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Abstract: 

Conjoined twins is a rich field for medical studies in an attempt to find out the underlying causes and the 

associated medical problems from the moments of pregnancy, childbirth, and beyond. The issue of separating these 

twins has also become an issue of legal controversy, especially when talking about the civil liability arising from 

the operations of separating these twins. This study deals with introducing conjoined twins and determining the 

extent of the legality and legitimacy of performing the operations to separate these twins based on the following 

question: Is talking about these twins nothing but talking about one person with additional organs or two people 

whose members have joined together and must be separated so that each of them can practice his life normally and 

he must determine the legal consequences of separating these twins if one of them is to be sacrificed. The 

operations of separating conjoined twins are the subject of a wide legal debate between supporters and opponents, 

but in the Jordanian legislation we do not find a text that helps us determine the responsibility of the doctor or 

surgeon for deaths and disruptions that may affect one or both twins as a result of the separation process, except for 

what is found in the traditional rules governing For tort, in light of the legal texts of the Jordanian Penal Code and 

the laws regulating medical work. However, these rules, as they are now, require some amendments as a whole in 

order for the judge to determine the civil liability arising from the operations of separating conjoined twins . 
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 :الملخص
ات الطبية, في محاولة الوقوف على األسباب الكامنة وراء تكونها والمشكالت الطبية المرافقة لها منذ إن التوائم الملتصقة حقالا خصباا للدراس

ا عند الحديث المسؤولية المدني ا خصوصا ة لحظات الحمل والوضع وما بعد ذلك. وقد أصبحت مسألة فصل هذه التوائم مثيرة للجدل القانوني أيضا
. تتناول هذه الدراسة التعريف بالتوائم الملتصقة والوقوف على مدى مشروعية إجراء عمليات فصل هذه التوائم المترتبة على عمليات فصل هذه التوائم

وشرعيتها انطالقاا من التساؤل اآلتي: هل الحديث عن هذه التوائم حديث عن شخص واحد بأعضاء إضافية أم شخصين التصقت أعضاؤهما معاا 
ا ممارسة حياته بشكل طبيعي, وعليه تحديد اآلثار القانونية المترتبة على عمليات فصل هذه التوائم إذا ما ويتوجب فصلهما, بحيث يستطيع كل منهم

ا  كان ال بد من التضحية بأحدها. عمليات فصل التوائم الملتصقة مدار جدل قانوني واسع بين مؤيد ومعارض, إال أنه وفي التشريع األردني ال نجد نصًّ
ية الطبيب أو الجراح عن حاالت الوفاة والتعطل التي قد تصيب أحد الجنينين أو كليهما نتيجة عملية الفصل, باستثناء ما هو يسعفنا في تحديد مسؤول

نظمة للعمل موجود في القواعد التقليدية المنظمة للمسؤولية التقصيرية, وذلك على ضوء النصوص القانونّية لقانون العقوبات األردني, والقوانين الم
ة إال أن هذه القواعد بوضعها الحالي تحتاج وفي مجملها إلى إدخال بعض التعديالت حتى يتمكن القاضي من تقرير المسؤولية المدنية المترتب الطبي.

 على عمليات فصل التوائم الملتصقة.

 .راحيةالتوائم الملتصقة, خطأ طبي, المسؤولية العقدية, المسؤولية التقصيرية, عمليات ج :المفتاحّيةالكلمات 
 

 :المقدمة
 حيث ,السهل باألمر ليس الملتصقة التوائم في البحث مسألة نّ إ

 الحديث عند خالقيةواأل والقانونية الطبية المعضالت من العديد تثير
النظر سواء  بغض .فصل دون عليها بقاءاإل و, أفصلها مكانيةإ عن

من نه إف ,كثر في الحمل الواحدأ أمأكان الحديث عن مولود واحد 
ا والدته حيًّ  بمجردالناحية القانونية تثبت الشخصية القانونية لكل منها 

وعن  ,سابيع الحملأه , بغض النظر عن عدد مّ أوانفصاله عن رحم 
الحديث عن التوائم الملتصقة  نّ أ اّل إالحالة الطبية والصحية للمولود. 

 يةقانون شخصية ةالملتصق لتوائما عدّ ينبغي أ: اآلتييثير التساؤل 
جراء عملية جراحية إوعليه يترتب  ,منفصلتين شخصيتين أمواحدة 

  .مهما كانت العواقب  كامالا لفصل هذين التوأمين فصالا 
تنتج التوائم الملتصقة عن ظاهرة حمل نادرة عندما تفشل و 

مما ينتج عنه توائم  ؛البويضة باالنفصال التام خالل فترة الحمل
تعتمد على  التيالتوائم الملتصقة  هناك من حاالتو  ة.متماثلة مشترك

ابعضها  مما يجعل  ؛في األطراف واألعضاء داابشكل أكثر تعقي بعضا

حيث تنتهي  ,جراء عمليات فصل ناجحة لهماإمن الصعب بمكان 
 عملية الفصل. بسبب كليهما أو التوأمين أحد بموتمثل هذه العمليات 

أمام  باءاألطالحديث عن عمليات فصل هذه التوائم يقف  عندو 
عندما يساهم األشقاء بالعمليات الحيوية بشكل غير  ,خالقيةأمعضلة 
االعتماد  حيث" من اا طفيلي اهذه التوائم "توأما  حدأيعد  بحيث متساو  

. وفي هذا الشأن, يبقى السؤال القانوني (1)ىخر األ التوائمالكلي على 
ة أحد سمح لألطباء خسار هل ي   :بحاجة إلى إجابةواألخالقي الرئيس 

التوائم  بأحدمسألة التضحية  إن ؟اآلخرإلنقاذ التوأم  الملتصقةالتوائم 
قانونيًّا أمام عدم القدرة األهل ا من المسائل التي تشكل تحديا  الملتصقة

على اتخاذ مثل هذا القرار من جهة, والعقبات القانونية من جهة 
 أخرى.
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 مشكلة الدراسة وأهميتها
قة من المسائل القديمة الحديثة التي إّن مسألة التوائم الملتص

تثير العديد من المشكالت القانونية, فبعض هذه التوائم قد تم فصلها 
بنجاح, وبعضها اآلخر لم يتم إجراء عمليات فصل لها؛ وذلك لوجود 
بعض التعقيدات الطبية, فكان لزاماا أن يتم توضيح االتجاه القانوني 

ات الجراحية لفصل التوائم في ما يتعلق بمثل هذا النوع العملي
الملتصقة, فكال التوأمين قد تتوافر لهما أو ألحدهما القدرة على البقاء 

 على قيد الحياة.
ومن هنا تبرز مشكلة هذا البحث في اإلجابة على التساؤل 
الرئيس اآلتي: ما مدى شرعية ومشروعية إجراء عمليات الفصل للتوائم 

رد من هذه التوائم متمّتعاا الملتصقة؟ وهل من الممكن عّد كل ف
بالشخصية, وعليه االعتراف بهما كشخصين, ومن هنا كان لزاماا طرح 

 األسئلة اآلتية:

 مفهوم التوائم الملتصقة؟  ما -0
 حيث من ملتصق توأم والدة على المترتبة القانونيةاآلثار  ما -9

 القانونية؟ الشخصية واكتساب الوجوبأهلية األداء وأهلية 
أو  التوائم هذه حدأ وفاة على المترتبة القانونيةاآلثار  هي ما -3

وهل باإلمكان مساءلة الطبيب  الجراحية؟ العملية بسببكليهما 
مدنيًّا وتأديبًّا إن أخفق في عملية الفصل, و/أو ترتب ضرر أو 

 وفاة على هذه العملية.

 فرضيات الدراسة
حيًّا  تنطلق هذه الدراسة من أّن شخصية اإلنسان تبدأ بتمام والدته

وتنتهي بالوفاة. فقد رتب المشرع األردني أسوة بغيره من المشرعين 
مجموعة من الحقوق بمجرد الوالدة حيًّا, بصرف النظر عن الوضع 
الصحي للمولود, أو مدة الحمل داخل رحم األم. إن هذه الحقوق 
وااللتزامات التي قد تنشأ مستقبالا هي التزامات إما لصيقة بشخص 

نابعة عن تصرفات شخصية صادرة عنه تجاه اآلخرين, اإلنسان أو 
وعليه تثور مشكلة الدراسة عند الحديث عن التضحية بأحد هذه 
التوائم, أو المجازفة في إجراء عملية فصل لها يذهب ضحيتها التوأم, 
وما يترتب عليها من مسؤولية مدنية, خاّصة أن القوانين الجنائية 

 حياة اإلنسان.والمواثيق تجّرم االعتداء على 

 الدراسات السابقة
عمال قانونية محكمة حول أبحاث و أ إلىتفتقر المكتبة العربية 

على  ,وعمليات فصل هذه التوائم ,الشخصية القانونية للتوائم الملتصقة
والتعليق  ,الجالمتخصصة في هذا الم األجنبية األعمالالعكس من 

وبالّنظر إلى ة. على السوابق القضائية ذات الصلة بموضوع الدراس
الدراسات التي تناولت الموضوع بالتمحيص والتدقيق, فإّن معظمها 

الدراسات على  وجاءت هذه ة,فقهيّ  ةشرعيّ  تناولته من وجهة نظر
 :اآلتيالنحو 

حكام التوائم الملتصقة في أ": رسالة ماجستير بعنوان األولىالدراسة 
 واألحكامئم الملتصقة لى مفهوم التواإحيث تطرق الباحث  .(2)العبادات"

 .المتعلقة بهذا النوع من التوائم من المنظور الشرعي البحت
حكام التوائم الملتصقة في الفقه أبعنوان " الدراسة الثانية: ورقة بحثية

تناول الباحث بالدراسة المسائل العامة المتعلقة  حيث, (3)سالمي"اإل
 وأسباب ,التوائمبالتوائم الملتصقة من حيث التعريف بهذا النوع من 

ومن ثم تسليط الضوء على بعض المسائل الفقهية الفرعية  ,والدتهم
 . المتصلة بهم

بالتوائم غير  ةبعنوان "األحكام المختص الدراسة الثالثة: ورقة بحثية
, حيث تناولت هذه الدراسة التعريف بهذا النوع من (4)المفصولة"

ادات البدنية, وما يتعلق التوائم, ومن ثم بيان أداء هذه التوائم للعب
ذلك, وما يتعلق بزواج  ىبقيامهما بالحاجات البدنية واألثر المترتب عل

