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داءـاإله

رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلاً ترضاه وأدخلين ﴿
﴾برمحتك يف عبادك الصاحلني 

.19:سورة النمل، اآلية

.إىل األم احلنون اليت أمدتين من نور قلبها وغزير فيضها عطفاً وحناناً

.الذي طعم عقلي بالعلم واإلميان، وتفاىن يف تغذية جسمي باحلاللإىل األب الكرمي

إىل اإلخوة واألخوات ومجيع أفراد أسريت، وثّق اهللا رباطها وأدامها بنيانا مرصوصاً، جسدا واحداً إذا 
.اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى

إىل الزوجة الكرمية

رفقاء الدرب، الذين سامهوا يف إمتام هذا البحث، سواء جبهودهم إىل مجيع األحبة واألصدقاء و
.املباركة، أو برأيهم السديد، أو بدعوام اخلالصة

إىل هؤالء الذين أهتدي م يف ظلمات الرب والبحر أهدي هذا العمل



ديرـر وتقـشك

ه على عظيم نعمه وجليـل      ال يسعين بعد إمتام هذا البحث إال أن أمحد اهللا تبارك وتعاىل، وأشكر            
منته، فهو مبدأ احلمد ومنتهاه ال أحصي ثناء عليه هو كما أثىن على نفسه، حباين بنعمة طلب العلم                  

.وسهل يل طريقه
ويسرين أن أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان، عرفانا باجلميل إىل أستاذي الدكتور تـشوار جـياليل          

اإلشراف على هذه الرسالة رغم مشاغله الكثرية، فلـم        لقبوله  ) عميد كلية احلقوق جامعة تلمسان    (
.يبخل علي بعلمه ووقته

»اللهم جازه بأحسن مما جازيت به عبادك الصاحلني«
وال ميكنين بعد رد الفضل هللا إال أن أرده على مجيع األشخاص الذين قدموا يل يـد املـساعدة                   

وهران، كما أشكر اهليئات اليت مكنتين من        ومجيع أساتذة الطب يف جامعة    ) الدكتور وردياين توفيق  (
.إعداد هذا البحث
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لقد ترتب على التطورات العلمية آثاراً بالغة األمهية يف نواحي احلياة املختلفة، ويصدق القول 
على الفترة اليت أعقبت الثورة الصناعية يف العامل الغربـي ولكنها أكثر صدقاً على املرحلة اليت شهدها 

ل التقنيات احلديثة، فتوسعت املنتصف الثاين من القرن العشرين، حيث شهدت طفرة هائلة يف جما
. معارف اإلنسان واكتشافاته يف حل ألغاز الكون وأسراره وقوانينه ما أتاح جمال االختيار واحلرية أمامه

والعربة يف اتساع هذه املعارف ليس بكميتها وإمنا بكيفية توظيفها واستثمارها وتسيري احلياة مع دفع 
هذا ما دعا إىل إجياد نظام قانوين حيكم سبيل توظيف املكتسبات و.احملاذير يف التعامل مع هذه املعطيات

وأخطر ااالت اليت اكتسحها اإلنسان وأخضعها . يف القوانني ووضع الضوابط وإخضاعها ملنهج سليم
لبحثه وجتاربه ما تعلق منها بالكيان اجلسدي اإلنساين بوصفه مركز التنظيم االجتماعي وغايته، وحمل 

ستحق العناية بالبحث والتأصيل فيما أسفر عنه التقدم العلمي يف جمال الطب احلديث ضيقاً القضايا اليت ت
.واتساعاً يف نطاق محاية اجلسم البشري

ولقد كان اجلسم البشري حمل اهتمام النظم القانونية والدينية بوجهات خمتلفة ومتفاوتة، ذلك أن 
خالله اجلسم البشري محاية تذكر أو على نطاق اتمع املنظم قبل نشأته وظهور القوانني مل يعرف

من القوة والسلب والقتل والتنكيل وسيلة لتنفيذ 1ضيق، حيث اختذت اتمعات البشرية البدائية
الذي " حق اإلنسان يف سالمة جسمه" وبعد حقبة من الزمن ظهر مبدأ . أغراضها انتقاما فرديا أو مجاعياً

وهو أمر يواكب احلماية اجلنائية للوجود اإلنساين حبسبان أن هذه يعترب من أهم األمور يف كل نظام
معصومية اجلسد، احلصانة اجلسدية املطلقة اليت "احلماية مظهر من مظاهر املدنية، تنضوي يف إطار فكرة 

". تستغرقه حال حياته وبعد فنائه، وحظر التعامل يف جسم اإلنسان

فجعلتوتدنياًتشريفااالجتماعيةاملراكزيفواالختالفالتفاوتفكرةفيهاسادتاليتاملرحلةيفتذكرحبمايةحيظىالبشرياجلسميكنمل-1
قابلةكالسلعةكانواالقدميةاملصريةاحلضارةففيالعبيدأماكاجللد،العقوباتعليهتشددحيثالفالحنيطبقةوباخلصوصلقيودخيضعاجلسم
.ص،1999،مصر،اجلامعيةاملطبوعاتدارواالجتماعية،القانونيةالنظمتاريخحسن،إبراهيمأمحد. متدينمركزهمأنباعتباروالشراء،للبيع

239   .
علىبضالقإلقاءلهاحملكومللدائنجيوزفكان. املدينجسمعلىبالتنفيذلصاحلهاحلكملهصدرملنعشراإلثنااأللواحقانونومسح

عنه،للدفعشخصأيتقدمعدمحالةويف. بهاحملكوماملبلغبيانمعباألغاللموثقاًالسوقإىلمراتثالثواصطحابهيوماستونملدةاملدين
تاريخالعبودي،عباس. الدائننيبقيةعلىوتقسيمهقتلهقياحلقمنهمواحدفلكاالدائنونتعددوإذاواسترقاقه،بيعهأومدينهقتلللدائنجاز

.180.ص،1989األردن،عمان،والتوزيع،للنشرالثقافةدارمكتبةالقانون،
البدنية،والسالمةاحلياةيفاحلقومنهاكبرياًازدهاراًاإلنسانحقوقشهدتاألوىلاإلسالمعصوريفوباألخصالوسطىالعصوريفو

سألهحني-عنهاهللارضي-طالبأيببنجعفرقال. وبعدهاإلسالمقبلالعربأخبارمنجاءمااجلذريوالتغيرياالزدهارهذالناويصور
... أمرنا...رسوالًإلينااهللابعثحىت... الضعيفمناالقوييأكل... جاهليةقومكنا:" قومهمبهفارقواالذيالدينهذاعناحلبشةيفالنجاشي
،2003األردن،عمان،الشروق،دار،األوىلالطبعةاألساسية،وحرياتهاإلنسانحقوقيمات،الطعسليمانهاين.". ..والدماءاحملارمعنبالكف

.52.ص
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األفكار مادة للبحث املتجدد فاقترب اجلسم من ومع تقدم العلوم الطبية جعلت موضوع هذه 
مشرط اجلراح تتقاذفه أيادي األطباء تارة حتت مقتضيات العالج وتارة أخرى حتت مقتضيات البحث 

ومن أمثلة هذه التدخالت الطبية عمليات نقل األعضاء وزرعها، التلقيح االصطناعي، وتغيري . العلمي
ثث ألغراض جنائية أو علمية، والتجارب على األجنة اجلنس، وعمليات االستنساخ، وتشريح اجل

وغريها، فاحتار املشرع اجلنائي يف التعامل معها، ذلك أن النظم القانونية يف إطار القواعد ... اهضة
فعلى الصعيد القانوين أفل جنم مبدأ احلصانة املطلقة وغدا نسبياً، . التقليدية مل تعد كافية حلماية اجلسم

ثرت اختيار هذا املوضوع إلجياد نظام قانونـي حيكم هذه التدخالت الطبية احلديثة وألجل ذلك آ
. ولوضع إطار يضبطها ويبني أثرها على نطاق احلماية اجلنائية للجسم البشري من غري إفراط وال تفريط

. ولقد دفعين الختيار هذا املوضوع أسباب ذاتية وموضوعية نأتـي على بياا
مزية اخلوض يف اجلديد والسعي إليه وهي مسة طالب العلم ومجيع الباحثني، تيةاألسباب الذافمن 

ما دفعين إىل اختيار هذا املوضوع املرتبط بقضايا طبية، لتقوية اجلانب املعريف يف جمال القانون الطيب 
عية واصطفاء وربط هذه املسائل بالقواعد القانونية واملبادئ والقيم األخالقية واالجتماعية واجلوانب الشر

ما تالءم منها ووافق هذه املبادئ ورد يف مقابل ذلك ما خالفها، ويف ذلك إقامة لنظام قانونـي حيكم 
.التعامل يف اجلسم البشري

فإن سالمة اجلسم من احلقوق اللصيقة بالشخصية، فاجلسد ،الدوافع واألسباب املوضوعيةأما 
جب أن يصان ويعصم من مجيع االحنرافات التقنية احلديثة مهبط الروح ومصدر مجيع األنشطة احلياتية فو

أن استعمال املعرفة بال إسناد أو " حممد جباوي"ويف هذا الصدد يقول . وذلك بتأطري التكنولوجية احلديثة
. 1"مرجعية قد يؤدي إىل االحنراف والضالل لذا فال بد من وضع معامل متكن من تأطري املعرفة 

تفاقية اخلاصة حبقوق اإلنسان والطب احليوي واملنعقدة يف إطار جملس وهو ما أشارت إليه اال
من أجل صيانة حقوق Ovedo"2"واملسماة باتفاقية 1997أبريل 4أوروبا واللجنة األوروبية يف 

اإلسالمخياطي،مصطفى:عنمقتبس.1995) باريس( اليونسكوب-أي-سيفاحلياة،لعلمالدويلالسأمامألقاهاكلمةجباوي،حممد-1
،1999سنة) الطبأخالقياتيفاإلسالمعطاء( الثاينالعدداألعلى،اإلسالميالسجملةوتأمل،تفكريضرورةاحلياتيةواألخالقيات

.140.ص
ووصل1997أفريلمنابتداءوالطبالبيولوجياتطبيقاتمواجهةيفالبشريالكائنوكرامةاإلنسانحلقوقاألوربيةاالتفاقيةعلىالتوقيعمت-2

القواعدفلسفةايد،عبداحلليمعبدرضا. 1998يونيهيفالتنفيذحيزودخلتاألورويبالسيفدولعشربينهامندولة22إىلالعدد
العددالقاهرة،مشس،عنيجبامعةاحلقوقكليةأساتذةيصدرهاواالقتصادية،القانونيةالعلومجملةيفمنشورحبثاإلنسان،جسدمحايةيفالدولية
داراألوىل،الطبعةوالقانون،الواقعبنيالبشريةباألعضاءجتاراالاحملامي،الفتوحأبوعمر؛03.ص،2000،ينايرألربعون،واالثانيةالسنةاألول،
.42.ص،2011-2010القاهرة،مصر،العربية،النهضة
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مصلحة اإلنسان ومنفعته "اإلنسان وكرامته يف مواجهة العلوم الطبية وذلك يف املادة الثانية منها بقوهلا إن
.1"أن ترجح على جمرد مصلحة اتمع أو العلم جيب 

يف جمال التدخالت الطبية اليت تطال جسم 2ورغم اتساع رقعة الدراسات القانونية والشرعية
اإلنسان وجثته يف اآلونة األخرية واليت اجتهدت يف بيان املواقف القانونية واألحكام الشرعية هلا سواء 

قتصار على نوع من األعمال الطبية ومشلها بالدراسة والتحليل مث بصفة عامة، أو بصفة خاصة أي اال
بيان الضوابط القانونية والشرعية اليت حتكمها، فإننا سنحاول يف دراستنا بيان القواعد العامة اليت حتكم 
التعامل يف اجلسم البشري يف اإلطار الطيب القانونـي، وبيان أثر التدخل الطيب احلديث على هذه 

وذلك باختيار تطبيقات طبية حديثة، لننظر كيف تعمل هذه األخرية يف التأثري على ،سلباً وإجياباًالقواعد 
.القواعد املرعية اليت حتكم اجلسم البشري وعلى نطاق محايته جنائياً

إن هذه الدراسة هي حماولة حلصر التدخالت الطبية احلديثة األشد خطورة على كيان اإلنسان 
استنهاضاً للضمري االجتماعي، وأعظمها أثراً يف اضطراب النصوص القانونية مبجافاا وحرمته، وأكثرها 

للقواعد الثابتة واألصول املرعية يف إطار التعامل مع اجلسم البشري حبسبان أن احلق يف سالمة اجلسم 
. 3يعترب من بني مصايف احلقوق الدستورية

" واألخرى" حمل احلماية " ن إحدى جوانبها بدائرة ثالثية يكَوحتديد نطاق البحثميكننا 
إن التعريف القانونـي ميكن القول حمل احلمايةفمن حيث . "وسيلة احلماية " مث " موضوع احلماية 

1 - «  L’etre humain doivent prévoloir sur le seul intérêt de la société et la science » Art 2, La convention pour la
protection Des droits de l’homme et de la dig Humain a l’égard des applications de la biologie Et de nité de l’être
la médecine.

أمحد عبد " للدكتور " مل القانوينأعضاء اإلنسان ضمن التعا" هناك العديد من الدراسات أمهها رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان -2
الذي جاء ليضع نظاما 1994جويلية 29بتاريخ 653-94واعتمد الباحث يف إقامة نظام قانوين على شرح القانون الفرنسي رقم ". الدائم

ىل أن مبدأ حصانة وتساءل الباحث على طبيعة سلطات الشخص على جسمه؟ وخلُص إ. خاصاً جبسم اإلنسان ضمن التعامل القانوين املدنـي
إالّ أنه بتطور الطب . جسم اإلنسان على الصعيد القانوين جسد من خالل صورتني، منع الغري من االعتداء عليه، وحظر التصرف جبسم اإلنسان

، وعالج الشخص جلسمه، وافق الكل على الطرح القائل بأن هذا املبدأ حيمل استثناءات يف كال جماليه، ملصلحة القانون، والعدالة، والصحة العامة
روبريجامعةاحلقوق،يفالدكتوراهشهادةلنيلمقدمةرسالةالقانوين،التعاملضمناإلنسانأعضاءالدائم،عبدأمحد.وللتضامن االجتماعي

.1999لبنان،بريوت،احلقوقية،احلليبمنشوراتواإلدارة،السياسيةوالعلوماحلقوقكليةستراسبورغ،يفشومان
وتناولت "النظام القانوين حلماية جسم اإلنسان" بعنوان " حبيبة سيف سامل راشد الشامسي" لدراسة الثانية هي رسالة دكتوراه لـ وا

الباحثة إشكالية محاية جسم اإلنسان بالتساؤل عن مدى إمكانية القواعد القانونية العامة يف معاجلة التصرفات واليت ترد على صحة اإلنسان؟ وهل 
تعانة بنظرية االلتزام بصفة عامة تستجيب وتتماشى مع تنظيم التعامل يف جسم اإلنسان؟ انطالقاً من ازدياد احلاجة جلسم اإلنسان يف مواجهة االس

صلحة دأ احلرمة املطلقة ملالشخص نفسه، ومواجهة التطور الطيب الذي زعزع الثقة يف القواعد واملبادئ القانونية اليت كان التسليم بإطالقها كمب
.اجلسم

مساسأيأومعنويأوبدينعنفأيوحيظر. اإلنسانحريةانتهاكعدمالدولةتضمن:" بأنهاجلزائري1996دستورمن34املادةتنص-3
".بالكرامة
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فجسم اإلنسان . للشخصية ال مينح جلسم اإلنسان لذاته ولكن إىل شخص أهل للخضوع إىل القانون
وإذا كان جسم اإلنسان ليس شيئا فإنه مع ذلك ". شخص املميز لل" أو " الغالف للشخصية " ليس إال 

ال يعترب مبفرده شخصاً؛ ألنه بالنسبة لرجل القانون وكذلك بالنسبة لعامل األخالق الذي يكَون الشخص 
هو االندماج الذي ال يقبل االنقسام لكل من اجلسم والروح؛ ألن جسم اإلنسان الذي يعترب غطاء 

شخصية تبدأ " من القانون املدين اجلزائري25ويف ذلك تنص املادة . 1خصالروح  يندمج مع ذلك بالش
.2..."اإلنسان بتمام والدته حياً وتنتهي مبوته

ولقد ثار اخلالف يف الفقه خبصوص مناط احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان فهل هي قاصرة على 
وهذا األخري رأي يسانده بعض . امادة اجلسد ذاا أم أن مناطها قدرة أعضاء اجلسم على أداء وظائفه

الذي نؤيده هو الذي يذهب إىل القول بان مناط احلماية اجلنائية املقررة 4إال أن الرأي. 3الفقه والقضاء
جلسم اإلنسان حتدد مبدى انتمائها إىل مادة اجلسم؛ ألن جسم اإلنسان يف ذاته حرمة يتعني عدم املساس 

ال تؤدي يف جمال السمع وظيفة وظيفة له كشحمة األذن حيث به حىت ولو كان هذا املساس جبزء ال 
. وإمنا هي جمرد حلية

إىل أن جسمان الرجل " ابن منظور" واستنادا إىل التعريف اللغوي جلسم اإلنسان فقد أشار 
وبالنظر إىل . 5"وجثمانه واحد، رجل جسماين وجثماين إذا كان ضخم اجلثة، واجلسم مبعىن اجلسد

ة فإن التعامل مع جسم اإلنسان آخذ يف التغير، فلم يعد قاصر على اعتبار اجلسم احلامل التطورات الطبي
ككتلة واحدة، وإمنا أضحى التعامل مع جسم اإلنسان عن طريق حتليله إىل عناصر أعضاء للروح املؤقت 

.وأنسجة ومشتقات ومنتجات بشرية
ها احلد الفاصل بني ما يصطلح عليه ومل تعد تلك النظرة الكلية إىل احلياة أو الروح باعتبار

جسمان وجثمان، وإمنا أصبح ينظر إىل احلياة متجزأة كاحلياة اخللوية اليت تدب يف اخللية، احلياة 
ولذلك يعترب جثمان اإلنسان بعد خروج الروح بفترة وجيزة حياً حياة .اخل... النسيجية، احلياة العضوية

العربيةاإلماراتجامعةاألوىل،الطبعةاحلقوق،يفدكتوراهرسالةاإلنسان،جسمحلمايةالقانوينالنظامالشامسي،راشدساملسيفحبيبة-1
.19-18. ص،2006املتحدة،

لألمرواملتمماملعدل. 40العدداجلزائرية،للجمهوريةالرمسيةاجلريدة2005جويلية20يفاملؤرخ10-05بالقانوناملعدلة25املادة-2
.املدينالقانوناملتضمن1975سبتمرب26املوافق1395عامرمضان20يفاملؤرخ75-58

النقضحمكمة؛72.ص،1986الزقازيق،جامعةاحلقوق،دكتوراه،رسالةاجلسم،سالمةيفللحقاجلنائيةاحلمايةالشوا،السيدساميحممد-3
.   73.صالسابق،عاملرجالشوا،السيدساميحممد: عنمقتبس. 1061.ص199رقم،17سالنقضأحكامجمموعة1/11/1966املصرية

مصر،اإلسكندرية،اجلامعية،املطبوعاتدارواألموال،األشخاصجرائمحممد،عوض؛73.صالسابق،املرجعالشوا،السيديسامحممد-4
.137.ص،1984

.99.صالنشر،سنةتوجداللبنان،بريوت،صادردارعشر،الثايناجلزءالعرب،لسانمنظور،ابن-5
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،-الرياض-مدير املركز السعودي لزراعة األعضاء، م شاهنييقول الدكتور  فيصل عبد الرحي.عضوية
اجلسد امليت ال خيتلف كيمائيا عن اجلسد احلي على " أنه ملن املسلمات واحلقائق الطبية والفقهية أن 

خزعة قبل املوت (اإلطالق ال من الناحية الشكلية أو التشرحيية أو حىت من خالل فحص األنسجة  
فالغالبية العظمى من خاليا جسد اإلنسان . 1"نهما فقط يف تأدية الوظائفوالفرق بي) وخزعة بعده

وكذلك أعضاؤه هلا حياا املستقلة عن حياة اإلنسان كفرد، وكحقيقة مطلقة ال ترتبط أحداها 
ومثال ذلك ميكن زراعة بعض اخلاليا أو األعضاء خارج جسم اإلنسان أو دراستها باملعمل . باألخرى

اليا حياا ولكنها تستمر يف حياا الذاتية من هدم وبناء ومناء طاملا توافرت هلا إمكانية وال تفقد هذه اخل
وهذا ما يربر من الناحية املنهجية اإلحاطة بأثر التطور الطيب على نطاق احلماية اجلنائية . الغذاء املناسب

. التدخالت الطبية املتسارعةمن ) اجلثة ( للجسم البشري، سواء جسم اإلنسان حال حياته أو بعد موته 
فإن القانون يقرر حق اإلنسان يف سالمة جسمه مما يتهدده من خماطر يقذف موضوع احلمايةأما 

بالنصف األخري من واملرتبطة زمنياًا التقدم التكنولوجي الذي زحف بآثاره السلبية على كيانه املادي، 
ت القوانني ضرورة املواجهة التشريعية حلماية اجلسم ولذلك استشعر). النطاق الزمين ( القرن العشرين 

من سعى إىل دراسة النظرية 2البشري، وتوجهت أنظار الباحثني إىل تناول هذه املوضوعات، فمنهم
العامة للحق يف سالمة اجلسم ليكون القانون اجلزائي مبا حيمله من عقوبات وسيلة ملواجهة العنف 

من اختذ من محاية البيئة موضوعاً حلماية مباشرة فأوصى بإعداد 3منهمو. والتعدي بكافة الوسائل والطرق
لسياسية جنائية تكفل حق اإلنسان يف بيئة نظيفة وحقه يف سالمة اجلسم من خماطر التلوث كزيادة 

من قرن بني محاية اجلسم 4ومن الباحثني... األمراض الصدرية، وأمراض القلب، ونسبة ارتفاع الوفيات
الوسائل العلمية يف اإلثبات ( استخدام الوسائل العلمية احلديثة يف الكشف عن اجلرائم البشري وبني 

إال أننا آ ثرنا البحث يف آثار التطورات . اخل...مما يعترب اعتداء على الكيان املادي أو النفسي) اجلنائي 

/http //www.islamset conu arabic: املوقعنترنتاإلمنمستخرجحبث. 01:صاملوتتعريفشاهني،الرحيمعبدفيصل-1
abioethics/ aieath/ moot/ fesal.html

مصر،باملنصورة،والقانونالفكرداروالثاين،األولالدمقارنة،جنائيةدراسةاجلسم،سالمةيفللحقالعامةالنظريةحممد،أمحدعصام-2
2008.

األعمال،قانونيفالعلياالدراساتدبلومشهادةلنيلأعدترسالة" مقارنةدراسة" البيئةتلوثعناملدنيةاملسؤوليةالشرعة،محدانموفق-3
عنلناشئةااملدنيةاملسؤوليةكساب،حممودالرمحنعبد؛129.ص،2003بريوت،واإلدارية،السياسيةوالعلوماحلقوقكليةاللبنانية،اجلامعة
،2006األردن،مؤتة،جامعةاخلاص،القانونقسماحلقوق،يفاملاجستريدرجةعلىاحلصولملتطلباتاستكماالًمقدمحبثالبيئة،تلوث

حولطينالوامللتقىيفمداخلةالدولية،واالتفاقياتالقانونيفالبيئيالتلوثمنالبشرياجلسممحايةمبارك،الطييببنيوسف،بوشي؛68.ص
. 2011-24–23يوميتيارت،خلدونأبنجامعةالبيئية،املشكالتحدةمنوالتخفيفالتغلبآليات

،2009السعودية،الرياض،األمنية،للعلومالعربيةنايفجامعةاجلنسي،االعتداءحوادثيفالبيولوجيةاآلثارحتليلالقصاب،شعبانأمحد-4
.42-37.ص،2002-2001اجلزائر،جامعةاحلقوق،كليةاملاجستري،شهادةلنيلمذكرةاجلزائية،باتاإلثأدلةرابح،اللو؛16.ص
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لعلمي املثري، خلروجها الطبية احلديثة على نطاق محاية اجلسم البشري واليت فتحت جماال خصباً للجدل ا
عن القواعد املستقرة، ومساسها حبق من احلقوق الشخصية املرتبطة باإلنسان، وهو حقه يف التكامل 

ومن أهم هذه التدخالت الطبية نقل وزرع األعضاء، . اجلسدي الذي يتقامسه مناصفة الفرد واتمع
... ة على األجنة اهضةالتلقيح االصطناعي، تغيري اجلنس، االستنساخ، التجارب الطبي

احلماية فال شك أن االهتمام املتزايد باجلسم البشري جعل وسائل احلماية ومن حيث وسيلة
) قانون العمل، قانون التأمينات االجتماعية( تتعدد، شرعية وقانونية دستورية ومدنية وجنائية واجتماعية 

-وسيلة احلماية احلماية اجلنائيةنا أن تكون لكننا اختر-وال غىن عن هذه اجلوانب كلها-...ودولية 
مراعاة ألمهيتها وفعاليتها يف احترام نصوصها ودفع كافة أوجه اإلضرار -وبالضبط يف القانون اجلزائري 

.  واالحنرافات اليت تعصف حبصانة اجلسم
حلاجة إىل ما بني ارتباطه باجلسم البشري، وتعلقه بالشؤون الطبية، مث اأمهية املوضوع وتتجلى

فيجب االعتراف حبقيقة مهمة وهي أن هذا الكيان العظيم الذي وصفه اخلالق عز . بناء سياسة جديدة
يوم تشهد " لقوله تعاىل. جيب أن حيترم، فهو مناط احلماية واملسؤوليةوجلَّ بأنه خلقه يف أحسن تقومي

أيضاً قوله . 2"لتسئلن يومئذ عن النعيممث" وقوله . 1"عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون
.3"وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال" عز وجل

كما أن حق اإلنسان يف سالمته البدنية من املصاحل اليت حيرص القانون اجلنائي على محايتها ليظلّ 
وآخر اجتماعي وأي تعطيل يف هذه الوظائف بسبب غري مؤدياً وظائفه األساسية احليوية لغرض فردي 

.مشروع ينهض املسؤولية اجلنائية
كما أن ارتباط املوضوع باألساليب الطبية املستجدة أو املستحدثة أمهية ملا تثريه من قضايا 

خاصة أن بعض هذه األساليب يتصف . شائكة وأمهية عملية يف حياتنا اليومية وساحات القضاء
رعة التغيري واختالف النتائج مما جيعل أمر قبوهلا صعب، وبعضها اآلخر ال زالت بالغموض وس

موضوعات خالفية بني املهتمني قي هذا اال بني األطباء واملختصني وعلماء الدين والقانونيني وعلماء 
.االجتماع واألخالق

لتطور الطيب، ذلك أن تأيت أمهية البحث كذلك يف إبراز السياسة اجلنائية اليت تولدت نظري ا
اليت حتدد ما جيب أن تكون عليه الصيغ القانونية يف أفضل -السياسة اجلنائية حلماية جسم اإلنسان 

.24.اآليةالنور،سورة-1
.8.اآليةالتكاثر،سورة-2
.36.اآليةاإلسراء،سورة-3
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جيب أن تتالءم مع ما استحدثه الطب يف النصوص اجلنائية أو التشريع بشكل عام، فيجب أن -صورها
من التعامل يف اجلسم بشكل غري يراعى حجم التطور، ومالئمة النصوص ألغراض اجلماعة يف احلد 

.مشروع، ومدى فاعلية هذه النصوص يف محاية احملل املراد محايته
هذا وأن البحث يعترب دراسة تقييمية للقواعد اجلنائية، ومدى تطابقها مع تطور الظاهرة 

.اإلجرامية وحجم التطور الطيب
لة يف ما هو أثر التطورات الطبية اليت يتناوهلا البحث واملتمثاإلشكالية ومن هنا ميكن طرح

:احلديثة على نطاق محاية اجلسم البشري يف القانون اجلنائي؟ وتتفرع عنها جمموعة من التساؤالت التالية
Ø كيف ميكن املوازنة بني ختطي الضرورات الطبية ومحاية اجلسم البشري؟
Ø الطبية؟وهل جنحت القوانني يف إسباغ محاية فعالة من زحف وخماطر التدخالت

يتالءم موضوع الدراسة مع منهجني، املنهج االستقرائي التحليلي الذي يعتمد على مجع املادة 
العلمية وبيان احلقائق واملعارف التفصيلية املتفرعة عنه وحتليلها، وهو املنهج القانوين الذي يعتمد على 

ألحكام القضائية اليت تؤازره، ويفيد يف بيان األحكام القانونية وحتليلها باالعتماد على اآلراء الفقهية وا
بيان األحكام الشرعية نظراً خلصوبة املوضوعات وعدم اجتماعها على رأي واحد، فيقتضي بيان اآلراء 

. واختيار ما ترجح منها وذلك إميانا منا بشمولية أحكام الشريعة وتناسبها مع هذه املستجدات
وفق أنه يتوجب علينا بيان املواقف القانونية والشرعية ونظراً الرتباط املوضوع باملسائل الطبية ف

، وإن كان ذلك ليس من باب بيان الراجح واملرجوح وإمنا على أساس بيان أوجه احلماية مقارنمنهج
باخلصوص القانون وتتوسع املقارنة بني القوانني العربية و. اليت يضفيها كل منهما على اجلسم البشري

.واالستئناس باالتفاقيات الدولية مع التركيز على القانون اجلزائريون الفرنسيكالقانالغربيةاملصري و
ورغم توافر املراجع املتعلقة بتفاصيل املوضوع بشكل عام، إال أن إطار الدراسات اجلنائية تبدو 

دى ضئيلة باملقارنة مع الدراسات اليت تؤسس لنظام قانوين يف إطار القانون املدنـي، وهذا ما يشكل إح
بارتباط املوضوع بشؤون طبية حديثة يشق على البحث باإلضافة إىل صعوبة أخرى تتعلق صعوبات

تقسيم هذه وعليه سيتم. النفس فهمها يف أغلب االحيان مما يبعث على التقرب من أهل واالختصاص
:الدراسة وفق خطة ثنائية يف بابني

. نائية جلسم اإلنسانأثر التطور الطيب على نطاق احلماية اجل:الباب األول

.أثر التطور الطـيب على نطاق احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان:أما الباب الثاين 



اب األولـالب

أثر التطور الطبـي على نطاق احلماية 
اجلنائية جلسم اإلنسان
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مجل صورة، واعترب إن من أجلى مظاهر التكرمي الرباين لإلنسان أن خلقه يف أحسن تقومي وأ
جسمه ملكا هللا تعاىل وحده، فال جيوز ألحد أن يتصرف فيه مبا يسوءه أو يرديه، ولو كان صادر من 
صاحب اجلسم نفسه، ولذا حرمت األديان السماوية والقوانني الوضعية إتالف البدن وإزهاق الروح عن 

.طريق االنتحار أو ما يؤدي إليه
إلنسان بالدرجة األوىل، وحينما تنتهك هذه احلقوق فالبشر إن حقوق اإلنسان هي مسؤولية ا

أنفسهم هم ضحايا فيحتاج األمر ملن يكفل هلم محاية حقوقهم اليت طغى عليها التطور العلمي اهلائل يف 
وإذا كان اجتراء أساليب التقدم العلمي . شىت أساليب العنف والتعدي ويف مناحي احلياة وجماالا

قوق اإلنسان بصفة عامة، فإنه مشل االعتداء على سالمة اجلسم بصفة خاصة، احلديث على عناصر ح
ومن مث ال بد من قياس الدور الفعال للنصوص اجلنائية اليت حتمي احلق يف سالمة اجلسم فإذا أدركنا 
قصورها وجب إعادة النظر يف املبادئ العامة اليت حتمي هذا احلق بوجه يضمن االحتفاظ باحلد األدىن 

. ، ويفيد منها بقدر ما لزم، ودفع يف مقابل ذلك ما أضر امنها

ومن مت يتحتم معرفة القواعد واملبادئ األساسية الين حتكم اإلطار العام للحماية اجلنائية للجسم              
وعلى اعتبار أن تعاظم حجم التآمر على اجلسم البشري مل يعد يقف عند تلك              ) الفصل األول ( البشري  

ة اليت ال خيتلف اثنان يف انتفاء مشروعيتها فإن حجم التدخل الطيب أهـول وأعظـم                التداعيات اإلجرامي 
خاصة مع حداثتها وما تثريه من إشكاليات يف إطار املشروعية، بالتوازي مع اإلطار اجلنـائي احلمـائي             

الفصل ( ومن مث وجب التعرض إىل تطبيقات هذا التدخل الطيب احلديث على اجلسم البشري              . وكفايته
.)ثانـيال

الفصل األول
لحماية اجلنائية جلسم اإلنساناملبادئ العامة ل

لكل جمتمع نظام قانونـي يستند إىل قيم وتقاليد يف صورة جمموعة من القواعد املستقرة اآلمـرة      
وعلى اعتبار نسبية فكـرة     . وعدد ثابت من املبادئ العامة من النظام العام ال جيوز االتفاق على خمالفتها            

م العام ختتلف هذه املبادئ وتلك القيم تبعاً الختالف الزمان واملكان واألشخاص، وتتمايز يف مقابل             النظا
.  ذلك القواعد القانونية مستجيبة لسنة فُطرت عليها وهي خضوعها لسنة التطور االجتماعي
مايتها الكيان  ومن بني القيم واملصاحل املرعية اليت عنيت التشريعات أو النظم القانونية والدينية حب            

ذلك أن اإلنسان هو غاية التنظيم االجتماعي واالعتداء على سـالمة  . املادي لإلنسان أو اجلسم البشري    
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ومن مث يتعني حتديد مفهوم احلماية اجلنائية جلـسم          .اجلسم يؤدي إىل اهتزاز الثقة بالنظام األمين للدولة       
).املبحث األول( اإلنسان 

حـصانة جـسم   " صمد يف وجه رياح التغيري زمناً طويالً وهو مبـدأ      ولقد استقر املبدأ العام و    
واستقر "... األشياء خارج نطاق التعامل     " أو  " مبدأ حظر التعامل القانونـي يف اجلسد     " أو  " اإلنسان

إال أن  ). املبحث الثاين ( بذلك احلق يف سالمة اجلسم ضمن أولويات احلقوق اليت ال ميكن التنازل عنها              
( الطبية اختزلت بعض هذه القدسية خدمة هلذا املبدأ ورعاية له بإقرار مشروعية التدخل الطيب               التطورات  

). املبحث الثالث 
املبحث األول

مفهوم احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان
أحد أنواع احلماية وأخطرها أثراً على كيان اإلنسان " تعترب احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان 

تها القانون اجلنائي، إذ تنفرد قواعده أو نصوصه بتحقيق ذلك أحياناً، وتشترك معه يف وحرياته، ووسيل
ويكمن االختالف بينهما يف اجلزاء اجلنائي الذي . 1..."أحيان أخرى بقية فروع القانون كالقانون املدين

به القاضي وتطبقه األثر االجتماعي املترتب عن اإلخالل بقاعدة جنائية، ينص عليه القانون ويأمر" يعترب 
السلطات العامة، ويقتضي تطبيقه إهدار أو تقييد أو إنقاص من احلقوق الشخصية للمحكوم عليه املقرر 

.2"بالقانون للناس كافة دف وقاية اتمع من اإلجرام
يتضمن جزاء إال أن اجلزاء اجلنائي يدعو إيل القول جبدارته يف 3وبالرغم من أن القانون املدنـي

ن محاية اجلسم البشري نظرا للطابع الردعي خصوصاً مع تسارع حركة التطورات التقنية يف جمال ضما
وملا كان مفهوم احلماية اجلنائية على حنو ما ذكر فإن بيان حملها مما تقتضيه هذه . العلوم الطبية اإلحيائية

يف أعضائه مؤدية وظائفها فاجلسم البشري هو املهبط املادي للحياة ومهبط الروح اليت جتري. احلماية

وىل، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، الطبعة األمروك نصر الدين، تطور مفهوم احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم البشري،-1
.5.، ص2004

اجلزء الثاين، اجلزاء اجلنائي، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائـر،   بد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام،        ع-2
عقوبات، القسم العام، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،           ؛ حممد علي السامل عياد احلليب، شرح قانون ال        406.، ص 2005
.  230.، ص2007

:يضع القانون املدين مبادئ حلماية اجلسم البشري من بينها-3
.أن كل اتفاق على إعفاء من يعتدي على جسم غريه من املسؤولية يعد باطالً بطالناً مطلقاً·
.لينوب عن مدينه يف املطالبة حبق متصل بشخص املدين، ومن بني هذه احلقوق ما يتصل جبسمهةلدعوى غري املباشرليس للدائن استعمال ا·
يوسـفاوي  . ليس للمؤمن أن حيل حمل املؤمن له يف مطالبة املسؤول مبا يدفعه للمؤمن له من تأمني عن األضرار اليت أصابت جسم املؤمن لـه       ·

إلنسان يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، املركز اجلامعي               فاطمة، احلماية اجلنائية جلسم ا    
. 6.، ص2006-2005بشار، 
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وممارسة احلياة يف صورا املثالية حيتم كمال ممارسة هذا اجلسد . احليوية، فسيولوجية أو عقلية أو نفسية
وهلذا يتعني . سائر جسده يف مقابل ذلك" اشتكى " لوظائفه على حنو تام فإذا تعطل عضو عن وظيفته

).   املطلب الثانـي( بداية وجوده  مث ،)املطلب األول( بيان مفهوم جسم اإلنسان 
املطلب األول

مفهوم جسم اإلنسان
يقصد باإلنسان ابن آدم الذي خلقه اهللا تعاىل وأوجده من هذه األرض ليعمرها، قال تعـاىل يف                 

. 1﴾ٍق﴿ اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَق خلَق الِْإنسانَ ِمن علَ. العلقأول ما نزل من القرآن يف سورة 
حتار العلماء والفالسفة يف معرفة حقيقة وطبيعة اإلنسان لشدة تعقيدها ولكون املنـاهج             اولقد  

اليت اتبعوها يف دراسة هذه الطبيعة مناهج غري سليمة، لغلبة الرتعة الفلسفية عليها والقتصار كل منـهم                 
.2ذلك املنهجعلى جانب من جوانب الطبيعة اإلنسانية وبناء على الفلسفة اليت يتبعها 

؛ ألن األساس الذي بنيت     3ومجيع هذه النظريات واملناهج أو املذاهب مبين على التخمني والظن         
.1عليه غري صاحل للمناقشة والبحث كونه فاسدا رأساً 

. 2-1. سورة العلق، اآلية-1
. 16.، صاملرجع السابقهاين سليمان الطعيمات، -2
هل أتى على "يف قوله تعاىل " هل " ، وكذا عدم اخلوض يف معىن "ابن رشد " و " يناابن س" و" ابن عريب احللويل"و" أرسطو" ومثال ذلك -3

ما أتى على اإلنسان زمن كان ( فبعض املتصوفة يقولون أا جاءت لالستفهام اإلنكاري؛ إذ املعىن " اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكورا
. للتقرير اإلجيايب" هل" نسان، وأنه ليس حبادث مع أن جلمهور الصحابة والتابعني يرون أن ويريدون بذلك إثبات القدم النوعي لإل) فيه معدوماً 

سعيد منصور موفعة، املوسوعة الفقهية لألجنة ). أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكوراً؛ أي مل ين شيئاً يذكر فيه( وتكون مبعىن؛ 
. 1اهلامش . 53.، ص2005الشرعية والقانونية، اجلزء األول، دار اإلميان، اإلسكندرية، مصر، واالستنساخ البشري من الناحية الطبية و

:ومن النظريات اليت سادت عن تطور اإلنسان قبل نزول القرآن
ادت ويف عهده س. قبل امليالد) 322-384( يذكر التاريخ أن بعض الدراسات عن تطور أجنة الفراخ كانت سائدة قبل عهد أرسطو طاليس 

:نظريتان تفسر منو اجلنني
.أن تكوين اجلنني يبدأ يف سائل الرجل أو سائل املرأة حيث توجد خملوقات صغرية جدا تنمو فيما بعد داخل الرحم: األوىل.1
تكمن وقد أيد أرسطو طاليس هذه النظرية، وأضاف أن أمهية سائل الرجل. أن اخللق احلقيقي والتكوين حيدث من دم حيض املرأة: الثانية.2

.يف أنه يساعد على عملية التجلط، وقد ذكر أن عملية خلق اجلنني من دم حيض املرأة تشبه عملية التجنب
وشرحوا 1864عام ) Pastrur( وكذلك 1668عام )Redi( عام حىت جاء العامل 2000ومل يعارض هذه النظرية أحد حوايل 

.آراءهم احلديثة حول عملية اخللق
وقد كان رأيه يف ) تكوين اجلنني (ن علم األجنة حتت عنوان عالذي عاش يف القرن الثاين امليالدي كتاباً )Galen(وكتب العامل 

ويف القرون الوسطى كان القرآن الكرمي والرسول صلى اهللا عليه وسلم مها الوحيدان اللذان أوردا حقائق غاية . سطو طاليسرالكتاب مطابقاً لرأي أ
وحىت . يف كتابه حنو اإلنسان الطبعة الثالثة القليل عما جاء به القرآن الكرمي) Keith Moore( وأورد العامل .لق اإلنسانيف الدقة والغرابة عن خ

القرن الثاين عشر كانت االعتقادات السائدة عامة أنه يوجد داخل البويضة خملوقات صغرية جداً وحتتاج فقط للتنبيه بواسطة احليوان املنوي حىت 
.التكوين والنموتنشط عملية
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أما اإلسالم فقد قدم لنا تصورا كامال عن احلقيقة الطبيعية لإلنسان، فامتاز بنظرة شاملة حميطة               
واليت من خالهلـا ميكـن ييـان      ) الفرع األول   ( وقسم الطبيعة البشرية إىل أبعاد معينة        .ملاهية اإلنسان 

).الفرع الثاين(اجلوانب املكونة للجسم البشري 
الفرع األول

أبعـاد الطبيـعة البشـرية
إىل جانب التكوين املادي " الشخصية" اإلنسان كائن يتميز عن سائر الكائنات بوجود 

قدرات عقلية وميول روحية ومشاعر انفعالية عاطفية، األمر الذي جعل هذا الكائن العضوي، ولديه
والبعد املتعلق ) ثانياً ( مث البعد العقلي ) أوالً ( ينفصل عن أبعاد حددا آي القرآن، وهي البعد البشري 

). رابعاً ( فالبعد الروحي ) ثالثاً ( بالبيئة البشرية والطبيعية 
لبشريالبعـد ا: أوالً

ولَقَـد كَرمنـا بِنـي آدم    ﴿يعترب اإلنسان خملوق حي مفضل يف سلَّم املخلوقات يقوله تعـاىل      
؛ خلقـه    2﴾وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْناهم من الطَّيباِت وفَضلْناهم علَى كَِثٍري ممن خلَقْنا تفِْضيالً            

ولَقَـد خلَقْنـا   ﴿؛ 3﴾فَِإنا خلَقْناكُم من تراٍب ﴿واد األرضية يف البيئة الطبيعية اليت سخرها له اهللا من امل 
.5﴾وهو الَِّذي خلَق ِمن الْماء بشراً ﴿؛ 4﴾اِإلنسانَ ِمن صلْصاٍل من حمٍإ مسنوٍن 

يضة واليت منها يتم خلق ويف نظريته اليت وضعها يف منتصف القرن الثامن عشر أن كتلة من اخلاليا داخل الب) Wolff(وصف العامل كما 
ة لى هذه الظاهرعاإلنسان بالتدريج خطوة فخطوة، ابتداء من الكتلة غري احلادة، حىت مرحلة اجلنني اإلنساين معقد التكوين، وأطلق 

 )Epigenesis( وصف العامل 1817ويف عام)Pander(أما العامل . الطبقات اخللوية الثالث اليت يتكون منها جنني الفراخ)Van Baer(
م أب عل" )Van Baer(فقد شرح ووسع هذه النظرية لتشمل مجيع احليوانات، وهو أول من وصف احليوان املنوي، لذلك يطلق 1830عام 

ومل يتم 1824عام )Prevost , Dumas( وأول وصف للبويضة على أا وحدة البناء يف اجلسم اجلنني أطلق العاملان " األجنة احلديث
والذين شرحا كيف أن اخللية هي الوحدة البيولوجية واليت 1839عام ) Schwann , and , Schleiden( فهمها جيدا إال عن طريق 
فهو الذي وصف علميا عملية اإلخصاب بني احليوان املنـوي 1875عام )Hertwig( أما العامل . سان ونباتيتكون منها كل جسم إن

أن خاليا اجلنس يف الذكر واألنثى حتمل عدد متساو من الكرومزومات1883عام )VanBenden( وأكد العـــامل . والبويضة
:قرناً وهي14ملعلومات اليت أثبتها القرآن من اماإلنسان خاشعاً أماقفوهنا ي). اجلينات( 
.أن الذكر واألنثى يشاركان بالتساوي يف تكوين اجلنني·
". ال ترجون هللا وقاراً وقد خلقكم أطواراممالك:" قال تعاىل. أن اجلنني ال يكون خملقاً قبل التلقيح ولكنة يتكون بعد التلقيح يف أطوار متعاقبة·

بيه عبد الرمحان عثمان، معجزة خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، مطابع رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة، ن. 14.13.سورة نوح، اآلية
. 36-33.السعودية، ال توجد سنة النشر، ص

.53.صسعيد منصور موفعة، املرجع السابق، -1
.70.سورة اإلسراء، اآلية-2
.5.سورة احلج، اآلية-3
.26.سورة احلجر، اآلية-4
.54. سورة الفرقان، اآلية-5
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مث بني بـأن    . خلق اإلنسان بأنه خلق من تراب     لقد حدد لنا القرآن الكرمي يف أكثر من آية مادة           
هذه املادة مرت مبراحل وصور ختتلف هيئاا وصفاا من مرحلة إىل أخرى، حيث تلي مرحلة التـراب                 
مرحلة الطني، ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل عجن هذا التراب فصار طينا مث وصف هذا الطني بـالالزب؛          

مرحلة احلمأ املسنون أو الصلصال احلمأ وهو الطني اليـابس           أي الالصق و الثابت الشديد التماسك، مث      
الذي يصوت إذا ضربه شيء، واملسنون املصور من سنة الوجه وهي صورته مث مرحلة الصلصال الفخار                

.1وهو الطني املطبوخ بالنار وهو اخلزف
البعـد العقلي: ثانيا

ل يف القدرة الفكريـة الكتـساب   وهو البعد الذي ارتقى به اإلنسان وساد على األرض، ويتمث         
. 2العلم الذي جيمع بني املعرفة لقوانني الكون والطبيعة واإلبداع يف كشف وتسخري الطاقات الطبيعيـة              

ومن مث فالبعد العقلي هو البعد األمسى يف  مـصايف األبعـاد             . 3﴾علم اإلنسان ما مل يعلم       ﴿قال تعاىل   
متحان الراقي الذي جعله اهللا بني املالئكة وآدم، وهو أعظـم           البشرية، وهو ما تبني من تلك املنازلة واال       

االمتحانات؛ ألن املصحح هو اهللا جل وعال، واملمتحنني املالئكة وآدم أبو البشر، وقد جعله اهللا خليفـة         
يف األرض وفضله بالعلم والعقل لريتقي به على سائر املخلوقات، وصوره فأحسن صورته، فـاألوىل أن                

ترته عن كل ما يعيبه ويشينه ويغير قطرته، مبنع كل التصرفات اليت ختفض مـن مقامـه   يرتفع ويسمو وي 
.باحملافظة على حياته وسالمة جسمه، خصوصاً يف ظل التقدم الطيب احلديث

البعـد الذي يتعلق بالبيئة البشرية والطبيعية: ثالثا
وبني اإلنسان والبيئة الطبيعيـة  جتماعيةوتتمثل يف الروابط احليوية املتبادلة بني اإلنسان والبيئة اال  

وما ِمن دآبٍة ِفـي اَألرِض والَ  ﴿:قال تعاىل. 4مبا فيها من كائنات حية ومبا فيها من مجاد مسخر للحياة     
، بل تربطه   ومن مث فاإلنسان ليس كائناً جمرداً وال ثابتاً مستقالً        . 5﴾طَاِئٍر يِطري ِبجناحيِه ِإالَّ أُمم أَمثَالُكُم       

مبحيطه عالقة سببية، وهي العالقة بني املثري واملثار، والسبب والنتيجة، فيتأثر اإلنسان مبا حوله من طبيعة                
جغرافية واجتماعية وثقافية، فيأخذ منها ما يصلح لنموه وتطوره على ضوء ما تسخره الطبيعة من موارد                

.58.سعيد منصور موفعة، املرجع السابق، ص-1
:املوقع2008- 01-28أمحد عروة، آفاق إسالمية لفلسفة وسياسة الصحة، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع -2

 http://www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
.05.سورة العلق، اآلية-3
.01.السابق، صملرجع أمحد عروة، ا-4
.38.اآلية،سورة األنعام-5
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ف به احلياة من تطور مفيد ونافع، ودفع يف غري ذلك           يف إطار املشروعية والنظام العام، ويستفيد مما تقذ       
. ما يضر حبياته وسالمته البدنية

البعـد الروحي : رابعا
والصحة ال تعترب كاملة  . يتعلق بالبعد الروحي الذي تتحقق به وتتسم به وظيفة اإلنسان الوجودية          

أن  2ويـري الـبعض   . 1وح اإلهلية وذا البعد كرمه اهللا وفضله فنفخ فيه الر       . إذا فقدت بعدها الروحي   
:اإلنسان يتكون من عنصرين أساسيني

I. عنصر مادي(تكوين أرضي(
أو ما يتركب منهما، وهو الطني وقد نـتج عـن ذلـك التكـوين     3ويتمثل يف التراب واملاء   

اِتِه وِمن آي﴿: قال تعاىل . البيولوجي لإلنسان املشتمل على أجهزته وحواسه وأعضائه وحاجاته األساسية        

.  01.، صنفس البحثأمحد عروة، -1
للمالئكة إين خالق بشرا من طني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي إذ قال ربك :" يري الدكتور نبيه عبد الرمحن عثمان، أنه بداللة قوله تعايل-2

:أن خلق اإلنسان قد مت على النحو التايل. 72.71.سورة، ص، اآلية" فقعوا له ساجدين
.الطني وميثل مادة األرض.1
.عملية التسوية والتكوين.2
.نفخة من روح اهللا.3

وقد ورد يف القرآن الكرمي مراحل التكوين والتجمع املادي العضوي، فاألرض فالطني ميثل إحدى مراحل التكوين املادي األرضي لإلنسان،
هي منشأ اإلنسان فمنها ينبت وإليها ينتهي بعد املوت، ويف عناصرها يتكون اإلنسان يف جوانبه املادية العضوية، مث نفخة من روح اهللا يبعث فيه 

راب يتمثل يف مطالب اجلسد العضوية والدافع لذلك اجلوع والعطش ابتغاء األكل والشرب، الروح واحلياة، ومن هنا كان اإلميان قريباً للنفس، فالت
يتفاعالن دائما وال ينفصالن لبناء احلياة ) األرضي والروحي( واجلانبان . واجلانب الروحي يتمثل يف املطالب الروحية واخللقية واحلرية واإلرادة

.24.محن عثمان، املرجع السابق، صنبيه عبد الر. النفسية اإلنسانية املتكاملة
: عنصراً، تتوزع بشكل رئيسي على) 22( إنه لو أرجعنا اإلنسان إىل عناصره األولية، لوجدناه أشبه مبنجم صغري، يشترك يف تركيبه حوايل -3

تكوين جس اإلنسان، واملاء وهو مهم جداً يف .من وزن اجلسم% 70ـ % 65على شكل ماء بنسبة ) H( ـ هيدروجني ) O(أكسجني -
وزنه، ويساعد املاء على إذابة الغذاء وإيصاله إىل مجيع أجزاء اجلسم، ويساعد على عملية التخلص من الفضالت، ويدخل يف 3/1ويساوي 

…تركيب اخللية، فإما أن يكون متحداً احتادا كيماوياً كما يف السيتوبالزم أو منتشراً جبزئياا
وتشكل أساس املركبات العضوية من سكريات ودسم ،و بروتينات وفيتامينات، وهرمونات ) O(وأكسجني ) H( ، وهيدروجني )C(كربون -

.أو مخائر 
: مواد جافة ميكن تقسيمها إىل-
، والصوديوم )K(والبوتاسيوم )Ca( والكالسيوم ) MG(، واملنغزيوم )P(، الفسفور )S(، الكربيت )CL( الكلور : مواد هي بعس. آ 
)Na( ، من املواد اجلافة % 80ـ 60وهي تشكل.

واملولبيديوم ) Zn( ، والتوتياء )Co( والكوبالت ) MN(واملنغرتيوم ) I(واليود ) Cu(، والنحاس )Fe(احلديد : سبع مواد بنسبة أقل هي. ب 
)Mo.(

) .Cr( والكروم ) Cd( ، الكادميوم )Se( ، والسيلينيوم )B(، والبور )AL(، واألملنيوم )F( الفلور : ستة عناصر بشكل زهيد هي . جـ 
مؤسسة علوم الطبعة الثانية، عبد احلميد دياب، أمحد قرقوز، مع الطب يف القرآن الكرمي، ؛ 26.25.نبيه عبد الرمحن عثمان، املرجع السابق، ص

. 73-72.، ص1982دمشق، سوريا، القرآن، 
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وهو الَِّذي خلَق ِمن الْمـاِء بـشراً        ﴿: ؛ وقال تعاىل  1أَنْ خلَقَكُم ِمن تراٍب ثُم ِإذَا أَنتم بشر تنتِشرونَ ﴾         
.2﴾فَجعلَه نسباً وِصهراً وكَانَ ربك قَِديرا

املاء، مث يف آية ثالثـة مـن         ففي اآلية األوىل إشارة على خلق اإلنسان من تراب ويف الثانية من           
ويف هـذه  . وما الطني سوى مزيج من التراب واملاء. 4﴾﴿ لَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن سلَالٍَة من ِطنيٍ . 3طني

اآليات السابقة إشارة إىل أن أصل اإلنسان ومعدنه األساسي هو من طينة هذه األرض ومـن معـدا،               
.خالصةٌ من هذه األرضوبشكل أدق؛

II. تكوين مساوي روحي
ويتمثل يف التكوين السيكولوجي لإلنسان أو اجلانب املعنوي والناتج عن تلك اللطيفة الربانيـة              

وما يستتبعها من عواطف وأشواق علوية، ومن صفات معينـة خاصـة            ) الروح  ( اليت هي سر احلياة     
. 5بالطبيعة اإلنسانية

و السابق الذكر من الضرورة مبكان، فإنه يتعني        وملا كان بيان املقصود باجلسم البشري على النح       
.علينا بيان اجلوانب املكونة هلذا اجلسم

الفرع الثانـي 
اجلوانب املكونة جلسم اإلنسان

من خالل بيان املقصود باجلسم البشري وبيان أبعاده يتبني أن اجلوانب املكونة له تنحصر يف 
بار أن هذا اجلسم حمل للحماية اجلنائية ومناط للتدخالت اجلوانب املادية والنفسية والروحية وعلى اعت

الطبية احلديثة املترتبة على التطور العلمي يف نواحي احلياة املختلفة، فإننا سوف نركز على اجلوانب 
، لنرجأ الكالم عن احلديث يف اجلانب الروحي والبحث يف )ثانيا(والنفسية املكونة له ) أوال(املادية 

.ماهيته يف حينه
اجلانب املادي جلسم اإلنسان: أوال

يف واقع األمر عندما يتعلق احلديث عن اجلسم البشري فإن السيادة تكون للطب، أما رجال 
القانون فال ميلكون إال اخلضوع لنتائج وتفسريات العلم، مث حماولة تكييف القانون ضمن الوسائل املمكنة 

ية احلديثة لدجمها ضمن نظام قانونـي مع األخذ يف االعتبار مع احلقائق العلمية الطبية والتكنولوج

. 20.سورة الروم، اآلية-1
. 54.سورة الفرقان، اآلية-2
.72.، صاملرجع السابقعبد احلميد دياب، أمحد قرقوز، -3
.12. سورة املؤمنون، اآلية-4
.18. هاين سليمان الطعيمات، املرجع السابق، ص-5
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وهلذا حناول أن نتعرض للتقسيم العلمي للجسم البشري . التوازنات الضرورية ملصلحة الفرد واتمع
.وفقاً للحقائق العلمية مث للتقسيم القانونـي

I.التقسيم العلمي جلسم اإلنسان
ن األنواع العظيمة مء من الناس واإلبل والدواب وغريهم مجاعة البدن أو األعضا: اجلسم يف اللغة

ويقال أنه لنحيف . جسم الرجل: مجاعة اجلسم، واجلثمان: اخللق، واجلمع أجسام وجسوم، واجلثمان
اجلسمان، وجسمان الرجل وجثمانه واحد، ورجل جسماين وجثمانـي إذا كان ضخ اجلثة؛ واجلسم 

.  1؛ وقد جسم الشيء؛ أي عظُم، فهو جسيم وجساماجلسد وكذلك اجلسمان، واجلثمان الشخص
يقصد باجلسم ذلك الكيان الذي يباشر وظائف احلياة وهو جمموعة من األعضاء اليت تتكون 

واإلنسان من الناحية . بدورها من أنسجة متباينة، وقوام هذه األنسجة خاليا نوعية مميزة لكل نسيج
ية تعمل بوحي ذاتـي على مستوى اخللية الواحدة وعلى جسد حيتوي على خاليا وأعضاء ح" املادية 

.2"مستوى العضو
تعد اخللية الوحدة األساسية يف تكوين جسم اإلنسان، حيث أن جتمعها وارتباط بعضها ببعض               

فجسم اإلنسان احلي تعمل مجيع أجزائه على كافة املستويات، واخللية فيه تعمـل             . يكون أنسجة خمتلفة  
ها ولكن ليس إدراك الواعي العـاقل، بل إدراك برجمة مبا حتتويه نواـا مـن               وتدرك أا ليست وحد   

.3وبعض هذه اخلاليا تتجدد وبعضها ال تتجدد وحىت هذه األخرية تتغري مكوناا باستمرار. مورثات
يتكون اجلسم البشري من اهليكل العظمي، واجلهاز الدوري واجلهاز التنفسي واجلهاز العصيب،            

وهذه هي األجهزة األساسية ومثة أجهـزة أخـرى، كالعـضلي،           . ضمي، واجلهاز التناسلي  واجلهاز اهل 
4.واللمفاوي، والبويل وجهاز اإلفراز وأجهزة السمع والبصر والشم

فاجلهاز اهليكلي هو اهليكل العظمي الذي يعطي جسم اإلنسان شكله اخلاص وقوامه الذي يتميز              
واجلهاز الدوري وهو املسؤول ضـخ      . ظام مائتني وستة عظمات   به عن مجيع احليوانات، ويبلغ جممع الع      

. الدم يف كافة أحناء اجلسم ويتكون من القلب واألوعية الدموية والدم
واجلهاز اهلضمي وهو جمموعة األعضاء اليت تشترك يف عملية هضم الطعام من أول دخوله الفـم      

واجلهاز العـصيب   . لغدد اهلضمية، األسنان البطن   إىل أن خترج فضالته من الدبر ويشمل القناة اهلضمية، ا         
ويتكون من اجلهـاز العـصيب      . هو الذي يضطلع جبمع وحتويل ومعاجلة املعلومات بالدماغ واألعصاب        

.99.ابن منظور، لسان العرب، اجلزء الثاين عشر، دار صادر بريوت، لبنان، ال توجد سنة النشر، ص-1
.15.جع السابق، صنبيه عبد الرمحان عثمان، املر-2
.20-19.، صنفس املرجع-3
.26. ، ص1995عبد اهللا إبراهيم موسى، املسؤولية اجلسدية يف اإلسالم، الطبعة األوىل، دار ابن حزم، -4
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ويتكون من  ،  الفرعياملركزي وهو املخ واملخيخ والنخاع املستطيل والنخاع الشوكي، مث اجلهاز العصيب          
؛ وخيرج من اجلسم اثنا عشر زوجاً من األعصاب؛ وخيرج مـن            األعصاب اليت تصل مجيع أجزاء اجلسم     

النخاع الشوكي واحد وثالثون زوجاً من األعصاب وهي املهيمنة على عضالت اجلسم وحركتها وعلى           
.1مجيع احلواس

ويتكون اجلهاز التنفسي من األعضاء املستعملة للتنفّس، األنف والبلعوم واحلنجـرة والقـصبة             
وأخرياًَ اجلهاز التناسلي يعترب الفارق احلاسم بني الذكر واألنثى، لقيام التزاوج بينـهما              .اهلوائية والرئتني 

ويتكون اجلهاز التناسلي عند الذكر من اخلصيتان، الصفن، القناة الناقلة للمين، احلويـصلتان املنويتـان،         
رمحية، الـرحم، املهبـل     أما جهاز األنثى التناسلي فهو متكون من املبيضان، القناة ال         . الرببخ، القضيب 

.2الفرج
من املالحظ أن اجلسم البشري وفق علماء الطب ينحصر يف اجلانب الفين العلمي، فبيان اجلسم               
كأجهزة وصف جممل وكلي، إذ حيتوي كل جهاز على العديد من األعضاء، والعـضو خالصـة مـن      

ضي البحث والـصراع املـستمر      األنسجة واخلاليا، فحماية جسم اإلنسان يف اجلانب العلمي الطيب يقت         
ومن مث يتيح هلم القانون والشرع التداوي والتطبيب بكافة        . لكشف أسرار األمراض املستعصية اليت تطاله     

مـشروعية  " األساليب خلالصه من األدواء، إال أن هذه التدخالت الطبية تصطدم مببدأ عظـيم وهـو                
تة، فما  هو رأي القانون من تقـسيم اجلـسم           وإذا كانت نظرة الطب والعلم فنية وعلمية حب       ". التعامل

البشري؟   
II.التقسيم القانوين جلسم اإلنسان

ال جيد الفقه القانوين اجلنائي صعوبة وهو بصدد حتديد املقصود باصطالح اجلسم البشري بوصفه        
ا اجلـسم  من املسائل األولوية لبيان عناصر الركن املادي يف جرائم القتل واإليذاء، إذ ال يعدو مفهوم هذ               

.أن يكون قد مت انفصاله عن رحم أمه ال يشوبه مسخ خيرجه عن الصورة التقليدية للبشر
وإن كان هذا املفهوم يبدو واضحاً على صورته البسيطة وكافياً لبيان األحكام اخلاصة جبـرائم               

حماصـر بـأنواع    فإن األمر سيشهد قصوراً كبرياً خاصة إذا عرفنا أن هذا البنيان املادي             . القتل واإليذاء 
عديدة من املمارسات الطبية بوجه عام واملستحدث منها بوجه خاص، حيث أفرزت الطفـرة الطبيـة                
اهلائلة يف اآلونة األخرية قلبة شرسة على عناصر اجلسم، خاصة بعد االكتشاف العالجات اجلينية وظهور              

جات اجلسم من أبـرز اخلامـات       الصناعات البيولوجية والتكنولوجيا اإلحيائية واليت تعد مشتقات ومنت       

.37-26. ، صاملرجع السابق، عبد اهللا إبراهيم موس-1
.37.، صنفس املرجع-2
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وهذا ما جيعل من حماولة ضبط وحتديد نطاق هذه املمارسات وجوانبـها            . األولية لنشاط هذه الصناعة   
.القانونية أمراً ال يدركه املرء إال بشق األنفس

حناول يف هذا الصدد التأسيس لفكرة مفادها أن اجلسم البشري مل يعد ينظر إليه كما يف السابق                 
ية، بل أصبح ينظر إليه بصورة متجزئة، أعضاء، مشتقات، منتجات، كما مل يعـد ينظـر إىل                 بصفة كل 

الروح بأا مغادرة الروح للجسد بصفة يقينية وكلية، بل أضحى ينظر إىل الروح على أنوع متعـددة،                 
ومن مث نرى أن يستتبع نطاق احلمايـة اجلنائيـة للجـسم            ...حياة خلوية، حياة نسيجية، حياة عضوية     

. البشري املراحل التالية ملوت اإلنسان مادامت أعضائه وخالياه ومنتجاته تتمتع ـذه احليـاة اجلزئيـة        
ويتوافق هذا الكالم مع ما جد يف الطب احلديث عن استعماالت اجلسم البشري واستخداماته يف إطـار        

ماا كالتحكم يف اجلـنس     التقنيات الطبية احلديثة، نقل األعضاء، االستنساخ، اهلندسة الوراثية واستخدا        
.وغريها...

