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 :الممخص

شيدت العمـو الطبية تطورًا ىائاًل نتيجة لمتقدـ العممي واالكتشافات البيولوجية واستخداـ التقنيات 
فمقد أحرز الطب نجاحا كبيرًا في عمميات نقؿ بعض أعضاء جسـ اإلنساف، وبعث األمؿ في الحديثة، 

أصبح إشراقًا جديدًا في حياة البشرية، مما زاد مف نجاح عمميات زراعة نفوس الكثير مف المرضى و 
األعضاء،األمر الذي كاف لو أثره الواضح في تغيير العديد مف المفاىيـ والقواعد األصولية المستقر 
زاء ىذا التطور فقد عكؼ شراح القانوف عمى وضع أطر قانونية وأخالقية  عمييا عمميًا وطبيًا وقانونيًا،وا 

مكف مف خالليا التوفيؽ بيف المتناقضات التي أفرزتيا الثورة البيولوجية الحديثة، بحيث يتاح لألطباء ي
والعمماء المضي في طريقيـ نحو البحث والتجريب دونما عراقيؿ تعيؽ عمميـ وتحـر البشرية مف تمؾ 

انونية واألخالقية ذات الفوائد لألبحاث والتجارب العممية، وفي ذات الوقت ينبغي احتراـ المبادئ الق
الصمة بيذا الموضوع والتي مف بينيا مبدأ الحفاظ عمى الكرامة اإلنسانية ومراعاة النظاـ واآلداب 

 العامة. 
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Abstract: 

Medical sciences have witnessed a tremendous development as a result of 

scientific progress, biological discoveries and the use of modern 

technologies. Medicine has achieved great success in the transfer of some 

organs of the human body, and it has given hope to many patients and has 

become a new shining in human life, which has increased the success of 

organ transplants. Which had a clear impact in changing many concepts and 

fundamentalist rules that are scientifically, medically and legally based on, 
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and in the face of this development, the law commentators have been 

working on developing legal and ethical frameworks through which to 

reconcile the contradictions produced by the modern biological revolution. 

So that doctors and scientists are allowed to proceed on their way towards 

research and experimentation without obstacles that hinder their work and 

deprive humanity of those benefits of scientific research and experiments. At 

the same time, legal and ethical principles related to this subject should be 

respected, including the principle of preserving human dignity and observing 

public order and morals. 

key words: )Organ transplantation, organ transplantation, medical work, if 

necessary(. 

 
 المقدمة:

إّف العالقة بيف الطب والقانوف عالقة تبادلية، كؿ منيما يؤثر عمى اآلخر ويتأثر بو،    
فالتقدـ الطبي لعب دورًا كبيرًا في تقدـ القانوف، حيُث نرى الكثير مف األعماؿ الطبية 
أصبحت مباحة، بعد أف كانت غير مشروعة، فعندما يتقدـ الطب ويقدـ لمبشرية آفاقًا 

سعادة، فال بّد لمقانوف أف يستجيب ويسمح بذلؾ، ومثاؿ ذلؾ ما حدث جديدة لمصحة وال
في عمميات التجميؿ ونقؿ الدـ وزرع األعضاء، فضاًل عف ذلؾ فإّف القانوف يؤثر أحيانًا 
في الطب، وقد يحدث ذلؾ في اتجاىيف، االتجاه األوؿ: إّف الطبيب الذي يعمؿ في ظؿ 

دود القانونية لحريتو، ال يستطيع أف يخمؽ وضع ال تيـ فيو مسؤوليتو، وال يعرؼ الح
ويساىـ في التقدـ العممي، فالقانوف يقدـ اإلطار والحماية لتقدـ الطب، فمو لـ يبح 
القانوف التجارب الطبية لتأخر تقدـ الطب وقضي عمى روح االبتكار، فيو يمد يده 

 لمطب حتى يرقى بو لتحقيؽ خير اإلنسانية.

والتواصؿ مستمراف بيف العمـ والقانوف، فكمما اكتشؼ العمـ  ومف المؤكد إّف التالـز   
أمرًا أو مسألة جديدة لـ تكف معروفة مف قبؿ، تصدى القانوف لينظـ األحكاـ ليذه 
المسألة ويضع القواعد واألسس التي تحكميا، فالعمـ يفتح باب األمؿ أماـ البشرية 

حماية ليذا الوليد،وحيُث أّف لالستفادة مف كؿ ما ىو جديد ومفيد والقانوف يوفر ال
اإلنساف ىو الوسيمة والغاية في ىذه الحياة فالبّد أف ييدؼ العمـ إلى تحقيؽ السعادة 
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والرقي لو في المياديف كافة، فضاًل عف اّنو سيد ىذا الكوف وكؿ ما فيو مسخر لو 
وألجمو وألّف أعضاء جسـ اإلنساف وبما حصؿ مف تقدـ بؿ مف ثورة عممية في كؿ 

احي الحياة ينبغي االىتماـ بيا وحفظيا مما يطرأ عمييا ويعطؿ قياميا بالميمة نو 
 الموكوؿ إلييا.

 أهمية الدراسة
الذي ىو بنياف اهلل في أرضو،  باإلنسافيكمف أىمية ىذا الموضوع في أنو يتعمؽ    

فشيده سبحانو تعالى في أجمؿ صورة وأحسنيا، وترتب عمى ذلؾ أف اإلنساف مكـر حيًا 
يتًا ولما كانت عمميات نقؿ وزراعة األعضاء تؤدي إلى االعتداء عمى حرمة وكرامة وم

اإلشارة إلى بعض أىـ السمبيات التي يثيرىا مثؿ ىذا الموضوع، فضاًل ىذا البنياف، و 
قوانيف نقؿ وزراعة األعضاء البشرية ومنيا  عف الوقوؼ عمى مسمؾ بعض القوانيف 

وكذلؾ فقياء الشريعة اإلسالمية مف مسألة بيع ، ٜٙٛٔ( لسنة ٘ٛالعراقي رقـ )
 األعضاء البشرية.

 :إشكالية الدراسة
كثيرًا مف القوانيف والفتاوى تبيح وتجيز التبرع والوصية باألعضاء البشرية إال أّف ذلؾ إّف 

ال يسد الحاجة إلى األعضاء الالزمة لنقميا إلى المرضى، ليس بسب عدـ التوافؽ 
ّنما يرجع ذلؾ  الفسيولوجي أو الطبي بيف جسمي المتبرع الموصي والمريض فحسب، وا 

التبرع والتوصية ألسباب اجتماعية ودينية وفكرية في  بصفة أساسية إلى اإلحجاـ عف
المجتمع، ونظرًا لعدـ إمكاف حصوؿ المرضى عمى األعضاء البشرية مف المصدريف 
المذكوريف، فقد يمجأ بعضيـ وخاصة الميسوريف منيـ لعرض مبالغ مف الماؿ لقاء شراء 

عممية الحديثة في ، وتتمثؿ ىذه االشكاليات في الممارسات الطبية والىذه األعضاء
نطاؽ الحماية القانونية واالخالقية لمادة الجسـ البشري والمبادئ اإلنسانية والقانونية 

، وبياف مدى الحماية الجزائية لسالمة جسـ اإلنساف في ظؿ قانوف (ٔ)المفروض حمايتيا
( ٕٛوقانوف مكافحة االتجار بالبشر رقـ ) ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔالعقوبات العراقي رقـ )
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وبياف أوجو القصور التشريعي، وايضاح ضوابط محددة إلباحة استئصاؿ  ٕٕٔٓنة لس
 األعضاء البشرية وزراعتيا.

 منهجية الدراسة
نقؿ وزراعة الضوابط القانونية لمعمميات الطبية في سنتناوؿ في ىذا البحث دراسة   

التشريع ، مستنديف في ذلؾ إلى عرض وتحميؿ النصوص القانونية في االعضاء البشرية
العراقي الذي عالج الموضوع ومقارنتيا بالقانوف المصري والفرنسي والشريعة اإلسالمية، 
مع االستئناس في بعض األحياف بمواقؼ بعض التشريعات األخرى التي عالجت ىذا 

 الموضوع.

 المبحث األول
 التعريف بزراعة األعضاء البشرية وخصائصها

الطبية أفضت إلى إمكانية القياـ بالكثير مف العمميات التي إّف التقدـ الذي بمغتو العموـ 
ما كاف أمر أجرائيا سيؿ المناؿ، أما اآلف فقد بات في متناوؿ األطباء اإلفادة مف 
أجزاء جسد إنساف لعالج إنساف آخر، كما ىو الحاؿ في عمميات نقؿ األعضاء 

ة اإلسالمية وبيف رجاؿ البشرية. وقد ثار خالؼ وجدؿ واسع النطاؽ بيف فقياء الشريع
القانوف حوؿ مدى إمكانية إباحة مثؿ ىذه العمميات التي تنتيؾ فييا عصمة جسد 
إنساف بتعريضو لخطر عمى درجة مف الجسامة ال لمصمحتو ىو، بؿ لمصمحة إنساف 
آخر، حيُث ذىب بعضيـ إلى حظر إجرائيا بصورة مطمقة، في حيف ذىب  آخروف إلى 

 بتعد عف فرض قيود عدة وتطمبوا جممة مف الشروط.إباحتيا ولكف بما ال ي

ومع ذلؾ فإّف الخالؼ بشأف ىذه العمميات استمر حتى بيف مف ينادي بإباحتيا،    
حيث بقي الخالؼ منصبًا عمى عدة جوانب متعمقة بيذه العمميات وعمى نحو رئيِس 

سالمية حوؿ نطاؽ الحماية التي يحظى بيا جسد اإلنساف وأعضائو في الشريعة اإل
والقانوف الوضعي مف جية، وحوؿ إمكانية تجاوز تمؾ الحماية إذا ما اقتضت الظروؼ 

 .(ٕ)ذلؾ مف جية أخرى
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وتقتضي الضرورة العممية  تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف: يتناوؿ المطمب األوؿ    
معرفة المقصود بالعضو البشري وبياف أنواع األعضاء البشرية الداخمة في نطاؽ زراعة 

 االعضاء في المطمب الثاني.
 المطمب األول

 تعريف العضو البشري
األعضاء مف أنسجة، واألنسجة يتكوف جسـ اإلنساف مف مجموعة مف األعضاء، و    

مف خاليا، والخمية ىي الوحدة األساسية في تكويف الجسـ، والتي بمجموعيا تكّوف 
األنسجة المختمفة. والعضو البشري لغًة ىو: "الُعْضُو والِعْضُو: الواحد مف أعضاء الشاة 
وغيرىا، وقيؿ: ىو كؿ عظـ وافر المحـ، وجمعيا أعضاء، وعضى الذبيحة: قطعيا 

، ومف ىذا يتبيف لنا أّف العضو البشري ىو جزء مف جسد اإلنساف كاليد (ٖ)عضاء"أ
 والرجؿ واألنؼ.

