعة معتف بها �سواء كانت من جامعات اململكة اأو جامعات الدول 
الأخرى، كما يجب على املتقدم اأن يخ�سع لفتة التدريب الإجبارية)26(. وبذلك نرى 
ح ب�سكل قاطع بخالف الأنظمة ال�سابقة ما املوؤهل الالزم  اأن املُنظم ال�سعودي قد و�سَّ
احل�سول عليه؛ كما و�سع فتة اإجبارية للتدريب؛ وذلك يدل على اأن املُنظم يف �سياغته 
لهذا النظام حر�ش على اأن تكون هنالك قواعد يجب اأن يخ�سع لها من يرغب مزاولة 
مهنة الطب واأنه يجب توافرها يف املتقدم، كما اأن النظام ن�ش على اأن الطبيب ل بد 

)24) املرجع ال�ضابق املادة ال�ضاد�ضة ع�ضرة فقرة ب.
))2) يت�ضح ذلك من منطوق ن�ضو�ش النظام، فعلى �ضبيل املثال املادة الأولى ن�ضت على )يحظر ممار�ضة مهنة 
الطب الب�ضري اأو طب الأ�ضنان، اإل بعد احل�ضول على ترخي�ش بذلك من وزارة ال�ضحة.. وحتدد الالئحة 

التنفيذية من يعترب ممار�ضًا ملهنة الطب الب�ضري، وطب الأ�ضنان..) .
))2) املادة الثانية الفقرة اأ من نظام مزاولة مهنة الطب الب�ضري وطب الأ�ضنان لعام 1409هـ.
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له من الت�سجيل لدى وزارة ال�سحة حتى يح�سل على التخي�ش النظامي)27(. كما اأن 
النظام يف ف�سله الثاين ا�ستحدث ما ي�سمى بواجبات الطبيب؛ وذلك من عدة نواٍح 
ال�سعودي  املُنظم  اأن  على  يدل  وذلك  املهنة؛  بزمالء  وعالقته  باملر�سى  عالقته  ومنها 
ا�ست�سعر غياب ذلك يف التنظيمات ال�سابقة لهذا التنظيم وراعى اأن يكون هذا التنظيم 
ُو�سع ب�سكل يتنا�سق مع متطلبات املهنة، كما اأن النظام يف ف�سله الثالث بنّي وب�سكل 
وا�سع ما هية امل�سوؤولية املتعلقة بالعمل الطبي وق�ّسم النظام ذلك اإلى امل�سوؤولية املدنية 

وامل�سوؤولية اجلزائية وامل�سوؤولية التاأديبية)28(.
وبذلك يكون النظام قد �سّلط ال�سوء على امل�سائل الناجمة عن خطاأ الطبيب وكيفية 
التعامل معها حني خروجه عن امل�سار النظامي للمهنة، كما اأن النظام يف ف�سله الرابع بنّي 
ما اجلهة امل�سند لها الف�سل يف خمالفات النظام، وهذا املو�سوع �ساأتطرق له بالتف�سيل 

يف املبحث الثاين.
يغ  وعليه نرى اأن نظام مزاولة مهنة الطب الب�رشي وطب الأ�سنان لعام 1419ه� قد �سِ
ب�سكل جيد ومت و�سعه مبا ُيالئم املكانة احلديثة ملهنة الطب وكيفية تنظيم كافة م�سائلها 

ب�سكل يكفل حماية حقوق الأطباء واملر�سى.
ثانياً: مهنة ال�سيدلة

طبقاً ملا انتهجه املُنظم ال�سعودي يف املرحلة ال�سابقة للتنظيم احلايل، فقد �رشع اإلى 
اإ�سدار نظام م�ستقل لتنظيم مهنة ال�سيدلة:

1- حيث �سدر نظام تعاطي ال�سيدلة يف عام 1354ه� والذي ا�ستمل على الف�سول 
واملواد  الطبية  الأجزاء  د.  ال�سيدليات.  ال�سيادلة. ج.  عمومية. ب.  مواد  اأ.  التالية: 
تنظيم  �سمل  قد  النظام  يكون  وبذلك  العقوبات.  واأخ��رياً  التفتي�ش،  ه�.  الكيميائية. 

)27) املرجع ال�ضابق املادة ال�ضاد�ضة.
)28) املرجع ال�ضابق الف�ضل الثالث من النظام.
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ممار�شة مهنة �ل�شيدلة وكل ما يتبع �ملهنة، كما �أن �لنظام ��شرتط �أن يكون لدى �ل�شيديل 
املوؤهل الالزم ليقوم مبهنته، ويجب اأن يتم احل�سول على التخي�ش حتى يكون عمله 
مطابقاً للنظام)29(، عالوة على ذلك فقد اأجاز النظام لل�سيديل املرخ�ش له اأن ي�ستخدم 
م�ساعداً له واأن يكون ذلك مبوافقة مديرية ال�سحة)31(، كما ن�ش النظام على اأنه يجب 
اإل مبوجب و�سفة طبية)31(. ومما يجدر التنويه عليه  األ ي�رشف عالجاً  على ال�سيديل 
اأن النظام منع ال�سيادلة من اأن يقوموا مبداواة املر�سى اأو اإجراء الإ�سعاف لهم اإل يف 
�سالحية  من  ولي�ش  فقط  الأطباء  على  مق�سور  العمل  ذلك  لأن  الطارئة)32(  احلالت 

ال�سيادلة القيام به.
وبذلك نرى اأن مهنة ال�سيدلة ل يحق اأن يزاولها اإل من يكون لديه املوؤهل الالزم 
مهنة  يقوم مبزاولة  اأي �سخ�ش  فاإن  نظامي، وبذلك  ب�سكل  لإدارة عمله  يوؤهله  والذي 
غري  اأدوية  جلب  اأو  اأدوية  ببيع  يقوم  اأو  نظامية  رخ�سة  على  احل�سول  دون  ال�سيدلة 
خمالفة  اأو  ال�سالحية  منتهية  مركبات  اأو  اأدوي��ة  لديه  ي�سبط  اأن  اأو  بتداولها  مرخ�ش 
للموا�سفات املعتمدة من الدولة، فاإن عند ذلك يكون عر�سة للجزاء)33(. وبذلك يت�سح 
اأن املُنظم ال�سعودي قد عالج م�سائل مزاولة مهنة ال�سيدلة ب�سكل يكفل معه عدم الإقدام 
على ممار�سة املهنة اإل من ِقبل متخ�س�ش، وكذلك األ يتم �رشف دواء اإل بوجود و�سفة 
طبية مما من �ساأنه اأن يحجم من �سالحية ال�سيديل يف �رشف الأدوية وامل�ستح�رشات 

الطبية من تلقاء نف�سه.
2- عام 1398ه� مت �سدور املر�سوم امللكي رقم م/18 باملوافقة على اإ�سدار نظام 

)29) املادة الثامنة من نظام تعاطي ال�ضيدلة لعام 4)13هـ.
)30) املرجع ال�ضابق املادة 27.

)31) املرجع ال�ضابق املادة 34 واملادة 38.
)32) املرجع ال�ضابق املادة )2.