، وكـذا ملعـىن  1ونستند يف هذا املعىن بالتركيز على املعىن اللغوي للجسم كما سـبق ذكـره        
من القانون املدين اجلزائـري، وداللـة     25يف القانون أو معىن الشخصية تطبيقاً لنص املادة         " الشخص"

شخصية القانونية وترتيب اآلثار القانونية عليها يبدو       معىن اجلسم وحماولة املقارنة بينهما، كما أن زوال ال        
مستقالً عن التعامل يف اجلسم البشري يف اإلطار الطيب، خصوصاً بعـد اكتـشاف أجهـزة اإلنعـاش            

.  االصطناعي، اليت حتافظ على احلياة اجلزئية للجسم البشري ملدة زمنية طويلة رغم مفارقة الروح للجسد
ني مكونات اجلسم البشري بالنظر إىل أمهية التقسيم يف القانون والطب،           وهلذه الغاية حناول أن نب    

ألن حتديد مكونات اجلسم البشري حتديداً دقيقا ينقل املسألة من واقعها التقليدي يف القانون اجلنائي إىل                
وهذا ما يـربر مـن   . خصوصية تستلزمها دراسة أثر هذه التدخالت الطبية احلديثة على اجلسم البشري          

يف نظر القانون، وميكن اجلزم أن اجلسم يقـسم يف اإلطـار             احية املنهجية اإلحاطة مبكونات اجلسم      الن
:كما يلي)_2(ومشتقات ومنتجات )_1(القانوين إىل أعضاء

األعضاء البشرية-1
وقيل كل عظم وافر من اجلسد بلحمه أو هو جزء مـن            . العضو يف اللغة كل حلم وافر بعظمه      

واألعضاء الرئيسية هي الـيت  . فه مجاعة بأنه جسم متولد من أول مزاج األخالط    وقد عر . جمموع اجلسد 
.2تكون مبادئ للقوى حمتاجا إليها يف بقاء الشخص، وهي القلب والدماغ والكبد أو يف بقاء النوع

.من هذه الرسالة5و4أنظر الصفحتني - 1
.610. ص،1979،ملعلم بطرس البستاين، حميط احمليط، مكتبة لبنان ناشرون، لبنانا-2
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جمموعة أنسجة تعمل مع بعضها البعض كي تؤدي وظيفة معينة كاملعدة           " والعضو عند األطباء    
" واألنسجة اليت يتكون منها العضو هـي  ". ية والدماغ واألعضاء التناسلية والقلب وغريهاوالكبد والكل 

جمموعة اخلاليا اليت تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة واخللية هي أصـغر وحـدة يف املـواد                 
.1"احلية

أي جزء  " :على أنه  2أما تعريف العضو يف الفقه اإلسالمي فهو كما عرفه جممع الفقه اإلسالمي           
إال أن  . من اإلنسان من أنسجة وخاليا ودماء وحنوها، كقرنية العني سواء كان متصال به أم انفصل عنه               

هذا التعريف يشمل بعض أجزاء اجلسم غري واردة يف التعريف كالشعر والدم واللـنب فهـذه ليـست                  
اإلنسان مـن أنـسجة   كل جزء من  :" أعضاء، وعليه فالتعريف املختار أن يقال بأن العضو البشري هو         

ذلك أن الشعر واألظافر مـن ملحقـات   ". وخاليا ال يتجدد بعد نزعه أو يتجدد وليس من شأنه الرتع        
ولذلك ينطبق لفظ العضو عليها، غري أمـا        . اجللد، واجللد عضو بشري، وهو أكرب األعضاء الظاهرة       

من أنسجة وال من خاليا، فهو إذن   أما بالنسبة حلليب األم فهو ال يتكون      . ليس حبد ذاما أعضاء بشرية    
.3ليس عضوا بشريا

وتبدو حاجة رجل القانون إىل إجياد تعريف منضبط ملصطلح العضو أكثر من رجل الطب ذلك               
أن االختالف يف بيان املقصود بالعضو يؤدي بالضرورة إىل اختالف اآلثار القانونية وتكييـف أفعـال                

.االنتهاك الواقعة على اجلسم البشري
الفقرة الثالثة من قانون العقوبات اجلزائري على جرمية وعقوبة العنـف            264د نصت املادة    فلق

املؤدي إىل عاهة مستدمية كفقد أو بتر أحد األعضاء أو املنع من استعمال عضو أو فقد البصر أو إبصار                   
املـادي يف  أحد العينني أو أية عاهة مستدمية أخرى، فيأيت بيان مصطلح العضو كضرورة لتحديد الركن            

. جرائم اإليذاء أو العنف والتعدي
ال جيوز انتزاع أعضاء    :" املتعلق حبماية الصحة وترقيتها    054-85من قانون    161وتنص املادة   

اإلنسان وال زرع األنسجة أو األجهزة البشرية إال ألغراض عالجية أو تشخيصية حـسب الـشروط                
املادة ما املقصود بالعضو وال املواد التالية هلا، غري أـا           ومل حتدد هذه    ". املنصوص عليها يف هذا القانون    

. ذكرت بعض األعضاء وأجهزة اجلسم كالقرنية والكلية لتعلقها بأحكام خاصة

.09.ص،2004حممد املدين بوساق، موقف الشريعة اإلسالمية من نقل األعضاء بني البشر، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، -1
فربايـر   11-6هــ، املوافـق     1408مجادى اآلخرة    23-18ة السعودية من    قرار جملس امع اإلسالمي املنعقد جبدة يف اململكة العربي         -2

.بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم اإلنسان آخر حياً أو ميتا1988ً
.11-10.حممد املدين بوساق، املرجع السابق، ص-3
.1990جويلية 31خ يف املؤر17-90املتعلق حبماية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم بالقانون رقم 05-85قانون -4
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إن كتابات الفقه اجلنائي ال تقدم لنا إجابات وافية يف هذا الصدد، وإن كانت تعطـي بعـض                  
بني األعضاء الضرورية، وبـني األعـضاء غـري          التمييز 1ويرى البعض . األمثلة كاليد والساق والرأس   

على النفس التسليم بـه؛ ألنـه        إال أن هذا التقسيم يشق    . الضرورية اليت تبقي الشخص على قيد احلياة      
ذلك أن مفهوم احلق يف احلياة ال يتحدد نطاقه بالنقطة الـيت             ،يؤدي إىل احنسار احلماية اجلنائية للجسم     

فهناك صلة وثيقة بني احلـق يف  . اإلنسان يف أن تسري الوظائف احليويةتقابل املوت بل يتسع ليشمل حق   
.احلياة واحلق يف التكامل اجلسدي إذ أن هذا األخري يعترب الدرع الواقي لألول

وإذا ما اجتهنا إىل القوانني الطبية، فإننا جند أن املشرع اجلنائي واملدين الفرنـسي قـد أدرك يف                  
فائدة ذلك وإن كان ال يعرف العضو البـشري،          1994حيائية الصادر يف    قوانني أخالقيات العلوم اإل   

املعدل لقانون الـصحة    1994جويلية 29الصادر يف   654-94من القانون 716ولكنه يف املادة    
يعد مبثابة العضو يف تطبيق أحكام القسم       : "يف الفقرة األوىل أشار إىل تعريف النخاع العظمي بأنه        العامة  

.2"ألعضاء البشريةاخلاص بنقل ا
بالقـانون القـومي   املعدلمن قانون الصحة العامة 301األمريكي فنجده يف املادة   شرعأما امل 

ال يعرف العضو البشري وإمنا يعـدد بعـض         19843أكتوبر عام    19لزراعات األعضاء الصادر يف     
نية العظم، اجللد، أو كل     األعضاء، حيث أشار إىل الكبد، القلب، الرئة البنكرياس النخاع العظمي، القر          

.4ما تضفي عليه اللوائح الصادرة من وزارة الصحة هذا الوصف، وال خيفى ملا هلذا السرد من لغط كبري
وبالنسبة للقانون الربيطاين، فإنه وحبق يعترب من التشريعات الرائدة يف وضع تعريـف منـضبط               

-7يف املـادة  19895الصادر عام للعضو، حيث نص يف القانون اخلاص بتنظيم ونقل وزرع األعضاء   
يقصد بكلمة عضو يف تطبيق أحكام هذا القانون كل جزء من اجلسم يتكون من جمموعة               :" على أنه  02

مركبة ومنتظمة من األنسجة، واليت ال ميكن للجسم استبداله بـشكل تلقـائي، إذا مـا مت استئـصاله         
.6"بالكامل

؛ حممـد املرسـي   11.ص،2002مهند صالح أمحد فتحي العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،-1
.385.، ص1990، ال توجد دار النشر، )دراسة مقارنة( زهرة، اإلجناب الصناعي وأحكامه القانونية وحدوده الشرعية

2-« La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l’application des dispositions du présent livre ». Art
L. 671. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. J. O. 30 juillet 1994.
3 - The National Organ Transplant Act ( Public Law N° 98-507) 19 October 1984( US code congressional and
Administrative News, December, 1984, N° 10 ? pp 2339-2348) , International Digest of Heaith Legislation
(IDHL) 1985-36(3) p.604.

.16.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-4
5 - Human Organ Transplants Act 27 th July  1989,  Web-http//  www.  Organet.  Co.  Uk/  body/  Hot.  See  also,
International Digest of Health Legislation( IDHL) 1989, 40 (4), p840.
6 -  In  This  Act  «" Organ" means any part of a human body consisting of a structured arrangement of tissues
wholly removed, can not be replicated by the body », Subseec (2). Sec (7), Human Organ Transplants Act 1989.
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سعودية لتنظيم عمليات نقل األعضاء معىن العـضو        من القرار الصادر عن اململكة العربية ال      ضوت
يقصد هنا بالعضو أي جزء من اإلنسان، من أنسجة وخاليـا ودمـاء             " البشري، فجاء يف مطلع القرار    

.1"سواء أكان متصالً به أم انفصل عنه . وحنوها، كقرنية العني
لتربع باألعضاء واألنسجة   املتعلق با  162-98وتنص املادة الثانية من قانون اململكة املغربية رقم         

" ألجل تطبيق هذا القانون، يراد بعبارة       " البشرية وأخذها وزرعها على املقصود باصطالح العضو بقوهلا       
كل جزء من جسم اإلنسان سواء أكان قابالً للخلفة أم ال واألنسجة البشرية باستثناء تلك  " عضو بشري 

". املتصلة بالتوالد
باعتباره من -هذا املقام، هو أن التشريعات وإن مل تكن حمالً للتعاريف       إن ما ميكن التنبيه إليه يف     

فمنـها مـن    . إال أا مل تراع ضابطاً معيناً يف التفرقة بني العضو وغريه من أجزاء اجلسم              -مهمة الفقه 
أدجمت األنسجة واخلاليا والدماء وكافة السوائل ضمن مفهوم العضو أخذاً مبعيار عدم اشتراط القابليـة              
للخلفة، ومنها من مل تشترط ضرورة انفصاله عن اجلسم أو اتصاله، ويبدو تعريف املشرع الربيطاين أكثر           

:مالئمة من حيث وضوحه وحتديده ملعيار يتمثل يف
.العضو جمموعة متناغمة من األنسجة·
.عدم إمكانية استبداله بشكل تلقائي إذا ما مت استئصاله بالكامل·

يف نظر القانون داخلية كانت أو خارجية، إذ حتظى مجيعها بقـدر             وكل أعضاء اإلنسان سواء   
وهلذا يتساوى العدوان عليها مجيعاً كالرأس والوجه العني والـسن والظهـر            . واحد من احلماية اجلنائية   

كما يتساوى العدوان على العضو السليم وغـري        . والبطن والساق وامللكات العقلية والذهنية أو العصبية      
حىت لو وقع االعتداء على عضو عاجز متاماً عن القيام بوظيفته كالشلل بالنسبة للقدم واليد،               السليم، بل   

. 3والعمى بالنسب للعينني
ويدخل ضمن أعضاء جسم إنسان كذلك كل عضو يكون قد اقتضت الظروف الصحية نقلـه               

وغريها من األعضاء الـيت  إليه من األعضاء البشرية أو غري البشرية كالقلب والكلية أو الرئة وقرنية العني   
.4أمكن للتقدم العلمي زرعها أياً كانت درجة قبول اجلسم هلا

.بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتا4/08/88ً) 1(دية رقم قرار من اململكة الغربية السعو-1
عـن  16-98بتنفيذ القـانون رقـم   ) 1999أغسطس 25( 1420من مجادى األوىل 13صادر يف   ال1.99-208ظهري شريف رقم     -2

.اململكة املغربية املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها
، 1999، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مـصر،  "فتوح عبد اهللا الشاذيل  "عبد القادر القهوجي،     -3

.134.ص
. 134. ، صنفس املرجع-4
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أما األعضاء الصناعية اليت يستعني ا اإلنسان فال تصلح ألن تكون حمالً جلرائم اإليذاء، سـواء                
ن الزجاجية  كان استخدامها ضرورياً كاألطراف الصناعية، أو على سبيل الزينة واستكماالً للهيئة كالعيو           

والشعر املستعار؛ ألن هذه يف نظر القانون والفقه تعترب يف حكم األشياء اليت يتعامل معها معاملة املنقول                 
.1وتقع عليها جرائم األموال املنقولة كالسرقة والنصب وخيانة األمانة

ن ومن خالل هذا يتبني أن جسم اإلنسان قيمة ثابتة يف ذاته، بصفة كلية وجزئيـة، فـال ميكـ            
التدخل والتعامل فيه مبا ال يستوي مع هذه القيمة والقدسية، ولذلك استتبع تلك األمهية محايتـه مـن                  
العدوان يف إطار القانون اجلنائي والقوانني األخرى، كالقانون املدين يف إطار الفعـل الـضار أو غـري                  

احلاجة امللحـة إلصـدار     وحينما مل تكف تلك القوانني التقليدية ظهرت        ... املشروع، وقانون التأمني  
القوانني الطبية اخلاصة، وذلك إلضفاء طابع محائي لكل عضو جسدي، بل لكل مشتقات ومنتجات هذا     

.   اجلسم كما يلي
املشتقات واملنتجات البشرية-2

إذا كان مفهوم العضو على النحو السابق، فإن اصطالح املشتقات واملنتجات البـشرية الـذي               
ت الطبية أو قوانني أخالقيات العلوم اإلحيائية، يعين كافة العناصـر واملـواد             استخدمته عديد التشريعا  

البشرية اليت ال تشكل يف ذاا وحدة نسيجية متكاملة، وال يترتب على استئصاهلا فقداا لألبد بل ميكن                 
.للجسم استبداهلا وتعويضها من تلقاء نفسه

لة يف تكوين اجلسم كالدم وكافـة املـواد         ومن أمثلة هذه املشتقات بعض املواد السائلة الداخ       
السائلة اليت تفرزها الغدد على اخـتالف أنواعهـا كاللعـاب ولـنب اآلدميـة والـسائل املنـوي                   

. 2إخل...واهلرمونات
تسبح Plasma) املصل(نسيج يتكون من سائل يسمى البالزما " فبالنسبة للدم فهو عبارة عن     

دة كيميائية تفرزها الغدد الصماء يف الـدم مباشـرة ألداء وظيفـة       ما" واهلرمون  3".فيه اخلاليا الدموية  
وعلى ذلك فوظيفة اهلرمونات بصفة عامة تنسيق عمل أعضاء اجلسم، وفاعالته، وحتويل الغذاء             ". معينة

إىل طاقة، وهي تتكون داخل خاليا متخصصة يف هذه الغدد، مث تفرز إىل الدم مباشرة، حيـث تـصب         

.134.، صاملرجع،عبد القادر القهوجي-1
.17-16. مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-2
.135.بيه عبد الرمحان عثمان، املرجع السابق، صن-3

فهو يقوم بنقل األكسجني وختليص اجلسم من ثاين أكسيد الكربون، ويقوم بالدفاع عن اجلسم              . ووظائف الدم كثرية ويصعب حصرها    
ويعطـي اجلـسم    . دية عملها املنوط ا   ونقل املواد الغذائية بعد حتويلها إىل أبسط صورها إىل مجيع خاليا اجلسم حىت تتغذى عليها وتستمر يف تأ                 

.138.نبيه عبد الرمحان عثمان، املرجع السابق، ص. احليوية واجلمال يف اللون واملظهر، فإذا نقص الدم أصبح اإلنسان شاحباً أصفر
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لفة يف األوعية الدموية اليت متر ا، فتنقلها إىل األنسجة املختلفة، فتحصل األعـضاء  الغدد هرموناا املخت  
.1على احتياجاا اهلرمونية

واهلرمونات ختتلف يف تركيبها الكيمائي، فمنها ما يركب من األمحاض األمينية، ومنـها مـا               
بأن إنتاجها من اهلرمونات     2ءوتتميز الغدد الصما  . يتركب ن الدهنيات، ومنها ما يتركب من الربوتينات       

ينتقل إىل الدم، دون أن مير بقنوات خاصة ا، وهذا خبالف الغدد اللعابية، والدمعية، والعرقية اليت تنتقل                 
. 3إفرازاا يف قنوات خاصة

لى اإلفرازات التناسلية للرجـل والـيت تفرزهـا اخلـصية           علفظ يطلق   " أما السائل املنوي هو   
وباعتبار اخلصية هي الغدة التناسلية للذكر، الناتج عـن اإلفـرازات           ...". لة املنوية والربوستاتا واحلويص 

، كما أا مـسؤولة عـن إفـراز         )احليوانات املنوية ( التناسلية للذكر، فهي املسؤولة عن صنع النطف        
ت املنوية  وكل يوم ينتج الرجل السليم ماليني من احليوانا       . 4هرمونات الذكورة اليت متيز الرجل عن املرأة      

يف خصيته، ويقوم اهلرمون احملفز للحويصالت ببدء عملية إنتاج احليوانات املنوية، بينما يقـوم هرمـون      
بتحفيز هرمون التستوستريون الذي يساعد بدوره على إنضاج اخللية املنويـة، ويـصبح األوالد        5اللوتنة

والتوزيع، الريـاض، اململكـة العربيـة       كنوز اشبيليا للنشر    سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشيويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، الطبعة األوىل،            -1
.  519.، ص2007السعودية، 

:وقد أمكن معرفة الغدد الصماء املوجودة يف  جسم اإلنسان، وهي على النحو التايل-2
.الغدة النخامية.  أ

.الغدة الدرقية. ب
.الغدة جار الدرقية. جـ

.الغدة فوق الكلية. د
. غدة البنكرياس. ه

.ومها اخلصيتان يف الرجل، واملبيضان يف املرأةغدتان جنسيتان،. و
والغدة النخامية هي أهم الغدد الصماء؛ ألا تفرز هرمونات تنظم عمل باقي الغدد، ومجيع الغدد تقوم بوظيفتها يف إفراز اهلرمونات من 

سعد بن عبد العزيز بن . غدة ختتص بإفراز هرمونات معينةوالدة اإلنسان حىت وفاته، غري الغدد اجلنسية فهي ال تبدأ بوظيفتها إال عند البلوغ، وكل 
. 521-520.عبد اهللا الشيويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، ص

.520.صسعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشيويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، -3
، 1983ن، الطبعة الرابعة، مزيدة ومنقحة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، حممد علي البار، خلق اإلنسان بني الطب والدي-4

.110.ص
طارق عبد املنعم . هو اهلرمون الذي يفرز من اجلزء األمامي للغدة النخامية، والذي يقوم بدوره بتحفيز هرمون التستوستريون: هرمون اللوتنة-5

، 2010يف النطف البشرية يف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حممد خلف، أحكام التدخل الطيب 
.30.ص
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واملين . 1ما بني سن العاشرة والرابعة عشرقادرين على إنتاج احليوانات املنوية عند البلوغ الذي يبدأ عادة        
:مكون من شقني

وهـي املـسماة    ... احليوانات املنوية اليت تتكون يف القنوات املنوية يف اخلصية          " وهو  : األول
".بالنطفة

هو السائل املنوي الذي حيمل هذه احليوانات ويغذيها واليت تسبح فيه حىت تصل إىل              : " الثانـي
أمل يك نطفة مـن     ﴿:لفظ املين يف القرآن الكرمي يف ثالث مواضع، وهي قوله تعاىل          ولقد ورد   ". الرحم

أفرآيتم ما ﴿:؛ وقوله3﴾وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى من نطفة إذا متىن       ﴿:؛ وقوله تعاىل  2﴾مين ميىن 
.4﴾متنون أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون

فحا مدببا وعنقا صغرياً، وذيـالً طـويالً،        وحمتويات احليوان املنوي الذكري، أن له رأساً مص       
بواسطته يتحرك وينطلق، حىت يصل إىل البويضة، فيلقحها أو ميوت، ورأس احليوان املنوي حيتوي علـى             

جـسيماً ملونـاً              23أسرار الوراثة كاملة ينقلـها مـن األب إىل االبـن أو البنـت علـى هيئـة                   
وهي " امليتوكندريا" صدر الطاقة هلذه القذيفة املوجهة، وتسمى       أما العنق القصري ففيه م    ). كروموسوماً(

حتول السكر إىل طاقة حىت متد هذه القذيفة حباجتها أثناء رحلتها الطويلة، ويبقى الذيل موجها حلركـة                 
. 5هذه القذيفة ومساعدا هلا على السباحة

ينة منها من نفاذها،    ال يؤدي سحب كميات مع     -على سبيل املثال ال احلصر       -إن هذه السوائل    
وكذلك األمر بالنسبة للنخاع العظمي الذي      . فالسائل املنوي يستمر تدفقه رغم تكرار خرجه من اجلسم        

.ميكن للمرء أن يتربع بكمية منه دون أدىن ضرر أو تأثري، حيث تقوم خاليا اجلسم بإفرازه من جديد
من مشتقات اجلسم ومنتجاتـه     وهناك مكونات أخرى نسيجية ال تعد من قبيل األعضاء وإمنا           
.وقابلة دوماً لتجديد، كبويضة األنثى وبعض اخلاليا العصبية وخاليا اجللد

لقد أدركت التشريعات مدى إبراز أمهية هذه العناصر البشرية على حنو متفـاوت، وذلـك يف             
حـد املـشتقات    ترتيب اآلثار القانونية وتكييف املسؤولية اجلنائية الناشئة عن االعتداء أو املـساس بأ            

.  واملنتجات البشرية

.31.طارق عبد املنعم حممد خلف، املرجع السابق، ص-1
.37.سورة القيامة، اآلية-2
.46-45.سورة النجم، اآلية-3
.59- 58.سورة الواقعة، اآلية-4
.160.ر، خلق اإلنسان بني الطب والدين، املرجع السابق، صحممد علي البا-5
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فبالنسبة للدم البشري اعتربه الـبعض      . يف جمال التكييف القانوين هلذه العناصر اجلسدية اختالف       
يف شـأن    1عضوا من أعضاء اإلنسان، وليس منتجاً من منتجاته، ويف هذا يرى جممع الفقه اإلسـالمي              

جزء من اإلنسان سـواء كـان       :" تاً، بأن العضو  انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم اإلنسان آخر حياً أو مي        
"    أنسجة أو خاليا أو دماء وحنوها كقرنية العني، سواء أكان متصالً به أو منفصالً عنه

عبارة عـن   "فهو  . اعتربه نسيجاً والنسيج جمموعة من اخلالياً لكل خلية وظيفة معينة          2والبعض
اجلسم البشري يف الشرايني واألوردة واألوعية       نسيج وهو سائل من أشكال النسيج الضام، جيري داخل        

ويرى جانـب    3"الدموية، ويتكون من مادة سائلة يسمى بالبالزما وتسبح فيه الكريات الدموية البيضاء           
آخر أن الدم ومشتقاته يقع بني وصف العالج ووصف الدواء؛ ألنه ضروري للعالج، إال أن هذا الرأي                 

جويليـة  21وقد ذهب إليه القانون الفرنسي الصادر يف  . نتج دوائييؤخذ عليه أنه شبه الدم البشري مب      
وجاء مـتغري  1993يناير 4مث صدر القانون الفرنسي اخلاص بنقل الدم واألدوية الصادر يف          ؛1952

29النظرة، فلم يعترب الدم منتج دوائي بل أدخله يف نطاق عناصر اجلسم البشري املشار إليها يف القانون                  
.4)665/16(إلـى ) 665/10(يف املواد 1994جويلية 

وأخرياً نص املشرع الفرنسي يف قانون الصحة العامة يف الفصل املعنون جبمع وإعداد وختزين الدم           
ومكونات ومنتجات الدم واعتربه من عناصر ومنتجات اجلسم، كما اعتربه مصدر للمنتجات الدوائيـة              

.الصيدالنية
على إمكانية نقل الدم وفـق املـصاحل         1-1221يف املادة    وقد استهل القانون السابق الذكر    

، وتشري املـادة    5واملبادئ األخالقية الطبية، وأضفى الطابع التربعي من شخص دون اإلعالن عن هويته           
ميكن أخذ عينات الدم مبوافقة املانح من قبل الطبيب أو حتت إشرافه ومـسؤوليته، وال               بأنه1221-3

املانح دون املساس بسداد املصروفات املتكبدة يف احلاالت الـيت حتـدد            ميكن ختصيص إي تعويض إىل      

1988فرباير 11-6هـ، املوافق 1408مجادى اآلخرة 23-18قرار جملس امع اإلسالمي املنعقد جبدة يف اململكة العربية السعودية من -1
.بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم اإلنسان آخر حياً أو ميتاً

ن، نقل وزرع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، التطبيقات العملية لعمليات نقـل وزرع      مروك نصر الدي    -2
خطوى عبـد ايـد،   ؛107.، ص2003األعضاء البشرية، اجلزء األول، الكتاب الثاين، دار هومة، للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، اجلزائر،           

.15.ص2012-2011دنية عن نقل الدم، مذكرة ماجستري يف القانون الطيب، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، املسؤولية امل
.15.خطوى عبد ايد، املرجع السابق، ص- 3
.101-99.صاملرجع السابق،حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، -4

5-« La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et
de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le présent livre ». Article L1221-
1. Code de la santé publique.
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كما ال ميكن نقل الدم ومكونانه ومشتقاته دون استخدام االختبارات املعملية والكشف عـن              . 1مبرسوم
.    2األمراض املتنقلة عن طريق الدم

ألشخاص املـشمولني   وال ميكن نقل الدم ومكوناته لالستخدام العالجي لألشخاص القصر أو ا          
ومع ذلك ففي حالة القصر ميكـن أخـذ العينـات يف احلـاالت     -عدميي األهلية  –باحلماية القانونية   

وأضفى املشرع الفرنسي محاية جنائية خاصة ومتميـزة        .3االستثنائية ومبوافقة الوالدين بالشكل الكتايب    
إىل املـادة  1-1271من نص املـادة  للدم البشري بفرض عقوبات عند خمالفة الضوابط القانونية بداية  

.4-نرجئ الكالم عنها يف حينه-من ذات القانون 1271-8
فقد انتهج منـهج  1984أكتوبر 19أما القانون األمريكي اخلاص بزراعة األعضاء الصادر يف   

. ومل يعطي للدم البشري تصنيفا معيناً كبقية أجزاء اجلسم. السرد
ي ملصطلح العضو يف القانون اخلاص بتنظيم ونقل وزرع األعضاء          ـورغم حتديد املشرع الربيطان   

ومبفهـوم  . مل تشر القوانني الربيطانية لتعريف حمدد للمنتجات واملشتقات البشرية         1989الصادر عام   
يدخل يف إطـار املـشتقات      ... املخالفة  ميكن اعتبار أن ما دون األعضاء البشرية من دم وهرمونات             

. 5واملنتجات البشرية
األصل أن تدخل عمليات نقل الدم يف إطار العالج يف جممله وبالتايل خيضع للقاعدة العامـة يف                 
املسؤولية الطبية، أي أا تقوم على االلتزام ببذل عناية، وقد يتحول التزام الطبيب إىل االلتزام بتحقيـق                 

ثيم، متفقاً مع فصيلة دمه وإن أخلّ ذه        نتيجة؛ مبعىن أنه يلتزم بأن ينقل للمريض دماً نقياً خالياً من اجلرا           

1 -« Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et
sa responsabilité.
Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans
des conditions fixées par décret». Art L1221-3. Code de la santé publique.
2 -« Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été
faits des examens biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles.
Le sang, ses composants et leurs dérivés peuvent être distribués et utilisés à des fins de recherche, de contrôle
des examens de biologie médicale ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exclusion de
toute administration à l'homme, avant l'obtention des résultats des examens biologiques et des tests de dépistage
prévus au premier alinéa. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret ». Art L1221-4.
Code de la santé publique.
3-« Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut
avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale.
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés
de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement
compatible.
Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y
consente expressément par écrit. Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement. ». Art L1221-5.
Code de la santé publique.

.من هذه الرسالة153أنظر الصفحة  - 4
.21-20. مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-5
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وقد قضت حمكمة باريس . املقتضيات أو بأحدها قامت مسؤوليته دون حاجة إىل إثبات إمهاله أو رعونته  
.1بأن الطبيب يرتكب خطأ لنقله إىل املريض دماً ملوثاً مبرض الزهري1940سنة 

كمركز للدم فـيمكن للمـريض أن       وإذا جلأ الطبيب املعاجل إىل جهة متخصصة لتزويده بالدم          
وميكن له الرجوع على املركز علـى أسـاس املـسؤولية    . يرجع على الطبيب على ضوء ما ذكر سابقاً     

التقصريية القائمة على أساس اخلطأ الواجب اإلثبات، حيث ال تتوفر عالقة تعاقدية بني املريض واملركز،               
ارت إىل إمكانية الرجوع على املركـز علـى   فقد أش2إال أن حمكمة النقض الفرنسية قالت عكس ذلك 

أساس املسؤولية العقدية، ذلك أن العقد املربم بني الطبيب املعاجل واملركز يتضمن اشتراطا ملصلحة الغري،               
فيستطيع أن يرفع دعوى املسؤولية على املركز دون حاجة إىل إثبات خطئه؛ ألن املركز ملزم يف صدد ما                

.3وهي سالمة املرضىيقدمه من دماء بتحقيق نتيجة
تتم يف الوحـدات    :" على أنه  158يف املادة    4ولقد نص قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري      

الصحية املتخصصة عمليات التربع بالدم ألغراض عالجية وحتضري مصل الدم ومشتقاته واحملافظة علـى              
.ذلك

دم، وحتضني املتربعني الفعـال  يتوىل األطباء أو املستخدمون املوضوعون حتت مسؤوليتهم مجع ال     
.ومشتقاته» البالزما«وحتليل مصل الدم وكذلك العالج بواسطة مصله 

". مينع القيام جبمع الدم من القصر أو الراشدين احملرومني من قدرة التميز أو ألغراض استغاللية
م اجلـدل   لقطع الطريق أما   ،ومن خالل هذا النص يتبني مشروعية التربع بالدم ألغراض عالجية         

القائم بشأن هذه العمليات، من حيث األساس القانونـي، والطابع التربعـي؛ أي اـاين، والغـرض                
من طرف األطباء املستخدمون املكلفون ملنع أي شخص آخر مهما           -أي الدم  -العالجي، واشترط مجعه  

محدي عبد الرمحن، معصومية اجلـسد، جملـة العلـوم          : مقتبس عن . 191. ص1946–قضاء   –دالوز   1940أبريل   25حمكمة باريس    -1
.16.ص1980القانونية واالقتصادية، يصدرها أساتذة كلية احلقوق جبامعة عني مشس، العدد األول والثاين، السنة الثانية والعشرون، يناير ويوليو 

. 17.محدي عبد الرمحن، حبث سابق، ص. نمقتبس ع. 269–قضاء -1954دالوز 1954ديسمرب 17نقض فرنسي -2
.17-16. محدي عبد الرمحن، املرجع السابق، ص-3
والذي كان مطبقاًَ يف اجلزائر إىل غاية  1952نقل الدم هو تنظيم موروث عن النموذج الفرنسي لسنة ملياتلعالنسبةبظيم اجلزائري نإن الت-4

والذي نظم عملية نقل الدم من حيث اهلياكل 25/6/1968بتاريخ 133-68مر رقم وبعد صدور األ1962مبوجب قانون ديسمرب 1968
355، 354وركز يف املادتني 23/6/1976املؤرخ يف 79-76وبصدور أول قانون متعلق بالصحة يف اجلزائر مبوجب األمر . املكلفة بذلك

غياب الربح يف كل العمليات املتعلقة جبمع . راقبة الطبية الستعماالت الدمامل: على املبادئ الواجب احترامها عند إجراء عملية نقل الدم وهي مبدأ
. املتعلق حبماية الصحة وترقيتها05-85مث أخرياً صدر القانون رقم . التربعات

 - OSSOUKINE Abdel hafid, Léthique biomédicale, 2ème edition, Dar el gharb 2000, p.228.
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الضرورية للتكفـل    وألزم املشرع اختاذ مجيع اإلجراءات    . كان، وحتت أي ظرف من القيام بتلك املهمة       
.باملتربع خوفاً من اإلضرار بصحته، ومنع صراحة مجع الدم من القصر أو عدميي األهلية

من قـانون محايـة      159ونظراً ألمهية فصيلة الدم يف حياة اإلنسان فقد نص املشرع يف املادة             
". و رخصة السياقة    تسجيل فصيلة الدم وجوباً على بطاقة التعريف الوطنية أ        " الصحة وترقيتها على أن     

.والتمكن من إسعاف املريض... وذلك لتجنب احلاالت املستعجلة كحوادث املرور 
اخلاص بنقل الدم ونظم عمليات مجعه      19601لسنة   178أما يف مصر فقد صدر القانون رقم        

ومنح وختزينه وأجاز لبنوك الدم احلصول على الدم عن طريق التربع أو عن طريق الشراء مبقابل رمزي،                 
وال خيفى على كل ذي بصرية ملا هلـذا احلكـم مـن ذريعـة           . هلذه البنوك احلق يف بيع الدم للجمهور      
.الستغالل الدم يف املضاربة عند احلاجة

وتترتب مسؤولية املرفق الطيب يف حالة نقل دم ملوث بفريوسات كفريوس السيدا، ويالحظ أن              
خلطأ اجلسيم ملسائلة املرفق الطيب، ويظهر ذلك من        بفكرة ا  1991القضاء الفرنسي كان يأخذ قبل سنة       

خالل بعض األحكام الصادرة يف هذا الصدد كقرار احملكمة اإلدارية ملدينة بـاريس يف قـضية الـسيد                 
Ojarle2ونظراً للفضيحة اليت وقعت فيها احلكومة الفرنسية بسبب قيام املركز     . 4/5/1988بتاريخ

الكثريين نتيجة اإلصـابة بفـريوس   واليت أودت حبياة 1985وت  إىل أ  1883لنقل الدم بباريس سنة     
1991السيدا عن طريق نقل دم ملوث بالفريوس، أصدر املشرع الفرنسي قانوناً حلماية املتضررين سنة               

وترك هذا القانون اخليـار للمـضرورين   . خاص بالتعويض عن اإلصابة بفريوس السيدا بسبب نقل الدم      
ومن أجل ذلك يكون املشرع الفرنسي قد أحلّ ـذا          . ق للمطالبة بالتعويض  اللجوء القضاء أو الصندو   

اليت تعترب حمور القواعد العامة ) La Faute(حمل فكرة اخلطأ )Le risque ( القانون فكرة اخلطر 
.3للمسؤولية اإلدارية

.1770.ص. النشرة التشريعية. 130العدد 12/06/1960، نشر يف اجلريدة الرمسية يف 1960نة لس178القانون رقم -1
أمام احملكمة اإلدارية بباريس يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي دعوىرفع دعوى أمام احملكمةOjarleتتلخص وقائع القضية أن السيد -2

إال أنه " ROTSCHILD " بب نقل الدم امللوث بفريوس السيدا الذي أجري هلا باملستشفى أصابه هو وأوالدة القصر من جراء وفاة زوجته بس
ورأت احملكمة أن افتراض نقل .مل يتقدم بدليل سوى شهادة طبية تفيد أن زوجته مل تكن مصابة بأي مرض سهل االنتقال قبل دخوهلا املستشفى

كشف السيدا من املتربعني بالدم، ومن مث فال خطأ ينسب لإلدارة العامة بباريس فرضت الدم هو سبب اإلصابة مبرض السيدا ومل تكن هناك وسائل
.  الدعوى على أساس ذلك

ن، امسلعيساين رفيقة، املسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، جامعة أيب بكر بلقايد، ت- 3
.169-168.ص2007-2008
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حيتويه هـذا   أما بالنسبة للنب اآلدمية فهو يظل غذاء الطفل الرئيسي، به ينمو جسمه ويقوى، ملا               
ال ميكن أن يعوضه  أي نوع آخر من األلبان، وال أدل من ذلك   . 1احلليب من عناصر غذائية عالية القيمة     

من أنه غين بالزنك الذي يقوي اجلهاز املناعي للطفل الذي ال يكتمل إال بعد عامني، وهي املدة بالذات                  
والوالدات يرضعن أوالدهن    ﴿: قال تعاىل . اليت قررها الشرع إلرضاع الصغري حىت يكتمل بنائه ومناعته        

.2حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة ﴾
وميكن لوالده أن يـستأجر      –املرضع   -ومن هذه اآلية علم أن األصل هو إرضاع األم لولدها           

لكي ترضعه فيما يسمى بإجارة الظئر، ومنه اتفق العلماء على مبدأ االنتفـاع بلـنب   –املرضعة  –امرأة  
.آلدميةا

اختلف العلماء حول مدى جواز بيع لنب اآلدمية لتضارب آرائهم حول طبيعة اللنب هل هو مال                
أم أنه ليس كذلك، إال أن الراجح لدى مجهور الفقهاء هو جواز االنتفاع بلنب املرأة؛ ألن إجارة الظئـر                  

قـال   3.ضعة ال مثن اللـنب    جواز على سبيل املنافع ال على سبيل األموال، وأن مثن اإلجارة هو أجر املر             
.4﴿ فآتوهن أجورهن وأمتروا بينكم مبعروف﴾: تعاىل

عندما خيرج الطفل من اجلو املعقم اخلايل من اجلراثيم يف بطن أمه إىل العام اخلارجي يضطر على الصراع مع العديد من اجلراثيم املوجودة يف هذا                      -1
من حليـب   وتقوم األجسام املضادة اليت تنتقل      . العامل، ومن أهم ميزات وخواص حليب األم قيامه بصيانة الطفل وحفظه من أخطار هذه اجلراثيم                

خاصـة  وكأا تعرف هذه اجلراثيم عن قرب ويف األيام األوىل) ومل يعرفها من قبلاليت مل يعتدها الطفل،( األم إىل الطفل بالصراع مع هذه اجلراثيم  
.واحلفظ اليت تتمتع اتفرز األم حليباً خاصاً يسمى اللبأ توجد فيه نسبة عالية من هذه األجسام املضادة اليت سرعان ما تكشف عن صفات الصيانة

وهذه الصيانة اليت حتفظ الطفل من التأثريات السلبية اخلفيفة واخلطرية للجراثيم تكتسب أمهية كبرية وال سيما يف األشهر األوىل من حيـاة الطفـل،          
م أول غـذاء يف احليـاة، موسـوعة    التركي هارون حيىي،  معجزة خلق اإلنسان ـ حليب األ . وتزداد هذه الصيانة قوة وتأثريا طول فترة اإلرضاع

ــالع       ــاريخ اإلط ــت، ت ــى اإلنترن ــشور عل ــث من ــسنة، حب ــرآن و ال ــي يف الق ــاز العلم ــع2008-02-25اإلعج :  املوق
http://www.55a.net/firas/arabic

مـن األطفـال   %) 04( كية وجد أن بالواليات املتحدة األمري)  جون هويكرت( يف دراسات طبية أجريت إحصائية مبعهد الصحة العاملية جبامعة       
الذين يعتمدون على الرضاعة الصناعية يصابون بتشويه يف عظام الفك، نتيجة عادة امتصاص األصابع ودفع حلمة الزجاجة، وحماولـة امتـصاصها           

.مرات أخرى
بسرطان الثدي تكاد تكون منعدمة لــدى        وجد أن نسبة اإلصابة   ) كاليفورنيا  ( ومن نتائج إحدى الدراسات اليت أجريت بكلية الطب جبامعة          

األمهات الالئي يرضعن أوالدهن رضاعة طبيعية، بينما كانت نسبة اإلصابة ذا املرض اخلطري مرتفعة عند السيدات الالئي يرضعن أوالدهن رضاعة                    
.313: عبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع السابق، ص. صناعية

.233.سورة البقرة، اآلية-2
.86–80.ة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، صحبيب-3
.6:سورة الطالق، اآلية-4
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حليب األم من املنتوجـات املتجـددة        1لقد اعتربت القوانني الفرنسية املتعلقة باألخالق احليوية      
وميكن أن خيـضع    . جلسم اإلنسان فهو منتوج غدد ذات إفراز خارجي يهدف الستخدامه من قبل الغري            

:لعقد اإلرضاع وهو عقد مشروع من وجهتنيهذا املنتوج
.أنه ال يؤثر على التكامل اجلسدي جلسم املرأة• 
.أنه حيافظ على صحة أو على حياة الغري• 

من قانون الصحة العامة الفرنسي على عقد اإلرضاع بأنه ميكن للمرأة       175-170تنص املواد   
ا شهدت وثيقة طبية على استطاعتها أداء هـذه         اليت لديها طفل مل يتم الستة أشهر إرضاع طفل آخر إذ          

وهناك شـروط أخـرى     . الوظيفة املزدوجة وكذلك يف حالة حدوث نقص فجائي حلليب امرأة أخرى          
.2متعلقة بصحة املرضعات

وقد ظهرت إشكالية متعلقة ببنوك احلليب، فأصدر فيها جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة              
فيها إىل منع إنشاء بنوك حليب األمهات يف العامل اإلسالمي وحرمة الرضاع    املؤمتر اإلسالمي فتوى أشار   

. 3منها
إن ما يصدق على الدم ولنب املرأة يصدق كذلك على كافة السوائل األخرى كالسائل املنـوي                
والنخاع العظمي الذي ميكن للمرء أن ينتزع كمية منه دومنا أدىن ضرر حيث يقـوم اجلـسم بـإفرازه          

هناك أجزاء ال تعد كذلك من قبيل األعضاء وإمنا هي من مشتقات اجلسم ومنتجاته كبويضة               و. وجتديده

:ثالثة قوانني مسيت قوانني األخالق احليوية1994لقد تبىن الربملان الفرنسي يف جويلية -1
.ن جماالت الصحةاملتعلق مبعاجلة املعطيات املعيارية وذلك للبحث ضم1994جويلية 1تاريخ 548-94القانون رقم -أ 

.1994جويلية 30اجلريدة الرمسية . املتعلق باحترام جسم اإلنسان 1994جويلية 29تاريخ 653-94القانون رقم-ب 
أمحد عبد الدائم، : مقتبس عن. 1994جويلية   29اجلريدة الرمسية    1994جويلية   27تاريخ     343-94قرار الس الدستوري  رقم       -جـ

.14-13. ص،املرجع السابق
.   63.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق، ص-2
بشأن بنوك احلليب، الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين جبـدة مـن                       6قرار رقم    -3

. م1985ديسمرب 28-22/ هـ1406ربيع الثاين 10-16
:قه اإلسالمي هذا القرار على أدلة نبينها فيما  يليولقد اعتمد جممع الف

أن اإلسـالم  . مث ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل االهتمام ا     . أن بنوك احلليب جتربة قامت ا األمم الغربية       
ومن مقاصد الشريعة الكلية احملافظة على النسب، وبنوك احلليـب  .يعترب الرضاع حلمة كلحمة النسب حيرم به ما حيرم من النسب بإمجاع املسلمني       

.مؤدية إىل االختالط أو الريبة
إن العالقات االجتماعية يف العامل اإلسالمي توفر للمولود اخلداج أو ناقصي الوزن أو احملتاج إىل اللنب البشري يف احلاالت اخلاصـة مـا               

:وبناء على ذلك قرر. ذي يغين عن بنوك احلليبحيتاج إليه من االسترضاع الطبيعي، األمر ال
حليب األمهات يف العامل اإلسالميمنع إنشاء بنوك : أوالً
.حرمة الرضاع منها: ثانياً
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من خالل   -ال يتسع اال للحديث عنها إال أننا ندرك         ... األنثى وبعض اخلاليا العصبية وخاليا اجللد       
سعة على اجلـسم    رغبة القانون يف إضفاء محاية وا      -تقسيم القانون جلسم اإلنسان وحماولة الفقه اجلنائي      

هذه احلماية اليت تغطّي كافة عناصر اجلسم ومتنع أي صورة لنقص يف التكامل اجلـسماين أو                . البشري
.اإلخالل باألداء الوظيفي لألعضاء، وال يغين متاما وجود محاية جنائية خاصة ملنتجات ومشتقات اجلسم

مع التطور الـسريع الـيت أحرزتـه      ميكننا تأييد مسعى القوانني الطبية هلذه التفرقة اليت توافقت        
بيد أن هذه التدخالت الطبيـة  . التجارب واألحباث الطبية، وذلك لضبط إطار محائي يف القانون اجلنائي      

أمدت املشرع اجلنائي مبوضوعات طبية حديثة فتباينت نصوصه وأصبح عاجزاً عـن مواجهـة هـذه                
انني العقوبات مل تعد تفي بالغـرض وعجزت       التدخالت، خاصة إذا عرفنا أن تلك القواعد العامة يف قو         

.عن توفري القدر الالزم حلماية جسم اإلنسان
وإذا كان اإلنسان مبا حيتويه من أعضاء بشرية بنماذج خمتلفة، منتجات ومشتقات بشرية متعددة              
تؤدي كل منها وظائف معينة، فإنه أيضاً حاالت نفسية وحوادث عقلية تعطي تفسريات لكل ما يصدر                

جسمه من حركات وتغريات طبقاً لقوانني علوم الطبيعة والكيميـاء واإلحيـاء وعلـم وظـائف                 عن
وحينئذ ميكن القول أن اإلنسان ليس جمرد جسم فحسب بل هو جسم ونفـس وهـو مـا             . 1األعضاء

.يستدعي بيان اجلانب النفسي لإلنسان
اجلانب النفسي جلسم اإلنسان: ثانياً

جلانب املادي لإلنسان باعتباره حمال للحماية اجلنائية، فإن ذلـك ال           إذا كان من الضروري بيان ا     
. يغين من التعرض للجوانب النفسية حلماية اجلسم البشري، نظراً لالرتباط الوثيق بني اجلـسم والـنفس               

وعلى ضوء ما سبق نبين نظرة علماء النفس وعلماء الطب وموقف القانون إىل العالقة بني اجلسم والنفس                 
)І (نتطرق إىل مكونات اجلهاز النفسي       مث )Ⅱ (       ونتناول أخرياً مظاهر املساس اجلرمي باجلانب النفسي
)Ⅲ.(

I.الصلة بني النفس واجلسم
إن الدارس لعلم النفس يدرك أن النظرة الثنائية أو االنفصالية بني النفس واجلسم تؤدي يف كثري                

ولذلك يفضل تبين االجتاه الكلـي يف       . ة معاً من األحيان إىل صعوبات يف فهم الظواهر النفسية واجلسمي        
لإلشارة إىل أمراض جسمية مثـل     ) االضطرابات النفسجسمية ( النظرة إىل اإلنسان، ويستخدم مصطلح      

.2قرح املعدة أو القرح اهلضمية واليت تلعب فيها العوامل االنفعالية دوراً مهماً يف نشأا واستمرارها

.13.، ص1980حممود فهمي زيدان، يف النفس واجلسد، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، -1
.17.، ص2001يث، الد السادس، االضطرابات النفسجسمية، دار الراتب اجلامعية، حممد عبد الرمحن العيسوي، موسوعة علم النفس احلد-2
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الدماغ على شكل أنشطة كيميائية وكهربائيـة يف بعـض          إن األحاسيس واملشاعر تنعكس يف      
األماكن احملددة فيه، ويبدو أن نقل النيورونات، أي إرسال خاليا األعـصاب، يلعـب دوراً هامـاً يف           

فأمام أي ظروف تـثري     . بيولوجية املشاعر حيث يعترب املسؤول عن إثارة الضحك واألحزان واملخاوف         
أجسادنا قبل أن تظهر على مالحمنا، إذا تبدأ األحاسيس يف الدماغ،           لدينا أحاسيس نعرب عنها من خالل       

.1مع أا غالبا ما تستقر لدينا عرب حمفزات خارجية
فمثال، حني يشاهد املرء مشهداً مضحكاً، تنتقل هذه املعلومات إىل عدة أجزاء من قشرة دماغـه                

لنبضات حمل أخرى يف النظام الرئيـسي  حتل هذه ا. فتثري هذه املعلومات نبضات عصبية حمددة يف القشرة   
فتتشكل جمموعة من اهليكليات يف جانب الدماغ اخلاص بانفعاالت املشاعر، فتودي إىل دفع إحساس من     

.السعادة والسرور
أما الظروف املؤملة بالنسبة للذاكرة يف املقابل، فقد تأيت بإحساس من احلـزن ينمـو يف نـواة                  

امية العليا للدماغ إشارات النواة الرئيسية اليت تتلقاها فينجم عن ذلـك            الدماغ، وتتفاعل يف القشرة األم    
تعبري احلزن، فتلعب هذه املنطقة من القشرة األمامية للدماغ دوراً هاماً يف السيطرة على هذه املـشاعر،                 

.2سواء كانت أحاسيس احلزن أو السعادة
اإلحساس باخلوف وتسارع    ونعبر عن عالمات خارجية أخرى حني نكون يف خطر بترافق هذا          

يف دقات القلب، حيث يضخ القلب مزيداً من األكسجني والغلوكوز إىل العضالت فتتوقـف الـدائرة                
الدموية مؤقتاً عن متويلها للجهاز اهلضمي، لتضاعف من تغذية العضالت فيصبح التنفس أقصر وأسـرع            

توتر العضالت أيضا حتضرياً للعراك أو    لدفع مزيد من األكسجني يف الدم، تتوتر املالمح من اخلوف كما ت           
.3الدفاع عن النفس

إن املالحظة العفوية تكفي للداللة على الصلة بني النفس واجلسد، فالصحة تنتج أفعاالً نفسية من      
وباملقابل يعمل املرض على إظهار النفس مبظهر مغاير فاملنبهات كالنكوتني قـادرة علـى              . نوع خاص 

ي للوقوع يف أعمال إجرامية، ومن مث مل يعد الدارس حلماية اإلنسان يقبل             إحداث حاالت نفسية قد تؤد    
فال ميكن اإلطالع على وظائف النفس وسلوكها إال بـاإلطالع علـى وظـائف        . اإلثنينية واالنفصالية 

: املوقع2008-3-16تاريخ اإلطالع 2: نبيل خليل، علم النفس واألعصاب، حبث منشور على اإلنترنت، ص-1
html.nabil/org.nabilkhalil.www://http

2:ص. السابقنبيل خليل، املرجع-2
.3.نفس املرجع، ص-3

http://:@www.nabilkhalil.org/nabil.html
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األعضاء، فالغضب ال معىن له بل ال وجود له إذا مل يصاحبه تغري يف الدورة الدموية والتنفس وضربات                   
.1وغريها من احلوادث الناجتة عن بعض الرسل الكيماوية املسماة باهلرمونات...القلب

ويعترب اجلانب النفسي لدى أصحاب مدرسة التحليل النفسي عند تفسريهم ألسـباب اجلرميـة            
السبب الوحيد يف السلوك اإلجرامي؛ أي أن التكوين النفسي لدى ارم هو السبب يف              " فرويد"بزعامة  

فالشعور بالدونية واحلرمان العـاطفي  . جلُرمية، وأمهلوا عامل الوراثة يف تكوين سلوك ارمحترك الرتعة ا  
يف الطفولة يشعر املرء بالنقص فيبعثه إىل اإلدمان وتعاطي املخدرات ولعب القمار وكلها أفعال جمرمـة                

. نفسيةأو يؤدي به إىل منو استعدادات إجرامية قد تنشأ عن اجتاهات وميول وعقد 2قانوناً
من املالحظ أن عيادات النفس اليت تعىن بالنواحي النفسية والطبية للفرد تعتمـد علـى ثـالث      
خربات، خربة اختصاصي نفسي، واختصاصي اجتماعي، وبالضرورة طبيب اجلسم الذي يقوم بالفحص            

.3السريري
ل مـع اجلـسم   وليست نظرة علماء النفس ببعيدة عن املوقف القانوين ذلك أن هذا األخري تعام     

. والضرر املعنـوي  ) اجلسدي(البشري يف جمال ترتيب املسؤولية على أساس الضرر بشقيه الضرر املادي            
وهذه ". تلك األضرار اليت تصيب جسد اإلنسان النامجة عن فعل غري مشروع          " فاألضرار اجلسدية هي    

فقد يقتـصر   . ملرتكباألفعال ليست ذات طبيعة واحدة بل هي متعددة ومتنوعة حسب جسامة الفعل ا            
الضرر اجلسدي على جمرد املساس بسالمة اجلسم فيصيبه يف عضو من أعضائه دون أن يؤدي ذلـك إىل                 

.4وقد يكون الفعل من اجلسامة حبيث يؤدي إىل وفاة املضرور. وفاته، ولكن يؤدي إىل التعجيل بوفاته
صيب الشعور والعاطفة أو الكرامة     الذي ال يصيب اجلسم أو املال، وإمنا ي       " والضرر املعنوي هو    

وهذا ما   . 5فهذا الضرر يلحق مبا يسمى اجلانب االجتماعي أو املعنوي للشخصية اإلنسانية          ". أو الشرف   
ولتحقيق هذه الغاية نتناول دراسة مكونات      . يؤكد ضرورة حبث أوجه محاية اجلانب النفسي يف اإلنسان        

.النفسي لإلنساناجلهاز النفسي، مث مظاهر املساس باجلانب 

.42-41.، ص1984لبنان، ،فاخر عاقل، علم النفس، الطبعة التاسعة، دار العلم للماليني، بريوت-1
سـورية،  ،ا، دراسة مقارنة يف القانون والعلوم االجتماعية، الطبعة األوىل، دار الفكر، دمشق        عمر حميي الدين حوري، اجلرمية أسباا، مكافحته       -2

.123.، ص2003
.89.، ص2001دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حممد توفيق خضري، مبادئ يف الصحة والسالمة العامة، الطبعة األوىل،-3
،2000،ض عن األضرار اجلسدية يف القانون املدين، الطبعـة األوىل، دار الفكـر والقـانون، مـصر    طه عبد املوىل إبراهيم، مشكالت التعوي -4

.65-64.ص
عامر أمحد القيسي، مشكالت املسؤولية الطبية املترتبة على التلقيح الصناعي، الطبعة األوىل، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيـع، دار الثقافـة                -5

.156. ، ص2001األردن، للنشر والتوزيع عمان، 
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II.مكونات اجلهاز النفسي لإلنسان
إىل التقسيم اهلرمي للجهاز النفسي حيـث يـرى أن         " سيجمند فرويد "مييل الطبيب النمساوي    

هنالك ثالثة أنظمة مكونة للجهاز النفسي، تعمل هذه األنظمة يف تناغم وتعاون ومبقـدار انـسجامها                
اهول الذي نعلم عنه فقـط مـن خـالل          " وهو  Idوأول هذه األنظمة اهلو   . يكون استواء السلوك  
.1"مرياث األجداد وما نولد به من مكونات نفسية وراثية" ؛ وهو "تأثرياته ويعين املاضي

الذي يواجه الناس واتمع ويتدبر األمور      " وهو  Egoالنظام الثاين من اجلهاز النفسي هو األنا        
؛ واألنا جزء من اهلو يتخارج عنه ويعيش بطاقـة          "حالمويرسم اخلطط وتتحقق به الصورة الذهنية واأل      

وإذا كان اهلو ال منطقي فإن األنا منطقي، مييز بني األشياء كفكرة ويدركها كعيان ويدرك األشياء                . اهلو
باحلواس، وهو جهاز أو نظام إداري منظم؛ ألنه ينسق بني مطالب اهلو ومطالب األنا األعلى، فهو يقوم                 

.2على مطالب اهلو فيقننها وجيعلها يف منصرفات اجتماعية يرضى عنها اتمعبإضفاء الشرعية
ووظيفته األخالق، وهو يتخارج عن األنـا  Superegoأما النظام الثالث فهو األنا األعلى 

ولـذلك  ". ويتمثل يف األوامر الوالدية والنواهي والقيم االجتماعية واملثل الدينية          " الذي هو جزء منه،     
.3الضمري، ويسمى أيضا باألنا املثايل، فهو حيثّ األنا على أن تكون له أهداف أخالقيةمسي ب

III.مظاهر املساس باجلانب النفسي لإلنسان
لقد ذكرنا فيما سبق أن اإلنسان كما يتركب من أجزاء وأعضاء هو أيـضاً حـاالت نفـسية           

طبقاً لقـوانني العلـوم      وميكن تفسري كل ما يصدر عن جسمه من حركات وتغريات         . وحوادث عقلية 
الطبيعية والكيمياء واإلحياء وعلم وظائف األعضاء، واستنتجنا كذلك ذلك الترابط احملكم بني الـنفس              

ومن هذا املنطلق نؤكد على وحادية التأثر والتأثري، فاالعتداء بالـضرب واجلـرح والتعـدي               . واجلسم
يؤدي بصورة غري مباشرة لالعتداء علـى        املنصوص عليه يف قانون العقوبات هو مساس باجلسم، لكنه        

اجلانب النفسي، وحينئذ ميكننا القول أن لالعتداء على اجلانب النفسي من اإلنسان مظهـران، مظهـر                
.   مباشر وغري مباشر

.33.، ص1996الطبعة األوىل، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، -املقارنة العيادية-فيصل عباس، التحليل النفسي واالجتاهات الفرويدية-1
.34-33.، صالسابقاملرجعفيصل عباس، -2
.34.نفس املرجع، ص-3

:ثالث درجاتللنفس يف اإلسالم داللة خلُقية إذ متيز بني
النفس األمارة بالسوء واللوامة واملطمئنة، فأما النفس األمارة بالسوء فإا تعرب عن الغرائز الشريرة والشهوات احليوانية وما يصاحبها مـن    

.انفعاالت وعواطف جاحمة وعلى اإلنسان جهادها
فس من سلطان الرغبات اجلاحمة واإلسراف يف إشباع غرائزها         وتعرب النفس اللوامة عن الضمري أو الوازع الذي يغذيه، فإذا ما ختلصت الن            

. 13.، ص1980حممود فهمي زيدان، يف النفس واجلسد، دار النهضة العربية، بريوت لبنان، . صارت نفس مطمئنة
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فلقد ثبـت أن إحـدى      . التخويف –بصورته املباشرة -إن من مظاهر االعتداء على النفس       
اخلوف الالشعوري عن االنفصال عن األم ويتـأتى         الربوضمرالتفسريات اليت وضعت لشرح أسباب      

وهناك صور أخرى   . 1ذلك من قمع الطفل عن الرغبة يف البكاء، نتيجة خلطأ يف العالقة بني الطفل واألم              
لالعتداء على النفس، فقد يلجأ اجلاين إىل إبالغ اين عليه بأخبار سيئة أو إحداث رعـب وقلـق يف                   

.يالت وأوهام ختلف آالماً نفسيةنفسيته مما يسبب له خت
، واليت تعد بدورها من اجلرائم الواقعة على        2ويعترب التهديد جرمية من اجلرائم الواقعة على احلرية       

اجلانب املعنوي من الشخصية اإلنسانية؛ إذ أن احلالة النفسية أو املعنوية متثل إحدى عناصـر احلـق يف                  
.سالمة اجلسم

اه املعنوي كمانع من موانع املسؤولية من حيث أن كليهما ينال احلالـة             يتفق التهديد مع اإلكر   
ولكن ليس كل ديد يشكل إكراهـاً       . النفسية للمجين علية فكالمها قوة معنوية تنطبق على هذه احلالة         
.  3معنوياً، أي مانعاً من موانع املسؤولية وإن كان العكس صحيحاً

بالنـسبة جلرميـة   -سية مثرية تتعلق بشخص املختطَف   وقد يستخدم اجلاين إكراهاً وضغوطاً نف     
فتظهر آثارها على اين عليه كالربد الشديد واحلرارة الشديدة واملعانـات مـن قرحـة      -4االختطاف

كمـا أن االعتـداءات     ). رد الفعل اإلنذاري    ( املعدة، وهي ردود أفعال تستدعى التصدي هلذا اخلطر       
ثر علـى جزء من اجلسم أكثر من بقية األعضاء ويقوم اجلزء املختـص            كاحلرق أو القطع أو العدوان تأ     

. 5)التكييف الالزم( يف اجلسم بعمل رد الفعل 

. 190.ص،1992،حممد عبد الرمحن العيسوي، يف الصحة النفسية والعقلية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان-1
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على األشخاص مما يعاقب :" ون العقوبات اجلزائرينمن قا284تنص املادة  -2

عليها باإلعدام أو السجن املؤبد وكان ذلك مبحرر موقع أو غري موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات يعاقب باحلبس من سنتني إىل عشر 
.مصحوباً بأمر بإيداع مبلغ من النقود يف مكان معني أو بتنفيذ أي شرط آخريدددج، إذا كان الته5.000إىل 500وبغرامة من سنوات 

وباملنع من اإلقامة من سنة على األقل إىل 14وجيوز عالوة على ذلك أن حيكم على احلاين باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف املادة 
."ت على األكثرمحس سنوا

، عمـان،   كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، اجلرائم الواقعة على الشرف واحلرية، الدار العلمية الدولية للنشر، دار الثقافة للنشر والتوزيـع                   -3
. 170.صاألردن، ال توجد سنة النشر،

قت من مخس إىل عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو يعاقب بالسجن املؤ:" من قانون العقوبات اجلزائري على أنه291تنص املادة -4
وتطبق ذات العقوبة على . أي شخص بدون أمر من السلطات املختصة وخارج احلاالت اليت جييز أو يأمر فيها بالقبض على األفرادحبس أو حجز

ن العقوبة السجن املؤقت من عشر إىل عشرين إذا استمر احلبس أو احلجز ملدة أكثر من شهر فتكو. من أعار مكاناً حلبس أو حلجز هذا الشخص
."سنة

.186.حممد عبد الرمحن العيسوي، يف الصحة النفسية والعقلية، املرجع السابق،  ص-5
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وهو فرع من فروع الطب البشري      " علم الطب النفسي    " أضف إىل ذلك أن هناك علم يسمى      
صيب وما يتعلق ا من     يهتم أساساً باألمراض العقلية أو االضطرابات العقلية ذات األصل العضوي أو الع           

.1مشكالت التوافق الشخصي
وهو يدرس العوامل النفسية اليت تؤثر يف مجيع املشتركني     " علم النفس القضائي  "وهناك ما يسمى    

يف الدعوى اجلنائية، كالقاضي واملتهم واحملامي والشهود واملبلغ واجلمهور عامة ويـستهدف مراعـاة              
كما يدرس . الشهود على التذكر والعوامل اليت تؤثر يف الشهادة      ويدرس قدرة   . الظروف النفسية للمجرم  

.2أثر اإلحياء يف نفسية املشتركني يف الدعوى
إن العاملني يف مهنة الطب النفسي والعصيب يشريون أن الدور النفسي كثرياً ما يكون سـببا يف                 

أن كـثرياً مـن األطبـاء       كما  . االعتداء عليهم فيقعون ضحية للنوازع اإلجرامية اليت تعتري مرضاهم        
.3املشتغلون يف حقل األمراض النفسية العصبية تعرضوا ملخاطر جرائم القتل واإليذاء من قبل مرضاهم

لقد تعرض فقهاء القانون اجلنائي إىل إمكانية القول بوقوع القتل بوسائل معنوية كترويع طفـل               
أن  4ى جانب من الفقـه اجلنـائي      فري. ضعيف األعصاب بطريقة متتابعة ومتصاعدة حىت ينهار فيموت       

وينبعث هذا الرأي من اعتبارات عملية هي استحالة إثبات رابطة السببية           . القتل ال يقع بالوسائل املعنوية    
غري أن ما استقر عليه هو التسوية بني الوسائل املعنوية ذات األثر النفسي             . وهو عنصر الزم لقيام اجلرمية    

وهـذا  . وكما مينع القانون القتل بالضرب مينعه كذلك بالترويع       . القتل وبني الوسائل املادية يف إحداث    
األخري كالضرب ميس سالمة اجلسم، غاية ما يف األمر أن الضرب حيدث تأثريه على احمليط املادي جلسم                 

.5اإلنسان بينما حيدث الترويع آثاره داخل هذا اجلسم نفسه فيهدر سالمته
لعالقة السببية بني الوسيلة النفسية وبني الوفاة أو إذاية اجلسم؛          وال يغري من القول صعوبة إثبات ا      

ألا مشكلةٌٌ تدخل يف القانون القضائي أو اإلثبات وتلك مشكلة أهل اخلربة وعليهم حلها، وهي مسألة                
موضوعية يقع عبء التحقيق فيها على قاضي املوضوع وإذا تعذر إثبات العمد فلـن يـصعب إثبـات        

.6اخلطأ

.54.مصطفى خليل الشرقاوي، علم الصحة النفسية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ال توجد سنة النشر، ص-1
،سوعة علم النفس احلديث، الد الثاين، تصميم البحوث النفسية واالجتماعية والتربوية، دار الراتـب اجلامعيـة  حممد عبد الرمحن العيسوي، مو    -2

.17.ص،2001-2002
.25.ص،2003،أمحد عبد اللطيف الفقي، اجلاين واين عليه وحقوق وضحايا اجلرمية، دار الفجر للنشر والتوزيع-3
؛ حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبات،  . 13.ص ،1951القسم اخلاص،    ،العقوبات املصري، الطبعة األوىل   حسن حممد أبو السعود، قانون       -4

.416. ص،1978،القسم اخلاص، دار املطبوعات اجلامعية
.416-415. صاملرجع السابق،حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم اخلاص، -5
.416.، صنفس املرجع-6
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على النفس وذلك عن طريق االعتداء على اجلسم فتخلف آثـاراً            غري مباشرة تداءات  وهناك اع 
نفسية، وترتبط العالقة بني الدماغ والسلوك اإلنساين؛ ألن اجلهاز العصيب املتكون من الدماغ واحلبـل               
الشوكي قد يؤدي إىل تقلصات عضلية عندما تستقبل هذه العضالت مثريات عصبية آتية مـن اجلهـاز             

وينتج عن ذلك أن أي خلل يف وظيفة الدماغ أو احلبل الشوكي ال بد أن               . يب املركزي يف اإلنسان   العص
.1يؤدي بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل بعض مظاهر اخللل واالحنراف السلوكي أو اجلنوح
رية أو الناجتة   كما أن الرضوض أو اجلروح الفيزيقية اليت حيدثها اجلناة نتيجة االعتداء باألعرية النا            

من حوادث السيارات أو غري ذلك مما يعد ضمن السلوك املادي جلرائم اإليذاء قد تؤدي إىل تـدمري يف                   
ويف محاية هذه   . وقد تؤدي إىل اإلضرار بالنفس     -مع العلم بعدم قابليتها للتجدد والتوالد        -خاليا املخ   

.األخرية محاية غري مباشرة للجسم البشري
ياً أن العاهات والنقائص اجلسدية تؤثر بشكل كـبري يف تكـوين الشخـصية              ومن الثابت علم  

وقد دلـت أحبـاث أجريـت يف    . 2اإلنسانية، وتؤدي أحياناً إىل سلوكات إجرامية تعويضاً عن النقص    
وأكدت دراسـة أخـرى أن نـسبة    . من نزالئها سبق احلكم عليهم جبرائم  %20مصحات عقلية أن    

. 3من جمموع الرتالء% 1.50زالء السجون تقدر حبوايل املصابني بأمراض عقلية من ن
بوجـود  -"Vervackقريفـاك "و" Ditullioديتيليو " أجراها العاملان -أثبتت أحباث 

حيث أكدا أن هذا املرض هو عامل مهيئ لإلجـرام وهـو            . عالقة بني مرض السل والسلوك اإلجرامي     
اإلجرام أن هذا املرض يؤثر على الغريزة اجلنسية        ويؤكد علماء   . يضاعف من حساسية االختالل النفسي    

. 4مما جيعل املصاب به يقدم على ارتكاب جرائم جنسية وجرائم العنف
دف بعض الوسائل احلديثة يف اإلثبات إىل التأثري النفسي للشخص ودفعه إىل قـول احلقيقـة                

وصول إىل اكتشاف اجلـرائم  مهما حاول تغيريها أو التخلص منها، وذلك باستخدام اختبارات بقصد ال        
ومـن بـني هـذه      . ومعرفة مرتكبيها واألسباب والدوافع والوقائع عن طريق االستجواب الالشعوري        

وهي مواد يتعاطاها اإلنسان فتؤدي إىل حالة نوم عميق تستمر فترة ال تتجاوز             العقاقري املخدرة   الوسائل  
دراكي سليماً فترة التخدير على الرغم من فقـد         العشرين دقيقة مث تتبعها فترة اليقظة، ويبقى اجلانب اإل        

.184.بد الرمحن العيسوي، يف الصحة النفسية والعقلية، املرجع السابق، صحممد ع-1
.36.، ص1996علي حممد جعفر، األحداث املنحرفون، الطبعة الثالثة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -2
.186.، ص1998، عبد الرمحن حممد أبو توته، علم اإلجرام، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر-3
.178.، صنفس املرجع-4
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اإلنسان القدرة على االختيار والتحكم اإلرادي مما جيعله أكثر قابلية لإلحياء ورغبة يف املصارحة والتعبري               
.1)مصل احلقيقة(وتسمى هذه الطريقة من التخدير بالتحليل العقاري أو . عن مشاعره الداخلية

منط خاص من التحليل النفسي تستخدم فيه     " أو مصل احلقيقة هي      إذن فطريقة التحليل العقاري   
العقاقري املخدرة يف سبيل اكتشاف العامل الذايت الفردي للحصول على بيانات تطابق احلقيقة مـا كـان      

ولقد ثار خالف يف الفقه حـول     . 2"الشخص املستجوب ليديل ا أو يقررها لو مل يستعمل معه املخدر          
.لعقاقري املخدرة يف التحقيق اجلنائي بني مؤيد ومعارض الستعمالهمشروعية استعمال ا

يرى إمكانية استعماله يف حاالت معينة خاصة، إذ أن حتقيق العدالة يعد من أهم               3فاالجتاه املؤيد 
كما يؤكدون على أن هذا اإلجراء ال يترتب عليـه دائمـا            . املسائل اليت دف إليها الدعوى العمومية     

الشخص إذا ما قورن بالضغط النفسي الذي يوقعه احملقق على املتهم عادة ابتداء من القبض             املساس حبرية   
وال يعترب استخدام املخدر وسيلة إدانة فحسب، بل هو أساسا          . عليه إىل حني إحالته على جهات احلكم      

ي يؤدي إىل وله أمهية بالنسبة للمتهم للكشف عن االضطرابات النفسية والعضوية األمر الذ    . وسيلة دفاع 
.معرفة الدوافع والبواعث على ارتكاب اجلرم

ونظراً خلطورة هذا اإلجراء فقد حدده أنصاره حباالت للجوء إليه كحالـة اجلـرائم اخلطـرية                
وال يلجأ إليه إال يف حاالت الضرورة، وال يكون اهلدف منه احلصول            . كجرائم االغتيال والقتل واحلريق   

كما جيب إال يطلق يد القضاء يف اسـتعماله فيلـزم أن            . ت تأثري املخدر  على االعتراف باإلدانة وهو حت    
يصرح بذلك مبقتضى قرار مسبب يقبل الطعن فيه أمام جهة قضائية، وأن يقوم بـه خـبري متخـصص         

. 4حبضور قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة أو حمامي املتهم
وعية استخدام التحليل التخـديري،     وأتيح للقضاء الفرنسي فرصة ليعلن عن رأيه يف مدى مشر         

بـرباءة   5واليت أصدرت فيها حمكمة السني    ) Penthotal(وذلك أثناء نظره لقضية البنتوتال الشهرية       
اخلرباء الذين قاموا حبقن املتهم حبقنة املخدر بقصد تسهيل استجوابه من ميت إحداث جرح وانتهاك سر                

اضي التحقيق ملقاطعة أكس آن بروفنس قراراً يف ينـاير          ويف حكم آخر للقضاء الفرنسي أصدر ق      . املهنة

، 2006علي أمحد عبد الزعيب، حق اخلصوصية يف القانون اجلنائي، الطبعة األوىل، املؤسسة احلديثة للكتاب ناشرون، طرابلس، لبنان، -1
.522ص

.522.، صالسابقاملرجع، علي أمحد عبد الزعيب-2
، 1983األساليب احلديثة للكشف عن اجلرمية، رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، عدنان عبد احلميد زيدان، ضمانات املتهم و-3

؛ سامي صادق املال، اعتراف املتهم، رسالة دكتوراه، دار النهضة 181.180.، صاملرجع السابق؛ حممد سامي السيد الشوا، 148-145.ص
.180.، ص1969العربية، مصر، 

.524-523.سابق، صعلي أمحد عبد الزعيب،  املرجع ال-4
.183.، املرجع السابق، صحممد سامي الشوا: مقتبس عن. 1949فرباير 28حمكمة السني، -5
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. برفض الطلب املقدم من املتهم باستجوابه حتت تأثري العقاقري املخدرة عن اجلرمية املنسوبة إليـه            1961
.  1على أساس أن هذا األسلوب ال يندرج حتت طرق اإلثبات املقبولة يف القانون الفرنسي

خدام املخدر يف جمال اإلثبات إجراء غري مشروع؛ ألنه غري قانوين     فريى است  2االجتاه املعارض أما  
كما يعتـرب   . حىت ولو مت برضاء املتهم؛ ألن الشرعية ال تكتسب من رضاء املتهم وإمنا من نص القانون               

ضرباً من ضروب اإلكراه املادي، وهو ما ال يتالءم وحقوق الدفاع مع ما ينطوي عليه وفقاً لألحبـاث                  
وال جدال على عدم مشروعيتها     . ثة اليت أكدت على خطورة هذه املواد على جسم اإلنسان         الطبية احلدي 

طبقاً للنصوص الدولية والدساتري اليت تقرر حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن وعدم إخضاعه للتعذيب،               
تـساعد   لكن ميكن استخدام املخدر بوصفه وسيلة عالجية مشروعة       . وأن املتهم بريء حىت تثبت إدانته     

.3على التشخيص الطيب الفين ملعرفة ما إذا كان املتهم خيفي مرضاً نفسياً أو عقلياً أم ال
ويف اعتقادنا أن تقنية استعمال املخدر يف جمال اإلثبات اجلنائي غري مشروعة لألسـباب الـيت                

السالمة اجلـسدية،  ، ألا منافية حلقوق اإلنسان وحرياته وإضراراً باملصلحة الفردية وهي محاية اهاذكرن
يف جانبها املادي والنفسي معاً، فضالً عن عدم مشروعية الدليل اجلنائي يف اإلثبات مبخالفتـه لقرينـة                 

.الرباءة
وهو جهاز خاص بقياس التغريات الفجائية       جهاز كشف الكذب  وهناك طريقة أخرى تتمثل يف      

وبذلك يتبني منها   . يف وقت واحد  اليت حتدث للمتهم، وذلك عن طريق قياس تنفسه ونبضه وضغط دمه            
.   4مدى عالقته باجلرمية يف أثناء استجوابه عن تفصيالا

" والـذي      -إذا استعمل يف إطار غري قـانوين -5كالتنومي املغناطيسيوهناك وسائل أخرى    
فتـنطمس   يقصد به عملية افتعال حلالة نوم غري طبيعي، يصاحبه تغير يف حالة النائم نفسياً وجـسمانياً               

.1"الذات الشعورية للنائم، وتبقى ذات الشعورية حتت سيطرة ذات خارجية هي ذات التنومي املغناطيسي

.184.183.حممد سامي الشوا، املرجع السابق، ص-1
2 - Donnedieu de VABRES, La justice française et L’emploi du penthotal, Rev.int. de pol. 1949, p. 2 ; S. D, La
naro-analyse devant la justice, G.P. ,1949, I, Doc, pp. 37-38.