ولـ تتعرض القوانيف المعاصرة لتعريؼ العضو البشري، باستثناء ما أورده بعض    
التشريعات، ويبدو لنا أّف ىذا مف حسف السياسة التشريعية ألّف تعيد المشرع بإيراد مثؿ 

قد يعرقؿ التطور، بمعنى آخر إّف مف حسف السياسة التشريعية أف يبتعد ىذه التعريؼ 
المشرع عف إيراد مثؿ ىذه التعريؼ مف أجؿ مسايرة التقدـ العممي مف جانب، حيث 
يصعب عمى المشرع وىو بصدد وضع قواعد قانونية عامة ومجردة أف ينص وبشكؿ 

، فكؿ يوـ يفاجئنا (ٗ)والتجربة نيائي عمى حكـ بشأف مسألة عممية ال تزاؿ محاًل لمبحث
العمـ باكتشافات جديدة، ومف جانب آخر إّف بعض ىذه األعضاء ما زالت حتى اليـو 

ومف ىذا المنطمؽ فأّف اتجاه المشرع العراقي إلى عدـ تبني تعريؼ  محاًل لالجتياد،
لمعضو البشري في ثنايا النصوص التي يسنيا ىو اتجاه محمود ففي كؿ يوـ يدىشنا 

 عمماء باكتشاؼ جديد فتتغير التعريفات القانونية تبعًا لذلؾ.ال

والتشػػػريعات التػػػي تناولػػػت تعريػػػؼ العضػػػو البشػػػري، مػػػا أورده المشػػػرع األردنػػػي حيػػػُث    
( لسػنة ٖٕعرفت المادة الثانية مف قانوف االنتفاع بأعضاء جسػـ اإلنسػاف األردنػي رقػـ )

جسػـ اإلنسػاف أو جػزء منػو(،  العضو البشري عمى أّنو: )أي عضػو مػف أعضػاء ٜٚٚٔ
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بشػػأف تنظػػيـ نقػػؿ وزراعػػة األعضػػاء البشػػرية  ٜٜٚٔ( لسػػنة ٕٔوالقػػانوف القطػػري رقػػـ )
الػػذي عػػرؼ العضػػو فػػي مادتػػو األولػػى بأّنػػو: "أي عضػػو مػػف أعضػػاء جسػػـ اإلنسػػاف أو 
جػػزء منػػو يكػػوف حيويػػًا وىامػػا إلنقػػاذ المػػريض"، وقػػد كػػاف ىػػذا التعريػػؼ مجػػااًل لمنقػػد، إذ 

و لـ يأِت بجديد بؿ عػرؼ الشػيء بنفسػو، فضػاًل عػف التشػريع اإلنكميػزي الػذي وصؼ بأنّ 
( لسػػنة ٓٗقػػانوف زراعػػة األعضػػاء اإلنكميػػزي رقػػـ )عػػرؼ العضػػو فػػي القسػػـ السػػابع مػػف 

عمى أّنو: "أي تكويف تركيبي مف األنسجة ال يمكف استعاضتو عػف طريػؽ الجسػـ ٜٜٛٔ
المغربػػي فمقػػد عػػػرؼ العضػػو البشػػري فػػػي البشػػري، لػػو تػػـ استئصػػػالو كمػػو". أمػػا المشػػػرع 

المتعمػػػؽ بتبػػػرع األعضػػػاء واألنسػػػجة  ٜٓٛٔ( لسػػػنة ٙٔالمػػػادة الثانيػػػة مػػػف القػػػانوف رقػػػـ )
البشػػػرية بأّنػػػو: "كػػػؿ جػػػزء مػػػف جسػػػـ اإلنسػػػاف سػػػواء أكػػػاف قػػػاباًل لمخمقػػػة أـ ال واألنسػػػجة 

 البشرية باستثناء تمؾ المتصمة بالتوالد".

ىو عبارة عف "مجموعة أنسجة تعمؿ مع بعضيا أما تعريؼ العضو كمصطمح طبي    
الػػػبعض كػػػػي تػػػػؤدي وظيفػػػػة معينػػػػة كالمعػػػدة والكبػػػػد والكمػػػػى والػػػػدماغ والقمػػػػب واألعضػػػػاء 
التناسػمية وغيرىػػا،  واألنسػػجة التػػي يتكػػوف منيػػا العضػو ىػػي مجموعػػة مػػف الخاليػػا تعمػػؿ 

، وكما (٘)مع بعضيا البعض لتؤدي وظيفة معينة، والخمية أصغر وحدة في المواد الحية"
يعرؼ العضو بأّنو: "قسـ معيف ومحدد بذاتو مف شأنو أّف يؤمف وظيفػة أو عػدة وظػائؼ 

. أو ىي "مجموعػة مػف العناصػر الخمويػة المختمفػة والمتوافقػة والقػادرة عمػى أداء (ٙ)معينة"
 .(ٚ)وظيفة محددة"

ا فيما يخص تعريؼ العضو البشري عمى صعيد الفقو الذي أدلى بدلوه عمى ضوء م   
يتكشؼ لو مف معمومات وما يتوصؿ إليو العمـ مف تطورات واكتشافات بحيث يكوف 
ىنالؾ نوع مف االنسجاـ بيف التعريؼ الفقيي والتعريؼ الطبي لمعضو البشري، فقد 
عرفو بعض الفقياء بأّنو "جزء مف اإلنساف مف أنسجة وخاليا ودماء ونحوىا سواًء كاف 

ّف   .(ٛ)الدـ يعتبر مف أعضاء اإلنساف المتجددة"متصاًل بو أـ منفصاًل عنو، وا 
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ويطمؽ فقياء الشريعة اإلسالمية لفظ العضو عمى ما لو وظيفة تميزه عف غيره،    
كالعيف والمساف واليد ونحو ذلؾ، وبناء عمى ذلؾ فإذا قطع أو تمؼ عضو مف أعضاء 
اإلنساف خطًأ ففيو ماؿ محدد، وضابط ذلؾ ما في جسـ اإلنساف منو شيء واحد ففي 

اف واألنؼ وغيرىا، أما إذا كاف ما في جسـ ىالكو الدية ومف ذلؾ األعضاء ىي المس
اإلنساف منو أثناف ففي ىالكيما الدية، وفي ىالؾ أحدىما نصؼ الدية ويشمؿ ذلؾ 

. والبعض يطمؽ لفظ العضو عمى أي جزء مف (ٜ)اليديف والرجميف والعينيف ونحو ذلؾ
بو، أـ  اإلنساف مف أنسجة وخاليا ودماء ونحوىا، كقرنية العيف، سواًء أكاف متصالً 

 .(ٓٔ)انفصؿ عنو

وعمى ذلؾ يعرؼ العضو البشري في الشريعة اإلسالمية أّنو: "أي جزء مف أجزاء    
اإلنساف سواًء أكاف عضوًا مستقاًل كاليد والعيف والكمية ونحو ذلؾ، أـ جزءًا مف عضو 
كالقرينة واألنسجة والخاليا، وسواًء منيا ما يستخمؼ كالشعر والظفر، أو ما ال 

، وسواًء منيا الجامد كما ذكر، والسائؿ كالدـ والمبف، وسواًء كاف ذلؾ متصاًل يستخمؼ
مجمع الفقو . فضاًل عف ذلؾ تـ تعريؼ العضو مف قبؿ (ٔٔ)بو أو منفصؿ عنو"

اإلسالمي عمى أّنو: "كؿ جزء مف اإلنساف مف أنسجة وخاليا ودماء ونحو ذلؾ كقرنية 
 .(ٕٔ)العيف سواء كاف متصاًل بو أو أنفصؿ عنو"

والمالحظ أّف ما يميز ىذه التعريفات ىو اتساعيا وشموليا لجميع أعضاء اإلنساف    
وأجزائو، إال أّنو يؤخذ عمييا في الوقت ذاتو تضمنيا لجميع األجزاء البشرية، مع أّف 
البعض منيا ال يعد مف األعضاء، والمالحظ عمى ىذا التعريؼ أّنو قد حدد العضو 

حددة، وىذا ما يعني إمكانية اعتبار الدـ عضوًا بشريًا استنادًا بأداء وظيفة أو وظائؼ م
إلى أّف الدـ يقوـ بوظيفة محددة، في حيف أّف البعض يعارض اعتبار الدـ عضوًا بشريًا 
عمى أساس أّف العضو البشري ىو كؿ عظـ وافر بمحمو، تمؾ الخصائص التي يفتقدىا 

 .(ٖٔ)الدـ
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ؼ العضو آخذيف بنظر االعتبار ما قدمو مجمع وبناًء عمى ما تقدـ يمكف أف نعر    
الفقو اإلسالمي عمى أّنو: أي جزء مف اإلنساف مف أنسجة وخاليا ودماء سواًء أكاف 
متصاًل بو أـ منفصاًل عنو، قاباًل لمنقؿ وفقًا لمقوانيف واألعراؼ وتسمح بو الشريعة 

فو الطبيعية وبما ال اإلسالمية ومقيدًا بما ال يؤثر عمى قابمية الجسـ في أداء وظائ
 يعرضو لمخطر.

 المطمب الثاني
 أنواع األعضاء الداخمة في نطاق زراعة األعضاء البشرية

إّف تقسيـ وتصنيؼ األعضاء البشرية لو أىميتو في نطاؽ عمميات نقؿ األعضاء    
البشرية وزراعتيا، والسيما إذا كاف المعطي إنسانًا حيًا وذلؾ ألّنو عمى أساس ىذا 
التصنيؼ يتـ تحديد إمكانية أو عدـ إمكانية نقؿ العضو، وىذا يعني إّف ىنالؾ مف 

ف كاف باإلمكاف نقميا مف الناحية الطبية والفنية إال أّنو ال يجوز نقميا مف  األعضاء وا 
 الناحية القانونية ألّف منيا ما تتوقؼ عميو الحياة كالقمب مثاًل.

وجدير بالذكر إّف ىذا التصنيؼ يفقد أىميتو إذا كاف النقؿ يتـ مف جثة إنساف إذ أّف    
كف االستفادة منيا بعد المبدأ في نطاؽ ذلؾ إّف جميع أعضاء الجثة قابمة لمنقؿ متى أم

الوفاة حتى األعضاء المنفردة التي ال نظير ليا. وتأسيسا عمى ما تقدـ فإّف األعضاء 
 البشرية تصنؼ إلى ما يأتي:

 أواًل: األعضاء المزدوجة
والمقصود بيا األعضاء التي ليا نظير بالجسـ كالعيف والكمى واألذف وغيرىا، وأىـ    

زدواج إّنيا غير متجددة الخاليا، وىي تأتي بالمرتبة الثانية ما يميزىا فضاًل عف صفة اال
مف حيث جواز نقميا، وىذا مقيد بأف تثبت إمكانية قياـ العضو المتبقي بجسـ المعطي 

 .  (ٗٔ)بوظائفو ووظائؼ العضو المنقوؿ

 ثانيًا: األعضاء ذات الخاليا المتجددة
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د بصورة تمقائية إذا تـ فصؿ جزء ويقصد بيا األعضاء التي ليا القابمية عمى التجد   
منيا، وىذه األعضاء يجوز نقميا بالمرتبة األولى وذلؾ بسبب صفتيا تمؾ أي التجديد، 
ذلؾ ألّف الجسـ لو القابمية عمى تعويض الخاليا التي يتـ نقميا، فضاًل عف أّف نقؿ ىذه 

بيعية وبما ال طاألعضاء أيضًا مقيد بما ال يؤثر عمى قابمية الجسـ في أداء وظائفو ال
 .(٘ٔ)يعرضو لمخطر

أما فيما يتعمؽ ببعض مكونات الجسـ )الدـ( مما ينطبؽ عمييا وصؼ العضو، إذ ال    
، ومف جانبنا نؤيد االتجاه (ٙٔ)زاؿ ىناؾ خالؼ حوؿ مدى اعتبار الدـ عضوًا بشريًا 

اآلفاؽ الذي يدعو العتبار الدـ عضوًا بشريًا ألّنو وسع مف دائرة العضو البشري وفتح 
أماـ عمميات نقؿ وزراعة األعضاء وأزاؿ الكثير مف العقبات التي مف الممكف أف تواجو 

 تمؾ العمميات.