 هذه التوائم, وحكم الشرع في حال وقوع جناية منهما أو عليهما.
 ,البحثهذا  يختلف عن موضوعات السابقة موضوع الدراس نّ إوعليه ف
ونية المرتبطة البحث على المسائل القان سيتم تسليط الضوء فيحيث 

بعمليات فصل التوائم الملتصقة على ضوء االجتهادات الفقهية 
 .الشرعية

ورقة القانونية المتخصصة, فما وجد منها قد كان  العربية ما البحوثأ
 "المسؤولية الجنائية عن التوائم المتالصقة: :بعنوان بحثية متخصصة

لتوائم حيث سلط الباحث الضوء على مفهوم ا, (5)"دراسة مقارنة
التي تصدر  األفعالومن ثم دراسة المسؤولية الجنائية عن  ,الملتصقة

 ؛الجراحية بالعملياتعن مثل هذا النوع من التوائم التي تعذر فصلهم 
 وعية القلب والدماغ.أالشتراكهم في 

 األبحاث, فتزخر المكتبة القانونية بمجموعة من جنبيةبحاث األاأل ماأ
سواء أكانت  الملتصقة,يات فصل التوائم التي تسلط الضوء على عمل

  والجنائية. األخالقية أممن الناحية الطبية 
 Playing God: Marr Must Die So) :بحث بعنوان يفف

Jodie May Live),  القضايا التي  أهمتناول الباحث واحدة من
يقضي  اا المحكمة قرارا هفي أصدرتوالتي  ,الرأي العام البريطاني أثارت

حيث وجد الباحث  األبوين,توأمين على الرغم من معارضة بفصل ال
جراء ماري, بالتوأمالتضحية  نّ أب  إال هيما  للتوأمينعملية الفصل  وا 

حيث قررت هيئة المحكمة  ,ماريجريمة قتل مقصودة بحق التوأم 
  .(6)وتدخلت في قضاء اهلل و قدره اإلنسان,مصير هذا 

 Complicity, Crime and)وفي ورقة بحثية أخرى بعنوان: 

Conjoined Twins)(7) ناقش الباحث مسألة ارتكاب التوأم ,
الملتصق لمسلك مخالف ترتب عليه مسؤولية جنائية, وخلص إلى 
القول بأّنه ما دام الفعل صادراا عن أحد التوائم الملتصقة فإّن الطرف 
اآلخر الملتصق ال يعني بالضرورة أنه يتوجب اعتباره شريكاا في هذا 

لفعل الجرمي, حيث إن مجرد الوجود وقت ارتكاب الفعل ال يجرم ا
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اإلنسان بالعقوبة ذاتها التي تطبق على مرتكبها, حيث يفترض وجود 
 النية لمساعدة الجاني أو حثه على ارتكاب الفعل المجرم.

 Murder By Design : The)وفي ورقة أخرى بعنوان: 

Good Factor’ And The Criminal Law)-‘Fee(8) ناقش ,
الباحث مسألة التضحية في أحد التوأمين في مقابل الحفاظ على 
مصلحة التوأم اآلخر وحقه بالحياة, وذلك بسبب ضعف التوأم واعتماده 
بشكل شبه كامل على التوأم اآلخر. حيث علق الباحث على قرار 
صادر من المحكمة بناءا على تقارير طبية تفيد بأنه ال داعي لإلبقاء 

توأم اآلخر والمدعو ماري على قيد الحياة؛ لعدم وجود طريقة على ال
لإلبقاء عليها على قيد الحياة بعد عملية الفصل. وحاول الباحث أن 
يوازن بين اعتبار رفع أجهزة الحياة بعد عملية الفصل ما هو إال 

 جريمة قتل متعمدة, أو انه في صالح التوأم ماري. 
 Conjoined Twins: The)ـوفي الورقة البحثّية المعنونة بـ

Legality and Ethics of Sacrifice) (9) ناقش الباحث مسألة ,
التضحية بأحد التوائم إلنقاذ التوأم اآلخر, وخلص إلى القول إن القانون 
واألطباء يقبلون التضحية بأحد التوائم للحفاظ على التوأم اآلخر, وهم 

لبشرية؛ مما يخلق ذاتهم يرفضون الصور األخرى للتضحية بالنفس ا
نوعاا من التناقض الذي يستدعي التوحيد: إما القبول أو الرفض في كل 
الحاالت الَمرضية التي تلحق النفس البشرية, وليس فقط في حالة 

 التوائم الملتصقة. 

 منهجية البحث
وذلك من  ؛المنهج الوصفي التحليلي اتبع الباحث في بحثه

ومن ثم  ,قة من الناحية العمليةخالل استعراض قضية التوائم الملتص
تسليط الضوء على بعض الجوانب التطبيقية والسوابق القضائية 

ومن ثم استعراض النصوص القانونية المنظمة  ,العالمية ذات الصلة
 إلىوصوالا من منظور التشريع األردني,  لعملية فصل التوائم الملتصقة

 توائم الملتصقة. تحديد مسؤولية الطبيب المدنية عن عمليات فصل ال

 :خطة البحث
مبحثين العمل على هذا البحث فقد قسم البحث  إتمامفي سبيل 

  اآلتي:خاتمة وعلى النحو و 
 .: مقدمة البحثولاأل  المبحث
التدخل الطبي الجراحي في تحديد حياة التوائم : الثاني المبحث
 .الملتصقة

د أهي شخص واحف بالتوائم الملتصقة: ي: التعر األول المطلب
 ؟أم شخصان

: مدى شرعية ومشروعية عمليات فصل التوائم الثاني المطلب
  .الملتصقة

من عمليات فصل التوائم  اإلسالمي: موقف الفقه األول الفرع
 .الملتصقة

الفقه والقضاء من عمليات فصل التوائم  قف: مو الثاني الفرع
  .الملتصقة

 ىعل المشرف للطبيب المدنية المسؤولية: الثالث المطلب
 .الملتصقة التوائم فصل عمليات

 .المدنية المسؤولية ركانأ: األول الفرع

 .المدنية المسؤولية ثبوت حال التعويض: الثاني الفرع

 المبحث الثاني
 التدخل الطبي الجراحي في تحديد حياة التوائم الملتصقة

فقد جاء في محكم  ,صورة أحسنفي  اإلنساناهلل تعالى  خلق
حاالت والدة التوائم  ن. إ(10)ْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويم  َلَقْد َخلَ كتابه 

 39 يقارب ما أن إلىفي العالم ليست بالنادرة , حيث تشير التقارير 
ن ن التوائم الملتصقة أ ال, إ(11)مولود  0111 لكل يولدونتوأماا  وا 
حيث  ,حالة طبية نادرة الوقوع لكنها غير مستحيلة الحدوثكانت 
من بين مواليد  91101100ن معدل حدوثها هي أ إلىالدراسات تشير 

والحديث عن المسؤولية  .(12)ناثمن اإلحياء, وغالبية المواليد هم األ
المدنية المرتبطة بعمليات فصل التوائم الملتصقة, يستدعي تسليط 
الضوء على التعريف بالتوائم الملتصقة ابتداءا لتحديد معيار التفرقة 

حاالت المرضية األخرى, كجسد إنسان مع أعضاء بينها وبين ال
إضافية كعيب  َخلقي, وذلك من خالل المطلب األول من هذا المبحث, 
ومن ثم االنتقال لتسليط الضوء على عمليات الفصل التي قد تتم في 
الوقت الحالي؛ وذلك لدراسة مدى شرعية ومشروعية عمليات فصل 

االنتقال إلى تحديد المسؤولية التوائم الملتصقة في المطلب الثاني, و 
 المدنية المترتبة على مثل هذا النوع من العمليات في المطلب الثالث.

 المطلب األول
 ؟م شخصانأالتعريف بالتوائم الملتصقة: أهي شخص واحد 

ا نها غالبا أ إال"التوائم الملتصقة" تعريفات متعددة ومتنوعة  عرفت
ت المصطلحات المستخدمة. ن اختلفا  التعريف و  مضمونما تتشابه في 

فعرفتها الموسوعة العربية الميسرة بأنها "وليدان مكتمال الذاتية تقريباا, 
إال أنهما ملتحمان جنباا إلى جنب, أو ظهراا إلى ظهر, بنسيج عضلي 

األعضاء  مكتملي جسدين على يشتمل حيإنه "كائن  فقيل". (13)ليفي
كما   ",(14)ملتصقين ولدا االبا غواألوصاف  النوع يمتحدَ  اجزيئًّ أو  اكليًّ 

أو  جزء في ببعضهما ارتبطا مولودين كل" بأنها التوائم المتصلة عرفت
. "(15)جراحي بإجراءإال  فصلهما يمكن ال خلقة جسميهما منأجزاء 

 أو"كل مولودين ارتبطا ببعضهما في جزء  أنهاا على يضا أوعرفت 
ء تدخل بإجرا إالخلقه, ال يمكن فصلهما  األجزاءمن  أكثر

وجودها في  أثناءالتوائم التي التصقت  بأنهارفت ". كما وع  (16)جراحي
"كل جسمين  نهاأ علىالمجمع الفقهي اإلسالمي  ها, وعرف(17)األمرحم 

 ".(18)خلقة منها أجزاء أوجزء  فيمن البشر ارتبطا ببعضهما 
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 لتوأممن خالل استقراء التعاريف السابقة فإنه يمكن القول بأّن ا
 التوائملن يفصل والدة  حيث, ةالعادي التوائمعن يختلف  الملتصق
 إلى التوأم سيخرج حيث ,قل مهما بينهمازمني  فارق أي ةالملتصق

 واحدة بويضة من الملتصقة التوائم تنتجه. و الحياة في الوقت ذات
أسبوعين  بعد االنقسام عن توقفتن البويضة أ إال ,(19)واحدة ومشيمة

 موقع منأكثر  في الجسدين بين ما في اقااللتص ويحدث الحمل, من
, الفقري العمود طول, أو الفقري العمود قاعدة, أو البطن, أو كالصدر

 حالة كلو  .(20)والصدر الرأس, أو الرأس, أو الجذع, أو الحوضأو 
إلى  التقارير وتشير الطبي, وضعها لها السابقة االلتصاق حاالت من

ها في في االلتصاق يحدث التي توائمالتلك  هي االتصاقا  التوائمأن أكثر 
 منطقة عند لوجها وجها  الصدر متحدايكون التوأمان  بحيث, الصدر

 من العلوي والجزء الكبد في ايضا أ يشتركان الحالة هذه وفي, درصال
 . األمعاء

نما  العصر وليدة ليست الملتصقة التوائم حاالتإن   كتبوا 
 المؤرخينبعض  كتب في ورد, فقد قديمة بحاالت زاخرة المؤرخون

