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جريمة العصر(االتجار باألعضاء البشرية)
فهرسة الموضوعات -:
***المبحث األول -:ماهية جريمة األعضاء البشرية وتكيفيها القانوني .
*المطلب أول -:تعريف جريمة األعضاء البشرية .
*الفرع األول  -:خصائص جريمة االتجار باألعضاء البشرية .
*الفرع الثاني  -:أسباب انتشار جريمة االتجار باألعضاء البشرية .
*المطلب الثاني -:التكييف القانوني لجريمة االتجار باألعضاء البشرية .
***(اإلشكالية )ما هو التكييف القانوني لجريمة االتجار باألعضاء البشرية هل هي
جريمة ايذاء ام جريمة سرقة أم جريمة احتيال ؟؟؟
***المبحث الثاني -:األعضاء البشرية وحقول التجارب العلمية .
*المطلب األول  -:األعضاء البشرية وحقول التجارب العلمية بين مؤيد ومعارض.
***(اإلشكالية )هل جسم اإلنسان يقوم بالمال (محالً للبيع)وهل يتعارض مع النظام
العام واآلداب العامة ؟؟؟
*الفرع األول -:الراي المؤيد لبيع األعضاء البشرية ومبرراته.
*الفرع الثاني  -:الرأي المعارض لبيع األعضاء البشرية ومبرراته.
*المطلب الثاني  -:االثار السلبية لظاهرة االتجار باألعضاء البشرية .
*الفرع األول  -:االثار االقتصادية .
*الفرع الثاني  -:اآلثار االجتماعية بالنسبة لمجتمع وبالنسبة لناقل ولمنقول إليه.

المقدمة -:
أن لجسم اإلنسان من الحرمة والكرامة ما يجعل أي اتفاق على بيعه أو بيع أي
عضو أو نسيج من أنسجته باطالً ,مستوجبا ً للمتابعة الجزائية وهذا ما اكدته الشرائع
السماوية ووثقته جميع الدساتير وتشريعات في جميع الدول إلى جانب المواثيق
واالتفاقيات الدولية ,ووضعت الجزاء الرادع حتى ال يغدو جسد اإلنسان شبيها
بالسلع التي تباع وتشترى ,وأن في حدوث ذلك خطورة تهدد النوع اإلنساني وتلحق
به مفاسد جمة وإهدار للكرامة اإلنسانية ,أن الخطورة تزداد بزيادة ظهور عصابات
متخصصة لتجارة باألعضاء ,سواء أكانوا أطباء أو سماسرة أو بعض المستشفيات
الخاصة ,ولعب التطور الذي يواكب العلوم الطبية دورا كبيرا بأن أوجد عدة
ممارسات لها من الخطورة ما يؤهلها لتكون محالً لدراسات قانونية جدية فاالتجار
باألعضاء البشرية واحدة من أهم هذه الممارسات المنافية لما خلق عليه االنسان
,فحاجة المرضى ألمل يبعث في نفوسهم من جهة ,وحاجة الفقراء لما يسدون به
جوعهم من جهة ثانية ,كلها ظروف جعلت األرض خصبة لذوي النفوس المريضة
في استحداث مثل هذه الجرائم التي لم تكن معروفة من قبل ,فظهرت بذلك عصابات
اإلجرام المنظم ,وغيرت مسار الطب ,فانتقلت بهذه عمليات نقل وزرع األعضاء
البشرية من قضية إنسانية نبيلة ,هدفها تخفيف االلم والمعاناة عن المرضى ,إلى
تجارة سوداء تمتاز بالخسة والدناءة ,تمارس من قبل أناس يفترض فيهم االمان
,باعوا ضمائرهم ألجل دراهم معدودات .

أهمية البحث -:
تكمن اهمية هذه الدراسة في اهمية الكرامة اإلنسانية فاهلل تعالى كرم اإلنسان عن
بقية المخلوقات وجعل المحافظة عليه في جسمه وماله من أي اعتداء ,من صميم
مقاصدها قال تعالى "وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق "و لهذا األهمية قد
جعل المشرع جزاء على من يمس بسالمة جسد اإلنسان ويحط من كرامته وهذا ما
أكدته المواثيق والتشريعات الدولية .

اشكالية البحث -:
القيت الضوء في هذه الدراسة على عدة تساؤالت أوالً ما هو التكييف القانوني
لجريمة االتجار باألعضاء البشرية هل هي جريمة ايذاء أم جريمة سرقة أم جريمة
احتيال ؟,ثانيا ً هل جسم اإلنسان يقوم بالمال (محالً للبيع )وهل يتعارض ذلك مع
النظام العام واآلداب العامة ؟.

نطاق البحث -:
أن دراستي هي عبارة عن دراسة تحليلية تقوم على بيان ماهية هذه الجريمة
والوقوف على خصائصها وأسباب انتشارها ,وبيان االراء المؤيدة والمعارضة فيما
يتعلق بالتجارب العلمية واستخدام األعضاء البشرية ألغراض عالجية ,وبيان
األساس الذي تقوم عليه التجارب العلمية وشروطها والوضع القانوني لتجارب
العلمية .

منهجية البحث -:
اعتمدتُ المنج النظري التحليلي المقارن,من خالل الوقوف على ما اورده مشروع
قانون العقوبات الفلسطيني وقانون العقوبات الفرنسي والمصري واألردني وفي ذات
الوقت اثراء هذه الدراسة بما ورد في المواثيق والتشريعات الدولية .

خطة البحث -:
لقد تناولت هذه الدراسة من خالل مبحثين ,في المبحث األول تناولت الحديث عن
ماهية األعضاء البشرية وتكيفها القانوني ,مقسمة هذا المبحث إلى مطلبين في
المطلب األول تحدثتُ عن تعريف جريمة االتجار باألعضاء البشرية ,وفي ذات
الوقت قسمتُ هذا المطلب إلى فرعين ,في الفرع األول تناولت الحديث عن
خصائص جريمة االتجار باألعضاء البشرية ,وفي الفرع الثاني تحدثتُ عن أسباب

انتشار هذه الجريمة بشكل المتزايد ,وفي مطلب ثاني القيتُ الضوء على التكييف
القانوني لجريمة االتجار باألعضاء البشرية ,ثم تناولت الحديث في المبحث الثاني
عن األعضاء البشرية وحقول التجارب العلمية ,مقسمة هذا المبحث إلى مطلبين في
المطلب األول تحدثتُ عن األعضاء البشرية وحقول التجارب العلمية مبينة االراء
المؤيدة والمعارضة من خالل فرعين في الفرع األول بينت الرأي الذي يرى تبرير
بيع األعضاء البشرية ,وفي الفرع الثاني بينت الرأي الذي يعارض فكرة بيع
االعضاء البشرية واستخدامها األغراض العلمية ,وفي مطلب اخير تحدثتُ عن
اآلثار السلبية لظاهرة االتجار باألعضاء البشرية وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعين
في الفرع األول تناولت الحديث عن اآلثار االقتصادية لهذه الظاهرة وفي الفرع
الثاني تحدثت عن االثار االجتماعية بالنسبة لمجتمع وبالنسبة لشخص الناقل
والشخص المنقول إليه.