)33) املرجع ال�ضابق املواد 0)، 1)، 2)، 3)، 4).
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املُنظم  فاإن  وبذلك  الطبية،  وامل�ستح�رشات  بالأدوية  والإجت��ار  ال�سيدلة  مهنة  مزاولة 
ال�سعودي قد خ�ش مهنة ال�سيدلة وما يتعلق بها من اإجتار اأو ت�سنيع للمركبات الطبية 
مع  احلرفة  مزاولة  تنظيم  بني  يجمع  اأن  اأراد  املُنظم  اأن  اإلى  ُيعزى  ذلك  ولعل  بنظام، 
مزاولة  اأ.  التالية:  الف�سول  طياته  بني  النظام  حوى  وقد  بها،  للقيام  الالزمة  الو�سائل 
م�سانع  د.  باجلملة،  الأدوي��ة  بيع  م�ستودعات  ج.  ال�سيدليات،  ب.  ال�سيدلة،  مهنة 

امل�ستح�رشات الطبية، ه�. ت�سجيل الأدوية، و. اأحكام انتقالية، ز. العقوبات.
ال�سيدلة وكذلك  املتعلقة مبزاولة مهنة  امل�سائل  النظام قد �سمل كافة  وبذلك يكون 
اأنه ت�سدى  النظام هو  ما و�سعه  اأبرز  الطبية، ولعل من  بامل�ستح�رشات  التعامل  تنظيم 
لتعريف مهنة ال�سيدلة، حيث عّرفها باأنها ).. حت�سري اأو تركيب اأو جتزئة اأو حيازة اأي 
دواء اأو عقار اأو مادة ت�ستعمل من الظاهر اأو تعطى من الباطن لعالج الإن�سان اأو احليوان 
من الأمرا�ش اأو الوقاية منها اأو تو�سف باأن لها هاتني اخلا�سيتني بق�سد البيع باجلملة اأو 
املفرق اأو التوزيع()34(، فيت�سح من التعريف اأن املُنظم راعى اأن ي�سع اإطاراً ملعنى مهنة 
ال�سيدلة. كما اأن النظام ق�رش مهنة بيع امل�ستح�رشات الطبية على ال�سيدليات؛ وذلك 
من �ساأنه األ يتم حت�سري اأو تركيب اأو بيع عينة على اجلمهور اإل من ِقبل �سخ�ش متخ�س�ش 
لديه العلم الكايف لأن يقوم مبهنته واأل ي�رشف م�ستح�رش اإل وُيبنّي للم�ستخدم م�ساره 

وطريقة ا�ستعماله ال�سليمة)35(.
كذلك فاإن النظام قد بنّي ب�سكل قاطع ما هو املوؤهل الواجب احل�سول عليه ملزاولة 
مهنة ال�سيدلة، حيث ن�ش على اأن يكون املتقدم لطلب التخي�ش ملزاولة مهنة ال�سيدلة 
اأو خارجية معتف  داخلية  ال�سيدلة من جامعة  البكالوريو�ش يف  حا�ساًل على درجة 

)34) املادة الأولى من نظام مزاولة مهنة ال�ضيدلة والإجتار بالأدوية وامل�ضتح�ضرات الطبية لعام 1398هـ.
))3) املرجع ال�ضابق، حيث ن�ضت املادة 20 على اأنه »ل يجوز بيع الأدوية للجمهور اإل يف ال�ضيدلية وي�ضتثنى من 

ذلك بع�ش الأدوية التي ي�ضدر بها قرار من وزير ال�ضحة«.
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ملنح  �أ�شا�شاً  علمي  موؤهل  على  �حل�شول  �رشط  �عترب  قد  �ملُنظم  يكون  وبذلك  بها)36(. 
التخي�ش من ِقبل وزارة ال�سحة ملزاولة مهنة ال�سيدلة، واأن كل من زاول املهنة بدون 

احل�سول على ترخي�ش نظامي ف�سيكون عر�سة للجزاء)37(.
وعليه فاإن املُنظم ال�سعودي قد نظم ممار�سة مهنة ال�سيدلة وو�سع �رشوطاً ل بد ملن اأراد 
مزاولة املهنة اأن تتوافر فيه، وهذا يبنّي من ناحية حر�ش املُنظم على اأن يطور الأنظمة 
مبا يتواكب مع متطلبات وم�ستجدات املهنة علمياً ونظامياً، ومن ناحية اأخرى اأن ل يتم 
اأهلوا  الذين  ال�سيادلة  له؛ وذلك حماية حلقوق  التخي�ش  َمن مت  ِمن  اإل  مهنة  مزاولة 
اإ�ساءة يف الإجتار بالأدوية  اأي  اأرواح العامة من  اأنف�سهم ملزاولة املهنة، وكذلك حلماية 

وتوابعها.
)املرحلة   – املهنتني  لتنظيم  واح��د  نظام  و�سع  بها  واأعني   – الدمج  مرحلة   -3

احلالية(
اأن  اإما  ال�سحية،  املهن  تنظيم  يف  انتهج  ال�سعودي  املُنظم  باأن  �سابقاً  اأ�سلفت  كما 
فحالياً  ال�سحية،  للمهن  �ساماًل  واح��داً  تنظيماً  ي�سع  اأو  م�ستقل  بنظام  مهنة  كل  يفرد 
ال�سحية  املهن  لكافة  �ساماًل  واحداً  نظاماً  ال�سعودي  املُنظم  و�سع  1426ه�  عام  ومنذ 
باململكة وهو نظام مزاولة املهن ال�سحية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/59 وتاريخ 
1426/11/4ه�، ثم عقب ذلك �سدور الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم 
12/1/39644 وتاريخ 1427/5/14ه�، وعليه فاإن النظام احلايل قد بنّي من يخ�سع 
ت املادة الأولى على اأن )املمار�ش ال�سحي: )هو اأو هي( كل من يرخ�ش  له، حيث ن�سّ
له مبزاولة املهن ال�سحية التي ت�سمل الفئات الآتية: الأطباء الب�رشيني، واأطباء الأ�سنان، 

))3) املرجع ال�ضابق املادة الثانية.
)37) املرجع ال�ضابق املادة )).
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وال�سيادلة الأخ�سائيني، والفنيني ال�سحيني..()38(، وقد ذكرت تلك الفئات على �سبيل 
املثال؛ وذلك مما ُيحمد للنظام؛ لأن املهن ال�سحية تتطور وتتحدث ب�سكل مت�سارع، بل 
نعاً حينما و�سع قاعدة عامة يف ذلك حينما ن�ش على )وغري ذلك  اإن النظام اأح�سن �سُ
من املهن ال�سحية الأخرى التي يتم التفاق عليها بني وزيري ال�سحة واخلدمة املدنية 
اأ�سا�ساً  قد و�سع  النظام  يكون  وبذلك  ال�سحية()39(.  للتخ�س�سات  ال�سعودية  والهيئة 
عاماً و�ساماًل؛ حيث مل يقت�رش يف ذلك على طائفة من املهن ال�سحية، بل �سمل ما هو 
الأنظمة  من  الكثري  �سن  يتم  اأن  تفادى  بذلك  اإنه  م�ستقباًل، حيث  ي�ستجد  قد  وما  قائم 
لكل مهنة �سحية، بل جمع ذلك حتت مظلة نظام واحد. ومما اأح�سن املُنظم يف اأخذه 
بعني العتبار اأنه اأ�سدر النظام على اأ�سا�ش تنظيم املهن ال�سحية من منظور من يقوم 
بغ�ش  ال�سحي  لل�سلك  املنتمني  عمل  تنظيم  على  يركز  اأن  �ساأنه  من  وذلك  مبزاولتها؛ 
النظر عن املكان اأو الأدوات املتعامل معها اأو القطاع املنتمني له اأو التخ�س�ش. كما اأن 
يغت قواعده ب�سكل عام لي�سمل كافة املهن ال�سحية، وحينما يكون هنالك  النظام قد �سِ
يقع  من  على  تبنّي  التي  الن�سو�ش  بع�ش  النظام  اأفرد  فقد  بعينها،  مهنة  خل�ش  حاجة 
اللتزام بذلك، فعلى �سبيل املثال ن�ش النظام اأنه يف حالة اإ�سدار �سهادة الوفاة فعلى 
الطبيب األ ي�سدر ال�سهادة اإل بعد التاأكد من �سبب الوفاة)41(، وبذلك يكون النظام قد 
بنّي اأن املخت�ش باإ�سدار �سهادة الوفاة هو الطبيب؛ وبذلك ق�رش هذه املهنة عليه من بني 
اأي  ب�رشف  يقوم  اأن  ال�سيديل  منع  النظام  اأن  اأي�ساً  ذلك  ال�سحيني. ومن  املمار�سني 
باململكة)41(. ومن  املهنة  له مبزاولة  اإل مبوجب و�سفة �سادرة عن طبيب مرخ�ش  دواء 
ذلك يت�سح لنا جلياً اأن النظام يف حال احلاجة اإلى اأن يخ�ش اأو يجعل مهنة مق�سورة 

)38) املادة الأولى من نظام مزاولة املهن ال�ضحية لعام )142هـ.
)39) املرجع ال�ضابق.