، املرجع حممد سامي الشوا؛ 181.؛ سامي صادق املال، املرجع السابق، ص1اهلامش .180.، املرجع السابق، صحممد سامي الشوا: مقتيس عن
.192.191.السابق، ص

.527-526.علي أمحد عبد الزعيب، املرجع السابق، ص-3
.529. علي أمحد عبد الزعيب، املرجع السابق، ، ص-4
:فوائد العالج بالتنومي اإلحيائي-5

يعد العالج بالتنومي اإلحيائي واحد من أكثر الوسـائل العالجيـة سـالمة وفعاليـة لعـالج معظـم حـاالت األمـراض النفـسية                     
باإلضافة إىل زيادة التغلب على العديد من املشاكل النفسية درة على مواجهة املشاكل،العالج بالتنومي اإلحيائي القدرة على االستقالل و القو يعزز

...=صحيةوالتعامل معها بصورة



املبادئ العامة للحماية اجلنائية جلسم اإلنسانولاألالفصل

39

تستخدم هذه التقنية يف معاجلة العديد من األمراض أو يف التخفيف من بعض اآلثـار اجلانبيـة                 
يض درجـة األمل    كما يعتمد التنومي املغناطيـسي يف ختفـ       . للعمليات كالرتف أو الصدمات أو اخلوف     

اجلسدي إىل أبعد احلدود، وبالتايل فهو يوفر استخدام املسكنات ملا فيها من آثار جانبية رهيبـة علـى                  
.املدى البعيد

ويرى بعض الباحثني واملعاجلني ذه التقنية بأنه ال تؤدي هده التقنيات آثار سلبية على صـحة                
       وحاسم مهم واحد أالَ وهو أن ال يساء استعمال التنومي املغناطيسي         اإلنسان ولكن هناك حمذور أخالقي

إلعادة برجمة العقل الباطن بشكٍل سلٍيب، وبالتايل إيقاع الشخص الذي نوم يف مطبات جنائية أو إجرامية                
أو اإلساءة إلية واستعباده جسدياً ونفسياً، أو زرع أوهام وخماوف معينة يف داخله ميكن أن تتلف حياته                 

.2بالكامل
اعتقادنا أن استخدام تقنية التنومي املغناطيسي يعترب عمالً غري مشروع يف اإلثبات وال ميكـن     ويف

االعتداد بالدليل اجلنائي املأخوذ ذه الطريقة، كما أنه يعترب اعتداء صارخ علـى الـسالمة اجلـسدية                 
سـائل  والصحية لإلنسان إذ يتسبب يف أرق شديد، وهو يدخل ضمن وسائل الـضغط النفـسي والو               

.لذا جيب حظرهااجلنائي التعسفية يف جمال التحقيق 
كـل  " من الدستور جلزائـري   45كما أنه خمالف ملبدأ قرينة الرباءة املنصوص عليها يف املادة           

فضالً عن أن هذه الطرق تؤدي إىل اإلخـالل حبـق        ". شخص يعترب بريئاً حىت تثبت جهة قضائية إدانته       
ال جيوز انتهاك حرمـة حيـاة       " من ذات الدستور بأنه     39نص املادة   كما ت . اإلنسان يف حياته اخلاصة   

وبالتايل ال بد من منع هذه األساليب يف كـل مراحـل   ". املواطن اخلاصة وحرمة شرفه وحيميها القانون   
، وأكثر من ذلك جترمي     التحقيق واحملاكمة ولو كان برضا املتهم، محاية للجانب النفسي للجسم البشري          

. افة الوسائل والطرق املؤدية إليهاستعماله مع ك
وإذا كان اجلسم البشري بوصفه حمالً للممارسات الطبية احلديثة، ومناطاً حلماية القانون اجلنائي  
يتفرع عن عناصر مادية ونفسية، فهل يكفي إلضفاء وصف اجلسم علية واستحقاقه للحماية اكتمـال               

االسترخاء وتقليل من مستوى التوتر والشد العصيب، ويوصي وتشمل املميزات االجيابية للعالج بالتنومي اإلحيائي إىل درجة عالية من...=
زهري بن حسن خشيم، معاجل . د.حلياة أفضلاملعاجلني النفسيني بأمهية استخدام العالج بالتنومي اإلحيائي كوسيلة عالجية فعالةوالعديد من األطباء 

-3-18: ؟ حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ االطالع    -اإلحيائي -بالتنومي املغناطيسي بالسعودية، كيف يعمل العقل حتت تأثري التنومي املغناطيسي         
http://www.almarsaa.net/newreply.php?do=newreply&p=25649:املوقع1.ص2008

522.، ص1996ممدوح خليل حبرت، محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، -1
؟ حبث منـشور علـى   -العقل حتت تأثري التنومي املغناطيسي اإلحيائيخشيم، معاجل بالتنومي املغناطيسي بالسعودية، كيف يعمل بن حسنزهري-2

http://www.almarsaa.net/newreply.php?do=newreply&p=25649:املوقع1. ، ص2008-3-18: اإلنترنت، تاريخ االطالع

http://:@www.almarsaa.net/newreply.php?do=newreply&p=25649
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أم أن هناك شرط آخر ال ) اجلانب النفسي   ( ه النفسية   وعناصر) اجلانب املادي   ( مجيع عناصـره املادية    
.بد من توافره ؟ وهو ما جنيب عنه تباعاً

يـاملطلب الثان
)اجلانب الروحي( بداية وجود جسم اإلنسان 

إذا كان اإلنسان تبعا ملاً تقدم جسد حيتوي على خاليا وأعضاء حية تعمل على وحي ذايت على                 
مستوى العضو، فإن هناك شرط الزم ال بد منه وهو توفر أسباب هـذه              مستوى اخللية الواحدة، وعلى     

احلياة مادياً باإلضافة إىل روح قد نسميها نفساً أو ذاتاً إنسانية، وا يتم حتديد شخصية هذا اإلنـسان                  
.1وفرديته

ذكرنا سابقاً أن القانون اجلنائي ال جيد صعوبة يف حتديد اصطالح اجلسم البـشري حيـث أن                 
جلسم البشري يف فقه القانون اجلنائي، ال يعدو أن يكون هذا الكيان البشري الذي انفصل عـن             مفهوم ا 

.2ال يشوبه مسخاً خيرجـه عن الصفة التقليدية للبشرحياًرحـم أمه 
وملا كان وجود اجلسم ينحصر بني نقطيت البداية والنهاية، فإن الوقوف عند حقيقة هذه البدايـة       

وجود اجلسم البشري، ملا هلذا األمر من أمهية تتمثل يف شرط اكتساب هذا الكيان              يعد الفيصل يف حتديد     
وهو سريان احلياة فيه بشكل يتيح جلميع أجـزاءه القيـام بوظائفهـا    -حلظة وجوده -وصف اجلسم  

ئيـة  باإلضافة إىل دوره يف بيان اإلطار الزمين الذي تستغرقه احلمايـة اجلنا           . الطبيعية واحليوية املنوطة ا   
وذلـك  ) الفـرع األول  ( وعليه نتعرض للحظة الوجود اإلنسانـي      . للجسم البشري بتحديد البـداية   

).الفرع الثانـي( ببيان جممل اآلراء، مث مدى استجابة هذه اآلراء للحماية اجلنائية جلسم اإلنسان 
الفرع األول

حلظـة الوجـود اإلنسانـي
يف حاجة إىل حتديد، حىت بعد ظهـور املوسـوعات          ما زال الكثري من املصطلحات واملفردات       

املختلفة اليت أماطت اللثام عن بعضها، ومن املصطلحات اليت يكتنفها الغموض إىل حد مـا مـصطلح                 
ولعظم اآلثار اليت تترتب على حياة اإلنسان، كان ِعظَم أمهية حتديد مفهوم احلياة، لبيان مىت يعد                . احلياة

ومن هذا املنطلق يـتعني     . نقيض ذلك الوقت الذي يعد فيه من عداد األموات        اإلنسان حياً، وليعلَم عند     
مث أطوار الكائن البشري وما يستتبع كل مرحلة من محايـة           ) أوالً( علينا بيان تعريف احلياة، أو الروح       

). ثانياً(جنائية 

.02. فتحي العزة، املرجع السابق، صمهند صالح أمحد -1
.09.، صنفس املرجع-2
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).الروح(تعريف احلياة : أوالً
وجودة عند الكائن احلي اليت جتعلـه يتغـذى   جمموعة من الوظائف امل" ميكن تعريف احلياة بأا    

جممـوع مـا يـشاهد يف    " وهـو  ". ويطرح وينمو ويتكاثر ويتفاعل مع خمتلف املؤثرات اليت حتيط به       
. 1"التغذية والنمو والتناسل وغري ذلك    : احليوانات والنباتات من مميزات تفرق بينها وبني اجلمادات مثل        

:  وهي أنواع كثرية
".اليت تدب يف خلية واحدة مستقلة كحال البويضة املخصبة" هي احلياة اخللوية و·
اليت توصف ا جمموعة من اخلاليا احلية غالباً ما تكون يف مزرعة خمترب مـا               " احلياة النسيجية وهي    ·

".كحال البويضة املخصبة بعد انقسامها وتكاثرها وانتشارها ووصوهلا إىل طور العلقة واملضغة
ي ما تبقى من حياة يف بعض األعضاء عند استئصاهلا حية من جسم لزراعتها يف               وه" احلياة العضوية   ·

".جسم آخر
حياة اإلنسان يف حالة النوم أو التخدير وفقد الوعي وهي حياة ليس ا وعي              " احلياة اجلسدية وهي    ·

".وال حركة
. 2"وهي اليت تشتمل على احلس والوعي واحلركة"احلياة اإلنسانية اليقظة ·

ولَقَد خلَقنا اإلنسان من ساللٍة من طني، مث جعلناه نطفةً يف قراٍر مكني مث      :"سبحانه تعاىل  قال اهللا 
خلَقنا النطفة علقةً فخلَقنا العلقة مضغةً فخلَقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقًا آخـر         

م يف ريٍب من البعث فإنا خلقناكم من        يا أيها الناس إن كنت    :"؛ وقال وتعاىل  3"فتبارك اهللا أحسن اخلالقني   
. 4"تراٍب مث من نطفٍة مث من علقٍة مث من مضغٍة خملَّقٍة وغري خملَّقة

ولقد شاع فهم بني كثري من علماء املسلمني السابقني واملعاصرين على أن زمن أطوار اجلـنني                
هم منطوق حديث مجـع اخللـق   النطفة والعلقة، واملضغة، مدته مائة وعشرون يوماً، بناء على ف    : األوىل

:حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      : الذي رواه اإلمام مسلم وغريه؛ عن عبد اهللا بن مسعود قال          
إن أحدكم يجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً، مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك،  مث يكون يف ذلك               " 

.25.، ص2001أمحد القامسي احلسين، عالمات احلياة واملمات بني الفقه والطب، دار اخللدونية، اجلزائر، -1
.26.، صنفس املرجع-2
.14-12.سورة املؤمنون، اآلية-3
.5. سورة احلج، اآلية-4
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بكتب رزقـه، وأجلـه،     : لروح ويؤمر بأربع كلمات   مضغة مثل ذلك، مث يرسل اهللا امللك، فينفخ فيه ا         
.     1..."وعمله، وسقي أو سعيد

لزمن أطوار اجلـنني األوىل وأـا تقـع يف ثالثـة             -وفقاً لبعض العلماء   -لكن هذا املفهوم    
.3يتعارض مع احلقائق العلمية املعتمدة يف علم األجنة احلديث2أربعينات،

والسنة وعلْم األجنة القدمي واحلديث يتبني ومبا ال جمـال   إنه وبداللة نصوص الوحي من الكتاب     
. للشك فيه أنّ األطوار الثالثة األوىل؛ النطفة والعلقة واملضغة تكون يف ستة أسابيع وليس أربعة أشـهر                

وأنّ نفخ الروح يكون بعد اكتمال التسوية والتعديل والتصوير خبلق العظام وكسوا بـاللحم واجللـد                
اآلن علـى    -وال نود مناقشة هذا املوضـوع     . البصر يف اية األسبوع الثامن من احلمل      وخلق السمع و  

املبحـث  " إجراء التجارب على األجنة اهـضة     " ونرجئ الكالم عنه يف معرض احلديث عن         -األقل
. 4الثالث من الفصل الثانـي من الباب الثانـي

احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري الدمشقي، خمتصر صحيح مسلم لإلمام . قدر، باب اخللق خيلق والشقاوة والسعادةرواه مسلم، كتاب ال-1
488.، ص1987حممد ناصر الدين األلباين، اجلزء الثاين، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، : ابن احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيق

:مية عديدة يف هذا اال جاءت مدعمة هلذا الرأي منها حبث الدكتور زغلول النجار حيث يقولوهناك حبوث إسال-2
لقد أثبتت دراسات علم األجنة أن تكون عظام اجلنني يبدأ بعد األسبوع السادس مباشرة أي يف بداية األسبوع السابع من بدء احلمل وهنا تتضح                     " 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكا فصورها وخلـق مسعهـا                )صلي اهللا عليه وسلم    (ومضة اإلعجاز العلمي يف قول املصطفي       
...وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها

وبالفعل أثبتت دراسات علم األجنة أنه مع بداية األسبوع الثامن تبدأ مرحلة تكون العضالت وكسوة العظام باللحم واجلـنني يتـراوح             
مث تبدأ مرحلة النشأة اآلخرة من بداية األسبوع التاسع إيل األسبوع الثامن والثالثني من حياة اجلـنني وتبـدأ اخلـواص        .سم 3سم و  2بني طوله

اإلعجـاز   زغلول  النجار، مـن    . "مث يتسارع حيت حلظة امليالد     ,ويتم ذلك ببطء حيت بداية األسبوع الثاين عشر        ,البشرية بالظهور التدرجيي عليه   
2008-3-25: حبث منشور على اإلنترنـت، تـاريخ اإلطـالع   1: العلمي يف السنة النبوية، نفخ الروح بعد ستة أسابيع من عمر اجلنني، ص      

:املوقع
http://www.ahram.org.eg/archive/2003/11/5/RAMA4.HTM

يرى  بأن بداية احلياة احلقيقية تتم حينما يصل اجلـنني إىل األسـبوع              : -باحث تركي  -ومن األحباث كذلك حبث أولكول هاسكول     
التاسع، أي بعد اليوم السابع واخلمسني، بعد أن تتشكل العظام وتتكون العضالت وقبل تشكل السمع والبصر؛ يف هذا احلني فقط يتكـون لـدينا            

وال يوجد مثل هذا كائن . فالروح تتطلب وجود مادة فردية. يا وليس فقط جمرد كتلة من اخلاليا احلية املتالصقة بعضها إىل بعض           كائن متعدد اخلال  
بشري له أعضاء؛ فاحليوان املنوي أو البويضة اللذان يعيشان مستقلني يف عزلة عن بعضهما البعض لديهما القدرة على إنتاج كائن، كما أن اجلـنني       

إنسانا حقيقيـا   له قابلية التحول إىل إنسان، وهو ما يعين أنه مل يصبح          " DNA"عبارة عن مادة حيوية حتتوي على احلامض النووي إل           الذي هو 
لقحة من هنا ميكننا القول إن القدرة املعلوماتية للبويضة امل       . بعد، لذا يقال إن اجلنني أقرب إىل أن يكون كائنا حيا من جمرد احليوان املنوي والبويضة               

)Zygote (                    أولكـول  . واجلنني يف مراحله األوىل ال تكفي لتوجيه أي شيء خاص بالكائنات احلية وال تكفي كمادة جينية ثابتة لكـائن حـي
لة علمية مىت تبدأ احلياة، حبث منشور على اإلنترنت، يف جملة  هرياما قزين، جم         ... اء الدين إبراهيم، نفخ الروح      : هاسكول، الترمجة عن اإلنكليزية   

:، املوقع2008-3-25:تاريخ اإلطالع2007)سبتمرب-يوليو (8: ثقافية، العدد
http://www.hiramagazine.com/index.php

:املوقع2008-3-25: اإلطالعحبث منشور على اإلنترنت، تاريخ 1: عبد اجلواد الصاوي، أطوار اجلنني ونفخ الروح، ص-3
http://themano.maktoobblog.com/527198

.وما بعدها من هذه الرسالة505أنظر من  الصفحة - 4

http://:@www.ahram.org.eg/archive/2003/11/5/RAMA4.HTM
http://:@www.hiramagazine.com/index.php
http://:@themano.maktoobblog.com/527198
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نذ التقاء احليوان املنوي بالبويضة وحىت      وعلى كل فإن الكائن البشري مير بالعديد من األطوار م         
اكتمال التكوين ووجود اجلنني يف صورته النهائية، وتستتبع كل مرحلة محاية جنائية متميزة وهـو مـا                 

.سندرسه تباعاً
أطوار الكائن البشري : ثانياً

نونيـة  ميكننا التمييز بني طورين أساسيني يف تكوين اجلسم البشري ملا يترتب عليها من أحكام قا  
خمتلفة وتباين كبري يف جمال احلماية اجلنائية هلذا اجلسم، فالطور األول، مرحلة البويضة املخصبة والعلقـة             

.فاملضغة واكتمال اخللقة، والطور الثانـي، وهو مرحلة ما بعد اكتمال اخللقة والتأهب للرتول
I.مرحلة البويضة املخصبة والعلقة فاملضغة واكتمال اخللقة

ما قبل اكتمال اجلنني يف صورته النهائية ويبدأ من احليـوان املنـوي والبويـضة               وهي مرحلة   
وحىت بداية ايـة اكتمـال       –وذلك وفقاً للترتيب القرآين والعلمي       -والتقاؤها مروراً بالنطفة فالعلقة   

ن املـواد  وتكمن أمهية هذا الطور من الناحية القانونية يف أ    . تكوين اإلنسان على الصورة اليت يولد عليها      
والعناصر البشرية اليت يتشكل منها اجلنني تظل مندرجة حتت بند املنتجات اجلسمانية لكل من الـذكر                
واألنثى الذي نشأ عن التقائهما بداية مراحل تكوين اجلنني، وذلك إذا ما متت عملية اإلخصاب سـواء                 

.1إخصاب طبيعي أو اصطناعي؛ أي داخل أنبوب وخارج نطاق اجلسم البشري
فرد املشرع الفرنسي تنظيماً خاصاً لدراسة األحكام اخلاصة باألجنة البشرية يف مراحل تكوينها             أ

وتأكد أن احلد الزمين الفاصل بني االنتقال من األجنة من نطاق احلماية اجلنائية املقررة لألمشاج               . األوىل
ئم اإلجهاض، إمنا يتمثل مبـرور      واملنتجات البشرية إىل نطاق اجلنني مبعناه الدقيق، وبوصفه حمالً يف جرا          

فيعد . 162فترة العشرة أسابيع منذ بداية احلمل واليت نص عليها قانون الصحة العامة الفرنسي يف املادة                
املساس باجلنني بعد هذه الفترة مشكالً جلرمية إجهاض يف إحدى صورها املنصوص عليهـا يف قـانون                 

. 2العقوبات
نوي أو البويضة يف هذه احلالة يعد مساساً مباشراً بالـسالمة           ن أي مساس باحليوان امل    والنتيجة أ 

ومن جهة أخرى فإن نطاق احلماية اجلنائية اليت حتكم هذه   . اجلسدية ألي من الرجل واملرأة هذا من جهة       
.املرحلة ختضع جلرمية اإلجهاض اليت تضمنتها قوانني العقوبات

.24.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-1
33.املرجع، صنفس -2
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اة اجلنني أو إعدامه قبل أن تكتمل اخللقـة         بأنه إاء حي  " ويعرف اإلجهاض عند رجال القانون      
. 2"إاء حلالة محل قصدا قبل موعد الوالدة الطبيعية " وهو ،1"وينفصل عن جسم أمه

يتضح من هذين التعريفني أن اإلجهاض يتحقق عندما تنتهي حالة احلمل قبل موعدها الطبيعـي               
حىت ولو خرج حياً، أو بقتل اجلنني داخل         سواء بإخراج اجلنني من رحم أمه قبل موعد الوالدة الطبيعي         

كما . وال شك أن إخراج اجلنني حياً قبل موعد الوالدة الطبيعي يؤدي غالباً إىل موته بعد فترة         . رحم أمه 
.3أن قتل اجلنني داخل الرحم يفضي إىل خروجه حفاظا على صحة األم

ة حامل، فإذا كانت املـرأة  ويفترض يف اإلجهاض وجود احلمل إذ ال يقع اإلسقاط إال على امرأ      
على عكس ما كـان     . 4املعتدى عليها غري حبلى، فإن جرمية اإلجهاض ال تقوم حىت يف صورة الشروع            

إذ كان يعاقب على من حياول إجهاض امرأة ولو كانت غري         -قبل التعديل    –املشرع الفرنسي يأخذ به     
.حامل إذا كان يعتقد بوجود احلمل

سـواء  313إىل  304زائري فقد عاقب على اإلجهاض يف املواد مـن          أما املشرع اجلنائي اجل   
أو باستعمال طـرق     5كانت امرأة حامالً أو مفترض محلها بإعطائها مأكوالت أو مشروبات أو أدوية           

وأعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى، وسواء وافقت املرأة على ذلك أم مل توافق، كما عاقب املشرع على        
.جمرد الشروع

على جمرد وجود احلمـل      6من هذا أن املشرع اجلزائري قد أسس قيام جرمية اإلجهاض          ويفهم
ويعين هذا  . 7فعالً وافتراضاً؛ أي عند وجود البويضة امللقحة منذ التلقيح حىت متام عملية الوالدة الطبيعي             

.171.، ص1986أمحد اخلمليشي، القانون اجلنائي اخلاص، الطبعة الثانية، اجلزء الثاين، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، -1
.144.، ص2002حممد صبحي جنم، اجلرائم الواقعة على األشخاص، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار العلمية الدولية، -2
حممد سعيد منور، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، الطبعة األوىل، اجلزء األول، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر -3

.177.، ص2002األردن، ،والتوزيع، عمان
.180.نفس املرجع، ص-4
:من األدوية اليت يستخدمها الطبيب إلجهاض اجلنني-5

.املسئولة عن تثبيت احلمل) الربجيسترون( احلقن املضادة ملادة -
عباس شومان، إجهاض . القاتلة للجنني من طريق احلقن يف الوريد أو العضل أو الرحم أو الكبسول املهبلي) الربوستاجالمزين( استخدام مادة -*

.41.، ص1999مصر، ،وىل، الدار الثقافية للنشر، القاهرةاحلمل وما يترتب عليه من أحكام يف الشريعة اإلسالمية، الطبعة األ
يستعمل املشرع اجلنائي املصري لفظ اإلسقاط، وهذا يعين أن املشرع املصري افترض بقاء األم على قيد احلياة ولكن ال ينفي قيام اجلرمية مـىت                         -6

ـ ( .انتهت حالة احلمل قبل األوان ولو ظل احلمل يف الرحم بسبب وفاة األم             132ق 27أحكـام الـنقض س    6/6/1976: ض مـصري  نق
، 1994حسن صادق املرصفاوي، الطبعة الثانية، منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر، ) 125.، ص302ق   21س   27/12/1970،  596:ص
.1064.ص

اجلـنني  :" ... من القانون املـدين أن    25أعطى املشرع اجلزائري مركزا قانونياً للمضغة واحلميل، واعتربمها صاحبيت حق، فقد جاء يف املادة                 -7
...=تصح:" ... على قضية صحة الوصية للجنني بقوهلا    اجلزائريمن قانون األسرة     187وتنص املادة   ". يتمتع باحلقوق املدنية بشرط أن يولد حياً        
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ألوىل مـن  أن اجلرمية تتوافر بصرف النظر عن مراحل تطور اجلنني سواء كان بويضة ملقحة يف األيـام ا      
وال يسعنا إذ ذاك إال التسليم ذا الرأي حفاظا على محاية اجلنني            . 1احلمل، نفخت فيه الروح أم مل تنفخ      

. واستغراقها لكافة مراحل ختلقه

يتحقق الشروع مثال يف اإلجهاض مىت ثبت أن الضحية رفضت من تلقاء نفسها شرب املـادة                
.2املسقطة املقدمة هلا من طرف املتهم

من قانون العقوبات اجلزائري واليت تبيح 308وهناك حاالت الضرورة املنصوص عليها يف املادة    
إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة األم من اخلطر، بشرط أن تتم هذه العملية من طرف طبيب                 3اإلجهاض

.أو جراح ويف غري خفاء باإلضافة إىل شرط إبالغ السلطة اإلدارية

يعد اإلجهاض لغـرض عالجـي      :" على أنه  4قانون محاية الصحة وترقيتها   من   72تنص املادة   
إجراء ضروري إلنقاذ حياة األم من اخلطر، أو للحفاظ على توازا الفيزيولوجي والعقلي املهدد خبطـر                

".بالغ، يتم اإلجهاض يف هيكل متخصص بعد فحص طيب جيرى مبعرفة طبيب اختصاصي

عقوبات املرأة اليت جتهض نفسها أو حتاول ذلك، وليس ذلـك    من قانون ال   309وعاقبت املادة   
.5)310املادة . (فحسب بل عاقب املشرع على جمرد التحريض ولو مل يؤد هذا التحريض إىل نتيجة

محـالً وقـت   ... رث أن يكون الوارث يشترط الستحقاق اإل:" من نفس القانون     128وتنص املادة   ". الوصية للحمل بشرط أن يولد حياً       ...=
ال يرث احلمل إال إذا ولد حياً، ويعترب حياً إذا استهل صارخاً أو بدت منـه عالمـة    :" على شرط واقف بقوهلا    134وتضيف املادة   " افتتاح التركة 
املتـضمن قـانون   11/6/1984يف الصادر 84/11املعدل و املتمم للقانون رقم      2005يوليو   27املؤرخ يف    02-05األمر  ". ظاهرة باحلياة 

.األسرة اجلزائري
.77.، ص2001اجلزائر،تشوار جياليل، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان املطبوعات اجلامعية،-1
الديوان الـوطين   ة القضائية، الطبعة الثالثة،   أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات يف ضوء املمارس      : مقتبس عن  450رقم   1990ماي   15جنائي   -2

119.، ص2001لألشغال التربوية،  
ومسح القانون اإليطـايل والبولنـدي   . يسمح القانون التشيكوسلوفاكي والسويدي  باإلجهاض يف حالة إصابة اجلنني نفسه مبرض وراثي جسيم    -3

.بني احملارموالربازيلي باإلجهاض إذا كان ناجتاً عن جرمية اغتصاب أو فسق
أما يف الصني فقد أصبح اللجوء إىل اإلجهاض إجبارياً ومتارسه األم مكرهة حماولة من املشرع الصيين للحد من النمو الدميغرايف، ويعتـرب هـذا                

أجل التعقيم واإلجهـاض، ممـا   وأمام مشكلة النمو السكاين يف اهلند جلأت احلكومة إىل القيام حبملة واسعة من،تشريع استثناء من القاعدة العامة  ال
مفتاح حممد أقزيط، احلماية القانونية     . من احلكم "  أندير غاندي   " أدى إىل نقمة شعبية ضد احلكومة وسامهت هذه املشكلة إىل حد كبري يف طرد               

.228،229. ، ص2004للجنني بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، املكتب اجلامعي احلديث، الطبعة األوىل، 
.املعدل واملتمم. 1985سنة 08املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، اجلريدة الرمسية العدد 1985فرباير 16املؤرخ يف 05-85القانون رقم -4
دج أو بإحـدى  10.000إىل 500يعاقب باحلبس من شهرين إىل ثالث سنوات وبغرامة مـن      :" من قانون العقوبات اجلزائري    309املادة   -5

:العقوبتني كل من حرض على اإلجهاض ولو مل يؤدي حتريضه إىل نتيجة ما وذلك بأنهاتني 
ألقى خطباً يف أماكن أو اجتماعات عمومية،-
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. تبدأ محاية املشرع حلياة اجلنني منذ حلظة اإلخصاب؛ أي عند تلقيح احليوان املنوي لبويضة املرأة              
الوصف طوال فترة احلمل، وحني تبدأ عملية الوالدة تنتهي حالة احلمـل وينتـهي              ويستمر اجلنني ذا    

وكما أنه ال إجهاض قبل عملية اإلخصاب فال يعد من قبيل اإلجهـاض             . احلديث عن جرمية اإلجهاض   
. 1األفعال اليت تستهدف احليلولة دون احلمل

ما يتم التلقيح بالتحام احليوان     ويثور التساؤل عن تدمري اللقيحة يف اإلخصاب خارج الرحم عند         
املنوي بالبويضة وحصل منها لقيحة كاملة وشرعت هذه اللقيحة يف االنقسام إىل عدة خاليا، ويتكـون          

منه جنني أو بداية أوىل للجنني، فهل يعترب ذلك إجهاضاً أو تدمري ملنتجات اجلسم قبل نقلها ؟ 

أنه ال جيـوز  " حممد أقزيط"سألة ويرى الدكتور يف احلقيقة مل تتطرق التشريعات إىل مثل هذه امل      
. 3وجيب على املشرع اجلنائي أن يتناوهلا بالعقاب كاإلجهاض محاية لألجنة2تدمري اللقيحة

كما جاء . وحفاظا على صحة اجلنني فقد نصت العديد من التشريعات على وقف تنفيذ األحكام اجلنائية

اليت نصت   4إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني اجلزائري    من قانون تنظيم السجون و     155يف املادة   
على تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام احملكوم ا على املرأة احلبلى بعد أن تضع محلها، أو كانـت مرضـعة                   

.    5شهرا24ًلطفل تقل سنه عن 

أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو يف غري عالنية أو عرض أو ألصق أو وزع يف الطريق العمومي أو يف األماكن العمومية أو وزع يف املنازل كتبـاً                -
بات أو مطبوعات أو إعالنات أو ملصقات أو رسوما أو صوراً رمزية أو سلم شيئاً من ذلك مغلفاً بشرائط موضوعا يف ظـروف مغلقـة أو           أو كتا 

مفتوحة إىل الربيد أو إىل أي عامل توزيع أو نقل،
".أو قام بالدعاية يف العيادات الطبية احلقيقية أو املزعومة-
.181.لعقوبات، القسم اخلاص، املرجع السابق، صحممد سعيد منور، شرح قانون ا-1
هو وجوب إتالف اللقـائح امـدة   -واهللا أعلم–والذي يظهر " يف مقابل هذا الرأي يرى الدكتور سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ       -2

ئح أعظم من مفسدة تركها دون عناية طبية حىت متوت      وال شك أن مفسدة بقاء اللقا     ...الزائدة، وذلك بتركها دون عناية طبية حبيث متوت يف احلال         
، أحكام التلقيح غـري الطبيعـي       سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ       ...". يف احلال، ألنه قد يترتب على بقائها استغالهلا يف محل غري مشروع           

.613.، ص2009اململكة العربية السعودية، ، الطبعة األوىل، الد الثاين، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، )أطفال األنابيب(
.   228،229. ، صاملرجع السابقمفتاح حممد أقزيط، -3
املتضمن قانون تنظيم السجون وإعـادة اإلدمـاج   2005فرباير سنة 6املوافق 1425ذي احلجة عام   27املؤرخ يف    04-05القانون رقم    -4

.االجتماعي
مع الشريعة اإلسالمية واليت عاملت املرأة احلامل احملكومة باإلعدام معاملة إنسانية رمحة ـا وبوليـدها بعـد           تنسجم هذه املادة انسجاماً كبرياً     -5

حىتوالدته، حيث أن النيب عليه الصالة والسالم قد رد املرأة الغامدية اليت أقرت بالزىن حىت تلد، فلما رجعن إليه بعد امليالد قال هلا اذهيب فأرضعيه                         
مفتاح حممد أقـزيط، املرجـع   -. ما فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة خبز فقالت هذا يا نيب اهللا قد فطمته وقد أكل الطعام فأمر برمجها        تفطميه، فل 
.167. السابق، ص
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ملرأة ممـا  كل ما طرحته ا" أما يف الشريعة اإلسالمية فقد تعرض الفقهاء إيل تعريف اإلسقاط بأنه     
باجلناية على مـا  1كما عرف اجلنني بأنه احلمل أو ما يعرب عنه عند احلنفية". ولد أو بنت"يعلم أنه طفل  

هو نفس من وجهه دون وجه؛ ألن احلنني من ناحية يعترب نفساً؛ ألنه أدمى، وال يعترب نفساً من ناحيـة                    
.       ثانية؛ ألنه مل ينفصل عن رحم أمه وهو جزء منها

ا مجهور الفقهاء فإن اإلجهاض لديهم يعد جناية على اجلنني حملها إسقاط اجلنني أو إجهـاض    أم
ولقد قسم الفقهـاء  . 2احلامل واالعتداء على حياة اجلنني وهو كل ما يترتب عليه انفصال اجلنني عن أمه 

:اجلناية يف مفهومها اخلاص حبسب خطورا إىل ثالث أنواع
.جناية على النفس وهي القتل.1
.جناية على ما دون النفس وهي الضرب واجلرح.2
3.جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهي اجلناية على اجلنني.3

كل ما طرحته املرأة مما يعلم أنه ولد سواء كان تام اخللقة أو   " هو   4واجلنني عند مالك وأصحابه   
كل ما ألقته املرأة سواء كـان        ومن مث يرى مالك مسؤولية اجلانـي عن      ". كان مضغه أو علقه أو دماً       

.تام اخللقة أو كان مضغة أو علقة أو دماً
هو ما فارق العلقة واملضغة وبدأت عليها دالئل التخلـق   "6وأبو حنيفة  5أما اجلنني عند الشافعية   

وكذا إذا كانت املضغة ومل يتبني فيها شيء من خلق فشهد ثقاة بأنه مبدأ خلق أدمي لو بقـى لتـصور            
وانقـسم رأي العلمـاء يف       .7مسؤولية اجلاين تثبت عما تطرحه املرأة إذا استبان بعض خلقه         ويعين أن   

:اإلجهاض أو اإلسقاط قبل نفخ الروح إىل رأيني

.325.ص، 1982دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، اجلزء السابع،،الكساين-1
.292.، ص1986عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، الطبعة السابعة، اجلزء الثاين، مؤسسة الرسالة، -2
:املوقع2008-3- 25عائشة سعيد، جرمية اإلجهاض بني الشريعة والقانون، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع -3

http://aichasa3id.maktoobblog.com/764848
شرحيفالبهجةالتسويل،؛ 80 .صالفكر العريب،دارمالك، اجلزء السابع،اإلمامموطأشرحاملنتقىخلف الباجي،بنسليمانالوليدأيب-4

اجلزء الكبري،الشرحعلىالدسوقيحاشية؛ الدسوقي،718.ص،1991املغرب،البيضاء،حلديثة، الداراالرشاددارالتحفة، اجلزء الثاين،
.22 .ص،1996بريوت،العلمية،الكتبالسادس، دار

،1994وت، بريالعلمية،الكتبداراجلزء الثاين عشر،الطبعة األوىل،املوجود،عبدعادلومعوضعلي:حتقيقالكبري،احلاوياملاوردي،-5
. 385 .ص

.325 .املرجع السابق، صاجلزء السابع،الكساين،-6
.295.عبد القادر عودة، املرجع السابق، ص-7

http://:@aichasa3id.maktoobblog.com/764848
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وهم األمام مالك وبعض احلنفية ودليلهم أن العلقة         1يقول مبنع اإلجهاض قبل نفخ الروح       :أوالً
.تهاكهاواملضغة ابتداء خلق أدمى له حرمته وال حيل ان

وهم مجهور الشافعية واحلنفية والظاهر من كـالم احلنابلـة           2يقول الرأي الثاين باإلباحة     :ثانيا
ودليلهم أن حمصول احلمل قبل نفخ الروح قطعة حلم قد ال تكون جنيناً، أما اإلجهاض بعد نفخ الـروح       

.3فهو حرام إطالقا ومل خيالف يف ذلك أحد
الفهم يف حديث نفخ الروح يف اجلنني، العتقاد الـبعض أن            ويرجع هذا االنقسام إىل اختالف    

وعليه أفـىت العلمـاء   . نفخ الروح حيدث بعد انتهاء زمن طور املضغة الذي ينتهي بنهاية األربعني الثالثة        
جبواز إجهاض اجلنني وإسقاطه خالل الشهور األربعة األوىل من عمره، بال ضرورة ملجئة؛ ألن حياته يف         

.  4فهمهم حياة نباتية، مل تنفخ فيها الروح اإلنسانية بعدهذه الفترة حسب
واملهم من كل ذلك أن اإلجهاض بعد نفخ الروح حرام باإلمجاع بدون عذر، فإن كان هنـاك                 

.عذر قاهر كتحقق موت األم إذا بقي اجلنني يف بطنها فقد أجاز العلماء ذلك
الق أو كرهه، ومنهم من حرمه بعد    وأما يف اإلجهاض قبل نفخ الروح فمنهم من حرم ذلك بإط          

وقد أجاز بعض العلماء إسقاط اجلنني قبل األربعني وقبل التخلق لـبعض  . األربعني يوما وهو رأى أقوي   
.5اخلوف على حياة األم ومنها كون النطفة من زين، ومنها التأكد من تشويه اجلنني: األعذار منها

"      ندوة اإلجناب يف ضـوء اإلسـالم      " ندوات  يف ما حنن بصدد احلديث عنه عدة         أقيمتولقد  
وحاول فيها الفقهاء إعطاء محاية أكرب للمنتجات البشرية يف         " ندوة احلياة اإلنسانية بدايتها وايتها    " و

صورة البويضة املخصبة أو املضغة أو العلقة إىل غاية اكتمال اجلنني، فاحلياة تبدأ من وقت نفخ الروح يف                  
ومن مث ال جيـوز االعتـداء   . الزمة له إىل أن تفارق الروح بدنه، قبل والدته أو بعدهااجلنني، وتستمر م 

إذْ جاء يف توصيات ندوة اإلجناب يف . عليه يف أي مرحلة يكون فيها، سواء نفخت فيه الروح أو مل تنفخ    
لميـة  استأنست الندوة مبعطيات احلقـائق الع     : " ما نصه  1983ضوء اإلسالم، املنعقدة بالكويت سنة      

حزم،؛ ابن273.، ص1993قطر، اإلسالمية،والشؤوناألوقافالطبعة الثانية، وزارةالنساء،على، أحكامبنالرمحنعبداجلوزي،ابن-1

.236. ص،1988بريوت، لبنان، العلمية،الكتبداراحلادي عشراجلزء الطبعـة األوىل،البنداري،سليمانالغفارعبد:حتقيقباآلثار،احمللى
اجلزء السابع، املرجع احملتاج،اية؛ الرملـي،481 .صاجلزء الرابع، دار الفكر، ال توجد بلد النشر وسنة النشر،انس، املدونة،مالك ابن-2

.ص،1989بريوت، لبنان، العلمية،الكتبدارخباري، الد التـاسع،صحيحلشرحالباري؛ العسقالين، فتـح380.381السابق، ص

. 24 .، ص1983بريوت، لبنان، الكتب،عاملاإلقناع، اجلزء السادسمنتعنالقناعكشافالبهويت،إدريسبنيونس؛ منصور بن254
، املوقع 2008-3-25: اإلسالم، حبث مستخرج من اإلنترنت، تاريخ االطالعتوفيق الواعي، اإلجهاض وحكمه يف -3
:املوقع2008-3-25: حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع1: عبد اجلواد الصاوي، أطوار اجلنني ونفخ الروح، ص-4

http://themano.maktoobblog.com/527198
.2.السابق، صاملرجعتوفيق الواعي، -5

http://:@themano.maktoobblog.com/527198
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الطبية املعاصرة، واليت بينتها األحباث الطبية والتقنية احلديثة، فخلصت إىل أن اجلنني حـي مـن بدايـة               
يف كافة أدوارها، خاصة بعد نفخ الروح فيه، وأنه ال جيوز العـدوان عليهـا   1احلمل، وأن حياته حمترمة   

".باإلسقاط إال للضرورة الطبية القصوى
نـدوة احليـاة    يف مثل هذه الندوات، بأقوال األطباء، صدرت عن          واستمراراً لتأثر املشاركني  

: توصية جاء فيها2اإلنسانية بدايتها وايتها
بداية احلياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة، ليكونا البويضة امللقحة، اليت حتتـوي              : أوالً

-املتميز عن كل كائن حي      احلقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري عامة، وللكائن الفرد بذاته          
وتشرع يف االنقسام، لتعطي اجلنني النامي املتطور املتجه خـالل مراحـل         -على مدى األزمنة    

.احلمل إىل امليالد
.منذ يستقر احلمل يف بدن املرأة فله احترام متفق عليه، ويترتب عليه أحكام شرعية معلومة: ثانياً
على خالف يف توقيته، فإما مائة وعشرون يوماً، وإمـا  ( إذا بلغ اجلنني مرحلة نفخ الروح  : ثالثاً

.تعاظمت حرمته باتفاق، وترتبت على ذلك أحكام شرعية أخرى) أربعون يوماً 

ال جيوز إجراء التجارب الطبية على األجنة البشرية، حال وجودها داخل الرحم، إال إذا كانت الغاية من التجربة العلمية هي احلفاظ على صحة                        -1
جارب على خماطر من شأا إحلاق األذى باجلنني أو إصابته جبـروح أو  اجلنني، أو الزيادة من فرص إبقائه على قيد احلياة، بأن ال تنطوي مثل هذه الت    

احلدود الشرعية واألخالقية للتجارب الطبية على اإلنسان يف الفقه اإلسالمي، حبث منشور من طرف شركة مفكرة اإلسـالم،                  . القضاء على حياته  
http://www.islammemo.cc/default.aspx:املوقع3. ص2008-4-1:منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع

.ويقول الدكتور نظمي خليل أبو العطا أن للجنني حقوق يف اإلسالم 
. احلق يف النسب الثابت املوثق·
.  احلق يف بيئة رمحية طاهرة·
.احلق يف األصل الوراثي القوي·
. اقي األجنةاحلق يف املساواة مع ب·
.احلق يف عقيدة صحيحة·
. حقه يف حياة اجتماعية سوية·
.احلق يف احلفاظ على حياته·
.  حقه يف حياة رمحية صحية·
.احلرص على مصلحته وما ينفعه·
.وقف العقوبة للحامل لصاحل اجلنني·

-4-1: لعلمي يف القرآن والسنة، تاريخ اإلطالعنظمي خليل أبو العطا، حقوق اجلنني يف اإلسالم، حبث منشور يف موسوعة اإلعجاز ا          
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php: املوقع2008

اإلسالم واملشكالت (ندواا حول عقدت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية باالشتراك مع وزارة الصحة بدولة الكويت ندوا الثانية من سلسلة-2
هـ 1405ربيع األخر 26-24يف الفترة ما بني ". بداياا وايتها يف املفهوم اإلسالمي : احلياة اإلنسانية" ، وذلك حتت عنوان )الطبية املعاصرة

:املوقع2008-3-31تاريخ االطالع منشورة على اإلنترنت،. بفندق هيلتون بدولة الكويت1985يناير 17- 15اليت توافقها الفترة من 
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/hayat.html

http://:@www.islammemo.cc/default.aspx
http://:@www.55a.net/firas/arabic/index.php
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من أهم تلك األحكام، أحكام اإلجهاض اليت وردت يف توصيات ندوة اإلجناب يف ضوء              : رابعاً
".اإلسالم

ديدة، فإذا انفصل اجلنني عن أمه ميتاً فالعقوبة هي         وللعقوبة املقررة لالعتداء على اجلنني أوجه ع      
وإذا انفصل اجلنني عن أمه حياً مث مات        . دية اجلنني، ودية اجلنني غرة عبد أو أمة قيمتها مخس من اإلبل           

والدية الكاملة ختتلف باختالف    . بسبب فعل اجلاين فالعقوبة القصاص أو الدية على اختالف بني الفقهاء          
أما إذا انفصل اجلـنني     . ة الذكر دية رجل ودية األنثى دية امرأة؛ أي نصف دية الرجل           نوع اجلنني، فدي  

بعد وفاة األم أو مل ينفصل فالعقوبة التعزير، وإذا أدى فعل الفاعل إىل إجهاض اجلنني ووفاة األم فعلـى                   
. 1دية املرأة ودية اجلنني-اجلاين ديتان

II.مرحلة ما بعد اكتمال اخللقة والتأهب للرتول
وهو الطور الثاين من مراحل تكون اجلنني وهذا الطور يؤدي إىل جدل كبري من حيث تكييـف            

أنه يشترط لبدء حياة اإلنـسان  2فريى جانب من الفقه. األفعال املاسة بالسالمة اجلسمانية اليت تقع عليه     
احلقيقـة   أن خيرج الوليد بأكمله من رحم أمه، إذ مبجرد أن يفارق الرحم أصبح له كيان ملمـوس يف                 

والواقع، ومن مث فهو إنسان سواء قطع احلبل السري أم مل يقطع؛ ألن هذا السبيل هو يف حقيقة األمـر                    
طريقة إىل التغذية يف تلك الفترة من حياته، وسبيل الغذاء ال يغري من حقيقة كونه إنسان، وسواء ثبـت                   

.3أنه تنفس عقب الوالدة أم مل يتبني ذلك
ومربر ذلك  . ء على اجلنني يف هذا الفرض يشكل جرمية إجهاض ال قتل          وبصفة عامة أن االعتدا   

وال . بأن موت الوليد املكون جلرمية القتل جيب أن يتم بفعل يقع من اجلاين على الوليـد ال علـى أمـه      
يتحقق هذا إال إذا كان الوليد قد استقل متام االستقالل عن أمه سواء من حيث الدورة الدموية أم مـن                    

أما اجلنني احلي يف رحم أمه أو       . وعلى ذلك يعترب إعدام الوليد ارتكاباً جلرمية قتل       . 4التنفسحيث وسيلة   
يف طريق والدته وإن كان قد تنفس فال يعترب يف كال احلالتني إنسانا حياً، ويصح إذ ذاك تكييفه جبرميـة                    

.5إجهاض

.301-299:عبد القادر عودة، املرجع السابق، اجلزء الثاين، ص-1
؛ حممد 34. ، ص2006كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، اجلرائم الواقعة على اإلنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -2

.13.، صاملرجع السابقصبحي جنم، اجلرائم الواقعة على األشخاص، 
.585. ، ص2003-2002حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، الطبعة الرابعة، ال توجد دار النشر، -3
.325:، ص2000إلسكندرية، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، القسم اخلاص، منشأة املعارف، ا-4
.586.املرجع السابق، ص،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-5



املبادئ العامة للحماية اجلنائية جلسم اإلنسانولاألالفصل

51

املولود قبل متام الـوالدة     ولو أخطأ الطبيب أثناء عملية الوالدة خطأ جسيما وترتب عليه هالك            
فال تلحق بالطبيب مسؤولية جنائية؛ وال تتحقق عندئذ جرمية اإلجهاض؛ ألن هذه األخرية ال تقع إال إذا                 

إال أن هذا الرأي مل يعد مقبوال يف العصر احلديث لذلك توجه الفقهاء إىل اقتفاء أثر                . 1حصل ذلك عمداً  
طيب الذي مكن من إجراء التجارب على األجنة وتدخالت         آخر يوفر محاية أكرب، خصوصاً مع التطور ال       

.   أخرى مشروعة وغري مشروعة
يشري إىل أن اجلسم يتواجد مع بداية عملية الوالدة واالنفـصال عـن              2وهناك جانب من الفقه   

.3الرحم، مع اشتراط بروز جزء منه
الشرح الثالث للمادة يالحظ أن قانون العقوبات السوداين يأخذ صراحة ذا الرأي، فقد جاء يف     

تسبيب موت جنني يف رحم أمه ال يعترب قتالً ولكن تسبيب موت جنني حي قد يبلغ حـد                  :" أن 246
القتل إذا كان أي جزء من أجزاء هذا اجلنني قد برز إىل اخلارج وإن مل يكن اجلنني قد تـنفس أو ولـد         

.4"والدة تامة
من أبرزها أن هذا االجتـاه يـؤدي إىل احنـسار           ولقد وجهت هلذا االجتاه انتقادات كثرية لعل        

احلماية اجلنائية عن الوليد الذي يشق طريقه إىل احلياة وهو مكتمل النمو وقبل بروز جزء منه، وتبقـى                  
واكتمال ختلـق    –بويضة خمصبة باالعتداء عليها وإسقاطها       -مسائلة اجلاين عن جرميته يف بداية احلمل      

.5اجلنني وبداية الوالدة سواء
ويعـين  . 6وهناك رأي آخر يرى أن جرمية اإلجهاض تفقد وجودها بداية من بدء عملية الوالدة             

هذا أن وجود اإلنسان حيصل ببداية عملية الوالدة ال بتمام الوالدة فعالً؛ أي ولو مل خيرج الوليد بأكمله                  
إىل أن عمليـة  7عضوانقسم هذا الرأي إىل قسمني، فذهب الب. من رحم أمه وينفصل عنها انفصاالً تاماً      

والبعض اآلخر ال يشترط االنفصال أصالً ويكفي يف ذلك أن          . الوالدة تبدأ ولو مل يتم خروج اجلنني كله       

.586. املرجع السابق، ص،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
القـسم اخلـاص،     حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبات،      ؛19.املرجع السابق، ص   ،حممد سعيد منور، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص        -2

.586. املرجع السابق، ص،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات: وأنظر. 378.املرجع السابق، ص
.325.سابق، صالرجع املعبد الفتاح مصطفى الصيفي، -3
2اهلامش 587. سابق، صالرجع امل،شرح قانون العقوباتحممد عيد الغريب،-4
.26.رجع السابق، صمهند صالح أمحد فتحي العزة، امل-5
.133.، ص2006علي حممد جعفر، قانون العقوبات، القسم اخلاص، الطبعة األوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -6
هيم ؛ حسين إبـرا 44.، ص2000جالل ثروت، نظم القانون اخلاص يف قانون العقوبات، اجلزء األول، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر،      -7

؛ 13.، ص 1988عبيد، الوجيز يف قانون العقوبات، القسم اخلاص، جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،                  
؛ عبد املهيمن بكر، القسم اخلـاص يف  148.، ص1978حسين صادق املرصفاوي، قانون العقوبات اخلاص، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،   

.543.، ص1977ن العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، قانو
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ويستوي يف ذلك أيضاً أن خيرج بعض اجلنني أو مل خيرج وسواء خـرج يف موعـده                 . تبدأ اآلم الوضع  
ويتفـق  . 1اف يف وضع اجلنني الطبيعيالطبيعي أم تأخر بسبب عسر يف الوالدة أو ضيق يف الرحم أو احنر    

هذا الرأي مع من يقول بأن حياة اإلنسان تبدأ ال بالوالدة بل بالوقت الذي يتوقف فيه التنفس املشيمي                  
. 2للطفل ويصبح تنفسه من رئتيه ممكناً ولو مل حيصل التنفس فعالً

لشخـصية القانونيـة    أن تأهب الوليد للرتول يعترب الضابط الذي تتحدد مبقتضاه حلظة ميالد ا           
لإلنسان، من حيث اعتبار كيانه املادي جسما بشريا ترتب أفعال االعتداء عليه ذات اآلثـار القانونيـة             

هذا " حممد عيد الغريب " ويؤيد الدكتور   . الناشئة عما يرتكب من جرائم ضد النفس والسالمة اجلسدية        
عتبار؛ ألنه باكتمال نضج اجلنني واسـتعداده       ونرى أن هذا الرأي األخري هو األوىل باال       : " املنحى بقوله 

للخروج للحياة يصبح وليداً ال جنيناً، وبذلك يكون خارج نطاق جرمية اإلجهاض، ومشموالً حبمايـة               
. 3"النصوص اليت تعاقب على القتل عموماً

خاصة  هو املعيار الذي اجته إليه أحدث الفقه اجلنائي، كونه يعطي أكثر محاية،           وأما املعيار الثاين    
.وأن اجلنني وقد غدا كيانه املادي مكتمالً ومتخذاً صورته النهائية اليت سيولد عليها

وهو معيار يعترب وحبق الرائـد يف        "القابلية للحياة   " ولقد اجته إليه القضاء الفرنسي حيث أخذ مبعيار       
نني وحـىت بدايـة عمليـة       ويعين أن احلماية اجلنائية للجسم البشري تتخلل اية تكوين اجل         . هذا اال 

فيشكل االعتداء على حياة اجلنني القابل للحياة والوالدة على حنو طبيعي جرمية قتل عمـدي أو       . الوالدة
.باإلمهال، إذا أفضى االعتداء إىل الوفاة

أن الطفل يكون قابال للحياة إذا بلغ درجة من النمو داخل الرحم حبيث ميكن القول أنه قد يولد                  
بيد أنه  . وجند أنه من النادر أن يعيش الطفل الذي يولد حياً قبل مضي سبعة أشهر رمحية              . شحياً مث يعي  

توجد حاالت ألطفال ولدوا إىل أقل من سبعة أشهر رمحية أحياء مث عاشوا كأن حـدثت يف الـشهر                   
ة وظروف إال أن هذه األحوال نادرة وال يعيش فيها الطفل إال حتت الرعاية والعناي         . السادس الرمحي مثال  

ومن مث فإن الطفل يعترب يف نظر القانون اجلنائي قابال للحياة إذا دل منوه داخل الرحم على أنه قد             . خاصة
. 4قضى يف احلياة الرمحية أكثر من سبعة أشهر على األقل وصاعداً حىت األشهر الرمحية بتمامها

587-586.سابق، صالرجع امل،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
.2اهلامش 587. نفس املرجع، ص-2
.587. سابق، صالرجع امل،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-3
عتداء على العرض والشرف واالعتبار واحلياء العام واإلخالل باآلداب العامة من الوجهة القانونية والفنية،       أمحد أبو الروس، جرائم اإلجهاض واال      -4

.620.، ص1997املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، 
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اليت تولد بني األشهر الـسابع أو       وكثرياً ما متوت من الناحية الطبية األطفال القابلة للحياة؛ أي           
الشهر التاسع من احلمل، وذلك بعد ميالدهم ملدة قصرية من غري أي مرض أو علـة اللـهم إال عـدم                     

وأنه كلما قرب العمر الرمحي للطفل إىل التسعة كان اإلنذار عن االستمرار حيـاً              . بلوغهم سن النضوج  
أكرب الفروض يف أن يعيش إذا ما ولد حياً على شريطة ولذلك فإن الطفل التام األشهر الرمحية عند        . أكثر

.   1تساوي الظروف األخرى
ويتوافر شرط القابلية للحياة عندما يقرر الطبيب املرافق املالزم لألم أن هناك إمكانيـة معقولـة         

وبالرغم من جهود احملكمة لتحديـد      . ببقاء اجلنني حياً خارج الرحم مبساعدة أو بدون مساعدة صناعية         
اريخ هذه القابلية إال أن هذا القرار يبقى من أكثر القرارات صعوبة بالنسبة للطبيب، واعتقاد الطبيـب                 ت

املستند على حسن النية أن اجلنني سابق للقابلية قد ال جيديه نفعاً يف محاية من املسؤولية اجلنائية إذا كان                   
.2غري صحيح

اكم تقرير القابلية للحياة؛ ألن هذه القابلية كما أن هذا القرار ليس من وظيفة املشرع أو حىت احمل       
وهلذا جيب أن تترك هذه املـسألة ملـا         . هي بالضرورة مفهوم طيب فهي تتغري وفق كل حالة على حدة          

يتوصل إليه الطبيب بعد حماكمة عقلية جيريها الطبيب املرافق املسؤول، فتحديد تاريخ للقابلية حلياة بدالَ               
.  3ات املشرعمن تركها للطبيب فوق سلط

ويقضي هذا املعيار أيضاً باعتبار اجلنني قابالً للحياة وللوالدة على حنو طبيعي مبثابـة شـخص                
متمتع بكيان جسدي مستقل بكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن وما ترتبه من آثار قانونيـة، حبيـث                   

عتداء إىل الوفـاة، أو قـد   تشكل أفعال االعتداء عليه جرمية قتل عمدي أو باإلمهال وذلك إذا أفضى اال    
.4يشكل االعتداء جرمية إحداث عاهة مستدمية أو أي صورة أخرى من صور املساس بالتكامل اجلسماين

الذي عـرف   1929وأخذ ذا املنحى القانون األجنليزي اخلاص حبماية الطفل والصادر عام           
هلذه اجلرمية كل من تعمد نقض حيـاة         يعد مرتكباً " يف املادة األوىل منه بأنه    " نقض حياة الطفل  " جرمية  

الطفل القابل ألن يولد حياً وأفضى ذلك إىل موته قبل انفصاله عن األم، يعاقب مرتكب هـذه اجلرميـة         
.5"بالسجن مدى احلياة

.621. ، صالسابقاملرجع،أمحد أبو الروس-1
، 1991مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،لى اإلنسان، الطبعة الثانية،كامل السعيد، شرح قانون العقوبات األردين، اجلرائم الواقعة ع-2

. 276.ص
.276. املرجع، صنفس -3
.34. مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-4

5- « Subject as hereinafter in this subsection provided, any person who, with intent to destroy the life of a child
capable of being born alive, by any wilful act causes a child to die before it has an existence  independent of its



املبادئ العامة للحماية اجلنائية جلسم اإلنسانولاألالفصل

54

أسبوع منذ بداية احلمل مبثابـة احلـد   24إلـى 20استقر القضاء الفرنسي على أن الفترة من     
.اجلنائية للجنني من جرمية اإلجهاض إىل جرمية القتل واإليذاءالذي يتغري عنده نطاق احلماية

يف مراحل تكوينـه     1إن أفعال االعتداء على حياة اجلنني كما تشري التطبيقات القضائية الفرنسية          
فمن يرتكب حـادث  . النهائية وقبل عملية الوالدة ترتب ذات األثر وذات احلماية املقررة لإلنسان احلي           

أسبوع يكون مسئوالً عن جرميـة قتـل         24إلـى   20وت اجلنني القابل للحياة من      مرور ينشأ عنه م   
. 2خطأ

واستقر القضاء الفرنسي أنه يف مجيع األحوال مىت ثبتت العالقة السببية بني الفعل والنتيجة واليت               
كان فعل   يتأخر ظهورها إىل ما بعد متام الوالدة، يعد ذلك كافياً ملساءلة الشخص عن جرمية إيذاء طاملا               

.اجلاين متجاوزاً فترة العشرة أسابيع املنصوص عليها يف قانون الصحة العامة الفرنسي
قضى مبـسؤولية أحـد املراكـز        19893يف قضية عرضت على جملس الدولة الفرنسي عام         

االستشفائية اليت أجرى الطبيب فيها عملية إجهاض لسيدة بعد مرور فترة العشرة أسابيع املنصوص عليها           
قانون الصحة العامة وأثناء باضطراد منو اجلنني، مما أدى إىل والدة الطفل مصاباً بعاهة وتشوه متثل يف                  يف

فقدانه للجزء السفلي األمين من جسده نتيجة للخلل اجليين والوراثي الذي أحدثـه التـدخل اخلـاطئ                 
يت حلقت بالطفـل مبـا يف   للطبيب، وبناء على ذلك ألزم الس هذا املركز بدفع تعويض عن األضرار ال          

ذلك ألزم القرار هذا املركز بدفع تعويض عن األضرار اليت حلقت بالطفل مبا يف ذلك نفقات األجهـزة                  
التعويضية اليت سوف يستخدمها على مدار حياته باإلضافة إىل تعويض األم عما حلقهـا مـن أضـرار               

.      4جسدية وآالم نفسية نتيجة إصابة وليدها ذه اإلعاقة
وإذا حبثنا يف التكييف الشرعي للجناية على اجلنني يف الشريعة اإلسالمية جند ما يشابه هذا الرأي                

فري ى فقهاء احلنفية ومجهور املالكية والشافعية والراجح من أقوال احلنابلة أنه إذا تعمـد               . أو ما يطابقه  
انفصل اجلنني حياً مث مات من إثر       اجلاين قتل اجلنني يف بطن أمه بأن ضرب بطنها أو ظهرها قاصدا قتله ف             

mother, shall be guilty of an offence. To wit, of child destruction, and shall be liable on conviction thereof on
indictment of imprisonment for life…) subsec (1) Sec (1) Infant Life Preservation Act.1929.
1 - Cour de Douai-6 ch. Corr, 2 Juin 1987. . 34.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص: مقتبس عن
- Gérard MEMETAU, Le prélèvement des fins thérapeutiques sur le fœtus De Lege Franda, Gaz. Pal, N° 4,
Juillet, Aout, 1983 , p.322. .34صمهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق،:س عنمقتب

.34. نفس املرجع، ص-2
3- Conseil d’Etat , 27 Septembre 1989, Gaz. Pal, No. (4), Juillet, Aout, 1990, p.421.