المبحث األول -:ماهية جريمة األعضاء البشرية وتكيفها القانوني.
يعد ضبط المفاهيم االساسية ضرورة منهجية ومبدئية البد منها ألي دراسة ,ولما
كان موضوع دراستنا يتمحور حول االتجار باألعضاء البشرية ,وجب علينا بداية
تحديد المقصود باألعضاء البشرية ومعنى المتاجرة بها .قسمت هذا المبحث لمطلبين
,المطلب األول بينت ماهية جريمة االتجار باألعضاء البشرية بفرعيه ,وفي نطلب
ثاني تحدثت عن التكييف القانوني لجريمة االتجار باألعضاء البشرية.
**المطلب األول -:تعريف جريمة االتجار باألعضاء البشرية .
لم يعرف المشرع الفلسطيني العضو البشري حاله كحال العديد من التشريعات
العربية ,فهذا العزوف والشح في تحديد المقصود بالعضو قد يصعب األمر ال محالة
على رجال ا لقانون في تكييفهم للمسؤولية الجنائية على االعتداءات الواقعة على
جسم االنسان.1
أما لغويا ً فيقصد بالعضو لغة بالضم والكسر هو كل لحم وافر بعظمه  2ويعرف وفقا ً
لمعجم الوسيط بأنه "جزء من جسم اإلنسان كاليد والرجل "3من خالل التعريفات
السابقة يتضح أن العضو هو ذلك اللحم الوافر الذي به عظم ,وبالتالي فكل عضو
خالي من العظم ال يعتد به كعضو من األعضاء البشرية وعليه فاعتمادنا هذا المعنى
قد يجعلنا في قصور كبير ,يؤدي بنا إلى عدم الوصول إلى النتيجة المرجوة من هذه
الدراسة وخاصة في ظل التطور المذهل لطب وتوسع المفاهيم .
يختلف هذا التعريف باختالف الميادين والتخصصات ,فوفقا ً لرجال الدين يعرفونه "
بإنه جزء مميز من مجموع الجسد ,كاليد والرجل واألذن واألنف واللسان واألصبع
سواء أكان من انسان أم حيوان " .4وعرفه مجمع الفقه االسالمي "بأنه أي جزء من
اإلنسان ,من أنسجة وخاليا ودماء ونحوها ,كقرنية العين ,سواء كان متصالً به او
منفصالً عنه".في حين عرف من قبل الفقه القانوني على أنه عبارة "عن مجموعة
من العناصر الخلوية القادرة على أداء وظيفة معينة سواء أكانت ظاهرة في
وظيفتها أو داخلية "5ويعرفه األطباء بأنه جزء محدد من الجسم يقوم بأداء وظيفة
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معينة او اكثر ,سواء كان ذلك كأعضاء مثل القلب والرئة والكبد وما يفرزه من
سوائل كالدم ,وخاليا كالحيوانات المنوية ونخاع العظم.6
وعليه من خالل التعريفات السابقة نجد انها عرفت العضو بشكل أعم وأشمل مما
نستطيع به اعتبار أي عملية حصول أو انتزاع للنسيج أو عدد من الخاليا بطريقة
غير مشروعة يشكل اتجارا ً باألعضاء البشرية .
معنى االتجار باألعضاء البشرية لغة اتجر وتاجر وهذا كله بمعنى مارس التجارة
أي باع واشترى7واصطالحا ً يقصد به النشاطات المحددة في القانون التجاري والتي
تنقل المواد من االنتاج إلى االستهالك .8ويقصد بها تقليب المال بقصد الربح ,فهي
بهذا المدلول التنمية في المال ,فنشتري سلعة بثمن ما ثم نبيعها بزيادة في السعر
لتحصيل الفائدة من الفارق بين سعر البيع والشراء ,وفي هذا يعرفها ابن خلدون في
مقدمته بأنها "محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغالء
".وبهذا فاالتج ار يقصد به البيع والشراء بقصد الحصول على الربح ,فهو من قبيل
التجارة يكون مشروعا ً وقانونيا ً إذا كان المحل المتعامل فيه أو المتاجر فيه مشروعا ً
,كاالتجار في البضائع والسلع ,ويكون غير مشروع إذا كان محل التجارة محظور
وممنوع قانونا ً ,كاالتجار في المخدرات واألعضاء البشرية .
اما االتجار باألعضاء البشرية هو قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع
االشخاص دون رضاهم بالتحايل أو االكراه ,أو حتى برضاهم ,حيث يتم نزع
أعضاء هؤالء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية.9
***الفرع األول-:خصائص جريمة االتجار باألعضاء البشرية .
بعد استعراضنا لتعريف وماهية االتجار باألعضاء البشرية فتستخلص مجموعة من
الخصائص هي كاآلتي:
) 1جريمة منظمة :يستخدم الباحثون مصطلحات متباينة مثل الجريمة المنظمة
والجريمة االحترافية والجريمة المتقنة في وصف جريمة االتجار باألعضاء
الجسدية باعتبار المجرمين هنا تنظيم يضم جماعات من المجرمين الذين يقومون
بإنتاج او عرض أو توفير سلع وخدمات تعرف بإنها غير قانونية باإلضافة إلى
وجود جماعات من الجماهير في حاجة إلى هذه السلع والخدمات وغيرهم من
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جماعات الموظفين العموميين الفاسدين الذين يقومون بحماية هؤالء المجرمين من
أجل الحصول على مكاسب وأرباح لهم ,وهنا نحن لسنا بصدد جريمة منظمة بمعنى
سلوك يغلب عليه طابع التنظيم و إنما نحن بصدد تنظيم قام من أجل أهداف إجرامية
فهي ليست جريمة واحدة بمعنى انه يرتكبها شخص وتتكون من نشاط إجرامي واحد
بل هي مشروع أجرامي يحوي أنشطة إجرامية متعددة ويقوم عليها اناس متعددون
ضمن جماعات متباينة بدءا ً من النشالين وإنتهاءا ً باألطباء وكبار التجار ,حيث يقوم
هذا التنظيم اإلجرامي على عالقات بين أدوار متباينة وأوضاع مختلفة ترتب حقوق
والتزامات متباينة.10
)2جريمة مستحدثة :ان الظواهر االجرامية المستحدثة هي ما ظهر على الساحة في
الفترة االخيرة من نوعيات حديثة لإلجرام او اساليب حديثة الرتكاب جرائم معروفة
من قبل وكذلك كيفية الفرار من العدالة عن طريق تلك االساليب ,حيث تعتبر جريمة
االتجار باألعضاء البشرية احد الجرائم المستحدثة نظرا الستحداث المتواصل في
اساليب وأدوات المجرمين في هذه التجارة .
) 3جريمة تعمل على إساءة استخدام التقنيات العلمية من المعروف ان الكثير من
التقنيات العلمية والتكنولوجية وجدت في االصل لخدمة االنسان والمجتمع البشري
,إال ان تجار االعضاء البشرية قاموا بإساءة استخدام بعض التقنيات العلمية كزراعة
االعضاء ونقلها .
)4الجريمة تعمل ع افساد القيم االجتماعية والعالقات االجتماعية والعالقات االسرية
والعائلية ومن شأنها خلق النزاعات والتوترات بل الصراعات واالقتتال بين العوائل
واآلسر .
) 5جريمة ذات طبع دولي تتأثر بمظاهر العولمة :في ظل العولمة اصبحت جريمة
االتجار باألعضاء البشرية ذات طبع دولي اكثر منها محلية وإقليمية حيث ان نظام
العولمة قد لعب في تكوينه التقدم العلمي في المعلومات ووسائل النقل االمر الذي
جعل بعض الفقراء من ابناء الدول النامية تحت وطئت زعماء مافيات وعصابات
االتجار باألعضاء البشرية متعددة الجنسية .
) 6جريمة تعمل في ظل غياب بعض االبنية القانونية واليات الضبط االجتماعي
الرسمي الخاص بمكافحة هذه الجرائم ع الصعيدين المحلي والدولي .