 ثالثًا: األعضاء المنفردة 
وىي األعضاء التي ليس ليا نظير بالجسـ كالقمب والكبد والبنكرياس وغيرىا، وىذه    

األعضاء كقاعدة عامة ال يجوز نقميا لتعمؽ حياة اإلنساف بيا ولعدـ إمكاف أف يحؿ 
محميا أو أف يؤدي وظيفتيا عضو آخر، غير أّف ىناؾ مف ىذه األعضاء ما يجوز نقؿ 

وىذا ما أثبتتو التجارب حيث أثبت إمكانية نقؿ جزء جزء منيا وليس العضو بكاممو، 
 .(ٚٔ)مف الكبد وزرعو 
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 المبحث الثاني
 األساس القانوني إلباحة عمميات زراعة األعضاء البشرية

تتطمب ممارسة األعماؿ الطبية مساسًا بسالمة الجسـ عف طريؽ التدخؿ الجراحي،    
وعمى الرغـ مف أف التدخؿ يشكؿ اعتداء عمى حؽ اإلنساف في سالمة جسمو وحؽ 
المجتمع في سالمة أفراده إال أف مف يمارس ىذه األعماؿ يباح فعمو استنادًا إلى الحؽ 

ال يمكف إسناد ىذه اإلباحة إلى رضا المريض المقرر لو بمقتضى القانوف، ألننا 
بالعالج ألف القاعدة أف الرضا ليس سببًا عاما إلباحة وقيمتو محدودة في الجرائـ 
الماسة بسالمة الجسـ، وكذلؾ ال يجوز إسنادىا إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطبيب 

سوى العمـ بأف  ألف القصد المتطمب في جرائـ االعتداء عمى سالمة الجسـ ال يتطمب
مف شأف الفعؿ الذي يقوـ بو الطبيب المساس بالجسـ أو بتكاممو الجسدي واتجاه اإلرادة 
إليو وما يترتب عميو مف مساس ، وىذا ىما عنصرا القصد ، وىما متوفراف لدى 

 . (ٛٔ)الطبيب

ف مست بمادة الجسـ آاٍل أنيا لـ تيدر مصمحتو بؿ عمى     ذلؾ ألف ىذه األعماؿ وا 
س صانتيا في أف يسير سيرًا عاديًا وطبيعيًا ، ولقد نظـ المشرع العراقي ىذا الحؽ العك

حيث قضى في قانوف العقوبات بأنو "ال جريمة إذا وقع الفعؿ استعمااًل لحؽ مقرر 
عمميات الجراحة والعالج عمى أصوؿ  -ٕبمقتضى القانوف ويعتبر استعمااًل لمحؽ ... 

ممثمو الشرعي أو أجريت بغير رضاء أييما في  الفف متى أجريت برضا المريض أو
 .(ٜٔ)الحاالت العاجمة"

ولعؿ السبب وراء السعي لمبحث عف الفروض التي تباح عمى أساسيا األعماؿ    
الجراحية ىو أف األعماؿ الجراحية تمس الحؽ في سالمة جسـ الفرد ذلؾ الحؽ الذي 

ؽ المجتمع لكؿ أفراده ال فر  يعد مف الحقوؽ المصيقة بشخصية اإلنساف والتي يصونيا
، فالمشرع الجنائي يسبغ حمايتو الجنائية عمى الجميع بيف سقيـ وسميـ أو عاقؿ ومجنوف

فيجـر كؿ مساس بحؽ اإلنساف في سالمة جسمو ألف جسـ اإلنساف ىو محؿ الحؽ في 
 .(ٕٓ)الحماية الجنائية
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لى المطالب الثالثة سنتناوؿ ىذا المبحث مف خالؿ توزيعو إبناًء عمى ما تقدـ، و    
 -اآلتية:

 المطمب األول
 إباحة زراعة األعضاء البشرية عمى أساس إباحة العمل الطبي

ال شؾ في أف إجماع التشريعات العقابية والفقو والقضاء في مختمؼ دوؿ العالـ قد 
انعقد عمى عد أف ممارسة مجمؿ صور األنشطة الطبية مف جراحة وعالج ووقاية قد 

لألطباء ومف في حكميـ كؿ في مجاؿ اختصاصو عمى الرغـ مما قد  أصبحت مباحة
تفضي إليو ىذه الممارسة مف إحداث جروح أو إيذاء في جسد المريض وذلؾ ألنيا 
تيدؼ إلى تحقيؽ ىدؼ مشروع ىو عالج المريض وىذه في الحقيقة عمة اإلباحة 

 الطبية.

الطبي في شتى صوره فإف وعمى الرغـ مف االتفاؽ عمى مشروعية ممارسة النشاط 
الكشؼ عف سند إباحتيا كاف وال يزاؿ مف الموضوعات األكثر خصوبة إلثارة الخالؼ 

. وقد تعددت النظريات بشأف األساس الذي (ٕٔ)حولو في مجالي التشريع والفقو الجنائييف
. فقد ذىب البعض أف األساس الصحيح إلباحة ٕٕيستند عميو إباحة العمؿ الطبي

ية ىو استعماؿ الحؽ بمقتضى القانوف، فالمشرع يعترؼ بمينة الطب األعماؿ الطب
وينظـ مزاولتيا تحقيقًا لمصمحة المريض والمجتمع في الوقت ذاتو وعدـ مساءلتو عند 

 .(ٖٕ)إتيانيا أيًا كانت النتائج التي قد تترتب عمييا

القانوني ( إلى أف السند (Carl Stossلكف يذىب بعض الفقياء ومنيـ الفقيو األلماني 
إلعفاء الطبيب ومف في حكمو مف المسؤولية الجنائية عف نتائج ممارسة النشاط الطبي 

، الذي سنتناوؿ بحثيا بالتفصيؿ في المطمب الثاني مف (ٕٗ)إنما يعود إلى حالة الضرورة
ىذا الفصؿ، في حيف ذىب البعض اآلخر إلى اعتبار رضا المريض ىو األساس في 

أف الرأي األكثر رجحانا ىو الذي يجد أساس انتفاء المسؤولية  إباحة العمؿ الطبي، إال
بالترخيص القانوني الممنوح لفئة مف الناس والذيف ىـ األطباء ومف في حكميـ، والذي 
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يمنح مف أجؿ الفائدة التي يحصؿ عمييا الفرد والمجتمع. حيث أف مف مصمحة الفرد أف 
يًا. وكذلؾ مف مصمحة المجتمع أف يبقى يبقى جسمو متكاماًل، سميمًا، يسير سيرًا طبيع

الفرد سميمًا يؤدي دوره في المجتمع بشكؿ جيد، وعميو فإف الترخيص الذي منحو 
 المشرع ليذه الطائفة يؤدي إلى نفي المسؤولية الجزائية عنيـ.

 الفرع األول
 تعريف العمل الطبي

في موضوع العمؿ  يمثؿ العمؿ الطبي ركيزة أساسية لالنطالؽ منيا إلى مضمار البحث
الطبي، حيث عرؼ العمؿ الطبي بتعريفات عدة أىميا "نشاط يتفؽ مع االترخيص في 
عمـ الطب مف حيث كيفية وظروؼ مباشرتو ويتجو إلى شفاء المريض أو عمى األقؿ 

،ألف المقرر أف التزاـ الطبيب التزاـ ببذؿ عناية وليس (ٕ٘)يسعى إلى تحقيؽ ذلؾ"
أجؿ إدراؾ ذلؾ تجاوز عممو حدود األعماؿ الطبية التقميدية  بتحقيؽ غاية، والطبيب مف

بإعطاء عقاقير أو ما شابو ذلؾ ووصؿ إلى التدخؿ الجراحي الذي لـ يقتصر عمى 
إجراء عمميات جراحية غايتيا استئصاؿ العضو المريض فقط ، إنما امتد ليصؿ إلى 

 حالة استبدالو بعضو سميـ وذلؾ عف طريؽ زرع عضو مكانو. 

وعرؼ أيضا "أنو ذلؾ العمؿ الذي يقوـ بو شخص متخصص مف أجؿ شفاء    
المريض وذلؾ طبقا لألصوؿ والمعارؼ الطبية المقررة في عمـ الطب ، واألصؿ في 
العمؿ الطبي أف يكوف عالجيا، يستيدؼ التخمص مف مرض أو تخفيؼ حدتو أو مجرد 

حتا ألف يتقدـ ويتطور بتقدـ تخفيؼ آالمو ، وىو يعتبر فنا عمميا أكثر مف كونو عمما ب
. مف ىنا (ٕٙ)العمـ ، كما أف الظواىر العضوية التي ييتـ بيا تتميز بالصعوبة والتعقيد"

فإف كؿ عمؿ طبي يقوـ بو أحد المتخصصيف في عمـ الطب يستند في أدائو ألصوؿ 
 مستقرة لذلؾ العمـ يعد مف األعماؿ الطبية.

"النشاط الذي يتفؽ في كيفيتو وظروؼ مباشرتو مع القواعد بأنو وكذلؾ يعرؼ    
إلى شفاء  -أي وفؽ المجرى العادي لألمور–المقررة في عمـ الطب، ويتجو في ذاتو 
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المريض، وعميو يعد مف قبيؿ األعماؿ الطبية ما يستيدؼ الكشؼ عف أسباب سوء 
 .(ٕٚ)الصحة أو مجرد الوقاية مف المرض"

مختصرة بأنو كؿ عمؿ ضروري ومالئـ الستعماؿ الطبيب  ويمكننا تعريفو بصورة   
 حقو في ممارسة مينتو الطبية بيدؼ عالج األمراض أو تخفيفيا أو منعيا.

 الفرع الثاني
 شروط إباحة العمل الطبي

بينا اختالؼ الشرائع حوؿ األساس القانوني لمشروعية عمؿ الطبيب وعدـ مسؤوليتو 
لتو مينة الطب، فذىب رأي إلى أف العادة واعتياد عف األضرار التي تحدث أثناء مزاو 

ممارسة المينة ىي سبب إعفاء الطبيب مف المسؤولية عف األضرار التي تحدث أثناء 
مزاولة المينة، وذىب رأي ثاف إلى أف أساس مشروعية العمؿ الطبي لألطباء ىو 

ىـ ويرفع الترخيص الممنوح ليـ بإرادة المشرع بما يبيح ليـ التعرض ألجساد مرضا
عنيـ المسؤولية، ورأي ثالث يرى أف مف حؽ الطبيب أف يعمؿ ما مف شأنو مصمحة 

 .(ٕٛ)المريض ولو كاف بغير رغبة منو

أما الرأي الذي نميؿ إليو فيو أف أذف القانوف وحده ال يصمح ألف يكوف سند لإلعفاء    
باحة العمؿ الطبي، فال بد مف توافر ثالثة شروط أخ رى إلى جانبو مف المسؤولية وا 

ىي: أف يكوف تدخؿ الطبيب بقصد العالج، وأف يكوف تدخمو بناء عمى رضا المريض، 
وأف يعمؿ الطبيب وفقا ألصوؿ المينة، وعمى ذلؾ تنحصر شروط إباحة العمؿ الطبي 

 في الشروط األربع التالية:

 أواًل: الترخيص القانوني بمزاولة المهنة
لكي يباح التطبيب أو الجراحة يتعيف أف يكوف مف أجراه مرخصا لو قانونا    

، وأال كاف مسؤوال طبقا لمقواعد العامة سواء تحقؽ الغرض الذي قصد إليو (ٜٕ)بإجرائو
بشفاء المريض أـ لـ يتحقؽ فضال عما ينزؿ بو عقاب بسبب مزاولة مينة الطب عمى 
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إلشارة إلى أف الترخيص قد يكوف عامًا يشمؿ خالؼ مقتضى القانوف. عمى أنو ينبغي ا
جميع األعماؿ الطبية، وقد يكوف خاصا ببعضيا وعمى مقتضى الحالة األخيرة ال يكوف 

، وعميو فإف القانوف يبيح (ٖٓ)عمؿ الطبيب مباحًا إال إذا كاف داخال في حدود الترخيص
تي نظمتيا فعؿ الطبيب بسبب الجراحة مرخصة عممية طبقا لمقواعد واألوضاع ال

القوانيف والموائح، وىذه اإلجازة ىي أساس الترخيص التي تتطمب القوانيف الخاصة 
بالمينة الحصوؿ عمييا قبؿ مزاولتيا فعال ويبنى عمى القوؿ بأف أساس عدـ مسؤولية 

 .   (ٖٔ)الطبيب استعماؿ الحؽ المقرر بمقتضى القانوف

احة  مرخص لو قانونًا بإجرائيا يمـز أذف أف يكوف مجري العالج أو عمميات الجر    
سواًء كاف طبيبًا أو غير طبيب كقابمة أو مولدة  أو ممرضة. وفد تكفؿ بياف ذلؾ قانونًا 
مزاولة مينة الطب والقوانيف األخرى. فإذا لـ يكف مرخصًا بذلؾ تحققت مسؤوليتو 

ضرسًا  الجنائية عف أفعالو ونتائجيا. فإف أجرى حالؽ عممية جراحية آلخر أو قمع لو
 .(ٕٖ)فإنو يسأؿ عف عممو ىذا جنائيًا حسب تكييفو القانوني

 ثانيًا: رضا المريض
يثير رضا المريض مشكمتيف أساسيتيف ال بد مف أيجاد التوازف بينيما أوال ىو حماية 
المريض ضد أية مبادرة طبية تتضمف قدرا مف المخاطرة بحياتو حتى ولو كاف قبؿ 

بجالء في ضوء معطيات التقدـ الطبي اليائؿ وتعقد  بذلؾ، وخطورة ىذا األمر تظير
الوسائؿ الفنية المستخدمة في عالـ الطب وظيور أساليب جديدة لـ تكف معروفة مف 
قبؿ في المجاؿ الطبي والتوسع الكبير في تطبيقيا، أما المشكمة الثانية فيي الدفاع عف 

 الطبيب في مواجية شدة قواعد المسؤولية وصرامتيا.