.3.اهلامش34.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص: مقتبس عن
.3.اهلامش34.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-4
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ويرى ابن القاسم من املالكيـة أن     . االعتداء، فإن ذلك يوجب الدية الكاملة املقررة يف القتل بصفة عامة          
. 1القاتل يف هذه احلالة يعاقب بالقصاص طاملا انفصل اجلنني عن أمه حياً مامل يعف أولياء اجلنني عنه

تعمد االعتداء على اجلنني، فإنه يعاقب بالقـصاص ولـو           ويرى فقهاء الظاهرية أن اجلاين مىت     
انفصل اجلنني عن بطن أمه ميتاً، وال يشترط انفصاله حياً مث موته بعد ذلك طاملا أن االعتداء وقع بعـد                    

ويستفاد من هذه اآلراء أا تعاملت مع اجلنني بعد نفخ الروح فيه باعتباره كائنا بشرياً له                . 2نفخ الروح 
ومية، ويثور التساؤل حول مدى استجابة هذه اآلراء حلماية جسم اإلنـسان مـن حيـث                مطلق املعص 

جدارا وأعظمها يف ضمان احلماية األمثل حبسبان ما أسفرت عليه التطورات الطبية ؟ 
الفرع الثانـي

مدى استجابة هذه اآلراء للحماية اجلنائية جلسم اإلنسان
د عديد الفقه اجلنائي املعيار املنضبط، باعتباره أكثر محايـة          إذا كان معيار بداية الوالدة يعترب عن      

مل ينـل ذات     –بداية الوالدة    -من االنفصال التام عن الرحم أو اشتراط بروز جزء منه، فأن هذا املعيار            
التقدير بالنسبة لآلراء املستجدة يف هذا الصدد واليت تتناسب إىل حد بعيد مع مقتضيات احلماية اجلنائية                

ة اجلسم يف ضوء تطور العلوم الطبية، حيث مل تعد تلك السياسة اجلنائية التقليدية تفي بالغرض يف                 لسالم
:وال شك أن قصور تلك اآلراء يرجع إىل األسباب التالية. سبيل إجياد محاية أوسع نطاقاً

أن اهلدف من حتديد حلظة وجود اجلسم البشري لدى تلك اآلراء هو البحث عن حلظة بدايـة                 .1
.اإلنسان باعتبارها من العناصر األولية لتفرقة بني جرائم القتل واإلجهاضوجود

.إغفال املستحدث من التطورات الطبية اليت قد تطال اجلنني يف مراحل ختلقه.2
فمن التجارب والتدخالت الطبية اليت أحدثتها ثورة  اهلندسة الوراثية جمموعة التجارب العلميـة      

، مثل جتارب التحكم يف املورثات، وإعادة تركيـب احلمـض النـووي            على املورثات يف الكائن احلي    
ADN   وهـي  " الكروموسومات " فاكتشاف الصبغيات الوراثية. الوراثية للجننيمما يؤثر يف الصفات

، حيث حيتوي تركيـب كـل       )املورثات(اليت حتمل املادة الوراثية على أجسام صغرية تعرف باجلينات          
وميكن التعرف على   . احلمض النووي وهو املسؤول عن نقل املادة الوراثية       صبغي على مادة أساسية هي      

وإذا حدث أن حتركت أي مورثـة مـن   . هوية كل مورثة فيه والوظيفة اليت تؤديها يف الصورة الطبيعية         
ومن هنا ميكن إجراء اختبارات وراثية علـى  . مكاا، معىن هذا سيحدث خلل يف وظيفتـها املنوطة ا        

طبعة األوىل، الدار الثقافية للنشر، القاهرة مصر،       عباس شومان، إجهاض احلمل وما يترتب عليه من أحكام يف الشريعة اإلسالمية، ال            : مقتبس عن -1
.97.، ص1999

.98.املرجع، صنفس-2
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العائالت اليت تنتشر عندها بعض األمراض الوراثية، فمثل هذه التجارب ستقع على اجلنني وقد           األجنة يف   
.1تؤدي إىل أضرار بالنسبة للجنني أو للحامل

ومن التدخالت الطبية اليت ميكن أن تطبق على اجلنني فصل احليوان املنوي املؤنث عن املـذكر                
تعتمد على فصل النطف، أو إثراء السائل املنـوي          وواضح من هذه الطريقة   . والتحكم يف جنس اجلنني   

بأحد نوعي النطف اليت ينتمي إليها جنس اجلنني املرغوب فيه، فيؤخذ السائل املنوي من الرجـل ليـتم              
يف أنبوب اختبار، مث يستعمل هـذا    Yاليت حتوي الصبغي     عن تلك Xعزل النطف اليت حتتوي الصبغي      

لتلقيح بويضة الزوجة ومن مث تنقل لقيحة اجلـنس          -الزوجنيحسب رغبة    -النوع من النطف أو ذاك      
.2املطلوب لتزرع يف رحم األم

؛ وكـل هـذه     3ومن بني التدخالت الطبية على اجلنني كذلك عمليات االستنساخ الـوالدي          
التدخالت من املمكن أن حتدث تغيري  البناء الفسيولوجي وهو يف مراحل تكوينه ممـا قـد يـؤدي إىل         

. ية وتغيري يف الصفات الوراثيةتشوهات خلق
هلذه التدخالت وغريها يتبني قصور النصوص القانونية املتعلقة جبرائم اإلجهاض والقتـل معـاً              
حيث أن هذه التدخالت ال تؤدي يف الغالب إىل موت اجلنني ولكنها تؤدي إىل نقص فيه أو تـشويه أو        

اإلجهـاض، ألن هـذه األفعـال مل تـؤد           فال ميكن إذ ذاك تطبيق نصوص     . تغري يف الصفات الوراثية   
وال ميكـن تطبيـق     . لإلجهاض، كما أا تصيب اجلنني يف مراحل تكوينه النهائية وقبل عملية الوالدة           

نصوص القتل أو اإليذاء، ألن هذه األفعال يشترط فيها عنصر احملل املتمثل يف اإلنسان احلي أو اجلـسم                  
من أن العربة يف حتديـد املركـز         4ما يستند عليه بعض الفقه    البشري املكتمل البنيان ال جنني، فضالً ع      

.القانوين للمتهم هي بوقت ارتكابه السلوك اإلجرامي ال بوقت حتقق نتيجته

سعدي إمساعيل الربزجنى، املشاكل القانونية النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والربجميات، مصر،                   -1
.174-173.، ص2009

.129. الشامسي، املرجع السابق، صحبيبة سيف سامل راشد -2
وهو الذي يهدف الستزراع جنني مستنسخ يف رحم امرأة باستخدام جينوم احد األبوين فقط دون اآلخـر                 ): التكاثري( االستنساخ الوالدي    -3

اة اخللية املاحنـة  ثنائيـة اموعـة         وذلك باستخدام تقنية النقل النووي باستخدام إبرة دقيقة لسحب املادة الوراثية من البيضة الناضجة مث حقن نو                
االستنساخ، حبـث   .الكروموسومية داخل البيضة وحتضن حتت ظروف خاصة حتثها على االنقسام والنمو مث تنقل إىل رحم األم الكتمال منو اجلنني                  

http://www.qalqilia.edu.ps: املوقع2008-4-8: منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع
أنه من يعتدي على اجلنني وهو ما زال يف الرحم وذلك يقصد إيذاء أمه، فيحدث أن يولد " عبد الفتاح مصطفى الصيفي" املصري ير ى الفقيه -4

اجلنني يف هذه احملاولة حياً، مث ميوت بعد هذا متأثراً مبا يستخدمه اجلاين من وسائل اإلجهاض يشكل جرمية إجهاض تأسيساً على أن العربة يف حتديد 
عبد الفتاح مصطفى الصيفي، املرجع السابق، . القانوين للمتهم هي بوقت ارتكابه السلوك اإلجرامي ال بوقت حتقق نتيجة السلوكاملركز

.327.ص
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-ولتفادي هذا الفراغ التشريعي يف جمال محاية اجلنني اجتهت التشريعات السائدة يف اجنلتـرا                   
فقد جـاء يف  -ية اجلنني والتمييز بني خمتلف مراحل تكوينهواليت تعترب مبثابة السبق التشريعي يف جمال محا    

ينص على جرمية نقض     1929املادة األوىل الفقرة األوىل من القانون اخلاص حبماية الطفل والصادر يف            
يعد مرتكباً هلذه اجلرمية كل من تعمد نقض حياة الطفل القابل ألن يولد حياً وأفضى               :" حياة الطفل بأنه  
. 1"بل انفصاله عن األم، يعاقب مرتكب هذه اجلرمية بالسجن مدى احلياةذلك إىل موته ق

املتعلق باإلجهاض وذلك مبقتضى القانون      1967كما أن املشرع اإلجنليزي قام بتعديل القانون        
وحدد فيه الفترة اليت جيوز 1990اخلاص بعمليات اإلخصاب وممارسته على األجنة البشرية الصادر عام   

أسبوع إذا كان احلمل ينطوي على خماطر جـسدية أو           24سقاط اجلنني الذي مل جياوز      فيها نقض أو إ   
حيـث  . أسبوع خترج من إطار جرمية اإلجهاض      24ومن هنا اعترب املشرع الفترة اليت تعقب        . 2عقلية

وصف اجلنني بوصف الطفل القابل ألن يولد حياً وهذا وال شك رغبة منه يف إضفاء أكرب قـدر مـن                    
.جنني، كما يتناسب ذلك مع حجم التدخالت الطبية اليت تواجه اجلننياحلماية لل

ويف الواليات املتحدة األمريكية صدرت بعض القوانني املتعلقة حبماية اجلنني يف مواجهة األحباث             
وحرم املساس باجلنني داخـل      1974صدر قانون عام    " ماشاشوستس"والتجارب العلمية، ففي والية     

.3وخمربية وذلك مع عدم اإلخالل باإلجراءات الطبية اليت تستهدف دراسة اجلننيالرحم ألغراض علمية 
وقد ذهبت مجاعات مناهضة لإلجهاض والدفاع عن حياة الطفـل مـا قبـل الـوالدة إىل أن      
املقتضيات القانونية واألخالقية واإلنسانية تدعو إىل اعتبار اجلنني منذ اللحظة األوىل من احلمـل مبثابـة              

حق ثابت يف أن يولد سوي البنية وعلى قيد احلياة، وال يغري ذلك يف األمر القول أن حقه هذا                   إنسان له   
.  يعد احتمالياً

.36.ص. مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-1
2 -« For Paragraphs (a) and (b) of Section 1 (1) of the ( 1967 c. 87) Abortion Act 1967 ( grounds for medical
termination of pregnancy) there is substituted…
(a) That the pregnancy has not exceeded its twenty-Fourth week and that the continuance of the pregnancy
would involve risk, greater than if the pregnancy were terminated, of injury to the physical or mental health of
the pregmant woman or any existing children of her family ; or
(b) That the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the physical or mental health of the
pregnant woman ; or
(c) That the continuance of the pregnancy would involve risk to the life of the pregnant woman, greater than if
the pregnancy were terminated ; or
(d) That there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental
abnormalities as to be seriously handicapped ». Subsec (1) Sec (37) Human Fertilisation and Embryology Act
1990.
3- « … A fetus is a live fetus for purposes of this section when, in the best medecal judgment of a physican, it
shows evidence of life as determined by the same medical standards as are used in determining evidence of life
in a spontaneously aborted fetus at approximately the same stage of gestational devlopment… » Massachusetts
General Laws, ch- 112, 12 j.(Adopted June 26, 1974)

.4،اهلامش، 40.ص. ة، املرجع السابقمهند صالح أمحد فتحي العز: مقتبس عن
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مشروع قانون حلماية اجلنني من      2002ولقد عرضت احلكومة الفدرالية السويسرية يف سبتمرب        
كومة الفدراليـة   وقد عكف خرباء احل   . العبث خاصة من إمكانية حسم مصري اجلنني على أساس اجلنس         

منذ ما يقرب من مخس سنوات على هذا املشروع على وجه التحديد حلماية املعلومات عن اجلنني كـي   
ويوصي اخلرباء بعدم البوح جبنس اجلنني، حلمايته من اخليار على أساس جنـسه،             . ال يتعرض ألي متييز   

.ذكر أو أنثى
كومة الفدرالية أن يكون سبب هـذا  وكمقابل حلرية اإلجهاض يف سويسرا، ال يرغب خرباء احل 

أي لـصاحل   " ال لسوء التصرف باملعلومات اجلنينية      " اإلجهاض على حساب جنس اجلنني، حتت شعار      
.1إمكانية االختيار بني طفل وطفلة

وخيشى اخلرباء الذين يدافعون عن سرية املعلومات عن اجلنني، وضع األمهات احلوامـل جبـنني       
وهلذا يرغبـون بتعـديل املـادة    . بني خيار االحتفاظ باجلنني أو إجهاضه معوق يف مأزق نفساين عسري    

القانونية احلادية عشرة اليت تتعلق باألحباث على اجلنني، بطريقة متنع األطباء وأطباء النساء والتوليد علـى    
وجه اخلصوص، من البوح  مبعلومات عن اجلنني أثناء الفحوصات الطبية، ما عـدا تلـك الـضرورية                  

.2اظ على حياة اجلنني وصحتهللحف
املؤيدين لإلجهاض، والذين يرون فيه خمرج لتفـادي االنفجـار           أضف إىل ذلك أن هناك من     

السكاين وأنه خيفف عن املرأة متاعب احلياة، ويوفر هلا القدرة على االنصراف إىل عملها، واحلرية التامة                
اإلجهاض مطلقاً، كما أن مثل هذه العمليـات  يف اختيارها لألمومة، باإلضافة إىل استحالة منع عمليات  

.3قد تتم بعيداً عن رقابة القانون
هلذه املخاوف اليت قد تنجر عن التدخالت الطبية احلديثة يب بالتشريعات أن تغري من نظرا 
اجتاه اجلنني يف سبيل ضمان محاية أكرب يف مجيع مراحل ختلّقة وتكوينه إىل غاية وضعه، وننوه إىل تبين 

الذي أخذ به القضاء الفرنسي والتشريع الربيطاين وعديد الفقه خاصة مع احلملة القابلية للحياةمعيار 
املتسارعة اليت تقوم ا اجلهات املؤيدة لإلجهاض، فضالً عن بعض االتفاقيات املشجعة عليه كاتفاقية 

سويس إنفو، محاية اجلنني،  مشروع قـانون جديـد ملنـع أي تالعـب بـاجلنني، سـواء بـسبب جنـسه أو وضـعه             -جورج انضوين    -1
:املوقع2008-4-13: تاريخ اإلطالع1:، حبث منشور على اإلنترنت، ص)Keystone(الصحي

 http. Swiss info.org/ ara/ index.html.
.4-3. السابق، صملرجعجورج انضوين، ا-2
2009-02-24: حمسن عبد املقصود، اإلجهاض بني الشريعة اإلسالمية والتشريعات الغربية، مقال مستخرج من اإلنترنت، تاريخ اإلطـالع     -3

-http--www.shareah.com-index.php-default: املوقع
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وبعدها ) 1979(عام " اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة" 1)cedawسيداو (
.2005فرباير 28" 10بكني "مؤمتر األمم املتحدة للمرأة 

هذا من جهة ومن جهة أخري فإننا نفضل أن حتسم هذه املسألة بوضع تشريعات أو نصوص 
صرحية يف املسائل اخلاصة ببدء احلمل وبداية احلياة اإلنسانية، حىت ال تترك أمور يترتب عليها أخطر 

.ا باً للصراع بني اآلراء واالجتهادات الفقهية املختلفةالنتائج وجتعله
وبعد املرحلة الرمحية اجلنينية وما يستتبعها من محاية جنائية نستقبل مرحلة أخرى يستحق فيها 

أي بداية الشخصية القانونية من جانب، كما يوصف الكائن اإلنساين أو " الشخص" اإلنسان وصف 
شري، مما يقتضي متيزه حبماية جنائية أخرى كحقه يف احلياة وحقه يف السالمة البعد املادي منه باجلسم الب

.      اجلسدية وهذا األخري هو ما يهمنا على وجه التحديد
يـاملبحث الثان

احلـق يف سالمة اجلـسم 
إن حق اإلنسان يف احلياة هو حق مقرر منذ القدم ومن أجلى مظاهره هو حق اإلنسان يف 

من مبدأ حرمة الشخص يستخلص مبدأ احلرمة املطلقة جلسم اإلنسان، واليت تعين أن و. سالمة جسده
كل شخص له أن يعترض على أي مساس بسالمة جسمه، ويرفض اخلضوع إلجراء حتاليل طبية أو 

.2عمليات جراحية، فلكل شخص حق على جسمه يدخل ضمن احلقوق الشخصية

ـ بدأت فكرا مبعاهدة حقـوق املـرأة   ) 1) (اتفاقية سيداو(ضد املرأة ـ واليت تعرف اختصاراً باسم  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز -1
السياسية، اليت أعدا مفوضية مركز املرأة باألمم املتحدة، مث تبنتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، فأعدت إعالناً خاصاً بإزالة التمييز ضـد املـرأة، مث    

، دعا ذلك اإلعالن إىل تغيري املفاهيم وإلغاء القوانني الظاملة والعادات السائدة اليت تفرق بني الرجل واملرأة، مـع                   1967ام  أجازت ذلك اإلعالن ع   
. االعتراف بأن املنظمات النسائية غري احلكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيري

م، 1973يف إعداد معاهدة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف عـام           بعد إجازة اإلعالن بدأت مفوضية مركز املرأة باألمم املتحدة          
يف م، وأصبحت سارية املفعول بعد توقيع مخسني دولـة عليهـا  28/12/1979م، واعتمدا األمم املتحدة يف 1979وأكملت إعدادها يف عام   

-4-14: نت على شبكة املشكاة اإلسـالمية، تـاريخ اإلطـالع    نزار حممد عثمان، سيداو يف امليزان، حبث منشور على اإلنتر         . 3/12/1981
http://meshkat.net/new/home.php: املوقع2008

موقع الشيخ األمني احلاج حممد، اتفاقية سيداو وخطرها على األسرة وفقهها يف اإلسالم،             : ملزيد من التفصيل يرجى اإلطالع على املواقع التالية       
إبراهيم الناصر، احلركة النسوية الغربية وحماولة      : واتصل مبوقع اإلسالم اليوم   . http://www.islamadvice.com/index.htm: املوقع

دن، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           يونسيف األر : واتصل مبوقع    http://www.islamtoday.net: العوملة، املوقع 
http://www.unicef.org/jordan/arabic/resources_1568.html:املوقع"  CEDAWسيداو "
، 1996جالل علي عدوي، رمضان أبو السعود، حممد حسن قاسم، احلقوق وغريها من املراكز القانونية، منـشأة املعـارف باإلسـكندرية،        -2

.334.ص

http://:@www.islamadvice.com/index.htm
http://:@www.islamtoday.net/
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ق نصوص القتل حيمي حقه يف سالمة جسمه ملا وكما حيمي القانون حق اإلنسان يف احلياة وف
فال يكفي أن حيمي القانون احلق يف احلياة، بل ينبغي أن يضمن . هلذين احلقني من عالقة وثيقة الصلة

.1كذلك حق ممارسة احلياة
وهلذا الغرض جيرم املشرع مجيع األفعال اليت يأتيها شخص على شخص آخر واليت من شأا أن                

فكل عمل مهما كانت صورته سـواء أدى االعتـداء إىل تـرك            . لقيام بالوظائف متس سالمة جسمه ل   
ومهما كانت الوسيلة مادية أو معنوية يعتربها القـانون  . جروح، أو رضوض معينة، أو إحداث عاهة ما     

غري مشروعة خيوله حق التدخل لترتيب املسؤولية اجلزائية على فاعله اليت يتحدد مقدارها مبدى الـضرر                
وعليه نتعرض إىل مفهوم احلـق   . ويعترب مساساً باحلق يف سالمة اجلسم     الذي حلق باين عليه،واألذى 

.)املطلب الثانـي(، مت طبيعة هذا احلق)ملطلب األولا(يف سالمة اجلسم 
املطلب األول

مفهوم احلق يف سالمة اجلسم
مدلول احلق يف سالمة نيتعني علينا إزاء هذا أن نتعرض ملفهوم احلق يف سالمة اجلسم، ذلك أ

).الفرع الثاين(وخيتلف تعريفه أيضاً بني رجال القانون ) الفرع األول(اجلسم خيتلف بني رجال الطب 
الفرع األول

تعريف احلق يف سالمة اجلسم يف الطب
لقد ظهرت يف البداية مجلة من احملاوالت لتعريف احلق يف سالمة اجلسم املقترن مبدلول الصحة 

:مل حتظ بالوفاق ومن أقدمها وأمهّهاوالّيت 
. الصحة هي اخللو من األمراض.1
.الصحة هي العمل الصامت لألعضاء.2
البدنيـة والنفـسية    : هي حالة من الرفاهة الكلية      :" بأن الصحة . وتعرفه املنظّمة العاملية للصحة   .3

2".واالجتماعية 

حدوث الوفاق، وعن صعوبة تعريف مـا       إنّ قراءة بسيطة هلذه احملاوالت تبني لنا أسباب عدم          
كالقول بأن اجلمال هو انعـدام      ،  فالقول بأنّ الصحة هي عدم وجود األمراض      . يبدو لنا مفهوما بديهيا   

، وهو ما يسمح لنا بتعريف املرض بأنه انعدام الصحة والفوضـى بأـا              3القبح والنظام انعدام الفوضى   

.841. املرجع السابق، ص،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
تـاريخ   32. حبث منـشور علـى اإلنترنـت، ص       ) تعريف الصحة ( املدخل إىل الطب املندمج، الدرس الرابع       )  دروس( منصف املرزوقي،    -2

.http//www.Moncef Marzouki.net /IMG/ doc.madkhal2 .doc: املوقع2008-4-19:اإلطالع
.34.، صمنصف املروزوقي، املرجع السابق-3
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سة ليست تعريفاً بقدر ما هي هروبا منه؛ ألن الشيء ال يوصـف             فاملطابقة املعكو ... انعدام النظام اخل    
.بنقيضه وإنما خبصائصه الذّاتية

إىل حتديد مدلول احلق يف سالمة اجلسم يف إطار صحة الكائن البشري،             الطب التقليدي ذهب  
يتمتـع  هي احتاد مادة اجلسم جبميع جزئياته وقدراته على اإلدراك، والشخص املعاىف هو الذي       "فالصحة  

". بسالمة اجلسم يف جمموع هذه العناصر على حنو حيقق االنسجام واملالئمة بينها
قدرة اجلسم على استغالل اجيابيات احمليط وتطويـق سـلبياته           ":وتعرف الصحة كذلك بأا   

بفضل برنامج جيين سليم واستراتيجيات فردية مالئمة وذلك لتحقيق جزء أو كل من األهداف احلياتية               
".و حالة الرضى عن درجة فعالية هذا اجلسمأ/و

أما املرض فهو عجز مؤقت أو ائي للجسم عن حتقيق كلّ أو جزء من أهدافه احلياتية  خللل يف                   
أو حالة من القلق جتاه فعاليـة  /أو لضغط كبري يف احمليط و   /أو االستراتيجيات الفردية و   /الربنامج اجليين و  

1".هذا اجلسم

خيتص به الطب اإلكلينيكي حيث يتحقق املساس بأجزاء اجلسم بإحـداث            وهناك إطار عملي  
وتتميز الصحة خباصية النسبية فهي ختتلف من شـخص         . جروح سواء كانت جروح بسيطة أو خطرية      

.2آلخر ويف فترات زمنية معينة وتتباين بني فترة الشيخوخة والشباب
كن بتجاوزه وصف الفعـل بأنـه       وخيتلف الطبيب يف وضع حدود الصحة ملعرفة احلد الذي مي         

وجيـدر  . اعتداء على الصحة فريى البعض بأن الفعل يعد مساساً بالصحة إذا مس حقه يف العناية الطبية               
:التمييز هنا بني نقاط معينة

حق الشخص يف محاية صحته ضد األخطار اخلارجية كاألدوية وتلوث البيئة-1
ة وذلك بتهيئة خدمات الصحية كافية تـستوعب        حق اإلنسان يف وجود تنظيم يعىن باملسائل الصحي       -2

.جماالت الصحة للنهوض بصحة اتمع عن طرق العناية الطبية الكاملة
وللقيام ذا الدور البد من تبين سياسة صـحة         . 3حق األفراد يف التأمني الصحي من األخطار املهنية       -3

. عاية الصحيةمتمثلة يف توزيع املوارد الطبية، وتوفري املستوى املالئم من الر
وحلماية هذا احلق تنشأ العالقة ما بني الطبيب واملريض وهي عالقة إنسانية، وقانونية توجـب               
على الطبيب االهتمام باملريض وبذل العناية اليت تقتضيها أصول مهنة الطب، والتزام الطبيـب يف هـذا                 

دكتوراه دولة مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري والقانون املقارن والشريعة اإلسالمية، أطروحة لنيل                -1
.32.، ص1997-1996، يف القانون اجلنائي

.32.، صالسابقاملرجع، ...احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم مروك نصر الدين، -2
33.املرجع، صنفس -3
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وقد أصبح من املمكن مـساءلة      . ضاال هو التزام ببذل عناية واالهتمام بتقدمي العالج املناسب للمري         
األطباء عن األخطاء اليت تصدر عنهم أثناء مزاولتهم ملهنة الطب، ومن املتصور مساءلتهم عن مثل هـذه              

وقد أدى زيادة الوعي لدى األفراد إىل رفع دعاوى على األطباء ملطالبتهم بـالتعويض عـن                . األخطاء
وإذا كـان    .1منهم أثناء قيامهم ومزاولتهم املهنـة      األضرار اليت حلقت م نتيجة األخطاء اليت صدرت       

تعريف احلق يف سالمة اجلسم عند األطباء ينفصل عن مفهوم الصحة اجلسدية فما مفهومه عند رجـال                 
القانون؟

الفرع الثانـي
تعريف احلق يف سالمة اجلسم يف القانون

هذا اخللط إىل تباين مما يالحظ أن بعض املصطلحات ختتلط بفكرة احلق بصفة عامة، وقد أدى
فنجد أن البعض نظر إليه من زاوية كونه من . املدلوالت اليت أعطيت ملفهوم احلق يف سالمة اجلسم

بينما نظرت إليه طائفة من الفقه باعتباره رابطة يعترف ا النظام القانونـي ) أوال(احلريات األساسية 
.على النحو الذي سنتناوله تفصيالً) ثالثاً(واعتربه البعض اآلخر مصلحة لصاحبه ) ثانياً(

احلق يف سالمة اجلسم من احلريات األساسية : أوال
حركة اإلرادة اإلنسانية وحتررها من العوامل املقيدة أو املعدمة هلا يف " إن مدلول احلرية يعرب عن 

يأيت ما يشاء من واحلريات أمناط خمتلفة تتكون من رغبات اإلنسان يف أن ". أن تتخذ من املواقف ما تريد
يف حتديده ملاهية احلق ويف سالمة اجلسم إىل 2وقد ذهب البعض. أعمال دون أن مينعه القانون من إتياا

ويف ذلك محاية لإلنسان يف ماديات . اعتباره من احلريات األساسية اليت يتمتع ا اإلنسان ويرخص له ا
3.هدف حتقيق األمان التام للكائن البشريجسده ومعنوياته وصوال لتحقيق إطار من احلماية تست

1789ويستند هذا الرأي إىل ما ساقته املادة الرابعة من إعالن حقوق اإلنسان الفرنسي الصادر 
كما أدمج اإلعالن بني ".قدرة اإلنسان على إتيان عمل ال يضر باآلخرين" يف حتديده ملفهوم احلرية بأا

أن لكل إنسان حق التمتع مجيع احلقوق واحلريات الواردة يف : " ية منهمفهوم احلرية واحلق يف املادة الثان

منشور علـى اإلنترنـت،      2005-1-1يف   235نادر شافـي، الطبيب بني الرسالة واملساءلة، حبث منشور على جملة اجليش اللبنانية، العدد             -1
http://www.lebarmy.gov.lb/PrintArticle.asp?id=6814:املوقع2008-4-17:تاريخ اإلطالع1:ص

2 - Garbonnier, J, Droit civile- Part 1- Paris 1936, p.235.

85.، ص2008الفكر والقانون باملنصورة، مصر، عصام أمحد حممد، النظرية العامة للحق يف سالمة اجلسم، الد األول، دار : مقتبس عن
.1.اهلامش

.85.، صنفس املرجع-3

http://:@www.lebarmy.gov.lb/PrintArticle.asp?id=6814
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مما مفاده وحدة األصل بني احلق واحلرية، وذلك أن احلرية هي األصل العام لكل " هذا اإلعالن 
. 1احلقوق

نالحظ أن هذا الرأي أخلط بني مفهوم احلرية واحلق؛ إذ ال ميكن التسليم ذه النظرة؛ ألن 
ب احلرية التامة لصاحب احلق يف السالمة اجلسدية يؤدي إىل تقرير سلطته املنفردة يف القول بوجو

التصرف يف جسده كما يشاء، وهو األمر الذي يتعارض والقواعد املستقرة يف األنظمة القانونية واليت ال 
لك اجلسد تعترف بكامل احلرية وإطالقها؛ إذ أن هناك أنواعا من القيود االجتماعية اليت ترد على ذ

والنتيجة يف كل ذلك . باعتبار صاحبه عضو يف اتمع، واإلخالل بسالمته خيل بتركيبة البناء االجتماعي
أن تقرير تلك املكنة لصاحب احلق يف السالمة اجلسدية ال تعين استهداف مصاحل وغايات شخصية له 

جمموعة من القيود على مجيع فحسب، بل هي ترتبط أيضاً بالنظام العام يف اتمع، ذلك الذي يلقي
.التصرفات اليت ترد على اجلسم

احلق يف سالمة اجلسم رابطة قانونية: ثانياً
إىل القول بأن حتديد مفهوم احلق بصفة عامة يقتضي حتليل عناصره؛ 2ذهب رأي آخر يف الفقه

فاحلق يف مفهوم . تشاةوبياا درءاً لكل اختالط بني هذا املفهوم وغريه من األوضاع املتماثلة أو امل
رابطة قانونية مبقتضاها خيول القانون شخصاً من األشخاص على سبيل االنفراد " أنصار هذا الرأي

مبنطق -فاحلق يف سالمة اجلسم". واالستئثار التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معني من شخص آخر
حيكمها القانون ويعترف بوجودها عبارة عن رابطة مفترضة بني الشخص وكيانه اجلسدي-هذا االجتاه

.3النظام القانوين ومن هنا تسبغ على الرابطة صفة املشروعية
كما أن هذه الرابطة القانونية ختول صاحبها سلطة االستئثار والتسلط على سبيل االختصاص 

قة يؤخذ على هذا الرأي إهداره ملفهوم فكرة احلق وإنكارها على طائفة احلقوق اللصي. واالنفراد
بالشخصية، كما أن افتراض الرابطة القانونية بني الشخص وكيانه اجلسدي حيلة قانونية غري مقبولة يف 

.4هذا اإلطار
فقد خول أنصار هذا االجتاه لصاحب احلق على وجه -السابق الذكر-وتفريعاً عن التعريف

ن للشخص بناء على هذه وبالتالـي يكو. االنفراد والتسلط سلطة االستئثار جبسده والتسلط عليه
السلطة احلق يف التصرف يف كيانه اجلسدي على النحو الذي يراه، ومن مث فالشخص الذي يقدم على 

.88.، صالسابقاملرجع، عصام أمحد حممد- 1
..437. ، ص1971حسن كرية، املدخل إىل القانون، بدون دار النشر، اإلسكندرية، - 2
.           437. ، صنفس املرجع- 3
.437.، صنفس املرجع- 4
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االنتحار أو يقوم ببتر عضو من أعضائه ختلصا من أداء اخلدمة الوطنية أو يعوق أداء دوره االجتماعي 
ليه ال ميكن التسليم كذلك ذا الرأي فجسم وع. 1املنوط به؛ ال ميكن متابعته باجلزاء على تلك األفعال

قال رسول . اإلنسان هبة ربانية من الواجب محايتها، ودليلنا يف ذلك ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه
" اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده يتوجأ به يف بطنه يف نار جهنم : 

سه بسم فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم، خالداً خملداً فيها أبداً ومن خالداً فيها أبداً، ومن قتل نف
.2"تردى من جبل فقتل نفسه، فهو مترد يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبداً 

فالواجب على اإلنسان احملافظة على كرامته اجلسدية والنفسية وحيرم عليه تغيري هيكل جسده 
إال مبا أذن له، ملصلحة فردية هو الشخص يف حد ذاته وملصلحته القومي، وال جيوز له التصرف فيه 

.  االجتماعية اليت تتمثل يف االلتزامات املنوطة به، وكلتا املصلحني يقررمها القانون وحيميهما
احلق يف سالمة اجلسم مصلحة حيميها القانون: ثالثاً

مصلحة "-جلسم بصفة خاصة واحلق يف سالمة ا-ذهب البعض إىل القول بأن احلق بصفة عامة 
واملصلحة فكرة غائية وهي السبب املؤدي إىل جلب املنفعة بالنسبة لصاحبها، . 3"يعترف ا القانون 

ولذلك قيل بأن املصاحل هي املصدر املادي للقواعد القانونية اليت تنشئ احلقوق وتبدو مصدراً غري مباشر 
.4هلا

يست كل املصاحل تعد حقوقاً بالتحديد سالف البيان؛ وإذا كانت املنافع تعد مصاحل لألفراد فل
ذلك أن املصلحة قد حتقق لصاحبها من خالل وجهة نظر شخصية، ولكنها ال ترقى إىل مرتبة احلق 

وعليه فاملصلحة شيء حيقق منفعة لإلنسان وحق اإلنسان فيها هو . املعترف به من قبل النظام القانوين
فعة؛ ذلك أن احلق حيمي املوضوع الذي حيقق منفعة اإلنسان، ولكن احلق تقرير اتمع محايته لتلك املن

خيتلف عن املنفعة؛ إذ ليست كل املصاحل تشكل حقوقاً؛ ألن فلسفة القانون هي اليت حتدد أياً من املصاحل 
ن جيب أن تناهلا احلماية القانونية، وغالباً ما تكون املصلحة قيمة حتدد من خالل نظرة اتمع يف زما

ولذلك فإن احملافظة على الصحة وسالمة جسم اإلنسان تشكل قيمة ال بد للقانون من . ومكان معينني
احترامها؛ والنص عليها كحق حيمي منفعة يف إطار احملافظة على مصلحة عامة جوهرها الصفة 

قوض بناء االجتماعية؛ ألا تتعلق بعضو يف البنيان االجتماعي للمجتمع والقول بغري تلك احلماية ي

.100.م أمحد حممد، املرجع السابق، صعصا- 1
.181.رواه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما خياف منه، اجلزء السابع، املرجع السابق ص- 2
.10.، ص1978عثمان سعيد عثمان، استعمال احلق كسبب لإلباحة، رسالة دكتوراه، القاهرة، --3
.2204.، ص1971يف الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه، القاهرة، حسان حامد حسان، نظرية املصلحة- 4
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اتمع، وإذا كانت مصلحة الشخص تتعلق بسالمة جسمه، إال أن هذه املصلحة ال بد وأن ينظر إليها 
.1من زاوية حتقيقها للمصلحة االجتماعية وذلك يف جمتمع متحضر وقواعد قانونية مثالية

لى واحلق يف سالمة اجلسم ع-إىل حتديد مفهوم احلق بصفة عامة2لقد اجته الفقه احلديث
استئثار بقيمة معينة مينحها القانون لشخص ويعترف له ا يف مواجهة الغري ويقرر " على أنه-اخلصوص

".هلا احلماية القانونية 
االستئثار ومفاده االختصاص بقيمة معينة دون سائر " والعنصر األول للحق يف هذا الرأي هو 

اص واالنفراد مبيزة على شيء والذود االختصأوهلا: ويتفرع عن هذا العنصر شعب ثالث". الناس
والدفاع عنها، وهنا املصلحة تكون نتاج هذا االنفراد، وهي غري مرتبطة باإلرادة ومن مث فاالنفراد بامليزة 

حمل هذا االختصاص وهي قيمة معينة؛ قد تكون قيمة وثانيها. اليت مينحها القانون تثبت لفاقدي التمييز
د، وقد ترد على الكيان املادي أو املعنوي لإلنسان كسالمة اجلسم واحلياة مالية أو غري مالية وقد تتعد

.   3صاحب هذا االختصاص وهو الذي يتمتع مبزايا تلك القيمة، وغالبا هو اإلنسانوثالثها. واحلرية
أما العنصر الثاين للحق هو محاية القانون فبدون هذه احلماية ال يعد اختصاص اإلنسان مبيزة 

؛ ذلك أن إسباغ احلماية القانونية على تلك امليزة تقلب مكنة االستئثار ا من حالة واقعية إىل معينة حقاً
وضابط إسباغ . حالة قانونية وال تسبغ تلك احلماية إال جلدارة هذا االستئثار واالختصاص حبماية املشرع

افقت تلك احلماية مع صاحل اتمع محاية املشرع لتلك امليزة باحلماية القانونية هو مصلحة اتمع، فإن تو
.4ووسيلة محاية اتمع لتلك امليزات هي الدعوى القضائية. أسبغ املشرع محايته
تنطلق أساسـا مـن      رجل القانون إن مدلول احلق يف سالمة اجلسم من وجهة نظرة          ومن هنا ف  

حممد عيد "عرف الدكتور   وعلى ضوء ذلك ي   ... فكرة احلق الذي يعرف بأنه املصلحة اليت حيميها القانون        
املصلحة القانونية اليت حيميها القانون يف أن يظل اجلسم مؤديا كل           :" احلق يف سالمة اجلسم بأنه    " الغريب

وظائفه على النحو العادي الطبيعي، حىت ال تتعطل إحدى الوظائف ولو كانت أقلها أمهيـة، أو كـان                  
ويعرفـه   5".النحو الذي حددته القوانني الطبيعيـة      التعطيل وقتيا، ويف أال تنحرف يف كيفية األداء على        

االسـتئثار بتكاملـه     –يف حدود القانون     –مركز قانوين خيول شاغله     " " عصام أمحد حممد  " الدكتور  

.90.عصام أمحد حممد، املرجع السابق، ص-1
ال توجد دار النشر، بد احلي حجازي، مذكرات يف نظرية احلق، ع؛ 7.، ص1950عبد املنعم فرج الصدة، نظرية احلق يف القانون، القاهرة، - 2

.92.حممد، املرجع السابق، صعصام أمحد ؛ 15.، ص1951القاهرة، 
.92.عصام أمحد حممد، املرجع السابق، ص-3
.93.نفس املرجع، ص- 4
.842. املرجع السابق، ص،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-5
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ويتمثل احلق يف سالمة اجلـسم  ". اجلسدي، واملستوى الصحي الذي يعايشه، وبسكينته البدنية والنفسية       
ن الصحة وبالتكامل اجلسدي وأي فعل ينقص من هذه السالمة يعترب           أن حيتفظ اإلنسان مبستوى م    " يف  

أن يتحرر صاحبه من كل أملَ مل يكن موجوداَ مـن           " كما أن سالمة اجلسم تعين أيضـا       ". اعتداء عليه 
لذا ميكن القول بأن حق اإلنسان يف سالمة جسمه         ". قبل أو الزيادة من مقدار أمل كان اين عليه يعانيه         

:الثةله جوانب ث
I.حقه يف االحتفاظ مبستواه الصحي.

II.حقه يف االحتفاظ مبادة جسده.
III.1.حقه يف التحرر من اآلم البدن

مشتمال على اجلانب الفردي أو -وفق التعريفات اليت ذكرنا-أن احلق يف سالمة اجلسم مل يعد 
هو مصلحة ذات قيمة اجتماعية كذلك، فاحلق يف سالمة اجلسم يعترب على قيمة فردية فحسب، وإمنا 

طبيعة مزدوجة حيميها املشرع ويعترف ا للفرد، كما يعترف ا يف نفس الوقت للمجتمع الذي يعيش 
مصلحة حيميها القانون يف أن يستمر اجلسم :"فيه، لذلك نقترح أن يعرف احلق يف سالمة اجلسم بأنه

ن يتحرر من مجيع اآلالم البدنية مؤدياً وظائف احلياة على حنو طبيعي، وأن حيتفظ مبادته اجلسدية، وأ
ومن خالل هذا التعريف يتبني أن للحق يف ." والنفسية، والنهوض بالوظيفة االجتماعية املنوطة به

وهو ما سنتناوله فيما . سالمة اجلسم البشري طبيعة يتصف ا ويتميز ا عن غريه من املصاحل القانونية
:  يلي

املطلب الثانـي
مة اجلسمطبيعة احلق يف سال

اختلف الفقه يف حتديد طبيعة احلق يف سالمة اجلسم فهل يتصف بوصف الفردية أم االجتماعية ؟              
. ذلك أن احلق يف سالمة اجلسم من طائفة احلقوق اللصيقة بالشخصية، ما جيعله يتميز بالطابع الفـردي                

معهم االلتزامات االجتماعيـة     غري أن اإلنسان بالنظر إىل كونه إنسانا يعيش يف اتمع مع غرية ويتبادل            
ويقوم بوظائف يهم اقتضاؤها من شخص معاىف يتمتع بكامل عناصر السالمة اجلـسدية ضـمن هـذه     

.2اموعة

.288.، ص1976عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -1
.38.، املرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم -2
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وهلذا فإن املساس بسالمة اجلسم يؤدي إىل ايار البنيان االجتماعي باإلضرار بأحد أعضائه ومن              
الفرع (مث الطابع االجتماعي للحق يف سالمة اجلسم   ) الفرع األول ( هنا جيدر التعرض إىل الطابع الفردي       

: فيما يلي) الثانـي
الفرع األول

الطابع الفردي للحق يف سالمة اجلسم
إن احلفاظ على مادة اجلسم واستمراره يف أداء وظائفه على حنو طبيعي هي مصلحة فردية 

ترتب عن الطابع الفردي للحق بالدرجة األوىل لصاحب االختصاص؛ أي الفرد باعتباره حقاً شخصياً م
مث ) أوال(وعليه ينبغي دراسة خصائص الطابع الفردي للحق يف سالمة اجلسم  . يف سالمة اجلسم

:فيما يلي) ثانياً ( مضمون الطابع الفردي للحق يف سالمة اجلسم 
خصائص الطابع الفردي للحق يف سالمة اجلسم: أوالً

وهذه األخرية تتميز بطابع فريـد      . 1اللصيقة بالشخصية يعترب احلق يف سالمة اجلسم من احلقوق        
وهذه احلقوق على العموم تنصب على مقومات وعناصـر  . بأن ليس هلا حمل خارج صاحب احلق نفسه      

وبذلك فإن هذه احلقوق    . الشخصية ذاا، يف مظاهرها املختلفة، وهي تثبت لكل شخص لكونه إنساناً          
.2سواءيتمتع ا املواطنني واألجانب على حد

ونظراً الرتباط هذه احلقوق مبقومات وعناصر الشخصية مسيت باحلقوق اللصيقة بالشخصية أو            
احلقوق الشخصية، وتتقرر للمحافظة على الكيان املادي واملعنوي وبدوا ال يكون اإلنسان آمناً علـى               

املساس بالكيان املادي حرياته ونشاطه، على أن هذه احلقوق ال ميكن حصر ما يتفرق عنها، إال أن أمهها        
. 3واملعنوي للشخصية

يرى البعض أن الطبيعة القانونية حلق اإلنسان على جسمه هو حق ملكية ويقرون أنصار هذا االجتاه على أمهية مسعاهم يف كون هـذا احلـق                          -1
سخرة املقنعة، كما يكسب الشخص حقاً يف منع الغري من املساس جبسده وذلـك مبوجـب   تتضح آثاره اإلجيابية يف حظر العبودية واالسترقاق وال       
.النصوص اليت متنع استعمال القسوة واإلكراه والتعذيب

أما موقف الفقه اإلسالمي بالنسبة مللكية اإلنسان جلسمه فهو ال يعترف لإلنسان ذه امللكية ويؤكد على حقيقـة ال تقبـل اجلـدل أو     
.أن جسم اإلنسان هو ملك خلالقه، وال ميلك اإلنسان التصرف فيه إال لضرورة ستكون حمل دراسة فيما بعدالنقاش ب

ويرى البعض أن حق اإلنسان على جسمه هو حق انتفاع، ذلك أن اجلسم يعترب مبثابة الوديعة اليت استودعها اهللا لدى اإلنسان، ومـن مث         
.عليهاعليه أن يردها إليه باحلالة اليت كان 

غري أن هذا الرأي يعين وجود مالك رقبة على اجلسم اإلنساين، وال ميكن بأي حال من األحوال أن يكون حق اإلنسان على جسمه حقاً             
.61–52. حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص. مالياً، ألنه ببساطة ال ميكن أن يوصف اجلسم بأنه شيء كبقية األشياء

.40.، ص2004يل إبراهيم سعد، حممد حسن قاسم، املدخل إىل القانون، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، نب-2
.41.ص،نفس املرجع-3
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كما أنه من أحد احلقوق اللصيقة بالشخصية احلقوق اليت ترمي إىل محايـة اجلانـب املعنـوي                
وهلذا استقرت القوانني يف معظـم  . كالشرف والكرامة وهي ال تقل أمهية إن مل تزد عن املقومات املادية           

طريق رصد العديد من احلقوق اليت ال ميكـن حـصرها يف        الدول على كفالة احترام هذه املقومات عن        
.1سبيل حتقيق هذه الغاية ومن ذلك احلق يف االسم واحلق يف اخلصوصية

ويعين أن الشخص له احلق يف أن حيدد        " احلق يف السرية  "فاحلق يف اخلصوصية أو كما يطلق عليه        
صوصيات الشخص وعـدم جعلـها      كيفية معيشته كما يروق له وميكن هذا احلق احملافظة على سري خ           

عرضة أللسنة الناس أو أن تكون موضوعاً لصفحات اجلرائد، ومن بني احلقوق احلق يف الصورة علـى                 
اعتبار أن نشر الصورة مأخوذة بكامريا الفيديو يف شقة مرتل يعد خرقاً لسرية احلياة اخلاصة، وتـدخل                 

احلق املعنـوي للمؤلـف علـى إنتاجـه         صمن هذه احلقوق احلق يف حرمة املسكن واحلق يف السرية و          
:ويتميز احلق يف سالمة اجلسم مبا تتميز به احلقوق الشخصية كما يلي. 2...الفكري

I.حقوق أساسية
تعترب حقوق أساسية ألا حقوق سابقة يف وجودها على مجيع احلقوق اليت يتمتع ا البـشر يف                 

ضرورية لكل فرد وأساس لوجوده وختتلـف  مجيع الدول وكل اتمعات وعلى مر األزمنة وهي الزمة و   
.عن احلقوق األخرى اليت ترد على األموال

II.حقوق مستمدة من الشخص
إن هذه احلقوق من حيث املبدأ تنبع من اإلنسان ذاته وتنشأ من اللحظة اليت يصبح فيها متمتعـا        

انية وهلا مظاهر مادية    حبقوقه املدنية من بدء حياته حىت انتهائها كما تستمد من مقومات الشخصية اإلنس            
احلـق يف احليـاة     ( وفكرية واجتماعية حيث يتجلى اجلانب املادي يف الشخصية يف اجلسم والـروح           

).والسالمة البدنية
III.حقوق مطلقة

تعترب حقوق الشخصية حقوقاً مطلقة؛ ألنه حيتج ا على اجلميع ويتمتع األفراد ذه احلقوق على            
. قدم املساواة

.47.ص،نبيل إبراهيم سعد، حممد حسن قاسم، املرجع السابق-1
. ، ص1996انونية، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر، جالل علي العدوي، رمضان أبو السعود، حممد قاسم، احلقوق وغريها من احلقوق الق       -2

340.
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IV.لشخصيةحقوق مالزمة ل
يف وجودهـا    1تعترب حقوق الشخصية حقوق مالزمة لشخصية كل إنسان ألا ال تنفصل عنها           

:  ويؤدي هذا املبدأ إىل النتائج التالية. 2من بدء احلياة وحىت ايتها وقد متتد إىل اجلثة بعد الوفاة
وتنقـضي  إن احلق يف سالمة اجلسم باعتباره من احلقوق اللصيقة بالشخصية يستتبع الـشخص      

ومن هذا املبدأ تأكد بأن هذه احلقوق كقاعدة هامة ال تنتقل بعـد مـوت               . بوفاته وانقضاء الشخصية  
.الشخص عن طريق املرياث إىل الورثة

ما دام أن هذه احلقوق تكتسب صفات الشخصية فهي تدخل ضمن مفهوم احلقوق غري املالية ألا           .1
.ال تقوم باملال ابتداء

ابلة للسقوط أو االكتساب بالتقادم، فهذه احلقوق ال تسقط بعدم االستعمال           إن هذه احلقوق غري ق    .2
.مهما طال األمد

إن هذه احلقوق وإن كانت حبسب األصل ال تقوم باملال إال أنه يف بعض األحيان تـستتبع هـذه                   .3
. 3احلقوق آثاراً مالية إذ أن االعتداء عليها يولد ألصحاا حقاً مالياً يف التعويض

طليعة احلقوق املكرسة حلماية الكيان املادي لإلنسان احلق يف احلياة واحلق يف سالمة              يأتـي يف 
ومبقتضى هذا احلق متكن صاحبها من محاية كيانه املادي يف مواجهة الغري مبنع اآلخرين              . بدنه أو جسمه  

.من املساس جبسمه أو بأعضائه املختلفة أو االعتداء عليه دون مسوغ قانوين
مون الطابع الفردي للحق يف سالمة اجلسممض: ثانياً

إن مضمون احلق يف سالمة اجلسم يتمثل يف مصلحة الفرد اليت حيميها القـانون يف أن يظـل                  
ويعد مساسا باجلسم نقيض ذلك عن طريق تعطيل . اجلسم مؤديا كل وظائفه على النحو العادي الطبيعي     

سالمة اجلسم أن يظل اجلسم على حالته الطبيعية فحسب بـل            وظائفه العضوية تعطالً كامالً، وال يعين     
معناه استمراره يف أداء وظائف احلياة على حنو طبيعي وبأن يظل اجلسم كامال غري منقوص، وبأن يتحرر              

وما ميكن أن نستنتجه من هذا هو أن الطابع الفردي للحق يف سالمة اجلسم ينـسجم              . من اآلالم البدنية  
:القانون للحق يف سالمة اجلسم، يف بيان عناصر هذا احلق املتمثلة يفمتاما مع فكرة رجل 

.استمرار األداء الطبيعي لوظائف األعضاء·
.التكامل اجلسدي·

لكل من وقع عليه اعتداء غري مشروع يف حق من احلقوق املالزمة للشخصية أن يطلب وقف هذا                 :" من القانون املدين اجلزائري    47تنص املادة    -1
".االعتداء والتعويض عما قد يكون قد حلقه من ضرر

.70-69.مسي، املرجع السابق، صحبيبة سيف سامل راشد الشا-2
.55. نبيل إبراهيم سعد، حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص-3
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. التحرر من اآلالم البدنية·
I.استمرار األداء الطبيعي لوظائف األعضاء

إذا أمل تؤدي أعضاء اجلسم وظائفها أداء طبيعياً إذا كان الشخص يتمتع بالصحة، وختتل
ولكل شخص احلق يف أن حيتفظ باملستوى الصحي الذي يتمتع به ومن أجل ذلك " املرض"بالشخص 

فإن كل فعل يترتب عليه نقصان يف هذا املستوى يعد مساساً باحلق يف سالمة اجلسم سواء حتقق عن 
يعانيه من قبل طريق إحداث مرض مل يكن موجوداً من قبل أو الزيادة يف مقدار مرض كان اين عليه 

فكل وسيلة تؤدي إىل تعطيل بعض أعضاء اجلسم أو أجهزته . وال أمهية للوسيلة اليت تنال من الصحة
الداخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية تعطالً تاماً أو مؤقتاً يتوافر ا املساس بسالمة اجلسم ولو مل يترتب 

.1على استعماهلا آثار ظاهرة
بالسري الطبيعي لوظائف األعضاء ينسحب من نقطتني أساسيتني مها ومن هنا فإن معىن االحتفاظ    

.الصحة واملرض
على أا حالة التوازن النسيب لوظائف اجلـسم         Perkins" بركرت"الصحة كما يعرفها العامل     

.وأن هذه احلالة تنتج من تكييف اجلسم مع العوامل الضارة اليت يتعرض هلا
حالة من اكتمال "يف ديباجة الدستور 1948العاملية عام فالصحة كما تعرفها منظمة الصحة

. 2"السالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، ال جمرد انعدام املرض أو العجز
إن الصحة يف مفهوم املنظمة الصحية العاملية ليست جمرد اخللو من املرض أو العاهة ولكنها تعين 

لقوة يف وظائفه أعضائه جتعله يتحمل ما قد يتعرض له الصحة اإلجيابية وهي أن يتمتع الفرد برصيد من ا
وحتقيق الصحة اإلجيابية يستلزم أن يكون نظام احلياة الشخصية . من مسببات كثري من األمراض

.3والظروف البيئية والعوامل السائدة يف اتمع عوامل تساعد على حتسني الصحة
اجلوانب الثالث البدنية والعقلية واالجتماعية يؤكد هذا التعريف االرتباط والعالقة الوثيقة بني

للصحة وأن أي خلل من أحدمها يؤثر سلبياً يف اجلانبني اآلخرين وبالتايل يؤدي إىل خلل يف حالة 
.4الصحة

.844.املرجع السابق، ص،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
ان جبامعـة منيـسوتا،   مركز حقوق اإلنـس  " احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه        " ديفيد أملييدا، روبرت برلني، دليل دراسي      -2

:، املوقع2008-5-1:، دليل منشور على اإلنترنت تاريخ اإلطالع2002
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic

: املوقـع 2008-01-28تاريخ اإلطـالع  1: إبراهيم الصياد، النظرية الطبية اإلسالمية يف الوقاية والعالج، حبث منشور على اإلنترنت، ص    -3
http://www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html

19.حممد توفيق خضري، املرجع السابق، ص-4

http://:@www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
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ويتفق هذا املفهوم احلديث للصحة مع مفهوم الصحة يف اإلسالم اليت تنبثق من معىن  
رض تتحقق بعمارا ومحايتها وإصالحها واملؤهالت اليت االستخالف، ذلك أن خالفة اإلنسان يف األ

منحها اهللا لإلنسان لتمكنه من أداء وظيفة اخلالفة هي العقل واإلرادة احلرة وقوة البدن، وهذه نعم من 
اهللا عز وجل البد من توظيفها فيما يرضي اهللا تعاىل حىت تكون حياة الفرد عبادة، فالصحة والعافية نعمة 

:ونظرة اإلسالم للصحة يف ضوء االستخالف تتكون من ثالثة مستويات. داية إىل اإلميانتلي نعمة اهل
.هو بناء اجلسم وحتسني الصحة: املستوى األول·
.محاية الصحة من الضعف واألمراض وهو ما يعرف بالطب الوقائي: الثايناملستوى·
. 1بالطب العالجي والتأهيلإصالح البدن من األمراض والعجز وهو ما يعرف: املستوى الثالث·

على اعتبار أنه إحدى االثنني املكونني ملعىن االحتفاظ بالسري الطبيعي لوظائف -أما املرض 
خلل يعتري بعض أعضاء اجلسم فيعطلها متاماً أو يعوقها عن " وهو. فهو نقيض الصحة-األعضاء

2".سواء كان دائماً أو عارضاًمباشرة وظيفتها على الوجه األكمل ويتحقق يف اخللل معىن املرض 

حالة اختالل التوازن النسيب لوظائف اجلسم وأنه حالة دون السالمة " أيضاً بأنه 3ويعرف املرض
".والكفاية املتوسطة، كما أنه قد يكون ظاهراً أو غري ظاهر

ردة فاملرض الظاهر فهو األعراض اليت يشكو منها املريض ويشعر وتبدو عليه عالماا للعني ا
...الضعف العام، البتور اجللدية: مثل

واملرض غري الظاهر يكون عندما يشكو املريض من أعراض غري واضحة ولكن ميكن للطبيب 
.4...الدم، البول، البصاق، األشعة التشخيصية: اكتشاف املرض بعالمات سريرية وبالفحوصات احليوية

.1.السابق، صإبراهيم الصياد، املرجع-1
حة سواء كانت نفسية أو عقلية أو بدنية هي اخللو من املرض، حيث يوصف              أن هذا التعريف يوصف بأنه شامل على عكس من يقول بأن الص           -2

هذا التعريف بالضيق واحملدودية، ذلك أن اخللو من االضطرابات النفسية أو البدنية أي كانت ال تعين الصحة، فـاملعروف أن املـرض اجلـسمي أو     
رد به ويزداد االضطراب البدين من الناحية الكمية حيت يـصل إىل مرحلـة              النفسي ال يأيت فجأة كما يتوهم البعض ولكن ينمو وقد ال حيس به الف             

وهنا فقط يتضح اخللل أو املرض، فهناك العديد من األشخاص اخلاليني من أعراض املرض ولكنهم غري قادرين على حتقيـق    ) املرض  ( التغيري الكيفي   
أشرف حممد عبد الغين، أميمة حممـود الـشربيين، الـصحة           . و احلياة االجتماعية  العالقات االجتماعية الطيبة مع غريهم من الناس سواء يف العمل أ          

.16-15.، ص2003النفسية بني النظرية والتطبيق، ال توجد دار النشر، 
واليت ) multiples causes ( يعتقد العاملون يف جمال الصحة العامة مبصداقية النظرية احلديثة أو نظرية األسباب واملؤثرات املتعددة للمرض -3

تقول أن حدوث املرض أو درجة احلالة الصحية للفرد أو اتمع هي نتيجة تفاعل عدة عوامل أو مؤثرات أو أسباب تعمل كل منها يف اجتاه معـني                 
.قد يكون إجيابياً ليمنع حدوث املرض أو سلبياً ليساعد على حدوث املرض

القدمية اليت كانت تفترض أن املرض ينـتج عـن   ) single cause ( ة السبب الواحد وبذلك تدحض هذه النظرية احلديثة ما ورد يف نظري
.21. حممد توفيق خضري، املرجع السابق، ص. سبب عامل أو مؤثر واحد هو السبب النوعي

.21.حممد توفيق خضري، املرجع السابق، ص-4
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. ل كل ضرر يصيب اجلـسم كلـه أو يف جـزء منـه             واملرض يف املفهوم القانوين يتسع ليشم     
فالكدمات والسجحات وااللتهابات اخلارجية وغري ذلك من األضرار تعترب مرضاً وفقاً ألحكام املـادة              

.وما يليها من فانون العقوبات اجلزائري264
ما يصيب جسم اإلنسان أو أحد أعضائه من خلل واضطراب          " أما العجز عن العمل فيقصد به       

.1"ظائفه حبيث حيول دون املمارسة الطبيعيةيف و
ويراد به أيضاً العجز عن النشاط اجلسمي العادي لدى كل فرد ال نشاط املهنة و الوظيفة، وإال                 
لتوقف قيام اجلرمية على مرتلة اين عليه يف اتمع، وال تنفي وجود جرمية اإليذاء حيث ال تكـون لـه             

.2جلرح عجزه عن القيام بأعماهلا وهو ما ال يسوغمهنة أو وظيفة يترتب على الضرب وا
وال يشترط أن يكون العجز مطلقاً إذ ميكن أن يوجد عجز حىت ولو كانت احلالـة الـصحية                  
تستطيع القيام بعمل غري متعب وغري خطري ما دامت عاجزة عن القيام بعمل جسدي وجيب أن يكـون                  

.3عشر يوماًاملرض أو العجز عن العمل قد دام ملدة تتجاوز مخسة
يستدل على خطورة املرض باإلجراءات غري العادية اليت يستلزمها ملواجهته سـواء متثلـت يف               

فليس جمرد إحداث تغيريات عـضوية أو فـسيولوجية كافيـة          . العالج أو االحتياط أو الرعاية الصحية     
.4عاية الصحيةلتحقيق معىن املرض، فالعربة مبا يترتب عن املرض من سلوكات معينة كالعالج والر

فالعالج حق يف مقدمة احلقوق يشمل بصفة عامة مجيع املرضى الذين يتوجهون للرعاية الصحية              
.5مبا فيها فحص وتشخيص وعالج بالعقاقري أو بإجراء العمليات اجلراحية

أما الرعاية الصحة فهي اإلجراءات أو اخلدمات الصحية والطبية الضرورية للوقاية من األمراض             
وثها واالكتشاف املبكر والعالج الفوري مبا حيدث منها ومكافحتها للحد من انتشارها، وبعد             ومنع حد 

ذلك عالج املضاعفات الناجتة عن اإلصابة ا وتأهيل الفرد أو أفراد اتمع بعد الشفاء اجلسدي ليصبح                
. 6قادراً على العمل واإلنتاج معتمداً على نفسه

.42. رجع السابق، ص، امل...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم -1
.862.، ص1999رمسيس نام، قانون العقوبات، القسم اخلاص، الطبعة األوىل، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر، -2
.70.، ص2000بن الشيخ حلسني، مذكرات يف القانون اجلزائي اخلاص، دار هومة، اجلزائر، -3
.43-42.سابق، صالرجع امل، ...اجلسم مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة-4
. 50. ، ص2001دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، لطفي الشربيين، الطب النفسي والقانون، الطبعة األوىل،-5
.26.حممد توفيق خضري، املرجع السابق، ص-6
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II.التكامل اجلسدي
ق اإلنسان يف االحتفاظ مبادة جسده كاملة غري منقوصة ويترتب على ذلـك أن              وهو ما يعين ح   

كل مساس مبادة اجلسد يعد اعتداء على التكامل اجلسدي سواء كان بإنقاص جزء منها كبتر عضو من                 
جسم اين  عليه أو استرتاف كمية من دمه أو رد العبث بتماسك اخلاليا واألنسجة أو إحـداث إي                   

مادة اجلسم كإحداث ثغرة يف اجللد أو طعنه بآلة حادة أو إحداث أي تغيري مبـادة اجلـسم                  تغيري على   
.1يترتب عليه تغيري صورته العادية املألوفة كقص شعر اين

واحملافظة على مادة اجلسم تقتضي أن حيتفظ الشخص بكل جزئية من هذه املادة وتتـساوى يف                
مهيتها، وباحتفاظ اإلنسان بكل جزئية من مـادة اجلـسم   ذلك مجيع أجهزة اجلسم وأعضائه من حيث أ 

ميكن القول بأن جزئيات هذا اجلسم متكاملة على النحو الذي خلق عليه اإلنسان، ويكون بذلك أمـام                 
.2تكامل تلك األعضاء واألجهزة من الناحية املادية

وإعطـاء   ولقد بني قانون العقوبات صور عديدة للمساس بالتكامل اجلسدي كالضرب واجلرح          
املواد الضارة والعاهة املستدمية، فالضرب هو االعتداء على سالمة اجلسم عن طريق الضغط على أنسجة               

وال يشترط لتوافر الضرب أن حيدث االعتداء آثـاراً         . اجلسم أو مصادمتها بصورة ال تؤدي إىل متزيقها       
ين عليه أو أن ينـشأ عنـه        على اجلسم ككدمات أو رضوض أو امحرار باجللد أو أن يسبب أآلماً للمج            

.3مرض أو عجز
وال يقيم القانون أمهية من حيث التجرمي بني الوسائل اليت ميكن أن يتحقق ا الضرب، فال فرق                 
يف أن يستعمل عضو من أعضاء جسمه كالركل بالقدم أو بقبضة اليد أو أن يستخدم آلة منفصلة عـن                   

عما إذا كان اجلاين قام مباشرة باالعتداء على وال فرق كذلك    . جسمه، كعصا أو كعب السالح الناري     
اين عليه أو أعد الوسيلة الالزمة لذلك تاركاً حدوثها رهن الظروف كتهيئة حفرة مغطاة مبواد هـشة                 

أما اجلرح يف االصطالح الطيب عموماً هو تفرقة بني اتصال أي نسيج مـن              4.حتضرياً إليقاع اين عليه   
د أو األنسجة أو األغشية الداخلية أو الباطنية أو العضالت أو العظام نتيجة         أنسجة اجلسم سواء كان اجلل    

.5عنف خارجي

.845.سابق، صالرجع امل،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
.44.، املرجع السابق، ص...دين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم مروك نصر ال-2
.126. ، ص2000القسم اخلاص، جرائم االعتداء على األشخاص، الطبعة األوىل، ال توجد دار النشر، ،طارق سرور، قانون العقوبات-3
.127.نفس املرجع، ص-4
.107.ث عن اجلرمية، دار الفكر اجلامعي مصر، ال توجد سنة النشر، صعبد احلميد املنشاوي، الطب ودره الفين قي البح-5
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ويعرف اجلرح أيضاً بأنه كل ما ترك أثراً على جسم اين عليه ظاهرياً كان أم باطنياً مع قطع األنسجة                   
أسم خاص به ولكل نوع من اجلروح . 1أو وخز أو تسلخ أو سحج أو كدم أو شرخ يف العظام أو كسر         

، ويسمى جرح األحـشاء     "تشقق"أما جرح الغشاء املخاطي ميكن تسميته       " جرح"فجرح اجللد يسمى    
وتقسم اجلروح من الوجهـة     . أو التهتك أما جرح العظام يسمى الكسر      " التمزق العضلى "والعضالت  

:الطبية الشرعية إىل األنواع التالية
الكدمات، اجلروح الرضية، القطعية، الوخزيـة،      وتشمل التسلخات،    :اجلروح الطبية التشرحيية  ·

...النارية، الكسور
.وهي الناشئة عن أشعة أكس وعن الراديوم: احلروق النارية والسلقية والكيماوية·
.ضربة مشس واحلرارة املنخفضة أو الربد: املوت من احلرارة املرتفعة·
.املوت من اجلوع واإلمهال·
.واملرضية واألسفيسيكا العنيفةاألسفيسيكا امليكانيكية، العرضية،·
حالة التسمم وهي تعترب جروحا من الوجهة الطبية الشرعية·
2.األمراض اإلصابية كالدرن وااللتهابات الرئوية والبول السكري وغريها من األمراض اإلصابية·

ولقد قسم قانون العقوبات اجلروح من الوجهة الطبية الشرعية حسب مدة عالجها إىل ثالثـة               
فهناك اجلروح البسيطة وهي الـسجحات والتـسلخات        . ت خيتلف العقاب فيها تبعاً ملدة العالج      درجا

والكدمات وهي تشفى عادة يف بضعة أيام مامل يطرأ عليها أي مضاعفات واجلروح البسيطة هي الـيت                 
.تشفى عادة بالعالج يف مدة أقل من عشرين يوماً

يوماً وهي عادة تكـون مـصحوبة بالكـسور    مث اجلروح اليت حيتاج عالجها أكثر من عشرين    
.وعقوبتها أشد من األوىل

.3والنوع الثالث من اجلروح هي غري قابلة لشفاء الكامل وتترك عادة بعد التئامها عاهات خمتلفة
ومن صور املساس جبسم اإلنسان كما حددها قانون العقوبات إعطاء املواد الضارة وتتحقق هذه      

ه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر على صحته وتلحق ا ضرراً، وال عـربة               الصورة بإعطاء اين علي   
.4بشكل املادة الضارة أكانت صلبة أو سائلة أم غازية وأياً كان مصدرها حيواين أو نبايت أو معدين

، 1998معوض عبد التواب، الوسيط يف شرح جرائم القتل واإلصابة اخلطأ، الطبعة الر ابعة، دار املطبوعات اجلامعيـة، اإلسـكندرية مـصر،     -1
.26.ص

.107.املرجع السابق، صعبد احلميد املنشاوي، الطب ودره الفين قي البحث عن اجلرمية، -2
.108.، صنفس املرجع-3
. 129.القسم اخلاص، املرجع السابق، ص،طارق سرور، قانون العقوبات-4
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كل سلوك يقيم به اجلاين الصلة بني املادة الضارة وجسم اين عليـه             " اإلعطاء"ويقصد بكلمة   
ا اين عليه رغما عنه أو بإرادته بعد أن يومهه اجلاين بفائدا، أو أن يقوم أي شخص آخـر                   سواء تناوهل 

.حسن النية مبزجها بدوائه أو شرابه أو بدسها يف طعامه
وال أمهية لطريقة تناوهلا سواء عن طريق الفم أو األنف أو األذن أو عن طريق حقنها أو وضعها                  

.1على اجللد لتمتصها مسامات اجلسم
أما العاهة املستدمية وإن كان القانون مل يعرف العاهة املستدمية وإمنا اقتصر على جمرد ذكر بعض                

على العاهة املستدمية بأا فقد أحـد       املصري  وقد جرى تعريف قضاء النقض      . صورها على سبيل املثال   
ملستدمية تتحقق بفقـد أو     أعضاء اجلسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستدمية فالعاهة ا             

.2بعجز عضو أو جزء من اجلسم أو منفعته كانت سليمة قبل اإلصابة
إن كل ما من شأنه نقص قوة أحد األعضاء أو تقليل قوة مقاومتها الطبيعية يعترب مساس باجلسم                

رك األمر  البشري، ومل حيدد القانون نسبة معينة للنقص الذي ميكن وقوعه لتكوين العاهة املستدمية، بل ت              
. يف ذلك لتقدير قاضي املوضوع يبث فيه مبا يتبينه من حالة املصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيـب                 

ومىت أثبت احلكم أن منفعة أحد األعضاء أو وظيفته فقدت ولو قدراً جزئياً بـصفة مـستدمية فـذلك                 
.3كاف

اجلرمية إىل جناية طبقاً     ويف قانون العقوبات اجلزائري عندما ينتج عن العنف عاهة دائمة تتحول          
.4يف فقرا الثانية أو يكون االختصاص يف فصل الرتاع حملكمة اجلنايات264للمادة 

: وحتدد عناصر اجلرمية وفق هلذه املادة ما يلي
.فقد أو بتر أحد األعضاء·
.املنع من استعمال عضو·
.فقد البصر·
.فقد بصار أحد العينني دون األخرى·
. ستدميةأو أية عاهة م·

.129.، صالسابقاملرجع،طارق سرور-1
معوض عبد التواب، قانون العقوبات، ال توجد       : مقتبس عن . 1061ص 17س   1/1/1966ق جلسة    36لسنة   1199طعن مصري رقم     -2
.868. ، ص2000ر النشر، دا
. معوض عبد التواب، قانون العقوبات، املرجع الـسابق، ص        : مقتبس عن . ق 8سنة   1577طعن رقم    23/5/1938طعن مصري جلسة     -3

867.
.71. بن الشيخ حلسني، املرجع السابق، ص-4
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يستخلص مما سبق أن أبعاد التكامل اجلسدي أن حيتفظ اجلسم مبادته كاملة غري منقوصة، ويعترب               
ما خيالف ذلك اعتداء على استواءه وتكامله ويرتب املسؤولية اجلنائية، وال يغري من هذه املسؤولية رضاء                

تفرقة بـني أعـضاءه ومنتجاتـه       اين عليه، كما أن التكامل اجلسدي يقتضي أال ينال من مادته دون             
ومشتقاته ضمن ترتيب معني حبسب األولويات، بل أن مكونات اجلسم كلها على قدم املساواة سـواء                
كان العضو داخلياً أو ظاهراً وبغض النظر عن انتمائه ألحد األجهزة، العـصيب، العظمـي، التنفـسي،           

.وبعض النظر عن وظيفته
III.التحرر من اآلالم البدنية

ين حق اإلنسان يف التحرر من أآلم البدن ويتحقق اإليالم البدين ملا يلق الـشخص مـن            وهذا يع 
وعلى ذلك فإن كل فعل يسبب للمجين عليه أمل مل يكن موجوداً من قيـل أو        . أذى يف شعور باالرتياح   

ا الفعل  الزيادة من مقدار أمل كان اين عليه يعانيه يعترب اعتداء على سالمة اجلسم، سواء ترتب على هذ                
املساس بصحة اين عليه أو املساس مبادة جسده أم مل يترتب عليه شيء من ذلك مثال ذلك لوي ذراع                   

. 1اين عليه أو الضغط على عنقه أو صفعه على وجهه
فاإلنسان حينما  . ويتمثل هذا العنصر أيضاً يف احملافظة على اهلدوء والسكينة اليت يتمتع ا اجلسم            

يف بدنه، فإنه حيس بالراحة البدنية واالستمتاع مبا فطر عليه من الصحة، فضالً عن عـدم  يشعر بالسكينة   
إحساسه باآلم اليت قد يكابدها يف غياب هذه السكينة، وتتحقق حينما يكون اجلـسم حمتفظـاً مبادتـه       

تقرار وتكامله اجلسدي وباملستوى الصحي الذي يتمتع به، يتلقى صاحبه من خالله شعورا بالراحة واالس        
.2اجلسدي

وتطبيقاً لذلك يعد اعتداء على السكينة البدنية إجبار الشخص على تناول مادة كريهة املـذاق               
ولكنها غري ضارة بصحته وكذلك قذف اين عليه بكمية من املاء سواء كان نظيفاً أو قذراً أو البـصق              