10
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) 7جريمة مستترة وذات ابعاد خفية حيث ان هناك الكثير من الجرائم التي يصعب
الكشف عنها االمر الذي يصعب معه ظهور االحصاءات الرسمية التي تعكس هذه
الجريمة.
) 8جريمة ذات سلوكيات إجرامية متعددة  :بمعنى انها جريمة تحتوي ع جرائم
فرعية تتمثل في االحتيال ,الخطف ,السرقة ,االبتزاز ,االستغالل ,النصب ,التزوير
,التهريب ,الغش وغيرها .
)9جريمة ذات اطراف متعددة من ناحية الجناة والضحايا .
)10جريمة ناتجة عن عديد من التغيرات االجتماعية وال يمكن سبب واحد ان يقف
وراء ظهورها .
)11جريمة تمثل اعتداء على حرية ارادة المجني عليه لتأثير طرق االحتيال
والخطف الذي يلجأ عليه الجاني.11
***الفرع الثاني -:أسباب انتشار جريمة االتجار باألعضاء البشرية .
)1الحاجة الى المقابل المالي او الى ثمن العضو الذي يتبرع به نتيجة لألوضاع
االقتصادية السيئة لبعض المجتمعات مما جعل الناس تقوم ببيع بعض اعضاء
جسدها بسبب هذه الحاجة .
)2اتساع نشاط الجريمة المنظمة في تتطور هذه التجارة ونموها حيث استغلت
الجريمة المنظمة هذا المجال الجديد لتحقيق ارباح هائلة وجاء في تقرير البرلمانية
السويسرية الموجه الى الجمعية البرلمانية للمجلس االوروبي انه في حين يدفع طالبو
االعضاء من  100الى  200الف دوالر امريكي لعملية الزرع يقوموا واهبو
االعضاء ببيع الكلية  3000دوالر. 12
)3من المؤكد ان عملية النقل بين االشخاص الذين ال تربطهم صلة قرابة تتم في
سرية تامة ,كما ال توجد ارقام حقيقة او تحريات يمكن االستناد اليها لتطبيق القوانين
على المخالفين ,وفي سبيل تخطي كافة المشاكل االمنية يلجأ السماسرة الى اجبار
المتطوعين الى توجه الى الدول مثل روسيا و اكرانيا وتركيا إلجراء الجراحة يكون
المتبرع قد لجأ وفقا ألحكام القانون الى مكان طواعية واختيارا منه .
11
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)4التقدم العلمي والتقني الطبي وما حققه من انجازات علمية في نقل وزيرات
االعضاء البشرية .
)5تعدد االمراض وتنوعها وانتشارها .
)6زيادة اعداد المتحاجين ألعضاء من المرضى في انحاء العالم .
)7الزيادة في السكان مما احدث انفجار سكاني في العالم.
)8عدم ارتباط المتاجرة في زمان او مكان محدد .
)9عدم وجود انظمة او قوانين كافية تنتظم عملية زرع االعضاء في بعض البلدان
او عدم تجريمها في بعض البلدان االخرى وغياب الضبط االجتماعي الرسمي
الخاص لمكافحتها.
)10عدم وجود رقابة صارمة على العاملين في منحة الطب مما ادى الى وجود
التالعب في هذه االعضاء بسبب نزعها او نقلها .
)11كثرة عدد االطفال او ما يسمى باألطفال غير شرعيين باإلضافة الى اطفال
الشوارع مما جعلهم عرضى للخطف والسرقة بالتالي سرقة اعضائهم .
)12عدم وجود بدائل صناعية لبعض اعضاء جسم االنسان االمر الذي جعل من
االستمرار في حياة بعض الناس من الصعوبة بمكان.
)13ضعف الوازع االجتماعي والديني واألخالقي لدى بعض فئات افراد المجتمع.
) 14وجود بعض االكتشافات العلمية التي تسهل عملية المتاجرة كثلج الجاف الذي
يمكن ان يحفظ االعضاء البشرية لفترة من الزمن .
وتعد هذه االسباب هي موطن الخطورة في قضية االتجار في االعضاء البشرية
حيث تحولت بعض المدن الى اسواق لعرض وبيع االعضاء البشرية ويؤكد ذلك
تقرير جمعية االخالق الطبية الذي كشف عن ان الغالبية العظمى من عمليات نقل
الكلى منذ بداية اجرائها في مصر وحتى اليوم تتم في طريق البيع والشراء وقد
اتسعت هذه التجارة حتى تحولت القاهرة الى سوق دولي لبيع الكلى من الفقراء
المصريين الى اثرياء العرب او المصريين وأصبحت هذه الحقيقة معروفة وثابتة في

جميع االبحاث التي تناولت القضية باإلضافة الى ارتفاع عدد بالغات المتغيبين
13
والمفقودين اضافة الى المخالفات ذات الصلة بمراعاة األصول الطبية .
**المطلب الثاني:التكيف القانوني لجريمة االتجار باألعضاء البشرية .
أصبحت تجارة األعضاء البشرية من التجارة الرائجة في وقتنا الحالي لما تجنيه من
ارباح طائلة ,حيث اشترطت التشريعات المنظمة لعمليات نقل األعضاء البشرية أن
تتم تلك العملية على سبيل التبرع ال البيع ومن هنا يخلق التساؤل هل هذه العملية
يطلق عليه تبرع أم بيع ,وبالنظر إلى قانون العقوبات الفرنسي في المادة()511فقرة
 2المعدل بالقانون رقم  653لسنة  1994الخاص باحترام جسم اإلنسان كذلك المادة
 674فقرة  2من قانون الصحة العامة المعدل بالقانون رقم  654لسنة  1994تنص
على عقوبة الحبس مدة سبع سنوات وغرامة  700ألف فرنك على فعل الحصول
على األعضاء بمقابل مادي .كما نصت المادة  511فقرة  27من قانون العقوبات
السالف اإلشارة على حرمان الطبيب الذي يزاول جريمة المتاجرة باألعضاء من
مزاولته نشاطه المهني مدة أقصاها عشر سنوات .وهذا ما وجدناه كذلك في المادة
 10من القانون رقم  23لسنة  1977الخاص باالنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان في
األردن بقولها "دون إخالل بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع أخر يعاقب
كل من ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن عشرة االف دينار
14
أو بكلتا هاتين العقوبتين ".
لكن من الممكن أن يجري طبيب عملية نقل لبعض األعضاء موهما ً المريض أنها
تشكل خطرا ً على حياته نظرا ً لتلفها ,لكنها في الحقيقة على خالف ذلك ,كالذي يوهم
المريض بوجوب استئصال إحدى كليتيه لخطورتها على صحته نظرا ً لتلفها وهي
في الحقيقة سليمة من أجل بيعها لشخص آخر ,وهنا يخلق اشكاالً جديد ما نوع
الجريمة التي يرتكبها الطبيب في مثل هذه الحالة ؟؟.
أنني أرى أنه ال يجوز مساءلته عن جريمة سرقة ,ألن السرقة تقع على مال منقول
,واألعضاء البشرية ليست أمواالً لذلك ال تصلح ألن تكون محالً للسرقة ,وعند
التمعن في حيثيات هذه الجريمة أرى أن الطبيب قام بداية بإحداث عاهة دائمة في
جسم المريض ,كما اتبع ذلك بنية الكسب المادي غير المشروع ,هذا غير منصوص
عليه في قانون العقوبات األردني لذلك أرى من الضرورة أن يتدخل المشرع
13
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األردني بأن يعتبر فعل الطبيب من هذا النوع جريمة مستقلة ,واعتبار عقوبتها أشد
من عقوبة جريمة أحداث عاهة دائمة بسب اقترانها بنية الكسب المادي غير
المشروع .