)40) املرجع ال�ضابق املادة 20.
)41) املرجع ال�ضابق املادة 23 من الفقرة 2.
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على فئة معينة يو�سح ذلك بالن�ش عليه؛ وبذلك تكون املواد الأخرى �ساملة لكل مزاول 
مهنة �سحية.

ومما �سيغ ب�سكل ُمتميز بنظام مزاولة املهن ال�سحية هو اأن مت و�سع قاعدة جديدة فيما 
يتعلق باملوؤهل العلمي، حيث نُ�ش على) »اأن« املوؤهل املطلوب للمهنة -يجب احل�سول 
عليه- من اأي كلية طبية اأو كلية �سيدلة اأو كلية علوم طبية تطبيقية اأو كلية �سحية اأو 
اأو  اأخرى مطلوبة ملزاولة مهن �سحيحة تعتف بها الهيئة،  اأو موؤهالت  معهد �سحي، 
احل�سول على �سهادة من اخلارج تعتف بها الهيئة()42(، وبذلك نرى اأن النظام الذي 
العلمي  املوؤهل  على  احل�سول  متطلبات  جعل  قد  ال�سحية  املهن  لكافة  ب�سموليته  تّيز 
تتوافق ومتطلبات املهنة املراد اللتحاق بها، وبذلك يكون املُنظم قد اأح�سن بجعل ذلك 
غري حم�سور على م�ستوى معني من التاأهيل العلمي؛ حيث اإن املوؤهل الواجب على 
الطبيب حتقيقه يختلف عن املوؤهل الذي يجب على املمر�ش على �سبيل املثال احل�سول 
اأتت متّمة ومف�رّشة  التنفيذية للنظام قد  اأن الالئحة  اإليه  اأن مما جتدر الإ�سارة  عليه. كما 
للنظام؛ ومن ذلك ما ن�ست عليه باأن من ميار�ش حرفة الطب ال�سعبي ل يحق له القيام 
بذلك اإل بعد اأن يح�سل على ترخي�ش من اجلهات املخت�سة)43(. وبذلك يكون النظام 
ولئحته التنفيذية قد اأحكما تنظيم كافة املهن ال�سحية مبا ل يدع جماًل ملن حتدثه نف�سه 
بالتجروؤ على مزاولة اأي نوع من املهن ال�سحية بدون اإذن نظامي اأن يقدم على ذلك)44(. 
كما اأن النظام قد اأوجب الت�سجيل على كل من يرغب يف احل�سول على رخ�سة مزاولة 
مهنة �سحية لدى الهيئة ال�سعودية للتخ�س�سات ال�سحية)45(، والتي بدورها تهدف اإلى 
تطوير الأداء املهني للممار�سني ال�سحيني واإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي؛ وذلك 

)42) املرجع ال�ضابق املادة الثانية الفقرة ب 1.
)43) الفقرة 4/2 ل من الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة املهن ال�ضحية لعام )142هـ.

)44) املادة 28 فقرة 1 من نظام مزاولة املهن ال�ضحية لعام )142هـ.
))4) املرجع ال�ضابق املادة الثانية الفقرة 3.
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كما اأ�سار اإليه نظامها)46(. وقد قامت الهيئة باإ�سدار دليل اأخالقيات مهنة الطب)47(، كما 
قامت باإ�سهامات م�سهودة يف جمال الرقي باملهن ال�سحية باململكة. وبذلك فاإن اإن�ساء 
اأ�سهم  هيئة م�ستقلة عن وزارة ال�سحة تعنى ب�سوؤون املهن ال�سحية باململكة وتطويرها 
الهيئة يف جمال معني  اأن تخ�س�ش  �سيما  املهني ول  اإثراء اجلانب  ب�سكل ملحوظ يف 
ي�سهم يف اأن يتكز ن�ساطها لتحقيق هدف التنمية للمهن ال�سحية باململكة وملزاوليها، 
اأكد عليه نظام مزاولة املهن ال�سحية لأجل الرقي مب�ستوى الكوادر ال�سحية  وذلك ما 

باململكة)48(.
))4) اأن�ضئت الهيئة وو�ضع نظامها مبوجب املر�ضوم امللكي رقم م/2 وتاريخ )/1413/2هـ، حيث ن�ضت املادة 

الثانية منه على اأن الهيئة تهدف اإلى:
1- و�ضع الربامج التخ�ض�ضية ال�ضحية املهنية واإقرارها والإ�ضراف عليها، وو�ضع الربامج للتعليم الطبي 

امل�ضتمر يف التخ�ض�ضات ال�ضحية وذلك يف اإطار ال�ضيا�ضة العامة للتعليم.
عليها  والإ�ضراف  الهيئة  عمل  لأداء  الالزمة  الفرعية  واللجان  ال�ضحية  العلمية  املجال�ش  ت�ضكيل   -2

واإقرارها وتو�ضيتها.
3- العرتاف باملوؤ�ض�ضات ال�ضحية لأغرا�ش التدريب والتخ�ض�ش فيها بعد تقوميها.

4- الإ�ضراف – من خالل اللجان واملجال�ش العلمية املتخ�ض�ضة – على المتحانات التخ�ض�ضية واإقرار نتائجها.
)- اإ�ضدار ال�ضهادات املهنية كالدبلومات والزمالت والع�ضويات �ضواء مت المتحان من قبلها مبا�ضرة اأو 

بالتعاون معها.
)- التن�ضيق مع املجال�ش والهيئات واجلمعيات والكليات املهنية ال�ضحية الأخرى داخل اململكة وخارجها.

7- تقومي ال�ضهادات ال�ضحية املهنية ومعادلتها.
8- ت�ضجيع اإعداد البحوث ون�ضر املقالت العلمية يف جمال اخت�ضا�ضها واإ�ضدار جمالت اأو دوريات خا�ضة بها.

9- امل�ضاركة يف اقرتاح اخلطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة يف املجالت ال�ضحية.
10- عقد الندوات واملوؤمترات ال�ضحفية ملناق�ضة امل�ضكالت ال�ضحية الداخلية واقرتاح احللول املالئمة لها 

ومتابعة تنفيذ التو�ضيات والقرارات ال�ضادرة ب�ضاأنها.
11- و�ضع الأ�ض�ش واملعايري ملزاولة املهن ال�ضحية مبا يف ذلك اأ�ض�ش اأخالق املهنة.

12- ت�ضجيع اإعداد الأبحاث العلمية ال�ضحية واقرتاح موا�ضيعها ودعم تلك البحوث ومتويلها كليًا اأو جزئيًا.
13- املوافقة على اإن�ضاء اجلمعيات العلمية للتخ�ض�ضات ال�ضحية.