حالة ذكرت في كتاب  أول الملتصقة وكانت للتوائم الحاالت من العديد
 له إنسان ,الخطاب بن عمرأنه أحضر لروى  فقد ,"(21)بن القيمال

حليالن, أرجل, وأربع أيد, وأربع أعين, وأربع وفمان, رأسان,  وا 
من, .... " وروي عن األمام الشافعي أنه قال: دخلت بلدة اليودبران

ا من وسطه إلى أسفله بدن واحد, ومن وسطه إلى فرأيت بها إنسانا 
أعاله بدنان مفترقان برأسين ووجهين وأربع أيد, وهما يأكالن ويشربان 

خبر أنه قد أويروى الغزالي  اكم( 22) ,ويتقاتالن ويتالطمان ويصطلحان
 إلىوتشير التقارير الصحفية  .(23)رأسان لها امرأة عن خبر قدالشافعي 

من الطبقات الثرية  ألسرةللميالد  0011والدة حالة في بريطانيا عام 
وتوفيتا بفارق ساعات  ,ين من الكتفتملتصق أنثيينحيث كان التوأمان 

 ولدت حالةالتاريخ  يذكرما و . ك(24)سنة 36عن بعضهما عن عمر 
 وانجبا اختين تزوجا تايالند في ملتصقين لطفلينللميالد  0400 عام
 41 عمر عن بعضهمان ع ساعاتبفارق  وتوفيا مولودا 09 يقارب ما

 .(25)سنة
كان  إذاما في اعالقا  السؤال يبقى الملتصقة التوائم عن الحديث عند

 التصقتن يشخصعن  أمإضافية  بأعضاء واحد   الحديث عن شخص  
بحيث يستطيع كل منهما ممارسة  ,فصلهما ويتوجبا هما معا ؤ عضاأ

 قانونية شخصية توأم لكل هل ذلك سبيل وفيحياته بشكل طبيعي. 
 الملتصقة؟ التوائم فياآلخر  للطرف القانونية الشخصية عن منفصلة
 الملقاةالقانونية  االلتزاماتتم ممارسة الحقوق وتنفيذ تس فيكوعليه 

 م شخصينأ اواحدا ا شخصا هل باعتبارهما  ؟على عاتق كل منهما
األول ن: الشق اشقّ لإلجابة عن التساؤالت السابقة هنالك  ؟مختلفين
 أما ة.باألهليمرتبط به يتعلق  اآلخربالشخصية القانونية والشق  يتعلق

 بوجود القانون بإقرارمرتبطة  فإنها القانونيةفيما يتعلق بالشخصية 
ولو  احيًّ األم  رحم عن واالنفصالبمعنى تمام الوالدة  ,(26)احيا  المولود

 ,كالبكاء والصراخ أماراتو  بعالمات المولود حياةبحيث تثبت  ,لدقائق
ولد أنه  أمعلى قيد الحياة  المولودولد  إذاترك لألطباء تحديد فيما وي  
صاحب  اإلنسانون كي أن تعنيمصطلح الشخصية القانونية  إن. اميتا 

 .(27)الوجوب ألهلية هوهو المعنى ذات التزاميكون عليه  أن أوحق 
 االمولود حيًّ  ةالدنه وبمجرد و إ, فاإلنسان بأهلية يتعلق فيماأما 

 من الناحية القانونية هالا أيكون  أننه يفترض إمه فأوانفصاله عن رحم 
عليه. وقد قسمت أهلية  المفروضةااللتزامات  تحّملو  ,بالحقوق للتمتع

ن إ: أهلية أداء وأهلية وجوب , وفي كال النوعين فننوعي إلى اإلنسان
أما أهلية  .(28)القانونية شخصيته مع اوعدما  اوجودا  تدوراإلنسان  أهلية

الوجوب فهي مرتبطة بتمام الوالدة حيًّا واالنفصال عن رحم األم, على 
. (29)الرغم من االعتراف للجنين وهو في رحم أمه بأهلية وجوب ناقصة

أما أهلية األداء فهي مرتبطة بالعمر حيث تكون الممارسة الفعلية 
 أدوار حسب العمر.  وقد قسمت إلى ثالثة (30)للحق وترتيب االلتزامات

إن الحديث عن التوائم الملتصقة من حيث عّدهما شخصين أو 
ا واحداا ليس باألمر السهل على رجل القانون, إذ عليه االعتماد  شخصا
على الرأي الطبي من ذوي االختصاص للمساعدة في تحديد هذه 
المسألة . حيث إنه إذا اعتبر األطباء أن الشخص المولود شخص 

مدين في ذلك على تحديد األعضاء الحيوية الرئيسة, فإن واحد, معت
األجزاء البشرية اإلضافية ما هي إال من قبيل العيوب الَخلقية, أما إذا 
كان الحديث عن جسدين ملتصقين فإن فقهاء اإلسالم قديماا يرون 
االعتماد على عالمات ظاهرة وملموسة في بيان ما إذا كان التوأمين 

احداا أم اثنين, كمسألَتي التبول والتغوط, ومسألة الملتصقين يعدان و 
. هذا وقد وضع بعض (31)الغطيط في النوم, ومسألة تنبيههما من النوم

إضافية تساعد في تحديد ما إذا كان التوأم شخصين  تالفقهاء اعتبارا
ا واحداا, كتمام  وكمالها للطرفين, وتعدد الرأس  األعضاءأم شخصا

. وتجدر اإلشارة إلى أّن عدداا من (32)هواختالف مدخل طعام ومخرج
الشافعية ومنهم ابن حجر الهيتمي عّدهما اثنين مطلقاا: "بخالف 
الملتصقين فإنهما شخصان حقيقة بدليل أنهما يحجبان األم من الثلث 

ا الباحث السنيدي في ورقته: (33)إلى السدس ", ونادى في ذلك أيضا
المفصولة, حيث إنه تناول "األحكام الخاصة بالتوائم المتالصقة غير 

حكم التصرفات المالية للتوائم المتالصقة, حيث عّد لكل منهما أهلية 
أداء وأهلية وجوب منفصلة, بوصفهما نفسين إنسانتين تستقّل إحداهما 
عن األخرى, ولذلك اعتبر أن تصرفاتهما صحيحة ما دام مكلفاا 

ا أن التوأم الملتصق واحٌد مطل(34)رشيداا ذا جني , وقيل أيضا قاا لقوله: "وا 
على امرأة فخرج منها بدنان في رأس, أو جمع جنينين شيء واحد من 

 ".(35)خلقة آدمي فالالزم له فيه عتق رقبة واالحتياط أن يعتق اثنين
ا واحداا أم اثنين  حيث إن مسالة عّد التوأم الملتصق شخصا

 سعفي قد الطبي التقدم أنيرى  الباحثمسألة فقهية خالفية, إال أن 
 خالل من وذلك, التساؤل هذا مثل على لإلجابة محاولة في الفقهاء
 التحاليل من وغيرهااإلشعاعية  والصور الطبية الفحوصاتإجراء 



 0202,  الثالثالعدد  – العشرونالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

641 

. الجسد في المتوفرة األعضاء عن الكشف في تساعد التي, الطبية
 المظاهر بعض على الملتصقة للتوائم المراقبوناعتمد  اضيفي المو 

اليوم  أمامنفصلين,  شخصينكانا  إذالتحديد فيما  الخارجية الجسدية
الفحوصات والصور  إجراءباإلمكان  أصبحومع التقدم العلمي فقد 

 الطبي للفريق وضحأ مدلوالا  تعطي نا أشأنهوالتي من  األبعاد,ثالثية 
 .الفريدة الطبية الحاالت هذه معالجة عن المسؤول

 المطلب الثاني
 فصل التوائم الملتصقةمدى شرعية ومشروعية عمليات 

قد نوعين, ف الجراحية التي تقع على الجسم البشري إن األعمال
مما يعانيه من أمراض عالج المريض تهدف لجراحة  أعمالتكون 

وهي  ّيةجراحة تجميل أعمالوقد تكون قابلة للشفاء كجراحة القلب, 
تشويه في  إزالةالتي ال يكون الغرض منها عالج مرض بل 

التاريخ  نّ أب معالجة موضوع البحث وجب التنويه قبل. و (36)الجسم
عمليات  إجراءالبشري زاخر بحاالت لتوائم ملتصقة عاشت دون 

يبقيا على الحالة التي ولدا  أنفكان القرار  ,جراحية لفصلهما
السهل  باألمرالقرار بفصل التوائم الملتصقة ليس  نّ إ حيث .(37)عليها

 األطباءمن قبل  لينيكيإكدراسة وفحص  إلىنه يحتاج إحيث 
 أصحابقرار من  إلىنه يحتاج أو  كما ,المشرفين على الحالة المرضية

عند اتخاذ مثل هذا القرار في ضوء العديد من  ,بوين عادة(العالقة )األ
 الدينية.  االعتبارات أهمهاولعل  ,االعتبارات

 عدة على يعتمدعمليات فصل التوائم الملتصقة  احمسألة نج إنّ 
 بين المشتركة الحيوية, واألعضاء االلتصاق مكان منها عوامل
 والمهارة الفنية الخبرةإلى  باإلضافةاألعضاء,  هذه وعدد, التوأمين

 عندو  .(38)الفصل عملية على المشرف الجراحي الفريق يمتلكها التي
عدة  نقف أمام فإنناالحديث عن عمليات فصل التوائم الملتصقة 

لعملية وفاة أحد التوأمين أو كليهما, أو ات منها أن ينتج عن افرضي
 إلحاق الضرر بهما. 