.3فسية رغم تفاهة الفعليف وجهه أو فتح تيار هوائي أمام جسمه فكلها أفعال متس بالراحة الن
ولقد ثار خالف فقهي حول اعتبار األفعال البسيطة اليت حتدث آالما بدنية لدى الشخص هـل              
تدخل ضمن أفعال املساس بسالمة اجلسم، أم أا تعترب يف نظر القانون من اإلباحة ؟ ومثال هذه األفعال                  

.زينةاحلجامة والكي والوشم وخرق األذن لدى اإلناث لوضع احللي لل

.845.املرجع السابق، ص،حممد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
.46.، املرجع السابق، ص...دين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم مروك نصر ال-2
.47.، صنفس املرجع-3
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يف هذه القضية يرى بأن حتمل الشخص لتلك اآلالم ينفصل عن الئحة صـدرت               1القول األول 
.تطبيقاً لقانون العقوبات املصري

بأن عدم متابعة اجلناة عن هذه األفعال يستند إىل أا أفعال بسيطة وتافهة وقليلة               2ويرى آخرون 
لطباع والعادات اليت خترج من دائرة أفعال املساس     كما أا من ا   . األمهية وخاصة أا حتدث بني األقارب     

واملشرع اجلزائري شأنه شأن مشرعي الـدول العربيـة         . 3السكينة البدنية والقانون ال يلقي باالً للتوافه      
واإلسالمية اليت تسود فيها معتقدات خاصة وأعراف دائمة واليت جتعل من أفعال الوشم وخرق األذن من              

.    ال من شأا اإليذاء واإلضرار بالسكينة العامةأمور الزينة وليست أفعا
وال نود أن نغفل جانب السكينة النفسية إىل جانب السكينة البدنية على خنو ما بينـاه حينمـا    

فمناولة اين عليه مادة مسكرة أو خمدرة أو إطالق عيـار           . تعرضنا إىل مظاهر املساس باجلانب النفسي     
مفزع، أو ديده باستخدام القوة ضده وغريها من األفعال، تنـال بـصورة              ناري جبانبه أو إخباره بنبإ    

كما أن  . مباشرة بالسكينة النفسية للمجين عليه وحتدث خلالً بالطمأنينة النفسية لتنجر عنها آالما بدنية            
عتداء فقد يؤدي اال  . االعتداء على اجلسم ختلف آثاراً نفسية، فهناك عالقة بني الدماغ والسلوك اإلنساين           

إىل تقلصات عضلية عندما تستقبل هذه العضالت مثريات عصبية آتية من اجلهاز العصيب املركـزي يف                
اإلنسان، مما يضر بالسكينة النفسية بصورة غري مباشرة كنتيجة لبعض اجلروح الفيزيقيـة أو االعتـداء                

استمرار (دد بالعناصر الثالث وإذا كان بيان الطبع الفردي للحق يف سالمة اجلسم يتح     ... باألعرية النارية 
فإن متام احلق يف السالمة اجلـسدية ال    ) األداء الطبيعي للوظائف، التكامل اجلسدي، والتحرر من اآلالم         

.يستوي إال ببيان الطابع االجتماعي هلذا احلق، وتفصيل ذلك ما يلي
الفرع الثانـي

الطـابع االجتماعي للحق يف سالمة اجلسم
اجلسم على النحو السابق ميثل احملل القانوين؛ أي املصلحة القانونيـة حملـل              إن احلق يف سالمة   

فمن مصلحة اإلنسان أن تسري وظائف احلياة يف اجلسم على النحو الطبيعي، وأن يظـل               . جرائم اإليذاء 
وإىل جانب مصلحة اإلنسان يف سالمة جسمه اليت ال      . حمتفظاً بتكامله اجلسدي متحرراً من اآلالم البدنية      

1 - GRANDMOULIN, Le droit Egyptien indègne, 1908. T2, p.8.
.2.اهلامش. 47.، املرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم : مقتبس عن

.419.، ص1988، األحكام العامة يف القانون اجلنائي، اجلزء األول، اجلرمية، ال توجد دار النشر، دويعلي ب- 2
47.، املرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم -3
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حتتاج إىل بيان فإن للمجتمع مصلحة يف سالمة أجسام أعضائه حىت يتمكن كل منهم مـن النـهوض                  
.1بالوظيفة االجتماعية املطلوبة منه

ويتضح الطابع االجتماعي للحق يف سالمة اجلسم من طبيعة القواعد اليت تنظم األفراد داخـل               
           ا بشخصه لتشكل واجباً معينـاً ومـن        جمتمع معني، حيث تلقى على عاتق كل فرد مسؤولية يضطلع

.جمموع هذه الواجبات تنشأ للمجتمع حقوق مقابلة هلا
تتقرر للدولة مسؤولية اجتاه احلق يف سالمة اجلسم شأن باقي احلقوق فيثور التساؤل عن طبيعـة            

ر سـيان   هذه املسؤولية من حيث هي، فهل تعترب التزام بتحقيق نتيجة أم أا التزام ببذل عناية وهل األم                
بالنسبة جلميع الدول ؟ وما هي التزامات الدولة فيما خيص الرعاية الصحية ألغراض الصحة والـسالمة                

رض إىل بعض تطبيقات الطابع االجتماعي للحـق يف سـالمة اجلـسم         ـمث علينا أن نتع   ). أوالً(العامة  
).ثانياً(

مسؤولية الدولة جتاه احلق يف سالمة اجلسم: أوالً
ور الذي يقوم به الفرد داخل جمتمعه يؤثر كماً وكيفاً فيما حيصل عليه من حقوق               ال شك أن الد   

بوصفه عضواً يف اتمع وبالتايل تتقرر مسؤولية الدولة جتاه حقوق اإلنسان باعتباره عضو يف اتمـع،                
:وتتحدد هذه املسؤولية على مستويات ثالثة

. واجب االحترام·
. واجب احلماية·
.2لفعلواجب تنفيذها با·

وإذا كانت مسؤولية الدولة جتاه حقوق اإلنسان احملمية بوصفه إنساناً تعترب من قبيـل االلتـزام                
بتحقيق غاية حتقيقاً غري منقوص، فإن طبيعة مسؤولية الدولة جتاه احلقوق احملمية لإلنسان بوصفه عـضوا   

فإن طبيعة هذه احلقوق    . دولةيف اتمع حالة كون حتقيقها حيتاج إىل وجود إمكانيات ومقومات لدى ال           
باعتبارها على الوجه الغالب حقوق اقتصادية واجتماعية ثقافية يستعصى حتقيقها للكافة تكون الدولـة              
مسئولة ببذل عناية، إال أنه إذا كانت الدولة هلا مقومات وإمكانيات يف حقوق ما تتحول املسؤولية إىل                 

.3د وفقاً لظروف كل جمتمعحتقيق غاية، ومن مث فإن مسؤولية الدولة تتحد

.131. ، املرجع السابق، ص"فتوح عبد اهللا الشاذيل" عبد القادر القهوجي-1
.81.، ص2002د الكباش، احلماية اجلنائية حلقوق اإلنسان، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، مصر، خريي أمح-2
.82.املرجع، صنفس -3
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ولقد اعترف اتمع الدولـي بالتعاون الدولـي فيما بني الدول حىت ميكن محاية احلقوق ومنها              
احلق يف السالمة اجلسدية ولو تدرجييا وقطع مبا ال يدع جماالً للشك بأن أقصى ما تسمح به موارد الدولة          

كما تنص املادة الثانيـة يف فقرـا األوىل مـن           . 1وليةاملتوافرة بالفعل هي املعيار يف حتديد نطاق املسؤ       
أن تتعهد كـل دولـة      : " املعاهدة الدولية حلماية حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية على        

طرف يف العهد احلايل أن تقدم منفردة ومن خالل املساعدة والتعاون الدوليني باختاذ اخلطوات خاصـة                
قصى ما تسمح به مواردها املتوافرة من أجل التوصل تـدرجيياً للحمايـة الكافيـة           االقتصادية والفنية أل  

..." للحقوق املعترف ا يف العهد احلايل بكافة الطرق املناسبة
I.توزيع املوارد الطبية احملدودة

يفمهنيـة خـربات مـن لديهمماتوظيفيفتتمثلأخالقيةمسئوليةاألطباءعاتقعلىتقع
يكفلمبااستهالكها،ترشيدأواحملدودةالطبيةاملواردبتوزيعاخلاصةالقراراتاختاذليةعميفاملشاركة

.     املريضمصلحةمحاية

II.توفري املستوى املالئم من  الرعاية الصحية
مـن املالئماملستوىتوفرييفالعدالةحتقيقإىلترميسياساتاقتراحعلىالعملاألطباءعلى

.اتمعأفرادميعجلالصحيةالرعاية

الوقائيـة والطـرق اإلجـراءات اختيارعنداآلتية،األخالقيةاالعتباراتمبراعاةاألطباءويلتزم
: الصحيةللرعايةمالئممستوىحتقيقتضمناليتالعالجية

. العالجيالربنامجمناملريضاستفادةمدى.أ
. العالجمناملريضاستفادةاحتمال.ب
. دةاالستفاهذهمدة.ج
. العالجتكلفة.د
. 2العالجمنسيستفيدونالذيناملرضىعدد.ه

.83.صاملرجع السابق،خريي أمحد الكباش،-1
2008-4-17:تاريخ إلطالع13-12. عبد احلطاب، الوثيقة اإلسالمية ألخالقيات الطب والصحة، حبث منشور على اإلنترنت، ص-2

http://www.islamset.com/arabic/alwseka/word/Abdul%20Hattab.doc:املوقع

http://:@www.islamset.com/arabic/alwseka/word/Abdul%20Hattab.doc
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III. الرعاية الصحية االجتماعية
بشكل عام هي اإلجراءات أو اخلدمات الصحية والطبية الضرورية للوقاية من األمراض ومنـع              

وبعد ذلك  حدوثها، واالكتشاف املبكر والعالج الفوري ملا حيدث منها ومكافحتها للحد من انتشارها             
عالج املضاعفات الناجتة عن اإلصابة ا وتأهيل الفرد أو أفراد اتمع بعد الشفاء اجلسدي ليصبح قادراً                

وميكن أن تتم هذه الرعاية يف مستويات       . على العمل واإلنتاج معتمداً على نفسه وليس عالة على اتمع         
:  أربعة على التوايل

الرعاية الصحية األولية .1
اإلجراءات دف إىل ترقيه الصحة وتقويتها والوقاية اخلاصة أو النوعية للفرد من خـالل              وهذه  

.املباعدة بني اإلنسان والعوامل أو املسببات النوعية املباشرة للمرض يف ظل بيئة صحية سليمة
م يف كازاخستان عا   آملاآتاوقد أشارت منظمة الصحة العاملية كذلك اإلعالن الذي مت يف مدينة            

على أا تلك الرعاية اليت تعتمد على وسائل وتقنيات صاحلة علمياً وسليمة عمليـاً ومقبولـة                 1978
اجتماعياً وميسرة جلميع أفراد األسرة يف اتمع من خالل مشاركتهم التامة بتكـاليف ميكـن للبلـد                 

وطين،    وهي تقـرب       توفريها، وهي املستوى األول التصال األفراد واألسر واتمع بالنظام الصحي ال          
:الرعاية الصحية بقدر اإلمكان إىل حيث يعيش الناس ويعملون وتشمل على األقل العناصر التالية

.التثقيف بشأن املشاكل الصحية السائدة وطرق الوقاية منها والسيطرة عليها·
.توفري الغذاء وتعزيز التغذية الصحية·
تصريف الفضالت الـصلبة والـسائلة   (األساسياإلمداد الكايف باملياه النقية للشرب واإلصحاح·

).والغازية 
.رعاية األم والطفل مبا يف ذلك تنظيم األسرة·
).املطاعيم واألمصال ( التحصني ضد األمراض املعدية الرئيسية ·
.الوقاية من األمراض املتوطنة حملياً ومكافحتها·
.العالج املالئم لألمراض واإلصابات الشائعة·
.1األساسيةتوفري العقاقري·

وتضطلع ذه املهمة القطاع الصحي والذي يقوم بدوره من خالل الفريق الصحي من أطبـاء،               
صيادلة، متريض، قبالة، ومهن صحية مساعدة كالعيادات واملراكز الصحية وأقسام اإلسعاف والطوارئ            

راعـة وخـدمات   وهناك قطاعات أخرى مساندة كقطاع املياه والـري والز . والفرق الصحية املتجولة  

.27.حممد توفيق خضري، املرجع السابق، ص-1
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البلديات والبيئة والتموين والدفاع املدين والتخطيط واإلدارة يف الدولة وقادة اتمع احمللي، مما يعـين أن                
.1الرعاية الصحية األولية مسؤولية مشتركة بني جهات رمسية وشعبية

الرعاية الصحية يف املستويني الثانـي والثالث .2
املرضية واإلصابات اجلسدية اليت حتتاج لرعاية طبية غري متوافرة          ونعين ا تقدمي العالج للحاالت    

ويف هذه احلالة تقع املسؤولية كاملة على كامل القطاع الصحي الـذي  . أو غري كافية يف املستوى األول 
لكـل  ( يقدم خدماته من خالل أفراد الفريق الطيب قي املراكز الصحية الشاملة واملستشفيات العامـة                 

.واملستشفيات التخصصية) األمراض 
ودف الرعاية يف هذين املستويني لالكتشاف املبكر والعالج الكـايف واملناسـب للمرضـى              
الستعادة صحتهم والشفاء واحلد من املضاعفات اجلسدية والعقلية للمريض مثل منع قـصر أو ضـمور        

.2األعضاء نتيجة الشلل الدماغي
ى الرابعالتأهيلية يف املستوالرعاية الصحية.3

عند ) اجلسدية والعقلية   ( وهي الرعاية اليت حيتاجها املصاب بعد ثبات واستقرار احلالة الصحية           
مستوى معني من درجات الصحة من الناحية التشرحيية والناحية الوظيفية ودف للحد من املضاعفات              

رعاية الطبية والنفسية واالجتماعيـة     وتشتمل ال ). العجز أو العاهة اليت تركها املرض       ( اجلسدية والعقلية   
واملهنية بغرض أن يتمكن من االعتماد على نفسه يف معيشته وأن ال يظل عالة على غريه من أفراد أسرته                   

وتتم هذه الرعاية يف املؤسسات الصحية والتعليمية واالجتماعية واملهنيـة          . ويصبح فردا منتجاً يف جمتمعه    
. 3...املتخصصة

ه املراحل واملستويات الصحية يتبني أن املستوى األول هي مرحلة صـحية            من خالل ترتيب هذ   
". احلق يف الغذاء الـسليم    " وقائية تقتضي محاية اإلنسان السابقة من األمراض عن طريق األمن الغذائي            

ويف مرحلة أسبق منها رعاية احلوامل ومتابعة املراحل اجلنينية، مث مرحلة التحصينات اإلجباريـة، بعـد                
مث املرحلة الصحية يف املستوى الثاين والثالث واليت تعين املرحلة العالجية يف حال املرض بتـوفري           . الدةالو

مث يف املرحلة األخرية وهي     . العالج، وتضطلع جبزء من هذه املسؤولية الدولة ممثلة يف القطاعات الصحية          
لعنـصر اإلنـساين لتحمـل التزاماتـه     املرحلة التأهيلية، وميكن تسميتها باملرحلة االستشرافية لتحضري ا   

.   االجتماعية

. 28.حممد توفيق خضري، املرجع السابق، ص-1
.28.، صنفس املرجع-2
.28.، صنفس املرحع-3
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تطبيقات الطابع االجتماعي للحق يف سالمة اجلسم: ثانياً
تتضح الصفة االجتماعية هلذا احلق حني يقتضي القانون يف سبيل رعاية مصلحة عامـة جـديرة      

يم اإلجباري ضـد بعـض    باالحترام، كإخضاع الفرد لبعض األفعال اليت متس سالمته البدنية مثل التطع          
.األمراض بغرض محاية الصحة العامة

تقتضي الضرورة احلديث عن التطعيم أو التلقيح ضد األمراض باعتباره املرحلة اليت تعقب فتـرة             
اجلنني وما يترصده من محاية جنائية تتمثل يف جرائم اإلجهاض مث جرمية قتل الوليـد حـديث العهـد                   

فيأيت احلديث عن هذه التطعيمات باعتبارها أحد اإلجراءات        . يذاء بشكل عام  بالوالدة وجرائم القتل واإل   
الوقائية والعالجية يف حال املرض واليت تدخل ضمن تطبيقات الطابع االجتماعي للحق يف سالمة اجلسم               

.يف مرحلة يوصف ا الكائن البشري بالوليد اجلديد
ال تؤمن له نفس الراحة واحلماية اليت كان ينعم ا          إن املولود ساعة ينتقل فجأة إىل بيئة جديدة         

وهذه املناعة الطبيعيـة الـيت   . مسلحا مبناعة شبيهة مبناعة أمهوهو يف داخل الرحم، يأيت إىل هذا العامل
انتقلت إليه من أمه بواسطة املشيمة ال تقيه من األمراض إال لفترة من الزمن ألا تزول خالل األشـهر 

. 1ويصبح بدون مناعة وعرضة لألمراضاألويل من حياته
ومن املسلم به أنه إذا توفر للطفل التلقيح املبكر، فإنه يستطيع أن ينتج أجسام مضادة ومـع أن                  

املنتقلة من األم إيل املولود حتدث مفعوال جزئيا مانعا يؤثر على تـشكيل األجـسام  األجسام املضادة
إنتاج الكفايـة مـن   املفعول اجلزئي ال مينع جهاز الطفل نفسه مناملضادة الناجتة عن التلقيح، فإن هذا

.   2األجسام املضادة الفاعلة
إن مناعة الوليد اجلديد الذاتية ضعيفة بشكل عام، ألن أجهزة املناعة ال تتطور يف جسمه بعـد                 

كافية، وال تقيه إال من بعـض       أما املناعة اليت وصلته مما يف دم أمه من العناصر املناعية فهي غري              . الوالدة
وهذا يوضح أمهية اعتناء األم بنظافة مكان الطفل وكل ما حييط بـه مـن سـريره،          . األمراض البسيطة 

.3وغرفته، وشراشفه، وثيابه وغريها

:  املوقـع 2008-2-26تاريخ اإلطالع 1:صsehha.comحبث منشور على اإلنترنت على موقع صحة Immunizationالتطعيمات -1
index. shtml /  http\\:www..sehha.com

.1.، صنفس املرجع-2
.www. http\\: al- shia: املوقع2008-6-26تاريخ اإلطالع 1:صت،حة الطفل، حبث منشور على اإلنترنمركز األخبار العاملي، ص-3

Info.
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وقد مر معنا أن أفضل وسيلة لتطوير مناعة الطفل هي إرضاعه، أي مده بالعناصر الوقائية املنتقلة                
لذلك يعترب االختصاصيون أن امتناع األم عن اإلرضاع هو خطأ كبري إال إذا كـان      . ليب أمه إليه عرب ح  

.السبب طبياً
أما الوسيلة الثانية لزيادة هذه املناعة ومحاية الوليد من األمراض اخلطرية اليت دد حياتـه فهـي             

ة الطفل والولد، وعلـى األم تقـع      وتعترب مرحلة اللقاحات إحدى أهم احملطات الصحية يف حيا        . اللّقاح
مسؤولية حصول الطفل على اللقاحات الالزمة يف الوقت املناسب، فتوفِّر عليه خماطر قد جتعله معوقـاً                

.طوال عمره، أو تودي حبياته إىل اهلالك
وإننا إذ نتكلم عن التطعيم من جانب األمهية فإن التشريعات أدركت ذاك وسارعت إىل سـن                

ملتعلقة به متتبعة أطوار منو الطفل، وجعلته أمرأ إجبارياً حتت طائلـة العقـاب، باإلضـافة إىل              القوانني ا 
وقبل احلديث عن تفاصيل هذه النصوص القانونية نتعرض إىل معىن التطعيم           . اختياريته يف مراحل أخرى   

صوص فيما خيـص    فأنواعه ومواعيده مث نبني تنظيم أو معاجلة القوانني والقانون اجلزائري على وجه اخل            
.هذه التطعيمات

I.معىن التطعيم أو التلقيح ضد األمراض
التطعيم أو التلقيح يعين حثُّ اجلسم على تشكيل مناعة ذاتية ضد العناصر املمرضة واألمـراض               

والشديدة اخلطر كالِسلِّ والتيتـانس     . شديدة اخلطر، وخطرة  : اليت قد تصيب الطفل، وصنفت كاآليت       
ل األطفال، واجلدري، والشاهوق، واحلمرياء ، واخلناق ، ويعترب اللقاح ضد هذه كلِّهـا              ، وشل )كزاز(

.إجبارياً 
أما األمراض اخلطرة كالتهاب السحايا، والكولريا، والتيفوئيد، واحلمى الصفراء، والكَلَب، فيتم           

حمليطة، أو إصابة واحد مـن      تلقيح الطفل ضدها يف حال الضرورة، أي يف حال انتشار وبائي يف البيئة ا             
.1املقربني، أو يف حال السفر واالنتقال إىل مناطق قد تكون موبوءة

واللقاح قد يعطي اجلسم جراثيم مضعفة خمربياً، أو ميتة، أو مسوم اجلراثيم، وكلها حتثُّ جهـاز                
اب املرض لـدى دخوهلـا      املناعة على تكوين العناصر املناعية الذاتية اجلاهزة والقادرة على مهامجة أسب          

ويستغرق تكون املناعة نتيجة للقاح اجلرثومي أسبوعني أو ثالثة حبسب كل لقاح، وقد يعطـى               . اجلسم
اجلسم أمصاالً حتوي مواد مانعة يتم احلصول عليها من دم احليوانات، كاحلصان مثالً، فيلقح احلـصان                

.     2لقاح املصل حتصل املناعة على الفورباجلراثيم، وتؤخذ العناصر املناعية من دمه ، ونتيجة ل

.2.صمركز األخبار العاملي، صحة الطفل، املرجع السابق، -1
.2.، صنفس املرجع-2
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II. أنواع التطعيم

وهو لقاح حيتوي على فريوس شلل األطفـال الـذي يـتم        : )OPV(اللقاح ضد شلل األطفال     -أ
وال . ساعة قبل التلقيح وبعـده     2_1وجيب عند إعطاءه إىل الطفل جيب أن يكون صائماً من           . إضعافه

.1ن مصاباً باإلسهال أو ارتفاع درجة احلرارةيتم تلقيح الطفل ذا اللقاح إذا كا

التطعيم من مرض السل و هو مرض مـزمن وخطـري   حيمي هذا):BCG(-الدرن –السل -ب
يعطى هذا التطعيم بعد الوالدة يف احلضانة يف منطقة الـذراع  . وميكن أن يكون مميتاً عند األطفال خاصةً     

.بر بعد ثالث أسابيع من التطعيميتسبب يف حدوث امحرار و تقرح عااليسرى و قد

الدفترييا والـسعال   ( وهو لقاح ضد ثالثة أمراض وهي       : )DPT(اللقاح الثالثي البكتريي  -جـ
وحيدث غالباً بعد اللقاح تدرن عنـد موضـع   . حيث يتم إعطاءه بالعضلة )) الكزاز(الديكي والتيتانوس   

.ساعة36-24ملدة حقن اللقاح مع ارتفاع درجة احلرارة ويستمر هذا غالباً

وهو لقاح جمهز باهلندسة الوراثية وحيتوي : Hepatitis (B))  ب(اللقاح ضد التهابات الكبد-د
ويتم اللقاح به عن طريق احلقن بالعضلة وغالباً ما حيدث رد           ). ب(على احلامض النووي لفريوس الكبد      

.2فعل يف صورة تدرن عند موضع احلقن وارتفاع درجة احلرارة

التـهاب  حيمي هذا التطعيم مـن :Hepatitis (A)) أ(اللقاح ضد التهاب الكبد الوبائي -هـ
بتعب عام مع ارتفاع يف الكبد الوبائي الذي ينتقل عن طريف األكل امللوث بالفريوس املسبب ويتظاهر

ريض تستمر األعراض حوايل أسبوع مث يتحـسن املـ   . احلرارة يتبعه يرقان وإقياءات و ضعف يف الشهية       
.تدرجيياً

وهو لقاح حيتوي على الفريوس املضعف املـسبب للحـصبة          : )بومحرون  ( اللقاح ضد احلصبة    -و
ولكن أعـراض املـرض     . وميكن أن يصاب الطفل امللقح ضد احلصبة مبرض احلصبة إذا تعرض للعدوى           

حيدث ارتفـاع يف  أيام قد )10-6(تكون اقل بكثري من احلاالت اليت مل يتم تلقيحها وبعد التلقيح بـ             
).نزلة الربد ( درجة حرارة املصاب وأعراضه كأعراض 

ا خماطر مجة، حبث منشور أداة يسرية التناول تبعد عن أطفالن  . احللقة الرابعة،  اللقاح   .. زينب الشمري، من أجل وعي صحي يدفع عنا املخاطر          -1
http//: www- brob.org:املوقع2008-6-26: تاريخ االطالع1:ص على اإلنترنت على موقع بنت الرافدين،

.1.صاملرجع،نفس -2
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احلـصبة واحلـصبة   (وهو لقاح ضد ثالثة أمراض وهـي    :)MMR(اللقاح الثالثي الفريوسي   -ز
وميكن حدوثـه عـن     . وحيتوي املصل على الفريوسات املضعفة هلذه األمراض      ) األملانية والغدة النكفية  

.1أيام10-6احلرارة وتكون أعراضه كأعراض نزلة الربد بعد إعطاءه ارتفاع يف درجات 

وهو لقاح ضد مرض الدفترييا والتيتانوس حيث يعطى بالعضلة جرعـة           : DT)(اللقاح الثنائي   -حـ
.DPT(2(واحدة ويعترب جرعة منشطة للقاح الثالثي 

III.مواعيد اللقاح
رزنامة اجلديد للتلقيح اجلزائري كما     ال) مديرية الوقاية   ( لقد صدر عن وزارة الصحة والسكان       

:يلي

اللقاحاتمواعيد اللقاح
)1(التهاب الكبد الفريوسي ب+ الشلل+ السلعند الوالدة

)2(إلتهاب الكبد الفريوسي بأشهر1
الشلل + دفترييا، كزاز، سعل ديكيأشهر 3
الشلل+ دفترييا، كزاز، سعل ديكيأشهر 4
)3(إلتهاب الكبد الفريوسي ب+ الشلل+ سعل ديكيدفترييا، كزاز، أشهر 5
)بومحرون( احلصبة أشهر9

الشلل+ دفترييا، كزاز، سعل ديكيأشهر18
)بومحرون( احلصبة + دفترييا، كزاز لألطفال، الشللسنوات6

الشلل+ دفترييا، كزاز للبالغنيسنوات11-13
الشلل+ دفترييا، كزاز للبالغنيسنوات16-18

سنوات اعتباراً 10كل 
سنة18من 

دفترييا، كزاز للبالغني

. التنظيم القانوين للتطعـيم أو التلقيح ضد األمراض: ثالثاً
اهتمت التشريعات مبوضوع الوقاية من األمراض فأصدرت العديد من القوانني تلـزم األفـراد              

. القانون الفرنسي والقانون املـصري     اخلضوع للتلقيحات ونذكر من بني هذه القوانني على سبيل املثال         
.وعليه سوف نتعرض للتطعيم يف القانون الفرنسي واملصري مث نبني ذلك يف القانون اجلزائري

.1.السابق، صزينب الشمري، املرجع-1
.1.، صنفس املرجع-2
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I.التطعيم يف القانون الفرنسي واملصري
صدرت يف فرنسا جمموعة من القوانني خاصة بوقاية األشخاص من األمراض حيـث أخـضع               

تطعيم بصفة إجبارية ضد مرض اجلدري ويتم التطعيم يف مراحل ثالثة،           ال 1902فرباير   15قانون رقم   
عند بلوغ سنة كاملة، إحدى عشر سنة، إحدى وعشرون سنة، ويسأل الويل أو الوصي عن عدم تنفيذ                 

سـبتمرب  7من قانون العقوبات الفرنسي مث صدر قانون رقـم           1-471هذا االلتزام وتطبق عليه املادة      
.خبصوص مرض اجلدري1916يوليو 10الصادر عن وزارة الداخلية يف ، وبعده املنشور 1915

الذي أصبح فيما بعد املادة السابعة مـن قـانون           –1940نوفمرب   24مث صدر القانون رقم     
.وفرض التطعيم اإلجباري ضد مرض التيتانوس-الصحة العامة

مؤسسة تفتقـر    ليلزم كل شخص يعمل يف    1948جويلية   27يف   1363-48وصدر قانون رقم    
).اجلدري التيفويد والباراتيفود والدفترييا التيتانوس(للوقاية والعالج باخلضوع للتلقيحات اإلجبارية 

اخلضوع للتطعيم ضد مـرض  1948سبتمرب  -7الصادر يف    1397-48وأجرب القانون رقم    
.إىل مثانية عشرة شهراًوالدفترييا بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني اثين عشرة شهراً 

والذي أصـبح  1950يف يناير   7-50صدر القانون رقم     –السل   -وللوقاية من مرض الدرن   
وفيما يتعلق بالناحية الفنية للتطعيم ضـد الـدرن صـدر           . من قانون الصحة العامة    15فيما بعد املادة    

.ومراقبة آثاره الطبيةليحدد كيفية التطبيق وحاالت إعادة التطعيم 1951جوان 9املرسوم 
أما يف مصر فقد اعتىن املشرع املصري مبجال الوقاية العامة من األمراض وأصدر سلـسلة مـن               

والذي وضع جدوالً بني فيه األمراض املعديـة يف  1912لسنة12القوانني، ويف مقدمتها القانون رقم    
:قسمني

بيثة واحلمى الراجعة واحلمى املخية الشوكية      تضمن مرض التيفوس واجلدري واجلمرة اخل     : القسم األول 
إخل…واحلمى التيفويدية وإلتهاب املادة السنجابية

وتضمن مرض الدفترييا واحلصبة والسعال الديكي والتهاب الغدة النكفية، وقـد أجـاز             : القسم الثاين 
.والعالجالقانون املذكور لإلدارة الصحية عزل املرضى املشتبه يف إصابتهم وخمالطيهم للفحص 

مث صدرت قوانني عديدة تتعلق مبجال الوقاية، وما يالحظ عليها أا أردفت ذلـك جبـزاءات                
الذي فرض التلقيح اإلجباري ضد اجلدري خبـصوص        1917لسنة9جنائية حيث صدر قانون رقم      

وش إىل  قر 10املولودين وذلك يف ظرف ثالثة أشهر من يوم الوالدة ونص على خمالفة ذلك بالغرامة من                
وفرض التحصني الواقي من هـذا       1940لسنة  24وبالنسبة ملرض الدفترييا صدر قانون      . قرش 100
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10املرض خالل شهرين تبدأ منذ أن يكمل الطفل شهرين وعاقب القانون بالغرامة اليت ال تقـل عـن              
.ذااقرش مع جواز احلكم باحلبس يف حالة رفع دعوى جديدة عن املخالفة 100قروش وال تتجاوز

املتعلق مبكافحة البلهارسياً يعترب الشخص خمالفاً إلحكـام هـذا           1941-58ووفقاً للقانون   
5يوم وبغرامة ال تزيـد عـن      15القانون إذ امتنع عن تطبيق أحكامه ويعاقب باحلبس ملدة ال تتجاوز            

فحة اجلدام فـرض  املتعلق مبكا 1946لسنة  131وبالقانون رقم   . جنيهات أو بإحدى هاتني العقوبتني    
الفحص والعالج اجلديني على ادومني  ويعاقب على خمالفة أحكام القانون بعقوبة احلبس تـصل إىل                

. جنيه أو اتني العقوبتني معا20ًثالثة شهور أو الغرامة اليت تصل إىل 
أو  اخلاص بالوقاية من وباء الكولريا     1947لسنة153وأصدر املشرع املصري أيضاً القانون      

ساعة بالنـسبة لوبـاء      12الطاعون ونص على وجوب التبليغ عن اإلصابة أو االشتباه باإلصابة خالل            
.بالنسبة لوباء الطاعون24الكولريا و

من خالل ما ذكر يتبني أن مراعاة املصلحة االجتماعية حيتم املساس حبق األفـراد يف الـسالمة                 
المة اجلسم يف جانبه االجتماعي، حيث يراعى املوازنة        البدنية، وهو يشكل مظهراً من مظاهر احلق يف س        

بني املصاحل فتغلب املصلحة اليت يرى املشرع أوىل باحلماية أو أقوى نسبياً، والتلقيح اإلجباري يعد مـن              
تطبيقات الطابع االجتماعي لذلك احلق دف احلفاظ على الصحة العامة مبقابل التـضحية باملـصلحة               

لذي جعل التشريعات قاطبة ومنها القانون الفرنسي والقانون املصري يعتربه التزامـاً  الفردية، وهو املربر ا 
. تضطلع به الدولة، ويرتب اإلخالل به املسؤولية اجلزائية لألشخاص املخاطبني به والقائمني عليه

II.التطعيـم يف القانون اجلزائري
اف الصحة العمومية تعـين     من قانون محاية الصحة وترقيتها على أن أهد        25لقد نصت املادة    

جمموعة التدابري الوقائية والعالجية والتربية واالجتماعية، اليت تستهدف احملافظة علـى صـحة الفـرد               
.ومن مث فإن التطعيم له غاية وقائية وأخرى عالجية".  واجلماعة وحتسينها

العدوى حيـث   ففي جمال الوقاية، فقد أجرب القانون التعرض لبعض التطعيمات بسبب خطورة            
تعداد هذه التطعيمات يف املادة األوىل       19691جويلية 17الصادر بتاريخ    88-69جاء املرسوم رقم    

.والثانية والثالثة
إن الوقاية الصحية للطفل بواسطة التلقيح ضد الشلل واخلنـاق          :" فأما املادة األوىل فلقد نصت    

جيوز األمر  :" وأجازت املادة الثانية على أنه    ". ريةوالكزاز والشهاق وشلل األطفال واجلدري تكون إجبا      

لـسنة   53يتعلق بالتلقيح اإلجباري، اجلريدة الرمسيـة العـدد          1969يونيو 18املوافق   1389ربيع الثاين    2مؤرخ يف    88-69مرسوم   -1
1969
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بالتلقيح اإلجباري ضد احلمى التيفية ونظرية التيفية واحلمى النمشية يف حالة الوباء أو خطر حـصوله أو         
...".انتشار أمراض معدية أخرى

طيب والـشبه   وأضافت املادة الثالثة أمراً بضرورة التلقيح لبعض الفئات مثل العاملني يف السلك ال            
الطيب للمستشفيات أو يف التشكيالت الثابتة أو املتنقلة ملرة واحدة أو أكثر ضد بعض األمراض املعديـة                 

.اليت من املمكن أن تنتقل بواسطة األفراد املعاجلني
دينار لكـل مـن      500إىل   30من ذات املرسوم بالغرامة اليت تتراوح بني         14وعاقبت املادة   

.املرسومخيالف أحكام هذا
املتعلق بقانون الصحة أصبح التلقيح أو التطعيم كمظهر من مظاهر      79-76وبصدور األمر رقم    

:الطابع االجتماعي للحق يف سالمة اجلسم حيث نص على التلقيحات التالية
B.C.G.ج .س.ب·
.اللقاح ضد اخلناق أو ضد الذباح·
.اللقاح ضد التيتانوس·
اللقاح ضد السعال الديكي ·
لقاح ضد اجلدري ال·
. اللقاح ضد الشلل·

أما من حيث العالج فقد نص القانون على اختاذ العالج اإلجباري بالنسبة لألمـراض املعديـة                
:" من قانون محاية الصحة بأنـه      53والفحوص اإلجبارية بالنسبة يف األمراض العقلية حيث تنص املادة          

شكلون مصدر عدوى عالجاً إستـشفائياً أو حـراً         يتلقى األشخاص املصابون بأمراض معدية والذين ي      
وأوجب املشرع اجلزائري على كل طبيـب يعلـم   ..." وخيضع األشخاص املتصلون باملرض ملراقبة طبية     

.بوجود مرض معدي بتبليغ السلطات احمللية فوراً حتت طائلة العقاب
اري يف األمـراض    من ذات القانون على وجوب اختاذ تدابري الفحص اإلجب         111وتنص املادة   

العقلية من طرف السلطات العمومية ولو بغري إرادة الشخص املريض لتقوية مـصلحة اجلماعـة علـى             
ومن هنا فإن التطعيمات اإلجباريـة      . مصلحة الفرد وهو خروج عن القاعدة العامة يف شروط التطبيب         

عي للحق يف سالمة اجلسم، وما      واحدة من االلتزامات اليت تتحملها الدولة يف إطار محاية الطابع االجتما          
جيدر التنويه عليه أن املشرع اجلزائري كغريه من التشريعات قد رصد عقوبات يف حالة اإلخالل ـذا                 

.االلتزام
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املسؤولية الطبية يف التطعيم أو التلقيح: رابعاً
القوانني السابقة باإلضافة إىل املسؤولية اجلنائية املترتبة عن اإلخالل باألحكام اليت أشارت إليها 

سواء يف فرنسا أو مصر أو اجلزائر فإنه من الواجب أن نشري إىل أن املشرع اجلزائري قد أغفل اإلشارة 
إىل اآلثار اليت تترتب على األضرار اليت قد يتعرض هلا الشخص الذي خضع لعملية التلقيح اإلجباري، 

المة الطفل، فإن ذلك ال مينع من وقوع ذلك أن التلقيح مهما أحيط بضمانات وقيود مشددة من أجل س
وعلى الرغم من عدم وجود اجتهاد . تبعات وأضرار جسيمة قد تصيب الطفل الذي خضع للعملية

قضائي إداري جزائري يف جمال مسؤولية املرافق الطبية عن عمليات التلقيح اإلجباري، والقائمة على 
اإلداري من نظام املسؤولية للمرفق الطيب بشكل أساس اخلطأ،  فإنه ميكن االعتماد على موقف القضاء 

عام، والقول بترتيب املسؤولية إما على أساس اخلطأ اجلسيم، وميكن تطبيق مسؤولية املرفق بصفة عامة 
على أساس اخلطأ البسيط عندما يكون الضرر نامجاً عن سوء تنظيم أو تسيري إدارة املرفق خللو اجتهاد 

.1قضائي جزائري
الذي كان يتطلب إلقرار -فقد تراجع يف جمال التلقيح عن موقفه 2ة للقضاء الفرنسيأما بالنسب

-املسؤولية عن التبعات الضارة ألعمال التلقيحات اإلجبارية بضرورة إثبات اخلطأ اجلسيم ملرفق التلقيح
. يةحيث أصبح يأخذ بنظام مسؤولية الدولة بدون خطأ عن األضرار النامجة عن التلقيحات اإلجبار

أقر تلقائياً مسؤولية املرفق بدون خطأ عن 01/07/1964وبصدور القانون الصحة الفرنسي
. عمليات التلقيح اإلجباري

وعليه فإن هذا أنسب وأحوط وأرفع للغنب على املضرور يف إثبات اخلطأ اجلسيم أو البسيط، نظراً للطابع 
.  3اإللزامي للتلقيح

من الدولوتقررهإجبارييف جمال التلقيح على حسب نوعه؛ أيومن هنا تقع املسؤولية الطبية 
عنبصرف النظرالدولةمسؤوليةقيامإىلتؤديعليهاتترتباليتواألضرارالعامة،الصحةخالل
القواعدعليهالطبيب وتطبقويصفهاملريضيطلبهالذيوهواالختياريأما التلقيح. هلااملوزعةاجلهة
التزامااملعاجلالطبيبأيضا التزامالتطعيم ويبقىبعمليةالقائمكاهلعلىتقعبنتيجةالتزاممعالعامة
بتحقيـق التزامهأنإذاملرض األصلي،منالشفاءيفمن عدمهاملصلبفاعليةاألمرتعلقإذابعناية

مراد بدران، أساس املسؤولية عن األضرار املترتبة عن التلقيح اإلجباري، حبث مقدم إىل امللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية، جامعة تيزو وزو،                      -1
.6-3. ، ص2008جانفي، 24-23كلية احلقوق، يومي 

طاهري حسني، اخلطأ الطيب واخلطأ العالجي يف املستـشفيات العامـة، دراسـة      : مقتبس عن . 20/05/1964يف    Dijonدجيون   حمكمة -2
.53.، ص2002مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

.6.مراد بدران، البحث السابق، ص-3
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أنمكناملومن. املصلالستقبالجسم املريضصالحيةمناإلضرار باملريضعدمعلىيقتصرنتيجة
عيـادات يفوذلكقبل وقوعهاالساريةمن األمراضأطفاهلملتطعيملوحدهماألمورأولياءيتوجه

.1من الدولالعديديفبهالعملجيريوهذاخاصة،
وإذا كان األصل أن اجلسم البشري يعد قيمة يف حد ذاته فال جيوز املساس به بأي حـال مـن                

م وقيامه بالوظيفة الفردية واجلماعية املنوطة به خيـول القـانون           األحوال فان مقتضيات محاية هذا اجلس     
أو استعمال احلق،  وهـو   -إذن القانون  –بعض التدخالت املشروعة يف جمال أسباب التربير أو اإلباحة          

.حق ممارسة األعمال الطبية، مما ينبغي التعرف على مشروعية التدخل الطيب
املبحث الثالث

مشـروعية التدخل الطـيب
من الواضح أن القانون يعاقب عند ارتكاب الفعل ارم بالعقوبة اجلزائية؛ ألن مفهوم اجلرم 

.2ينفصل عن خرق القاعدة اجلنائية املشكلة للجرم، سواء كان اجلرم مدنيا أو جنائيا
م ومن بني القواعد ارمة، القواعد اجلنائية اليت تنطوي على مساس مببدأ احلصانة القانونية للجس

كل من أحدث عمداً جروحاً :" بقوهلا264البشري، ومن أمثلتها يف قانون العقوبات اجلزائري، املادة 
بالغري أو ارتكب أي عمل من أعمال العنف أو التعدي يعاقب باحلبس من شهر إىل مخس سنوات، 

...". دج10000إىل 500وبغرامة من 
بة عليه، ميكن أن تبيح فعالً جمرماً حال كون هذا إن القاعدة اجلنائية املعربة عن اجلرم واملعاق

لتحقيق مصلحة من املصاحل اليت يعترف ا 3الفعل يعد حقاً للفاعل يف القيام به، أو موجباً القيام به،
.القانون، أو حلماية الصحة العامة، أو ملصلحة أوىل بالرعاية

ال املربرة، أو أسباب اإلباحة، ومعىن ويسمي الفقهاء هذه القاعدة بالقاعدة املبيحة، أو باألفع
ذلك أن القاعدة اليت تسمح أو تأمر باإلضرار مبصلحة حممية قانوناً مبوجب القاعدة ارمة ميكن أن تزيل 

4.الطابع اجلرمي للفعل

بكليةاخلاصالقانونيفاملاجستريدرجةملتطلباتاستكماالمقارنة، أطروحة مقدمة اسةللطبيب دراملدنيةعساف، املسؤوليةحممدتيسريوائل-1
.56.ص. ،2008فلسطني، نابلس،-كلية الدراسات العليا-الوطنيةالنجاحجامعةيفالدراسات العليا

، يف اجلرمية والعقوبة اجلزائية، منشورات احلليب احلقوقية،        الد الثاين  -للعالمة رونيه غارو   -لني صالح، موسوعة قانون العقوبات العام واخلاص       -2
.263.، ص2003بريوت، لبنان، 

.263.، صالسابقلني صالح، املرجع-3
.318.نفس املرجع، ص-4
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إن مباشرة األعمال من كشف وتشخيص وعالج، تستلزم املساس بأجسام املرضى مباشرة مثل 
من العورات، أو العمليات التجميلية أو اجلراحية العالجية أو التحاليل، أو بصورة غري املساس مبا يعد 

مباشرة، كتقدمي الدواء والعقاقري اليت قد تسبب أآلما أو تغريات يف أجهزة اجلسم، أو وظائف األعضاء، 
1.بة عنهاوهذه األفعال من حيث شكلها يطلق عليها جرائم اإليذاء أو القتل، حبسب النتيجة املترت

إال أن هذه الصفة غري املشروعة هلذه األفعال وغريها، من تقطيع ومتزيق جلسم اإلنسان تزول 
وبالتايل ال تتقرر املسؤولية ) حق التطبيب(مىت توافـرت شروط استعمال أو مباشرة هذه األعمـال 

مث ) املطلب األول(ان وعليه سوف نتعرض إىل إباحة بعض أفعال االعتداء على جسم اإلنس. اجلنائية
إباحة األعمال الطبية واجلراحية على جسم اإلنسان ضمن القواعد العامة اليت حتكم األعمال الطبيبة 

).املطلب الثالث(مث أثر التدخل الطيب احلديث على هذه القواعد العامة ) املطلب الثانـي(
املطلب األول

إباحة بعض أفعال االعتداء على جسم اإلنسان
ويتضمن يف نفس الوقت نصوص . يتضمن قانون العقوبات نصوص التجرمي اليت جترم وتعاقب

وتنحصر أسباب اإلباحة يف . اإلباحة اليت ترتع صفة التجرمي عن الفعل وجتعله مباحا بعد إن كان جمرما
ددت وقد ح. استعمال احلق، واستعمال السلطة، ورضاء اين عليه، واستعمال حق الدفاع الشرعي

على -يف بياا ما يفيد الغاية من حبثنا-القوانني العقابية شروط وضوابط هذه األسباب إال أننا سنقتصر
فحق امللكية خيول صاحبه . اإلباحة يف استعمال احلق، والذي يعين ختويل صاحب احلق عدداً من املزايا

سة األلعاب الرياضية يشمل حق وحق ممار. مزايا االستعمال واالستغالل والتصرف يف الشيء اململوك
وكذلك حق التطبيب والعالج املخول لكل . التدريب وحق االشتراك يف املباريات وحق استعمال العنف

طبيب مرخص له مبزاولة مهنة التطبيب قانوناً الذي يشمل على سبيل املثال حق الكشف على جسم 
وعليه نتعرض إىل سند . 2اجلراحةاملريض بكافة أجزائه ومالمستها وحق وصف الدواء وحق إجراء

).الفرع الثانـي(مث شروط استعمال احلق ) الفرع األول( استعمال احلق 
رع األولـالف

سند استعمال احلق
) ثانياً ( واآلخر قانونـي ) أوالً ( يستند استعمال احلق كسبب مبيح إىل سندين إحدامها عقلي 

:نأتـي على بياا

.272.، ص2002عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، -1
.57.، ص1979ق إبراهيم منصور، األصول العامة يف قانون العقوبات، اجلنائي العام، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، إسحا-2
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لي الستعمال احلقالسند العق: أوالً
طاملا أن احلق الذي يف ذاته مشروع فإن الوسيلة أيضاً مشروعة، ذلك أنه من غري املنطقي أن 

وإذا فعل املشرع ذلك فقد وقع التناقض . يقرر الشارع حقاً مث يعاقب على األفعال اليت يستعمل ا
ساس التناسق والتكامل بني والتضارب مما يقوض أركان النظام القانوين للدولة وهو القائم على أ

.1أحكامه
السند القانوين الستعمال احلق: ثانياً

من قانون العقوبات 7و 60سند هذا السبب من أسباب اإلباحة الذي جنده يف املادتني 
ال تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة :" منه60فطبقاً للمادة . املصري

ال ختل أحكام هذا القانون يف أي حال من :" على أنه7وتنص املادة ". مبقتضى الشريعةعمالً حبق مقرر 
".األحوال باحلقوق الشخصية املقررة يف الشريعة الغراء

يف النص العريب هي ترمجة " الشريعة " يتبني أن 60وبالرجوع إىل الصياغة الفرنسية للمادة 
من أحكام إمنا متليه القواعد العامة وهو 60و7قرره املادتان لكلمة القانون يف األصل الفرنسي، وما ت

وإذا كانت املادتان تردد أن احلق . مثرة التناسق بني قواعد القانون مما يكفل وحدة النظام القانوين للدولة
فإن تفسري ذلك ال جيب أن يقتصر على احلقوق املقررة مبقتضى الشريعة وحدها بل . مبقتضى الشريعة

. 2ل احلقوق أياً كان مصدرها القانونـيميتد لك
وإذن فأي فرع من فروع القانون يصلح يف ظرف خاص مصدراً للحق يف إتيان سلوك مما نص 
عليه قانون العقوبات على جترميه، ويكون يف شأن ذلك الفرع أن يرفع على هذا السلوك يف ذلك 

احلظر يف نظر كافة الفروع األخرى ومنها الظرف احلظر القانوين املانع من اإلقدام عليه فريتفع هذا 
وميكن أن تكون الشريعة اإلسالمية مصدراً ملثل هذا احلق كما هو احلال يف حق تأديب . قانون العقوبات

فهذا الضرب يعترب استخداما حلق رغم كون هذا الفعل يف األصل . الزوجة بالضرب الذي ال يترك آثاراً
نون اليت جتعل من إتيان سلوك ما يف ظرف معني استخداماً حلق مكون جلرمية، وعديدة هي فروع القا

.3رغم أن ذلك السلوك يف غري هذه الظروف يعترب جرمية
فقد يكون القانون العام مصدر ذلك احلق، وقد يكون مصدره القانون اخلاص وقد تكون 

انون العام ما مينحه القانون ومثال احلق الذي يقرره الق. القاعدة القانونية مصدر احلق عرفية ال مكتوبة

231.، ص1999،وبلد النشرجالل ثروت، نظم القسم العام يف قانون العقوبات، ال توجد دار النشر-1
.232.نفس املرجع، ص-2
. 323.، ص1997للقانون اجلنائي، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر، رمسيس نام، النظرية العامة-3
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الدستوري لعضو الس النيايب من حرية التفوه يف املناقشات بعبارات مما يعترب يف األصل مكوناً جلرمية 
لكن يشترط يف العرف أن يكون عرفاً مستقراً ثابتاً ال يتعارض مع قواعد قانونية مكتوبة ويتعلق . 1قذف

.2واعد األخالق واآلداباألمر بالصاحل العام وال يتعارض مع ق
ويف القانون اخلاص جييز القانون التجاري لساحب الشيك أن يعارض يف صرف قيمته عند 

وقد يكون مصدر احلق قاعدة قانونية عرفية . ضياعه أو سرقته رغم أن هذه املعارضة تكون أصالً جلرمية
حلال خلرق األذن لوضح احللية هي من حيث شكلها تكون سلوك املادي جلرمية إيذاء مقصود كما هو ا

.3أو إجراء ختان
فالعادة . أما العادة ال جيوز أن تكون مصدراً للحق، وال جيوز أن تكون قاعد من قواعد التجرمي

ال تنشئ حقاً وال تربر بالتايل جرمية فإذا جرت العادة بالغناء والتطبيل أثناء األفراح، فإن ذلك ال يربر 
:رة تسلب راحة اآلهلني وأن العادة ال تكون عرفاً إال بالشروط التاليةخمالفة اإلزعاج على صو

oأن تكون عامة يراعيها معظم الناس يف وسط اجتماعي أو مهين أو حملي.
oأن يكون قد انقضى على نشوئها زمن كاف.
o4أن تكون متبعة بانتظام واطراد .

الفرع الثانـي
شروط استعمال احلق

تقرير احلق الشخصي أياً كان مصدره يستهدف حتقيق مصلحتني األولـي القاعدة العامة أن 
وال ينتج هذا . مصلحة فردية قريبة لصاحب احلق والثانية مصلحة اجتماعية بعيدة للمجتمع ككل

واستعماله مبعرفة ) أوالً ( أثره املبيح إال إذا اكتملت شروطه من ثبوت احلق -استعمال احلق–السبب 
). رابعاً ( وحسن نية من يستعمله ) ثالثاً ( والتزام حدوده ) ثانياً( صاحبه 

)وجود احلق( ثبوت احلق : أوالً
استعمال حق من احلقوق يفترض وجوده، فإن مل يكن مثة حق فال حمل للحديث عن اإلباحة وال 

. يغين ثبوت املصلحة عن ثبوت احلق ذاته
و العمل الذي يقوم به الشخص استعماال حلق مقرر يف ويقصد ذا الشرط أن يكون النشاط أ

أحد املصادر املعترف ا، وأن يكون قائما وثابتا واستعماله ضروريا وبالقدر الالزم لتحقيق املصلحة اليت 

.324.، صالسابقاملرحع، رمسيس نام-1
.  111.، صاملرجع السابقحممد علي السامل عياد احلليب، -2
.328. ، صاملرجع السابقرمسيس نام، -3
. 112.، صاملرجع السابقحممد علي السامل عياد احلليب، -4
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ومعىن ذلك أن احلق إذا مل يكن مقررا أصال أو زال ألي سبب أو كان متنازعا . من أجلها تقرر احلق
.1ن استعماله يكون غري مشروععليه أي غري ثابت فإ

واستعمال احلق مبعرفة صاحبه:ثانياً
ال يعترب استعمال احلق سبباً لإلباحة إال إذا وقع االستعمال من صاحب احلق أي ممن خيوله 

ويترتب على ذلك أن استعمال احلق إذا مل يتم ممن ال تتوافر فيه صفة صاحب احلق فال . القانون مباشرته
فاحلق يف تأديب الزوجة ال يثبت إال للزوج وحده دون . كسبب لإلباحة ويبقى فعله جرميةيعتد به 

والراجح يف انتقال حق تأديب الصغار املقرر لألب على ابنه إىل من يتوىل رقابته كاملعلم يف . سواه
.2املدرسة واملشرف يف احلرفة واملخدوم بالنسبة خلادمه

ان استعمال احلق كسبب لإلباحة ميكن أن ينتقل من األصيل إىل ويثور التساؤل ملعرفة ما إذا ك
النائب أو الفضويل باعتبار أن كال منهما ينوب من الناحية القانونية وعلى حنو ما عن األصيل؟ الراجح 
فقها هو جواز ذلك أن اإلنابة سواء بطريق القانون أو باالتفاق ختول للنائب يف حدود ما وبشروط معينة 

.3وق وبالتايل ال يعترب الوكيل مرتكبا جلرميةممارسة حق
التزام حدود احلق: ثالثاً

يشترط يف استعمال احلق أن يلتزم ممن هو أهال ملمارسته التزام احلدود املقررة للحق، وهو ما 
فاستعمال . يعرب عنه بعدم جسامة العدوان الناشئ عن استعمال احلق أو القيد املوضوعي الستعمال احلق

كما أن حق تأديب . ق التأديب املقرر لألب على ابنه ال جييز سوى الضرب البسيط ال الضرب اجلسيمح
الزوجة ال يصلح سبباً لإلباحة ما مل يثبت قيام الزوج باستنفاذ وسائل الوعظ واهلجر يف املضجع اليت 

دم تناسب اجلرم مع توجبها الشريعة قبل اللجوء للتأديب البدين وإال انتفى سبب اإلباحة يف حقه لع
.4مقتضيات استعمال احلق

حسن نية من يستعمل احلق: رابعاً
ال يكفي العتبار الفعل مباحاً تأسيساً على أنه ارتكب استعماالً حلق أن يكون هناك حق مقرر 

يكون مبقتضى القانون وأن يكون قد التزم حدوده على النحو املتقدم، وإمنا يلزم باإلضافة إىل ذلك أن 
. الفاعل حسن النية

.58.سحاق إبراهيم منصور، املرجع السابق، صإ-1
370-369:، ص2003سليمان عبد املنعم، النظرية العامة لفانون العقوبات، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، -2
.370.املرجع، صنفس -3
.372-371.صنفس املرجع،-4
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واملقصود حبسن النية هنا التقييد بالغرض الذي من أجله تقرر احلق، ذلك أن لكل حق وظيفة 
فإذا سعى به إىل حتقيق غرض آخر . اجتماعية ال يؤديها إال إذا استهدف صاحبه باستعماله غرضاً معينا

باحة فعله ويدخل يف عدم املشروعية كأن انتفى لديه حسن النية ومل يكن له أن حيتج باستعمال احلق إل
يقصد إحلاق الضرر واألذى بالغري أو كانت املصلحة املرجوة من استعمال احلق غري مشروع كمن يؤجر 

. 1مرتالً له للعب القمار
فإن له تطبيقات عديدة نقتصر -كما ذكر-فإذا كانت القواعد العامة املتعلقة باستعمال احلق

:مال الطبية واجلراحية على جسم اإلنسان كتطبيق هلا فيما يليمنها على إباحة اإلع
املطلب الثانـي

إباحة األعمال الطبية واجلراحية على جسم اإلنسان
كتطبيق الستعمال احلق

يقصد ذا احلق مزاولة كل عمل ميس جبسم اإلنسان إما دف عالجه مما يعتريه من املرض أو 
كما يشمل باإلضافة هلذا . املرض أو جمرد الكشف عما يشوبه من خللختفيف آالمه أو الوقاية من 

ويف ضوء هذا فال يعترب الطبيب . كافة األعمال املرتبطة بذلك واملعتربة ضرورية لتنفيذ هذه األفعال
مرتكباً جلرمية جرح إذا هو أجرى عملية جراحية ملريضه وال عن جرمية إحداث عاهة إن ترتب على 

حرمانه من منفعته مىت التزم حبسن نية األصول والقواعد املرعية يف هذا الفن، وال عن استئصال عضو أو 
جرمية إعطاء املواد الضارة لو أدخل مواد تعترب من املواد الضارة وال عن جرمية كشف عورة مريضه 

. 2بسبب أدائه هلذا العمل
يف شرحه للقانون الطيب    " افتيهس"وقد تعددت اآلراء حول تعريف العمل الطيب، فيعرفه األستاذ          

ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص من اجل شفاء الغري، طاملا كان هذا العمل يستند إىل                 "بأنه  
.3"األصول والقواعد الطبية املقررة يف عامل الطب

بأنه ذلك النشاط الذي يتفق بكيفيته وظروف " ويعرفه األستاذ الدكتور حممد جنيب حسين       كما
ه مع القواعد املقررة يف علم الطب، ويتجه يف ذاته، أي وفق ارى العادي لألمـور إىل شـفاء                   مباشرت

املريض، واألصل يف العمل الطيب أن يكون عالجياً أي يستهدف التخلص املرض أو ختفيـف حدتـه أو     

.153.، ص2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، )العامة للجرمية النظرية ( حممد صبحي جنم، قانون العقوبات القسم العام -1
.374-373.سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص-2

3 - René SAVATIER, Traité de droit médical, op.cit, pp.11.12.
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جمرد ختفيف آالمه، يعد كذلك من قبيل األعمال الطبية ما يستهدف الكشف عن أسباب سوء الـصحة       
. 1"أو جمرد الوقاية من املرض 

وبتدقيق النظر يف التعريفني السابقني، يالحظ أما قصرتا نطاق العمل الطيب على العالج فقـط              
مفهـوم   وبالتايل فأن   . دون ذكر األعمال اليت تكون غايتها احملافظة على صحة اإلنسان أو تنظيم حياته            

ر الطبيب مل يعد مقصورا على شفاء املـريض فقـط أو       العمل الطيب أوسع من ذلك بكثري، ذلك أن دو        
وقايته من األمراض، وإمنا أصبح يقوم بتوجيه وتنظيم احلياة العضوية لإلنسان بالنظر إىل ظروف حياتـه                

ذلك اجلانب من املعرفة الذي يتعلق مبوضوع الشفاء        "و ميكن القول أن العمل الطيب هو        . املهنية والعملية 
الناس من األمراض اجلسمانية والنفسية، وحماولة ختليص اإلنسان من كل ما يلـم      وختفيف املرض ووقاية  

.2"به من آالم جسمانية ومعنوية ونفسية
وقد تطور مفهوم العمل الطيب تطورا ملحوظا فقد كان مقصورا على التشخيص والعـالج، مث               

يـة والتحاليـل الطبيـة،      تغري مفهوم العمل الطيب فشمل إىل جانب العالج التشخيص الفحوص املخرب          
وهو مـا يـبني قـصور       . 3وعمليات نقل الدم ووصف األدوية، وإعطاء االستشارات الطبية والعقاقري        

التعريف السابق فصالً عن أنه مل يتعرض لبعض العناصر كاألساس القانوين ملباشرة العمل الطيب، وكـذا                
.الطيبمراحله واتساقه مع األصول الفنية املتعارف عليها يف احلقل 

ذلك النشاط الذي يقوم به شخص مرخص لـه قانونـاً،           " ونرى أن نعرف العمل الطيب بأنه     
وينسجم نظرياً مع األصول الطبية املتعلقة مبوضوع الشفاء فحصاً وتشخيصاً وعالجاً، أو ختفيـف              

حة املرض أو وقاية الناس من األمراض اجلسمانية والنفسية، بشرط رضاء الشخص اخلاضع له، ملصل             
ويف تقديرنا أن هذا التعريف احتوى على كل العناصر اليت يقتضيها العمل           ". مشروعية فردية أو مجاعية     

:الطيب على النحو التايل
حدد هذا التعريف أن العمل الطيب نشاط يقوم به شخص خمتص، حيث يبني األساس القـانوين                -

.للعمل الطيب على الرأي الراجح كما سنوضحه الحقاً
أنه يتسم نظرياً مع األصول العلمية املتعارف عليها، بيان واضح أن العمل الطيب جيب أن               وقولنا  -

ينساق مع القواعد النظرية والتطبيقية الفنية املرعية يف عامل الطيب متييزا هلا عن بعض املمارسـات            
.التقليدية يف إطار ما يسمى بالطب الشعيب

. 174.، ص1989النهضة العربية، مصر، حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار -1
.323.، ص2007دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، مصر، منري رياض حنا، املسؤولية املدنية لألطباء واجلراحني، الطبعة األوىل،-2
.09.، ص2004حممد القبالوي، املسؤولية اجلنائية للطبيب، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، -3
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ي اتسع ليشمل الـشفاء أو ختفيـف اآلالم أو          مث تعرض التعريف إىل مضمون العمل الطيب الذ       -
.الوقاية يف اجلانب املادي اجلسماين والنفسي

مث حدد الشرط املوضوعي وهو رضاء املريض بالتدخل الطيب حيث يشكل مربراً الستعمال حق              -
.التطبيب

مث وضح الغاية مـن     . -فحصا وتشخيصاً وعالجاً   –وبين التعريف كذلك مراحل العمل الطيب       -
الطيب أو ملصلحة أو احلق احملمي قانوناً بصفة مشروعة، وهي أما مصلحة فردية متعلقـة                العمل

بالشخص اخلاضع له، ويف ذلك بيان للجانب الفردي للحق يف سالمة اجلسم، أو مجاعية  وهو                
.    اإلطار اخلاص بالطابع االجتماعي هلذا احلق

هـي   ،قق للمجتمع مصلحة عليـا    حتالعمأوقد أجازت التشريعات األعمال الطبية باعتبارها       
وهي مصلحة جتاوز يف أمهيتها العقاب على أساس الذي يتعرض له املـريض يف صـحته   ،عالج املرضى 

األمر الذي يرتع عنه الصفة اجلرمية باعتباره فعالً خاليا من عنصر العدوان أو البغي ومالئمـاً                . اجلسدية
حا ومشروعا ال تقوم به أية مسؤولية جنائية أو مدنيـة أو            بالتايل للضمري االجتماعي على حنو جيعله مبا      

. تأديبية
العملية اجلراحية ...ال يعترب جرمية" 2بند 176نص قانون العقوبات املصري يف املادة 

والعالجات الطبية املنضبطة على أصول الفن شرط أن جترى برضا العليل، أو رأي ممثليه الشرعيني، أو 
.1"اسة حاالت الضرورة امل

العمليات : جييز القانون جـ:" 62وتأيد هذه املادة أو تقابلها يف قانون العقوبات األردين املادة 
اجلراحية والعالجات الطبية املنطبقة على أصول الفن بشرط أن جتري برضى العليل أو رضى ممثليه 

ل األساس القانوين إلباحة ومن هنا يثور التساؤل حو. 2"الشرعيني أو يف حاالت الضرورة املاسة 
:  وتفصيل ذلك ما يلي) الفرع الثانـي ( والقواعد العامة اليت حتكمها ) الفرع األول ( األعمال الطبية 

الفرع األول
أساس إباحة األعمال الطبية

عمالً لكل عمل طيب هدف ذايت، وهو ما يربره، فإذا انفصم عن عمله واستهدف غريه أصبح
فالتشخيص هدفه الكشف عن املرض، وأعمال الوقاية هدفها حتصني املريض ضد . جنائياًغري مشروعاً

.273.، صاملرجع السابقالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، عبد -1
.200.املرجع السابق، ص،حممد صبحي جنم، قانون العقوبات القسم العام-2
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مرض معني، والعالج هدفه شفاء املريض أو ختفيف آالمه أو تسكينها، فإذا استهدف الطبيب هدفاً آخر 
.غري اهلدف احملدد طبيباً لكل من هذه األعمال سئل جنائياً

يؤثر  تقسيم 1ل الطبية حلكم واحد هو اإلباحة، إال أن البعضهذا والسائد إخضاع مجيع األعما
:وذلك على النحو التايل. هذه األعمال إىل مخس فئات لكل منها حكمها اخلاص

أعمال طبية مباحة إباحة أصلية لعدم تطابقها مع النموذج القانوين للجرائم املقالة هلا من هذه : أوالًَ
ا إذا باشرها طبيب فإا تؤدي إىل شفاء املريض أو حتسني صحته، فاجلراحة األصل فيها أ. األعمال

.2وذا فإا تتجرد من املساس أو االنتقاص من سالمة جسمه
العلة الثانية تتمثل يف رضا املريض فهناك إمجاع على أنه ال جيوز املساس جبسم اإلنسان إال برضاه، :ثانيا

صاب فاقد الوعي، وال بد أن يكون هذا الرضا حراً دون فيما عدا حاالت اإلسعاف اليت يكون فيها امل
. 3أي ضغط أو إكراه مادي أو معنوي

يقصر األساس القانوين على جمرد الترخيص القانوين مبزاولة العمل الطيب إال أنه 4وإن كان البعض
ربر قانوين بينما يري أن الترخيص القانونـي هو م" سليمان عبد املنعم " يف نظر البعض ومنهم الدكتور
وهلذا فمباشرة العمل الطيب دون رضا املريض ال تصلح سبباً لإلباحة إال . رضا املريض هو علته احلقيقية

. إذا تعلق األمر حبالة ضرورة اليت تكون مانعاً من موانع املسؤولية اجلنائية
هلا حقاً، ويقتضي االعتراف مبثل ترخيص القانون ملزاولة هذه املهنة وتنظيمها إمنا يعطي ملن يزاو: ثالثاً

.5هذا احلق إضفاء الصفة املشروعة على وسائل استعماله ولو كانت تشكل حبسب األصل جرمية

.464.عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة، دار املطبوعات، مصر، اإلسكندرية، ال توجد سنة النشر، ص-1
.464.، صنفس املرجع-2
.374.سابق، صالرجع املسليمان عبد املنعم، -3
، 1985أمحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون العقوبات، القسم اخلاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، مصر، : أنظر يف عرض هذا الرأي-4

598.ص
:ومن األحكام القضائية املصرية ما يلي

.204.، ص46ق. 19، جمموعة أحكام النقض، س1968فرباير 20نقض جنائي مصري ·
.860.، ص1،ق3، جمموعة القواعد القانونية، ج1937جوان 25نقض جنائي مصري ·
سليمان عبد املنعم، املرجع : مقتبس عن. 196.، ص31، ق32، جمموعة أحكام النقض، س1981يناير 4نقض جنائي مصري ·

. 3.2.1اهلامش 375.السابق، ص
:الفقه الفرنسيومن 

Pierre BOUZAT  et: Traité de  droit pénal et de criminologie,T.I, Paris 1963, No. 309, p.289 ; HEMARD (J.), le
consentement de la victime dans le délit de coups et blessures, Rev. Crit, 1939, No. 27, p.3505.