)47) لالطالع على الدليل الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة ال�ضعودية للتخ�ض�ضات ال�ضحية:
/http://arabic.scfhs.org.sa           

)48) ن�ضت املادة ال�ضابعة من نظام مزاولة املهن ال�ضحية لعام )142هـ على التايل: »اأ. يجب على املمار�ش ال�ضحي 
ح�ضوره  ت�ضهيل  ال�ضحية  املن�ضاآت  اإدارة  وعلى  العلمية..  التطورات  يتابع  واأن  معلوماته،  تنمية  على  يعمل  اأن 

للدورات والندوات وفقًا لل�ضوابط التي حتددها الهيئة )الهيئة ال�ضعودية للتخ�ض�ضات ال�ضحية) ...«
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ومما يجدر لفت النظر اإليه اأن نظام مزاولة املهن ال�سحية لعام 1426ه� قد ا�ستحدث ما 
ي�سمى بالتاأمني التعاوين �سد الأخطاء املهنية الطبية وجعل ال�ستاك فيه اإلزامياً على جميع 
الأطباء واأطباء الأ�سنان، كما اأن النظام امتاز باملرونة يف ذلك، حيث �سمح باأن ي�سمل ذلك 
فئات اأخرى من املمار�سني ال�سحيني �رشيطة اأن ي�سدر قرار من جمل�ش الوزراء باملوافقة على 
ذلك)49(. وبالفعل فقد مت تفعيل ما ن�ش عليه النظام واأُلزم الأطباء واأطباء الأ�سنان بذلك من 
بداية العام 1431ه�)51(. وعليه يكون النظام قد اأزال عن الأطباء عبء حمل تكاليف دفع 
الغرامات املالية اأو الدية اأو الأرو�ش الناجتة عن اأخطائهم الطبية، باأن يتم ذلك من خالل اجلهة 
املوؤمن لديها، مما من �ساأنه اأن ي�ساعد الأطباء يف اأداء مهامهم ب�سكل مينعهم من تكّبد خ�سائر 

مالية ل طاقة لهم بها ول �سيما اأن معظم الأخطاء الطبية حتدث ب�سكل غري عمدي)51(.
وال�سيدلة  الطب  مهنة  نّظم  قد  احلايل  ال�سحية  املهن  مزاولة  نظام  يكون  وبذلك 
مما  احلديثة  الطبية  امل�سائل  من  كثرياً  وعالج  مو�سع  ب�سكل  ال�سحية  املهن  من  وغريها 
تكفل  التي  الأُطر  لها  وو�سع  باململكة،  ال�سحية  املهن  تطوير  يف  فّعال  وب�سكل  اأ�سهم 
القيام مبزاولة املهنة ب�سكل حُتمى فيه حقوق مزاويل املهن ال�سحية واملر�سى على حد 
ل وو�سع قواعد لبع�ش امل�سائل املتعلقة  �سواء، كما اأن �سدور الالئحة التنفيذية قد ف�سّ
بتطبيق النظام مما اأ�سهم ب�سكل اإيجابي يف اأن تكون مزاولة مهنة الطب وال�سيدلة واملهن 
ال�سحية الأخرى خا�سعة لنظام موحد من �ساأنه اأن ي�ساعد على اأن تُ�سغل املهن ال�سحية 
من ِقبل من هم اأهل لها، واأن يكون ذلك ب�سكل نظامي مما يحد من اأن يتجراأ على مزاولة 

املهنة من هم غري موؤهلني لذلك، ويعطى الثقة التامة بالنظام ال�سحي باململكة.

)49) املرجع ال�ضابق املادة 41.
)0)) عثمان الربيعة وفالح الفالح. النظام ال�ضحي ال�ضعودي ن�ضاأته تطوره والتحديات التي يواجهها )دار العلوم 

للطباعة والن�ضر، الطبعة الأولى 1431هـ) ، �ش189-188.
)1)) الدكتور خالد امل�ضيقيح. بحث بعنوان )ت�ضمني الطبيب يف �ضوء ال�ضريعة الإ�ضالمية) )جملة العدل، العدد 

)) ، �ش23-1.
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املبحث الثاين:
جهات التقا�شي يف امل�شائل الطبية باململكة

بعد الفراغ من بيان التطوير الذي مّر به تنظيم مهنة الطب وال�سيدلة باململكة و�سوًل 
اإلى التنظيم احلايل، يف هذا البحث �سيكون احلديث عن اجلهات التي اأُنيط بها مهمة 

التقا�سي يف امل�سائل الطبية منذ بداية التنظيم للمهن ال�سحية حتى الوقت احلا�رش.
فمن خالل ما وقفت عليه من م�سادر حول ذلك مل اأجد مرجعاً يوؤرخ اأو يبنّي ب�سكل 
فلذلك  �لطبية.  بامل�شائل  �ملتعلنّقة  �ملنازعات  يف  �لق�شاء  بها  �ملنوط  �جلهات  ما  و��شح 
اعتمدت يف بحثي هذا على ن�سو�ش املواد يف كل نظام �سادر والتي تتعلق باجلهات 
الق�سائية التي يكون لها الخت�سا�ش بالف�سل يف الق�سايا الطبية، كما اعتمدت على ما 
وجدته يف كتاب فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ املفتي ورئي�ش الق�ساة حممد بن اإبراهيم 
اآل ال�سيخ – رحمه اهلل – بحكم اأن �سماحته كان املرجع الأعلى للق�ساء باململكة اإبان 
تروؤ�سه لرئا�سة الق�ساء باململكة من عام 1376ه� حتى وفاته – رحمه اهلل – عام 1389ه�، 
وعليه راأيت اأن اأق�ّسم هذا املبحث اإلى ق�سمني: الأول حتت عنوان )مرحلة املحاكم(، 

والآخر )مرحلة اللجان الإدارية ذات الخت�سا�ش الق�سائي(.

اأوًل: مرحلة املحاكم:

مهنة  مزاولة  بتنظيم  ال�سادرة  الأنظمة  على  اطالعي  من  عليه  وقفت  ما  خالل  من 
�مل�شائل  بالف�شل يف  بها  �لتي كان منوط  �أن �جلهة  �ت�شح يل  باململكة  �لطب و�ل�شيدلة 
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الطبية هي املحاكم؛ وعلى وجه اخل�سو�ش ما كان ي�سمى باملحكمة امل�ستعجلة)52(.
فقد ن�ش نظام ممار�سة الطب ال�سادر يف عام 1354ه� على اأن )املحاكم امل�ستعجلة 
العقوبات  اأحكام  وتطبيق  الأ�سولية  املحاكمات  اإج��راء  يف  املخت�ش  املرجع  هي 
عام  يف  ال�سادر  ال�سيدلة  تعاطي  نظام  اأن  كما  النظام)53(.  هذا  يف  عليها  املن�سو�ش 
ل�سنة  اخلفيف  واحلب�ش  النقدي  اجلزاء  دفع  يف  القرار  اإعطاء  )اأن  على  ن�ش  1354ه� 
واإغالق ال�سيدليات و�سبط الأدوية هو من حقوق املحاكم امل�ستعجلة..()54(، وبذلك 
يت�سح اأن النظامني ن�سا على اأن الخت�سا�ش الق�سائي يكون للمحاكم امل�ستعجلة، ومما 
يوؤكد ذلك اأن �سماحة رئي�ش الق�ساة اآنذاك ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ –رحمه 
اهلل – قد دقق حكم بتاريخ 1382/11/29ه� وال�سادر من املحكمة امل�ستعجلة بجدة 
مل  واإن  هذا  �سعبي)55(،  طبيب  ِقبل  من  بالنار  كيه  عن  ناجمة  مري�ش  وفاة  يف  للف�سل 
تكن قد نُظمت مهنة الطب ال�سعبي ب�سكل دقيق حتت نظام ممار�سة الطب ال�سادر عام 
اأنه يطّبق على عدة فئات ومنهم )الطبيب()56(،  النظام ن�ش على  اإن  1354ه�، حيث 
اأي فرع من  اأن )كل �سخ�ش ميار�ش  اأي�ساً ن�ش على  اأن النظام  واللفظ عام هنا، كما 
فروع الطب من غري اإذن م�سلحة ال�سحة العامة يعاقب..()57(، وذلك يدلنا على اأن 

)2)) الرجاء الطالع على بحثنا املعنون بــ«جهات التقا�ضي باململكة العربية ال�ضعودية الت�ضكيل والخت�ضا�ش 
واأنظمة التقا�ضي« )جملة القانون العدد ال�ضابع لعام 2007م) ، حيث اإن اأول تنظيم للمحاكم �ضدر يف عام 
)134هـ، كذلك فاإن نظام تركيز م�ضوؤوليات الق�ضاء ال�ضرعي ال�ضادر يف 1372/1/24هـــ بنينّ يف املادة 
82 اأن املحكمة امل�ضتعجلة الأولى تخت�ش بالف�ضل فيما اأحيل اإليها من عقوبات تعزيرية مبوجب الأنظمة 

الأخرى. )مت اإلغاء املادة مبوجب نظام املرافعات ال�ضرعية احلايل ال�ضادر يف 20/)/1421هـ) .
)3)) املادة التا�ضعة ع�ضرة من نظام ممار�ضة الطب لعام 4)13هـ.