وحسنا ً فعل المشرع الفلسطيني في طريقة عالجه لهذه المسألة ,حيث أكد على
تجريم بيع األعضاء أو األنسجة البشرية ,في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني
,وبعقوبات جنائية الوصف ,تُطبق على البائع والمشتري والطبيب وأي وسيط في
هذه العملية ,على ح ٌد سواء ,مع وجوب تشديد العقوبات الطبيب الجراح في مثل هذه
األحوال .
وهذا ما يُالحظ من خالل نص المادة()318والتي جاءت على النحو التالي "-1كل
من تصرف بالبيع في أحد أعضاء جسمه أو في جزء منه لشخص آخر ألي غرض
,يُعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات -2ويعاقب المشتري بذات العقوبة
المنصوص عليها في الفقرة السابقة ".
وكذلك من خالل نص المادة ( )319والتي جاءت بما يلي" :كل من قام بإجراء
عملية نزع أو زراعة أعضاء مباعة من جسم إنسان أو إليه وهو عالم بذلك ,يعاقب
بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات " .ونص المادة ()320والذي جاء باالتي
"يُعاقب الوسطاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بذات عقوبة الفاعل
15
األصلي ".
وهذا ما يدفعنا بالنتيجة ,إلى أن نتمنى على باقي التشريعات العربية كالمشرع
المصري الذي لم يراعي هذه المسألة بأن يحذو حذو المشرع الفلسطيني في أسلوب
وطريقة عالجه لعمليات المتاجرة في األعضاء أو األنسجة البشرية ,وذلك بهدف
وضع حد للماسي الناجمة عن مثل هذه العمليات في الحياة العملية .
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المبحث الثاني :األعضاء البشرية وحقول التجارب العلمية واآلثار السلبية
لهذه الظاهرة.
تعتبر من مظاهر االتجار بالبشر االتجار باألعضاء البشرية و تداولها واستخدامها
في البحوث العلمية ,لذلك كان من األهمية أن أخصص جزء من دراستي لهذا األمر
فتحدثتُ عنه من خالل مطلبين
**المطلب األول -:األعضاء البشرية واستغاللها في التجارب العلمية بين مؤيد
ومعارض .
انتشرت هذه الظاهرة في الدول الفقيرة حيث يقوم األفراد بعرض وبيع أعضاءهم
لمساعدتهم في المعيشة نظرا ً لظروفهم االقتصادية ,ويتم نقل األعضاء إلى الدول
المستوردة وهي الدول المتقدمة علميا ً ,كما أنه تنتشر عصابات االتجار باألعضاء
البشرية في الدول التي توجد بها منازعات مسلحة دولية أو اقليمية وتقوم بنقل
اعضاء المصابين والمتوفين من الصراع العسكري إلى الدول المستوردة لتلك
األعضاء.محققين أرباحا ً غير مشروعة طائلة .مثال ما يحدث في العراق حيث تقوم
عصابات االتجار باألعضاء البشرية بنقل األعضاء البشرية من المصابين
والمتوفيين نتيجة النزاع العسكري إلى دول أوروبا وأمريكا محققين أرباحا ً غير
مشروعة وهذا ما يحدث أيضا ً داخل السجون االسرائيلية ألسرى الفلسطينيين.
كذلك فإن استخدام اإلنسان في البحوث العلمية ,فإن هذه الظاهرة تنتشر باستخدام
اإلنسان كحقل تجارب بديل الحيوان في تجربة أدوية جديدة توفيرا ً للمال .فإن هذه
الظاهرة تنتشر في الدول الفقيرة حيث أن شركات األدوية العالمية تستغل احتياج
الدول الفقيرة النامية إلى عالج المواطنين وتقوم الشركات العالمية باستخدام األدوية
16
الجديدة محل البحث .
كما أن تواطؤ المستشفيات العامة والمؤسسات العلمية مع الشركات الكبرى للمتاجرة
بصحة اإلنسان أدى إلى انتشار تلك التجارة غير المشروعة ,كما يدل المثال
الصارخ الذي كشفت عنه وسائل األعالم البريطانية ,فقد نشرت الصحف أن
العاملين في مشرحة الجثث في مستشفى األطفال في برينجهام كانوا يبيعون الغدة
النخامية من الجثث إلى شركة أدوية كانت متخصصة في أنتاج هرمونات النمو ,ولم
توقف تلك الممارسات إال بعد أن أدت هذه الهرمونات العالجية التي تنتجها الشركة
إلى وفاة  25مريضا ً ,وظل عمال المشرحة يبيعون تلك العدد التي يستخرجونها من
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جثث المرضى من عام  1959إلى عام .171985وكانت أحدى شركات األدوية في
بريطانيا تقوم باستالم أنسجة مزيلة من جسد أحد المرضى بالمستشفيات العامة
ببريطانيا ,وتقدمها إلى معامل أبحاث شركة األدوية الستخدامها في األبحاث التي
تجريها الشركة دون سند قانوني .
ويظهر جليا ً استغالل اسرائيل ألسرى الفلسطينيين كحقول لتجارب العلمية
واالختبارات ,مع إثارة الحديث والجدل حول المتابعة الصحية السيئة وضعف
الرعاية العالجية لحاالت األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل برزت إلى
السطح قضية استغالل األسرى الفلسطينيين كعينات تجريبية حية لتجريب األدوية
الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة االسرائيلية على أجسامهم ,وقياس
تأثيراتها على الوظائف الحيوية ألجسام أولئك األسرى ,وكشفت مناقشات الكنيست
أنه قد تم إجراء ألف تجربة ألدوية خطيرة تحت االختبار الطبي تنفذ سنويا ً بحق
األسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون االسرائيلية ,وقد لوحظ في تلك
التجارب استخدام أساليب البحث العلمي وتطبيقاته التجريبية من خالل إخضاع أكثر
من معتقل لنفس التجربة وعلى نفس المستحضر بهدف قياس فعالية المستحضرات
واألدوية ,وأن استخدام األجساد البشرية ألغراض التجارب تعد تجاوزا ً خطيرا ً
إلنسانية اإلنسان وانتهاكا ً لكرامته ,ففي الدول المتقدمة التي يسودها القانون تستخدم
األبحاث العلمية الطبية متطوعين حضروا بمحض اختيارهم وإرادتهم بدافع إنساني
,وإجراء تلك األبحاث عليهم أو على أعضاء حيوية من أجسامهم .وإن التالعب
والعبث في الجسم البشري دون أخذ االحتياطات وأسباب الوقاية دون التحلى بأي
شكل من أشكال المسئولية (أخالقيا ً وعلميا ً ودينياً) هي من أساليب تتعارض مع
الشرائع السماوية كلها .
وإن إخضاع اإلنسان لتجارب على األدوية هو أمر غير إنساني ويمكن أن يعرض
اإلنسان إلى مخاطر حقيقة ,وتسعى شركات األدوية حاليا ً إلى خفض التكلفة المادية
للعقاقير الدوائية ,ومن المتوقع أن يقلل األسلوب الجديد التكلفة بمعدل  100مليون
دوالر لكل عقار ,ثم تجربته على اإلنسان بديل الحيوان ,وهذا قد يعود بفوائد على
المرضى أيضا ً ألن تكلفة العقاقير قد تنخفض بشكل كبير أيضا ً 18ومن الواضح أن
اإلنسان أصبح حيوان تجارب بشكل مباشر ورغم معارضة العديد من الناس لهذا
19
األسلوب ,فقد يعود بفوائد كبيرة على اإلنسان اقتصاديا ً .
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***الفرع األول :المؤيدون لبيع األعضاء البشرية واستخدامها
العلمية.