.2اهلامش 28.املرجع السابق، صمقتبس عن أمحد شوقي عمر أبو خطوة،
.374.سليمان عبد املنعم، مرجع سابق ، ص-5
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أعمال طبية ال عقاب عليها ملباشرا يف حاالت الضرورة، ومن ذلك إجراء عملية جراحية إلنقاذ : ًرابعا
.ت الضرورةحياة مغمى عليه مهدد باملوت، مىت توافرت شروط حاال

أعمال طبية تستمد من إجازة القانون، ومن أمثلتها استئصال عضو من أعضاء اجلسم إلنقاذ : خامساً
وذلك نظراً خلروج مثل هذا العمل الطيب من نطاق الرضاء . 1حياة مريض بعد احلصول على رضائه

العمل من إجازة املباح، وعدم دخوله نطاق حالة الضرورة بشروطها القانونية فقد استمد شرعية 
.القانون

ويف نظرنا أن علة وأساس إباحة العمل الطيب يقتصر على شرط حصول الترخيص مبزاولة العمل 
:" من قانون محاية الصحة وترقيتها بقوهلا197الطيب، وهو موقف املشرع اجلزائري كذلك بدليل املادة 

...". سلمها الوزير املكلف بالصحةتتوقف ممارسة مهنة الطب والصيديل وجراح األسنان على رخصة ي
ومن خالل هذا الترخيص يستطيع الطبيب ممارسة العمل الطيب ويف مقابل ذلك يعد مرتكباً جلرمية نصت 

ر عنه وفق شروط يف حد ذاته، ويعبويعترب هذا األساس شرط. من ذات القانون234عليها املادة 
لف ذكره، وهو شرط شكلي يتضمن احلصول على كما س" ممارسة احلق مبعرفة صاحبه" استعمال احلق 

وبالتايل ال يعترب احلصول على الشهادة املؤهلة كدكتوراه يف الطب أو اجلراحة . رخصة من زير الصحة
ويف اعتقادنا أن املشرع أحاط بقدر من املعرفة بصعوبة . مرخصاً له مامل حيصل على هذا الترخيص

زامات لذا فرض الطابع الرمسي لضمان الرقابة، ولعل األمر أوجب األعمال الطبية وآثارها يف ترتيب االلت
وآكد خاصة يف ظل التطور الطيب احلديث وحجم التدخالت الطبية املخالفة للقواعد التقليدية الثابتة يف 

.   العرف الطيب وخملفاا على نطاق احلماية اجلنائية للجسم البشري
الفرع الثانـي

م األعمال الطبية واجلراحيةالقواعد العامة اليت حتك
:ليستفيد ممـارس العمل الطيب من سبب التربير، ويصبح عمله مشروعاً، جيب توافر شروط

).أوالً ( الترخيص مبزاولة مهنة الطب ·
).ثانياً ( رضاء املريض ·
).ثالثاً ( قصد العالج ·
وعليه جيدر التعرض هلذه الشروط ).رابعاً ( مراعاة األصول املهنية املرعية ملزاولة العمل الطيب ·

:بالشرح والتحليل على التوايل

.465.سابق، صالرجع املعبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة، -1
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الترخيص مبزاولة مهنة الطب: ًأوال
أشارت القوانني إىل هذا الشرط ومن بني القوانني القانون اللبناين للصحة العامة األردين رقم 

بية أو صحية أو أية بأنه ال جيور ألي شخص ممارسة أية مهنة ط4فقرة 49يف املادة 1971لعام 21
حرفة أخرى مرتبطة ا ما مل حيصل على ترخيص بذلك حتت طائلة العقوبة باحلبس من أسبوع إىل سنة 

ويظل املخالف مسؤوالً مدنياً . أو بالغرامة من عشرة دنانري إىل مائيت دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني
.1شفاء املريض وعالجهوجزائياً من األضرار اليت سببها للمريض حىت ولو جنح يف

أ املهن الطبية اليت يلزمها الترخيص وهي الطب -2فقرة 52وحدد نفس القانون يف املادة 
وطب األسنان، والصيدلة، واملختربات الصحية، وفحص البصر، وجتهيز النظرات الطبية، والقبالة، 

ملعاجلة احلكمية، واللياقة البدنية واوالتمريض، والتخدير، واستعمال األشعة السينية وأجهزة التشخيص
.2والصحية، وأية مهنة أو حرفة طبية أو صحية

تتوقف ممارسة مهنة الطب :" من قانون محاية الصحة وترقيتها بأنه197ويف اجلزائر تنص املادة 
:والصيديل وجراح األسنان على رخصة يسلمها الوزير املكلف بالصحة بناء على الشروط التالية

دكتور يف : كون طالب هذه الرخصة حائزاً، حسب احلالة، إحدى الشهادات اجلزائريةأن ي-
.الطب أو جراح أسنان أو صيديل، أو شهادة أجنبية معترفاً مبعادلتها

.أن ال يكون مصاباً بعاهة أو بعلة مرضية منافية ملمارسة املهنة-
.أن ال يكون قد تعرض لعقوبة خملة بالشرف-
نسية، وميكن استثناء هذا الشرط على أساس املعاهدات واالتفاقيات اليت أن يكون جزائري اجل-

". أبرمتها اجلزائر وبناء على مقرر يتخذه الوزير املكلف بالصحة
وباإلضافة إىل هذا ال جيوز ممارسة مهنة طبيب اختصاصي أو جراح خمتص أو صيديل خمتص ما 

شهادة معادلة وبدون إغفال الشروط األخرى املنصوص مل يكن حائزاً للشهادة الدالة على التخصص أو
).من القانون سالف الذكر 198املادة . ( سابقة الذكر197عليها يف املادة 

وتضيف املادة شرط أداء اليمني بالنسبة للحاصلني على رخصة ممارسة املهن الطبية املنصوص 
.منه199وبذات الشروط كما تنص املادة 197عليها يف املادة 

.200.املرجع السابق، ص،قانون العقوبات القسم العامحممد صبحي جنم،-1
201.، صنفس املرجع-2
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من نفس القانون فقد خولت لطلبة الطب خالل فترة التدريب الداخلي 200ومن فحوى املادة 
يف الدراسات اجلامعية ممارسة الطب وجراحة األسنان والصيدلة يف املؤسسات الصحة العمومية وذلك 

.حتت مسؤولية رؤساء اهلياكل املمارسني
شروط ممارسة مهنة املساعد الطيب اليت تتوقف على من نفس القانون على217ونصت املادة 

:رخصة يسلمها الوزير املكلف بالصحة بناء على الشروط التالية
أن يكون قد تلقى تكوينا مطابقاً للربامج املقرر عن طريق التنظيم وحصل على شهادة اختتام -

.هذا التكوين أم على شهادة معترف مبعادلتها
.و بعلة مرضية منافية ملمارسة املهنةأن ال يكون مصاباً بعاهة أ-
.أن ال يكون قد تعرض لعقوبة خملة بالشرف-
.أن يكون جزائري اجلنسية-

من نفس القانون الباب الثامن يف الفصل األول املعنون باألحكام اجلزائية 234وتشري املادة 
ة للطب وجراحة األسنان املتعلقة مبستخدمي الصحة إىل تطبيق العقوبات على املمارسة غري الشرعي

.  والصيدلة ومهن املساعدة الطبية
. ومن هنا أن القانون ال يرخص كقاعدة عامة إال لألطباء مبمارسة العمل الطيب الذي أجراه

فإذا أجاز القانون استثناء لطائفة معينة من غري . فصالحية مزاولة مهنة الطب مستمدة من الدرجة العلمية
والقابالت مبمارسة بعض األعمال الطبية البسيطة كان حكمهم يف ذلك حكم األطباء كاملمرضات

الطبيب بالنسبة لألعمال املرخص هلم مبزاولتها، فإن فقد من مارسها هذه الصفة فإنه يتحمل املسؤولية 
.اجلزائية املترتبة عن فعله مسؤولية قصديه

ريض وإحلاحه وتوفرت لديه نية العالج، وتقوم هذه املسؤولية ولو كان العمل بناء على طلب امل
واحلكمة من ذلك هو قصر العمل الطيب على أصحابه . وال متتنع مسؤوليته إال عند قيام حالة الضرورة

.1ومحايته من املشعوذين والدجالني والدخالء
رضاء املريض: ًثانيا

ً  صحيحاً ، يعرب عن قبوله للفعل الرضاء هو االجتاه اإلرادة ممن له احلق يف إصدارها اجتاها
املتراضى عليه يف النطاق والوسيلة اللذين حيددمها القانون، وإذنه ملن انصرف إليه الرضاء بأن يفعل أو 

.2يترك ذلك شريطة أال يكون فيه مساس باملصلحة العامة

.201.املرجع السابق، ص،بحي جنم، قانون العقوبات القسم العامحممد ص-1
.411.علي أمحد عبد الزعيب، املرجع السابق، ص-2
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يقتضيه يتعني العتبار العمل الطيب سببا لتربير أو إباحة أن يكون املريض قد رضي به، وهذا شرط
اجلسم البشري ملا له من حرمة متنع املساس به دون رضاء صاحبه رغم ما يستهدفه هذا املساس يف اية 

وختلف رضا املريض جيعل الطبيب خمطئاًَ وحيمله تبعة . 1األمر من ضمان رعاية اجلسم وسريه سرياً طبيعياً
.2شرتهاملخاطر الناشئة عن العالج حىت ولو مل يرتكب أدىن خطأ يف مبا

وقد يكون الرضاء صرحيا أو ضمنياً، . وقد يكون الرضاء صادراً من املريض نفسه أو ممن ميثله قانوناً
ولكن الرضاء . ويستفاد الرضاء الضمين من دخول املريض إىل غرفة العمليات إلخضاعه لعملية جراحية

الطبيب إذ أن املريض قد يرضى ال يستخلص بالضرورة من جمرد ذهاب املريض إىل املستشفى أو عيادة 
.ببعض األعمال الطبية دون األخرى

املريض يف احلاالت اليت يكون فيها يف وضع ال يسمح له بإبداء ذلك رضاء وميكن االستغناء عن 
فهنا يلزم رضاء ممثليه القانونيني أو أقربائه، وال يلزم . الرضاء لكونه يف غيبوبة أو ناقص األهلية أو عدميها

الرضاء كذلك يف الوضع الذي تقتضي فيه حالة املريض التدخل السريع وعدم انتظار أخذ رأيه أو رأي 
ويثور األمر أيضاً عند إجراء العمليات اجلراحية حيث تقتضي . ممثليه أو أقربائه كمن هو يف حادث

.3الضرورة أحياناً إجراء عملية جراحية أخرى مالزمة وال حتتمل االنتظار
أمثلة ذلك ما قضت به احملاكم الفرنسية من أن اجلراح أثناء قيامه بعملية استئصال الزائدة ومن

.4الدودية قد الحظ أن مبايض املريضة ملتهبة فاستأصلها دون أخذ رضائها
وال شك أن رضاء املريض يستفاد حبكم الواقع حالة إخضاع نفسه للطبيب بشأن أعمال طبية 

فإذا تعلق األمر بعملية جراحية حديثة غري مألوفة، فال يكفي . حية مألوفة وشائعةعادية كعملية جرا
وأن يستمر إىل وقت 5وذلك قبل البدء بالعالجالتصريح الضمين بل ال بد أن يكون الرضاء صرحياً،

ويف حالة إذا ما عدل املريض عن رضاه، فان الطبيب يسأل يف حالة قيامة. التدخل العالجي من الطبيب
.6بالعالج دون احلصول على رضاء املريض

.  376. سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص-1
.37.، ص2001محد حسني منصور، املسؤولية الطبية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، أ-2
.39.، صرجعنفس امل-3
دراسة مقارنـة،  -اجلوانب القانونية والشرعية–نادية حممد قزمار، اجلراحة التجميلية      : مقتبس عن . 20/2/1946قرار حمكمة باريس بتاريخ      -4

.1.اهلامش100.، ص2010مان، األردن، عالطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
.376:سليمان عبد املنعم، مرجع سابق، ص-5
.323:منري رياض حنا، املرجع السابق، ص-6
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باإلضافة إىل ذلك يلتزم الطبيب بإحاطة املريض علماً بطبيعة العالج وخماطر العملية من جراء تدخله 
ويكون مسؤوالً عن النتائج الضارة ولو مل يرتكب خطأ باعتبار أنه مل حيط املريض علما مبدى خطورة 

: إال هذا االلتزام جيب أن يؤخذ يف حدود التحفظات التالية1العملية أو املادة املستعملة،
يقتصر إعالم الطبيب بالنتائج الضارة اليت ميكن أن تنشأ من جراء تدخله ال املخاطر قليلة ·

.االحتمال ويصعب توقعها طبقاً للمعطيات العلمية القائمة
في الطبيب بعض النتائج أو جيب أن يقدر التزام الطبيب على ضوء احلالة النفسية للمريض فقد خي·

.وين بعضها أو ذكرها أو سردها بطريقة عامة
.ال يلتزم الطبيب بإعطاء املريض كل التفاصيل الفنية اليت ال يستطيع استيعاا علمياً·
.ال يؤاخذ الطبيب يف حاالت الضرورة اليت يصعب على الطبيب أن يفي بالتزامه بإعالم املريض·
مدى حسن نية -عند تقدير مسؤولية الطبيب يف إعالم املريض -عتبار أن يأخذ القاضي يف اال·

2.الطبيب ورغبته يف إنقاذ املريض وحالته الصحية

ففي . وهناك أسئلة تثار يف قضية الرضا وذلك يف حالة رفض الطبيب العالج أو رفض املريض العالج
وة الطبيب لعالج املريض هي أولـى مراحل أن دع-امتناع الطبيب عن معاجلة املريض-احلالة االوىل 

العالقة بني الطبيب واملريض، ويثور يف هذا الصدد جمموعة من التساؤالت، فهل الطبيب ملزم بتلبية 
دعوة املريض؟ وهل له رفض التعاقد مع املريض؟ وهل تترتب عليه أية مسؤولية يف حال رفض تلبية 

الدعوة؟ 
اطنني له كامل احلرية يف ممارسة مهنته وبالطريقة اليت حيبذ، إذ له احلق األصل أن الطبيب كسائر املو

فالعالقة بني الطبيب واملريض عالقة تعاقدية . يف قبول أو رفض الدعوة للعالج طبقاًً للمذهب الفردي
يلزم فيها رضا كل من الطرفني، وال يوجد ما يلزم الطبيب بتقدمي العالج للمرضى الذين يطلبون 

وهذا ما كان . 3ة، وال يعد الشخص خمطئا إال إذا اخل بواجب يفرضه عليه القانون أو االتفاقاملساعد
، حيث أن الطبيب غري ملزم بتلبية دعوة املريض ملعاجلته إذ له احلرية يف 5والقضاء4مستقر علية يف الفقه

.24. ، صاملرجع السابقطاهري حسني، -1
.46-43.صاملرجع السابق،أمحد حسني منصور، املسؤولية الطبية، -2
بعة الثانية، اجلزء األول، أمحد حسني منصور، اخلطأ الطيب يف العالج، حماضرة منشورة يف اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، الط-3

.440.، ص2004املسؤولية الطبية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 
4 -OSSOUKINE. A., Traité de droit médical, Publications du laboratoire de droit et des nouvelles technologies,
université. Oran, Imprimé à Dar El Gharb, Oran, 2003, pp.263 et s.

؛ 182.، ص2006دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ،- دراسة مقارنة-عبد الكرمي مأمون، حق املوافقة على األعمال الطبية وجزاء اإلخالل به
. 440.أمحد حسني منصور، اخلطأ الطيب يف العالج، احملاضرة السابقة، ص

.   440.سني منصور، اخلطأ الطيب يف العالج، احملاضرة السابقة، صأمحد ح: مقتبس عن. 4/1/1938سني الحمكمة -5
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ة السببية بني الضرر وال يترتب على امتناعه أي مسؤولية وذلك النعدام الرابط. قبول العالج أو رفضه
عالوة على أن هناك مبدأ هام يف التشريعات اجلنائية مفاده أن ال جرمية وال عقوبة إال بنص، . واخلطأ

. 1وان جمرد االمتناع ال يرتب مسؤولية مامل يوجد نص أو عقد يوجب العمل
مع ما يشاء من وتطبيقاً ملبدأ حرية التعاقد ميكن للطبيب االتفاق على العالج وتقدمي خدماته 

ووقفاً لذات املبدأ، . األفراد، ويلزم بضمان تقدمي العالج للمريض مبجرد موافقته على أي طلب معاجلة
كما هو منصوص عليه يف مدونة أخالقيات الطب اجلزائرية يف املادة . 2فإنه جيوز للطبيب رفض العالج

أعاله، أن يرفض ألسباب شخصية 9دة وميكن للطبيب أو جراح األسنان مع مراعاة املا:" ...بقوهلا9
".تقدمي العالج

فكما أن رضا املريض شرط الزم، . والقول بغري ذلك يتناىف مع مبدأ احلرية اليت يتمتع ا الطبيب
وعليه ال يعد امتناعه سببا إلقامة املسؤولية عن . فان الطبيب كذلك ال يعترب ملزما بالعالج إال بعد قبوله

حىت أن القضاء واىل عهد قريب كان يقضي بأن من حق الطبيب أن ميتنع عن إجابة دعوة هذا االمتناع، 
وكان اجتهاد . املريض دون أي مسؤولية، حىت ولو مل يوجد طبيب آخر ميكن أن يكون بديال عنه

أن من حق الطبيب أن ميتنع عن إجابة دعوة املريض دون أن "19083حمكمة شاتورو الفرنسية عام 
أي جزاء جنائي أو مدين الن مهنة الطب هي مهنة حرة، وله مطلق احلرية يف اختيار عمالئه يتعرض إىل

وقد كان هلذا االجتاه أثار سلبية السيما يف األرياف حيث ال يوجد يف كثري من األحيان إال طبيب . "
. تنقذه من املوتواحد فإذا رفض معاجلة املريض فانه حيرم هذا املريض من العناية الطبية اليت ميكن أن

.لذلك تراجع الفقه والقضاء عن املبدأ السابق واملتمثل يف حرية الطبيب باالمتناع
تنادي يف نسبية احلقوق ووظيفتها االجتماعية، مما كان له اثر فعال 4وظهرت اجتاهات حديثة

جتاه املرضى يف تقييد احلرية املطلقة للطبيب، حيث أن هناك واجب إنسانـي وأدبـي على الطبيب ا
. 5واتمع الذي حييا فيه، تفرضه عليه أصول ومقتضيات العمل الطيب

فرغم التسليم يف حرية الطبيب يف مزاولة مهنته إال انه جيب أال يستعملها إال يف حدود الغرض 
الة اليت ويبدو االلتزام واضحاً يف احل. االجتماعي الذي اعترف له ا وإال يعترب متعسفا يف استعمال حقه

. يوجد فيها الطبيب يف مركز احملتكر

.307.منري رياض حنا، املرجع السابق، ص-1
.179.املرجع السابق، صعبد الكرمي مأمون،-2
.179.املرجع السابق، صعبد الكرمي مأمون،:مقتبس عن. 1908حمكمة شاتورو الفرنسية عام -3
.2.اهلامش34.، صاملرجع السابقأمحد حسني منصور، املسؤولية الطبية، : مقتبس عن. 4/1/1938الفرنسيةحمكمة السني-4
.441.حممد حسني منصور، اخلطأ الطيب يف العالج، املرجع السابق، ص-5
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مبعىن أنه يف الظروف القائمة ال يوجد سواه إلسعاف وعالج املريض سواء أكان ذلك راجعا 
ملكان وزمان العمل أم للظروف امللحة اليت يوجد فيها املريض أم لطبيعة العمل، وذلك كوجود املريض 

قاذه وعالجه، أو إذا طلب املريض العالج يف ساعة متأخرة يف مكان ناء وال يوجد سوى طبيب معني إلن
كذلك وجود املريض يف حالة خطرة تستدعى التدخل السريع . من الليل وال يوجد يف هذه الساعة غريه

1.والفوري من الطبيب احلاضر

أن جمرد امتناع الطبيب يف مثل هذه احلاالت يشكل خطأ يستوجب 2والقضاءاعترب الفقه
ؤولية وتطبق بشأن هذا اخلطأ قواعد املسؤولية التقطريية اليت من شروطها ثبوت وجود ضرر نشأ من املس

.3هذا االمتناع واثبات العالقة السببية بني االمتناع والضرر

اجلدير بالذكر أن الطبيب الذي يعمل يف مستشفى عام أو مصلحة حكومية ليس له أن ومن
ونفس احلكم بالنسبة للطبيب الذي يتعاقد مع . 4عليه معاجلتهميرفض معاجلة املرضى الذين ينبغي

فامتناع الطبيب عن العالج هنا يثري مسؤوليته التعاقدية، على . مؤسسة أو رب عمل على عالج العاملني
أساس االشتراط ملصلحة الغري؛ ألن العقد املربم بني الطبيب وإدارة املؤسسة وإن مت بدون إشراك العمال، 

. 5مت ملصلحتهم وبالتايل خيول للعمال حقاً مباشراً ميكنهم من مطالبة الطبيب بالعناية الالزمةإال أنه 

. ألن جرائم االمتناع يفترض فيها أن يكون املمتنع ملتزماً بالتدخل للحيلولة دون حصول النتيجة
أو االتفاق؛ ألنه ال وهذا االلتزام بالتدخل جيب أن يكون سابقاً للواقعة، وأن يكون مصدره إما القانون 

. 6مسؤولية وال عقاب إذا كان املمتنع غري مكلف بالعمل قانوناً أو مبقتضى التزام شخصي

. تقوم مسؤولية الطبيب اجلنائية إذا كان الترك أو االمتناع عن تقدمي العالج يشكل خطئا جنائيا
وكذلك . هو على وشك املوتفالطبيب يف املستشفى يكون ملزما قانوناً بالتدخل إلنقاذ املصاب الذي

.441.، صالسابقاملرجع، حممد حسني منصور -1
.  1.اهلامش. 35.املرجع السابق، ص،الطبيةمحد حسني منصور، املسؤولية أ: مقتبس عن. 28/10/1953حمكمة بوردو -2
.183.عبد الكرمي مأمون، املرجع السابق، ص-3
:وهو النهج الذي سار عليه القضاء اجلزائري يف القرارات التالية-4
أين قررت الغرفـة  . معيستشفائي مصطفى باشا اجلاالضد املركز أ) ب( ، قضية الشاب  29/01/88قرار احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية بتاريخ        -

ن ( ، قـصية    10/10/93؛ قرار احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية بتاريخ        ) ب( مسؤولية املستشفى على أساس إمهال الطاقم الطيب يف عالج الشاب         
عبـد الكـرمي   :مقتبس عـن . ضد مستشفى سيدي بلعباس03/12/95ضد مستشفى سكيكدة؛ قرار احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية بتاريخ     ) ف

.2.، اهلامش181.مامون، املرجع السابق، ص
.182. 180.ع السابق، صجعبد الكرمي مامون، املر-5
اجلزء اخلامس، دار العلم للجميع، بريوت، لبنان، ال توجد سـنة النـشر،       -قتل وضرب وجرح   -جندي عبد املالك، املوسوعة اجلنائية، عقوبة      -6

.691.ص
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، 1املمرضة والشخص املكلف حبكم االتفاق برعاية الضرير ملزمني بالتدخل إلنقاذ املريض أو الضرير
01الفقرتني 182رغم أن املشرع اجلزائري مل يشترط سبق وجود االلتزام بالتدخل، ألنه بقراءة املادة 

يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل مخس :"من قانون العقوبات جندها تنص صراحة على أنه02و
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يستطيع بفعل مباشر 15000إىل 500سنوات وبغرامة من 

منه وبغري خطورة عليه أو على الغري أن مينع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سالمة 
احلالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عليها القانون أو جسم اإلنسان وامتنع عن القيام بغري إخالل يف هذه 

القوانني اخلاصة، ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمداً عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف حالة 
خطر كان بإمكانه تقدميها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب اإلغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة 

...".  عليه أو على الغري

من مدونة أخالقيات الطب اجلزائرية الطبيب إسعاف املريض يف حالة اخلطر 9رب املادة وتج
ميكن للطبيب أو جراح األسنان أن يتحرر من مهمته :" من ذات املدونة بأنه5وتضيف املادة . الوشيك

.بتوجيه املريض إىل زميل آخر أو إىل طبيب اختصاصي" بشرط أن يضمن مواصلة العالج للمريض

ن هنا يتبني أن املشرع قد أخذ حبرية الطبيب يف تدخالته الطبية واختيار زبائنه كأصل عام، وم
إال أن . لكن بشرط أن يقوم بتوجيه املريض إىل اختصاصي أو طبيب آخر ويف ذلك مصلحة للمريض

عنها املشرع أجرب الطبيب على القيام بالعمل الطيب وإسعاف املريض وذلك يف حالة الضرورة واليت يعرب
. لكن يثور التساؤل حول التدخالت الطبية احلديثة . حتت طائلة العقاب" احلظر الوشيك " املشرع بـ 

هل ميكن إسقاط هذه احلكام عليها ؟ إن الذي يبدو لنا أنه ال بد من دراسة كل تدخل طيب على حدا 
.وقياسه ضمن ميزان الضرورة ملعرفة مدى حرية الطبيب أو إلزاميته بالتدخل

فهناك . وإن كان الرضاء يبيح أعماال فال جيوز تعميمه ألن الرضى ال يعترب سبباً عاماً للتربير
بعض اجلرائم اليت تنال باالعتداء حقوقاً ذات األمهية االجتماعية ولوال هذه األمهية ما قامت احلاجة إىل 

لى أمن الدولة وتزييف العملة وجرائم وتطبيقاً لذلك، فإن جرائم االعتداء ع. محايتها باجلزاء اجلنائية
القتل واجلرح والضرب على اجلسم ال يعتد فيها برضاء اين عليه ألن الرضاء ال يدخل ضمن أركان 

. هذه اجلرمية

الطبيب املمتنع جنائياً يف التشريع اجلزائري، حبث مقدم للملتقى الوطين حول املسؤولية الطبية، جامعة تيزو وزو، كليـة             بلعيدي فريد، مسؤولية     -1
.04.، ص2008جانفي 24و 23احلقوق يومي 
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. 2ذلك صراحة1فمثال تتوافر أركان القتل حىت ولو رضي اين عليه بل ولو طلب

موافقة املريض ب أن يتدخل تدخالً عالجياً إال بعدويف الفقه اإلسالمي، ال جيوز كذلك للطبي
بعد أن يبني له ) إذا كان ناقص األهليةأو وليه(إذا كان أهالً بأن يكون بالغاً عاقالً مدركاً ملا يأذن به 

لدونا : " عن عائشة رضي اهللا عنها قالت. الطيبالطبيب تشخيص مرضه ومدى خطورته وأثر اإلجراء
أمل : كراهية املريض للدواء، فلما أفاق قال: أن ال تلدوين فقلناعليه وسلم فأشاررسول اهللا صلى اهللا 

. 3"تلدوين، ال يبقى أحد منكم إال لُد أكم أن ال
؛ ألن الضرورات )أو اخلطرة(املريض احلاالت العاجلة ويستثىن من ضرورة احلصول على إذن

أما لو امتنع املريض عن . يح للطبيب ترك االستئذانالنفس ضرورة تبتبيح احملظورات واخلوف على
فإنه ليس على الطبيب مسئولية إذا ترك عالجه مىت كان امتناع املريض عن أهلية العالج ومل يأذن به،

.4تام ألثرهوإدراك
قصد العالج: ًثالثا

على سريه ال يباح عمل الطبيب إال إذا كان القصد منه عالج املريض وصيانة جسده والعمل
فإذا استهدف به غرضاً آخر كإجراء جتربة علمية أو إعانة امرأة على منع اإلجناب . سري طبيعياً منتظماً

دون ضرورة صحية ال يقبل منه االحتجاج باستعمال احلق يف مزاولة مهنة الطب ويكون فعله غري 
املساس باجلسم البشري أو التدخل مشروع قانوناً، ولو وقع برضاء أو إحلاح اين عليه؛ ألنه ال يباح 

. 5الطيب على اجلسم إلشباع شهوة علمية

ومدى جـواز العقـاب علـى    ويثري هذا املوضوع مسألتني شائكتني يف الفقه والقضاء مها مدى إباحة ما يعرف بالقتل الرحيم أو القتل إشفاقاً        -1
االنتحار والراجح فقهاً وقضاء هو أن القتل الرحيم أو القتل بدافع الشفقة يعترب جرمية قتل متكاملة األركان وال يعتد بالباعث على ارتكاا ألن هذه                       

.صب على روح إنسان حي قامت اجلرميةفمىت توافرت أركان القتل من ركن مادي ومعنوي وان. البواعث ال وزن هلا يف قيام اجلرمية أو انتفائها
أما فيما يتعلق األمر باالنتحار فهي ال تثور بالنسبة ملن يقوم بقتل نفسه إذ ليس مثة شخص ميكن توقيع العقاب عليـه بفـرض القـول                         

امهة يف االنتحار كما هو بالنسبة      باملسؤولية، ولكن تدق اإلشكالية بالنسبة ملن يساعد شخصاً يف االنتحار فقد عاقبت عليه التشريعات واعتربته مس               
واليت تعاقب على جناية املسامهة يف االنتحار بإحدى طرق املسامهة املنصوص عليها قانوناً كما تعاقب نفس املادة يف              553للقانون اللبناين يف املادة     

.2. اهلامش450:بد املنعم، املرجع السابق، صسليمان ع. فقرا الثانية على جنحة املساعدة يف الشروع يف االنتحار إذا جنم عنه عجز دائم
.  194.املرجع السابق، ص،حممد صبحي جنم، قانون العقوبات القسم العام-2
احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري الدمشقي،  خمتصر صحيح مسلم، اجلزء الثاين، .رواه مسلم، كتاب املرض والطب، التداوي باللدود-3

.388.املرجع السابق، ص
:املوقـع 1.، ص2009-3-3:هاين بن عبد اهللا اجلبري، األخطاء الطبية يف ميزان القضاء، حبث مستخرج من اإلنترنت، تـاريخ االطـالع  -4

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=969
.203.حممد صبحي جنم، املرجع السابق، ص-5
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ومن صور إجراء العمل الطيب لغرض غري عالجي التدخل الطيب قصد حتقيق الربح يف احلالة اليت 
يكون اهلدف أو الدافع الوحيد وراء تدخله مما يترتب عليه من انتفاء الطبيب لوسيلة العالج األكثر رحباً 

. 1بالنسبة له وليست تلك األكثر مالئمة لصحة املريض

مسؤولية الطبيب الذي يقنع مريضه بإجراء عملية جراحية ومحله عليها 2ولقد أيد القضاء
بواسطة الكذب مدعيا خطورة احلالة رغم أا ال تستدعي التدخل اجلراحي، وذلك طمعاً يف العائد 

.3يبالرحبي اليت تدره العملية على الطب

شفاء –كما تصبح مسؤولية الطبيب حمل حبث إذا خرج عن اهلدف والغاية املفروضة عليه 
لغاية أخرى كالبحث العلمي، فإن ذلك يعد خطأ يستوجب مسؤوليته مىت أحدث -املريض حمل العالج

.4ضرراً باملريض

مراعاة األصول املهنية املرعية ملزاولة العمل الطيب: رابعاً

دى ذلك أن إباحة العمل الطيب تظل مرهونة بإتباع األصول الطبية املتعارف عليها يف جمال ومؤ
فإذا التزم الطبيب ذه األصول والقواعد، . مهنة الطب والتقيد بالقواعد العلمية اليت توجبها ممارسة املهنة

. 5باقي الشروط األخرىما يقع منه من عمل يعترب مشموالً باإلباحة أيا كانت نتائجه مىت توافرتفإن
.6)اخلطأ الفين( وبالتايل خيرج العمل الطيب من دائرة اإلباحة إن أخـطأ الطبيب خطئاً عاديا أو مهنيا 

.63.السابق، صمحد حسني منصور، املسؤولية الطبية، املرجعأ-1
.2و1.اهلامش452.أمحد حسني منصور، اخلطأ الطيب يف العالج، املرجع السابق، ص: مقتبس عن1925/ 7/03حمكمة باريس -2
.63.محد حسني منصور، املسؤولية الطبية، املرجع السابق، صأ-3
. 65.محد حسني منصور، املسؤولية الطبية، املرجع السابق ، صأ-4
.375.بد املنعم، املرجع السابق، صسليمان ع-5
واحملاكمة يف الشكاوى الناجتـة عـن   واليت تتوىل التحقيق). اللجنة الطبية الشرعية(يف اململكة العربية السعودية أوجدت مؤسسات قضائية هي -6

.فيهااملمارسات الطبية وحتقيق مدى املسؤولية
وقد تنـاول يف الفـصل   هـ21/2/1409يف 3/ن باملرسوم امللكي رقم منظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسناحيث صدر

جلان أخرى يف املناطق، وهي مكونة من قاٍض شرعي ال تقل درجته عن قاضـي أ  الرابع منه تشكيل هذه اللجنة واليت يكون مقرها الرياض وتنشأ
وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير وزير الصحة،وزير العدل رئيساً ومستشاراً نظاميا وطبيبان من ذوي الكفاءة يعينهميعينه

. التعليم العايل
اخلاص، أما الطبيب املدعى عليه فإنه ينقل إليها قراراا باألغلبية بشرط أن يكون القاضي منها، وحيضر فيها املدعي على حسابهوتصدر

.الشرعيةلديهم فرع للّجنة الطبيةعلى حساب مرجعه وهذا إذا مل يكن
وإذا تقدم شخص للجنة الطبية الشرعية فإن اللجنة تنظر يف دعواه وبعدها تسمع جواب الطبيب على دعوى املدعي وقد تطلب ملـف                      

أن من حقه أن يعترض على قرارها ويـتظلم  وتفهم الطبيب. للتحقق من اإلجراءات وتناقش الطبيب يف موضوع الدعوى مث تصدر قرارهااملريض
يدعي املـدعي  ويف بعض األحوال. والبت فيه بإقراره ليكون قطعياً واجب التنفيذ أو نقضه كله أو بعضهديوان املظامل ليتوىل تدقيق احلكممنه أمام 

...=العام فيما ليس فيه حق خاص
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فاخلطأ العادي هو ما يصدر من الطبيب كغريه من الناس أي كفعل مادي يكون بارتكابه خمالفة 
ية اجلراحية يف حالة سكر أو إمهال يف ختدير لواجب احلرص املفروض على الناس كافة، كإجراء العمل

. 1املريض قبل العملية

واخلطأ الفين هو اخلطأ الذي يقع فيه الطبيب لدى خمالفته القواعد الفنية اليت توجبها عليه مهنته 
وهذا اخلطأ على درجة من الغموض فمن الصعب معرفته، لذلك . اليت جيب عليه مراعاا واإلملام ا

ومن أمثلة اخلطأ املهين اخلطأ يف التشخيص إذ يتعني . القاضي بأهل اخلربة من أعالم مهنة الطبيستعني
على الطبيب إن يشخص داء املريض بكل حكمة وتبصر وعلى أساس من العلم والفن وأصول املهنة 

. 2يهوليس برعونة وطيش أو عدم التسلح باملعلومات الضرورية املفيدة اليت تساعده على تكوين رأ

وفكرة األصول املهنية والقواعد العلمية فكرة دقيقة ألا ال تعين مساءلة الطبيب رد أنه أجرى 
إذا كان هدف . عملية جراحية حديثة بأسلوب حديث مىت كان األمر مقبوالً علمياً، ولو لدى البعض

ى باعتبار أن اخلالف الطبيب شفاء املريض، وال يسأل الطبيب بكونه قد أمهل وسيلة عالج واتبع أخر
ومن أمثلة . العلمي وارد على أال تكون الطريقة املتبعة مهجورة متاماً ومتفق على هجرها يف احلقل الطيب

ذلك عدم مراعاة األصول العلمية ممن جيري العملية بأدوات غري معقمة أو يف ظروف غري مواتية باملرة 
تعانة م يف العمليات اجلراحية؛ أو يصدر عنه سلوك كأن يكون سكراناً أو يستعني مبن ال جيوز له االس

.كاشف عن اإلمهال غري املغتفر كأن ينسى أداة جراحية يف جسم املريض

ومن هنا فإن عدم إتباع األصول املهنية والقواعد العلمية يف جمال مهنة الطب يعترب الطبيب خمطأ 
املسؤولية اإلمهال أو عدم االحتياط لكن توافر وقوام هذه . وهذا يكفي ملسائلته عن جرمية غري عمدية

اخلطأ أو عدمه ال يكون مبجرد االرتكان إىل القواعد العامة للمسؤولية اجلنائية عن اجلرائم غري العمدية 
بل يتم االستهداء بقواعد املسؤولية املهنية اليت حتكم العمل الطيب باعتباره عمل له أصوله وقواعده املهنية 

وملا كان الشفاء . باا من الواجبات واالحتياطات ما ال يفرض على األشخاص العادينيويفرض على أر
ال خيضع دائماً لسلطان الطبيب أو اجلراح، كمناعة اجلسم ودرجة استهدافه للمرض، وحالته من حيث 

ري من الوراثة، واملناعة، وإصابته بأمراض أخرى، وقصور العلوم الطبية اليت قد تقف عاجزة عن عالج كث

يـستدع احلـال   ٍم يف املرافعة مـا مل تتوىل التحقيق واحملاكمة وليس يف النظام ما مينع توكيل حماواألصل أن حيضر الطبيب بنفسه إذ اللجنة...=
.2.هاين بن عبد اهللا اجلبري، نفس البحث، ص. حضور الطبيب بنفسه

.17.، صاملرجع السابقطاهري حسني، -1
وت، لبنـان،  بريإبراهيم علي محادي احللبوسي، اخلطأ املهين واخلطأ العادي يف إطار املسؤولية الطبية، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،              -2

.22.، ص2007
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األمراض ويف كثري من احلاالت ال يفعل الطبيب أكثر من ختفيف األمل، فإنه يثور التساؤل عن مدى 
:  التزام الطبيب يف التدخل الطيب؟ وهو ما حناول دراسته فيما يلي

الفرع الثالث

مدى التــزام الطبـيب

لى الطبيب، وسواء كانت العالقة إن الصبغة الفنية هلا تأثري مهم يف معرفة االلتزام الذي يقع ع
فإن املرجع يف حتديد مداها هو قواعد . بني الطبيب واملريض حمكومة بالعقد أم خاضعة للقواعد العامة

املهنة الطبية، وإن كان اخلطأ العادي ال حيتاج فيه ألجل التعرف عليه االسترشاد اخلربة الطبية، فإنه يف 
وأن التمييز التقليدي . خالف القواعد اليت تفرضها عليه أصول مهنتهاخلطأ الطيب يعد الطبيب خمطئاً كلما

بني االلتزام بنتيجة وااللتزام ببذل عناية إمنا يستند إىل معيارين رئيسيني، وهو إرادة الدائن عندما تشترط 
.1حتقق نتيجة، أو معيار االحتمال عندما تتعلق هذه اإلرادة باحتمال حتقق نتيجة

عالج ليس عقداً للشفاء وإمنا هو عقد ببذل أقصى درجة ممكنة يف الرعاية والعناية إن عقد ال
وهذا ). ثانياً( أو مبعىن آخر يكون التزام الطبيب يف األصل التزاماً بتحقيق نتيجة استثناء من األصل) أوالً(

:ما سنبينه تباعاً

التزام الطبيب ببذل عناية: أوالً

ام الطبيب يوجب عليه سالمة املريض، وليس املقصود ذا وال شك أن من املتفق عليه أن التز
يلتزم الطبيب التزاماً حمدداً بتحقيق نتيجة هي شفاء املريض، ذلك أن الطبيب معاجل وليس تاجر ألن 

. شفاء املريض يتوقف على حاالت عديدة منها مناعة اجلسم وقوة أمعان املرض فيه والوراثة والسن
كما يتوقف . يف السن أو اهلرم يكون معرضاً للمرض بصورة أكثر بكثري من الشبابفاملريض الطاعن

ومثة . فالقصور العلمي يسد الطريق أمام الشفاء من العديد من األمراض. األمر على مدى التطور العلمي
إلزام وهذا جيعل من غري املعقول . آفات مرضية ما زالت مستعصية نظراً للطبيعة الغامضة للجسم البشري

الطبيب بشفاء املريض، فهو يف مثل هذه األحوال وغريها يصعب التنبؤ أو اجلزم بالنتيجة اليت يفضي إليها 
.2التدخل الطيب

.48.سابق، صالرجع املإبراهيم علي محادي احللبوسي، -1
. 50-49.رجع، صاملنفس -2
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والفرنسي على ج اعتبار التزام الطبيب التزام ببذل 2واألردين1وقد سار القضاء واملصري
اليت أشارت فيه إىل 20/5/1936الصادر يف الشهري3ومثال ذلك قرار حمكمة النقض الفرنسية. عناية

أن مسؤولية الطبيب مبا هو عليه عقدية، وأن مضمون التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، وأن شفاء 
.4املريض هو أمر ال ميكن فرضه على الطبيب إذا مل يكن الشفاء مبقدوره

تسوء حالة املريض الصحية، فال إذا أدى التدخل الطيب إىل نتيجة عكسية كأن خييب العالج أو
يعد الطبيب خمطئاً ما مل يقم الدليل على ذلك باعتماد على معيار موضوعي، وهو معيار الطبيب املعتاد 
ارد من ظروفه اخلاصة واحملاط بذات الظروف اليت أحاطت بالطبيب املعاجل، وذلك مبقارنة ما فعله هذا 

وي املرتبة من حيث الشهادة واالختصاص وحنومها، كظريف الطبيب مبا كان سيفعله األول بفرض تسا
.الزمان واملكان ألنه؛ من غري العدل حماسبة طبيب أجرى عملية يف ظل شح األجهزة الطبية الالزمة

ويعتمد على عنصر الزمن كذلك ليثبت خطأ الطبيب الذي يلجأ إىل استخدام طرق مهجورة 
وما جيري العمل به مبا يتماشى واحلياة العصرية ويواكب التطور باالستناد إىل خربة ذوي االختصاص، 

فإذا كان األصل التزام الطبيب ببذل عناية، فما هي حاالت اليت يتحول فيها التزام . 5العلمي احلديث
الطبيب إىل حتقيق نتيجة ؟

التزام الطبيب بتحقيق نتيجة: ثانياً
طبيب بتحقيق نتيجة ولكن إذا زال هذا االحتمال كانت إن فكرة االحتمال حتول دون التزام ال

مسؤولية الطبيب بتحقيق نتيجة كما يف استعمال األدوات واألجهزة الطبية وعمليات نقل الدم والتحاليل 
.6الطبية وعمل التركيبات الطبية وكذلك االلتزام بضمان سالمة املريض

اآلالت احلديثة وما ينطوي عليه ذلك من خماطر لقد كان للتطور العلمي والفين وزيادة استخدام 
لإلنسان أثره الواضح على اجتاه القضاء املتزايد يف التوسع يف تفسري أحكام املسؤولية عن حراسة األشياء، 

والذي تبنت فيه املسؤولية العقدية للطبيب حيـث قـررت بـأن    3/6/1969أكدت على هذا حمكمة النقض املصرية يف حكمها الصادر يف  -1
قد بينه وبني املريض بشفائه أو بنجاح العملية اليت جيريها له؛ ألن التزام  الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجـة،  الطبيب ال يلتزم مبقتضى العقد الذي ينع     

:مقتبس عـن  . 21/12/1971ق جلسة    26س   464والطعن رقم   . 3/6/1969ق جلسة    3س 248الطعن رقم   . امنا هو التزام ببذل عناية    
2.امشاهل. 426.حممد سامي الشوا، املرجع السابق، ص

. 1.اهلامش. 85.نادية حممد قزمار، املرجع السابق، ص: مقتبس عن. 12/5/1991تاريخ 1246/1990قرار حمكمة التمييز األردنية، رقم -2
.204.محد حسني منصور، املسؤولية الطبية ،املرجع السابق، صأ: مقتبس عن. 20/5/1936قرار حمكمة النقص الفرنسية -3
.204.املرجع السابق، صور، املسؤولية الطبية،محد حسني منصأ-4
.52.ص، املرجع السابق،...إبراهيم علي محادي احللبوسي،  اخلطأ املهين واخلطأ العادي-5
.54.، صنفس املرجع-6
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واليت تؤدي إىل اإلضرار بالغري، بإسقاط ذات األحكام على نطاق املسؤولية الطبية من جراء استخدام 
.1عمليات العالج واجلراحةهذه األدوات الطيبة يف 

واألضرار املقصودة ليست تلك اليت تنشأ نتيجة وجود عيب أو عطل باألجهزة واألدوات 
املذكورة فحسب، بل يقع االلتزام على الطبيب حىت  باستخدام اآلالت السليمة اليت حتدث أضرار 

لية حىت ولو كان العيب املوجود وهذا االلتزام بتحقيق نتيجة، فال يعفى الطبيب من املسؤو. باملريض
إال أنه يستطيع التخلص من املسؤولية طبقاً للقواعد العامة بإقامة . باآللة يرجع إىل صنعها ويصعب كشفه

.  2الدليل على أن األضرار اليت وقعت ترجع إىل سبب أجنيب ال يد له فيه
ذاا وأن يكون الدم خالياً من ويف عمليات نقل الدم جيب أن يعطى املريض دم من فصيلة دمه 

ويؤخذ الدم من املتربع مباشرة أو من مصرف الدم فيلتزم . األمراض لكي ال يصاب بأضرار جسدية
الطبيب واملصرف حالة تقدمي دم متعفن أو حامل لبعض األمراض، ألن تقدمي دم سليم من الطبيب 

بأن العقد املربم بني إحدى 4لفرنسيةوكما قضت حمكمة النقض ا. 3واملصرف هو التزام بتحقيق نتيجة
) املستفيد(يتضمن يف ثناياه اشتراطاً ملصلحة املريض ) املتعهد(ومركز نقل الدم ) املشترط(املستشفيات 

.5إعماال لقواعد االشتراط ملصلحة الغري حقاً مباشر يستمده من عقد مل يكن طرفاً فيه
يل من العمليات اليت تقع على حمل حمدد حتديدا دقيقا، لذا أما يف التحاليل الطبية تعترب هذه التحال

وتقوم . فإن التزام الطبيب بالنسبة للتحاليل العادية التزاما بتحقيق نتيجة وهي سالمة التحليل ودقته
مسؤولية الطبيب مبجرد حصول ضرر للمريض، وال يستطيع الطبيب دفع املسؤولية عنه إال  بإثبات 

. يد له فيهالسبب األجنيب الذي ال
ويستثىن من ذلك التحاليل الدقيقة، كالتحاليل اخلاصة مبرض السرطان، حيث يعترب التزام 
الطبيب هو التزام ببذل عناية، والسبب يف ذلك أن النتيجة احتمالية، وال توجد فيها أصول علمية 

. 6مستقرة ثابتة، كون هذه التحاليل دقيقة وال ميكن الكشف عنها بسهولة

.212.محد حسني منصور، املسؤولية الطبية، املرجع السابق، صأ-1
.213.، صنفس املرجع-2
.27.، املرجع السابق، ص...يب واخلطأ العالجيطاهري حسني، اخلطأ الط-3

4 - Civ 3 Avr 1939. D 1939-307.

.27.، املرجع السابق، ص...طاهري حسني، اخلطأ الطيب واخلطأ العالجي: مقتبس عن
.55.إبراهيم علي محادي احللبوسي، املرجع السابق، ص-5
.218.منري رضا حنا، املرجع السابق، ص-6
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- عند احلديث عن املسؤولية الطبية يف التطعيم أو التلقيح-1فقد مر معناأما خبصوص التحصني، 
أنه التزام حمدد يتمثل يف سالمة املادة اليت تقدم، حبيث جيب أن ال تؤدي إىل إحلاق الضرر بالشخص 

اجلراثيم وان يعطى وهذا يعين أنه جيب أن يتأكد الطبيب من سالمة املصل وخلوه من. الذي تقدم له
وبالنسبة للتحصني اإلجباري . أما عن مدى فاعلية هذا املصل، فهو التزام ببذل عناية. بصورة صحيحة

.الذي تقوم به الدولة، فهي مكلفة بضمان سالمة املواطنني وتسأل الدولة عن ذلك باعتبارها متبوع

م العلمي بدأ اإلنسان باستخدام األعضاء أما بالنسبة لتركيبات األعضاء الصناعية فنتيجة للتقد
وتشري . الصناعية كوسيلة لتعويضه عما يفقده من أعضاءه الطبيعية وما يصاب منها بعجز أو ضعف

عملية تركيب األعضاء الصناعية املسؤولية الطبية من جانبني، جانب طيب يتمثل يف مدى فاعلية العضو 
ن النقص املوجود لديه؛ وهنا يلتزم الطبيب ببذل عناية وال الصناعي وتناسبه مع حالة املريض وتعويضه ع
واجلانب اآلخر هو مدى سالمة العضو الصناعي وجودته . تقوم مسؤوليته إال إذا ثبت تقصري من جانبه

وهذه مسألة تقنية يكون التزام الطبيب فيها بتحقيق نتيجة، وهي ضمان سالمة اجلهاز أو العضو 
وعليه تقوم مسؤولية الطبيب إذا كان العضو رديء الصنع أو ال . سم املريضالصناعي ودقته ومناسبته جل

.2يتفق مع مقياس اجلسم أو سبب أضرار للمريض

وإىل جانب ذلك يضمن الطبيب سالمة املريض ويكون التزامه التزاماً بتحقيق نتيجة، وتضمن 
املستشفى أو إىل صالة العمليات فعليه فإذا أمر الطبيب بإدخال مريض إىل. هذه السالمة داخل املستشفى

. 3أن يتوخى سالمته من األمراض املعدية

األمر . إن القواعد العامة اليت حتكم األعمال الطبية مل تعد كافية بالنظر للتطورات الطبية احلديثة
وهذا ما الذي يدفعنا للتساؤل عن أثر التطور الطيب على القواعد العامة اليت حتكم األعمال الطبية ؟ 

:حناول اإلجابة عنه فيما يلي

.من هذه الرسالة89أنظر الصفحة- 1
.56.إبراهيم علي محادي احللبوسي، املرجع السابق، ص-2
.59.، صنفس املرجع-3
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املطلب الثالث

أثر الطب احلديث على القواعـد العامة 

اليت حتكم األعمال الطـبية

أثار التطور احلديث للعلوم الطبية وطرق العالج مشكالت قانونية مل تكن مثارة من قبل، جتاوز 
إىل التوجه صوب 1بالتشريعات واالتفاقيات الدوليةا الطب حدوده التقليدية يف األعمال الطبية مما حدا

العمل الطيب لوضعه ضمن قواعد جديدة أو تغيري تفاصيل القواعد الطبية العامة التقليدية حفاظاً على 
.حرمة اجلسم البشري من االعتداءات اخلطرية اليت من احملتمل أن تطاله

جترى على اإلنسان خصوصاً تلك التجارب ويتعلق األمر بظهور التجارب الطبية العلمية اليت
:اليت جترى على اإلنسان السليم وبغرض البحث العلمي، حيث يتأرجح األمر بني احلفاظ على مصلحتني

مصلحة عامة متعلقة بالبحث العلمي أو إجراء التجارب العلمية والعالجية ملا فيها من مصلحة 
ومصلحة خاصة تتعلق حبرية الفرد وما يتعلق ا . جلوانب الطبيةعامة متمثلة يف تنمية املعرفة العلمية يف ا

وعليه يتعني . 2من حقوق خصوصا احلقوق املرتبطة بالشخصية كاحترام سالمة جسمه وعدم املساس ا

1947 عـام يفنورمربج،قواعديعرف بـ جمموعةماأوالطبية،البحوثجماليفاملهنةآداببشأناألوىلالدوليةاالتفاقيةعناإلعالنمت-1
العامليـة احلربخاللالتجاربهذهمثلعلىموافقتهميعطواملالذينالسجناء واملعتقلنيعلىمروعةتجارببقامواالذيناألطباءحماكمةعقب
دراسةاملتضمنة حلاالتالبحوثيفاألخالقيللسلوكشروطًاالبحث،حالةسالمةعلىللحفاظتصميمهامتاليتهذه القواعدوضعتوقدالثانية،
.إرادممبحضالبحثإجراءىعلموافقتهمعلىوأكدتبشرية

واألخالقية،القانونيةالقوةمناإلعالن مزيدوإلعطاء1948 عاميفاإلنسانحلقوقالعاملياإلعالناملتحدةلألممالعامةاجلمعيةأقرت
شـخص أيتعرضعدمعلىالتفاقيةامنالسابعةاملادةوتنص.املدنية والسياسيةللحقوقالدوليةاالتفاقية1966 عاميفالعامةاجلمعيةأقرت

دون موافقتهالعلميةأوالطبيةللتجاربشخصأيخضوععدمخاصةوبصفةاملهني،أواإلنساينغريأوالعقاب القاسيأواملعاملةأوللتعذيب
بشريةدراسة--حلاالتاملتضمنةألحباثمجيع احتكمأنشأامناليتاألساسيةاإلنسانيةالقيمةعناتمعيعربالبيان،هذاخاللومناحلرة،

.العلميةاخلاضعة للتجاربالبشريةالدراسةحاالتمجيعمصلحةحقوقمحايةوهى-
يعد الوثيقة األساسية يف جمال آداب املهنة الطبية فيما يتعلـق ببحـوث            1964إن إعالن هلسنكي الذي أصدرته اجلمعية العاملية الطبية         

ان له األثر يف صياغة التشريعات وقواعد السلوك الدولية واإلقليمية والوطنية، وقد عدل عدة تعـديالت آخرهـا يف عـام     الطب اإلحيائي، وقد ك   
2000.

قواعد إرشادية آلداب املهنة فيما خيص التجارب الطبيـة وهـو مـا أدى    1993وأصدر جملس املنظمات الدولية للعلوم الطبية يف عام         
.1995ة إلصدار إرشادات أو قواعد أو توجيهات للمهنة الطبية، ومنها منظمة الصحة العاملية يف عام بالعديد من املنظمات الدولي

أقر جملس وزراء االحتاد األوريب توجيهات تتعلق بالتجارب الطبية القائمة على املالحظة املباشرة واليت ستكون ملزمـة                 2001ويف عام   
املنظمـة "و "WHOالعاملية الصحةمنظمة"معبالتعاون"CIOMS الطبية للعلومدوليةالاملنظماتجملس". 2004لألعضاء بدءاً من 

"اإلنسانيةباجلوانباملتعلقةالطب احليويألحباثالعامليةاألخالقيةاإلرشاديةالقواعد" حبث معد بعنوان "  CIOMS الطبية للعلوماإلسالمية
. 14.13.ص2004.الطبية للعلومةاإلسالمياملنظمة2002، جنيف "إسالميةرؤية

.303.، املرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم -2
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مث مشروعية التجارب الطبية ) الفرع األول( حبث موضوع التجارب العلمية بداية بتعريف التجربة الطبية
).الفرع الثانـي( 

الفرع األول
تعــريف التجــربة الطبية

مصطلح التجربة يوحي إىل أكثر من معىن األمر الذي جعل البعض يرى أنه من املناسب 
ديسمرب 20الصادر يف 1138/88وقد عرفها القانون الفرنسي رقم . "أحباث طبية "استخدام عبارة 

األحباث والدراسات اليت :" بية احليوية بأااخلاص حبماية األشخاص الذين خيضعون لألحباث الط1988
.1"جترى على الكائن البشري دف تطوير العلوم احليوية والطبية

وفق للقواعد اإلرشادية احملددة من جملس املنظمات الدولية للعلوم الطبية"حبث"مصطلح يشري
منتتألف املعارف العامةوفيها،املسامهةأوالعامةاملعارفلتطويرمصممةالنشاطمنطبقة"إىل

الربطاألشياء واليت ميكنهذهعليهاتعتمداليتاملعلوماتتراكمأوعالقات،أوومبادئنظريات،
" البحث" فإنحنن بصددهالذيالسياقوىف".العلميواالستداللاملالحظةأساليببواسطةبينها

"البحث"يقترنمااإلنسانية وعادةبالصحةاملرتبطةوالسلوكيةالطبيةالدراساتمنكليشمل
.2بالصحةعالقتهعلىللداللة"الطب اإلحيائي"بصفة

عنالكشفألغراضاملبتكرةالدراساتإجراءإىلأساسيبشكلالعلميالبحثويهدف
املعريف النظرياملخزونإثراءدفقائمةوتطبيقاتحقائقيفالنظروإعادة/أو جديدةحقائق

.3للمجتمعتطبيقيوالتجرييب ال
املتعلقةوتلكالنفسيةالعملياتتفهمعلىاملرضومكافحةالطبيةالرعايةيفالتقدمويعتمد
تتضمنأحباثإجراءاألحيانبعضيفويتطلباألوبئة،بعلماملرتبطةالنتائجأوبعلم األمراض

األحباثمنعليهاصولاحليتماليتاملعلوماتوتفسريوحتليلمجعدراسة بشرية، ويساهمحاالت
.كبريةبدرجةالبشريةالصحةحتسنييفدراسة بشريةحلاالتاملتضمنة

.291-290.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-1
الطبيـة  للعلـوم اإلسالميةاملنظمة" و "WHOالعاملية الصحةمنظمة"معبالتعاون"CIOMS الطبية للعلومالدوليةاملنظماتجملس" -2

CIOMS"،17.، صاملرجع السابق.
عملميثاقحنو– والعوملةالعايلالتعليم( العايلالتعليموزارة/ االعتمادلساحلواريامللتقى،العلميالبحثأخالقيات،عوادأمنيحممد-3

.1.، ص/2005/11الثالثاء– اهلامشيةيةاألردناململكة– فيالدلفيا عمانجامعة) أخالقي



املبادئ العامة للحماية اجلنائية جلسم اإلنسانولاألالفصل

116

يـالفرع الثان
مشـروعية التجارب الطبية

بدا يف أول األمر املعارضة هلذه التجارب الطبية على اإلنسان، غري أن القول ذا يودي بصورة 
مع ما ينبغي من اختاذ احليطة أو اختاذ قدر نسان منه، واضحة إىل مجود العلم وعدم تطوره واستفادة اإل

وعلى إثر ذلك يتعني بيان معىن . كبري من الضمانات حلماية اإلنسان وسالمته البدنية من التجارب الطبية
.التجربة الطبية املباحة والتجربة الطبية املرفوضة

عينة مازالت يف طور التجربة هي تلك اليت تعين أن وسيلة علمية أو فنية مالتجارب املرفوضة
وباختصار التجارب . باملعىن الكامل، مبعىن أن االحتماالت السيئة أو غري ادية ما زالت غري حمكومة

.املرفوضة اليت مل يثبت جناحها بعد
ويتفرع عن هذا أن رضاء املريض بإجراء جتربة غري مأمونة العواقب ال يصلح بذاته سبباً إلعفاء 

.1ملسؤوليةالطبيب من ا
فهي التجارب اليت يقرر القضاء مشروعيتها واملقيدة باألحكام العامة اليت التجارب املفيدة أما 

.حتكم األعمال الطبية
يف الغالب عندما تثار مسألة مشروعية التجارب الطبية فإن القوانني واللوائح ومجوع الفقهاء 

.الطبية حبسب الغرض أو اهلدفيبحثون هذه املسألة بالتمييز بني نوعني من التجارب
الالذيالصرفالعلميالبحث" ويطلق عليها التجربة العلمية احملضة لغاية :فالنـوع األول

. 2"لهأُخضعالذيالشخصعلىتعودمباشرةعالجيةأوتشخيصيةفائدةمنهترجى
يت دف إىل حتقيق غاية ويطلق عليه التجربة العالجية ويقصد ا التجربة ال: أما النوع الثانـي

عالجية، فهذا النوع يهدف إىل حتقيق مصلحة ومنفعة للشخص اخلاضع هلا، وذلك من خالل إجياد 
أفضل طريقة معاجلة للمريض، فالطبيب هنا يعاجل املريض لشفائه وليس ألنه يريد التعرف على ما سوف 

بحث العلمي أو املصلحة العامة عند حيدث، وهنا حتقيق املصلحة الفردية أوىل باالعتبار من غاية ال
3.املقارنة

واعتربا مشروعة لتوافر التجارب الطبية العالجيةلقد درجت القوانني على االتفاق بشأن 
فيتعني . وهذا يعين أنه جيب أن يكون تدخل الطبيب ينصرف إىل العالج ال إىل غاية أخرى. قصد العالج

.47.السابق، صمحدي عبد الرمحن، املرجع-1
،تاريخ 3. ص2008-4-25: فوزي بن عمران، األخالق الطبية، نظرات يف الطب الشرعي، حبث منشور على اإلنترنت بتاريخ-2

http://www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid=27: املوقع2009-7-21:اإلطالع
. 296.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-3

http://:@www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid=27
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سواء كان تقرير دواء أو استعمال أشعة أو إجراء عملية جراحية أن غرضه فيما يقوم به من أعمال املهنة
فإذا انصرف تدخله لغرض آخر يكون قد خرج عن وظائف املهنة . الوصول إىل شفاء املريض من مرضه

وتوافرت يف فعله عناصر املسؤولية وفقاً للمبادئ العامة وتبعاً ملا يقضي إليه تدخله من نتائج يف جسم 
.1برضائه أو رجائهاملريض ولو كان 

غري أن انصراف قصد الطبيب إىل العالج ال يكفي يف حد ذاته، بل ال بد من أخذ االحتياطات 
الالزمة لعدم إيذاء املريض فاستخدام أجهزة حديثة أدت إىل حوادث قاتلة اعتربت أخطاء طبية رغم 

.توافر قصد العالج
كون الوسائل العالجية العادية كافية ومن القرائن على خروج الطبيب عن سالمة القصد أن ت

لشفاء املريض على اعتبار أن استخدام األجهزة احلديثة غري مؤكدة النتائج أو أن يف استخدامها خماطر 
أن الطبيب " 16/5/1935بتاريخ ولقد قضت حمكمة السني الفرنسية يف حكمها الصادر . عديدة

.   2"يض يرتكب خطأ مهنياً مؤكداًالذي ميارس جتربة طبية لغري ضرورة بالنسبة للمر
أو التجارب غري العالجية واليت تتم غالباً على شخص سليم للتجارب العلمية احملضةأما بالنسبة 

دف اكتساب أنواع جديدة من املعرفة والعلوم فهذه التجارب مل تلق إمجاعاً يؤيد مشروعيتها، فذهب 
ادا إىل املصلحة االجتماعية املقترنة برضا الشخص كما هو بعض القوانني إىل إباحة إجرائها، وذلك استن

ويف املقابل توجد بعض القوانني اليت ال تعترف مبشروعية تلك . 3احلال يف القوانني األجنلو أمريكية
التجارب، ومن مث حتظر إجراء التجارب غري العالجية على اإلنسان، ويتزعم هذا االجتاه بعض القوانني 

:وعليه جيدر بنا التطرق إىل هذين االجتاهني وفق ما يلي. 4ن الفرنسياألوربية كالقانو

،وإدارياً، منشأة املعارف اإلسكندرية، مـصر مسري عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب اجلراح وطبيب التخدير ومساعديهم، مدنياً، وجنائياً،            -1
.16.ص،2004

.48. محدي عبد الرمحن، البحث السابق، ص: مقتبس عن.Le Seine, 16 mai 1935السني الفرنسية حمكمة-2
كوم عليه باإلعدام حبيـث     على جواز إجراء التجارب الطبية على احمل      " أوهيو" نصت بعض قوانني الواليات املتحدة األمريكية عليه ومنها قانون           -3

26إذا مل ميت بسبب التجربة، استبدلت بعقوبة اإلعدام عقوبة مقيدة للحرية، ونظمت الالئحة الفيدرالية الصادر عن الصحية األمريكيـة بتـاريخ                 
ئحـة أن املقـصود   مـن هـذه الال  102/46الشروط والضمانات اليت وفقا هلا ميكن إجراء مثل هذه التجارب حيث نصت املادة 1981يناير    

حممد سامي الشوا، املرجع   ". هو كل حبث منهجي يهدف إىل تنمية املعرفة على وجه العموم أو املسامهة فيها بطريق مباشر               " بالتجربة يف هذا الشأن     
.  489.السابق، ص

ند وقوع الضرر للمسؤولية املدنية واجلنائية، مل يعترف املشرع الفرنسي مبشروعية التجارب غري العالجية، وميكن أن يتعرض القائم بالتجربة ع-4
ال جيوز املساس :" واملتعلق ببعض أحكام جسم اإلنسان على أنه1994جويلية 29الصادر 653-94من القانون رقم 16/4كما تنص املادة 

، ودون التأثري على األحباث والتجارب اليت بتكامل اإلنسان، ومينع أي اختبار من شأنه أن يؤدي إىل اختبار جنس الطفل أو حتسني النسل بيولوجياً
". دف للعالج أو الوقاية من األمراض اجلينية، فإن أي تغيري يف الصفات الوراثية بغرض التعديل أو التغيري يف التركيب اجليين للخلف معاقب عليه 

.   105.، ص2006ة العربية، القاهرة مصر، عالء علي حسني نصر، النظام القانوين لالستنساخ البشري، الطبعة األوىل، دار النهض
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.االجتاه املنكر ملشروعية التجارب غري العالجية على اإلنسان: أوالً·
.االجتاه املؤيد ملشروعية التجارب غري العالجية على اإلنسان: ثانياً·

ساناالجتاه املنكر ملشروعية التجارب غري العالجية على اإلن: أوالً
مل يعترف البعض بشرعية التجارب الطبية غري العالجية؛ ألن البشرية عاشت أصنافاً كبرية من 

:العنصرية الطبية والتجاوزات غري األخالقية، وميكن يف هذا الصدد بالعديد من األمثلة ومن بينها ما يلي
والغجر باآلالف وبضع قام أطباء أملان بإجراء التجارب الطبية على أسرى من الروس والبولنديني 

هذه اجلرائم يف حماكمات نورمربج الشهرية اليت أقيمت بعد احلرب العاملية مئات من اليهود، وفضحت
.الثانية

دون يف الواليات املتحدة على السود املصابني بالزهري والذين تركواتوسكاجي ومنها جتربة
التجربة البشعة واستمرت تلك. معرفة سري املرضعالج حىت مات أكثرهم بزعم أن ذلك سيؤدي إىل 

اإلدارات إىل إيقافها عندما فضحها بعض األطباء على اجلمهور واإلعالم واضطرت1972حىت عام 
.1973عام

السود يف منطقة ريفية تدعى مصاب مبرض الزهري من400أجريت هذه التجربة على 
ومت 1932بدأت هذه التجربة سنة . السودرض بنيلدراسة تطور هذا امل) أالباما(يف ) توسكاجي(

وبالرغم من ظهور عقار البنسلني واستخدامه على نطاق اجلهلةاختيار املرضى من السود األميني الفقراء
هذا فإن اإلدارات الطبية املتعاقبة رفضت رفضا باتا أن تعطيهم،1952الزهري منذ عام واسع ملعاجلة

أن املعلومات عن وجناعته، بزعم احلاجة إىل معرفة تطور املرض، بالرغم منالعالج الذي أثبت جدواه
للتجربة أي فوائد علمية على تطور مرض الزهري كانت متوافرة من دراسة احلاالت املختلفة، ومل تكن

.1بالرغم من توافر عالجهوقد مات غالبية من أجريت عليهم هذه التجربة بويالت الزهري. اإلطالق
أنصار هذا االجتاه رأيهم على عدم االعتداد بالرضا إلباحة التجارب العلمية احملضة على ويؤسس 

اعتبار أا أعمال ال مربر هلا يف القانون اجلنائي يف جمال أسباب اإلباحة، فكيف يؤسس على إباحة 
.2تدخل جراحي على شخص سليم ال يشتكي كيانه املادي من أي علة

علـى موقـع   2007فربايـر    1يف   579حسان مشسي باشا، جتارب عالجية بال أخالق، حبث منشور على اإلنترنت يف جملة العريب، العدد                 -1
: املوقع2009-7-18: الدكتور حسان مشسي باشا، تاريخ االطالع

http://www.drchamsipasha.com/ar/index.php?art=show_articles&id=58
.61.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-2

http://:@www.drchamsipasha.com/ar/index.php?art=show_articles&id=58
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اسبات عديدة هذا التوجه، حيث أكد أن التدخل الطيب املمارس بدورة يف من1وأكد القضاء
يف حالة انعدام -ولو كان مستوفيا للشروط القانونية –يعترب خمالف للنظام العام ولو برضا الشخص 

. الباعث العالجي، ويؤدي بالضرورة إىل املسؤولية اجلنائية
على اإلنساناالجتاه املؤيد ملشروعية التجارب غري العالجية: ثانياً

، حيث مييل هذا الفقه إىل اإلقرار مبشروعية 2يتزعم هذا االجتاه الفقه األجنلوسكسونـي
التجارب واألحباث العلمية اليت دف إىل حتقيق مزيد من التقدم يف جمال صحة اإلنسان، ذلك أن املبدأ 

هذا أنه جيوز كل فرد حر السائد يف القانون األجنلوأمريكي هو حق الشخص يف تقرير مصريه، ويعين 
ومسئول أن خيضع نفسه اختيارياً للتجارب غري العالجية إذا كانت تلك التجارب ضرورية لصاحل 

:  ولقد وافق هذا املبدأ العديد من املواثيق الدولية كما يلي. 3اتمع
يعرف ماأوالطبية،البحوثجماليفاملهنةآداببشأنالدوليةمن الوثائق الدولية االتفاقية

علىمروعةبتجاربقامواالذيناألطباءحماكمةعقب1947"نورمربج قواعد" مبجموعة
وقد. الثانيةالعامليةاحلربخاللالتجاربهذهمثلعلىموافقتهميعطواملالذينالسجناء واملعتقلني

األخالقيوكللسلشروطًاالبحثحالةسالمةعلىللحفاظتصميمهامتاليتهذه القواعدوضعت
مبحضالبحثإجراءعلىموافقتهمعلىوأكدتبشرية،دراسةاملتضمنة حلاالتالبحوثيف

.4إرادم
وعدل عدة مرات " اجلمعية الطبية العاملية " ومن الوثائق كذلك إعالن هلسنكي الذي أصدرته

:وأكد على ما يلي2000آخرها يف 
ملرضهمعالقةالمرضىأمأصحاءأكانواسواءاملتطوعني؛علىإالّالتجاربهذهتجرىال.1

. التجربةبطبيعة
يضريقدفيهااالستمرارأنتبنيإذافوراًالتجربةإاءالبحثفريقأوالباحثعلىجيب.2

.الطبيةاألحباثإجراءعندبالشخص

Le Seine, 16 mai 1935. حمكمة السني الفرنسية-1
2- Bishop, On criminal Law 9 ed., Chicago 1923, P.183, H. Gour, The penal of British India 5 ed. 1936, P.725.
Donnely and Goldstern, Criminal Law, N.Y. 1962, P.69.