ي يذىب إلى القوؿ بإعطاء الحؽ لألطباء والجراحيف في فرض القرار الطبي ىناؾ رأ
الذيف يقدروف ضرورتو عمى ضوء خبرتيـ وضميرىـ دوف التوقؼ عمى إرادة المريض، 
ويعمؿ أصحاب ىذا االتجاه مذىبيـ بأمريف األوؿ : أف المريض ال يعمـ عمى وجو الدقة 

ما لـ يتـ إخطاره بو، والثاني : فيو أف حقيقة مرضو لذلؾ ال يصدر عنو رضاء يقيني 
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العمؿ الطبي في جوىره عمؿ يقـو عمى الثقة المرتبطة بالضمير لذلؾ فإف الطبيب حيف 
يتصرؼ ويستيدؼ العالج ويؤدي عممو وفقًا لألصوؿ الفنية المتبعة في المينة الطبية 

 .(ٖٖ)فإنو ال يجوز أف يخشى منو حتى ولو تصرؼ دوف موافقة المريض

و يعتبر رضا المريض شرطًا لتحقيؽ اإلباحة في عمميات الجراحة والعالج الطبي وعمي
بدونو يكوف مجري العالج أو العممية الجراحية مسئوال جنائيًا والرضا يكوف شفاىًا أو 
كتابًة وفد يكوف ضمنًا ويتحقؽ بمجرد لجوء المريض إلى الطبيب لمعالجتو. ومع ذلؾ 

مما يتطمب اإلسراع في معالجتو أو إجراء عممية فقد يكوف المريض في حالة خطر 
جراحية لو إلنقاذ حياتو وال يكوف في وسعو التعبير عف رضائو ويتعذر العثور عمى مف 
ينوب عنو كممثؿ شرعي يعبر عف إرادتو في ىذه الحالة تقوـ ضرورة يستطيع الطبيب 

 .    (ٖٗ)المريض بمقتضاىا أف يتدخؿ ويجري العممية أو العالج دوف الحصوؿ عمى رضا

 ثالثًا: قصد العالج
يجب أف يكوف التدخؿ الطبي بغرض العالج، أي قصد تخميص المريض مف مرضو    

، ألف العالج ىو عمة اإلجازة القانونية وأف (ٖ٘)أو التخفيؼ مف حدتو أو وقايتو منو 
استعماؿ الحؽ يجب أف يكوف وفقًا لمغرض الذي مف أجمو وجد. فإف لـ يكف قصد 

بيب العالج كاإلضرار بالمريض أو تخميصو مف واجب كالخدمة العسكرية أو الط
لتسييؿ تعاطي المواد المخدرة أو إجراء تجربة عممية أو القياـ بعمؿ مخالؼ لمنظاـ 

 . (ٖٙ) العاـ واآلداب العامة، فإنو يسأؿ جنائيًا عف عممو مسؤولية عمديو

الج المرضى، أي التخمص مف مرض فغاية الحؽ الذي يقرره القانوف لألطباء ىو ع   
أو تخفيؼ حدتو، ويمحؽ بالعالج في ىذا المدلوؿ الوقاية مف المرض والكشؼ عف 
أسباب سوء الصحة، فإذا استيدؼ الطبيب بعممو غاية أخرى خالؼ ذلؾ فال يباح فعمو 

 .(ٖٚ) وعٌد عندىا متعسفًا في استعماؿ حقو وُعوقب عف فعمو بالعقوبة المقررة قانوناً 
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 بعًا: مراعاة أصول الفنرا
إف اباحة عمميات الجراحة والعالج مشروطة بأف يكوف ما يجريو الطبيب مطابقًا    

لألصوؿ العممية والفنية المقررة في مجاؿ اختصاصو فإف حصؿ تفريط مف طرؼ 
الطبيب في إتباع ىذه األصوؿ أو إذا خالفيا كاف مسؤواًل عف جريمة غير عمدية كما 

جراء العممية أداة غير معقمة، ذلؾ أف العمؿ الطبي نظرًا لخطورتو لو أستعمؿ في إ
 .(ٖٛ)يقتضي االنتباه واتخاذ الحيطة المناسبة

 المطمب الثاني
 حالة الضرورة أساس اإلباحة لزراعة األعضاء البشرية

إّف مبدأ حرمة جسـ اإلنساف يقتِض بحظر المساس بو، فإّف الحؽ يشمؿ مصمحة 
، لذا فإّف عمميات نقؿ (ٜٖ)أو مصمحة المجتمع في سالمة أفرادهالفرد في سالمة جسمو 

وزرع األعضاء البشرية تعد مف أىـ األساليب إلنقاذ العديد مف المرضى، ففي الوقت 
الحاضر وبسبب التطور العممي توسعت األعماؿ الطبية عمى نحو فاقت فيو مجرد 

ر الحديث آفاقًا جديدة ليذه المساس الخفيؼ بنسيج الجسـ كما كاف سابقًا، إذ شيد العص
األعماؿ مف عمميات نقؿ الدـ واألعضاء البشرية وساعدت في القضاء عمى العديد مف 
األمراض المستعصية فتوجد بعض الحاالت المرضية التي تتمثؿ في توقؼ أحد 

، إال أّف ما تحققو (ٓٗ)أعضاء الجسـ التي تؤدي وظيفة ميمة وأساسية الستمرار الحياة 
ميات مف مصمحة اجتماعية قائمة عمى التضامف والتعاوف بيف األفراد دفع ىذه العم

المشرعيف في أغمب الدوؿ إلى إجازتيا وعند ذلؾ ال يكوف عمؿ الطبيب اعتداء عمى 
 الحؽ في سالمة الجسـ.

ومف المناسب ىنا أف أشير لمسبب في ضوء الشريعة اإلسالمية، فاإلسالـ حث عمى 
: ((و إلى تحقيؽ غايات سامية، وىذا ما يتجمى في قوؿ اهلل النوايا الحسنة التي ترن

 ْـ ـْ ِبَما َكَسَبْت ُقُموُبُك ـْ َوَلِكْف ُيَؤاِخُذُك ـُ المَُّو ِبالمَّْغِو ِفي َأْيَماِنُك اَل ُيَؤاِخُذُك
، وكذا في (ٔٗ) 
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 »إّنما األعماؿ بالنيات ولكؿ امرئ ما نوى «(:)الرسوؿالحديث النبوي الشريؼ قوؿ 
(ٕٗ). 

ويقصد بحالة الضرورة "وجود ظروؼ تيدد النفس أو الماؿ بخطر جسيـ محدؽ ال 
، أو ىي "أف تطرأ عمى اإلنساف حالة مف (ٖٗ)سبيؿ إلى الخالص إال بارتكاب الجريمة"

الخطر الشديدة بحيث يخاؼ حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو 
 . (ٗٗ)بالعقؿ أو بالماؿ وتوابعيا"

وحالة الضرورة في قانوف العقوبات ىو أف يجد اإلنساف نفسو أو غيره ميددًا بخطر    
جسيـ عمى وشؾ الوقوع فال يرى سبياًل لمخالص إال بارتكاب الفعؿ المكوف لمجريمة، 
فالطبيب عند ممارستو عممو قد يواجو ظروفًا تيدد المريض بخطر جسيـ، مثاًل إذا 

د أعضاء جسـ المريض فأّنو ال يعد مرتكبًا لفعؿ أفضى عمؿ الطبيب إلى فقداف أح
( مف ٖٙجرمي ذلؾ إّف فقداف الجزء أفضؿ مف الموت، وبيذا الصدد فقد نصت المادة )

ال يسأؿ جزائيا مف ارتكب جريمة ألجأتو إلييا قانوف العقوبات العراقي عمى أّنو: "
دؽ لـ يتسبب ىو ضرورة وقاية نفسو أو غيره أو مالو أو ماؿ غيره مف خطر جسيـ مح

فيو عمدًا ولـ يكف في قدرتو منعو بوسيمة أخرى وبشرط أف يكوف الفعؿ المكوف لمجريمة 
متناسبا والخطر المراد اتقاؤه وال يعتبر في حاؿ ضرورة مف اوجب القانوف عميو مواجية 

وكذلؾ نصت عميو المادة السادسة مف مشروع القانوف العربي الموحد "، ذلؾ الخطر
 .   (ٙٗ)، والحالة مماثمة بالنسبة إلى المشرع المصري (٘ٗ)راعة األعضاء البشريةلعمميات ز 

ويذىب رأي فقياء الشريعة اإلسالمية إلى أّف حالة الضرورة ىي أساس مشروعية    
عمميات نقؿ وزرع األعضاء البشرية، إذا توافرت شروطيا عند استئصاؿ جزء مف جسد 

، ذلؾ ألّنو (ٚٗ)لحياتو مف الموت المحقؽ شخص سميـ لزرعو في جسد مريض إنقاذاً 
ينطوي عمى قدر مف المخاطر التي يتعرض ليا المريض لو لـ ينقؿ إليو العضو، 
فالطبيب عندما يقوـ باستئصاؿ عضو يسبب ضررًا لممتنازؿ ليتفادى ضررًا أكبر 

 .(ٛٗ)محتدمًا بالمريض وىو إنقاذه مف الموت المحقؽ 



 هـ1444-م  2022. لسٌة ( 1الخالج/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السٌة ال

 

 
 
 0111 

 المطمب الثالث
 زراعة األعضاء عمى أساس المصمحة االجتماعيةإباحة عمميات 

يقيـ أنصار ىذا االتجاه مذىبيـ عمى أساس نظرية السبب أو الباعث الدافع إلى 
التصرؼ، فكمما استيدؼ العمؿ القانوني الوصوؿ إلى غاية نبيمة، أسبغ ىذا السبب 

 .(ٜٗ)عمى التصرؼ طابعًا شرعيًا وصار أساسًا لو 

إّف أسػػػاس مشػػػروعية نقػػػؿ وزرع األعضػػػاء يقػػػوـ عمػػػى فكػػػرة ومػػػف المالحػػػظ ىنػػػا        
، إذ أّنػػو وفقػػًا ليػػذا االتجػػاه فإّنػػو يبػػاح لمشػػخص التصػػرؼ فػػي (ٓ٘)المصػػمحة االجتماعيػػة 