في األغراض

يرى أنصار هذا االتجاه األول بأنه إذا كان ال يجوز بيع اإلنسان وال عظمه في
مجموعه على أساس ان جسمه ال يدخل تحت الملك ألنه ليس ماالً يخضع للتملك
,فإن عدم جواز بيع أعضاء وأجزاء الجسم يرجع إلى عدم االنتفاع بها ,فيقولون (:
وقد يستفاد من ذلك انه إذا أمكن االنتفاع بها جاز بيعها) .أما الثمن فال أثر لوجوده
على انعقاد أو صحة عقد البيع لنه مقابل العضو او الجزء المتصرف به .ثم أن هذا
التصرف القانوني ببيع العضو او الجزء كالعين أو الكلية وهي من األعضاء
المزدوجة في الجسد ال يتنافى مع الكرامة اإلنسانية وأن على العكس يتضمن معاني
إنسانية أن كان بهدف إنقاذ حياة مريض من الهالك.20
هذا فوق أن بيع اآلدمي لجزء من جسده كالدم وهو من االجزاء المتجددة عند
اإلنسان ال يتنافى مع حريته فمن باع عضوا ً مزدوجا ً ال يقوده إلى الهالك أو جزء
من بدنه كاللبن او الدم أو نسيجا ً منه كالجلد ال يفقد شيئا ً من حريته ال سيما وأن أدلة
األحكام الشرعية أجازت بيع اللبن بموجب عقد الرضاعة ( عقد إجارة الظئر)
واللبن عند هذا الفريق المؤيد بيع األعضاء أو االجزاء البشرية هو (من األعضاء
اآلدمية القابلة للتصرف بها) ويقولون حيث أن بيع اللبن جائز عند الشافعية
والمالكية فإن القياس هنا جائز إذ يقيسون الدم واألنسجة االخرى على اللبن.
كما يضيف أنصار هذا الفريق بأن التصرف بالبيع يلزم أن يكون منظما ً بأال يترتب
عن بيع العضو البشري أية عاهة بدنية دائمة كالعجز الجزئي أو الكلي الدائم ويجب
أن ال يكون هذا البيع بدافع الشهرة .أي أنهم يرغبون في بقاء الدوافع على التنازل
عن األعضاء أو االجز اء إنسانية ونبيلة والباعث الدافع على التعاقد هو انقاذ حياة
اآلخرين وهو باعث مشروع في االلتزام المدني ,بينما ال يكون األمر كذلك في
تسليط األضواء والشهرة.
بل أن البعض من أنصار هذا االتجاه القائل بجواز بيع األعضاء واألجزاء البشرية
,قدم اقتراحاته لتنظيم وتسهيل هذه األعمال القانونية الطبية فاقترح على الدولة
اصدار تشريع تذكر فيه أثمان اأجزاء لإلنسان وشروط البيع(في حالتي البيع بالجملة
والمفرد )ألنه يعتقد أن بيع األعضاء حسب التسعير الجبري من الدولة لن يغير من
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من انصار هذا االتجاه القائلين بجواز بيع االنسجة البشرية د.حسام الدين االهواني ,المرجع السابق  ,ص .141د .احمد محمود سعد
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طبيعة اإلنسان ولن يهدر كرامة اآلدمي وحيث أن محل العقد هو مشروع فال معنى
للتفرقة عنده بين البيع والتبرع.21
ويضيف البعض قائالً في أنه ال ضير أساسا ً من قبول فكرة البيع الواردة على
األعضاء واألجزاء البشرية وأنه في سبيل تطويع النفس البشرية نحو التضامن
يمكن البدء بأن يكون المقابل في صورة وثيقة تأمين على الحياة لمصلحة المتنازل
وأوالده .22فعنده ان العوض أو الثمن النقدي يمكن أن يكونا كمقابل للعضو أو
الجزء المتنازل عنه.
أما عن الجثة ,فإن البعض يذهب قائالً إلى جواز بيعها ,فالبيع جائز على أجزاء
اإلنسان الحي أو جثة اإلنسان الميت ألن من يملك االيصاء يملك التصرف بمقابل
وأن الباع ث الدافع الرئيس هو خدمة الناس والعلم وما المقابل إال مسألة ثانوية ,إال
أن صاحب هذا الرأي يعترف في أنه لن يجد إال قلة من المؤيدين لرأيه.23
وعلى الرغم من أجازة بيع األعضاء اآلدمية وأجزاء البشر من هذا الفريق غال أنهم
يترددون في إطالق حرية البيع ويخضعون التصرف لجملة من الشروط والضوابط
.ولعل من المفيد أن نذكر الرأي التالي":نخلص مما نقدم في البحث غلى النتيجة
االتية "-:
يجوز بيع األعضاء اآلدمية للحاجة ,وأنه ما دامت الحاجة هي مبرر الحكم بالجواز
.فال بد من أن يكون بالقيود والشروط اآلتية -:
*أن ال يكون في بيعها تعارض مع الكرامة اآلدمية ,بحيث ال تكون الغاية من ذلك
الربح والتجارة و التداول.
*أن يكون بيعها من أجل االنتفاع بها بمثل ما خلقت له ,وأن ال تباع إال لمن يعلم انه
يستعملها في ذلك .
*أن يدفع البائع ببيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقد العضو نفسه.
*أن ال يكون بيع العضو متعارضا ً مع نص شرعي خاص (كالشعر)أو مبدأ شرعي
آخر غير ما ذكر (كمني الرجل).
*أن ال يكون هنالك أية بدائل صناعية لألعضاء اآلدمية تقوم مقامها وتغني عنها .
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*ان يكون البيع والشراء تحت إشراف مؤسسة متخصصة رسمية موثوقة من توافر
الشروط المتقدمة.24
***الفرع الثاني -:الرافضون لبيع األعضاء البشرية (أن عقد بيع األعضاء اآلدمية
25
باطل شرعا ً وقانوناً).
يرى أنصار هذا االتجاه أن عقد البيع الوارد على األعضاء البشرية أو أجزائها أو
الجثة باطل حتى ضمن الضوابط القانونية الموضوعة من أنصار االتجاه األول
فالبيع عندهم غير جائز بصورة مطلقة ,ألن محل الحقوق هي األموال وليس األشياء
فالشيء ال يصلح محالً للعقد ما لم يكن من األموال المقومة ,وأن جسد اإلنسان
وأعضاءه ليست ماالً حتى يصلح للتعامل فقد كرم الخالق اإلنسان ولم يعامله معاملة
األموال ثم أن لبن اآلدمية ليس ماالً مقوما ً ألن لحم بني آدم حرام واأللبان تابعة
للحوم وإذا جاز االنتفاع بها لتعذيب الطفل فهذا استثناء ال يقاس عليه.26
ويذكر جانب من الفقه في العراق أن "شراء عضو إنسان عند االختيار أمر غير
جائز وذلك ألن كثيرا ً من الفقهاء كأبي حنيفة ومالك واحمد في رواية وبعض
أصحاب الشافعي قد ذهبوا إلى عدم جواز بيع لبن المرأة وشعر اإلنسان ", 27ثم
يضيف متسائالً هل يمكن القول بجواز البيع عند االضطرار فيجيب قائالً ":الذي
يبدو لي أنه يرخص له بالشراء مع قولنا بعدم جواز البيع ونظير ذلك مسألة بيع
المصحف عند بعض الفقهاء ".28
لقد أوجب الحنابلة أن يكون المبيع ماالً وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو
ضرورة فيجوز بيع حيوان وعقار وأن كره األمام احمد بن حنبل بيع بعض
الحيوانات وحرم بيع المصحف ولزم بذله لمن احتاج إلى القراءة وال يصح بيع الدم
والخنزير والحشرات كما ال يصح بيع الحر وال ما ليس بسلوك كالمباحات قبل
حيازتها وتملكها,29وإلى هذا ذهب األحناف الذين حرموا كذلك بيع جلد الميتة قبل
الدبغ وجلد الخنزير مطلقا ً وعظمه وشعره وعصبه وشعر اآلدمي وعظمه.30
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بل أن بعضا ً من الحنابلة ذهب إلى تحريم قطع إي شيء من الميت وإتالف ذاته
وإحراقه ولو أوصى به 31إال أن قطع أجزاء من اإلنسان الحي قصاصا ً أو حدا ً ال
يوجب الضمان إذ جاء في االشباه والنظائر للسيوطي الشافعي ما يلي "قال مالك
أمره اقطع يدي ففعل فسرى فهدر على إال ظهر ومنها لو قطع قصاصا ً او حدا ً
فسرى ال ضمان ".32
وذهب االتجاه العام في الفقه المدني الفرنسي إلى بطالن أي اتفاق يتعارض وحق
اإلنسان في تكامل جسده ويعتبرون ذلك باطالً لمخالفته قواعد النظام العام ويقع
باطالً كل اتفاق يتعارض وسالمة اإلنسان وحياته ومنها بيع األعضاء البشرية أو
االعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها إذا كان االتفاق مستهدفا ً االعفاء من الخطأ