 ,يسلط هذا المبحث الضوء على عمليات فصل التوائم الملتصقةو 
من عمليات فصل التوائم  اإلسالميموقف الفقه من خالل دراسة وذلك 

من في الفرع الثاني الفقه والقضاء  في الفرع األول, وموقف  الملتصقة
 .ئم الملتصقةعمليات فصل التوا

 الفرع األول
 موقف الفقه اإلسالمي من عمليات فصل التوائم الملتصقة

, ليعمرها األرض في خليفة وجعلهاإلنسان  وجل عز اهللكرم 
ْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض ﴿: تعالى قال فقد َواِ 

أو  البشرية النفس قتل عز وجل وحرممن  جعلو  ,(39)َخِليَفًة﴾
 :فقد قال عز وجل في محكم كتابه الكريم ,عليها االعتداء

ِلكَ  َأْجلِ  ﴿ِمنْ   َأنَّه   ِإْسَراِئيلَ  َبِني َعَلىَٰ  َكَتْبَنا ذََٰ

َجِمي النَّاَس  َقَتلَ  َفَكَأنََّما اأْلَْرضِ  ِفي َفَساد   َأوْ  َنْفس   ِبَغْيرِ  َنْفًسا َقَتلَ  َمنْ 
ل َنا َجاَءْته مْ  َوَلَقدْ ۚ  َجِميًعا النَّاَس  َأْحَيا َماَفَكَأنَّ  َأْحَياَها َوَمنْ  ًعا ِباْلَبيَِّنا ر س 
ِلَك ِفي َكِثيرًا ِإنَّ  ث مَّ  تِ  وتوعد اهلل  ,(40)﴾ َلم ْسِرف ونَ  اأْلَْرضِ  ِمْنه ْم َبْعَد ذََٰ

 :النفس البشرية عمداا حيث قال عز وجل قاتل
ًدا م ْؤِمًنا َيْقت لْ  ﴿َمنْ   َعَلْيهِ  اللَّه   َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّم   ه  َفَجَزاؤ   م َتَعمِّ
 الملتصقةم ائالحديث عن التو  إن .(41)َعِظيًما﴾ َعَذاًبا َله   َوَأَعدَّ  َوَلَعَنه  
 كتلك الفقهية المسائل من العديد يثيراإلسالمي  الفقه منظورمن 

 .المسلمالمتعلقة  بالتكاليف الشرعية وحقوق 
 إمكانية مدى تناقش التي الشرعية الفتاوى من العديد وردتوقد 
ر اإلسالمي, ففي و من المنظ الملتصقةعمليات الفصل للتوائم  إجراء

 عّدت حيث, (42) 9114عام  المصرية اإلفتاءفتوى صادرة عن دائرة 
مجموعة من الضوابط  مراعاةجائزة شرعاا مع  عملياتمثل هذه 

 تتمثل في :  عيةالشر 
 .اءطباء مختصين أكفَ أ يديأ على العمليةإجراء  .1
وفق الضوابط الشرعية  هذه العملية إلجراء اإلذن على الحصول .2

 من األشخاص الذين لهم الحق بمنحه.
يترتب على عملية فصل التوأمين مفسدة تفوق مفسدة بقائهما  أال .3

تلف عضو من أحدهما في مقابل سالمة  أوملتصقين؛ كوفاتهما, 
 اآلخر.

الملتصق  التوأم وتمكين ,والضرر الكاله من النفس حفظ سبيل وفي
الحياة بحرية تامة وفق المنهج  وممارسة الشرعيةمن أداء التكاليف 

الوقت وب ,القانونية المسؤوليةمع حفظ العورات وتحمل  ,اإلسالمي
 اإلسالميالفقهي  المجلس أجازفقد  ,ألسراتخفيف العناء عن ذاته 

المذكورة في ط باووضع ضوابط مشابهة للضو  ,مثل هذه العمليات
 الملتصق التوأم اعتبرأن  حال في نهأ فقرر. فقد (43)الفتوى السابقة

ما تحققت الشروط  إذان ذلك يتم إف ,القرار بالفصل وكان, شخصين
 يصدر نأب يتمثل شرط إضافة مع, السابقة الفتوى في ذكرها السابق
 مجال في خبرة له مشهور متخصص طبي فريق عن الفصل قرار

 أوال تتسبب عملية الفصل بوفاة التوأم  بحيثالمتصلة,  التوائم
أو كليهما  حدهماأ إصابةيترتب على عملية الفصل  أنحدهما دون أ

شريطة الحصول على  ,(44)ملتصقين بقائهما ضرر من كبرأ بضرر
األمر إال إذا  ولي قبل من بإجراء األذن إعطاءوال يجوز  ,(45)اإلذن
 .(الطوارئ)طب  إسعاف حالة أماماألطباء  كان
 إذا مشروعةن عمليات فصل التوائم الملتصقة أنه يمكن القول بإف وعليه
 وعليه ,تعرضه للخطر أو ,ترتب على عملية الفصل وفاة التوأميلم 
تحققت  إذا إالن مشروعية فصل التوائم الملتصقة ال تتحقق إف

ضابط من هذه اختّل  إذابحيث  ,الضوابط السابق ذكرها مجتمعة
بط كان التدخل الجراحي إلجراء مثل هذه العمليات غير الضوا

مشروع. بمعنى آخر, إذا كان فصل التوائم الملتصقة ال يؤدي إلى 
اإلضرار أو وفاة أحد التوأمين أو كليهما, فإنه ومن باب أولى منح 
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اإلذن إلجراء عملية الفصل, وذلك بعد التأكد والتحقق من توافر 
ها. وفي بعض حاالت فصل التوائم قد الضوابط الشريعة السابق ذكر 

يتوقع األطباء المشرفون فشالا للعملية, بحيث تؤدي إلى وفاة أحدهما 
ن كانت  أو كليهما بمقابل البقاء على حياتهما دون إجراء العملية وا 

بمشقة, ففي مثل هذه الحاالت ال يجوز إجراء مثل هذه العمليات 
 َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   َسك مْ َأنف   َتْقت ل وا َولَ ﴿ : لقوله عز وجل

 .(46)﴾َرِحيًما ِبك مْ 
توقع  أو ,أمام حالة طبية تتساوى فيها النتيجة أما إذا كان األطباء

 نإفتم فصلهما, ففي مثل هذه  أوالموت في حال بقائهما متصلين 
هذا وتطبق . (47)عدمها من العمليةإجراء  بين مخير المبتلى المسلم

حدث عن إلحاق ضرر بأحد التوأمين, أو األحكام ذاتها إن كنا نت
 التضحية بتوأم في سبيل اإلبقاء على حياة التوأم اآلخر.

 الفرع الثاني
 موقف الفقه والقضاء من عمليات فصل التوائم الملتصقة 

فصل التوائم الملتصقة جائزة من  عمليات نما سبق أفي نابيّ 
و أ التوأمينحد الوفاة بأ أوالضرر  إلحاقالناحية الشرعية بشرط عدم 

 بين قدفصل التوائم الملتصقة  لعملياتالواقع العملي  أن إال, كليهما
 التوأمتضحية بأحد هذه التوائم لحساب ال يتماألحيان ي بعض فأنه 

 اإلنسانمثل هذه العمليات مع حق  إجراءيصطدم قرار  وهنا ,األخر
 عمليات من والقضاء الفقه موقفإلى  التطرق وقبل بداية. في الحياة

 خاص قانوني نص يرد لم نهأب التنويه يجب ,الملتصقة التوائم فصل
ما  قولهما يمكن  , وأنملتصقةعمليات فصل التوائم ال مسألة لمعالجة

تركز  والتي, يوالتي تحكم العمل الطبة تطبيق للمبادئ العام إالهو 
 متلقي حياةإنهاء  تمنع إنسانيةمهنة الطب مهنة  أنفي مجملها على 

ومهما رافق مرض  ,(48)السبب كانأيا  والصحية الطبيةإلجراءات ا
 من العمليات هذه مثل نإف سبق ماإلى  إضافة .(49)آالممن  اإلنسان
 قانونأحكام  وفق جريمة تشكل الأنها  اعتبار على جائزة المبدأ حيث

 يجيز القانونأن  على منه/ج 49/9 المادة نصت حيث العقوبات,
 الفن أصول على المنطبقة الطبية والعالجات الجراحية العمليات"

الشرعي,  وممثله والديه حدأ رضا, أو العليلا برض تجري أن شرط
 ."الماسة الضرورة حاالت وفي

وتنبغي اإلشارة بأنه لم تسجل أية قضية أمام المحاكم األردنية 
متعلقة بالتوائم الملتصقة, حيث لم تجر أية عملية لفصل مثل هذا 

وائم أمام الجهات الطبية األردنية, أما المحاكم األجنبية النوع من الت
فإن هناك العديد من الحاالت التي وصلت إلى أروقة المحاكم, ولعل 

ذه القضية ه .(50)أشهرها القضية الشهيرة والخاصة بالتوأم ماري وجولي
أحد بتضحية المعضلة قانونية وأخالقية تتمحور حول والتي تشكل 

ا عند الحوض بأربعة أرجل معا  الملتصقتيني ماري وجود ينالتوأم
ضعف بشكل األ. تعتمد ماري وهي (51)وحبل شوكي مشترك بينهما

 ولوحظَ  ,لتبقى على قيد الحياة ؛جوديكامل على أختها التوأم األخرى 
 ,وأنظمة قلبية وتنفسية شاذة ,أن ماري تعاني من دماغ غير سوي

. ملتصقشت كتوأم وبالتالي ستعيش مدة حياة قصيرة حتى إذا عا
قرار إجراء عملية جراحية ليتم فصلهما, فهذا يعني أن ماري  وباتخاذ

يعّد , ومن جهة أخرىوستبقى جودي على قيد الحياة.  ,ستفارق الحياة
سلك  طبيعيًّا ألنه -دون إجراء عملية الفصل- ينالتوأم موت أحد

 مسار حياة طبيعية. 
 صاحبة المحكمةفي  للقضاةا ا كبيرا شكلت هذه القضية تحديا 

 رفاهيةقرار يتعلق مبادئ تناقض  اتخاذألنهم يحاولون  ؛االختصاص
إيجاد بعض  يحاولونومن ناحية أخرى  ,األطفال والحفاظ على الحياة
 ,في محاولة للحفاظ على اآلخر التوأمينالمبررات للقتل القانوني ألحد 

قضائي اتفاق جميع القضاة الثالثة على الحكم المن رغم على الو 
إال أن تبريراتهم كانت  ,الصادر من المحكمة العليا لفصل التوأم

 ؛مفهوم الدفاع عن النفس بهذا الشأن "وارد". طبق القاضي (52)متباينة
ن عالقتهما عانت من آثار إحيث  ,ألن ماري كانت تصارع جودي

 تم فصلهالم يكبيرة فيما يتعلق بفرص بقاء جودي على قيد الحياة إن 
األمر الذي يتطلب من جودي البحث عن المساعدة للدفاع  ,عن ماري

تم مساعدة الضحية البريئة. وقد استنتج ت, وبهذا ماريعن نفسها من 
واجه فقط خيارين لغاية اآلن, ولكال الخيارين آثار يكذلك أن التوأم 
 اتذ -عملية الفصل– إال أنه من المحتمل أن تكون ,سلبية على ماري
وبالتالي, سيكون من الحكمة للمحكمة أن تختار  (.53)فائدة إلى جودي

"أخف الضررين" بين الخيارين. ومن جهة أخرى, طالب القاضي 
كمبرر للسماح  والحاجة الماسة الملحةاستخدام الضرورة  "بروك"