جسػمو طالمػػا إّف ذلػؾ ال يمػػس حػؽ المجتمػػع، وحيػث يكػػوف حاصػؿ المنفعػػة االجتماعيػػة 
بعد الزرع أكبر مف قبميػا، إذ يمكػف إحػداث عمػة بالجسػـ طالمػا أّنػو يػوازف نفػع أكيػد لػدى 

 .(ٔ٘)مف حدثت العمة في سبيؿ عالجو 

أّف مشروعية نقؿ األعضاء يقوـ عمى أساس فكرة التضامف  (ٕ٘)ويذىب البعض
االجتماعي واإلنساني، فمف يتنازؿ عف إحدى كميتيو يستطيع أف يعيش حياة عادية 
ويقوـ بوظائفو كاممة، مع مالحظة أّف لكؿ عضو مف أعضاء  جسـ اإلنساف أىميتو إذ 

بصحة جميع لـ يوضع ىباًء، بؿ إّف الصحة الكاممة لإلنساف ال تتوفر إال 
كما أّف المتتبع لكتب الفقو اإلسالمي يجد أّف فريؽ مف الفقو يذىب إلى . (ٖ٘)األعضاء

أّف أساس مشروعية نقؿ وزرع األعضاء يقوـ عمى أساس المصمحة االجتماعية، ذلؾ 
أّف الحؽ في سالمة الجسـ مف الحقوؽ المصيقة باإلنساف وفي نفس الوقت تحمؿ بعدًا 

احب مصمحة مباشرة في سالمة جسمو، وكؿ اعتداء يحوؿ دوف اجتماعيًا، فالفرد ص
 .(ٗ٘)السير العادي والطبيعي إلحدى وظائؼ الجسـ يعد مساس بالحؽ في سالمة الجسـ

ويقػػػيـ أصػػػحاب ىػػػذا االتجػػػاه مػػػذىبيـ عمػػػى أسػػػاس الموازنػػػة بػػػيف المصػػػمحة الفرديػػػػة    
شػري التػي مبعثيػا والمصمحة االجتماعية، ويقصد باألولى مصمحة المتصرؼ بعضوه الب

حقو في سالمة جسمو، أي حرمة ىذا الجسد وسػموه عػف أي سػوء قػد يمحػؽ بػو ىػذا مػف 
جيػػػػة، ومػػػػف جيػػػػة أخػػػػرى فينالػػػػؾ المصػػػػمحة االجتماعيػػػػة المنبثقػػػػة مػػػػف حػػػػؽ المجتمػػػػع 



 هـ1444-م  2022. لسٌة ( 1الخالج/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السٌة ال

 

 
 
 0121 

باالستفادة مف أي كائف بشري يتواجد فيو، وعميو فمصمحة الفرد والجماعػة ال تتحقػؽ وال 
 . (٘٘)ء الجسـ البشريتتكامؿ إال بتكامؿ أعضا

َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ ) :)وقد حثنا اهلل تعالى عمى التعاوف والتآزر في الخير، إذ قاؿ 
ْثـِ َواْلُعْدَوافِ  َوالتَّْقَوى وال َتَعاَوُنوا َعَمى اأْلِ

ف بمغ ىذا التعاوف حد اإليثار، كما (ٙ٘) ، حتى وا 
ويستند  أصحاب ىذا االتجاه مذىبيـ عمى أساس ما جاءت في السنة النبوية، حيُث 

(: (ُروي عف خاتـ األنبياء أحاديث تحُث المؤمنيف عمى التعاوف والتكافؿ، ومنيا قولو 
ـْ « ـْ َوَتَعاُطِفِي كَمَثُؿ اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر َمَثُؿ اْلُمْؤِمِنيَف ِفي َتَوادِِّى

نستخمص مف ذلؾ إّف المجتمع اإلسالمي ىو عبارة عف  (ٚ٘) »اْلَجَسِد ِبالسََّيِر َواْلُحمَّى
َمْف َنفََّس َعْف ُمْؤِمٍف «(: (جسد واحد، وكؿ مسمـ ىو عضو في ىذا الجسد، وقولو 

، ومما ال شؾ فيو (ٛ٘)»لدُّْنَيا َنفََّس المَُّو َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب َيْوـِ اْلِقَياَمةِ ُكْرَبًة ِمْف ُكَرِب ا
 أّف السقـ ىو أشد الكرب التي أبتمى بيا أبف آدـ.

ويؤخذ عمى ىذا االتجاه عدـ وضوح معالـ ىذه المصمحة االجتماعية وكيفية تقييميا،    
نسػػبة لممػػريض مػػف التنػػازؿ، فنقػػؿ عضػػو جديػػد فمػػف الواضػػح إّف قصػػد العػػالج يتػػوافر بال

إليػو قػد يػؤدي إلػى إنقػاذ حياتػو، ولكػف المشػكمة توجػد بالنسػبة لمشػخص الػذي يتنػازؿ عػػف 
عضػػػػو مػػػػف جسػػػػمو لمصػػػػمحة شػػػػخص آخػػػػر، ويالحػػػػظ أّف التنػػػػازؿ ىنػػػػا سػػػػوؼ يصػػػػيب 
الشخص بمساس خطير ودائـ بسالمة جسػمو، فالجراحػة ال يمكػف أف تعػود بمنفعػة عمػى 

بػػؿ إّف الجراحػػة لػػـ تجػػِر إال مػػف أجػػؿ مصػػمحة المػػريض، فاإلباحػػة تػػدور وجػػودًا المتنػػازؿ 
 .(ٜ٘)وعدمًا مع تحقيؽ مصمحة عالجية لممريض
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 الخاتمة
 نقؿ وزراعة االعضاء البشرية الطبية في عممياتمل قانونيةضوابط اللممف خالؿ بحثنا 

 -توصمنا إلى النتائج والتوصيات األتية:

 أواًل: النتائج
ّنما ىو فوؽ إّف  -1 اإلنساف ليس شخصًا قانونيًا لو حقوؽ وعميو التزامات فحسب وا 

ذلؾ، وقبؿ ىذا، ىو جسد وروح لجسده حرمة ولصحتو وحياتو قدسية أثناء الحياة وبعد 
ّف الحؽ في التكامؿ الجسدي مصمحة يعترؼ بيا القانوف الجنائي لكؿ فرد مف  الوفاة، وا 

يتو لو بتجريـ كؿ اعتداء أو تصرؼ يناؿ مف تمؾ أفراد المجتمع ويحميو، وتتمثؿ حما
السالمة بتعريض أعضاء الجسـ لمتمؼ أو االنتقاص مف أداء الجسـ لوظائفو عمى 
ّف القانوف الجنائي يضفي حمايتو تمؾ ويعترؼ بحؽ الفرد في سالمة  الوجو الصحيح، وا 

إّف أي جسمو مف أجؿ أف يؤدي أي عضو مف أعضائو وظيفتو أداًء طبيعيا، لذلؾ ف
اعتداء يحوؿ دوف السير العادي والطبيعي لوظائؼ الجسـ ىو مساس بسالمة األخير 

 يجرمو القانوف.

مف ثمار التقدـ العممي في مجاؿ الطب نقؿ وزراعة األعضاء البشرية، ومع كثرة  -2
توسعيا وانتشارىا فإّنيا ال تزاؿ تثير تساؤالت مف حيث مدى مشروعيتيا؟ وأخطر ما في 

التحوؿ غير المشروع لعمميات التبرع مف عمؿ إنساني إلى تجارة غير  الموضوع ىو
 مشروعة ليا دوافعيا وأصوليا وممارساتيا.

مرونة أحكاـ الفقو اإلسالمي وصالحيتو لمواكبة متطمبات العصر ومسايرة  -ٖ
االحتياجات العممية والثقافية، فيو صالح لكؿ زماف ومكاف وليس بمعزؿ وال بمنأى عف 

 التقدـ.ىذا 
إذا كاف مف الجائز المساس بجسد المتوفى، فالبّد أف يتـ ذلؾ بمراعاة عدة ضوابط  -ٗ

وىي: موافقة الميت قبؿ وفاتو مف خالؿ الوصية بأعضائو، أو موافقة أىمو بعد الوفاة 
 في حالة عدـ اعتراضو أثناء حياتو، وأف يكوف ذلؾ بدوف مقابؿ مالي.
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 ثانيًا: التوصيات

صدار إلغاء قانوف مصارؼ العيوف  ضرورة -ٔ وقانوف عمميات زرع األعضاء البشرية وا 
قانوف موحد خاص بعمميات نقؿ األعضاء البشرية يعالج ضمف إطاره التنظيـ القانوني 

ني في كؿ لنقؿ األعضاء البشرية المتجددة وغير المتجددة، ويصار إلى القانوف المد
مع خصوصية طبيعة األعضاء ارض ذلؾ ف ال يتعأمسألة لـ يرد بشأنيا نص، عمى 

 ، كوف التصرؼ بيا يمثؿ نوعًا خاصًا مف الحقوؽ.البشرية
إلى ما  قوانيف نقؿ وزراعة األعضاء البشرية العراقينقترح تعديؿ المادة الرابعة مف  -ٕ

يمي: يعاقب بالسجف المؤقت وبغرامة ال تزيد عف عشرة مالييف كؿ مف انتيؾ أحكاـ 
ذا و  جد نص قانوني آخر يعاقب عمى االنتياؾ فيطبؽ النص األشد ىذا القانوف، وا 

 عقوبة. 
تشديد عقوبة الطبيب الذي يقوـ بأية جريمة تتعمؽ باألعماؿ الطبية عف  ينبغي -ٖ

طريؽ استئصاؿ األعضاء البشرية بشكؿ غير مشروع، والسيما إذا كاف الغرض ىو بيع 
 األعضاء والمتاجرة بيا.

تنظيـ األسس القانونية والتشريعية لمكافحة االتجار باألعضاء البشرية ضرورة  -ٗ
وتحديد عمميات التبرع باألعضاء في العراؽ، بالتعاوف بيف وزارة الصحة ومنظمات 
المجتمع المدني العاممة في ىذا المجاؿ، مع العمؿ عمى متابعة ىذه المشكمة باىتماـ 

توعية واإلرشاد لمكافحة االتجار باألعضاء بالغ، وىذا يتطمب العمؿ أيضا عمى نشر ال
 البشرية.

قترح أف تشكؿ لجنة مف أطباءأكفاء ينتدبيـ وزير الصحة مف غير المجنة التي ن -٘
تقرر ابتداًء ضرورة إجراء العممية مف اجؿ فحص المتصرؼ إف كاف حيًا والمتصرؼ 

تشخيص وسالمة إليو سمفًا قبؿ       إجراء عممية نقؿ العضو لمتأكد مف مدى دقة ال
رشاد  المتصرؼ مف الناحيتيف النفسية والعقمية، وأف يناط بيذه المجنة ميمة توجيو وا 

 طرفي العمؿ الجراحي وتقديـ النصح ليما.
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 اليوامش:
                                                           

ٔانخبص ثًُغ  02/10/0222انظبدس ػٍ انغًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزؾذح فٙ  35/134انمشاس سلى (1)

 فٙ األػؼبء انجششٚخ.ٔيؾبسثخ ٔيؼبلجخ انزٓشٚت 

 
، رغهغم 12/2/1593فٙ  1592،91، إداسٚخ،  0341لشاس يؾكًخ انزًٛٛض، سلى االػجبسح (0)

1223. 
، داس طبدس، 1عًبل انذٍٚ أثٙ انفؼم يؾًذ ثٍ يكشو أثٍ يُظٕس األَظبس٘، نغبٌ انؼشة، ؽ((1

، 1551ثٛشٔد،  نٕٚظ يؼهٕف، انًُغذ فٙ انهغخ ٔاالػالو، داس انًششق، ؛49، ص1534ثٛشٔد، 
 .310ص

(2)Roger Gabriel: A patints Guide to Dialysis and transplantation 
,Fourth edition, Kulmeracademi publishers 1990, P.165. 