العمد أو الخطأ الجسيم ,فيرى االستاذ (ديموج)":يعتبر باطالً كل اتفاق يتعارض مع
سالمة اإلنسان وحياته" وقد أقر هذا المبدأ الفقهاء (بالنيول) وربير وايسان,33
رأينا من بيع األعضاء واألجزاء البشرية ,طهر لنا من عرض اآلراء المتقدمة إلى
أن هناك من يرى أطالق حرية التعاقد على األنسجة واألجزاء البشرية ويفضل ترك
األمر لقوانين العرض والطلب وآخر يقترح التسعير الجبري منعا ً للسوق السوداء
ومنعا ً لالستغالل والغبن أي تنظيم عمليات البيع وهناك من ذهب إلى جواز البيع
ضمن الشروط الضوابط التي تقيد من االطالق الذي يراه البعض وآخر يرى بطالن
البيع بصورة مطلقة وبعضهم أجازه عند الضرورة فقط.
وليس هناك أدنى شك في أن ما ذهب إليه جمهور الفقه االسالمي صريح وواضح
حيث قرروا بطالن التصرف القانوني في بيع أجزاء اآلدمي وهو اتجاه ينسجم
والقواعد الخلقية والدينية .ونضيف ان أجزاء الميت أو الحي بعد قطعها ظاهرة
ورغم طهارتها فهي ليست من األموال وال تصلح محالً لعقد البيع34ونضيف أن بيع
األنسجة البشرية وأجزاء اإلنسان حرام شرعا ً وباطل قانونا ً إذا انصب التصرف
القانوني في شكل البيع إال أن الضرورات تقدر بقدرها ,كأن يوجد شخص على شفا
حفرة من الموت وطلب من آخر انقاذ حياته وأراد العوض ,فالعوض ليس ثمنا ً
للمبيع وإنما هو عون للمتنازل على مواجهة ما يخفيه المستقبل من مضاعفات في
صحته وال ينبغي أن يكون الباعث الدافع الرئيس على التعاقد هو الحصول على
الثمن النقدي .
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*المطلب الثاني  -:اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة عن ظاهرة االتجار
باألعضاء البشرية .
أن خطورة جريمة االتجار باألعضاء البشرية تكمن فيما ترتبه من آثار تفتك
باألفراد في المجتمعات وتفتك باقتصاد الدول وال تقتصر آثارها محليا ً بل على نطاق
دولي لذلك كان من األهمية أن اتحدث عن هذه اآلثار في هذه الدراسة من خالل
فرعين في الفرع األول تناولت الحديث عن االثار االقتصادية الناجمة عن جريمة
االتجار باألعضاء البشرية ,وفي الفرع الثاني تحدثت عن اآلثار االجتماعية بالنسبة
لمجتمع وبالنسبة لناقل التي تترتب عن هذه الظاهرة .
***الفرع األول -:اآلثار االقتصادية التي تترتب عن جريمة االتجار باألعضاء
البشرية.35
من المسلم به أن العنصر البشري يعد أحد الدعامات األساسية لالقتصاد في كل
الدول وتحرص الدول المتقدمة على تنمية هذا العنصر بكافة الوسائل واألساليب
بدءا ً من التنشئة السليمة وإنتهاءا ً بالتأهيل والتدريب ,إال أنه مع الزمن ظهرت بعض
الظواهر اإلجرامية التي تركت آثارا ً سلبية على الفرد والمجتمع ومنها ظاهرة
االتجار باألعضاء البشرية.
)1استحداث دورا ً جديدا ً لتكتالت وجماعات الجريمة المنظمة كان له اثرا ً على دقة
االقتصاد على المستوى اإلقليمي والعالمي.
)2تغلغل المحترفين في عصابات وتكتالت الجريمة المنظمة إلى المواقع األكثر
تأثيرا ً في قوة الدولة االقتصادية بما يحقق أهدافهم.
) 3حرص الدول النامية على االستفادة من رؤؤس األموال األجنبية المتنقلة إليها
بصرف النظر عن مصادرها (تبيض اموال ,تجارة األعضاء وغيرها)بهدف تنفيذ
خطط التنمية الطموحة فيها رغم اآلثار السلبية التي تضر باالقتصاد الحقاً.
)4تحول النظرة إلى الجريمة المنظمة باعتبارها ظاهرة دولية نتيجة ألتساع السوق
العلمية لتجارة األعضاء البشرية .
) 5التغير السريع حول مفهوم عالمية النظم وأثره في التعديل الجذري لنطاق عمل
المنظمات اإلجرامية في مجال تجارة األعضاء البشرية وحرصها على تطوير
نظمها المحلية لتصبح منظمات إجرامية عابرة للجنسية .
35
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) 6حرص منظمات تجارة األعضاء البشرية على مد نشاطها من خالل مسوؤلين
وطنيين لتمكنيها من مباشرة نشاطها عبر الحدود الوطنية خاصة في الدول الفقيرة .
) 7ظهور عادات اقتصادية غير سليمة أهمها تشجيع المعامالت المشبوهة
,االستثمارات ,سريعة الربحية قصيرة األجل ,السعي إلى التأثير أو الضغط على
المتسولين ,شيوع سلوك التهرب الضريبي.
)8خفض معدالت النمو االقتصادي في المجتمع.
)9زعزعة التنمية االقتصادية والتشكيك في قدرات وشرعية النظام السياسي بم يؤثر
على استقرار الحاالت االقتصادية.
)10المساس بخطط التنمية والحماية االجتماعية .
)11نشأة إحساس لدى الجماهير بالخوف وعدم الثقة .
) 12تشجيع الشباب على الهجرة باإليحاء أو العقود الوهمية مما يترتب عليه ضياع
حياتهم.
)13انتشار األمراض السرية بين أبناء المجتمع خاصة فئة الشباب بما ينعكس على
قدراتهم اإلنتاجية.
)14زيادة األعباء التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الطبية واالجتماعية
لألشخاص ضحايا تجارة األعضاء البشرية.
***الفرع الثاني -:اآلثار االجتماعية بالنسبة لمجتمع وبالنسبة لناقل المترتبة عن
جريمة االتجار باألعضاء البشرية.36
تكاد المكتبات تفتقر إلى البحوث العلمية الدقيقة ,والشاملة في هذا الموضوع ,وذلك
لتشعب مكوناته ,وهالمية الحدود بين هذه المكونات ,وعناصر موضوعات أخرى
ذات صلة به فضالً عن كون هذه المكونات الزالت تثير جدالً بين أهل االختصاص
خاصة فيما يتعلق بحق اإلنسان في التصرف في أعضائه حيا ً أو أن يوصي بذلك
بعد وفاته ,من ذلك االختالف حول تحديد مفهوم الموت (توقف المخ)او موت جذع
المخ ,أو الموت الجزئي أي موت الخاليا وقد قررت المنظمة اإلسالمية للعلوم
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الطبية في الدورة الثانية عام  1995حول الموت الدماغي بأن الشخص يعتبر ميتا ً
في حالتين:
)1عند التوقف الكامل الذي ال رجعة فيه لوظائف الجهاز التنفسي ,والجهاز القلبي
الوعائي.
) 2عند التوقف الكامل الذي ال رجعة فيه لكل وظائف الدماغ بجمعها بما في ذلك
جذع المخ مع ضرورة التحقق من ذلك حسب المعايير الطبية المعمولة.
ومن االختالفات أيضا ً ,مشروعية نقل األعضاء أو التصرف فيها حيث يؤيد معظم
أهل الفقه أنه يجوز نقل األعضاء من شخص حي أو ميت وزرعها في آخر وفق
شروط هي-:
)1وجود حالة ضرورة عاجلة متوقفة على زرع العضو.
)2عند نقل القلب البد من تأكد من وفاة صاحبه.
)3البد من إذن المتبرع.
) 4أخذ الحيطة في هذه الواقعة حتى ال تكون ذريعة لقتل النفوس وفتح باب المتاجرة
بأعضاء اإلنسان.
)5أال يكون ذلك بمقابل مادي .
) 6ال يجوز نقل األعضاء التي تصدم مع مقاصد الشريعة مثل نقل الخصيتين
والمبيض.
)7أن يؤمن الضرر على المتبرع ,وأن يغلب على الظن انتفاع المتبرع به.
**آثار االتجار باألعضاء بالنسبة للمجتمع .37
)1انتهاك األصول الشرعية ومخالفة القوانين الوضعية التي تحرم االتجار (كان
الكونجرس األمريكي قد منع بيع األعضاء منذ عام  1984إال أن الهيئات الصحية
تتجه إلى الترخيص ببيع األعضاء ,والسماح للمتبرعين من قبض أموال مقابل بيع
األعضاء أو الخاليا للمرضى المحتاجين لمواجهة ما يقرب من  80ألف مريض
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جريمة االتجار باألعضاء البشرية (قراءة أمنية وسيولوجية ),ورقة عمل مقدمة ضمن أعمال المؤتمر ,د.مراد بن علي زريقات
,جامعة نايف للعلوم األمنية ,الرياض ,المملكة العربية السعودية ,2006,ص.13