الذي بموجبه تم الدفاع عن قتل ماري بشكل  ,بإجراء عملية الفصل
دي. ولخص القاضي ألنه السبيل الوحيد إلنقاذ حياة جو  ؛قانوني

"مع أن العملية المقترحة لن تكون غير  هأنبوجهة نظره  "روبرت والكر"
نها ستشمل  وفاة ماري كنتيجة عمالا جراحياا قد نتج عنه قانونية, وا 

وبما  ,ومن الضرورة إنقاذ حياة جودي ,حتمية للجراحة المنوي إجراؤها
جراحة, إال النية المنشودة من ال أوأن موت ماري ليس هو الغرض 

بشكل  حالتها الصحّيةأنها قد تموت من تلقاء نفسها نتيجة تدهور 
 .("54)مأساوي
 بكلية شترك التوأم بيثاني وأليساي ,(55)أخرى معروفةفي قضية و 
حيث متلكان دماغين منفصلين. تولكن  ,واحد إخراج وجهاز ,واحدة

ن لتخلص مقادرة على او  بها خاصةتفتقر بيثاني إلى مسالك بولية 
تعتمد على أليسا بشكل و  ,الفضالت عن طريق دورتها الدموية

 . وفي النهاية, تعرضت بيثانيبولية وحدها مسالك المتالكهاكامل 
 96حياتها إلى  معدل خفضإلى  أدتمضاعفات صحية  إلى

عالج لها  إلى إعطاءاألطباء  مقيا األمر الذي استدعى ,ساعة
وأصبح الفصل  ,الطفلتينن الدم مشترك بين أ إال ,يسري في الدم

قام وقد قيد الحياة.  على ليساأالجراحي هو الخيار الوحيد لبقاء 
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 ,العمليةاألطباء المشرفين على هذه الحالة بشرح تفاصيل هذه 
 إلى مشيرين ,الوالدين إلىالتي قد تحدث  العواقبوالمضاعفات و 

راوح من ليسا تتأن احتمالية وفاة إبعد إجراء العملية الجراحية فو  أنه
, ووافق ولكن مصير بيثاني الموت ال محالة ,%61إلى  91%

 .(56)على إجراء هذه العملية نالوالدا
يرى الباحث بأنه إذا ما نظرنا إلى مبررات عملية الفصل السابق 

 الملحةالضرورة ذكرها, ووازنا بين المبررات, فإن المبرر القائم على 
هذه العمليات, وذلك الماسة أدق, كمبرر إلجراء مثل  والحاجة

انطالقاا من القاعدة الفقيهة: )الضرورات تبيح المحظورات(. حيث 
إن مسألة التضحية بأحد هذه التوائم, إذا ما اتخذ مثل هذا القرار 
في المستشفيات األردنية, سيكون محكوم بتوافر األركان األساسية 

دت على والتي أشارت إليها الفتاوى الشرعية سابقة الذكر, والتي أك
ضرورة الحفاظ على حياة التوأمين, وفي حال ثبت أن أحد هذين 
التوأمين سيلحق ضرراا باآلخر يصل إلى حد الوفاة, فإن الضرورات 
تبيح المحظورات, والحاجة الملحة إلجراء مثل هذه العملية أصبحت 

 الزمة.

 المطلب الثالث
 المسؤولية المدنية عن عمليات فصل التوائم الملتصقة

يبذل الطبيب تجاه مرضاه كل جهده  أنمهنة الطب تستلزم  إن
خالص وتفان   عطفب لهموطاقاته لتقديم العناية  وهنالك العديد  .(57)وا 

وقد جرمت التشريعات  الدولية, المواثيق كفلتها التي الحقوقمن 
 عن الحديث. و لهم بأذى التسبب, أو األشخاص حياة على االعتداء
 مسؤولية مدىإلى  التطرق يستدعي صقةالملت التوائم فصل عمليات
 العمل فيفاألصل  جراء عملية فصل هذه التوائم,بإ المكلفالطبيب 
إذن  خذأ بعد, تبرره غاية لوجود المريض مصلحة يستهدفأن  الطبي

 الطارئ التدخل تستدعي المريض حالة تكن لم ما وليهأو  المريض
 .(58)إلسعافه

ا عما يصدر ل مدنيًّ أسال ي   إلنسانا أنالقاعدة العامة في القانون  إن
لحقت هذه التصرفات أما  إذا إال ,عنه من تصرفات في مواجهة الغير

التي صدرت  األعمالعن  إال اإلنسانل أسال ي   كما. الغيرا بذلك ضررا 
. (59)وفق ضوابط معينة إالل عن فعل الغير أسا وال ي  عنه شخصيًّ 

اا دورا  المسؤولية المدنية أّدتالتاريخ  على مرّ و  في تعويض  مهمًّ
هذه ا. و لحق به ضررا وأعل الذي صدر عن الغير فعن ال (60)المتضرر

مسؤولية تقصيرية.  أوتكون مسؤولية عقدية  أن إماالمسؤولية المدنية 
ذا العالقة  أطرافحد أ إخاللكان الضرر قد لحق بالغير نتيجة  وا 

اتفق عليه ثارت نفذه بشكل مختلف عما  أو ,التعاقدية عن تنفيذ التزامه
وجود  لحق الضرر بالغير دون إذاما أمسألة المسؤولية العقدية . 

. العالقة القانونية ثارت المسؤولية التقصيرية أطرافرابطة تعاقدية بين 
إن مسؤولية الطبيب في بعض األحيان عقدية وأحياناا أخرى تقصيرية. 

قدية, ويكون فإذا ما وجد عقد بين المريض والطبيب كانت المسؤولية ع
العقد بين الطبيب والمريض شفهيًّا أو مكتوباا, أما إذا ما كلف الطبيب 

ستشفى التي يعمل بها إلجراء التدخل الطبي و/أو ممن قبل ال
الجراحي, أو إذا ما استدعت الضرورة التدخل الطبي الطارئ كانت 

 .(61)المسؤولية تقصيرية ال عقدية
الملتصقة والمسؤولية المدنية في إن الحديث عن عمليات فصل التوائم 

مثل هذه الحاالت يستدعي التطرق إلى أركان هذه المسؤولية, ومن ثم 
الحديث عن التعويض المقرر في حال إثبات المسؤولية المدنية التي 

إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن فشل يترتب عليها ضرر للطرف اآلخر, 
باا موجباا للمسؤولية الطبيب في عالج المريض ال يعّد بحد ذاته سب

, الدينّية إذا ما راعى الطبيب في عمله قواعد وأصول المهنة العلمية
وعليه قسم هذا المطلب إلى فرعين األول يتناول أركان المسؤولية 

 المدنية, والثاني يغطي مسألة التعويض عن الخطأ الطبي.

 ولاأل الفرع 
 المسؤولية المدنية أركان 

 من بد ال نهإف المدنية,ركان المسؤولية أ عن بالحديث البدء قبل
 ببذل التزام هوه, مريض تجاه عام بشكل الطبيب التزامالتنويه إلى أن 

 الدستور مناألولى  المادة ذلك كرست وقد نتيجة, تحقيق ال عناية
 بين الطبية المسؤولية تقومأن  على نصت والتياألردني  الطبي
" وقد .الشفاء وليساإلهمال  وعدم, العناية بذل على والمريض الطبيب

التزام الطبيب  نإ :بقولها األردنيةمحكمة التمييز  ذلككدت على أ
بعالج المريض التزام ببذل العناية, وليس لتحقيق الغاية في شفاء 

 وبطريقةالمريض, بمعنى أنه التزام ببذل العناية الصادقة في شفائه, 
 بذل في الطبيب رصّ ق فإذا, الطب علم في المستقرة األصول مع تتفق

 يلحق الذي الضرر عن مسؤوالا  يكون فإنه, للمريض المطلوبة العناية
ا في قرار لها "أن(62)به التزام الطبيب بالعالج سواء  ".  وقد جاء أيضا

وأنه يجب  ,ةجوليس بتحقيق نتي ,عنايةالال هو التزام ببذل  أموجد عقد 
ر ستقَ الم   األصول مع على الطبيب أن يبذل العناية الصادقة التي تتفق

ر الطبيب في بذل العناية المطلوبة فإذا قصّ  ,عليها في علم الطب
وتقوم المسؤولية بحق الطبيب  ,للمريض فيكون مسؤوالا عن الضرر

شرافهاوالتكافل مع الجهة التي يعمل تحت رقابتها  بالتضامن ا , وفقا وا 
ا سبق فإنه وانطالقاا مم ."من القانون المدني (288)ألحكام المادة 

لقيام المسؤولية المدنية للطبيب عند إجراء عمليات فصل التوائم 
الملتصقة, فإنه ال بد من توافر أركان المسؤولية مجتمعة والتي سيتم 

 شرحها تباعاا.
العمل الطبي مسألة قبل البدء بشرح هذه األركان ال بد من القول بأن 

أجريت خبرة  إذاإال وال يمكن تقرير مسؤولية الطبيب  ,فنية متخصصة
ال , بحيث (63)في المجال من ذوي الدراية والمعرفة أطباءفنية بمعرفة 

 .(64)الخبرة الطبية أجريت إذا إاليمكن تحديد مسؤولية الطبيب 
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 : الخطأ الطبياألولالركن 
بحيث  ,ضر بالغيروالتبصر حتى ال ي   اليقظةيفترض في سلوك الفرد 
القدرة على ت لديه وكان المفترض,وك هذا السلإذا ما انحرف الفرد عن 

. إن (65)واإلدراك, فإن هذا المسلك ينشأ عنه ما يعرف بالخطأ التمييز
المدني الصادر  (66)الخطأ الذي يتناوله هذا البحث هو الخطأ المهني

عن الطبيب المكلف بإجراء عملية فصل التوائم الملتصقة. إن من 
ومنها ما هو متصل أعمال الطبيب ما هو مختص بمهنته كطبيب, 

بحياته الخاصة, أما النوع األول فهو الذي سيكون مدار البحث, أما 
النوع الثاني من السلوك وما ينتج عنه من آثار قانونية مدنية كانت أم 
جنائية, فإن الطبيب فيها يعامل معاملة الفرد العادي, وتنطبق عليه 

بها الطبيب أثناء األحكام ذاتها. وعند الحديث عن األعمال التي يقوم 
ممارسته لعمله, فإنه يفترض بهذا الفرد أن يكون ملماا بالجوانب الطبية 
والمهنية المرتبطة بعمله كطبيب. إن االلتزام الملقى على عاتق الطبيب 
ببذل العناية يستلزم بالضرورة اتخاذ المسلك المتفق في أصول مهنة 