(ْٛضى ؽبيذ انًظبٔسح، َمم األػؼبء انجششٚخ ثٍٛ انؾظش ٔاإلثبؽخ دساعخ يمبسَخ، داس انًطجٕػبد (3
 .11، ص0221انغبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ، 

، َماًل ػٍ  د. ٔعّٛ  (Bergeret Bellard)( انزمشٚش انطجٙ ؽٕل َمم األػؼبء يؼذ يٍ لجم 4)
خبطش: َمم ٔصسع أػؼبء انغغى انجشش٘، ثؾش يُشٕس فٙ انًغهخ انؼشثٛخ نهفمّ ٔانمؼبء، إطذاس 

 .32، ص1599،  َٛغبٌ، 1األيبَخ انؼبيخ نًغهظ ٔصساء انؼذل انؼشة، انشثبؽ، انؼذد 
1 ))Ahmed ABDULDAYEM, Les organs du corps humans dans le 

Commerce juridiaue, publication jaridique Alhalabi, Beyrouth, 1999, P 
95. 

، 1552( د. يُزس انفؼم، انزظشف انمبََٕٙ فٙ األػؼبء انجششٚخ، داس انشؤٌٔ انضمبفٛخ، ثغذاد، (9
 . 14ص

يغؼٕد انكبعبَٙ انؾُفٙ، ثذائغ انظُبئغ فٙ رشرٛت انششائغ، ( ُٚظش: ػالء انذٍٚ أثٙ ثكش ثٍ (5
؛ يٕفك انذٍٚ أثٍ لذايٗ ٔ شًظ 2151.ص0222، داس انًؼشفخ نهطجبػخ ٔانُشش، ثٛشٔد، 12ط

، داس انكزبة انؼشثٙ، ثٛشٔد، )ة، د(، 5انذٍٚ اثٍ لذايٗ انًمذعٙ، انًغُٙ ٔٚهّٛ انششػ انكجٛش، ط
 .291ص
، داس انششٔق، 0ساػخ األػؼبء فٙ ػٕء انششٚؼخ اإلعاليٛخ، ؽ( ُٚظش: ٕٚعف انمشػبٔ٘، ص(12

 .94، ص0211انمبْشح، 
( د. ػبسف ػهٙ ػبسف، يذٖ ششػٛخ انزظشف ثبألػؼبء انجششٚخ، سعبنخ دكزٕساِ يمذيخ إنٗ (11

 .11، ص1551كهٛخ انؼهٕو اإلعاليٛخ، عبيؼخ ثغذاد، 
بء إَغبٌ آخش ؽًٛب كبٌ أٔ يٛزًب انظبدس فٙ ( لشاس يغًغ انفمّ اإلعاليٙ ثشأٌ اَزفبع اإلَغبٌ ثأػؼ10)

.ربسٚخ  / :jazeera.ne-www.al/http، يأخٕر يٍ االَزشَٛذ ػجش انًٕلغ انزبنٙ: 11/1599
 .12/12/0201انضٚبسح 

، داس انضمبفخ 1ؽد. يؾًذ ؽًبد يشْظ انٓٛزٙ، انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ ٔانمبٌَٕ انغُبئٙ، ( ُٚظش: 11)
 .02، ص0222نهُشش ٔانزٕصٚغ، ػًبٌ، 

 .02د. يؾًذ ؽًبد يشْظ انٓٛزٙ، انًظذس َفغّ، ص( ُٚظش: (12
( ُٚظش: د. ؽغٍٛ ػجذ انظبؽت انشثٛؼٙ، عشائى االػزذاء ػهٗ ؽك اإلَغبٌ فٙ انزكبيم انغغذ٘ (13

 .139، ص0211، انؼبرك نظُبػخ انكزبة، انمبْشح، 1دساعخ يمبسَخ، ؽ
زبثؼخ انفمّ فٙ ْزا انًغبل ٚكشف ػٍ أَّ ٚغٛش فٙ ارغبٍْٛ: األٔل ٚزًغك ثبنًؼُٗ انهغٕ٘ ٔي( (14

نهؼؼٕ ٔٚؼبسع اػزجبس انذو ػؼًٕا ثششًٚب ػهٗ أعبط أٌ انؼؼٕ انجشش٘ ْٕ كم ػظى ٔافش ثهؾًّ، 

http://www.al-jazeera.ne/
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رهك انخظبئض انزٙ ٚفزمذْب انذو، ٔانضبَٙ ٚذػٕ الػزجبس انذو ػؼًٕا ثششًٚب ثم ٔٚمشس رنك، ْٔزا 
االرغبِ ْٕ ارغبِ انًغًغ انفمٓٙ اإلعاليٙ انز٘ رغبٔص ْزا انًؼُٗ إنٗ يؼُٗ أٔعغ، ؽٛش أػطٗ 
نهؼؼٕ يؼًُب اططالؽًٛب ػهٗ أعبعّ ٚزى اػزجبس أ٘ ػًهٛخ ٚزى فٛٓب َمم َغٛظ أٔ ػذد يٍ انخالٚب رشكم 

ٚبط أٔ ػًهٛخ يٍ ػًهٛبد َمم ٔصساػخ األػؼبء كؼًهٛبد َمم ثؼغ انخالٚب يٍ انكجذ أٔ انجُكش
 .91ٕٚعف انمشػبٔ٘، يظذس عبثك، صانغهذ. ُٚظش: 

 .02د. يؾًذ ؽًبد يشْظ انٓٛزٙ، يظذس عبثك، ص( ُٚظش: 11)
نٛجٛب  –(  د. يؾًذ عبيٙ انُجشأ٘، ششػ األؽكبو انؼبيخ نمبٌَٕ انؼمٕثبد ، يُشٕساد لبس َٕٚظ 19)
 .132، ص 1553، 
 انًؼذل. 1554( نغُخ 111)( لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼشالٙ سلى  0/  21( انًبدح )15)
، 1( رُظش: د. عًٛشح ػبٚذ انذٚبد، ػًهٛبد َمم ٔصسع األػؼبء انجششٚخ ثٍٛ انششع ٔانمبٌَٕ، ؽ02)

 .14-13، ص0222يُشٕساد انؾهجٙ انؾمٕلٛخ، ثٛشٔد، 
 .131( د. ؽغٍٛ ػجذ انظبؽت انشثٛؼٙ، يظذس عبثك،ص01)

( نغُخ 111سلى )( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼشالٙ 21)اشبسربنٛٓبانًبدح(00)

ٔٚؼُجشاعزؼًبالنهؾمؼًهٛبربنغشاؽخٔانؼالعؼهٗ "ثمٕنٓب1545
 ".اطٕالنفًُزٖبعشٚزجشػبءانًشٚؼبيًًضالنششػٛبٔاعشٚزجغٛشسػبءاًٚٓبفٙ انؾبالربنؼبعهخ

، داس انُٓؼخ 1د. طبسق فزؾٙ عشٔس، َمم األػؼبء انجششٚخ ثٍٛ األؽٛبء دساعخ يمبسَخ، ؽ(01)

 .32ص، 0221انؼشثٛخ، انمبْشح، 
(02)J. C .  Smith and Brian Hogan  Crimenal law  Worth and Co   

Publishers   LTD London  C S  1965  P276 
انمبْشح،   -د. يؾًٕد َغٛت ؽغُٙ، ششػ لبٌَٕ انؼمٕثبد انمغى انؼبو، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ (1)

 .112، ص1595
، انًشبكم انمبََٕٛخ انزٙ رضٛشْب ػًهٛبد صسع األػؼبء انجششٚخ، يطجؼخ د. ؽغبو األْٕاَٙ (0)

 . 013، ص1513انًظش،  -عبيؼخ ػٍٛ شًظ
 -ٔيغبػذٚٓى يذًَٛب (عًٛش ػجذ انغًٛغ األٔدٌ ، يغؤٔنٛخ انطجٛت انغشاػ ٔطجٛت انزخذٚش 01)

 .10،ص0222اإلعكُذسٚخ ، –،، يُشأح انًؼبسف ٔإداسًٚب -ٔعُبئًٛب
هلل يال أؽًذ، يًبسعخ انؼًم انطجٙ ثٍٛ اإلثبؽخ ٔانزغشٚى، داس انًطجٕػبد ( يؾًذ ػجذا09)

 ٔيب ثؼذْب. 12، ص0210انغبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ، 
( فبنًزخشط يٍ كهٛخ انطت أٔ كهٛخ طت األعُبٌ ال ًٚهك إعشاء عشاؽخ أٔ ػالط يب نى ٚكٍ 05)

ؽظش  1544نغُخ  112( يٍ لبٌَٕ َمبثخ األطجبء سلى 1/21ؽبطال ػهٗ انزشخٛض، فبنًبدح )
يًبسعخ يُٓخ انطت ٔانغشاؽخ لجم انؾظٕل ػهٗ شٓبدح انزغغٛم ٔإعبصح انًًبسعخ ػهٗ ٔفك أؽكبو 

، ٔػهّٛ فئٌ انًؤْم انؼهًٙ 1512نغُخ  91ْزا انمبٌَٕ ٔكزنك لبٌَٕ َمبثخ أطجبء األعُبٌ سلى 
هٗ انزشخٛض ٔانزشخٛض أيشاٌ يخزهفبٌ ٔلذ ٚؾظم انطجٛت ػهٗ انًؤْم انؼهًٙ ٔال ٚؾظم ػ

 ثبنًًبسعخ.
، 1550د. فخش٘ ػجذانشصاق انؾذٚضٙ، ششػ لبٌَٕ انؼمٕثبد، انمغى انؼبو، يطجؼخ انضيبٌ،ثغذاد، (1)

 .111ص
د. ػهٙ ػجذانمبدس انمٕٓعٙ، ششػ لبٌَٕ انؼمٕثبد انمغى انؼبو، يُشٕساد انؾهجٙ انؾمٕلٛخ،  (2)

 .012، ص0220ثٛشٔد، 
انشبٔ٘، انًجبدا انؼبيخ فٙ لبٌَٕ انؼمٕثبد، انًكزجخ د.ػهٙ ؽغٍٛ انخهف ٔ عهطبٌ ػجذانمبدس  (3)

 .042، ص0224انمبََٕٛخ، ثغذاد، 



 هـ1444-م  2022. لسٌة ( 1الخالج/ هلحق) /العددرابع /الوجلد ال رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السٌة ال

 

 
 
 0124 

                                                                                                                                                      

ػًبٌ  ،يؾًذ ؽًبد يشْظ انٓٛزٙ ، انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ ٔانمبٌَٕ انغُبئٙ ، داس انضمبفخ نهُششد.   (1)
 .113،ص 0222،
 .042( د. ػهٙ ؽغٍٛ انخهف ٔ عهطبٌ ػجذ انمبدس انشبٔ٘، انًظذس انغبثك، ص12)

يشػٙ يُظٕس ػجذ انشؽٛى انغٕاَت انغُبئٛخ نهزغبسة انؼهًٛخ ػهٗ عغى اإلَغبٌ، داس انغبيؼخ  ((13
 .12،ص0211انغذٚذح، اإلعكُذسٚخ، 

 .042( د. ػهٙ ؽغٍٛ انخهف ٔ عهطبٌ ػجذ انمبدس انشبٔ٘، انًظذس َفغّ، ص(14
جبة اإلثبؽخ، ( د. ػًش فخش٘ انؾذٚضٙ، رغشٚى انزؼغف فٙ اعزؼًبل انؾك ثٕطفّ عججًب يٍ أع(11