. 1.اهلامش. 488.حممد سامي الشوا، املرجع السابق، ص:مقتبس عن
. 305. حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-3
الطبيـة  للعلـوم اإلسـالمية املنظمة" و "WHOالعاملية الصحةمنظمة"معبالتعاون" CIOMS الطبية للعلومليةالدواملنظماتجملس-4

CIOMS" ،13.السابق،  صاملرجع.
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صلحةاملأواملرجوةالعلميةالفائدةكانتمهماللفردالصحيةاملصلحةيفيفرطأالّجيب.3
.1اتمععلىتعوداليت

إذا كان القانون قد أخضع من خالل تطبيقه ملبدأ حصانة اجلسم البشري، شرعية االعتداء على 
الضرورة العالجية للشخص الذي سيقع االعتداء عليه واملوافقة : تكامل جسم اإلنسان إىل شرطني

ة هذه القواعد حيث مسح القانون املسبقة والواضحة لصاحب الشأن فإن الواقع أدى إىل ختفيف حد
بإجراء التجارب الطبية احليوية على الكائن البشري -سابق الذكر–1988ديسمرب 20الفرنسي 

ال بل أن القوانني املتعلقة باحترام جسم اإلنسان واالستفادة من عناصره . ألهداف غري عالجية بالضرورة
كما أن املوافقة املسبقة للشخص ليست ضرورية .املختلفة ومن منتجاته تستثىن ضمن جماالت حمددة

وذلك عندما تفرض حالة الشخص إجراء عمل جراحي ال يستطيع هذا الشخص إعطاء موافقته عليه 
.2بنفسه لكونه غائب اإلدراك

2002العاملية يف الصحةمنظمةمعالطبية بالتعاونللعلومالدوليةاملنظماتجملسولقد أعد
بشرية دراسةاملتضمنة حلاالتاإلحيائيالطبحبوثجمالاملهنة يفآلدابالدوليةاإلرشاديةالقواعد

اإلحيائيألحباث الطبالعلميةوالصالحيةاألخالقيالتربير" وتضمنت القاعدة اإلرشادية األوىل 
:كما يلي" بشرية دراسةحلاالتاملتضمنة

يفيف األملبشريةدراسةحلاالتنةاملتضماإلحيائيالطبألحباثاألخالقيالتربيريتمثل"
منظورمنميكن تربيرهااألحباثهذهومثل.البشرصحةعلىبالفائدةتعودجديدةوسائلاكتشاف

وتكون.هلاالعدلوتوفرتلك األحباثحاالتوتصونحتترمبطرقتنفيذهامتإذافقطاملهنةآداب
.األحباثهذهفيهاُجترىاليتاتمعاتداخلاألخالقيةالناحيةمنمقبولة

بآدابملتزمةغريتعتربالناحية العلميةمنالسليمةغرياألحباثألنونظراذلك،علىعالوة
الباحثنيعلىجيبفإنهاحملتملة،دون الفوائدملخاطرالبحثحلاالتتعريضهاحيثمناملهنة

املقبولةالعلميةاملبادئمعتتوافقيةبشردراسةاملتضمنة حلاالتالدراساتأنيضمنواأنوالكفالء
.3"باملوضوعالوثيقةالصلةذاتالعلميةاملؤلفاتمنمعرفة كافيةإىلوتستندعامة،بصفة

وعلقت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية على هذه القاعدة اإلرشادية لتربير أحباث الطب بأنه 
:اآلتيةاألمورمراعاةعلىفقهيالالنظريفاألحباثهلذهوالتربيرالتسويغيتوقف

. 3. البحث السابق، صاملرجعفوزي بن عمران، -1
. 53-52.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق، ص-2
الطبيـة  للعلـوم اإلسـالمية املنظمة" و "WHOالعاملية الصحةمنظمة"معبالتعاون" CIOMS لطبية اللعلومالدوليةاملنظماتجملس-3

CIOMS" ،25.السابق، صاملرجع.
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درءأوعلى صحة البشر،بالنفعتعودحمضة،مصلحةجلبإجرائهامنواهلدفالقصديكونأن- 1
هناكيكنملإذااملرجوحةالراجحة على املفسدةاملصلحةتقدميأوعليها،بالضررتعودحمضةمفسدة

املصلحةمعمغتفرةاملرجوحةاملفسدةأنعلىاألمةإحدامها، حيث أمجعتحتصيلأوالوقوعمنبد
.الراجحة

ومطلوااملفاسد وتقليلهاوتعطيلوتكميلها،املصاحلحتصيلعلىمبناهاالشريعة": " تيميةابن"قال
.1"أدنامهاوإن حصلالشرينشرودفعأدنامها،بتفويتاخلريينخريترجيح

نصوصمنتشريعياًنصاًختالفالبأنلكوذحقيقة-الراجحةأواحملضة-املصلحةتكونأن- 2
.الثابتةالقطعيةالفقهيةاألحكامأواملبادئمنشيئاوال تناقضالسنة،الكتاب أو

كونمنالوسيلة، والبدال تربرالغايةشرعاً إذسائغة-البحث -اهلدفإىلالوسيلةتكونأن- 3
.شرعاًامأذونوالوسيلةالغايةمنكل

حتقيقهإقضاؤه أوالظنعلييغلبحبيثالعلمية،الناحيةمنسليماالبحثتصميميكونأن- 4
. لتجاربهحقالًيكونأنويصان عناإلنسانويكرمعبثاً،كانوإالمنه،املرجوالصحيحللغرض
عن تقاعدتصرفكل:" الفقهيةالقواعديفجاءوقد. 2"آدمبينكرمناولقد:" سبحانهقالحيث

.3"باطلفهومقصودهحتصيل
املطلوبلتوقف حصولوذلكبنجاح،إلجرائهالالزمةوالكفاءةاألهليةالبحثطاقميفيتوفرأن- 5

يراعواوان. 4"واجبفهوبهالواجب إالال يتمما"أنالشرعيةالقاعدةإذاألمر،هذاحتقيقعلى
. 5"أهلها إىلاألماناتتؤدوانأيأمركماهللاإن:" تعايللقولهأدائه،يفاملطلوبةالعلميةاألمانة

وبعد فراغنا من احلديث عن القواعد العامة اليت حتكم احلق يف سالمة اجلسم البشري، واليت 
حتكم األعمال الطبية بصورا التقليدية، والضوابط العامة اليت حتكم التجريب فإنه ينبغي إسقاط هذه 

مال الطبية وبيان ما يترتب عنها من آثار على نطاق األحكام على بعض التطبيقات احلديثة لبعض األع
.احلماية اجلنائية للجسم البشري

الطبيـة  للعلـوم اإلسـالمية املنظمة" و "WHOالعاملية الصحةمنظمة"معبالتعاون" CIOMS الطبية للعلومالدوليةاملنظماتجملس-1
CIOMS" ،27. السابق ، صاملرجع.

.70.سورة اإلسراء، اآلية-2
الطبيـة  للعلـوم اإلسـالمية املنظمة" و "WHOالعاملية الصحةمنظمة"معبالتعاون"CIOMS الطبية للعلومالدوليةاملنظماتجملس-3

CIOMS"27.السابق، صاملرجع، ا.
.28.، ص ، صنفس املرجع-4
.85 .النساء، اآليةسورة-5
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الفصل الثانـي
التدخل الطيب احلديث على جسم اإلنسان

وأثره على نطاق احلماية اجلنائية
أن التطور املتميز للعلم قلب بشدة األوضاع اليت كان يزعم القانون تنظيمها وكذلك قلب 

ونية، حيث زعزعت التقنيات الطبية احليوية واليت مسحت باستخدام مواد اجلسم أسس القواعد القان
.التطور القانوين، مما أجرب رجال القانون التفكري وإعادة صياغة هيئاته التحليلية ومراجعه

ودائما ما تلتقي املستجدات الطبية صعاباً شرعية من جهة اعتمادها يف مصاف املباحات شرعاً، 
ا تؤثر يف احلياة االجتماعية حركة تبادلية، األمر الذي جيعل اختاذ تنظيم تشريعي يضبط هذا حيث أ

ليالّ يترك ... التأثري مبا حيقق العدالة ومبا حيتكم إليه اتمع من مرجعيات قانونية، دينية أمراً الزماً
.التجريب والبحث العلمي يف أيدي العلماء املختصني وحدهم

وم وحنن على عتبة العصر التكنولوجي الرقمي تقنيات طبية هلا خطورا وأمهيتها يف إننا نشهد الي
وتؤثر على نطاق املسؤولية اجلنائية حلماية اجلسم البشري، ومن بني هذه التدخالت الطبية . شىت ااالت

املبحث ( وعمليات التلقيح االصطناعي ) املبحث األول ( عمليات نقل األعضاء من األحياء وزرعها
). املبحث الرابع( واالستنساخ البشري ) املبحث الثالث ( وعمليات تغيري اجلنس ) الثاين

املبحث األول
وزعهامن األحياءنقل األعضاء 

وأثره على نطاق احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان
يثري موضوع استقطاع أعضاء اجلسم البشري إعادة زرعها يف جسم آخر كثري التساؤالت يف 

فموضوع استقطاع األعضاء وزرعها يعد من بني أحدث ما توصل إليه . فقه القانون يف الوقت الراهن
فاإلنسان الذي تفوق . ، من خالل صراعه املستمر مع الصحة واملوت1اإلنسان يف القرن العشرين خبربته

الذي جنح تقنياً يف "d'exis carrel"د تركزت التجارب على زرع األعضاء مع اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، نتيجة تأثري لق-1
.بزرع كلية عند حيوان، مث أخذ نقل األعضاء انطالقته املدهشة بعد احلرب العاملية الثانية1902

ويف . يف الواليات املتحدة بإجراء أول نقل للكلية بني توأمني، حقيقيني وقد كان املتربع حيا1904ًعام " J.Pmerrill"مث جنح الربوفسور
قدم ثالثة أطباء عيون فرنسيني تقريراً 1948أول نقل للكلية عند اإلنسان، ولكن أعقبها فشل سريع، ويف عام " voronov"حقق 1936عام 

عملية لزرع القرنية بعد اقتطاعها من جثث املوتى، وبذلك عمق ترقيع القرنية اقتطاع 172اء للجمعية الفرنسية لطب العيون، أشاروا فيه إلجر
بتنظيم أول نقل للكلية مت " J.Ham-burger"وقد مسح تطور علم املناعة والعالج ضد رد العضو املزروع للربوفسور. األعضاء بعد الوفاة

أمحد عبد . لطريق القتطاع أعضاء أخرى من جثث املوتى لزرعها عند مرضى آخريناحلصول عليها من جثة شخص ميت، و فتحت هذه البداية ا
..=.91- 90.ص،الدائم، املرجع السابق
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م احلديثة إىل خبربته يف إرسال املراكب الفضائية واهلبوط على سطح القمر، قد توصل بأساليب العل
وبرغم ما ينال . مواصلة احلياة يف إنسان فقد أو كاد يفقد حياته؛ ملرض أصاب أحد أعضاء جسده

عناصر احلق يف سالمة اجلسم من مساس يف هذه احلالة فقد أثبتت التجارب الطبية جناحها حيث أصبح 
. هذا األسلوب ضرورة طبية

نقل األعضاء خاصة مع ظهور العديد من وجب علينا حتديد مفهوم وقبل التفصيل يف ذلك 
االصطالحات، وتذبذب اآلراء حول إجياد االصطالح األحسن واألصوب للوصول إىل تعريف لنقل 

كما أن حداثة املوضوع أثارت عدة إشكاليات من أوجه طبية وقانونية ). املطلب األول(األعضاء 
املطلب ( حبث مشروعية هذا التدخل الطيب ودينية، إلجياد القالب الطيب والقانوين والشرعي يف إطار

، ولذلك يف نظرهمالبحث يف إطار املشروعية اليت أصبحت حمسومة1يف حني جتاوز البعض). الثانـي 
بحث الضوابط والشروط، ومعاجلة اآلثار والتداعيات املترتبة بفالبحوث أصبحت تعىن يف املقام األول 
). املطلب الثالث( نائية عن هذه العمليات وما توفره من محاية ج

املطلب األول
مفهوم نقل األعضاء من جسم اإلنسان وزعها

حناول يف هذا املطلب التعرف على مفهوم عمليات نقل وزراعة األعضاء، بداية بتمييز هذه 
التسمية عما يشاها من املصطلحات لفرز املصطلح األنسب، ألن معرفة الشيء معرفة ملا يشاه، 

مث ) الفرع األول ( ضمونه وجعله شامالً لكل ما يطلق عليه، ومانعاً لاللتباس بينه وبني غريه باستجالء م
هذه العمليات فاملشاكل القانونية اليت تثريها)الفرع الثانـي ( علينا أن نعرف نقل وزرع األعضاء 

).الفرع الثالث(

يوما، مث توالت 16أول عملية زرع كبد يف جسم اإلنسان، وعاش بعدها املريض 1964يف أواخر عام " ب والشن. د"وأجرى الدكتور...=
قلب بني عن جناح أول عملية نقل وزرع" كريستيان برنارد"أعلن الدكتور1987الكبد، ويف أواخر عام بعد ذلك إجراء عمليات نقل وزرع 

حممد محاد مرهج اهلييت، التكنولوجيا احلديثة والطب اجلنائي، الطبعة األوىل، دار . البشر، وقد متت هذه العملية يف إحدى مستشفيات جنوب إفريقيا
.09.، ص2004األردن، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

الطبعة األوىل، دار -دراسة مقارنة-عبد احلميد إمساعيل األنصاري، ضوابط نقل وزراعة األعضاء البشرية يف الشريعة والتشريعات العربية -1
.8.، ص2000العريب، القاهرة، مصر، الفكر
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الفرع األول
اةمتييز نقل األعضاء عن غريه من املصطلحات املش

يف البداية نود أن نبني أن العديد من االصطالحات ظهرت يف إطار هـذه العمليـات، فظهـر              
زرع "مصطلح الزرع والغرس، وأصبحا مصطلحني علميني، غري أن البعض مل يطمـئن إىل مـصطلح                

.1اعتبارا للداللة اللغوية اليت تؤيد ذلك" غرس األعضاء"وارتأى استعمال مصطلح " األعضاء
على كلمة زرع ويعتقد أن الكلمة األصوب هي2"حممد أمين صايف"يعترض الدكتور ويف ذلك 

على املعىن املقصود، كلمة غرس األعضاء من الناحيتني اللغوية والعلمية؛ ألن غرس األعضاء أدق وأدل
زرع : طرح البذر أو الزراعة يف األرض، أو معناه إلقاء احلب يف األرض لينبت، يقال"فالزرع معناه

كقوله .3أي؛ أنبته: لفالح األرض والشعيـر إذا طرحـه يف األرض لينبت، وزرعـه اهللا يزرعها
.4﴿ أفرآيتم ما حترثون آنتم تزرعونه أم حنن الزارعون﴾:تعاىل

غرس فالن الشجر يف األرض يغرسه فيها؛ أي     : أما الغرس فمعناه إثبات الشيء يف األرض، يقال       
كما أن األحاديث النبوية تشري     .ري بني إثبات الشيء وطرحه يف األرض      وفرق كب . 5أثبته وأدخله أو غرزه   

إىل ذلك، قال صلى اهللا عليه وسلم أن ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طري       
فاألصل يف اللغة أن الغرس غري الزرع، وأن الزرع ال يدل علـى الغـرس داللـة    . 6فيكون له به صدقة   

.7دقيقة
هذا الكالم وجد من يعارضه، إذ يعارض بعض الفقهاء هذه املفاضلة، فريون أن زرع وغرس               إن  

.8األعضاء تعبريان مترادفان يشريان ملعىن واحد
" : ترادف بقوله  "غرس"و   "زرع"و   "نقل"أن بني املصطلحات     "منذر الفضل "فريى الدكتور   

نقـل  " ومفهـوم "غرس األعضاء"وكلمة "ءزرع األعضا"ننا نرى أن هناك ترادف يف اللغة بني كلمة          إ

م 1999هـ،1419ا، جملة الس اإلسالمي األعلى، العدد الثاين حممد فارح، حكم الشرع اإلسالمي يف العالج بغراسة األعضاء أو ترقيعه-1
.104.ص

. 9.، ص1987حممد أمين صايف، غرس األعضاء يف جسم اإلنسان، ال توجد دار النشر، -2
.141.ابن منظور، لسان العرب، اجلزء الثامن، املرجع السابق، ص-3
.64. سورة الواقعة، اآلية-4
.154.ب، اجلزء السادس، املرجع السابق، صابن منظور، لسان العر-5
.215.ص،مسلم يف كتابه املساقاة واملزارعة، باب فضل الغرس والزرع، اجلزء العاشر، املرجع السابقرواه - 6
.105-104.ص، املرجع السابقحممد فارح، -7
.14.ص،حممد محاد مرهج اهلييت، املرجع السابق-8
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ي واملنظمات اإلقليمية والقوانني الوضعية تستخدم مـصطلحي زرع         ـ، بدليل أن الفقه املدن    "األعضاء  
.1"األعضاء ونقل األعضاء للداللة على معىن واحد  هو غرس األعضاء يف اجلسد
فإنه ال "زرع وغرس"لميت  غري أن هناك من يعارض هذا الترادف؛ ألنه وإن كان الترادف بني ك            

ميكن أن ميتد ليشمل عملية نقل األعضاء؛ ألن نقل األعضاء يشري إىل عملية مستقلة عن عملية الغرس أو                  
فالزرع ال ميكن أن يعين النقـل       . الزرع، سواء يف أصول أو أسباب تربيرها، أو يف حملها الذي ترد عليه            

ة النقل ميكن أال تستتبعها عملية الزرع، وإمنا يتم نقـل     وإن كان النقل جزءاً من عملية الزرع؛ ألن عملي        
العضو وعلى اخلصوص إذا كان العضو املنقول من جثة اإلنسان من أجل حفظه، وذلك بإيداعه بالبنك                

.2اخلاص حبفظ األعضاء
إن وجه االستقالل بني عملية النقل والزرع من حيث احملل الذي ترد عليه، وهو أن عملية النقل                 

والذي إما   "املتربع"أو   "الواهب"أو   "املعطي"احب العضو السليم، الذي يصطلح على تسميته        حملها ص 
.3أو حيواناً-حيا أو ميتاً-أن يكون إنسانا 

املتـربع  "أو   "املستقبل"أو   "املتلقي"أما عملية الزرع فمحلها جسد شخص مريض يصطلح عليه        
.أو توقف عن أداء وظيفتهالذي يعانـي من تلف أو عطب يف عضو من أعضائه،"له

فلو مل تكن هناك مفارقة بني الكلمـتني ملـا اسـتخدمت            " قانون نقل وزرع األعضاء   : "يقال
التشريعات تعبري كلمة نقل جبانب كلمة زرع، ولو كان هناك ترادف بني هاتني الكلمتني ملا اسـتخدم                 

.4يف عناوين القوانني"أو التخيريية"بدال من "واو العطف"املشرع 
وعلى صعيد املؤمترات الدولية، فقد عقدت مجعية زراعة األعضاء البشرية مؤمترهـا يف الهـاي        

كما اعتمدت اللجنة الفنية لس وزراء الصحة العرب اخلاصة بنقل وزراعة األعضاء اجلسمية،      .1986
قوانيــن  ومن هنا يتـبني تـبين ال      . 5مشروع القانون العربـي املوحد لعمليات نقل وزراعة األعضاء       

وملا كان النقل والزرع عمليتني خمتلفـتني وجـب         " نقل وزراعة األعضاء  "واملنظمات الدولية ملصطلح    
:تعريفهما فيما يلي

، 13.ص،2002قانوين يف األعضاء البشرية، الطبعة األوىل، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، األردن، منذر الفضل، التصرف ال-1
.1اهلامش 

.14.ص،حممد محاد مرهج اهلييت، مرجع سابق-2
.16.ص،نفس املرجع-3
.16.، صنفس املرجع-4
.18.ص،نفس املرجع-5
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الفرع الثانـي
تعريف نقل األعضاء من جسم اإلنسان وزعها

قابل العملية اليت ا يتم استئصال العضو السليم ال       : "ميكن أن نعرف عملية نقل األعضاء بأا      
نقل عـضو   "ويعين  . 1"للنقل من جسد املعطي، وحفظه متهيدا لزراعته يف جسد املتلقي يف احلال أو املآل             
ليقوم هـذا    -املريض -سليم أو جمموعة األنسجة من شخص املتربع ليزرع يف جسم شخص املستقبل           

.2"العضو املزروع مقام العضو التالف
بعبارة أخرى أنـه  أو القابلية للنقل،دة من بينها من هذين التعريفني ميكن استخالص نقاط عدي 

ليس كل عضو قابل للنقل أو ليس كل أعضاء جسم املعطي قابلة للنقل من الناحية الفنيـة والقانونيـة،          
.وعلى ذلك ال جيوز إجراء عملية نقل عضو مامل يكن قابالً للنقل من الناحتني

كان العضو سليماً، وإال انتفت العلة من نقلـه،          ويكون العضو قابالً للنقل من الناحية الفنية إذا       
أما قابلية  . وإذا كانت حالة املعطي تسمح بذلك حبيث أن نقل العضو ال يؤثر على حالة املعطي الصحية               

.3العضو للنقل من الناحية القانونية فيعين أن يسمح املشرع بنقله
العضو هي عمليـة يـتم ـا        حيث أن عملية نقل      أطراف عملية النقل  املستخلصة الثانية هي    

استئصال عضو سليم قابل للنقل أو يسمح بنقله قانوناً من جسد املعطي لزرعه يف جـسد املـستقبل أو             
.املتلقي يف احلال أو املستقبل، وبالتايل فإن أطراف العملية طرفان

أو الواهب وهو ذلك الشخص الذي يقدم عضواً من أعضائه بغري مقابل من أجل عالج               املعطي  
.شخص آخر حيتاج إىل العضو الذي تنازل عنه

ونظراً للتقدم العلمي الذي حصل يف نطاق عمليات نقل وزرع األعضاء على وجه اخلـصوص               
وما أظهرته التجارب من إمكانية نقل بعض أعضاء احليوانات، إال أننا يف هذا املقام نستثين نقل أعـضاء        

نطاق البحث الذي يدرس محاية اجلسم البشري مـن         مما تقضيه املنهجية و    -إن صح نقلها   -احليوانات
.التدخالت الطبية احلديثة

ونشري كذلك إىل أن النقل ميكن أن يكون من إنسان حي أو ميت وهذا األخري سنتوىل دراسته                 
.4هذه الرسالةمن -الفصل الثاين–بالتفصيل يف الباب الثاين 

.31.ابق، صسالرجع املحممد محاد مرهج اهلييت، -1
مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، اجلزء األول ، الكتاب األول، دار هومه -2

.03.ص،2003للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة ، اجلزائر، 
.31.ص،سابقالرجع املحممد محاد مرهج اهلييت، -3
.الرسالةهذهمنوما بعدها 458الصفحة أنظر-4
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ملسؤول عن حتديد العضو القابل للنقل من       وهو الذي يقوم بعملية االستئصال باعتباره ا      الطبيب  
. 1الناحية الفنية

وهو إما عضو أو نسيج فالعضو جمموعة العناصر اخللوية املختلفـة           حمل النقل   املستخلصة الثالثة   
واملتوافقة والقادرة على أداء وظيفة معينة، أما النسيج فهو خليط حمدد من مركبات عـضوية كاخلاليـا     

. 2جمموعها ذاتية تشرحيية تتفق وعمليه كالنسيج الضام والعضلي والعصيبواأللياف اليت تعطي يف
تثبيت العضو املنقول يف جسد املتلقـي بعـد         : " فيمكن تعريفها بأا  عملية زرع األعضاء     أما

".استئصال العضو املريض أو التالف لكي يقوم األول مقام الثاين يف أداء وظائفه
عمليـة  (زرع أي عضو يف حقيقتها عمليتني مترابطتني مها        يكشف هذا التعريف عن أن عملية       

عملية تثبيت ) ( استئصال العضو التالف أو املريض والعاجز عن أداء وظيفته من جسم املتلقي أو املستقبل           
3.، غري أن هذين العمليتني حملها واحد هو جسم املتلقي أو املستقبل)العضو املنقول

عطب يف عضو من أعضائه أو توقف يف أداء وظيفـة أحـد       شخص يعاين من تلف أو      فاملتلقي  
وإذا كان ال ميكننا إنكار أمهية هذه العمليات لصحة اإلنسان املتلقي، فإنه كـذلك ال               . 4أعضاء جسمه 

ميكن إنكار املشاكل القانونية اليت تثريها وخباصة أا تتعلق بعناصر احلق يف سالمة اجلـسم يف نطاقهـا                  
وعليه ينبغي التفصيل يف املشاكل القانونية اليت تثريها عملية نقـل           . نسبة للمعطي الفردي واالجتماعي بال  

:  األعضاء وزرعها بني اإلحياء فيما يلي

الفرع الثالث
املشاكل القانونية اليت تثريها عملية نقل األعضاء بني األحياء وزعها

ز قانوناً أن يتنازل الشخص جيدر التوضيح أنه يف عمليات نقل وزع األعضاء بني األحياء ال جيو
وال . السليم املعاىف من األمراض عن عضو من أعضائه اهلامة اليت تؤثر على حياته وددها باالنقراض

جيوز من باب أوىل التصرف يف عضو ليس له بديل يف اجلسم كالقلب مثالً ومن مث يسأل الطبيب اجلراح 
.يعتد برضا اين عليهالذي يستأصل عضواً حيوياً مدنياً وجنائياً و ال 

.31.، صحممد محاد مرهج اهلييت، مرجع سابق-1
حسين عودة زعال، التصرف غري املشروع يف األعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، الدار العلمية الدولية، دار الثقافة، عمان -2

.51.ص،2001،األردن
.103.، صملرجع السابقاحممد محاد مرهج اهلييت،-3
.16.ص،نفس املرجع-4
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هذا ورغم النجاح الذي حققته هذه العمليات وصدور القوانني اليت تنظم هذه العمليات أصبح 
من الالزم الوقوف عند حدود هذه العمليات واحلكم عليها، ذلك أن املوضوع يتطلب املوازنة بني 

لقانونية بني األطراف املتدخلني يف مصاحل متعارضة، ويف سبيل التوفيق بينها تثار العديد من املشاكل ا
.العملية

حناول أن نضع أيدينا على هذه املشاكل القانونية اليت تـثار مبناسبة عملية نقل وزع األعضاء، 
) ثانياً( واملشكل املتعلق باملتربع ) أوالً(وميكن حصر هذه املشاكل يف املشكل املتعلق بالعضو املراد زرعه 

واملشكل املتعلق مبوضوع وشكل ) رابعاً( واملشكل املتعلق باملقابل املايل ) ثالثاً(واملشكل املتعلق بالطبيب
).سابعاً(فاملشكل املتعلق بأهلية التصرف ) سادساً(مث املشكل املتعلق بالشهود ) خامساً(املوافقة 

املشكل املتعلق بالعضو املراد زرعه: والًأ
ربع عن عضو من أعضاءه، كلية، كبد، جزء من يثار هذا اإلشكال مبناسبة تنازل الشخص املت

غري أنه وألسباب قد تتعلق جبسم املريض فريفض العضو أو بالتدخل الطيب فقد خيطأ الطبيب يف ... اجللد
.1عملية الزرع وهنا السؤال الذي يطرح ما هو مصري العضو املرتوع؟

)املتنازل(املشكل املتعلق باملتربع: ثانياً
من أعضاءه إمنا يقدم خدمة جليلة من أجل هدف نبيل وهو الغرض العالجي إن املتصرف بعضو 

إال أن األمر ال يتعلق مبجرد التربع بالعضو ومدى املصلحة احملققة، وإمنا بالنتيجة املترتبة . إلنقاذ مريض
ا هذا ورمب. عن التربع بالنسبة للمتربع حالة أدى تربعه إىل ضرر يقعده عن العمل لقاء هذا العمل اجلليل

فكيف . 2هو املشكل الذي جعل عمليات التربع باألعضاء منحصرة يف التربعات بني العائالت أو األسر
ميكن التعامل مع األضرار اليت قد تلحق باملتربع؟

)السر الطيب(املشكل املتعلق بعمل الطبيب : ثالثاً
ر النامجة عن عملية استئصال جبميع املخاط) املتربع(يوجب التدخل الطيب اجلراحي إخبار املتنازل 

كما جيب على الطبيب إعالم املريض املتنازل له العملية حىت يكون على بينة من أمره، هذا . العضو
وبني هذا وذاك يثار التساؤل وهو كيف ميكن . 3الواجب يقابله واجب آخر وهو عدم إفشاء السر الطيب

، املرجع السابق...مروك نصر الدين، نقل وزع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، التطبيقات العملية -1
.325.ص

.236.، صنفس املرجع-2
النهضة العربية، احلديث، دراسة حتليلية مقارنة ملشروعية نقل وزع األعضاء البشرية، دار، القانون اجلنائي والطب أمحد شوقي عمر أبو خطوة-3

.75-74.ص،مصر، 1999
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طيب وبني واجب إخبار املتنازل أو املعطي واملتنازل لهالتوفيق بني أحكام القانون اليت جترم إفشاء السر ال
بأدق خماطر التدخل الطيب؟

املشكل املتعلق باملقابل املايل: رابعاً
بني رجال القانون والطب -من بني العمليات الطبية اليت أوجدت ميداناً خصباً للجدل العلمي

ألعضاء وعلى وجه التحديد ما يطلق هي عمليات نقل وزع ا–وعلماء االجتماع واألخالق والدين 
فهل . وبالعموم املقابل املايل... عليه بالتصرف القانوين يف األعضاء البشرية سواء بالبيع أو املقايضة 
ميكن أن يكون عضو من أعضاء اإلنسان حمالً مشروعاً هلذه التعامالت؟ 

املشكل املتعلق بشكل وموضوع املوافقة: خامساً
يب والقانوين الذي يفرض على الطبيب يف جمال التدخل الطيب واملتعلق بالرضا نظراً للواجب الط

. فإن الشرط يعد مثاراً للعديد من اإلشكاليات يف شكلها وموضوعهاأو إبداء املوافقة احلرة واملستنرية،
تابة والقاعدة العامة أن الرضاء يكون بكافة األشكال فقد يكون ضمناً وقد يصدر صرحيا بالقول أو الك

غري أن خطورة هذه العمليات تفرض على حد قول البعض إضفاء محاية للمتنازل . عرفية كانت أو رمسية
-العضو املتربع به-1بإبداء موافقته بصفة رمسية وموقعاً عليها مع بيان موضوع املوافقة أو حمل املوافقة

على وجه التحديد، فيثار التساؤل عن موقف التشريعات من كل هذا؟ 
املشكل املتعلق بالشهود: سادساً

توجب بعض القوانني اإلشهاد عن املوافقة احلرة واملستنرية بالنسبة ألطراف العملية إال أن حترير 
املوافقة حبضور الشهود تثري إشكاالت قانونية متمثلة يف من حيضر هؤالء الشهود هل املتربع أم املريض أم 

الطبيب اجلراح أو املستشفى أم من؟ 
كما يثار أشكال آخر متعلق بشكل الشهادة ألن األمر يتعلق بإثبات الشهادة واالحتجاج ا 

.  2جتاه املتربع أو الغري
املشكل املتعلق بأهلية التصرف: سابعاً

ويف عمليات نقل وزرع . إن التصرف القانوين أياً كان يشترط فيه األهلية الكاملة للمتصرف
ومن مث هل يتصور أن يكون املعطي . عطي بالغاً رشيداً متمتعاً بقواه العقليةاألعضاء يشترط أن يكون امل

، املرجع السابق، ...مروك نصر الدين، نقل وزع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، التطبيقات العملية -1
.332.ص

.334.، صعنفس املرج-2
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عدمي األهلية ؟ وما هو حكم نقل األعضاء من الشخص القاصر، وما هي األهلية القانونية املطلوبة يف 
شخص املعطي ؟ 

يـاملطلب الثان
مشروعية نقل األعضاء من األحياء وزرعها

المييف القانون ويف الفقه اإلس
إن السؤال الذي يطرح دائماً عند مناقشة موضوع مستجد مل تعرفه الشرائع والقوانني القدمية، 

هو ما مدى مشروعية هذا العمل ؟ 
ومن األمور املستجدة قضية نقل األعضاء من اإلنسان، باعتبارها وسيلة عالجية حديثة، فكان 

، وحث رجال القانون على االجتهاد لبحث البد من توجيه األنظار حنو دراسة هذا السبيل العالجي
).الفرع األول( مشروعية هذه املمارسة الطبية، إباحة أو حترمياً

إن مناقشة موضوع نقل األعضاء مل يكن ليقتصر على اجلانب القانوين، بل أن الشريعة اإلسالمية 
للقوانني واألخالقيات اليت تقدم منهاجاً متكامالً للحياة يف البالد اإلسالمية، وتعترب املصدر الرئيسي

متارس يف املعامالت اليومية، لذلك فمن املستحيل فصل الدين عن مناقشة القوانني املستجدة اليت حتكم 
احلياة اليومية للجمهور، لذلك كان من األمهية مبكان أخذ هذا يف االعتبار عند مناقشة موضوع نقل 

).الفرع الثانـي( 1.األعضاء
الفرع األول

ية نقل األعضاء من األحياء وزعها يف القانونمشروع
إذا اقتضى مبدأ معصومية اجلسد واحلصانة اجلسدية، إن جسم اإلنسان خيرج عن نطاق 

فإن املبدأ يف صورته املخففة النسبية . املعامالت أو اعتباره من األشياء اخلارجة عن نطاق التعامل القانوين
.2والضرورات العالجية إلباحة التدخالت على جسم اإلنسانجينح إىل دخول االعتبارات اإلنسانية 

هذا وأن تطور العلوم الطبية مل يعد يقف عند تلك االعتبارات السابقة اليت انفصلت عن مبدأ 
املعصومية أو احلصانة اجلسدية، بل أصبح يقدم اعتبارات متناقضة يف إطار التدخالت على جسم 

.نظر يف هذه املبادئ التقليديةاإلنسان، فكان البد من إعادة ال

01.نشرا اجلمعية العربية ألمراض وزرع الكلى مستخرج من اإلنترنت صحسب اهللا، اإلسالم والطب ونقل األعضاء، مقاالتعبد املنعم -1
.ASNRT.org. articl.arasp.http// www:املوقع

. 71.ص،السابقاملرجعمحدي عبد الرمحن، -2
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وتبدو املشكلة حساسة فيما يتعلق بنقل األعضاء من جسم اإلنسان، باعتبار أن القوانني تقرر 
فكيف جيوز أن يهب شخص جزءاً من جسمه وهو ،محاية جلسم اإلنسان، وتستتبعها بنصوص جزائية

وما هو األساس القانونـي ) أوالً(طبية ؟ يف األصل ممنوع ؟ وما هو موقف القانون من هذه العمليات ال
)ثانياً( هلذه التدخالت الطبية ؟ 

من األحياء وزعهاموقف القانون من عمليات نقل األعضاء: أوالً
يف البداية جيب أن نبني أن املوقف القانوين من عمليات نقل وزع األعضاء كان حمل جدل كبري 

مشروعية هذه العمليات يف حني يرى اجتاه آخر أن هذه يف األوساط القانونية حبيث يرى اجتاه بعدم
.العمليات جتد مشروعيتها من عديد االعتبارات القانونية، وفيما يلي نبني ذلك

I.االجتاه القانوين املعارض لعمليات نقل األعضاء من األحياء وزعها
انوين، وال أدلّ مل يكن جسم اإلنسان حيظى بقدسية يف السابق، فلم يكن مبنأى عن التعامل الق

الذي كان يعترب جسم املدين ضامناً لديونه أو األلواح اإلثنا عشر من ذلك على ما نص عليه قانون 
التزاماته، فيحق للدائن قتل املدين إذا مل يتم التوصل بينهما إىل اتفاق، أو عجز املدين عن سداد ما عليه 

وا يف مسألة بيع مدينهم املشترك خول هلم القانون من ديون خالل ستني يوماً، وإذا تعدد الدائنون واختلف
.1احلق يف تقطيعه إىل أجزاء

ومل يكن اجلسم البشري حيظى حبماية تذكر يف املرحلة اليت سادت فيها فكرة التفاوت 
واالختالف يف املراكز االجتماعية تشريفا وتدنياً، فجعلت اجلسم خيضع لقيود وباخلصوص طبقة 

أما العبيد ففي احلضارة املصرية القدمية كانوا كالسلعة . يه العقوبات كاجللدالفالحني حيث تشدد عل
.2قابلة للبيع والشراء، باعتبار أن مركزهم متدين

وهذا يدل على أن اإلنسان كان حمالً للتعامل أو حمالً للملكية اخلاصة، فالعبد يدخل يف ملك 
. كم يف مصري أفراد أسرته من نساء وأوالد قصرسيده، له أن يتصرف فيه كما يشاء،  ميلك يبيعه ويتح

إال أن نضج احلس القانونـي الذي هذبته األخالق فرض واجب احترام اإلنسان يف حياته وجسمه، 
جسم اإلنسان ومبدأ "وأقر مبدأ استبعاد جسم اإلنسان عن جمال االتفاقيات القانـونية، أو مـا يسمى 

املبدأ الذي نادت به الكنيسة وأفرزته الثورة الفرنسية ويهدف إىل وهو".األشياء خارج التعامل القانوين
واستخدم الرومان هذا التعبري لوصف األشياء . تعيني األشياء غري القابلة لتملك الفردي أو التصرف ا

ويستخدم البعض هذا التعبري لتحديد . املقدسة واألشياء اخلاضعة لالنتفاع العام كاهلواء أو أمالك الدولة

.45- 44.صأمحد عبد الدائم، املرجع السابق،-1
.   239.ص،1999، مصر، اجلامعيةحسن، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، دار املطبوعاتأمحد إبراهيم -2
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فحق امللكية هنا غري قابل للنقل ويعرب البعض عن األشياء اخلارجة . األشياء اليت ال ميكن تغيري مالكها
.1"األشياء اليت ال ميكن أن تكون حمال لالتفاقيات القانونية "ضمن نطاق العامل هي

نية، أما من الناحية القانونية، فإن من الدول من نظمت هذه العمليات، وأقرا بنصوص قانو
وهذا األخري ال جييز نقل األعضاء البشرية، . إال أن هناك من أغفل هذا التنظيم. ورمست هلا حدوداً ثابتة

على اعتبار أنه مل يرد تنظيم خاص ذه العمليات وبالتايل وجب االلتزام باملبدأ العام الذي ينص على 
لعام، وحق اإلنسان يف أعضاء جسمه حرمة جسم اإلنسان، ذلك أن نقل األعضاء هو أمر خمالف للنظام ا

.2من احلقوق اليت خترج عن نطاق االتفاقيات والعقود
فإذا كان هذا هو املبدأ العام، فال جيوز لإلنسان أن يتصرف يف جسمه تصرفاً يؤدي إىل نقص 

ال جيوز للشخص أن :" من القانون املدين اإليطايل5ويف هذا نصت املادة. دائم يف كيانه اجلسماين
يتصرف يف جسمه تصرفاً يؤدي إىل نقص دائم يف كيانه اجلسماين، أو يكون خمالفاً للقانون أو النظام 

.3"العام أو اآلداب
ليس هذا فحسب، بل أن القانون يشترط لصحة التصرفات القانونية، مشروعية احملل وهذه 

. مل فيها بنص القانون أو بطبيعتهااملشروعية ال تتحقق إال إذا كان احملل يدخل ضمن األشياء القابلة للتعا
.ولقد ثبت عدم مشروعية احملل يف التصرفات القانونية إذا كان موضوع هذا احملل اجلسم اإلنساين

لقد نادت اإلعالنات واالتفاقيات الدولية حبظر استرقاق اإلنسان، واملتاجرة بالبشر حفاظاً على 
.لتصرفات القانونية كباقي األشياء األخرىكرامة اإلنسان، ومن مث ال ميكن إخضاع اإلنسان ل

ومن خالل ما ذكر فإنه بتحليلنا جلوهر احلق يف سالمة اجلسم والذي يتماشى مع طائفة احلقوق 
اللصيقة بشخص اإلنسان، والذي ال يسوغ املساس ا إال يف األحوال اليت يبيح فيها القانون املساس به، 

ر الذي يؤدي إىل نتيجة مفادها عدم جواز االجتار باألعضاء فإن هذا احلق مصان من عدة أوجه، األم
.البشرية وال التصرف يف اجلسم البشري بوجه يؤدي إىل االنتقاص من التكامل اجلسدي النتفاء امللكية

وإذا كان هلذا احلق نطاقه الفردي الذي يبيح به القانون التصرف ألسباب مشروعة ومصلحية، 
ماعي كذلك الذي ال خيول للشخص التصرف فيه بإرادته الفردية؛ ألنه حيمل فإن هلذا احلق نطاقه االجت

ومن خالل هذا فإن االجتاه املعارض القتطاع . جمموعة من االرتفاقات االجتماعية يهتم اتمع بأدائها

.44-43.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-1
،2003،نشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، نقل وزرع األعضاء البشرية، دراسة فقهية طبية قانونية، دار اهلدى للطباعة والسعاد سطحي-2

.127-126.ص
، 1999مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، ،مسرية عايد الديات، عمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية بني الشرع والقانون، الطبعة األوىل-3

.105-102.ص
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النظام األعضاء يأخذ مببدأ احلق يف سالمة اجلسم يف صورته التقليدية اليت ال تقبل االستثناء يف إطار فكرة 
العام الذي ال جيوز االتفاق على خمالفته، غري أن هذا األمر مل يصمد طويالً يف ما يستجد يف عامل الطب 
من تقنيات حديثة أمكن فيها للفقهاء يف جمال الطب والقانون والشريعة من إجياد خمارج إلباحة هذه 

: كما يلي. التصرفات
II.اء من األحياء وزعهااالجتاه القانوين املؤيد لعمليات نقل األعض

وجد االجتاه املعارض من يناقض مسعاه، فمن خالل القرن العشرين وبسبب تطور الطب وعلوم 
احلياة وضع مبدأ األشياء خارج نطاق التعامل القانونـي موضع الشك أو االرتياب حيث أصبح من 

مبا أن هذه العمليات ال .املمكن أن ينقل الفرد ملكية أحد أجزاء جسمه أو أحد أعضائه ملصلحة الغري
تسبب ضرراً فعلياً ولكنها باملقابل تشكل فائدة حقيقية للطب وللمرضى، فقد مت تشجيع هذا النوع من 

.1التعامل القانوين
وقبل . لقد ظهر ما يعرف بالتربع باألعضاء، فأصبح اإلنسان يتربع بأعضائه لفائدة املرضى

ديث عن الطبيعة القانونية هلذه التدخالت الطبية يف إطار احلديث عن مشروعية هذه العمليات، نؤثر احل
.القانون اجلنائي

فمن املعلوم أنه إذا ارتكب شخص طبيعي خطأ جزائياً عن قصد أو عن غري قصد وأسند له هذا 
بة اخلطأ، فإنه يتحمل مبدئياً املسؤولية اجلزائية املترتبة عليه، ومن مث ميكن إدانته واحلكم عليه قضائيا بعقو

طبقاً ألمر القانون أو 2إال أن األمر خالف ذلك يف احلاالت اليت ينص القانون على إباحتها،. جزائية
.إذنه، أو كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة احلالّة للدفاع املشروع

فالقانون . -ما أذن به القانون–ومن هنا، فإن األعمال الطبية تدخل ضمن األفعال املربرة 
الطب، وينظمها ويأذن للطبيب معاجلة املرضى، لتخليصهم من األمراض اليت حتل م، يعترف مبهنة

.3بشرط االختصاص يف العمل، وموافقة املريض وحتقيق الغايات العالجية
وملا كان نقل األعضاء من األعمال الطبية، فقد أبدى القانون إذنه يف ذلك، حيث أباح هذه 

ال جيوز :" من قانون محاية الصحة وترقيتها بقوهلا162ت املادة ويف هذا نص. األعمال بنصوص صرحية
...".انتزاع األنسجة أو األعضاء من أشخاص أحياء إال إذا مل تعرض هذه العملية حياة املتربع للخطر

.50.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق، ص-1
.114.ص، 2000،ز يف القانون اجلزائي العام، دار هومة، اجلزائربوسقيعة، الوجيأحسن -2
-127.ص، 1998،عبد اهللا سليمان سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائي، القسم العام، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر-3

128.
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كما أن القوانني املقارنة أباحت عمليات نقل األعضاء وعلى سبيل املثال ال احلصر القانون 
واليت تشري إىل أن عمليات انتزاع .2األوىلوذلك يف املادة 19761لسنة 1181الفرنسي رقم 

األعضاء جيب أن يكون الغرض منها حتقيق غاية عالجية وال بد أن يكون من ينتزع منه العضو بالغاً 
... وعاقالً

ره جسم اإلنسان وعناص:"... من القانون املدين الفرنسي على أن2الفقرة 1-16ولقد نصت املادة 
واملعىن السطحي ملبدأ حظر التصرف جبسم 3"ومنتوجاته ال ميكن أن تكون حمال ألية حقوق مالية

غري أن هذا املفهوم ضيق ليعين حظر . اإلنسان هو منعه من أي اتفاق قانوين سواء بشكل جماين أو بعوض
تفاقيات اليت دف اال:" من نفس القانون على أنه5-16التعامل املادي فقط، وهو ما صرحت به املادة 

. 4"إلضفاء طابع مايل على جسم اإلنسان وعناصره ومنتوجاته باطلة
املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة 1999أوت 25الصادر 16.98ونص القانون املغربـي رقم 

وفق ال جيوز التربع باألعضاء البشرية وأخذها وزرعها إال :" وأخذها وزرعها يف املادة األوىل غلى أنه
واملالحظة األولية اليت ميكن ". الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون ويف نصوص الصادرة لتطبيقه

إدراكها من خالل القانون املغريب أن هذا القانون يعترب من النصوص املتأخرة يف إصدار نصوص متعلقة 
إىل أنه ترك املسألة إىل بعمليات نقل وزراعة األعضاء، وقد استفاد املشرع املغربـي من ذلك بالنظر

:اكتمال النظرية العامة هلذه العمليات وبيان تفصيالا وهلذا متيز مبا يلي
.جاء القانون واضح من حيث الصياغة-
.تعرضه لكل تفاصيل عمليات نقل األعضاء-
.وضع محاية لشروط نقل األعضاء بوضع جزاءات جنائية مالئمة لتطور الظاهرة اإلجرامية-

مر الذي حفز التشريعات العربية على وجه اخلصوص بسن نصوص جزائية كالقانون ولعله األ
.           اجلزائري يف قانون العقوبات والقانون املصري حملاربة ظاهرة االجتار باألعضاء

وأخرياً نص املشرع املصري على جواز التربع باألعضاء مستجيباً لنداءات رجال القانون والفقه 
ضرورة تدخله بإصدار قانون ينظم نقل وزرع األعضاء البشرية، وبذلك ينهي اجلل القائم والطب، من 

1 -Loi n° 76, 1181, du 22 Décembre 1976 Relative aux prélèvements d’organes (J.O. 23 Décembre 1976)- G .P –
No (1) Janvier- Février, 1977, Législation – p.31.
2 -« En Vue d’une greffe ayant un but thérapeutique sur un être humain, un prélèvement peut être éffectué sur
une personne vivant majeure et jouissant de son intégrité mentale ayant librement et expressément consenti… »
Art (1), loi n° 76-1181 du 22 Décembre 1976.
3 - « … Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». Art 16-1-
2, code civil.
4 - « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à
ses produits sont nulles ». Art 16-5. Code civil.
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الذي يبيح 1960لسنة 178القياس على القانون 1حول مشروعيته، حيث مل يقبل العديد من الفقهاء
الذي يسمح بنقل قرنيات 1962لسنة 103نقل الدم البشري ألغراض عالجية، والقانون رقم 

" كونه االستثناء من األصل العام وهو عدم جواز التعامل يف اجلسم البشري وإعماالً للقاعدة العيون، ل
يتوسع يف تفسري القوانني السابقة لتشمل إباحة 2غري أن بعض الفقهاء". االستثناء يعمل به وال يقاس عليه

مع ما يؤيدون من نقل كافة أعضاء اجلسم األعضاء تطبيقاً لفكرة جواز التوسع يف أسباب اإلباحة 
وهو ما حصل بالفعل حيث أصدر . إصدار تشريع خاص ذه العمليات وهو ما نراه عمالً سديداً

املتضمن قانون تنظيم زرع األعضاء البشرية، حيث نصت 2010لسنة 5املشرع املصري القانون رقم 
ا أو األنسجة بنقل أي عضو ال جيوز إجراء عمليات زرع األعضاء أو إجزائه:" املادة األوىل منه على أنه

أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه يف جسم إنسان 
". آخر إال طبقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له

األساس القانوين لنقل األعضاء من األحياء وزعها: ثانياً
. الذي استندت إليه النصوص القانونية إلباحة عمليات نقل وزراعة األعضاءينبغي معرفة التربير

ولقد أشار الفقهاء إىل أن األساس القانوين املعتمد يرجع إىل فكرتني إما فكرة الضرورة العالجية، أو 
فهل تسعفنا هذين الفكرتني يف استجالء هذا السند القانوين ؟ . فكرة الرضا

I.فكرة الضرورات العالجية
يقصد حبالة الضرورة حالة الشخص الذي جيد نفسه أمام خطر وشيك الوقوع، وال سبيل إىل 

.تفاديه إال بارتكاب الفعل احملظور املعاقب عليه
حالة الشخص الذي يتبني له بوضوح أن الوسيلة الوحيدة "حالة الضرورة بأا 3"سافيتيه"يعرف 

أن يف كل عمل طيب البد من قيام " ويقرر ". ن يسبب ضررا أقل للغريلتفادي الضرر احملدق به أو بغريه أ
وفيما يتعلق بعمليات نقل ". الطبيب بعمل مقارنة بني اخلطر الذي حيدق باملريض واألمل يف شفائه

: وزرع األعضاء يشترط لتوافر حالة الضرورة
.املريض إىل املوتأن يكون هناك خطر حمدق باملريض، ويكون عدم الزرع من شأنه أن يؤدي ب.1
.أن يكون اخلطر املراد تفاديه أكرب بكثري من الضرر الذي وقع.2

.161.، ص1977أمحد شرف الدين، زراعة األعضاء والقانون، جملة القانون والشريعة، الكويت، السنة األوىل، العدد الثاين، يونيو - 1
.263.؛ حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص65.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص- 2

3-René SAVATIER, Les problèmes juridiques des transplantations d’organes humains, J.C.P ,1969 ,2247.
.33.ص،عمر أبو خطوة، املرجع السابقأمحد شوقي: مقتبس عن
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.1أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة اليت ميكن عن طريقها إنقاذ املريض.3
الظاهر أن هذه الشروط ميكن أن تتوفر يف نقل األعضاء من جسم اإلنسان، خاصة الشرط 

ية يف عمليات نقل األعضاء من األحياء، إذ يصطدم بإشكالية الضرر الذي الثاين، الذي يعترب أكرب إشكال
).احلي(يصيب الشخص الواهب 

وبإلقاء نظرة على القوانني جند القانون الفرنسي قد خصص للضرورة العالجية جماالً واسعاً، 
املادة األوىل يف 1976لسنة 1181ففي القانون رقم. واعتربها شرطاً من شروط نقل وزرع األعضاء

نص على أن عملية انتزاع األعضاء جيب أن يكون اهلدف من ورائها حتقيق غاية -سابقة الذكر–منه 
من 3-16وتشري املادة .2على شرط الضرورة العالجية كذلك1994عالجية، ونص يف قانون 

إال يف حالة ال ميكن أن يتعرض شخص لألذى على سالمة جسمه " القانون املدين الفرنسي على أنه
.3"الضرورة الطبية للشخص أو بصفة استثنائية لفائدة عالجية لآلخرين

والذي 1961جويلية 27أما التشريع اإلجنليزي ففي قانون أخذ األنسجة البشرية الصادر يف 
اقتصر على انتزاع األعضاء ومشتقات اجلسم من املوتى، نص على شرط الضرورة العالجية أو اهلدف 

.4جيالعال
ونص قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري على مسألة استئصال األعضاء واألنسجة يف املادة 

إال ... ال جيوز انتزاع األعضاء: " ونص على شرط الضرورة العالجية، حيث جاء يف هذه املادة161
ة يف جمال نقل ويتضح من هذه املادة أن املشرع اجلزائري قد وضع قاعدة عام...". ألغراض عالجية

كما أن اخلروج على مبدأ . وزرع األعضاء، حيث جعل من قصد العالج أمسى ما ميكن التضحية به
. احلصانة، ال يكون إال من أجل حتقيق مصلحة إنسانية عالجية ال غري

غري أن هذا اهلدف العالجي ال يصلح ذه الصورة كمربر للمساس جبسم اإلنسان، بل البد أن 
ال :" من نفس القانون  بقوهلا166وعليه نصت املادة . ذا املساس هو الوسيلة الوحيدة للعالجيكون ه

تزرع األنسجة واألعضاء البشرية إال إذا كان ذلك ميثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة املستقبل 
".أو سالمته البدنية

. 76،77.مسرية عايد الديات، املرجع السابق ص-1
.119و117.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-2

3-  « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne
ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ».Art 16-3, code civil.
4- « If any person, either in writing at any time or orally in The presence of two more witnesses during his last
illness,has  expressed  a  request  that  his  body  or  any  specified  part  of  his  body  be  used  after  his  death  for
therapeutic purposes or for purposes of medical education or research,... ». Subsec (1), Human Tissue Act 1961.
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ال " يف املادة الثامنة 1البشريةبشأن تنظيم األعضاء 2010لسنة 5ونص القانون املصري رقم 
جيوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه يف جسم إنسان آخر 
إال لضرورة تقتضيها احملافظة على حياة املتلقي أو عالجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو 

... " الوسيلة احملددة ملواجهة هذه الضرورة
يل، فإن تواجد البديل العالجي يؤدي إىل عدم إباحة نقل األعضاء، وهذا ما نعين به وبالتا

فالضرورة تتمثل يف كونه العالج الوحيد، أما اهلدف العالجي هو أن يقصد بنقل . الضرورة العالجية
ولكن هل يكفي توافر فكرة الضرورة العالجية لتربير نقل وزراعة األعضاء ؟. األعضاء عالج املريض

II.فكرة الرضا املقترن بالضرورة العالجية
لقد أشرنا فيما سبق إىل فكرة الضرورة العالجية، ويف رأينا أا ال تفي بالغرض وهو تربير 
املساس جبسم اإلنسان، ذلك أن اهلدف العالجي هدف عام تنطوي عليه مجيع املمارسات الطبية، ولكننا 

وين أو املربر القانوين إلباحة نقل وزع األعضاء من جسم لذلك فأن األساس القان. ال نقصي هذا اهلدف
2.اإلنسان، هو الرضا الصادر من الشخص املعطي أو الواهب املقترن بالضرورة العالجية

يبدو جلياً أن رضاء املانح هو العنصر الواقعي املؤثر يف عمليات نقل وزع األعضاء من الناحية 
وإن كان صحيحاً أن رضاء . العمليات قائمة دون وجود ذلكالعملية حبيث ال يتصور أن تقوم هلذه

اين عليه ال يعترب سبباً عاما لإلباحة إال أن املشرع اعترف له ببعض الفاعلية يف توصيف بعض األفعال 
ويف قيام املسؤولية اجلنائية، حيث يعد الرضاء نافياً ألحد أركان اجلرمية كما هو احلال يف جرمية 

د كذلك عامالً مؤثراً يف حتريك الدعوى العمومية، يف اجلرائم اليت يتطلب فيها املشرع ويع. االغتصاب
:ومثال ذلك ما يلي. 3إجراءا لتحريك الدعوى كتقدمي شكوى

من قانون العقوبات قيد املشرع حتريك الدعوى 339يف جرمية الزنا املنصوص عليها يف املادة 
كما أن التنازل عن . املضرور مراعاة يف ذلك املصلحة األسريةبشأا ضرورة تقدمي شكوى من الزوج 

فإن حصل التنازل عن الشكوى أثناء مرحلة . الشكوى بعد حتريك الدعوى العمومية يضع حداً للمتابعة
التحقيق القضائي أمر بأال وجه للمتابعة، وإن حصل أثناء احملاكمة صدر حكم بانقضاء الدعوى 

.4د صدور احلكم النهائي فإنه يوقف تنفيذ احلكمالعمومية، أما إذا حصل بع

.16/3/2010يف ) مكرر 9( اجلريدة الرمسية العدد 2010لسنة 5قانون تنظيم زرع األعضاء البشرية املصري رقم -1
أن السند الوحيد الذي ميكن أن تستند إليه هذه األفعال املاسة بسالمة اجلسم هو إذن اتمع، واملتمثل يف " صام أمحد حممدع" ويرى الدكتور -2

.1059.صعصام أمحد حممد، املرجع السابق، . إقراره ملشروعية هذه األفعال وإباحة مقارفتها من خالل النصوص القانونية الصرحية
.87.ع السابق، صرجلعزة، املمهند صالح أمحد فتحي ا-3
.12.ص،2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ،حممد حزيط، مذكرات يف قانون اإلجراءات اجلزائية، الطبعة األوىل-4
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وإذا كان إعطاء املشرع اجلنائي القيمة القانونية للرضاء مرده موائمة املتغريات االجتماعية 
وحتقيق املصاحل واملوازنة بينها، فإن العلة ذاا جتعل من املتصور أن يتسع مداها للممارسات الطبية اليت 

.1جتماعيةمن شأا حتقيق مصاحل ا
ومىت كان التصرف ميس مصلحة اتمع فإنه يعترب غري صحيح ويكون خمالف للنظام العام 
واآلداب العامة، كأن يهدر حق اتمع يف سالمة جسم فرد من أفراده، مثل بتر عضو لتخليص الشخص 

أو زرع مادة من مواد من اخلدمة الوطنية، أو بتر عضو من األعضاء التناسلية احلاملة للصفات الوراثية
اجلسم لشخص آخر يشترط القانون يف نقله توافر صفة معينة يف أطراف العملية كالزوجية يف نقل املين 

.2)التلقيح االصطناعي( يف حاالت املساعدة الطبية لإلجناب
ل وإذا كان القانون الفرنسي قد أقر فكرة الضرورة العالجية، فإن هذا الشرط عام يف كل عم

فهو . طيب، حيث ينعقد إمجاع على ضرورة توافرها يف كافة املمارسات الطبية املاسة جبسم اإلنسان
شيء بديهي وقصد به املشرع جتنيب عمليات انتزاع األعضاء وزراعتها الدخول يف دائرة االجتار، أو 

.3التنازل بأي عضو من أعضاء اإلنسان بغري الغرض العالجي
ال جيوز انتزاع :" بأنه161علق حبماية الصحة وترقيتها اجلزائري يف املادة ونص القانون املت

ورغم وضوح الفكرة ... ".أعضاء اإلنسان وال زرع األنسجة أو األجهزة البشرية إال ألغراض عالجية
وتشترط املوافقة ... ":ليشري إىل أنهمن ذات القانون 162العالجية إال أن املشرع جاء يف املادة 

2010لسنة 5ونصت املادة اخلامسة من القانون املصري رقم ". ...تابية على املتربع بأحد أعضائهالك
يف مجيع األحوال جيب أن يكون التربع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتا " :بأنه

-ان القول يف القانون وإذا ك..." بالكتابة وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون
هو اإلقرار مبشروعية هذه العمليات مىت كان النظام القانونـي ينص على - على حنو ما ذكر 

مشروعيتها، فيثور التساؤل يف إطار هذه األفكار عن مشروعية استقطاع أعضاء اجلسم البشري يف نطاق 
أحكام الفقه اإلسالمي ؟

.117.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-1
ء للنظام العام واآلداب العامة هو شرط من شروط هذه العملية، لكن البعض يرى يعترب العديد من الفقهاء أن خضوع عملية نقل وزرع األعضا-2

بأنه األساس القانوين لتربير عملية نقل وزع األعضاء، وهذا الذي نؤيده ولنا كالم مطول عن عملية التلقيح االصطناعي يف املبحث الثاين من هذا 
.الفصل

.117.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-3
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الفرع الثانـي
األحياء وزعها يف الفقه اإلسالمينقل األعضاء منمشروعية

بالرغم من أن الشريعة اإلسالمية حرمت املساس باجلسد، وألزمت العباد باحلفاظ على 
عناصره، فقد أباحت العديد من األعمال الطبية، واليت تنال من هذه العناصر وسالمتها، ولكنها حتقق 

ناعات وشرف الصناعة على قدر ما يترتب عليها فالعمل الطيب من أشرف الص"الغاية املقصودة شرعاً، 
.1"من نفع الناس، ومحاية صحتهم وتقومي حيام لذا رفع اإلسالم من شأن الطب

الطب كالشرع وضع جللب مصاحل السالمة والعافية، ولدرء مفاسد العطب :"ويقال
عالج عن طريق نقل وللدواء أشكال وأنواع كثرية، ازدهر منها يف العصر احلديث ال. 2"واألسقام

.األعضاء وزرعها يف جسم إنسان آخر حمتاج إليها
فكم من متربع يأيت يتربع بإحدى "إنه من القضايا اليت حتتاج إىل اجتهاد، قضية زرع األعضاء 

أعضائه لزراعتها لشخص حمبوب لديه، فهل كل هذا تسوعه الشريعة اإلسالمية حبكم أن اإلنسان ال 
. 3"؟أن للضرورة أحكام كما يقولونميلك نفسه ؟ أم 

).أوالً(تعددت اآلراء حول احلكم الشرعي، فحاول البعض ضبط إطـار شرعي مينع نقل األعضاء
).ثانياً(يف حني حاول البعض اآلخر ضبط إطار شرعي آخر يبيح نقل األعضاء من جسم اإلنسان 

حياءاالجتاه الشـرعي املانع لنقل وزع األعضاء من األ: أوالً
يف إطار املناظرة الواقعة بشأن شرعية نقل األعضاء من جسم اإلنسان أو عدم شرعيتها، تصدر 
االجتاه املانع مقرراً ومندداً حبرمتها، وكان له صدى بني األوساط العلمية والفقهية، حيث جنح إىل هذا 

ئز شرعي يف أي صورة من الرأي الكثري من علماء الشريعة اإلسالمية، ويرون أن نقل األعضاء غري جا
وقد ساق هذا االجتاه لالستدالل على قوهلم باملنع إىل مسائل يتعني احلديث عنها يف النقاط . صوره
:التالية

I. مسألة الكرامة اإلنسانية
﴿ ولقد كرمنا بين : كرم اهللا اإلنسان بعدة مزايا، وسجل هذا التكرمي يف كتابه العزيز حيث قال

زايا التكرميية، أن  وهبه اهللا سبحانه وتعاىل نعمة العقل وخلقه يف أحسن صورة، ومن تلك امل.4آدم ﴾

1999/هـ 1419حبث منشور يف جملة الس األعلى، العدد الثاين،القادر عثماين، هل تتقدم أخالقيات الطب كما تقدمت تقنياته،عبد -1
.238.ص

.254.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق-2
.165.ص،2004دار الغرب، اجلزائر، مربوك، تأمالت يف االجتهاد والتقليد،مصري -3
.70.سورة اإلسراء، اآلية-4
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ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة يف األرض، قال . 1﴿ لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي ﴾:قال تعاىل
ومجله برسالة العلم والتبليغ،.    2﴿ وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل  يف األرض خليفة ﴾:تعاىل

، 3وأعلى شأنه بذلك على غريه من املخلوقات فاستحق االحترام وتعاىل على اإلضرار به وجبسمه
.وانتزاع بعض أعضائه يشوه صورته ويتناىف مع مبدأ التكرمي ومن مث وجب حترميه

II.مسألة ملكية اإلنسان
يتصرف فيه كما إن جسم اإلنسان ليس ملكاً خالصاً له، إمنا هو أمانة اهللا عنده، فال جيوز له أن

يشاء، وال حيق له أن يتربع بأحد أعضائه أو يتلف غريه، بل جيب أن حيافظ على األمانة ويصون اجلسد 
.4واألعضاء

إن من شروط التربع بشيء أن يكون املتربع مالكاً للشيء املتربع به، أو مفوضا من صاحبه 
عه بعضو من جسده باطالً الختالل شرط ، واإلنسان ليس مالكاً جلسده فيكون ترب5املالك احلقيقي

. امللكية ومن مث ال جيوز التربع باألعضاء لفقد امللك
III.مسألة التداوي باحملرم

إن من املسائل اليت احتج ا أنصار هذا االجتاه، هي تلك املتعلقة مبدى اعتبار أجزاء اجلسم 
فلقد ورد عن النيب . ة اخلالف اجلوهريةاملنفصلة منه من احملرمات اليت ال جيوز التداوي ا، وهي نقط

قال بأن اهللا eصلى اهللا عليه وسلم من األحاديث ما يقطع حبظر التداوي باحملرمات، ومن ذلك أن النيب
eفقد روى أبو الدرداء عن النيب .  مل جيعل الشفاء مبا هو حرام، ومن ذلك ما أبني من جسم اإلنسان

"أنه قال والنتيجة أن . 6"واء وجعل لكل داء دواء، فتداووا وال تتداووا حبرامإن اهللا أنزل الداء والد: 
أعضاء اجلسم البشري مما ال جيوز التداوي به ألن الشرع قد حدد جمال الدواء ووسائل التداوي 

. عةواملشر
IV. قاعدة سد الذرائع" مسألة"

، وحيرصون على إن أنصار الرأي املانع املعارض لنقل األعضاء من جسم اإلنسـان حيرمون ذلك
كما أم حيتاطون مما ميكن أن توصل إليه هذه . حرمة وكرامة امليت، فهم يعتربونه أوىل باالحترام

.04.سورة التني، اآلية-1
.30.سورة البقرة، اآلية-2
.170.ص،السابقاملرجعحممد فارح، -3
.107.ص،املرجعنفس -4
.56.ص،نة النشرحممد جنيب عوضني املغريب، حكم نقل األعضاء البشرية بني األحياء يف الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، ال توجد س-5
.365.ص،رواه أبو داود، كتاب الطب، باب يف األدوية املكروهة، اجلزء الثاين، املرجع السابق-6
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كما أن إطار املنع يتالءم إىل . العمليات من االجتار باألعضاء، وهو ما جيعل االمتناع عنه أوجب وآكد
جراء األعمال الطبية حبيث يوفر هذا اإلطار حد كبري، مع ما تستلزمه احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان، من

.أكرب محاية
االجتاه الشـرعي ايز لنقل وزع األعضاء من األحياء: ثانياً

مل تسلم األسانيد اليت ساقها االجتاه املانع لنقل األعضاء من جسم اإلنسان، ومل تستطع إقناع 
اعتربوها عمليات مشروعة دلت عليها أدلة العديد من الفقهاء والعلماء الذين أباحوا هذه العمليات، و

، 1وبذلك أصدروا الفتاوى اجلماعية والفردية. عديدة، تستخلص من روح الشريعة وقواعدها العامة
وصنفوها حسب احلاالت واألوضاع، وصرحوا بذلك عن نضج الفقه اإلسالمي املعاصر ومواكبته 

:عد نبينها يف النقاط التاليةويعتمد االجتاه ايز على العديد من القوا. التطور
I.مبدأ إنقاذ النفوس وإزالة الضرر

التربع عمل يدخل ضمن أنواع التداوي الذي حث عليه الشارع احلكيم وفيه إنقاذ للنفوس من 
يفهم من هذا أن ي الشارع .2﴾﴿ وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيماً:التهلكة، قال تعاىل

3.ئها إىل التهلكة، ياً عاماً على أن يقتل الناس بعضهم بعضاً بكل صور القتلعن قتل النفس وعدم إلقا

: ومن بني الفتاوى-1
جواز تربع ) 2( هـ فقد رأى أكثرية اتمعني كما يف البند 6/11/1402بتاريخ 99قرار من هيئة كبار العلماء باململكة السعودية رقم -أ
.إلنسان احلي بنقل عضو منه أو جزء منه إىل مسلم مضطر إىل ذلكا

:" هـ مبكة املكرمة، ومما جاء فيه28/4/1405قرار امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة املنعقدة بتاريخ -ب
".هو عمل جائز ال يتناىف مع الكرامة اإلنسانية... نقاذ حياته إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه يف جسم إنسان آخر مضطر إليه إل

هـ جبدة غري أنه قصر اجلواز 18/06/1408قرار جملس امع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقدة يف دورته الرابعة بتاريخ -ج
. على التربع باألعضاء املتجددة كاجللد

لفقهاء والباحثني الشيخ عبد الرمحن السعدي، فضيلة الشيخ ابن جربين، والشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ عبد اهللا البسام، وقال باجلواز من ا-د
والشيخ بكر أبو زيد، والدكتور حممد سعيد البوطي، والشيخ جاد احلق علي جاد احلق، وحممد خاطر، وحسن مأمون، وأمحد هريدي، واشترط 

وجيوز للحي التربع جبزء منه على أن ال يقطع منه إال بعد موته وأجاز الشيخ فهمي " نقول منه كافرا، وقال خليل امليس حممد الشنقيطي أن يكون امل
.31.حممد املدين بوساق، املرجع السابق، ص: مقتبس عن". وأبو سنة التربع مبا يتجدد من األعضاء كالدم واجللد فقط

.29.سورة النساء، اآلية-2
ومن قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده يتوجأ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ث ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنهومن األحادي

به يف بطنه يف نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم، خالداً خملداً فيها أبداً ومن تردى من جبل فقتل 
رواه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما خياف منه، اجلزء السابع، ". هو مترد يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبداً نفسه، ف

.118.ص،ورواه مسلم كتاب اإلميان  باب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، اجلزء الثاين، املرجع السابق؛181.املرجع السابق ص
ومن قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده يتوجأ به يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. رواه أبو هريرة رضي اهللا عنهومن األحاديث ما-3

بطنه يف نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم، خالداً خملداً فيها أبداً ومن تردى من جبل فقتل نفسه، 
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بل ال جيوز ملسلم أن يرى ضرراً يقدر على إزالته فال يزيله، أو ال يسعى يف إزالته حبسب وسعه، ومن 
أجل هذا شرع إغاثة املضطر، وإسعاف اجلريح، وإطعام اجلائع، ومداواة املريض، وإنقاذ كل مشرف 

ويستفاد من هذه . 2"ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً:" قال تعاىل. 1لى هالك يف النفس أو دواع
اآلية أن كل إنقاذ للنفس، وهو أصل عام يشمل كل إحياء وتفاد للتهلكة، والتربع باألعضاء إحياء 

.وإنقاذ فيدخل يف عموم اآلية
II.حتصيل أعظم املصلحتني ودرء أعظم املفسدتني

الشريعة على أن تقضى مصاحل اإلنسان يف يسر دون مشقة، وترفع عنه الغنب حال تعذر حترص
. كما أن التيسري ينجر عن ضرورة قد حتل باإلنسان. أو تعسر أمر من األمور، فاملشقة جتلب التيسري

يان وليست كل ضرورة موجبة للتيسري، إمنا الضرورة اليت اعتربها املشرع سببا للتيسري كاملرض والنس
وما يهمنا من هذه األسباب املرض، فقد أباح الشارع للشخص أن . واجلهل والعسر وعموم البلوى

3.يتداوى ولو بالنجاسات، وإساغة اللقمة باخلمر إذا غص بإمجاع الفقهاء

بشروا وال تنفروا ويسروا : " وقال. 4﴿ يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر﴾:قال تعاىل
ووجه االستدالل ذا أن يف إجازة نقل األعضاء اآلدمية تيسري على العباد ورمحة .5"وال تعسروا 

ومن هنا فإن إباحة هذه العمليات ينطلق من . 6باملصابني واملنكوبني، وكل ذلك موافق ملقصود الشرع
جراء فكرة الضرورة العالجية، وحتصيل املصلحة يف التداوي من األسقام، ويف ذلك تيسري على العباد من 

. االستفادة من التقدم الطيب احلديث
III.مبدأ التعاون والتضامن بني الناس

ويعين تعاون الناس على جماـة مشكالت احلياة، وعمـدة هـذا املبــدأ قوله 
" eوقوله . 7﴿وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعانوا على االمث والعدوان ﴾:تعاىل املؤمن للمؤمن : 

من كان معه فضل ظهر، :" يف حديث رواه أبو سعيد اخلدريeوقوله. 8"اً كالبنيان يشد بعضه بعض

رواه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما خياف منه، اجلزء السابع، املرجع ". ترد يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبداً فهو م
.118.ورواه مسلم كتاب اإلميان باب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، اجلزء الثاين، املرجع السابق ص؛181.السابق ص

.17.، صاملرجع السابقنصاري، عبد احلميد إمساعيل األ-1
.32سورة املائدة، اآلية، - 2
.70و60.، ص1994عامر سعيد الزيباري، التحرير يف قاعدة املشقة جتلب التسيري، الطبعة األوىل، دار ابن  حزم، بريوت لبنان، -3
.185:سورة البقرة، اآلية-4
.40.ص،مراء على البعوث، اجلزء الثاين عشر، املرجع السابقرواه مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب تأمري اإلمام األ-5
.34.سعاد سطحي، املرجع السابق، ص-6
.02.سورة املائدة، اآلية-7
.139.رواه مسلم، كتاب الرب و الصلة واآلداب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، اجلزء السادس عشر، املرجع السابق ص-8
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ال اجروا :" eوقوله . 1"فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له فضل زاد، فليعد به من ال زاد له
وعن أيب هريرة . 2"وال تدابروا وال جتسسوا وال يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اهللا إخواناً

إال من صدقة جارية، أو : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة:" قالeهللا عنه أن الرسول رضي ا
. 3"علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدع له

واإلسالم مل يقصر الصدقة على املال، بل :" يوسف القرضاوييقول فضيلة الشيخ الدكتور 
. 4"من أعلى أنواع الصدقة وأفضلها .. ري جعل كل معروف صدقة، فيدخل التربع ببعض البدن لنفع الغ

IV.اإليثار
من معاين اإليثار تقدمي الغري على النفس، وأن جيود اإلنسان باملال وما يف حكمه مع شدة 

﴿ ويؤثرون على :حاجته، كما جيود ببعض جسمه إلنقاذ حياة مريض، وأصل هذه القاعدة قوله تعاىل
" 5أنفسهم ولو كان م خصاصة ﴾ تقدمي الغري على النفس وحظوظها الدنيوية، ورغبة يف واإليثار. 