شريعات المعمول الطب, وهذا االلتزام مفروض على الطبيب وفق الت
 بها في هذه المهنة.
األردني, فإن المشرع لم يعّرف  األطباءقانون نقابة من خالل استقراء 

 من كل على المفروضة العقوبةبيان بالقانون  امكتفيا  الطبيالخطأ 
, وهذا النوع من الخطأ يعرف بالخطأ الفني. المهني الخطأ يرتكب

لطبيب, ويتعلق بمهنته, والخطأ الفني هو "الخطأ الذي يصدر عن ا
ويتحدد هذا النوع من الخطأ بالرجوع إلى األصول والقواعد العلمية 

وفي األردني ن المشرع ". إ(67)والفنية التي تحدد أصول مهنة الطب
خالل الطبي اإلميز بين  قد األطباءمن قانون نقابة  65 المادة

 صادر نظام يأو األطباء,  نقابة قانون ألحكام اخالفا المهنية  بواجباته
 فيما اختالف بوجود يفيد قد مما المهني الخطأ ارتكاب وبين, بمقتضاه

 في هوما  مهني خطأ كل نيقضي أ الحال واقع نإال أ الحالتين, بين
 يؤكد وماة, المهني بواجباته لطبيباألمر إال إخالل من قبل ا حقيقة
 حددتي والتاألطباء,  نقابة قانون من د/43 المادة في ورد ما ذلك

 بالقواعد" الطبيب التزام مدى حول اوعدما  اوجودا  الطبيب مسؤولية
, بها الخاصة والمعايير الطبية البيئة تحديدها في وتدخل, المهنية
 مقدم عمل وتتبع وتتزامن تسبق التي والظروف والعوامل
وعليه فإن الخطأ المهني يتحقق عند الجهل بقواعد المهنة ."(68)الخدمة

د تطبيقها بشكل غير صحيح, أو في حال سوء وأصولها, أو عن
 التقدير من قبل الطبيب.

نه لم يرد تعريف خاص بأ الرغم علىو  المهنية, بالواجبات يتعلق ما في
ن قانون المسؤولية الطبية والصحية أ إال األطباء,بها في قانون نقابة 

 القواعد مجموعة" :نهابأقد عرف القواعد المهنية على  9104لسنة 
 اوفقا , الخدمة مقدمي عمل طبيعة تفرضها التي والتشريعات عرافواأل

من القانون  5ضافت المادة أو  ."(69)القانون هذا من (5) المادة ألحكام
 تقتضيه لما" اوفقا  عمله يؤدي نأ الخدمة مقدم علىنه يتوجب أ هذات

 المتعارف العلمية لألصول اووفقا , وأمانتها ودقتها المهنة أخالقيات
 حاجته استغالل وعدم, للمريض الالزمة العناية يحقق وبما عليها,
 بين تمييز دون ومن, ولغيره لنفسه مشروعة غير منفعة تحقيق لغرض

 قانون من الثانية المادة ماأ .بها المعمول بالتشريعات وااللتزام المرضى
 نهبأ الطبي الخطأ رفع   فقد ,9104 لسنة والصحية الطبية المسؤولية

 القواعد مع يتفق وال, الخدمة مقدم يرتكبهأو إهمال  ركتأو  فعل أي"
 ".ضرر عنه وينجم, المتاحة عمللا بيئة ضمن السائدة المهنية

أن مناط مسؤولية الطبيب ال ينبع  الباحث يرى نإفبناء على ما سبق 
من القاعدة العامة الموجودة في القانون المدني, وهي واجب عدم 

ا ما اتجهت إليه إرادة المريض وقت اإلضرار بالغير, و ليس مناطه
نما مناطها يرتكز إلى القواعد المهنية  (70)إعطاء اإلذن بالعالج, وا 

المعتبرة عند اتخاذ أي إجراء طبي, بما في ذلك التدخالت الطبية 
طالما أن التزام الطبيب نحو التوأم ببذل العناية ال تحقيق نتيجة. ويبرر 

لطبيب بعمله, ونتيجة لذلك يصاب هذا القول بأنه من الممكن قيام ا
المريض بمرض معين كمضاعفات للتدخل الطبي, ويعد السبب في 
ذلك إلى عدم تقبل جسم المريض للتدخل الطبي الذي قام به الطبيب, 

 والذي راعى فيه أصول المهن و قواعدها.
ويميز الفقه بين الخطأ الطبي البسيط والخطأ الطبي الجسيم, إال أن 

ءلة الطبية لم يميز فيما بينهما, واعتبر أن الطبيب مسؤول قانون المسا
إذا ما ترتب على السلوك الصادر منه ضرر. هذا ويشار إلى أن 
محكمة التمييز األردنية قد حسمت الجدل الفقهي, بأن عّدت معيار 

 من الوسط الطبيب سلوك هوالخطأ الطبي الموجب للمسؤولية الطبية "
المسؤول  بالطبيب المحيطة الخارجية الظروف فيه, و المستوى نفس

 مستواه مراعاة الطبيب خطأ تقدير عندها", وأضافت أنه "ينبغي نفس
 من بالعمل يحيط وما, متخصصأم  عام طبيب هو هل حيث من

 الحقوق تمييز محكمة لقرار اوفقا  وذلك, مستقرة طبية عادات
(9002/9114 (71)). 

ي لقى على  نهإف, صقةالملتالتوائم  فصل عمليات عن الحديث عند
 متلقي إبالغب االلتزامالمرضية  الحالة هذه عن المسؤول الطبيب عاتق

 غير مصلحته اقتضت إذا إال, خطورته ودرجةه مرض بطبيعة الخدمة
 إعالم" 9104 لسنة والصحية الطبية المسؤولية قانونوألزم  كما ذلك,
, أو تشخيصلن اع تنجم قد التي بالمضاعفات, ذويهأو  الخدمة متلقي
, أو ورصده تطبيقه بدء قبل الجراحي التدخل, أو الطبي العالج
 علىه ذات القانونوألزم  كما ".(72)ذلك أمكن متى عالجه إلى المبادرة
 صلة لهم الذين الخدمة مقدمي من غيره مع التعاون" المعالج الطبيب
 حالته عن معلومات من لديه ما وتقديم, الخدمة متلقي بعالج

, ذلك منه لبط  في حال  عالجه في اتبعها التي والطريقة, الصحية
وقبل البدء  ".(73)ذلك الحالة استدعت إذا متخصص زميل واستشارة

بإجراء العملية الجراحية, حسبما ذكرنا في موضع سابق, فإنه يتعين 
ذنه إلجراء العملية.   على الطبيب أخذ موافقة المريض وا 
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عنه الطبيب في  سألي  ي الذي وقد يعتقد العديدون بأن الخطأ الطب
عمليات فصل التوائم الملتصقة, هو ذلك السلوك الذي ينشأ عنه ضرر 
داخل غرفة العمليات, ولكن الحديث عن الخطأ الطبي في عمليات 

السيامية قد يحدث عن التشخيص األولي للحالة, ومدى  مفصل التوائ
ها من إمكانية إجراء عملية الفصل من عدمه, وما قد يترتب علي

مضاعفات صحية. كما وقد يحدث الخطأ الطبي أثناء إجراء العملية, 
ا في مرحلة ما بعد العملية. أضف إلى ما سبق فإن  وقد يحدث أيضا

من ناحية قانونية, باإلضافة إلى المسؤولية األدبية إذا  سألي  الطبيب 
ما أهمل في اتخاذ اإلجراءات التي تسبق إجراء العملية الجراحية؛ 

 الموافقة واإلذن إلجراء هذه العملية. كأخذ
كان  ذاإ فيماالسلوك الصادر من الطبيب  إثباتن مسألة إف اخيرا أـو 

هو مسألة فنية يقررها الخبراء  ,ال أو الطبيالخطأ  إلىيرقى 
مجرد رفع قضية في مواجهة الطبيب وب هنإوعليه ف ,(74)المختصون

 ,الطبيب بمفهومه الواسعخطأ  إثباتيتعين ابتداءا  ,للمطالبة بالتعويض
يؤخذ حيث تقرره تقارير الخبرة الفنية من قبل المختصين.  والذي

للطبيب, ومساءلته الطبية والصحية  المسؤوليةعند تقدير  بالحسبان
 الطبيب التزام مدىعن المسلك الخاطئ الذي ترتب عليه ضرر 

 قديمت مكان تحديدها في يدخلالتي و , العالقة ذات المهنية بالقواعد"
أو  تسبق التي والظروف والعوامل, بها الخاصة والمعايير, الخدمة
 الصحيةأو  الطبية واإلجراءات الخدمة مقدم عمل تتبعأو  تتزامن
", وبناءا على ما سبق, فإن توافر الخطأ (75)الخدمة لمتلقي المقدمة

 الطبي الذي يسأل عنه الطبيب يرتكز إلى اآلتي:
ول المهنة المتعارف عليها بين عدم قيام الطبيب بمراعاة أص -0

 األطباء وقواعدها.
اإلخالل بواجب الحيطة والحذر المفترض عليه قانوناا وفقاا للقواعد  -9

 العامة.
يتوافر الخطأ الطبي سواء أكان الحديث عن فعل إيجابي أو  -3

 سلبي.
األصل أن يكون هناك اتجاه إلرادة الطبيب للقيام الفعل اإليجابي  -6

وفي جميع الحاالت يسأل عن السلوك  أو السلبي, إال أنه
الصادر عنه ما دام أن ضرراا قد تحقق, ولو لم يكن ابتداءا 

 قاصداا تحقيق الضرر.
 الضرر: الثاني الركن

إن الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية للطبيب بشكل 
عام, ومسؤوليته المتعلقة بعمليات فصل التوائم الملتصقة بشكل 

فالعمل الطبي قائم . تيجة والمتمثل بحدوث الضررخاص, هو ركن الن
على بذل العناية المرجو منها شفاء المريض من مرضه, وقد بينا فيما 
سبق أن التزام الطبيب هو التزام ببذل العناية )في سبيل شفاء 
المرض(, وليس تحقيق النتيجة )الشفاء التام من المرض(, بمعنى آخر 

ل قصارى الجهد في سبيل الشفاء, إال إن التزام الطبيب قائم على بذ
أن شفاء المريض مرهون بالعديد من األمور, منها مدى استجابة 
. والضرر وفقاا للقواعد العامة في القانون المدني  المريض للعالج مثالا

, وفي جميع األحوال (77)أو ضرراا أدبيًّا (76)إما أن يكون ضرراا ماديًّا
ثبت الخطأ الطبي وفق المفهوم السابق. الطبيب مدنيًّا عنهما إذا أ يسأل