)4)) املادة )) من نظام تعاطي مهنة ال�ضيدلة لعام 4)13هـ
اآل ال�ضيخ، جمع وترتيب حممد بن  )))) القرار رقم 1932، فتاوى ور�ضائل �ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم 

قا�ضم )مطبعة احلكومة مبكة املكرمة، الطبعة الأولى عام 1399هـ) ، املجلد الثامن، �ش103.
)))) املادة الثانية فقرة ب من نظام ممار�ضة الطب لعام 4)13هـ.

)7)) املرجع ال�ضابق املادة ال�ضاد�ضة ع�ضر فقرة اأ.
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الف�سل يف الأ�رشار الناجتة عن مزاولة مهنة الطب بغ�ش النظر عن م�سمى املهنة كانت 
الأ�سيل  الخت�سا�ش  كانت �ساحبة  املحاكم  اأن  نرى  وبذلك  املحاكم.  ل�سلطة  تخ�سع 

للف�سل يف الق�سايا الطبية وذلك لفتة من الزمن.

ثانيًا: مرحلة اللجان الإدارية ذات الخت�شا�ص الق�شائي:

من خالل ما اأطلعت عليه من اأنظمة طبية باململكة ات�سح يل اأن فكرة وجود اللجان 
كانت �سابقة لفكرة اأن يحال الف�سل يف الق�سايا الطبية للمحاكم، حيث اإن نظام م�سلحة 
ما  اأوجد  1345/7/14ه���  يف  العايل  بالت�سديق  ال�سادر  والإ�سعاف  العامة  ال�سحة 
ي�سمى ب�)اللجان ال�سحية الق�سائية()58(، على اأن ت�سم يف ت�سكيلها طبيباً ومدير �رشطة 
ورئي�ش بلدية وطبيب حمجر وذلك بكل مدينة)59(. كما اأن هذه اللجان كانت تخت�ش 
بالتايل: )تنفيذ القرارات ال�سادرة عن املجل�ش ال�سحي العايل، وتقرير ما يجب عمله 
ال�سحية  باملخالفات  واحلكم  اللجنة  لهذه  التابعة  املديرية  يف  ال�سحية  للحالة  بالن�سبة 
وتنفيذها وفقاً لنظام الق�ساء ال�سحي()61(. كما اأن للجنة اأن حتكم اإما بالغرامة اأو احلب�ش 
اأو اإغالق املحل واأن قراراتها واجبة النفاذ)61(. وعليه يت�سح اأن فكرة وجود جلنة طبية 
ق�سائية متخ�س�سة كانت �سابقة لفكرة تويل املحاكم الف�سل يف الق�سايا الطبية، حيث 
اإنه مل يحل الخت�سا�ش للف�سل يف الق�سايا الطبية للمحاكم اإل لحقاً مبوجب ما ن�ش 

عليه نظام ممار�سة الطب 1354ه� ونظام تعاطي ال�سيدلة يف عام 1354ه�.

)8)) املادة 9) من نظام م�ضلحة ال�ضحة العامة والإ�ضعاف لعام 4)13هـ، حيث ن�ضت على »تت�ضكل يف كل من 
العا�ضمة واملدينة وجدة وغريها من املدن جلنة ت�ضمى )اللجنة ال�ضحية الق�ضائية) رئي�ضها الأول اأكرب 

موظف اإداري ورئي�ضها الثاين رئي�ش الأطباء«.
)9)) املرجع ال�ضابق املادة 71.
)0)) املرجع ال�ضابق املادة 72.
)1)) املرجع ال�ضابق املادة 73.
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وال�سوؤال الذي يثار هنا هو متى عادت فكرة وجود جلنة ق�سائية للف�سل يف الق�سايا 
الطبية للظهور مرة اأخرى؟

قبل اطالعي على الأنظمة الطبية باململكة ب�سكل دقيق كنت اأح�سب من الوهلة الأولى 
اأن املحاكم ظل لها حق الف�سل يف الق�سايا الطبية اأو ق�سايا ال�سيدلة حتى �سدور نظام 
مزاولة مهنة ال�سيدلة والإجتار بالأدوية وامل�ستح�رشات الطبية عام 1398ه� فيما يخ�ش 
ق�سايا ال�سيدلة، ونظام مزاولة مهنة الطب الب�رشي وطب الأ�سنان 1419ه� فيما يخ�ش 
الق�سايا الطبية. ولكن ومن خالل رجوعي اإلى ما �سدر عن �سماحة املفتي ال�سيخ حممد 
بن اإبراهيم اآل ال�سيخ ات�سح يل اأن فكرة وجود جلنة طبية ق�سائية خمت�سة لتقييم الأخطاء 
الطبية وجدت لها طريقاً اإلى الظهور مرة اأخرى يف عام 1382ه�؛ حيث تلقى �سماحته – 
رحمه اهلل – خطاباً من رئي�ش رئا�سة جمل�ش الوزراء برقم 7153 وتاريخ 1382/4/23ه� 
ُمتعلقاً بالطلب من �سماحته – رحمه اهلل – تعيني ع�سو �رشعي باللجنة الفنية الطبية، 
حيث اإن اخلطاب الوارد ل�سماحته ن�ش على اأنه تت موافقة امللك �سعود – رحمه اهلل – 
على اأن )ت�سكل جلنة فنية طبية تقوم بدرا�سة حوادث الوفاة التي حت�سل اأثناء العمليات 
فنية  اأ�سياء  تعترب  احلوادث  هذه  لأن  وذلك  جتاهها؛  امل�سوؤوليات  وحتدد  وقدراً،  ق�ساًء 
تتعلق ب�سميم الفن الطبي الذي ل يدرك اأ�رشاره اإل الأطباء الذين مار�سوا مهنة الطب 
مدة طويلة، واأن تكون هذه اللجنة مكونة من ال�سحة والدفاع واملعارف، وين�سم اإلى 
هذه اللجنة ع�سو �رشعي، وعندما يتقدم �سخ�ش ب�سكواه تنظر هذه اللجنة ال�سكوى 
وت�سدر حكمها، ويكون احلكم قطعياً ُيلزم الطرفان بتنفيذه()62(. وبذلك نرى اأن فكرة 
العودة اإلى وجود جلان ق�سائية متخ�س�سة بالف�سل يف الق�سايا الطبية عادت للظهور مرة 
اأخرى بالرغم من اأن نظام ممار�سة الطب 1354ه� ونظام تعاطي مهنة ال�سيدلة 1354ه� 
)2)) التقرير رقم )193 فتاوى ور�ضائل �ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�ضيخ، جمع وترتيب حممد بن 