 .141، ص0211داس انضمبفخ، ػًبٌ، 
 انُبفز. 1592( نغُخ 91لبٌَٕ َمبثخ األطجبء انؼشالٙ سلى )(19)

 .02يظذس عبثك، ص يشػٙ يُظٕس ػجذ انشؽٛى،ُٚظش: ( (15
( ففٙ ؽبالد ال ًٚكٍ يؼبنغخ انًشػٗ إال يٍ خالل غشط أػؼبء ثششٚخ عذٚذح يؾم األػؼبء (22

ٌّ يضم ْزِ األػًبل رؼذ يغبعًب ثبنزكبيم انغغذ٘، َٔظشًا نهطجٛؼخ انخبطخ نٓزِ  انزبنفخ، ٔػهّٛ فئ
انؼًهٛبد إر ٕٚعذ يزجشع عهٛى ٔيغزفٛذ يشٚغ، فمذ أصٛش انغذل ؽٕل عٕاص انمٛبو ثٓزِ انؼًهٛبد ٔرنك 
نؼذو ٔعٕد يب ٚجشس انًغبط ثغغى انًزجشع ػهٗ انشغى يٍ ٔعٕد يب ٚجشس انًغبط ثغغى انًغزفٛذ 

نكٍ انًغبط ثغاليخ انًزجشع غٛش يششٔع. ُٚظش: د. أيٛش فشط ٕٚعف انًؾبيٙ، خطأ  ْٕٔ انؼالط،
انطجٛت انؼًذ٘ ٔغٛش انؼًذ٘ ٔأؽكبو انًغئٕنٛخ انًذَٛخ ٔانغُبئٛخ ٔانزأدٚجٛخ، انًكزت انغبيؼٙ 

 .132، ص0212انؾذٚش، اإلعكُذسٚخ، 
 (.003( عٕسح انجمشح، اٜٚخ )21)
ُٔٚييٙ، عييٍُ أثييٙ يبعييخ، داس إؽٛييبء انكزييت انؼشثٛييخ، ثٛييشٔد،        (أثييٙ ػجييذاهلل يؾًييذ ثييٍ ٚضٚييذ انمض   20)

 (. 2001، ؽذٚش سلى )1530
( د. طبنؼ أؽًذ يؾًذ ػجطبٌ انهٓٛجٙ، ؽبنخ انؼشٔسح فٙ انزظشف انمبََٕٙ دساعخ يمبسَخ، (21
 .14، ص0212، انًشكض انمٕيٙ نإلطذاساد انمبََٕٛخ، انمبْشح، 1ؽ

انششػٛخ يمبسَخ يغ انمبٌَٕ انٕػؼٙ، داس انفكش، ديشك، د. ْٔجخ انضؽٛهٙ، َظشٚخ انؼشٔسح ( (22
 .42، ص0221

ٚغٕص فٙ غٛش انؾبالد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ ( ؽٛش َظذ انًبدح أػالِ ػهٗ أَّّ: )(23
َمم ػؼٕ يٍ عضخ يزٕفَّٗ نضسػٓب فٙ عغى ؽٙ فٙ ؽبعخ ػشٔسٚخ نٓزا انؼؼٕ إلَمبر ؽٛبرّ ٔرنك 

ُخ يشكهخ يٍ صالصخ أطجبء اخزظبطٍٛٛ ػهٗ األلم ٚؾذد يذٖ ؽبعخ ثُبًء ػهٗ لشاس ٚظذس يٍ نغ
 انًشٚغ نٓزا انؼؼٕ إلَمبر ؽٛبرّ ٔرنك لجم إعشاء ػًهٛخ انُمم(.

ػهٗ أَّّ:  0212( نغُخ 3( فمذ َظذ انًبدح انضبيُخ يٍ لبٌَٕ صسع األػؼبء انجششٚخ سلى )24)
عّ يٍ يشع عغٛى أٔ اعزكًبل ٚغٕص نؼشٔسح رمزؼٛٓب انًؾبفظخ ػهٗ ؽٛبح إَغبٌ ؽٙ أٔ ػال)

َمض ؽٕٛ٘ فٙ عغذِ، أٌ ٚضسع فّٛ ػؼٕ ٔعضء يٍ ػؼٕ أٔ َغٛظ يٍ عغذ إَغبٌ يٛذ، ٔرنك 
فًٛب ثٍٛ انًظشٍٚٛ إرا كبٌ انًٛذ لذ أٔطٗ ثزنك لجم ٔفبرّ ثٕطٛخ يٕصمخ، أٔ يضجزّ فٙ أٚخ ٔسلخ 

 نٓزا انمبٌَٕ(.سعًٛخ أٔ ألش ثزنك ٔفمًب نإلعشاءاد انزٙ رؾذدْب انالئؾخ انزُفٛزٚخ 

 .1593لشاس انًغًغ انفمٓٙ نشاثطخ انؼبنى اإلعاليٙ انًُؼمذ ثًكخ انًكشيخ فٙ كبٌَٕ انضبَٙ، (21)
د. ػجذ انؾًٛذ انشٕاسثٙ، يغئٕنٛخ األطجبء ٔانظٛبدنخ ٔانًغزشفٛبد انًذَٛخ ٔانغُبئٛخ ( ُٚظش: (29

 .023، ص0222، يُشأح انًؼبسف، اإلعكُذسٚخ، 0ٔانزأدٚجٛخ، ؽ
ُٚظش: إًٚبٌ يغٛذ ْبد٘، انزظشف انمبََٕٙ ثبألػؼبء انجششٚخ، سعبنخ يبعغزٛش يمذيخ إنٗ ( (25

 .03، ص 0221كهٛخ انمبٌَٕ، عبيؼخ ثغذاد، 
( ُٚظش: د. أؽًذ شٕلٙ ػًش أثٕ خطٕح، انمبٌَٕ انغُبئٙ ٔانطت انؾذٚش، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، (32

 .22، ص1553انمبْشح، 
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كبو َمم ٔصسع االػؼبء انجششٚخ يٍ االيٕاد إنٗ األؽٛبء فٙ ًشٌٔ شٓشصاد، أؽد. ػُظش: ر( (31

 . 00، ص0211 داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، انمبْشح،انفمّ اإلعاليٙ ٔانمبٌَٕ دساعخ يمبسَخ، 
 .194ص، عبثكيظذس د. ػًش فخش٘ انؾذٚضٙ، ( (30
فٙ عجٛم انمؼبء ػهٗ رغبسح األػؼبء انجششٚخ َششد فٙ طؾٛفخ إٚالف االنكزشَٔٛخ فٙ ( ٔ(31

رذػٕ فٛٓب إنٗ انزجشع ثبألػؼبء انجششٚخ ٔصساػزٓب ٔؽذدد  11/12/0223ػذدْب انظبدس ثزبسٚخ 
ٕٚو ٔطُٙ نالؽزفبل ثبنٕٛو انؼبنًٙ نهزجشع ثبألػؼبء انجششٚخ نزؾمٛك أْذاف إَغبَٛخ  12/12ٕٚو 

. ػهٗ أٔل طؾٛفخ انكزشَٔٛخ ػشثٛخ 0221رؼزجش طؾٛفخ إٚالف انزٙ طذسد فٙ نُذٌ ػبو َٔجٛهخ. 
 www.elaph.comانًٕلغ االنكزشَٔٙ:

( ُٚظش: يؾًٕد َغٛت ؽغُٙ، انؾك فٙ عاليخ انغغى ٔيذٖ انؾًبٚخ انزٙ ٚكهفٓب نّ لبٌَٕ (32
 .324، ص1535مبٌَٕ ٔااللزظبد، انغُخ انزبعؼخ ٔانؼششٌٔ، انؼمٕثبد، ثؾش يُشٕس فٙ يغهخ ان

، انذاس 1( ُٚظش:  فشط طبنؼ انٓشػ، يٕلف انمبٌَٕ يٍ انزطجٛمبد انطجٛخ انؾذٚضخ، ؽ33)
 .32انغًبْٛشٚخ، يظش، )ة، د(، ص

 (.0( عٕسح انًبئذح، اٜٚخ )34)
( أثٙ ثكش أؽًذ ثٍ ؽغٍٛ ثٍ ػهٙ ثٍ يٕعٗ انجٛٓمٙ، عٍُ انجٛٓمٙ انكجشٖ، داس انجبص نهُشش، يكخ 31)

(؛ أثٙ ػجذاهلل يؾًذ ثٍ إعًبػٛم انجخبس٘، كزبة األدة، 1/131انًكشيخ، )ة، د(، ؽذٚش سلى )
اإليبو أؽًذ ثٍ يؾًذ ثٍ ؽُجم، كزبة ثبلٙ يغُذ األَظبس، ؽذٚش سلى (؛ 4211ؽذٚش سلى )

(19111.) 
( أثٙ انؾغٍٛ يغهى ثٍ انؾغبط انمشٛش٘ انُٛغبثٕس٘، طؾٛؼ يغهى، داس إؽٛبء انزشاس انؼشثٙ، 39)

 (.2/0212ثٛشٔد، )ة، د(، ؽذٚش سلى )
( ُٚظش: ػظبو أؽًذ يؾًذ، ؽًبٚخ انؾك فٙ عاليخ انغغى فيٙ انشيشٚؼخ اإلعياليٛخ، ثؾيش يُشيٕس      35)

 .91، ص1591، 02(، انغُخ 0فٙ يغهخ انمؼبح، يطبثغ داس انًؼبسف، يظش، انؼذد )

 الوصادر

 أواًل: القرآى الكرين

 حاًيا: كتب اللغة والحديج

أثٙ ثكش أؽًذ ثٍ ؽغٍٛ ثٍ ػهٙ ثٍ يٕعٗ انجٛٓمٙ، عٍُ انجٛٓمٙ انكجشٖ، داس  -1

 (.1/131انجبص نهُشش، يكخ انًكشيخ، )ة، د(، ؽذٚش سلى )

 (.4211أثٙ ػجذاهلل يؾًذ ثٍ إعًبػٛم انجخبس٘، كزبة األدة، ؽذٚش سلى )  -2

أثٙ ػجذاهلل يؾًذ ثٍ ٚضٚذ انمضُٔٚٙ، عٍُ أثٙ يبعخ، داس إؽٛبء انكزت انؼشثٛخ،  -3

 (.2001، ؽذٚش سلى )1530ثٛشٔد،  

أثٙ انؾغٍٛ يغهى ثٍ انؾغبط انمشٛش٘ انُٛغبثٕس٘، طؾٛؼ يغهى، داس إؽٛبء  -4

 (.2/0212شٔد، )ة، د(، ؽذٚش سلى )انزشاس انؼشثٙ، ثٛ

http://www.elaph.com/
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اإليبو أؽًذ ثٍ يؾًذ ثٍ ؽُجم، كزبة ثبلٙ يغُذ األَظبس، ؽذٚش سلى  -3

(19111.) 