والحق أن مسألة حدوث ضرر للمريض بكافة أنواعه وأشكاله ال تعني 
بالضرورة حصول خطأ من الطبيب المعالج والمشرف على حالة 

 .(78)التوائم الملتصقة
إن السؤال الذي يطرح هنا على من يقع عبء إثبات الضرر؟ 

احب عالقة الحق في إثبات لإلجابة على هذا التساؤل فإنه لكل ص
حدوث الضرر. فإثبات الضرر يقع على المريض وذلك على ضوء 
تقارير الخبرة المقدمة في القضية, بينما إثبات الخطأ على الطبيب 

. ابتداءا فإنه ووفق .(79)بحيث ال يكلف المريض إثبات الخطأ الطبي
ج أمام االحتجاال يجوز القواعد العامة المتبعة في عملية اإلثبات, 

نما يلزم تعزيزها بالدليل ,بالوقائع بمجرد ذكرها القضاء ". وعليه (80)وا 
فإنه يمكن القول بأنه يقع عبء اإلثبات وفقاا لهذه القاعدة على 
المريض, والذي يملك الحق في إثبات الخطأ الطبي الصادر عن 
الطبيب بكل طرق اإلثبات, بما في ذلك الشهود, وتقارير الخبرة الفنية؛ 

يثبت بأن السلوك الصادر عن الطبيب فيه عدم مراعاة لقواعد المهنة ل
وأصولها, إال أن العملية ليست بهذه السهولة بسبب عدم التساوي بين 
طرفي المعادلة: فمن جهة المريض العليل الذي يجهل أصول الطب 
وقواعده األساسية, ومن جهة أخرى الطبيب المطلع والمتبصر في 

بيل التخفيف من حدة وطأة عبء اإلثبات في شؤون مهنته, وفي س
الدعاوى المقامة على الطبيب إلثبات المسؤولية المدنية, فقد حاول 
الفقه التخفيف من عبء إثبات الخطأ الطبي, فقيل إنه من طرق 
التخفيف من عبء اإلثبات على المريض نقل عبء اإلثبات من 

الملقى على المريض إلى الطبيب, عند الحديث عن واجب اإلعالم 
كاهل الطبيب. ومن الطرق األخرى التي خفف فيها الفقه عبء 
اإلثبات على المريض, تبني مبدأ الخطأ المحتمل, بمعنى أن الضرر 
لم يصب المريض لوال أن الطبيب قد أخطأ في عمله, حيث قيل إن 
"إثبات عدم وقوع أي خطأ طبي للمريض يقع على عاتق المعالج, 

يض والقرائن المحيطة تشير إلى وقوع مثل هذا طالما أن حالة المر 
في سبيل التخفيف من وطأة -". "كما اتجه جانب من الفقه (81)الخطأ

, (82)إلى القول بأنه حصر التزام الطبيب ببذل العناية -عملية اإلثبات
وأخيراا قيل بأن المسؤولية المدنية للطبيب تثبت حتى لو لم يتم إثبات 

ا الخطأ ما دام أن الضرر ق د تحقق, إال أن القانون قد فتح المجال أيضا
أمام الطبيب إلثبات انقطاع العالقة السببية لوجود سبب أجنبي 

 .(83)مثالا 
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 الركن الثالث: العالقة السببية
إن الحديث عن قيام المسؤولية المدنية, عقدية كانت أم 
تقصيرية يستلزم بالضرورة أن ينشأ الضرر عن الخطأ العقدي في 

, ليصبح ةولية العقدية, والفعل الضار في المسؤولية التقصيريالمسؤ 
اإلنسان مسؤوالا في مواجهة الطرف اآلخر عن التعويض. وقد نصت 

من القانون المدني األردني على أنه "يقّدر الضمان في  944المادة 
جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر, وما فاته من كسب, 

". إن الحديث عن (84)ة طبيعية للفعل الضاربشرط أن يكون ذلك نتيج
عمليات فصل التوائم الملتصقة والضرر الذي قد يترتب على مثل هذه 
العمليات ليس باألمر السهل, وذلك لتداخل العديد من األحداث 
واألشخاص قبل وأثناء عملية فصل التوائم الملتصقة, أضف إلى ذلك 

صه, وعدم وضوح أسباب تعقيد الجسم اإلنساني, وتغير حالته وخصائ
, باإلضافة إلى اشتراك عدد من األشخاص في إجراء (85)المضاعفات

أطباء أو ممرضين أو غيرهم من األشخاص  اعملية الفصل سواء أكانو 
الذين تقتضي طبيعة عملهم أن يكونوا داخل غرفة العمليات, باإلضافة 

واألشياء إلى أن الضرر الذي قد يحدث قد يكون نتيجة استخدام للمواد 
الموجودة داخل غرفة العمليات وفق أصول المهنة الطبية, إال أنه 
ولسوء في التعقيم مثالا ينتج ضرر على المريض سواء أأدى هذا 
الضرر إلى وفاة التوأم أو ال, وفي مثل هذه الحاالت فإنه يمكن القول 

 بانتفاء رابطة العالقة السببية.
للطبيب يستعدي الحديث  المدنية ةالمسؤوليإن القول بانتفاء 

عن انتفاء رابطة العالقة السببية بين السلوك الصادر عن الطبيب, 
وبين الضرر الحاصل على المريض, وهذا يستدعي الحديث عن 
مسألة إثبات العالقة السببية. وتجدر اإلشارة وبأنه وفقاا للقواعد 
 واألصول الفنية في مهنة الطب, فإنه يفترض على الطبيب أن يقوم
بتدوين جميع اإلجراءات والتداخالت التي تتم على الحالة المرضية, 

, وعليه في حالة إثبات وجود (86)وجميع األدوية والعالجات المستخدمة
العالقة السببية, فإن الطبيب سيسأل عن كل المعلومات المدونة في 
سجل المريض الطبي, والتي قام الطبيب باتخاذها, كما ستتم مساءلته 

لومات غير المدونة والتي كان يفترض أن يقوم بها ويدونها عن المع
في سجل المريض, بمعنى آخر يفترض في المعلومات المدونة في 
سجل المريض أن تنصب لمصلحة الطبيب المعالج, إال أن هذه 

ا.  المعلومات قد تكون وسيلة إثبات ضد الطبيب أيضا

لمدنية للطبيب عن التي تنتفي فيها المسؤولية ا الحاالتويمكن إجمال 
 عمليات فصل التوائم الملتصقة بتحقق اآلتي:

الحصول على اإلذن بإجراء التدخل الطبي, أو أن يكون الطبيب  -0
سعاف, بمعنى آخر تتم الموافقة على  أمام حالة طب طوارئ وا 

 .إجراء التدّخل الطبي برضا المريض أو من يمثله
 أن تكون الغاية من التدخل الطبي شفاء المريض. -9

أن يبذل الطبيب قصارى جهده, ذلك أن التزامه هو بذل عناية ال تحقيق  -3
 نتيجة.

 أن يراعي الطبيب قواعد مهنة الطب المتعارف عليها وأصولها. -6
 .إثبات عدم وقوع خطأ طبي من قبل الطبيب -5

 الفرع الثاني
 التعويض عن الضرر

 مسؤولية وجودإثبات  حال في المترتب الجزاء هو التعويضّد يع
شابها  ملتصقة توائم فصل عمليةإجراء  جراء, الطبيب على يةمدن
 تعويضأو  إصالحي تعويضإما : نوعان التعويضو . طبي خطأ

 الذي الضرر عن لمضرورا تعويض فهدفهاألول  النوعأما . عقابي
 (87)الفرنسية القانونية المدرسة في المعتمد التعويض وهو, به لحق

ك بسلو ا وثيقا ا ارتباطا  مرتبط اإلصالحي التعويضو  .(88)األردنيةو 
 هذا معاقبةإلى  ويهدف, عنه والمسؤول الضرر محدث الشخص
 المملكة في المعتمد وهو, عنه صدر الذي السلوك عناإلنسان 
 .(89)األمريكية المتحدة والواليات, المتحدة

بداية وقبل التطرق لمسألة التعويض عن الضرر الذي قد ينشأ نتيجة 
نه ال بد إفوفق أحكام القانون المدني, الملتصقة عمليات فصل التوائم 

الطبيب بواجباته المهنية يعرض الطبيب  إخاللن أ إلى اإلشارةمن 
, الذي إلجراءات تأديبية أمام المجلس التأديبي لدى نقابة األطباء

وطبيبين احتياط  أطباء,وعضوية أربعة  ,نائبه أوالنقيب  يترأسه
, (90)رستهم للمهنة عن عشر سنواتممن ال تقل مما ,يسميهم المجلس

ا بشطب اسمه من تأديبًّ  اقرارا  المجلس صدرَ ي   أنبحيث من الممكن 
ويمكن القول بأن العقوبة التأديبية المفروضة على . (91)سجالت النقابة

الطبيب وفق أحكام قانون نقابة األطباء, تهدف إلى عقاب الطبيب 
ار السلوك الصادر أكثر من تعويض المتضرر, وذلك من خالل استنك

عنه, كما وتهدف إلى ردع باقي منسوبي النقابة من اإلتيان بسلوك 
مناف  لقوانين العمل الطبي وأنظمته, واالستهانة بحقوق المرضى 

 وأرواحهم.
أما إذا ما عدنا إلى أحكام القانون المدني األردني, فإن الغاية من 

كن, والتخفيف التعويض هو جبر الضرر الذي حدث, أو إزالته إن أم
 إجراءالمتضرر من  إن .(92)من وطأته وتصحيح الخلل الذي حدث

 ؛القضاء المدني إلىعملية فصل التوائم الملتصقة له الحق باللجوء 
بالغير يلزم  إضراركل  إنحيث  ,للمطالبة بحقه بالتعويض المدني

من  256مادة وفقاا لنص ال غير مميز بضمان الضرركان ولو  ,فاعله
 .(93)المدني القانون
بقدر ما لحق المضرور من  األحواليقدر الضمان في جميع و 

 من كسب. وجاء في قرار محكمة التمييز الموقرة "أن ضرر وما فاته
المسؤولية المدنية للطبيب التي توجب التعويض تتحقق في حال تتوافر 

 .(94)والعالقة السببية ,والضرر ,هي الخطأ الطبي :شروط ةثالث
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كم االمح إلىاللجوء ما سبق فإن من حق المتضرر  باإلضافة إلى
 ,األذى بإلحاقالعقوبة على كل من تسبب  بإيقاعالجزائية للمطالبة 