قا�ضم )مطبعة احلكومة مبكة املكرمة، الطبعة الأولى عام 1399هـ) ، املجلد الثامن، �ش)10.
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كانا �ساريي التنفيذ اآنذاك واأنهما ن�سا على اأن املحكمة امل�ستعجلة هي اجلهة املخت�سة 
بالتقا�سي. وبالرغم من ذلك فقد عني �سماحته – رحمه اهلل – ال�سيخ حممد بن جبري 
– رحمه اهلل – ع�سواً باللجنة. ومع ذلك راأى ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ – 
رحمه اهلل – اأن القرار ال�سادر عن تلك اللجنة يجب رفعه اإلى املحاكم ال�رشعية؛ لأن 

يف ذلك )ال�سمان للم�سلحة وبراءة للذمة التي يهدف اجلميع اإليها()63(.
وعليه ال�سوؤال هنا هل مت بعد ذلك اإحالة الف�سل يف ق�سايا الأخطاء الطبية اإلى اللجنة 
فقط دون الرجوع للق�ساء )كما ن�ش عليه الأمر ال�سامي باأن اأحكام اللجنة قطعية(؟ اأم 
اأن اللجنة كانت مبثابة جهة تقا�سي من الدرجة الأولى واأن الأطراف لهم حق التظلم 
اأمام املحاكم اأو ديوان املظامل اأو الوزير املخت�ش؟ اأم اأن اللجنة اكتفت باأن تقوم بدرا�سة 
ال�سكوى واإبداء الراأي )كجهة ا�ست�سارية فقط( واإحالة ما تراه اإلى الق�ساء للف�سل يف 

الق�سية حمل النزاع؟
ما تو�سلت اإليه )واآمل ِمن َمن لديه معلومات عن ذلك تزويدي وتزويد القراء بها( 
قبل  لأنه  الطبية، وذلك  الق�سايا  الف�سل يف  لها  اأحيل  الوقت  ذلك  منذ  اللجنة  اأن  هو 
�سدور نظام ممار�سة مهنة الطب الب�رشي وطب الأ�سنان لعام 1419ه� كان يف�سل يف 

الق�سايا الطبية من ِقبل جلنة طبية ق�سائية)64(.
الأنظمة  الن�ش عليه وتنظيمه يف  الق�سائية مت  الطبية  اللجان  اأن وجود  نرى  وبذلك 
الالحقة، حيث ن�ش نظام مزاولة مهنة ال�سيدلة والإجتار بالأدوية وامل�ستح�رشات الطبية 
تطبيق  خمالفة  عن  الناجتة  املخالفات  يف  للف�سل  جلنة  ي�سكل  اأن  على  1398ه���  لعام 

)3)) املرجع ال�ضابق، �ش107.
اإلى ذلك ال�ضيخ الدكتور هاين اجلبري يف بحثه الأخطاء الطبية يف ميزان الق�ضاء )جملة العدل،  اأ�ضار   ((4(
العدد 22 لعام )142هـ) ، �ش140-3)1. بقوله »وهذا النظام )نظام مزاولة مهنة الطب الب�ضري وطب 

الأ�ضنان لعام 1409هـ) يرتب ويقرر واقع اللجنة ل يبتدئها فوجودها �ضابق للنظام مبدة طويلة«.
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النظام واأن تتكون اللجنة من ثالثة اأع�ساء اأحدهم قانوين)65(، ولكن النظام مل يطلق 
ا�سماً على هذه اللجنة. كما اأن النظام بنّي اأن القرارات ال�سادرة من اللجنة بالغرامة اأو 
امل�سادرة تكون نهائية ل يحق ا�ستئنافها، اأما القرار ال�سادر باحلب�ش فيجوز ا�ستئنافه اأمام 
ال�سيدلة  ق�سايا  بالف�سل يف  هنالك جهة خمت�سة  اأ�سبحت  اأنه  اأي  املظامل)66(.  ديوان 
وبذلك فاإن الخت�سا�ش اأحيل لها وال�ستئناف من القرارات ال�سادرة منها اأحيل لديوان 

املظامل مبوجب ما ن�ش عليه النظام ومل يعد للمحاكم عالقة بذلك.
مهمة  اأ�سند  لعام 1419ه�  الأ�سنان  الب�رشي وطب  الطب  مهنة  مزاولة  نظام  اإن  ثم 
اللجنة  تتكون  اأن  على  ال�رشعية()67(،  الطبية  )اللجنة  اإلى  الطبية  الق�سايا  يف  الف�سل 
الطبية ال�رشعية من خم�سة اأع�ساء، حيث يراأ�ش اللجنة قا�ٍش ل تقل درجته عن قا�ش 
نظامي وطبيبان من  باللجنة وهم م�ست�سار  اأع�ساء  والبقية هم  العدل،  يعّينه وزير  )اأ( 
ذوي اخلربة والكفاءة يعّينهم وزير ال�سحة وع�سو هيئة تدري�ش من اإحدى كليات الطب 
ال�رشعية  الطبية  اللجنة  ا�ستمل اخت�سا�ش  العايل)68(. وقد  التعليم  يعّينه وزير  باململكة 
على الف�سل يف »1- الأخطاء الطبية املهنية التي ترفع بها مطالبة باحلق اخلا�ش )دية، 
تعوي�ش، اأر�ش(. 2- الأخطاء الطبية املهنية التي ينتج عنها وفاة، اأو تلف ع�سو من اأع�ساء 
اجل�سم، اأو فقد منفعته، اأو بع�سها حتى ولو مل تكن هناك دعوى باحلق اخلا�ش()69(. كما 
اأن النظام اأعطى الأطراف حق التظّلم من القرار ال�سادر اأمام ديوان املظامل خالل �ستني 
يوماً من تاريخ الإبالغ به)71(. وعليه فاإن الخت�سا�ش اأحيل لها والتظّلم من القرارات 

)))) املادة 3) من نظام مزاولة مهنة ال�ضيدلة والإجتار بالأدوية وامل�ضتح�ضرات الطبية لعام 1398هـ.
)))) املرجع ال�ضابق املادة )).

)7)) املادة 34 من نظام مزاولة مهنة الطب الب�ضري وطب الأ�ضنان لعام 1409هـ.
)8)) املرجع ال�ضابق املادة 34.
)9)) املرجع ال�ضابق املادة )3.
)70) املرجع ال�ضابق املادة )3.
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ال�سادرة منها اأحيل لديوان املظامل ومل تعد للمحاكم عالقة بذلك. وبذلك يكون حتى 
ق�سايا  يف  للف�سل  جلنة  هنالك  كانت  احلايل  ال�سحية  املهن  مزاولة  نظام  �سدور  قبل 

ال�سيدلة والأخرى للف�سل يف الق�سايا الطبية.

الو�شع احلايل منذ عام 1426هـ:

يف ظل تطبيق نظام مزاولة املهن ال�سحية ال�سادر يف عام 1426ه�، فقد عزز النظام 
اأن  على  ن�ش  النظام  اإن  حيث  ق�سائية،  للجنة  الق�سائي  الخت�سا�ش  يكون  اأن  فكرة 
راأى  ال�سعودي  املُنظم  اأن  نرى  وبذلك  ال�رشعية()71(.  ال�سحية  )الهيئة  بذلك  يخت�ش 
اأن يكون الخت�سا�ش الق�سائي بالف�سل يف املنازعات ال�سحية منوطاً بهيئة م�ستقلة عن 
املحاكم باململكة. وبناًء على ما ن�ش عليه النظام، فاإن الهيئة ال�سحية ال�رشعية تت�سكل 
من خم�سة اأع�ساء )اأو �سبعة اأع�ساء اإذا كانت الق�سية تتعلق بال�سيدلة(؛ يراأ�سهم قا�ٍش 
ل تقل درجته عن قا�سي )اأ( ي�سميه وزير العدل وبقية اأع�ساء الهيئة ال�سحية ال�رشعية 
هم ع�سو هيئة تدري�ش بكلية طب ي�سميه وزير التعليم العايل وم�ست�سار نظامي وطبيبان 
للهيئة  ينظم  ال�سيدلة  تتعلق مبهنة  الق�سية كانت  اأن  ال�سحة، ويف حالة  ي�سميهم وزير 
ع�سو هيئة تدري�ش من اإحدى كليات ال�سيدلة ي�سميه وزير التعليم العايل و�سيديل ذو 
خربة وكفاءة ي�سميه وزير ال�سحة)72(. كما بّينت الالئحة التنفيذية للنظام طريقة املرافعة 
العام ميثله موظف من  اأن الدعاء  الطبية ال�رشعية)73(. كما  الهيئة  اأمام  و�سري الدعوى 
وزارة ال�سحة يعنّي بقرار من وزير ال�سحة)74(. اأما من ناحية اخت�سا�ش الهيئة فهو كما 
�سبق واأن نُ�ش عليه بنظام مزاولة مهنة الطب الب�رشي وطب الأ�سنان لعام 1419ه�، اإل 