على قائمة زراعة األعضاء يموت منهم  15ألفا ً قبل أن يصل العضو المطلوب نقله
إليهم).
)2ارتفاع معدالت جرائم الخطف وقضايا االحتيال والنصب بما يقوض دوام
االستقرار االجتماعي ,واألمني حيث تبين الدراسة االستقصائية الثالثة لألمم المتحدة
عن اتجاهات الجريمة ,وعمليات تنظيم العدالة بارتفاع جرائم الخطف.
)3انتشار سوق سوداء لشراء وبيع األعضاء .
) 4ظهور تحديات أخالقية تهدد بانهيار النظم الصحية في المجتمع خاصة عندما
يكتشف المريض سرقة أعضائه خصوصا ً أثناء الجراحات البسيطة.
)5استحداث بدائل للخاليا الجينة "االستنساخ خاصة بالنسبة للبتوليات " التي قد تنمو
بشكل غير صحيح او تنتج انسجة غير طبيعية بما يثيره اعتراضات اخالقية .
) 6اهدار المبادئ االساسية
التصرف بأعضائه.

حول مفهوم الكرامة االنسانية

وحق االنسان في

) 7اختالط االنساب خاصة عندما يتعلق االمر بنقل االعضاء التناسلية للرجل او
المرأة.
)8است غالل النتائج السلبية في عمليات الزراعة إلشاعة فشل عمليات الزراعة سواء
بالنسبة للمعطي او المتلقي بما ينعكس ع استمرار وتطور العلمي .
***أهم اثار التجار بالنسبة للشخص الناقل اقصد بالشخص الناقل هنا االنسان الحي
الذي يتم استقصاء احد اعضائه ونقله الى شخص اخر اهمها:
) 1فقد الثقة حيث انا الطبيب عندما يعطي النصيحة بالتبرع سواء بالنسبة للمعطي او
المستقبل فانه ينصح من موقع السلطة العلمية ,وغالبا ما يكون بشكل ضمني ,ويكون
استقبال المعطي دائما حذرا اما ان يستسلم استسالما ايحائيا اقرب الى التنويم او
يعترض باعتبار ذلك تدخل في ارادة هللا .
) 2وضع العالقات العائلية كوحدة دينامية واحدة في محل اختبار شديد من حيث
امكانية االخذ والعطاء بين األعضاء ,وما ينتج عنه من مواجهة نفسية تمثل مشكلة
عملية عندما ال يعرف المعطي ما يمكن ان يترتب ع العطاء من اثار نفسية ,أو
يكون المعطي ناضجا ويستلزم االمر اجراء مناقشة علمية صريحة حول دور الكلى

 ,ووظائفها الحالية والمستقبلية ,واحتمال تعرضها للفشل مما يؤثر ع العالقات
العائلية .
) 3ما يمكن ان يتعرض عليه الشخص المعطي من مخاطر او االالم نفسية اثناء
االختبارات او اثناء العملية .
)4االثر النفسي لفشل العملية بعد النقل كما في حالة وفاة المتلقي اثناء الجراحة او
طرد جسمه للعضو المنقول .
) 5العجز النسبي الذي يصيب جسم المتبرع بعد اجراء العملية خاصة فيما يتعلق
بإمكانية استمرار القيام بالعمل او اداء الدور االجتماعي المطلوب منه على النحو
الذي كان يقوم به قبل اجراء العملية.
***اهم االثار االتجار باألعضاء بالنسبة لشخص المنقول اليه
الشخص المنقول اليه هو ذلك الشخص الذي تم نقل العضو المستقطع من الشخص
المعطي او الناقل وزراعتها في المكان المخصص اليه طبيا او بيولوجيا :
)1الشعور بالندم وعدم الثقة في حالة فشل العملية وطرد جسمه للعضو المنقول.
)2اعتالل النسيج العائلي نتيجة لرفض من قيام احدهم فتبرع لشخص المحتاج من
العائلة .
)3االثار االقتصادية المترتبة نتيجة لتكاليف الباهضة في مثل هذه العمليات
والتكاليف المترتبة نتيجة العناية الالحقة.
 )4الشعور بالقلق المصاحب عند رؤية الشخص المعطي نتيجة للخوف من اللوم .
) 5الشعور الدائم بان هناك من سوف يقوم باالنتقام منه من افراد عائلة المعطي او
شراء العضو منه .
) 6عدم شعور باألمان نتيجة للمطاردة االمنية برجال التحقيقات للكشف عن مافيا
المتاجرة باألعضاء البشرية .
)7كثرة عمليات االبتزاز التي سيتعرض لها من قبل االطباء او الشخص الذي باع
او المافيا نفسها .
)8فقدان الثقة بشخص الطبيب المعروف عنه احد مالئكة الرحمة.

الخاتمة -:
هدفت الدراسة إلى تحليل واحدة من أهم الظواهر االقتصادية الخطيرة في االقتصاد
العالمي المعاصر إال وهي ظاهرة االتجار في البشر ,وتتبع تأثيرها على اقتصاديات
الدول الغنية والفقيرة .نظرا ً للتصاعد المتزايد لهذه الظاهرة في القرن الماضي
والحالي وتأثيرها السلبي المباشر على الموارد البشرية ,لحماية هذه االقتصاديات
.والواقع أن وجود ظاهرة االتجار في البشر بكافة أشكالها وصورها ,ال تؤدي فقط
إلى تشويه بيانات الناتج القومي األجمالي للدولة ,بل أنها أصبحت منبعا ً رئيسيا ً
لتغذية االقتصاد األسود والذي غدا بدوره إحدى الظواهر االقتصادية السائدة في
اقتصاديات العالم في اآلونة األخيرة ,بما لها من تأثير سلبي بالغ على تسوية هيكل
الدخول وهيكل القوى العاملة ,وارتفاع معدل البطالة ,وتذبذب أسعار الصرف للعملة
الوطنية ,غسيل األموال وتشويه الوعاء الضريبي...أن اآلثار التي تترتب على هذه
الجريمة تستدعي إلى توحيد الجهود الدولية والوطنية من أجل الحد من مخاطر هذه
الجريمة التي تفتك بالمجتمعات البشرية.ولخطورة هذه الظاهرة يجب على المجتمع
الدولي أن يجد آليات واستراتجيات أكثر فعالية بفرض القضاء عليها أو الحد من
آثارها على األقل للقضاء على تلك الظاهرة لينعم اإلنسان في كل مكان بحياة كريمة
ويستمتع بحقوقه ويسود السالم والمحبة بين الدول .