, إذا ما تسبب الطبيب بإهماله وقلة احترازه والتسبب بها ,وحتى الوفاة
, وفي حالة التوائم (95)بوفاة المريض ةأو عدم مراعاة القوانين واألنظم

رر يكون بوفاتهما أو وفاة أحدهما. وقد جاء في الملتصقة, فإن الض
من القانون المدني: "ال ت خّل المسؤولية المدنية بالمسؤولية  940المادة 

الجنائية متى توافرت شرائطها, وال أثر للعقوبة الجزائية في تحديد 
نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان". بينما أشير فيما سبق أن 

مريضه هو التزام ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة,  التزام الطبيب تجاه
وعليه ففي حال تقصير الطبيب في بذل العناية المطلوبة منه, فإنه 

الطبيب مدنيًّا  سألي  , وحتى (96)يكون مسؤوالا عما ألحقه من ضرر
ويحكم عليه بالتعويض, فإنه يتوجب ابتداءا إثبات توافر عناصر 

خطأ الطبي, والضرر, والعالقة المسؤولية المدنية والمتمثلة بال
 .(97)السببية

ومن خالل استقراء نصوص القانون المدني األردني, فإن 
القاضي ملزم عند تحديد الضرر األخذ بالحسبان مقدار الضرر الواقع, 
والظروف والمالبسات المحيطة عند وقوع الضرر, كما ويأخذ القاضي 

. ويمك ن القول بأن الضرر بالحسبان إمكانية تفاقم الضرر مستقبالا
 المتحصل نتيجة

الخطأ الطبي يفرض على عاتق المسؤول عن الضرر التعويض 
عن اإلصابة بحد ذاتها, باإلضافة إلى التعويض عن الضرر المادي, 

 والضرر المعنوي, والضرر المرتد. 
وأخيراا تجدر اإلشارة بأن المطالبة بالتعويض عن الخطأ الطبي, 

خطأ الطبي الذي أساسه المسؤولية العقدية, تستوجب أن يتم تمييز ال
والخطأ الطبي الذي أساسه المسؤولية التقصيرية. حيث إن القانون 
المدني قد حدد مدة التقادم لرفع دعوة المطالبة بالضمان الناشئة عن 
الفعل الضار بثالث سنوات, من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث 

حالة المسؤولية العقدية فإن مدة  . أما في (98)الضرر وبالمسؤول عنه
التقادم هي خمس عشرة سنة. كما وتجدر اإلشارة إلى أن أي اتفاق 
بين المريض والطبيب على اإلعفاء من المسؤولية المدنية العقدية أو 
التخفيف منها, يعده الفقه عديم األثر عندما يتعلق الضرر باألضرار 

ن أن يكون محالا لمثل الجسدية, ذلك أن جسد اإلنسان يبقى أسمى م
. كما أبطل المشرع األردني كل شرط من شأنه اإلعفاء (99)هذا االتفاق

من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار عند الحديث عن المسؤولية 
 .(100)التقصيرية

 الخاتمة
 فقهي وجدل بحث مدار السيامية التوائم فصل عملياتإن 

 المحاكم تاقرار  بعض ازتجفبينما أ العالم, في واسع وقانوني شرعي
 الصبغة بإضفاء, وأقامت السيامية التوائم فصل عمليات الغربية

 بأحد التضحية تم خاللها من والتي, العمليات هذه مثل على الشرعية
اإلجراء  هذا مثل نإف خراآل التوائم حياة على للحفاظ التوائم هذه

 . المبدأ ناحية من اإلسالمي الفقه في مرفوض

 النتائج
 البويضة فشلت التي التوائم من خاص نوع هي الملتصقة لتوائما -0

 في ملتصقين التوأمين بقي بحيث, كامل بشكلم االنقسا في
 حالة في وهما والدتهما وتمتاألم,  رحم داخلأجزائهما  بعض

 .التصاق
 في الرائدة العمليات من الملتصقة التوائم فصل عملياتإن  -9

 وقد ,والقانونية الشرعية تحدياتال من بالعديد والمحفوفة, العالم
 تحققت ماإذا  الشرعية الناحية من مباحة العمليات هذه اعتبرت
 من إقرارها تم والتي, الشرعية واالعتبارات الضوابط من مجموعة

 .المناسبات من العديد فيي اإلسالم الفقه علماء قبل
أن  يجبفي حالة التوائم الملتصقة  طبي عمل أيإن إجراء  -3

 ذويأو  المريض طلب إجابة يجوز والالتوأم,  مصلحة يستهدف
 تعذر حال وفي نهإف وعليه المريض, حياةإنهاء  من المصلحة
, التوأمين كالأو  بأحد األذىإلحاق  دون الفصل عملياتإجراء 

 .المسؤولية طائلة تحت العمليات هذه مثل إجراء يجوز ال نهإف
 الطبيب سلوك كان ماإذا  تثور المدنية الطبيب مسؤوليةإن  -6

 اضررا ها, ويكون قد ألحق وآداب الطب مهنة لقواعدا منافيا 
 ا.بسيطا أو  جسيما الخطأ أكان سواء بالمريض

عن عمليات فصل التوائم الملتصقة,  امدنيًّ  الطبيبيسأل  حتى -5
 .لهمبع امرتبطا  الطبيب من الصادر السلوك يكونأن  يجب نهإف

أو  عقدية مسؤولية نتكو  نأ ماإ المدنية الطبيب مسؤوليةإن  -4
 من تعاقدية عالقة وجودإلى  بالنظر وذلك, تقصيرية مسؤولية
 .والمريض الطبيب بين عدمها

 بفصل يتعلق ما في الجراحية العمليات في الطبيب التزامإن  -4
 بغض, نتيجة تحقيق ال عناية ببذل التزام هو الملتصقة التوائم
 .هعدم من والمريض الطبيب بين عقد وجود عن النظر

على المريض إثبات الضرر الحاصل وفق القواعد العامة في  -4
 اإلثبات, وعلى الطبيب نفي الخطأ الطبي.

وفاة أحد التوأمين أو كليهما أو إلحاق الضرر بهما ال يستوجب  -2
حتماا مساءلة الطبيب مساءلة مدنية, إذ إن الوفاة قد تحدث 

واعد كمضاعفات للعملية الجراحية والتي راعى فيها الطبيب ق
 المهنة.

 التوصيات
)قانون  0202لسنة  02تعديل على نصوص قانون رقم  -0

( بحيث  يحاسب الطبيب 0202المسؤولية الطبية والصحية لسنة 
تأديبيًّا إذا ما ثبت نتيجة التحقيق أن الطبيب قد ارتكب مخالفة 
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لقواعد المهنة وأصولها, حتى لو لم يثبت تحقق الضرر والخطأ 
من القانون. حيث  0وارد في نص المادة الطبي بالمفهوم ال

على تعريف الخطأ الطبي على أنه "أي فعل أو  0نصت المادة 
ترك او إهمال يرتكبه مقدم الخدمة وال يتفق مع القواعد المهنية 
السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر". حيث إن 
القانون يشترط لمحاسبة الطبيب أن يحدث ضرراا عن سلوك 

لطبيب إال أنه تحسباا للتنصل من المسؤولية, فإن مسؤولية ا
الطبيب التأديبية يجب أن تثبت سواء أتحقق الضرر أو لم 
يتحقق, ما دام أن الطبيب قد خالف قواعد المهنة وأصولها, 
وعليه فإن النص المقترح يعرف الخطأ الطبي على أنه "أي فعل 

يتفق مع القواعد أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة, وال 
المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة, سواء أنجم عنه ضرر 

 مباشر أو غير مباشر أم لم ينجم".
بما أنه من المتوقع وفاة أحد التوأمين أو كليهما كنتيجة لعملية  -9

الفصل, فإنه من الضروري التمييز بين الخطأ الطبي 
لطبي أو التدخل والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العالج ا
 0202لسنة  02الجراحي, وذلك ضمن نصوص قانون رقم 

(, ووضع معيار 0202)قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 
محدد لذلك, وعليه فإن الباحث يوصي بإدراج تعريف 

من القانون اآلنف ذكره,  0المضاعفات الطبية ضمن المادة 
يندرج ضمن مفهوم بحيث يستطع القارئ التمييز بين الفعل الذي 

الخطأ الطبي, والحاالت التي تندرج ضمن مفهوم المضاعفات 
الطبية, ليكون معيار التمييز بينهما فيما إذا كان هنالك تدخل 
مباشر للطبيب في حدوث النتيجة أو ال. والنص المقترح لتعريف 

 المضاعفات الطبية هو اآلتي:
ى الحالة "المضاعفات الطبية هي الحوادث التي قد تطرأ عل

المرضية للشخص أثناء عالجه وبعد االنتهاء من تدخل الطبيب, 
حيث يتأذى منه أو قد تصل إلى الوفاة, وتشمل الحاالت التي قد 
تؤدي إلى التعطل و/أو تأخر الشفاء, وليس للطاقم الطبي 

 والجراحي عالقة في حدوثها أو منعها".
تعدل المادة  إدخال تعديالت على قانون العقوبات األردني بحيث -3

من قانون العقوبات, والتي تنص على أن "من سّبب موت  343
أحد عن إهمال, أو قلة احتراز, أو عدم مراعاة القوانين 
واألنظمة, عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات", 

 وذلك لتصبح المادة وفق اآلتي:
من سبب موت أحد عن إهمال, أو قلة احتراز, أو عدم . 1

لقوانين واألنظمة, عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى مراعاة ا
 ثالث سنوات 

إذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة  .2
ا أو قابلة يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها  طبيباا أو جراحا

 سنوات". 
من قانون العقوبات,  344تعديل الفقرة الثانية من نص المادة   -6

أنه "يعاقب كل إيذاء غير مقصود بالحبس مدة والتي تنص على 
ال تتجاوز ستة أشهر, أو بغرامة ال تتجاوز خميسن ديناراا", 
لتشديد العقوبة المفروضة على المتسبب بإيذاء الغير غير 
المقصود, إذا كان اإليذاء صادراا عن عالقة بين الطبيب 

عد ومريضه, وتسبب الطبيب بإيذاء مريضه نتيجة عدم مراعاة قوا
 المهنة وأصولها ليصبح النص وفق اآلتي:

يعاقب كل إيذاء غير مقصود بالحبس مدة ال تتجاوز ستة 
أشهر, أو بغرامة ال تتجاوز خميسن ديناراا, واذا كان الفعل قد صدر 

 عن طبيب أو جراح أو قابلة يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
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