عًبل انذٍٚ أثٙ انفؼم يؾًذ ثٍ يكشو أثٍ يُظٕس األَظبس٘، نغبٌ انؼشة،  -4

 .1534، داس طبدس، ثٛشٔد، 1ؽ

فٙ رشرٛت ػالء انذٍٚ أثٙ ثكش ثٍ يغؼٕد انكبعبَٙ انؾُفٙ، ثذائغ انظُبئغ  -1

 .0222، داس انًؼشفخ نهطجبػخ ٔانُشش، ثٛشٔد، 12انششائغ، ط

 .1551نٕٚظ يؼهٕف، انًُغذ فٙ انهغخ ٔاالػالو، داس انًششق، ثٛشٔد،  -9

يٕفك انذٍٚ أثٍ لذايٗ ٔ شًظ انذٍٚ اثٍ لذايٗ انًمذعٙ، انًغُٙ ٔٚهّٛ انششػ   -5

 .زبة انؼشثٙ، ثٛشٔد، )ة، د(، داس انك5انكجٛش، ط

 ب القاًوًيةالكتحالخًا:

د. أؽًذ شٕلٙ ػًش أثٕ خطٕح، انمبٌَٕ انغُبئٙ ٔانطت انؾذٚش، داس انُٓؼخ  -1

 .1553انؼشثٛخ، انمبْشح، 

د. أيٛش فشط ٕٚعف انًؾبيٙ، خطأ انطجٛت انؼًذ٘ ٔغٛش انؼًذ٘ ٔأؽكبو  -0

 .0212انًغئٕنٛخ انًذَٛخ ٔانغُبئٛخ ٔانزأدٚجٛخ، انًكزت انغبيؼٙ انؾذٚش، اإلعكُذسٚخ، 

ٛذ ْبد٘، انزظشف انمبََٕٙ ثبألػؼبء انجششٚخ، سعبنخ يبعغزٛش يمذيخ إًٚبٌ يغ -1

 .0221إنٗ كهٛخ انمبٌَٕ، عبيؼخ ثغذاد، 

د. ؽغبو األْٕاَٙ، انًشبكم انمبََٕٛخ انزٙ رضٛشْب ػًهٛبد صسع األػؼبء  -2

 .1513انًظش،  -انجششٚخ، يطجؼخ عبيؼخ ػٍٛ شًظ

د. ؽغٍٛ ػجذ انظبؽت انشثٛؼٙ ، عشائى االػزذاء ػهٗ ؽك اإلَغبٌ فٙ انزكبيم  -3

 .0211انمبْشح ،  –انغغذ٘ ، انؼبرك نظُبػخ انكزبة 

ٔيغبػذٚٓى عًٛش ػجذ انغًٛغ األٔدٌ ، يغؤٔنٛخ انطجٛت انغشاػ ٔطجٛت انزخذٚش  -4

 .0222اإلعكُذسٚخ ، –،، يُشأح انًؼبسف ٔإداسًٚب -ٔعُبئًٛب -يذًَٛب 
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عًٛشح ػبٚذ انذٚبد، ػًهٛبد َمم ٔصسع األػؼبء انجششٚخ ثٍٛ انششع د.  -1

 .0222، يُشٕساد انؾهجٙ انؾمٕلٛخ، ثٛشٔد، 1ٔانمبٌَٕ، ؽ

د. طبنؼ أؽًذ يؾًذ ػجطبٌ انهٓٛجٙ، ؽبنخ انؼشٔسح فٙ انزظشف انمبََٕٙ  -9

 .0212، انًشكض انمٕيٙ نإلطذاساد انمبََٕٛخ، انمبْشح، 1دساعخ يمبسَخ، ؽ

، 1ؾٙ عشٔس، َمم األػؼبء انجششٚخ ثٍٛ األؽٛبء دساعخ يمبسَخ، ؽد. طبسق فز -5

 .0221داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، انمبْشح، 

د. ػجذ انؾًٛذ انشٕاسثٙ، يغئٕنٛخ األطجبء ٔانظٛبدنخ ٔانًغزشفٛبد انًذَٛخ  -12

 .0222، يُشأح انًؼبسف، اإلعكُذسٚخ، 0ٔانغُبئٛخ ٔانزأدٚجٛخ، ؽ

ف ثبألػؼبء انجششٚخ، سعبنخ د. ػبسف ػهٙ ػبسف، يذٖ ششػٛخ انزظش -11

 .1551عاليٛخ، عبيؼخ ثغذاد، دكزٕساِ يمذيخ إنٗ كهٛخ انؼهٕو اإل

د. ػهٙ ؽغٍٛ انخهف ٔ عهطبٌ ػجذانمبدس انشبٔ٘، انًجبدا انؼبيخ فٙ لبٌَٕ  -10

 .0224انؼمٕثبد، انًكزجخ انمبََٕٛخ، ثغذاد، 

يُشٕساد انؾهجٙ د. ػهٙ ػجذانمبدس انمٕٓعٙ، ششػ لبٌَٕ انؼمٕثبد انمغى انؼبو،  -11

 .0220انؾمٕلٛخ، ثٛشٔد، 

د. ػًش فخش٘ انؾذٚضٙ، رغشٚى انزؼغف فٙ اعزؼًبل انؾك ثٕطفّ عججًب يٍ  -12

 .0211أعجبة اإلثبؽخ، داس انضمبفخ، ػًبٌ، 

ًشٌٔ شٓشصاد، أؽكبو َمم ٔصسع االػؼبء انجششٚخ يٍ االيٕاد إنٗ األؽٛبء د. ػ -13

 .0211 داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، انمبْشح،فٙ انفمّ اإلعاليٙ ٔانمبٌَٕ دساعخ يمبسَخ، 

د. فخش٘ ػجذانشصاق انؾذٚضٙ، ششػ لبٌَٕ انؼمٕثبد، انمغى انؼبو، يطجؼخ  -14

 .1550انضيبٌ،ثغذاد،

، انذاس 1فشط طبنؼ انٓشػ، يٕلف انمبٌَٕ يٍ انزطجٛمبد انطجٛخ انؾذٚضخ، ؽ -11

 انغًبْٛشٚخ، يظش، )ة، د(.

، داس 1ضخ ٔانمبٌَٕ انغُبئٙ، ؽد. يؾًذ ؽًبد يشْظ انٓٛزٙ، انزكُٕنٕعٛب انؾذٚ -19

 .0222انضمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ػًبٌ، 
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د. يؾًذ عبيٙ انُجشأ٘، ششػ األؽكبو انؼبيخ نمبٌَٕ انؼمٕثبد ، يُشٕساد لبس  -15

 .1553نٛجٛب ،  –َٕٚظ 

يؾًذ ػجذاهلل يال أؽًذ، يًبسعخ انؼًم انطجٙ ثٍٛ اإلثبؽخ ٔانزغشٚى، داس  -02

 .0210، انًطجٕػبد انغبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ

 -د. يؾًٕد َغٛت ؽغُٙ، ششػ لبٌَٕ انؼمٕثبد انمغى انؼبو، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ -01

 .1595انمبْشح،  

يؾًٕد َغٛت ؽغُٙ، انؾك فٙ عاليخ انغغى ٔيذٖ انؾًبٚخ انزٙ ٚكهفٓب نّ لبٌَٕ  -00
انؼمٕثبد، ثؾش يُشٕس فٙ يغهخ انمبٌَٕ ٔااللزظبد، انغُخ انزبعؼخ ٔانؼششٌٔ، 

1535. 
جذ انشؽٛى انغٕاَت انغُبئٛخ نهزغبسة انؼهًٛخ ػهٗ عغى اإلَغبٌ، يشػٙ يُظٕس ػ -01

 .0211داس انغبيؼخ انغذٚذح، اإلعكُذسٚخ، 
د. يُزس انفؼم، انزظشف انمبََٕٙ فٙ األػؼبء انجششٚخ، داس انشؤٌٔ انضمبفٛخ،  -02

 .1552ثغذاد، 
 ْٛضى ؽبيذ انًظبٔسح، َمم األػؼبء انجششٚخ ثٍٛ انؾظش ٔاإلثبؽخ دساعخ يمبسَخ، -03

 .0221داس انًطجٕػبد انغبيؼٛخ، اإلعكُذسٚخ، 
د. ْٔجخ انضؽٛهٙ، َظشٚخ انؼشٔسح انششػٛخ يمبسَخ يغ انمبٌَٕ انٕػؼٙ، داس  -04

 .0221انفكش، ديشك، 
، داس 0ٕٚعف انمشػبٔ٘، صساػخ األػؼبء فٙ ػٕء انششٚؼخ اإلعاليٛخ، ؽ -01

 .0211انششٔق، انمبْشح، 

 رابعًا: القواًيي
 .1545( نغُخ 111سلى ) لبٌَٕ انؼمٕثبد انؼشالٙ -1
 .1511( نغُخ 01لبٌَٕ اطٕل انًؾبكًبد انغضائٛخ انؼشالٙ سلى ) -0
 انُبفز. 1592( نغُخ 91لبٌَٕ َمبثخ األطجبء انؼشالٙ سلى ) -1
 .1594( نغُخ 93لٕاٍَٛ َمم ٔصساػخ األػؼبء انجششٚخ انؼشالٙ سلى ) -2
ٌَٕ سلى ُػذنجبنمب، 1512( نغُخ 111لبٌَٕ يظبسف انؼٌٕٛ فٙ انؼشاق سلى ) -3
( انظبدسح 1411يُشٕس فٙ انٕلبئغ انؼشالٛخ ػذد ) .02/4/1551( انظبدس فٙ 11)

 .1/1/1551فٙ 
 انُبفز. 0223دعزٕس عًٕٓسٚخ انؼشاق نؼبو   -4

 ثشأٌ رُظٛى صسع األػؼبء انجششٚخ. 0212( نغُخ 3انمبٌَٕ انًظش٘ سلى ) -1

 انُبفز.، 0210( نغُخ 09انمبٌَٕ انؼشالٙ نًكبفؾخ االرغبس ثبنجشش سلى ) -9
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 خاهسًا: البحوث والوجالت

ػظبو أؽًذ يؾًذ، ؽًبٚخ انؾك فٙ عياليخ انغغيى فيٙ انشيشٚؼخ اإلعياليٛخ، ثؾيش        -1

 .1591، 02(، انغُخ 0يُشٕس فٙ يغهخ انمؼبح، يطبثغ داس انًؼبسف، يظش، انؼذد )

د. ٔعّٛ خبطش: َمم ٔصسع أػؼبء انغغى انجشش٘، ثؾش يُشٕس فٙ انًغهخ  -2

ٔانمؼبء، إطذاس األيبَخ انؼبيخ نًغهظ ٔصساء انؼذل انؼشة، انشثبؽ، انؼشثٛخ نهفمّ 

 .1599،  َٛغبٌ، 1انؼذد 

 سادسًا: القرارات القضائية

فٙ  1592،91، إداسٚخ،  0341لشاس يؾكًخ انزًٛٛض، سلى االػجبسح  -1

 .1223، رغهغم 12/2/1593

فٙ كبٌَٕ  لشاس انًغًغ انفمٓٙ نشاثطخ انؼبنى اإلعاليٙ انًُؼمذ ثًكخ انًكشيخ -0

 .1593انضبَٙ، 

لشاس يغًغ انفمّ اإلعاليٙ ثشأٌ اَزفبع اإلَغبٌ ثأػؼبء إَغبٌ آخش ؽًٛب كبٌ أٔ  -3

 :http ، يأخٕر يٍ االَزشَٛذ ػجش انًٕلغ انزبنٙ: 11/1599يٛزًب انظبدس فٙ 

jazeera.ne-www.al//. 

نُذٌ ػبو  ،11/12/0223ػذدْب انظبدس ثزبسٚخ  طؾٛفخ إٚالف االنكزشَٔٛخ فٙ -2

 www.elaph.com. ػهٗ انًٕلغ االنكزشَٔٙ:أٔل طؾٛفخ انكزشَٔٛخ ػشثٛخ 0221

انظبدس ػٍ انغًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزؾذح فٙ  35/134انمشاس سلى  -3

 األػؼبء انجششٚخ. ٔانخبص ثًُغ ٔيؾبسثخ ٔيؼبلجخ انزٓشٚت فٙ 02/10/0222

 سابعًا: الوصادر االجٌبية

1- Ahmed ABDULDAYEM, Les organs du corps humans dans 

le Commerce juridiaue, publication jaridique Alhalabi, Beyrouth, 

1999, P 95. 

2- J. C .  Smith and Brian Hogan  Crimenal law  Worth and Co   

Publishers   LTD London  C S  1965  P276 

3- Roger Gabriel: A patints Guide to Dialysis and transplantation 

,Fourth edition, Kulmeracademi publishers 1990, P.165. 
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