)71) املادة 33 من نظام مزاولة املهن ال�ضحية لعام )142هـ.
)72) املرجع ال�ضابق.

)73) الالئحة التنفيذية للمادة 40 من نظام مزاولة املهن ال�ضحية لعام )142هـ.
)74) املادة )3 من نظام مزاولة املهن ال�ضحية لعام )142هـ.
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اأن النظام احلايل وبحكم اأنه اأتى ب�سكل ي�سمل تنظيم كافة املهن ال�سحية فقد ا�ستبدل 
عبارة )الأخطاء الطبية املهنية ال�سحية()75( لتتوافق والهدف الذي من اأجله و�سع النظام 
احلايل الذي ينظم كافة املهن ال�سحية باململكة، كما اأن النظام كالنظامني ال�سابقني له)76( 
اأعطى الأطراف احلق يف التظّلم من القرار ال�سادر من الهيئة اأمام ديوان املظامل خالل 
�ستني يوماً من تاريخ الإبالغ به)77(. كما اأنه ن�ش على اإلغاء العمل بنظام مزاولة مهنة 
مهنة  مزاولة  ونظام  1398ه�  لعام  الطبية  وامل�ستح�رشات  بالأدوية  والإجت��ار  ال�سيدلة 

الطب الب�رشي وطب الأ�سنان لعام 1419ه�)78(.
ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن ت�سكيل اللجنة اأو الهيئة ال�سحية ال�رشعية ما هو اإل امتداد 
مع التطوير ملا ن�ش عليه خطاب رئي�ش رئا�سة ديوان جمل�ش الوزراء رقم 7153 وتاريخ 
اأن  اآنذاك، حيث جند  الق�ساة  رئا�سة  ورئي�ش  املفتي  ل�سماحة  املوجه  1382/4/23ه��� 
اللجنة املقتح ت�سكيلها حينه تتكون من اأع�ساء من وزارة ال�سحة والدفاع واملعارف، 
الطب  مهنة  مزاولة  نظام  عليه  ن�ّش  ما  مع  ذلك  ومبقارنة  اإلى ع�سو �رشعي،  بالإ�سافة 
الب�رشي وطب الأ�سنان لعام 1419ه� ونظام مزاولة املهن ال�سحية لعام 1426ه� احلايل، 
واأن ع�سو  العدل،  وزير  قبل  املُعني من  القا�سي  الآن  ميثله  ال�رشعي  الع�سو  اإن  حيث 
يعينهم وزير  الذين  ال�سيادلة  اأو  والأطباء  النظامي  امل�ست�سار  ميثله حالياً  ال�سحة  وزارة 
الطب  بكليات  التدري�ش  هيئة  اأع�ساء  حالياً  فيمثله  املعارف  وزارة  ع�سو  اأما  ال�سحة، 
اإلغاء  اأو ال�سيدلة الذين يعّينهم وزير التعليم العايل، واأما ع�سو وزارة الدفاع فقد مت 

ع�سويته. وبذلك يت�سح جلياً اأن الهيئة عبارة عن تطوير ملا كان معموًل به �سابقاً.

))7) املرجع ال�ضابق املادة 34.
والإجتار  ال�ضيدلة  ونظام مزاولة مهنة  لعام 1409هـ،  الأ�ضنان  الب�ضري وطب  الطب  ))7) نظام مزاولة مهن 

بالأدوية وامل�ضتح�ضرات الطبية لعام 1389هـ.
)77) املادة )3 من نظام مزاولة املهن ال�ضحية لعام )142هـ.

)78) املرجع ال�ضابق املادة 42.
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ومما اأراه اأن يحال الخت�سا�ش يف الق�سايا الطبية اإلى املحاكم لأنها جهة الخت�سا�ش 
الأ�سيلة ك�سلطة ق�سائية بالدولة؛ ولعل مما يوؤيد ذلك اأن النظام الق�سائي اجلديد ال�سادر 
مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/78 وتاريخ 1428/9/19ه� ن�ش على اإمكانية اإن�ساء 
دوائر متخ�س�سة باملحاكم العامة)79(، ومن ذلك الدوائر املخت�سة بحوادث ال�سري، فاأرى 
اأن يكون على غرار ذلك اأن يتم و�سع دوائر طبية للف�سل يف الق�سايا الطبية يتولها 
ق�ساة خمت�سون يف جمال القانون الطبي، وذلك ل يعني اأن يتم ال�ستغناء عن خريات 
اإذا لزم الأمر)81(  يتم ال�ستعانة بهم  ال�سيادلة، بل  اأو  اأو الأطباء  ال�سابقني  امل�ست�سارين 
)فا�ساألوا اأهل الذكر اإن كنتم ل تعلمون()81(، كما اأن ذلك يعطي الأطراف حق احل�سول 
على مزايا درجات التقا�سي، حيث يتمكنون من ا�ستئناف احلكم ال�سادر اأمام حماكم 
الإدارية ذات  اللجان  اأن وجود عدد كبري من  اأخرى. كما  فيه مرة  للف�سل  ال�ستئناف 
الخت�سا�ش الق�سائي من �ساأنه اإرباك العمل الق�سائي باململكة من اإيجاد جهات يتداخل 
عملها مع الق�ساء، واأن ذلك من �ساأنه ت�ستيت الق�ساء بني عدة جهات، حيث اإن الأولى 
اأن يحال ذلك اإلى جهاز الدولة الق�سائي فقط ممثاًل باملحاكم املتخ�س�سة كجهة ق�ساء 

العام وديوان املظامل كجهة ق�ساء اإداري.
كما اأرى اأنه ل �سري من وجهة نظري يف ال�ستفادة من خربات الغري يف جمال تنظيم 
مزاولة املهن ال�سحية ما مل يتعار�ش ذلك مع الكتاب وال�سّنة واإجماع الأمة)82(، فكل 
ما كان من �ساأنه اإقامة العدل واحلكم بالق�سط وامل�ساواة فهو من ال�رشع املطهر الذي من 

)79) املادة التا�ضعة ع�ضرة من نظام الق�ضاء لعام 1428هـ، حيث ن�ضت على »توؤلف املحاكم العامة يف املناطق 
من دوائر متخ�ض�ضة..«

)80) مقالنا بعنوان »وقفة مع دور امل�ضت�ضارين« )جملة القانون، العدد العا�ضر لعام 2008م) .
)81) �ضورة النحل الآية 43.