النتائج والتوصيات -:
)1ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في تنامي ظاهرة االتجار
باألعضاء البشرية الستخدامها في عالج المرضى االغنياء ولالستخدام في البحوث
العلمية واختبار مدى صحة التجارب الطبية وذلك في خارج اطار الحريات
المشروعة والمنظمة بشكل رسمي وهذا ,ايضا ادى الى تفاقم ظاهرة الفقر والى
انتشار تلك التجارة ,وتعريض حياة الماليين من الفقراء الى العديد من المشاكل
الصحية أو الوفاة دون مراعاة ان لدنى حقوق االنسان وآدميته ,وزاد من تفاقم هذا
النوع من االتجار بالبشر تحالف وتواطؤ العديد من المؤسسات الطبية مع
المؤسسات العلمية ومع شركات االدوية الكبرى .
) 2لعبت تفاقم ظاهرة الهجرة الغير مشروعة بمعادالت متسارعة بسبب قلة فرص
العمل في الدول النامية وزيادة معدالت البطالة بتلك الدول وانتشار الفقر بين
مواطينيها في زيادة هذه الجريمة .
) 3يعد الفقر هو السبب الرئيسي لظهور وتنامي ظاهرة االتجار بالبشر على
المستوى العالمي ومن ثم اصبحت قضية الفقر اهتمام كافة المحافل والمنظمات
العالمية وتزايد المطالبات يوم بعد يوم بضرورة تصدي الدول الغنية لتتحمل
مسؤوليتها في الحد من الفقر وآثاره المدمرة في الدول النامية .
)4ادى استخدام عصبات الجريمة المنظمة الدولية المتاجرة بالبشر ألحدث االساليب
واألدوات التكنولوجيا الحديثة الى تسهيل تحقيقهم ألهدافهم من ناحية والى فرض
العديد من العقوبات على كيفية مواجهتهم ومقاومتهم وتتبعهم ومالحقتهم ومحاكمتهم
من ناحية اخرى .

 )5قصور التشريعات في كثير من الدول النامية على وجه الخصوص في مواجهة
التخصص في ظاهرة االتجار في البشر .

*** التوصيات ***
في ضوء ما اوضحته الدراسة (سلبية اقتصادية وغيرها) لظاهرة االتجار في البشر
بان اهم ما يمكن ان يوصى به الحادث لمواجهة وعالج سلبيات هذه الظاهرة يمكن
ذكرها فيما يلي :
)1االهتمام لنشر الوعي الثقافي بصفة عامة والديني بصفة خاصة بجانب الرادع
القانوني والمخاطر الصحية بين النساء واألطفال لتجنب منابع العرض ومالحقى
الطلب والقضاء عليه بالنسبة لالستغالل الجنسي واالتجار باألعضاء البشرية .
) 2االهتمام بالوعي االعالمي والتركيز على سلبيات هذه الظاهرة سواء عن طريق
االعالم المسموع او المرئي او المقروء او عبر كافة اجهزته بما في ذلك االنترنت .
) 3ضرورة االهتمام بالوعي الديني وتفعيل دور العبادة وتثقيف الدعاة عن خطورة
تلك الظاهرة ألنها الدرع الواقي من النغماس في تلك الرذيلة .
)4ضرورة قيام جميع دول العالم بالتصديق على االتفاقيات والمواثيق
والبروتوكوالت الدولية الخاصة بحقوق الطفل ونساء وكافة المواثيق الصادرة
لمكافحة تلك الظاهرة .
) 5الحيلولة دون تحمل المواطينين في الدول الفقيرة (النامية) مخاطر التقدم العلمي
والثروة التكنولوجية الهائلة واستغالل احتياجاتهم واستخدامهم في البحوث العلمية
وتجارة االعضاء البشرية .
) 6التماس المساعدة التقنية وتدريب الشرطة المحلية من الهيئات الدولية كاليونيسيف
ومنظمة العمل الدولية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والفرع المعني بمنع
الجريمة والعدالة الجنائية لمركز االمم المتحدة لتنمية االجتماعية والشؤون االنسانية

ولجنة حقوق االنسان وذلك في مجال مكافحة التجار في البشر بكافة صوره
وأشكاله .
)7محاربة الفقر والبطالة في العالم بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة وذلك
بدعم مؤ سسات المجتمع المدني المتخصصة ورفع مستوى ادائها وزيادة اعدادها
وتفعيلها لحل مشكلة الفقر ومساعدة االسر الفقيرة .

المراجع والمصادر -:
**القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة **
)1المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي ,دراسة مقارنة ,د.ماجد الفي
,دكتورة فلسفة في القانون العام ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان.
)2االتجار في البشر,د.محمد مختار القاضي ,دكتورة في االقتصاد والمالية العامة
,دار المعرفة الجامعية ,االسكندرية .2012,
) 3جريمة الرق واالتجار بالبشر وفق القوانين الدولية وطرق مكافحتها ,د.يوسف
حسن يوسف ,دكتورة في القانون الدولي العام ,المكتب الجامعي الحديث
,االسكندرية .2014,
)4االتجار بالبشر ,دراسة وفقا ً للشريعة االسالمية وبعض القواعد القانونية الدولية
والوطنية ,م.هاني عيسوي السيكي ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,ط , 2014عمان.
)5التصرف القانوني في األعضاء البشرية ,د.منذر الفضل ,دار الثقافة للنشر
والتوزيع ,ط,1992, 2عمان .
)6التصرف غير المشروع باألعضاء البشرية ,دراسة مقارنة ,د.حسني عودة زعال
,رسالة دكتورة ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,ط, 2001عمان.
) 7األخطاء الطبية بين الشريعة والقانون ,رسالة دكتورة عصام منير عابدين ,معهد
البحوث والدراسات القانونية ,القاهرة .2005,

)8جريمة االتجار بالبشر ,دراسة مقارنة ,القاضي الدكتور رهام أكرم عمر ,دكتورة
في القانون العام ,كلية القانون والسياسة ,جامعة صالح الدين ,دار الكتب القانونية
,دار شتات للنشر والتوزيع ,مصر .2011,
) 9جرائم االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين
العربية والقانون الدولي ,د.عبد القادر الشيخلي ,المعهد العالي للقضاء ,جامعة األمام
محمد بن سعود ,االسالمية – الرياض , -منشورات الحلبي الحقوقية .2009,
) 10الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ,د.عبد الواحد محمد الفار ,دار النهضة
العربية .1996,
)11تجريم االتجار باألعضاء البشرية في الشريعة االسالمية ,منشور في مجموعة
مؤلفين ,مكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية ,جامعة نايف للعلوم األمنية
,الرياض ,السعودية ,ط.2005, 1
)12المتاجرة باألمومة وبيع األعضاء البشرية ,سمير غوبية ,مكتبة مدبولي الصغير
,القاهرة ,مصر .1999,
)13االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي ,ناشد سوزي عدلي
,دار الجامعة الجديدة للنشر ,االسكندرية ,مصر .2005,
)14نقل األعضاء بين األحياء (دراسة مقارنة ) ,طارق سرور ,ط, 1دار النهضة
العربية ,القاهرة .2001,
)15جرائم االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين
العربية والقانون الدولي ,عبد القادر الشيخيلي ,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت
,لبنان ,ط.2009, 1
)16اآلثار االقتصادية واالجتماعية لظاهرة االتجار باألشخاص ,عبد الحافظ عبد
الهادي عبد الحميد ,بحث مقدم لندوة الجريمة المنظمة واالتجار باألشخاص ندوة
بتاريخ , 2004\3\7-15جامعة نايف للعلوم األمنية ,الرياض ,السعودية .
)17ضوابط نقل وزراعة األعضاء البشرية في الشريعة االسالمية ,عبد الحميد
اسماعيل األنصاري ,التشريعات العربية ,ط,1دار الفكر العربي ,القاهرة .2000,

)18جريمة بيع أعضاء جسم اإلنسان ,ناصر بن مانع بن علي آل نهيان الحكيم ,ندوة
المجتمع واألمن ,مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد األمنية -28-25,
ستمبر, 2005-الرياض ,السعودية ,ص.5
)19الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في السالمة الجسدية (دراسة مقارنة ) ,حسن
سعد محمد عيسى ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,مصر  ,ط.1999, 1
)20مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ,مجموعة أدوات لمكافحة
االتجار باألشخاص ,منشورات األمم المتحدة ,نيويورك ,ط 2010المنقحة .

**المواقع االلكترونية -:
)1موقع االسالم اون الين ,الصينيون يبيعون األعضاء البشرية على االنترنت.
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