)82) يرجع يف تف�ضيل ذلك اإلى بحثنا يف املاج�ضتري والذي كان عنوانه »تقنني كيفية التعامل مع املر�ضى يف حالة 
الطوارئ باململكة العربية ال�ضعودية درا�ضة مقارنة بني الفقه الإ�ضالمي والقانون الإجنليزي«.
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اأ�سمى اأهدافه العدل )فاأي طريق ا�ستخرج بها العدل والق�سط فهي من الدين ولي�ست 
خمالفة له، فال يقال: اإن ال�سيا�سة العادلة خمالفة ملا نطق به ال�رشع، بل هي موافقة ملا جاء 
به، بل هي جزء من اأجزائه..()83(، لذا فاإنه من الأحرى بنا الطالع على ما تو�سل له 
الغري يف جمال تنظيم املهن ال�سحية وما و�سع من تنظيمات لها فما كان منه ل يتعار�ش 
مع ال�رشع املطهر ويحقق مبداأ العدالة يتم ال�ستفادة منه وما مل يكن كذلك فيطرح ول 
ينظر له؛ لأن من الأجدر اأن ُيبداأ من حيث ما و�سل له الغري ويتم التحديث والتطوير. 
فقد بنّي العالمة ابن قيم اجلوزية يف كتابه )الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�رشعية( اأن 
»ال�سيا�سة نوعان: �سيا�سة ظاملة، فال�رشيعة حتّرمها، و�سيا�سة عادلة تخرج احلق من الظامل 

الفاجر فهي من ال�رشيعة، علمها من علمها وجهلها من جهلها«)84(.
كما اأورد – رحمه اهلل – يف الكتاب عينه ما ن�سه »وقال ابن عقيل يف الفنون: جرى يف 
اإمام.  اأنه هو احلزم، ول يخلو من القول به  جواز العمل يف ال�سلطنة بال�سيا�سة ال�رشعية 
فقال ال�سافعي: ل �سيا�سة اإل ما وافق ال�رشع، فقال ابن عقيل: ال�سيا�سة ما كان فعاًل يكون معه 
النا�ش اأقرب اإلى ال�سالح واأبعد عن الف�ساد، واإن مل ي�سعه الر�سول، ول نزل به وحٌي، فاإن 
اأردت بقولك )اإل ما وافق ال�رشع( اأي مل يخالف ما نطق به ال�رشع ف�سحيح، واإن اأردت: 
ل �سيا�سة اإل ما نطق به ال�رشع فغلط وتغليط لل�سحابة. فقد جرى من اخللفاء الرا�سدين من 
القتل ما ل يجحده عامل بال�سنن، ولو مل يكن اإل حتريق )اخلليفة( عثمان امل�ساحف، فاإنه 

كان راأياً اعتمدوا فيه على م�سلحة الأمة، وحتريق )اخلليفة( علي للزنادقة..«)85(.
و�سّنة  اهلل  كتاب  يف  ورد  ما  فح�سب  لي�ش  ال�رشع  اأن  نرى  اجلليل  العامل  بّينه  فمما 
نبيه، بل عالوة على ذلك كل ما ل يتعار�ش معهما مما جرت العادة اأن ي�سا�ش به النا�ش 

)83) ابن قيم اجلوزية »الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية« )دار احلديث، الطبعة الأولى، 1423هـ) ، �ش18.
)84) املرجع ال�ضابق �ش10.

))8) املرجع ال�ضابق �ش18-17.
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وت�رشف به اأمورهم بالعدل والأخذ على يد الظامل، واأن ل يتك الأمر بدون ما ينظمه 
بني  العدل  حتقيق  �ساأنه  من  اأمر  فكل  وتعامالتهم.  اأمورهم  ينظم  منهج  للنا�ش  وي�سن 
النا�ش )اإن اهلل ياأمر بالعدل والإح�سان واإيتاء ذي القربى وينهى عن الفح�ساء واملنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون()86(، وقال تعالى: )اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا الأمانات 
اإلى اأهلها واإذا حكمتم بني النا�ش اأن حتكموا بالعدل اإن اهلل نعما يعظكم به اإن اهلل كان 

�سميعاً ب�سرياً()87( هو مما يرغب فيه الدين وياأمر به.

مقرتحات واآمال:

املتعلقة  امل�سادر  ندرة  ذلك  ومن  م�ساكل  لعدة  تعر�ست  للبحث  كتابتي  خالل  من 
الأهمية  من  الرغم  على  كاف  ب�سكل  له  يتطرق  مل  املو�سوع  اإن  حيث  باملو�سوع، 
الفروع  كافة  يف  للمملكة  احلافل  التنظيمي  التاريخ  على  ال�سوء  لت�سليط  الق�سوى 

النظامية وبالأخ�ش الطبي منها، وعليه فاإين اأقتح ما يلي:
الطبي  التنظيم  مو�سوع  عن  والبحث  للكتابة  الباحثني  ت�سجيع  على  العمل   -1
والقانون(  ال�رشيعة  )كليات  العليا  الدرا�سات  طلبة  حّث  ذلك  ومن  باململكة؛ 
على القيام بذلك وبحث ا�ستيعاب النظام احلايل للم�سائل الطبية املثارة باململكة، 
التطّرق ل�رشح نظام مزاولة املهن ال�سحية لعام 1426ه�، وكذلك  وبالأخ�ش 
البحث فيما ورد عن فقهاء امل�سلمني وكيفية معاجلتهم للق�سايا الطبية من منظور 

ق�سائي و�رشعي.
2- تدري�ش مادة القانون الطبي والأخالق الطبية بكليات واأق�سام الأنظمة وال�رشيعة 

والكليات ال�سحية مبختلف تخ�س�ساتها.
))8) �ضورة النحل الآية 90.

)87) �ضورة الن�ضاء الآية 8).
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3- العمل على عقد ندوات وموؤترات ب�سكل دوري كالذي مت عقده بجامعة الإمام 
حممد بن �سعود الإ�سالمية وجامعة طيبة للنظر يف امل�ستجدات الطبية، وكذلك 

التنظيم الطبي باململكة.
بن�رش  ال�رشعية(  ال�سحية  والهيئة  ال�سحة  )وزارة  املخت�سة  اجلهات  تقوم  اأن   -4
الر�سمي للوزارة،  باململكة؛ وذلك على املوقع  الطبية  اإح�ساءات عن الأخطاء 
املهتمني والباحثني؛  ِقبل  تتم درا�سة هذه الإح�ساءات وحتليلها من  اأن  بغر�ش 

وذلك للعمل على تفادي الأخطاء الطبية م�ستقباًل واإيجاد حلول لها.
5- اأن تقوم الهيئة ال�سحية ال�رشعية على غرار ما قامت به وزارة العدل م�سكورة 
التعّرف على  الباحثني يف  �ساأنه م�ساعدة  ال�سادرة عنها مما من  القرارات  بن�رش 
املهن  مزاولة  نظام  تطبيق  كيفية  وكذلك  فيها،  الف�سل  وكيفية  الق�سايا  نوعية 

ال�سحية لعام 1426ه�.
6- العمل على تثقيف املجتمع والكوادر ال�سحية عن مو�سوع الأخطاء الطبية مما من 
�ساأنه زيادة الوعي والإدراك للتقليل من خماطر وقوع الأخطاء الطبية وتفاديها 
املمار�ش  به  اأن ما يقوم  للتعّرف على  العامة  الوعي لدى  قبل وقوعها مما يزيد 

ال�سحي يتوافق مع ما ن�ست عليه الأنظمة باململكة اأم ل.
7- يف حالة التطّرق مل�سائل الأخطاء الطبية يف ال�سحافة اآمل اأن يكون ذلك ب�سكل 
مو�سوعي بحيث تنقل الواقعة كما حدثت، دون احلكم عليها ما اإذا كانت خطاأً 
اأم ل، لأن ذلك من �ساأن الهيئة ال�سحية ال�رشعية؛ ولأن ذلك مما يوؤثر على الراأي 
ل  الوقائع  نقل  مهمتها  ال�سحافة  واأن  بال�سحافة  املن�سورة  الق�سايا  حيال  العام 

التحقيق واحلكم عليها.