.وهنا تتمثل يف أجزاء البدن". شدة احلاجة" واخلصاصة تعين ". احلظوظ الدينية 
ورمبا يعترض بعضهم فيقول كما قال املفسرون بأن اآلية صرحية يف اإليثار باملال، وليست 

أعضاء اإلنسان، غري أنه يرد على ذلك، بأن ظاهرة يف اإليثار بالنفس، ومل تكن يف التربع بعضو من
.6املدلول العام لآلية ال يناقض اإليثار بالنفس، وال التربع جبزء من اجلسم

V.اإلنسان ميلك نفسه
﴿ إن اهللا اشترى من :بأن اإلنسان ميلك نفسه ويستدلون على ذلك بقوله تعاىل7يرى البعض

فيمكن أن يقال أن اإلنسان 8.سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون ﴾املؤمنني أنفسهم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف 
ميلك نفسه على سبيل ااز، فإذا ملك التصرف فيها باجلهاد ملصلحة الدين، فإن التصرف فيها ملا فيه 

ومن هنا جيوز التربع باألعضاء باستعمال 9.مصلحة املسلمني أمر جائز، كأن يتربع ببعض أجزاء جسمه

. 33.ساة بفضول املال، اجلزء الثاين عشر، املرجع السابق صوااللقطة، استحباب املرواه مسلم، كتاب-1
،رواه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش وحنوها، اجلزء السادس عشر، املرجع السابق-2

.119.ص
.85.ص،اب بعد وفاته، اجلزء احلادي عشر، املرجع السابقمسلم،  كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثو-3
.14.،ص1989سنة 18لسنة 12ضاء، جملة الفكر اإلسالمي، العددعيف موضوع زرع األييوسف القرضاوي، رأ- 4
.09.سورة احلشر، اآلية-5
.111.السابق صاملرجعحممد فارح، : مقتبس عن-6
.195.ص،سابقعبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع ال-7
.111.سورة التوبة، اآلية-8
.196-195.عبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع السابق ص-9
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حية اإلنسان بعضو من أعضائه إلنقاذ حياة املؤمن، وهي تضحية أقل من التضحية القياس فيقاس تض
. بالنفس يف اجلهاد والدفاع، فإذا جاز التضحية باألعظم فمن باب أوىل باألقل

وبعد عرض أدلة إباحة نقل األعضاء من جسم اإلنسان، وعرض الفتاوى واآلراء يف ذات 
بقواعدها تبيح هذه العمليات يف إطار الضرورة العالجية 1ميةالشأن، ميكن القول بأن الشريعة اإلسال

وإنقاذ النفس البشرية، كما ال تؤثر هذه التدخالت الطبية عل صعيد احلماية اجلنائية، بدليل تقييد ذلك 
.بالتفصيل التالـي) املطلب الثالث(بضوابط وأحكام أو شروط مع ما يستتبعها من محاية جنائية 

املطلب الثالث
روط نقل وزع األعضاء من األحياء وما توفره من محاية جنائيةش

أن بعد ظهور عمليات نقل وزراعة األعضاء، تسارعت الدول يف بيان مشروعيتها ومدى جواز
إال انه مع ازدهار هذه . يتصرف اإلنسان يف جسده من الناحية القانونية بشكل يؤدي إىل نقص فيه

نبنت عليها، مل تعد البحوث تبحث يف اس واملربرات القانونية اليت العمليات ووضوح مشروعيتها، واألس
.مشروعيتها وأساسها القانوين، بل جتاوزت هذا اإلطار الذي أصبح حمسوماً قانونياً

ليس . ولذلك فالبحوث املعاصرة اهتدت يف املقام األول إىل حبث الضوابط والشروط القانونية
من األمهية، التداعيات واآلثـار القانونية واألخالقية هذا فحسب بل أصبحت تدرس على مقدار 

وعليه نتعرض . واالجتماعية، النتشار هذه العمليات الطبية على صعيد احلماية اجلنائية للجسم البشري
إىل الشروط أو الضوابط اليت حتكم هذه العمليات وما توفره هذه الضوابط من محاية جنائية، بداية 

فشرط التخصص الطيب واهليكلي ) الفرع الثاين(مث شرط انعدام املقابل املايل ) ولالفرع األ(بشرط الرضا 
).الفرع الثالث( 

الفرع األول
شرط الرضـاء وما يوفره من محاية جنائية

نتناول بداية شرط الرضاء على اعتبار أنه من املبادئ املستقرة يف القانون الطيب ضرورة احلصول 
ويف جمال نقل وزراعة األعضاء البشرية، فإن . عالج الذي يقترحه الطبيبعلى موافقة املريض على ال

، وبالنسبة للمستقبل وللوقوف على حقيقة هذا )مانح العضو السليم( الرضاء ضروري بالنسبة للمعطي 

وكذلك بالنسبة للديانة املسيحية حيث أباح بابا روما صراحة عمليات ترقيع القرنية، ومسح بأخذها من جسم شخص متويف، وأعلن أن نقل -1
.179.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق ص. املرضى، أو على األقل ختفف من مرضهم وحتسن نظرهمالقرنية يعترب وسيلة شفاء مرتقبة للكثري من

أمحد .اليهودية ال تعارض اقتطاع األعضاء عندما يتعلق األمر بإنقاذ حياة البشرأن Kaplinأما اليهودية فقد قرر البابا احلاخام األكرب 
.179.ص، بدون سنة نشر،مسك، القاهرة، مصر حممد بدوي، نقل وزرع األعضاء البشرية، سعد 
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مث إىل ما ) أوالً(الشرط نتعرض يف البداية إىل القواعد العامة للرضاء يف عمليات زرع ونقل األعضاء 
) ثانياً.( هذا الرضاء من محاية جنائيةيوفره 

هاالقواعد العامة للرضاء يف عملية نقل األعضاء وزرع: أوالً
ليس أداة يف يد الطبيب يستعملها كما يشاء إمنا هو إنسان حر له حق يف سالمة جسمه املعطيإن 

ومن . ضيه مصلحة اتمعوهو من احلقوق اللصيقة بالشخصية واليت تتعلق بالنظام العام ومحايتها أمر تقت
مث فال جيوز للطبيب املساس بالتكامل اجلسدي للمعطي بغري رضاه، وحىت هذا الرضاء ال يعتد به حال 
كون االستئصال ميس باحلق يف احلياة؛ ألن الرضاء ال ينصرف مداه إىل تعريض الشخص نفسه للخطر، 

حرية املريض يف "ألن األصل يعد ضروري املستقبلاملريضكما أن رضاء . أو لسالمة جسمه
وعليه فإن الطبيب اجلراح الذي جيري عملية الزرع للمريض دون احلصول على رضائه أو من ". العالج

وثار . وال يعىن إبداء الرضا إعفاء الطبيب اجلراح من مسؤوليته عن اخلطأ املهين. ميثله قانوناً يسأل جنائياً
؛ ألن 1ضرورة وحالة فقدان الوعي، حيث رفضه البعضجدل بشأن االستغناء عن الرضا يف حالة ال

جواز االستغناء عن 2يف حني يرى البعض اآلخر. الرضا يف هذه العمليات قاعدة ال حتمل أي استثناء
. 3الرضا حالة كون حياة املريض معرضة خلطر حقيقي وحالته ال تسمح ضرورة هذه العملية أو عدمها

:لتوايلوللرضا قواعد عامة حتكمه هي على ا
I. شكل الرضاء

ليس له صورة معينة يفرغ فيها، إال أن بعض التشريعات املعطيأن الرضاء الصادر من األصل
تتطلب لصحته أن يكون الرضاء مكتوباً وموقعا عليه ملا يف الشكل الكتايب من محاية ملا تنطوي عليه هذه 

يف املادة 1994جويلية 29ادر يف الص94-654رقم فاشترط القانون الفرنسي. العمليات من خماطر
من قانون الصحة العامة أن يكون رضاء 4فقرة 1-1231وهو نفس ما تضمنته املادة 3الفقرة 671

املعطي البالغ أمام رئيس احملكمة االبتدائية الذي يقع يف دائرته موطن املعطي أو أمام قاضي يعينه رئيس 
.4احملكمة وأن يثبت يف شكل كتايب

؛ أمحد حممد البدوي، املرجع السابق، 98.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص؛ 998.صعصام أمحد حممد، املرجع السابق، -1
. 54.53.ص

. 376.؛ سليمان عبد املنعم، املرجع السابق، ص999.صعصام أمحد حممد، املرجع السابق، -2
.103-98.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص-3

4 - « …Le donneur, préalablement informé de risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du
prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat
désigné par lui. En cas d’urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen par le procureur de la
République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment ». Art L1231-1-4 du Code de la Santé
Publique ; Art. 5-11, Loi n° 94-654.
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ومن القوانني اليت اشترطت املوافقة الكتابية كذلك قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري يف 
وتشترط املوافقة الكتابية ... ":بقوهلا162النصوص املنظمة النتزاع أعضاء اإلنسان وزرعها يف املادة 

ير املؤسسة والطبيب على املتربع بأحد أعضائه وحترر هذه املوافقة حبضور شاهدين اثنني وتودع لدى مد
:ويف رأينا أن الكتابة أمر مهم ومفيد يف مثل هذه احلاالت بالنظر إىل. "ورئيس املصلحة 

أن الكتابة تتالءم مع املبدأ العام يف عدم املساس باجلسم البشري وجتاوز األصل يتعلق على شروط -
.إضافية حلمايته كالكتابة

مع هذه التدخالت الطبية اافية للطرق التقليدية يف أن الكتابة مهمة يف جمال اإلثبات خصوصاَ -
.األعمال الطبية

أن يف الكتابة محاية للمتنازل يف موافقته بعد تبصريه باملخاطر، ومحاية للطبيب يف إطار ترتيب -
.  املسؤولية اجلنائية

مجيع يف" 2010لسنة 5نصت املادة اخلامسة من القانون املصري رقم ويف القانون املصري
وثابتا بالكتابة وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية هلذا ... األحوال جيب أن يكون التربع 

...."القانون
غري أن ما يؤخذ على هذه القوانني أا مل تبني من الشخص امللزم بإحضار الشهود، هل هو املتربع 

غري، ويعترب هذا األمر مهم يف حال االحتجاج به أم املستقبل، وهل ميكن أن يكون من أقارما أم من ال
.يف اإلثبات، ولذلك ال بد على املشرع بيان هذه اإلشكاليات

ال :" بأنه166نصت املادة مل يشترط املشرع اجلزائري شكلية معينة حيثللمستقبل وبالنسبة
رضاه حبضور الطبيب رئيس بعد أن يعرب هذا املستقبل عن ... تزرع األنسجة أو األعضاء البشرية إال

. ويقع عبء إثبات الرضاء على الطبيب اجلراح" املصلحة الصحية اليت قبل ا وحضور شاهدين اثنني
أن التربع بالعضو يكون يف مصلحة املستقبل أي املوهوب له ألجل إنقاذ حياته، ولذلك فال ويف اعتقادنا

. خاطر احملتملة هلذه العملية كما سنوضحه تباعاًنرى ضرورة للشكل الكتايب خاصة مع تبصري املريض بامل
II.الرضاء احلر املستنري

ملا كانت عمليات نقل وزرع األعضاء من العمليات غري املألوفة كان ال بد من توخي احلذر يف 
:وتعين املوافقة ما يلي. املوافقة والتأكد من أا صدرت بعيدة عن أي مؤثرات وعوارض نفسية

منشئا للعقد، ضروريا لتكوينه، فمثالً يف عقد البيع يأذن البائع بالتخلي عن ملكية أن تكون عنصراً ·
.العقار، ويأذن املشتري بدفع الثمن
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وهلا معىن آخر وهو السماح أو الترخيص الذي يعطيه الغري إلجناز أحد التصرفات القانونية، كإعطاء ·
.1األبوين موافقتهم من أجل زواج ابنهم القاصر

رب املوافقة على التصرف الطيب مع هذا املعىن الثاين، إال أنه يبتعد عنه يف كون املوافقة يف وتقت
.2املعىن الطيب، تنبعث من نفس الشخص الذي سيوجه االعتداء ضده بشكل مباشر وليس على الغري

ويف هذا أقرت . قد يتعرض املعطي لضغوط نفسية وعائلية واجتماعية فتشكل دافعاً للتربع
.  3لتشريعات وجوب أن يكون املعطي يف حالة نفسية تتيح له التنازل حبرية كاملة عن عضو من أعضائها

فإذا اختلت إرادة الشخص أو عيبت بإحدى العيوب، وهي الغلط أو التدليس أو اخلداع أو وقع 
غري صحيح، ألنه حتت تأثري اخلوف، أو أي سبب آخر من شأنه أن يعيب أو يعدم االختيار، اعترب الرضا

والتدليس يف 82ولقد نص القانون املدين اجلزائري على عيوب اإلرادة، فالغلط يف املادة . ليس حراً
.88واإلكراه يف املادة 86املادة 

وصاغت الئحة قسم الصحة التعليمية والرفاهية، يف الواليات املتحدة األمريكية يف هذا املقام ما 
ضا من شخص يف حالة تسمح له بالتعبري عن إرادته احلرة، يف أال يكون ضحية ينبغي أن يصدر الر:" يلي

حتريض مؤثر، أو أي شكل من أشكال القوة أو التدليس أو الغش أو اإلكراه، أو أي شكل من أشكال 
. 4" الضغط

ويشترط كذلك أن يكون الرضاء متبصراً وهو أن يطلع الطبيب اجلراح املعطي على طبيعة عملية 
صال عضو من جسمه، فيخربه جبميع املخاطر اليت تنطوي عليها عملية انتزاع العضو احلالية استئ

.5واملستقبلية ومن مجيع النواحي نفسياً وأسرياً ومهنياً والفوائد اليت قد تعود على مستقبل العضو

رة الفرنسي على ضرو1994جويلية 29املشار إليها سابقاً من قانون 3-671تنص املادة 
وتنص املادة السابعة من . إعالم املتربع مسبقاً باألخطار اليت يتعرض هلا والنتائج املتوقعة القتطاع األعضاء

ال جيوز البدء يف عملية " املتعلق بنقل وزرع األعضاء البشرية بأنه2010لسنة 5القانون املصري رقم 
بواسطة اللجنة الثالثية املنصوص عليها -اإذا كان مدرك-الزرع إال بعد إحاطة كل من املتربع واملتلقي

من هذا القانون بطبيعة عملييت النقل والزرع وخماطرمها احملتملة على املدى القريب أو البعيد 13يف املادة 

.243-242.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-1
.243-242.ص،نفس املرجع-2
.77.صنفس املرجع،-3
.333.ص،مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم، املرجع السابق-4
.72.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص-5
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من قانون محاية الصحة وترقيتها على 2-162وتنص املادة ..." واحلصول على موافقة املترع واملتلقي
ز للمتربع أن يعرب عن موافقته إال بعد أن خيربه الطبيب باألخطار الطبية احملتملة وال جيو:" ... ذلك بقوهلا

". اليت قد تتسبب فيها عملية االنتزاع، ويستطيع املتربع يف أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة
:أما بالنسبة للمريض فقد ثار جدل فيما يتعلق بتبصريه بني ثالث اجتاهات

.رض على الطبيب االلتزام بتبصري املريض بطبيعة ونوع التدخل اجلراحي وخماطرهيف1اجتاه موسع·

.يرى عدم االلتزام بتبصري املريض، ويرى أن يوضع املريض حتت وصاية الطبيب2اجتاه منكر·

جييز كذب الطبيب على املريض يف حدود معينة، وإن خيفي عليه حقيقة التدخل 3اجتاه وسط·
4.اجلراحي وطبيعة مرضه

والرأي الذي نعتقد جدارته هو التزام الطبيب بإطالع املريض باملخاطر املتوقعة من عملية الزرع، 
. وعدم التزامه بتبصري املريض باملخاطر النادرة احملتملة وذلك ملصلحة املريض يف عدم ترويعه وإخافته

ال ميكن التعبري عن املوافقة ": من قانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري بأنه5فقرة 166تنص املادة 
إال بعد أن يعلم الطبيب املعاجل الشخص املستقبل أو األشخاص املذكورين يف الفقرة السابقة باألخطار 

اليت املعطيوميكن اإلشارة إىل أن املشرع أراد التفريق بني تبصري املتربع ".الطبية اليت تنـجر عن ذلك
أما املشرع . ة، وبني تبصري املستقبل والذي أخذ فيه باالجتاه املوسعاشترط فيها التبصري باألخطار احملتمل

املصر ي فلم يفرق يف النص سابق الذكر بني تبصري املعطي أو املتلقي للعضو فكالمها يشترط تبصريمها 
.   بطبيعة عملييت النقل والزرع وباملخاطر على املدى القريب والبعيد

نزيه حممد الصادق، االلتزام قبل التعاقدي . 1962ة يف التشريعات العربية، معهد الدراسات العاملية القاهرة، حممد جنيب حسين، أسباب اإلباح-1
أمحد . 217: ، ص1972باإلدالء بالبيانات املتعلقة بالعقد و تطبيقاته على بعض أنواع العقود، دراسة فقهية قضائية مقارنة ، دار النهضة العربية 

.108.عبد الكرمي مامون، املرجع السابق،  ص. 109-105.ملرجع السابق، صشوقي عمر أبو خطوة، ا
René SAVATIER, Impérialisme médical sur le terrain du droit, le permis d’opérer et les pratiques
américaines , D,chr, 1952 p. 157.

.107.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص: مقتبس عن
2 -Dierkens, Les droits sur le corps et le cadavre de l’homme, collection, éd., Masson, et Cie, Paris, 1966, p .51.

إبراهيم الصياد، حقوق املريض على الطبيب، جملة احلقوق و الشريعة السنة ؛ 110.مقتبس عن أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص
جاريبو، نظام إسالمي يف آداب الطب، تقرير مقدم إىل املؤمتر العاملي األول سم اج؛31.، ص1981لثاين، الكويت، جوان اخلامسة، العدد ا

.416-415.، ص1981للطب اإلسالمي، الكويت، 
.112.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص-3
.107.، صنفس املرجع-4
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التوفيق بني أحكام القانون اليت جترم إفشاء السر كيف ميكن : ةوهنا جيدر بنا اإلجابة عن إشكالي
وبني واجب إخبار املتنازل أو املعطي واملتنازل له بأدق خماطر التدخل الطيب؟ خاصة وأن إخبار 1الطيب

.املعطي مبخاطر العملية قد يؤدي إىل تراجع املعطي عن موافقته

اء للسر الطيب؛ ألن املعطي شخص ثالث يف العملية أن هذا ليس من قبيل اإلفش2يف هذا يرى البعض
. ومن حقه أن يبصر بشكل دقيق حبالة املريض الصحية اليت يرغب يف التنازل له عن عضو من جسده

الذي اشترط عدم جواز إفشاء أي 143فقرة 665يف املادة 654-94وخيالف هذا قانون رقم 
:ويف رأينا أن هذا الرأي األخري ينطوي على فوائد. معلومة من شأا تعريف املانح وية املتلقي

.أنه خيدم الرضاء حبيث جبعله حراً مستقالً·
.أنه يبعد عملية التربع عن فكرة املقابل املالـي·

غري أن ما جيدر التنبيه إليه ههنا أن املشرع رغم أنه منع نقل عضو يعرض حياة املتربع للخطر، فإن 
قعده عن ممارسة العمل وارد جداً، وبالتايل حيتاج األمر إىل تدخل املشرع احتمال إصابة املتربع مبرض ي

.وقد يكون احلل بتغطية املصاريف العالج والدواء وتبين املتربعني طبياً
III.أهلية املعطي واملستقبل

أن املوافقة أو الرضا الصادر من املانح املعطي أو املستقبل، جيب أن يصدر دون ضغط أو إكراه 
وأن يصدر من شخص يتمتع مبلكات عقلية سليمة، فسالمة امللكات الذهنية . أو وعيد أو ديدأو وعد 

ومن فقد هذه . تؤدي إىل القدرة على تكوين رأي صحيح باجتاه معني، ويكون منتج آلثاره القانونية
.4امللكات، أصبح ناقص األهلية ويعد تصرفه غري منتجاً آلثاره القانونية

ن طرف القاصر يوجد ثالثة اجتاهات، فاالجتاه األول يرى بالسماح للقاصر منفرداً وبشأن التنازل م
.5بالتصرف يف جسمه، وقد أخذ ذا االجتاه بعض احملاكم األمريكية

عبد احلميد الشواريب، ". تمان عن كل األشخاص، فيما عدا األشخاص الذين تتوفر فيهم صفات معينةالسر خرب جيب أن يظل يف طي الك" -1
303.ص،1998،مسؤولية األطباء والصيادلة واملستشفيات، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر

.330.ص، املرجع السابق، ...التطبيقات... مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية-2
3- « Le donneur ne peut connaitre l’identité du receveur in le receveur celle du donneur. Aucune information
permettant d’indentifier à la fois celui qui a fait don d’un element ou d’un produit de son corps et celui qui l’a
recue ne peut étre divulguée… » Art. L. 665-14, Loi no 94-654.

.75.حممد محاد مرهج اهلييت، املرجع السابق ص-4
إجراء عملية نقل أجزاء من جلد طفل يبلغ من العمر ثالث سنوات إىل 1963عام ) Washington( يف هذا أجازت حمكمة واشنطن -5

العملية حيقق مصلحة األسرة ككل وذلك باحلفاظ على وحداأخيه التوأم والذي أصيب حبروق شديدة ورأت احملكمة أن الترخيص بإجراء 
مهند صالح أمحد فتحي : مقتبس عن.Washington Court, 1963  . وترابطها، هذا خبالف الفوائد النفسية اليت ستعود على التوأمني

.  142.العزة، املرجع السابق، ص
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ضرورة التفرقة بني الصغري املدرك وغري املدرك، فرضاء الويل ال حيل حمل رضاء 1ويرى االجتاه الثاين
. ألخري غري مميز على اعتبار أن القاصر املميز يتحمل الكثري من املسؤولياتالقاصر إال إذا كان هذا ا

وبناء على هذا الرأي، فإن رفض القاصر املميز التصرف مينع قيام التصرف من وليه ولو كان ألخيه 
عدم جواز التصرف يف جسم القاصر، ولو برضي الولـي؛ ألن منح هذه 2ويرى االجتاه اآلخر. التوأم

كما أن النيابة القانونية تقوم على فكرة . لوالد جيعل له حق على األوالد يف احلياة واملوتالسلطة ل
. ، وهذا الرأي األخري األجدر بالتأييد3أي فيما ينفع ال فيما يضرمراعاة مصلحة القاصر

من ومنع القانون الفرنسي تربع القاصر واستثىن منه حالة واحدة يف املادة األوىل فقرة الثانية
فال جيوز إال إذا كان األمر يتعلق بعالج اًعلى أنه إذا كان املعطي قاصر1976لسنة 22القانون رقم 

وال يعتد برضاه بل يتوجب أن يعرب عن هذا الرضاء وليه أو ممثله القانوين مقترن . شقيقه أو شقيقته
إذا تعلق بشقيقة أو -االستثناءوال نؤيد مسعى القانون الفرنسي ولو مع هذا. 4مبوافقة جلنة من اخلرباء

ألن ذلك منايف للمقصد التشريعي سواء يف القانون املدين اليت تقتضي مراعاة مصلحة القاصر -شقيقته
فيما هو نافع، وكذا يف القانون اجلنائي الذي يغلب مصلحة القاصر، وبالتايل جيب منع التربع من القصر 

وعلى خالف هذا القانون جاء تشريع أخالقيات العلوم .  ولو مع موافقة أبويه أو من ميثله قانوناً
أكثر محاية لقصر حيث حظر قانون زراعة -سابق الذكر–1994جويلية 29اإلحيائية الفرنسي 

نقل األعضاء من القصر أو من يف حكمهم كمبدأ عام أياً كانت درجة 1994لسنة 654األعضاء 
االستثناء و5قانون الصحة العامةمن 2-1231قابلها املادةواليت ت4-671القرابة، وذلك يف املادة 

باعتبار املمارسة لطبية : يف املادة الثامنة منه)Family Law ( 1969رة الصادر عام وقد أخذ ذا الرأي املشرع الربيطاين يف قانون األس-1
سنة دون موافقة، ويف كل األحوال ) 16(واجلراحية واملتعلقة باإلنسان من قبيل أفعال االعتداء مىت مت القيام ا يف مواجهة القاصر البالغ من العمر 

مهند صالح أمحد فتحي العزة، : مقتبس عن. قانونياً للقيام ذه املمارسات دون حاجة ألخذ موافقة األبوينيعترب الرضاء الصادر من القاصر مسوغا 
.  140.املرجع السابق، ص

مشس، القانونية واالقتصادية، جامعة عنيمهواين، املشاكل القانونية اليت تثريها عليات زرع األعضاء البشرية البشرية، جملة العلوألحسام الدين ا-2
.46.؛ أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص121.، ص1975،العدد األول، يناير

.47-45.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص-3
4-« … Si le donneur potentiel est un mineur, le prélèvement ne peut être effectué que s'il s'agit d'un frère ou
d'une soeur du receveur. Dans ce cas, le prélèvement ne pourra être pratiqué qu'avec le consentement de son
représentant légal et après autorisation donnée par un comité composé de trois experts au moins et comprenant
deux médecins dont l'un doit justifier de vingt années d'exercice de la profession médicale. Ce comité se
prononce après avoir examiné toutes les conséquences prévisibles du prélèvement tant au plan physique qu'au
plan psychologique. Si l'avis du mineur peut être recueilli, son refus d'accepter le prélèvement sera toujours
respecté». Art 1-2. Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes.
5-« Aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur
une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » Art. L. 1231-2, du Code de la
santé Publique ; Art. 671-4, Loi no 94-654.
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أما . 6541-94من القانون 5-671الوحيد يتمثل يف إباحة نقل النخاع العظمي من القصر يف املادة 
. 2فيما يتعلق باملشتقات وبقية عناصر اجلسم فقد حظر املشرع الفرنسي أخذها من القصر مطلقاً

خري للقانون الفرنسي أوىل بالتأييد ملا حيققه من توسيع نطاق احلماية والواقع أن هذا املوقف األ
اجلنائية، وذلك إمعانا منه على أن هذه الفئة ميكن استغالل أجسامهم لتحقيق أغراض جتارية أو سبق 

. علمي من خالل األحباث العلمية والتجارب الطبية
شد غري القادر على التمييز كما منع وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد منع تربع القصر والرا

انتزاع األعضاء أو األنسجة من األشخاص املصابني بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة املتربع أو 
من محاية الصحة وترقيتها، ومن خالل هذه املادة يتبني أن املشرع 163وذلك فحوى املادة ،املستقبل

بعادهم عن دائرة هذه التصرفات الطبية ويؤازره يف هذا اجلزائري يريد محاية القصر وعدميي األهلية وإ
املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها، 98.16املوقف القانون املغريب رقم 

ال جيوز أخذ عضو ألجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص :" على أنه11وذلك يف املادة 
".يةحي راشد خيضع إلجراء احلماية القانون

وإذا كان املشرع اجلزائري واملغريب متفقان من حيث املبدأ يف عمليات النقل من القصر بعدم جواز 
ذلك فإن ما مييز املشرع املغريب عن القانون اجلزائري وغريه من التشريعات أنه قصر عمليات التربع 

لقرابة، وهو ما تشري إليه باألعضاء البشرية وأخذها من األحياء بني األقارب مع وجوب إثبات عالقة ا
ملتربع معني يكون إما ... ال جيوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتربع به إال:" منه بأنه9املادة 

أصول املتربع أو فروعه أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خاالته أو أبناءهم كما ميكن األخذ 
جيب إثبات عالقة القرابة بني املتربع . زواجهمالفائدة زوج أو زوجة املتربع شريطة مرور سنة على

وال ندري ما احلكمة من ذلك لكن يفترض أن املشرع املغريب قد قصر هذه العمليات ... ". واملتربع له
بني األقارب للمحافظة على اجلانب التربعي املبين على التراحم واحملبة واإليثار وهو األمر املؤكد يف ما 

غري أن هذا احلكم قد يؤدي إىل نتيجة عكسية، وجيعل هذه العمليات على .الجتاربني األقارب وجتنب ا
. نطاق ضيق فضال عن أن هذا احلكم ال يتالءم مع احلاجة املتزايدة لألعضاء

1 - « Art. L. 671-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 671-4, un prélèvement de moelle osseuse peut
être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou du représentant légal du mineur. Lc consentement est exprimé devant le président du tribunal de
grande instance ou le magistrat désigné par lui ». Art. 671-5, Loi no 94-654.
2-« Aucan prélèvement de tissus ou cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur
une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale ».  Art. 671-5, Loi no 94-654.
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2010لسنة 5من القانون رقم 4و3ويؤيد هذا املنحى القانون املصري إىل حد ما يف املادة 
أي القانون –حيث نص . ما يؤكد تأثر القانون املصري بالقانون املغريباملتعلق بزراعة األعضاء، وهو 

من ) 2،3( مع مراعاة أحكام املادتني :" منه على أنه4يف القانون سالف الذكر، يف املادة –املصري 
هذا القانون، ال جيوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه يف جسم 

إذا كان ذلك على سبيل التربع فيما بني األقارب من املصريني، وجيوز التربع لغري إنسان آخر، إال
...". ارب إذا كان املريض يف حاجة ماسة وعاجلة قاأل

بأنه إذا كان 166أما بالنسبة للمستقبل، فنص املشرع اجلزائري يف القانون سالف الذكر يف املادة 
األب أو األم، الزوج -ه أمكن أحد أعضاء األسرة بالترتيب التايلاملستقبل غري قادر على التعبري عن رضا

وإذا تعلق األمر بأشخاص ال . أن يوافق على ذلك كتابياً-أو الزوجة، االبن أو البنت، األخ أو األخت
وبالنسبة للقصر فيعطي . يتمتعون باألهلية القانونية أمكن أن يعطي املوافقة األب أو األم أو الويل الشرعي

واحلكمة ظاهرة من هذا احلكم على اعتبار أن املوافقة . ملوافقة عنهم األب وإذا تعذر فالويل الشرعيا
على الزرع أهون من حيث اخلطورة على عملية النقل، ألن األوىل ال تؤدي إىل االنتقاص من اجلسم بل 

وما يالحظ على املشرع . بةعلى سبيل املقار" األعمال النافعة نفعاً حمضاً " بالعكس، وميكن تطبيق فكرة 
هل هي األهلية املشار . اجلزائري وغريه من التشريعات كالقانون املصري أما مل حيددا األهلية القانونية

منه، أم هي األهلية اجلنائية كما تنص 40إليها ضمن أحكام القانون املدين اجلزائري كما تشري املادة "
ية؟ من قانون اإلجراءات اجلزائ442املادة 

وال يقبل التربع من الطفل، ."... 2010لسنة 5تنص املادة اخلامسة من القانون املصري رقم و
وال يعتد مبوافقة أبويه أو من له الوالية أو الوصاية عليه، كما ال يقبل التربع من عدمي األهلية أو ناقصها 

.وال يعتد مبوافقة من ينوب عنه أو من ميثله قانوناً

وزرع اخلاليا األم من الطفل ومن عدمي األهلية أو ناقصها إىل األبوين أو األبناء أو فيما وجيوز نقل
بني األخوة مامل يوجد متربع آخر من غري هؤالء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل إذا 

ة عليه، ومن النائب كان كالمها على قيد احلياة أو أحدمها يف حالة وفاة الثاين أو من له الوالية أو الوصاي
.أو املمثل القانوين لعدمي األهلية أو ناقصها

ويف مجيع األحوال جيوز للمتربع أو من استلزم القانون موافقته على التربع العدول عن التربع 
". العمليةراءحىت ما قبل البدء يف إج

ضاء من الطفل ولو من خالل هذا النص يتبني أن املشرع املصري كأصل عام منع التربع باألع
مع موافقة أبويه، ألن الوالية أو الوصاية على ما هو نافع له ال فيما هو ضار، أال أنه خرج عن القاعدة 
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األصلية باستثناء إىل جواز نقل وزرع اخلاليا األم من وإىل األبوين أو األبناء أو فيما بني األخوة وبشرط 
املشرع املصري قد فرق بني التربع باألعضاء والتربع ويبدو أن . املوافقة الكتابية من أبوي الطفل

.باخلاليا، حيث ال يشكل نقل هذه األخرية خطورة باملقارنة مع العضو البشري

ما يوفره شرط الرضاء من محاية جنائية: ثانياً

رغم أن التشريعات أفردت يف معظم تشريعاا لنقل وزراعة األعضاء نصوصاً عديدة، تنظم 
حكام الرضا الصادر من املانح، إال أن غالبية التشريعات آثرت عدم النص يف قوانينها على وتبني أ

. العقوبات املترتبة عن ختلف شرط الرضا، تاركة األمر للقواعد العامة يف قانون العقوبات

سي، إال أن البعض من القوانني آثرت أفراد نصوص جزائية خاصة يف قوانينها ومنها القانون الفرن
فيعد من القوانني اليت وضعت ضوابط وقيود قانونية حتكم عمليات نقل وزراعة األعضاء، وحددت 
املسؤولية اجلنائية دون مراعاة هذه الشروط، حيث بني القانون الفرنسي املسؤولية عن خمالفة شرط 

وبات واليت مبقتضاها عدل قانون العق1994لسنة 654من القانون 674-3املادة الرضا يف
الفرنسي بإضافة عنوان جديد يتعلق جبرائم الصحة العامة، وقد عاقب املشرع على جرمية نقل عضو من 

أورو 100000جسم شخص على قيد احلياة دون رضاه بعقوبة احلبس مدة سبع سنوات وغرامة 
وهم وتسري هذه العقوبة سواء كان اين عليه بالغاً كامل األهلية أو قاصراً أو من يف حكمه،

، وسواء كانت املادة اجلسمية عضو أو 1احلمايةاألشخاص اخلاضعني ألي نوع من أنواع الوصاية أو
.أحد عناصر اجلسم كاألنسجة أو خاليا اجلسم

ومن تطبيقات األنسجة عمليات نقل الدم فقد عاقب املشرع على أخذ عينات الدم أو مكوناته 
ذ العينات من القاصر أو عدميي األهلية وذلك باحلبس خلمس بدون مراعاة موافقة أو حماولة ذلك، أو أخ

.  2أورو150000سنوات والغرامة 

1- « Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique,
sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article
L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et sixième alinéas du
même article ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.Est puni des
mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur
une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisantl'objet d'une mesure de protection
légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.» Art. 511-3, de
Code Pénale ; Art. L 674-3, Loi no 94-654.
2 -« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait
exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Est puni des
mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L.
1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale ». Article L1271-2 du code de la santé publique.



سم اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                      التدخل الطيب احلديث على ج

154

وإذا مت أخذ العينات دون مراعاة إجراء التحاليل واالختبارت البيولوجية والكشف عن األمراض 
.1أورو75000املتنقلة عن طريق الدم فإنه يعاقب باحلبس سنتني والغرامة 

املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها، 98.16ن املغريب رقم أما القانو
فيعترب وحبق من أوضح القوانني من ناحية الصياغة، وكذلك من ناحية تناوله املوضوع من مجيع جوانبه، 

.وكذلك من ناحية اجلزاء حيث أورد الشروط وافرد لكل شرط جزاءا
جرمت املادة 15إلـى 13أشار إىل ضوابط الرضا يف املواد من ففي شرط الرضا فبعد أن 

من هذا القانون أخذ األعضاء من شخص راشد على قيد احلياة دون موافقته أو رضاه، وعاقب 34
املخالف باحلبس من مخس إىل عشر سنوات، وإذا كان الشخص قاصراً أو موضع إجراء محاية قانونية 

املادة . (القانوين يعاقب اجلانـي بالسجن من عشر سنوات إىل عشرين سنةوإن مبوافقته أو موافقة ممثله
لذلك يب بالتشريعات الغربية والعربية اقتفاء هذا األثر خاصة وان هذه العقوبات هلا من الشدة . )35

.ما ميكن محاية جسم اإلنسان بالتوازي مع خطر هذه اجلرائم
يعاقب :" يقوهلا2010لسنة 5من قانون رقم 17أما القانون املصري فقد عاقب يف املادة

بالسجن وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد عن مائة ألف جنيه كل من نقل عضو بشري أو 
من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على ... 5..جزء منه بقصد الزرع مبخالفة ألي من أحكام املواد 

.ملدة ال تزيد على سبع سنواتنسيج بشري حي تكون العقوبة السجن
وإذا ترتب على الفعل املشار إليه يف الفقرة السابقة وفاة املتربع تكون لعقوبة السجن املشدد وغرامة 

".ال تقل عن مائة ألف جنيه وال جتاوز مائيت ألف جنيه
جتاوز يعاقب بالسجن املشدد وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال " بأنه 19وتنص املادة 

مائيت ألف جنيه كل من قصد الزرع بطريق التحايل أو اإلكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، 
.فإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن املشدد ملن ال تزيد على سبع سنوات

مت نقله ويعاقب بالعقوبة املقررة يف الفقرة السابقة كل من زرع عضوا أو جزءا منه أو نسيجاً 
.بطريقة التحايل أو اإلكراه مع علمه بذلك

وتكون العقوبة السجن املؤبد وبغرامة ال تقل عن مخسمائة ألف جنيه وال جتاوز مليون جنيه إذا 
".  ترتب على الفعل املشار إليه يف الفقرتني السابقتني وفاة املنقول

1-« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou
l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et
aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4 ». Article L1271-4
du code de la santé publique.
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همة للقواعد العامة يف قانون العقوبات من أما القوانني اليت مل تضع نصوصاً جزائية، أوكلت امل
أمثلتها القانون االجنليزي، ففي اجنلترا رغم وجود تشريعني يتضمنان عمليات نقل وزراعة األعضاء، إال 
أن نصوص هذين التشريعني، جاءت خالية من حتديد املسؤولية اجلنائية عن خمالفة شرط الرضا، ومثله 

ية اخلاص بتنظيم نقل وزراعة األعضاء ونفس األمر بنسبة للقانون قانون الواليات املتحدة األمريك
ويف اعتقادنا أنه ينبغي وضع أحكام جزائية يف ذات القوانني أو يف قوانني الصحة تعاجل هذه . 1التونسي

الظواهر اإلجرامية حيث ال تكفي األحكام العامة، واليت تبقى حماولة اجتهادية يف تكييف األفعال، وقد 
لقاضي يف ذلك وقد خيفق فضالً عن منافاته ملبدأ الشرعية، الذي يقتضي التفسري الضيق للنصوص يوقف ا
. اجلنائية

012-09فوفقاً للتعديل اجلديد لقانون العقوبات بالقانون رقم لقانون اجلزائري أما بالنسبة ا

البشري من عمليات نقل املعدل واملتمم تغريت نظرة املشرع إىل فرض محاية متميزة حلماية اجلسم
املتضمن قانون العقوبات يف الفصل 156-66وزراعة األعضاء بإفراده لنصوص جديدة تتمم األمر 

"مساهخامس مكرراألول من الباب الثاين من الكتاب الثالث من اجلزء الثاين وذلك باإلضافة قسم 
أو األنسجة من اجلسم البشري دون ونص على اجلزاء املترتب عن اقتطاع األعضاء "االجتار باألعضاء

.إبداء موافقة
وقبل بيان هذه العقوبات جيدر بنا أن نوضح أن املشرع مل يكن موفقاً يف اختيار عنوان القسم 
اخلامس املكرر ألن هذا القسم مل يتضمن املسؤولية اجلنائية عن االجتار باألعضاء فقط، وإمنا بين باإلضافة 

وحتسب للمشرع نقطة عن املنهجية احملكمة يف معاجلة . اية عن ختلق شرط الرضاإىل ذلك املسؤولية اجلن
هذا املوضوع حيث قرر مسؤولية جنائية للشخص الطبيعي واملعنوي وبني العقوبات األصلية والتكميلية 
وميز بني اقتطاع األعضاء من جهة وانتزاع األنسجة أو اخلاليا ومجيع مواد اجلسم من جهة أخرى، وبني 

جلرمية يف صورا البسيطة واملشددة، كما عاقب على الشروع وبني حاالت اإلعفاء والتخفيف من ا
:  وتفصيل ذلك ما يلي. العقاب

I.املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي عن ختلف شرط الرضا
وفقاً للمنهجية سابقة الذكر جناول التعرض للمسؤولية اجنائية للشخص الطبيعي الناجتة عن 

.ل بشرط االرضا، بداية بالعقوبات األصلية، مث العقوبات التكميليةاالخال

147.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-1
صفر 18املؤرخ يف 156-66يعدل ويتمم األمر رقم 2009فرباير سنة 25املوافق 1430صفر عام 29مؤرخ يف 01-09قانون رقم -2

مارس 8الصادرة بتاريخ 15املتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1966يونيو سنة 8املوافق 1386عام 
2009.
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العقوبات األصلية-1
تتمثل العقوبات األصلية يف اجلزاء املقرر جلرمية انتزاع العضو البشري مع االخالل بشرط 

خلاليا أو انتزاع األنسجة أو ا، وأخرياً انتزاع األنسجة أو اخلاليا أو مجع مواد اجلسمالرضا، مث عقوبة 
.مجع مواد اجلسم

انتزاع العضو البشري مع اإلخالل بشرط الرضا .أ
من قانون على انتزاع العضو البشري من شخص على قيد احلياة 17مكرر303عاقبت املادة 

سنوات )10(سنوات إىل عشر )5(دون إبداء املوافقة وفقاً للتشريع املعمول به باحلبس من محس 
.دج1.000.000دج إىل 500.000والغرامة من 

:وتشدد اجلرمية إىل جناية يف احلاالت التالية
.إذا كان اين عليه قاصراً أو مصاباً بإعاقة ذهنية·
.إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب اجلرمية·
.إذا ارتكبت اجلرمية من أكثر من شخص·
.إذا ارتكبت اجلرمية مع محل السالح والتهديد باستعماله·
ذا ارتكبت اجلرمية من طرف مجاعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود إ·

).2فقرة 20مكرر 303املادة ( الوطنية 
يتبني من خالل جترمي املشرع النتزاع األعضاء دون املوافقة املسبقة أن املشرع رتب املسؤولية 

طاءه معلومات مغلوطة شكلت عيباً إلرادته، اجلنائية للطبيب لقيامه بذلك دون رضاء اين عليه أو إع
وبالتايل يكون قد توافر الركن املادي واملعنوي بتوافر العلم واإلرادة وبتوافر ركن البغي والعدوان بانتفاء 

.املوافقة اليت تنفي عن املمارسة الطبية سبب اإلباحة، مهما كان الدافع الباعث لذلك
يف حالة كون اجلاين قاصراً أو مصاباً بإعاقة ذهنية، ذلك أن ولقد شدد املشرع اجلزائري العقوبة

هذه الفئة مما يسهل االحتيال غليها ويدل ذلك على دنائة اجلاين وانتهازيته، كما يف حالة استغالله 
لوظيفته، وتشدد أيضا يف حالة االشتراك اإلجرامي أو استعمال القوة والتهديد وتعدي اجلرمية احلدود 

أال أننا . مر الذي يوحي خبطورة إجرامية للجناة وجسارم على حتدي النظم والقواننياجلغرافية األ
:وميكننا أن نفرق بني حالتني. نالحظ عدم اهتمام املشرع بالنتيجة املؤدية إىل انتزاع العضو البشري

ص اخلاصة حلماية أال تؤدي العملية إىل موت اين عليه ففي هذه احلالة ال تسعفنا النصو: احلالة األوىل
اجلسم البشري من انتزاع األعضاء بدون موافقة مسبقة، فهنا ميكن االعتماد على األحكام والقواعد 

.العامة اليت تشري إىل تكييفها على أساس جرمية إحداث عاهة مستدمية بتوافر مجيع أركاا
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جرمية جرح أدى إىل املوت أو أما إذا أدت العملية إىل موت اين عليه فنكون بصدد: احلالة الثانية
. جرمية قتل حبسب األحوال إذا كان العضو املستأصل من األعضاء املزدوجة أو من األعضاء املنفردة

انتزاع األنسجة أو اخلاليا أو مجع مواد اجلسم مع اإلخالل بشرط الرضا.ب
ن موافقة يف حالة انتزاع نسيج أو خاليا أو مجع مادة من جسم شخص على قيد احلياة دو
إىل )1(بالتفصيل املقرر قانوناً يف قانون محاية الصحة وترقيتها يعاقب املشرع بعقوبة احلبس من سنة 

.دج 500.000دج إىل 100.000سنوات والغرامة من )5(مخس 
سنة  ) 15(سنوات إىل مخس عشر) 5(وتشدد اجلرمية إىل جنحة مغلظة باحلبس من مخس

مكرر 303يف الظروف املنصوص عليها يف  املادة 1.500.000إىل دج 500.000والغرامة من 
.الفقرة األوىل20

يتبني من خالل جترمي املشرع انتزاع األنسجة واخلاليا أو مجع مواد من اجلسم مع اإلخالل 
بشرط الرضا أنه فرق بني انتزاع العضو وانتزاع األنسجة واخلاليا، ويبدو من البديهي أن استئصال 

أكثر خطورة من انتزاع األنسجة اليت تتجدد استمرار وال يؤدي أخذ جزء منها إىل االنتقاص من العضو
.اجلسم أو فقداا إىل األبد إذ يتمكن اجلسم من استبداهلا وتعويضها من تلقاء نفسه

وحنن نؤيد هذه التفرقة إلضفاء محاية واسعة على اجلسم خصوصاً مع التطور الطيب الذي أدى 
ستخدامها بوجه ينايف الشرع والقانون، كاختالط األنساب باستخدام اخلاليا اجلنسية، الذي يتزامن إىل ا

.مع انتشار بنوك األجنة واألمشاج وبنوك املين، وظهور املستحضرات الدوائية ذات األصل اآلدمي
مع اإلخالل بشرط الرضا... جرمية التستر على انتزاع األعضاء أو األنسجة.ج

رع جمرد التستر على انتزاع األعضاء من جسم إنسان حي مع اإلخالل بشرط الرضا جرم املش
وفق األشكال املقررة قانوناً، ولو كان املتستر من األشخاص امللزمني بكتمان السر املهين، حبيث مل يبلغ 

دج إىل 100.000مخس سنوات وبغرامة من 5سنة إىل 1السلطات املختصة فيعاقب باحلبس من 
:دج واستثنت املادة من العقاب إذا كان املتستر من أقارب الفاعل بشرطني اثنني500.000

Øأن يكون الشخص من أقارب الفاعل أو حواشيه أو أصهاره إىل غاية الدرجة الرابعة
Ø ين عليه قاصر مل يبلغ سنه25مكرر303املادة . (ثالثة عشر سنة13أال يكون ا.(

شرع حياول أن يسد الطرق أمام اجلناة املتسترين عن اجلرمية بالعقوبة يستخلص من مما ذكر أن امل
أقل ( الزاجرة، واستثىن منهم املتستر من أقارب اجلاين بتوافر درجة القرابة وعدم صغر سن اين عليه    

طني ومبفهوم املخالفة أن املتستر من أقارب اجلاين يسأل عن تستره جنائياً بعدم توافر الشر) سنة13من 
. محاية للقاصر من استغالله
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يف قانون " التستر على اجلرمية" نود يف هذا الصدد أن نبحث يف القواعد العامة يف جرمية 
فيما عد :" من قانون العقوبات جندها تنص على أنه181العقوبات للمقارنة، وبالرجوع إىل نص املادة 

يعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة 91احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يعلم بالشروع يف جناية أو 10.000إىل 1.000من 

-واملالحظة املبدئية أن املشرع يف جرمية التستر على جرمية ". بوقوعها فعال ومل خيرب السلطات فوراً
جرمية نقل األعضاء قد حافظ على نفس العقوبة ونفس الوصف وجرمية التستر على-القاعدة العامة

، بينما رفع من قيمة الغرامة، ويبدو أن الغاية منها هو ابتزاز اجلاين خاصة مع إمكانية "اجلنح" اجلنائي 
هذا فيما يتعلق بالتستر على اجلرمية أما التستر على . حصوله على منافع مالية يف إطار االجتار باألعضاء

-باعتبارها القاعدة العامة يف التستر على اجلناة-من قانون العقوبات 180ـي فقد وافقت املادة اجلان
عقوبة جرمية التستر على اجلاين يف نقل األعضاء مع اإلخالل بشرط الرضا، ووضعت املادة نفس القاعدة 

ة الرابعة، إال أن ما يف إعفاء املتستر من العقاب حال كون اجلاين من أقارب املتستر إىل غاية الدرج
.يالحظ عليهما اختالفهما يف الغرامة

العقوبات التكميلية -2
من قانون العقوبات على تطبيق عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية 22مكرر 303نصت املادة 

.من قانون العقوبات9املنصوص عليها يف املادة 
يه بسبب هذه اجلرائم من اإلقامة يف التراب منه مبنع أي أجنيب حكم عل23مكرر 303وتنص املادة 

.عشر سنوات على األكثر10الوطين إما ائياً أو ملدة 
II.املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن اإلخالل بشرط الرضاء

إىل العقوبات املنصوص عليها يف املادة 01-09من قانون 26مكرر 303حتيلنا نص املادة 
ت املتعلقة باملسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي وتطبيق العقوبات املنصوص مكرر من قانون العقوبا15

مكرر، على اعتبار أن املشرع اجلزائري مل يكن يعترف باملسؤولية اجلنائية للشخص 18عليها يف املادة 
املعدل واملتمم 151-04مكرر من القانون رقم 51املعنوي إال مؤخراً حيث نص على ذلك يف املادة 

مكرر على العقوبات املطبقة على الشخص املعنوي يف مواد اجلنح 18ونص يف املادة . نون العقوباتللقا

املتضمن قانون 156-66املعدل لألمر رقم 2004نوفمرب سنة 10املوافق لـ 1425ضان عام رم27املؤرخ قي 15-04القانون رقم -1
.2004لسنة 71العقوبات اجلزائري، أجلريدة الرمسية رقم 

على بعض العقوبات مثل املنع من حترير الصكوك مع مراعاة حقوق الغري، املنع من ممارسة 1املكرر18ويف مواد املخالفات نصت املادة 
.بعض األنشطة املهنية أو االجتماعية املتعلقة مبجال اجلرمية



سم اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                      التدخل الطيب احلديث على ج

159

واجلنايات مثل الغرامة واحلل واإلغالق، املنع من إبرام الصفقات، املنع املؤقت أو النهائي من ممارسة أي 
. ئيةنشاط مهين أو اجتماعي، واملصادرة، نشر احلكم، الوضع حتت املراقبة القضا

وإذا كان قيام اإلنسان بالتربع بعضو من أعضائه ملريض حال حياته بضابط الرضاء احلر املستنري، 
ال ينطوي على مساس بالكرامة اإلنسانية باعتباره نوعاً من إنقاذ حياة البشر وما يترتب عليه من إشاعة 

ائه ؟فهل متتد سلطة الشخص على جسده إىل قيامه ببيع عضو من أعض. الترابط
يـالفرع الثان

شـرط انعدام املقابل املـايل
وما يوفره من محاية جنائية

جيب أن يكون تنازل املعطي عن عضو من أعضائه بغري مقابل؛ ألن جسم اإلنسان ال ميكن أن 
فالقيم اإلنسانية تسمو على املال وملا كان التضامن اإلنساين. 1يكون حمالً للمعامالت التجارية واملالية

هو الدافع يف التضحية واإليثار، فال جيوز أن يكون الربح أو الدوافع املالية هي اهلدف من التربع، وفيما 
( مث ما يوفره شرط هذا الشرط من محاية جنائية) أوالً(يلي نبني املوقف من شرط انعدام املقابل املايل 

).  ثانياً
املوقف من شرط انعدام املقابل املايل: أوالً

. جيدر مالحظته هو أن موضوع اانية يف القانون كان حمل جدل فقهي وقانوين وشرعيما 
.)Ⅱ(، وبني من يعارض املقابل املايل)Ⅰ(بني من جييز املقابل املايل

I.يز للمقابل املايلاالجتاه ا
نائية أنه ال تعارض بني استقطاع األعضاء مبقابل مادي معني، وبني احلماية اجل2يرى هذا االجتاه

للجسم، ذلك أن إباحة الشخص التنازل عن عضو من أعضائه لتحقيق مصلحة عالجية لشخص آخر، 
وتقاضيه لقيمة مادية ال يضيف وال ينقص من أمر اجتزاء العضو من اجلسد، ال من الناحية الطبية وال من 

:واستند هذا االجتاه على احلجج التالية. 3الناحية القانونية
ين يقر مبشروعية البيع، وينظم كافة جوانبه وآثاره، فال حمل بعد ذلك للقول أن إن القانون املد·

هذا ينصرف إىل األموال فقط، وال ميكن أن تدخل األشياء ومنها أعضاء اجلسد يف نطاق 

1- Kornproblst L, La responsabilité du médecin devant la loi et la jurisprudence française, ed, Flammarion,
Paris, 1956, p.754

اء بني احلظر واإلباحة، الطبعة األوىل، دار النهضة العريب، أمحد حممود سعد، زرع األعض؛138.، صاملرجع السابقحسام الدين األهواين، -2
.  50.، ص1986

.153.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-3
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وإذا كان بإمكان الشخص أن يتصرف يف جثته باإليصاء، فإنه جيوز له أن يبيعها؛ ألنه . 1العقود
لك التصرف مبقابل، والباعث دائماً هو خدمة الناس والعلم، وأما املقابل فهو من ميلك اإليصاء مي

.2أمر ثانوي
كما أن أجزاء اإلنسان ميكن تقوميها باملال، وال أدل على ذلك من التعويض الذي حيكم به ·

القاضي يف اجلرائم املاسة بسالمة اجلسد، واليت ينتج عنها فقد منفعة عضو معني أو بتره، كما أن
.3قوانني التأمينات االجتماعية توحي بذلك عند تقدير التعويض، أو العجز الكلي واجلزئي

جيب أن يفصل بني أمرين، مشروعية تلقي املانح مقابل مادي عن العضو الذي تنازل عنه، وبني ·
إذ ليس هناك تنافر بني نقل األعضاء وتلقي املقابل املادي . الشهامة والنبل من ناحية أخرى

الق واملبادئ، باإلضافة إىل أن مفهوم الكرامة اآلدمية ال يبدو مفهوماً وواضحاًَ؛ ألن البيع لألخ
تصرف قانوين ال يغير على اإلطالق من وصف الشيء املبيع حبيث جيعله مبتذالً بعدما كان 

.4كرمياً
نية الطبية، من أنصار هذا االجتاه يقدم اقتراحات لتنظيم وتسهيل هذه األعمال القانو5إن البعض·

فاقترح على الدولة إصدار تشريع تذكر فيه أمثان أعضاء اإلنسان، وشروط البيع يف احلالتني 
.6ألن وضع الدولة تسعريات جربية ال يغري من طبيعة اإلنسان) ‼البيع باجلملة واملفرد(

من لقانون رقم 7أما املوقف التشريعي من هذا االجتاه، فقد أخذت به قوانني كولومبيا يف املادة 
.29/02/19877بتاريخ 64واألكوادور يف القانون رقم 1979لسنة 9املكمل لقانون 73

وتعترب إيران من بني الدول اليت أباحت جتارة األعضاء وال تدخل هذه التجارة ضمن نطاق 
لدعم مرضى الكلى التجرمي، إذ تتم مبيعات وعمليات نقل وزراعة األعضاء حتت إشراف اجلمعية اخلريية 

" CFSD"رواملؤسسة اخلريية لألمراض اخلاصة واملعروفة باختصا" CASKP"املعروفة باختصار 
وخيتلف املبلغ حسب نوع العضو وأمهيته فعلى . اللتان تسيطران على جتارة األعضاء بدعم من احلكومة
وأهم فوائد . أمريكيدوالر6000إىل 5000سبيل املثال فإن سعر الكلية الواحدة تتراوح ما بني 

ولقد . التنظيم احلكومي لبيع األعضاء هو التقليل من عدد املرضى املوجودين على قوائم االنتظار

.154.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-1
.48.ص،منذر الفضل، التصرف القانوين يف األعضاء البشرية، املرجع السابق-2
.154.ص،سابقالرجع املالح أمحد فتحي العزة، مهند ص-3
.154.نفس املرجع ص-4
.139.، املرجع السابق، ص....حسام الدين األهواين، املشاكل القانونية -5
.48-47.سابق صالرجع املمنذر الفضل، التصرف القانوين يف األعضاء البشرية، -6
.01.اهلامش49.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق ص-7
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ويف دراسة نشرا . عيادة طبية للزرع بشكل قانوين23وكالة و 137خصصت احلكومة اإليرانية 
أفادت أن 2008يا احليوية سنة منظمة الصحة العاملية على موقع املركز الوطين ملعلومات التكنولوج

.1من اإلناث29من الذكور، و71جنس بائعي األعضاء يف إيران هي بواقع 
حيث أجاز ذلك بطريقة . 19602ومن القوانني العربية القانون املصري اخلاص بنقل الدم لسنة 

.3تربعية أو عن طريق الشراء مبقابل رمزي
املايل يف التصرف باألعضاء، فقد قال ابن حزم وابن قدامه أما املوقف الشرعي املؤيد للمقابل 

قال اإلمام موفق الدين ابن . 4"جيوز بيع شعر وعذرة وبول اآلدمي: "وذكر ابن حزم أنه. وسيد سابق
وسائر أجزاء اآلدمي جيوز بيعها فإنه جيوز بيع العبد واألمة، وإمنا حرم بيع احلر، : "-رمحه اهللا-قدامه

:واستدل هذا االجتاه مبا يلي. 5..."اً، وحرم بيع العضو املقطوع ألنه ال نفع فيهألنه ليس مملوك
.قياس بيع األعضاء البشري على جواز بيع العبد واألمة·
.6دفع مبلغ من املال يف مقابل شراء العضو يدخل يف مصاريف العالج·
.سهمن حق اإلنسان أن يأخذ الدية واألرش، عما يصيبه من ضرر أو املساس بنف·
إن زرع العضو فيه منفعة مباحة، فيجوز للمتنازل عن عضوه أخذ العوض؛ ألن املنفعة جتوز أن ·

.تقابل بثمن
بيع عضو اآلدمي كالدم واجللد واللنب مما يعد من األعضاء املتجددة، ال ينايف حرمة اإلنسان وال ·

.7يقود إىل اهلالك
II.االجتاه املعارض للمقابل املايل

باعتبار أن عقد البيع من العقود اليت ينظمها هذا 8واعد وأحكام القانون املدينرجعنا إىل قإذا
القانون وأن مل ينص صراحة على حظر بيع األعضاء البشرية، وإمنا طبقاً للقواعد العامة اليت حتكم عقد 

.163-162.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص: مقتبس عن-1
، العدد، 1960جويلية سنة 21واخلاص بتنظيم ومجع وتوزيع الدم ومركباته، منشور يف اجلريدة الرمسية يف 1960لسنة 178القانون رقم -2

130.
.98.ص،مية والقانون، املرجع السابقمروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف الشريعة اإلسال-3
.69-68.ص،سعاد سطحي، املرجع السابق: مقتبس عن-4
.70-69.سعاد سطحي، املرجع السابق، ص-5
.71.نفس املرجع ص-6
.72-71.صنفس املرجع، -7
لفا للنظام العام واآلداب العامة كان باطالً بطالناً إذا كان حمل االلتزام مستحيالً يف ذاته أو خما:" من القانون املدين اجلزائري93تنص املادة -8

األمر ". إذا التزم املتعاقد لسبب غري مشروع أو لسبب خمالف للنظام العام أو لآلداب كان العقد باطالً:" من نفس القانون97وتنص املادة ".مطلقاً
.القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمماملتضمن1975سبتمرب سنة 26املوافق 1395رمضان عام 20املؤرخ يف 75-58
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ون أي أن يك. البيع باعتباره من عقود املعاوضة، يشترط لصحة العقد أن يكون حمله وسببه مشروعني
ومن مث يكون بيع العضو البشري غري . حمل العقد مما جيوز التعاقد عليه شرعاً، وأن يكون لغاية مشروعة

مشروع، فإذا تعاقد شخصان على بيع عضو بشري يكون العقد يف هذه احلالة غري قانوين واجلزاء 
.1املترتب على ذلك هو بطالن العقد بطالناً مطلقاً

يف املرتبة األوىل ضمانة كبرية حلماية جسم اإلنسان، وبإسقاط شرط أن اشتراط اانية حيقق
اانية، يعين التنازل عن محايته بشكل مناف للمبادئ القانونية واألخالقية؛ ألن كرامة اإلنسان وحرمة 
كيانه اجلسدي جيب أن يظل مبنأى عن أي تعامل مايل، حبيث حياط بقدسية جتعله غري قابل ألن يكون 

.2لحقوق والتصرفات املالية وإال أصبح جسم اإلنسان سلعة متقومة مبال ميكن تداوهلاحمالً ل
كما أن وجود املقابل املادي، خيرج عمليات نقل وزراعة األعضاء من دائرة التراحم واإليثار 

وتصبح الصفقات التجارية هي الفيصل يف قبول اجتزاء أي عضو من. والقيم اإلنسانية إىل حتقيق الربح
.3اجلسد، ويترتب على هذا أن يصبح جسم اإلنسان حمال لالستثمار وانتشار ظاهرة جتارة األعضاء

حممد بن حيىي بن حسن النجيمي، االجتار باألعضاء البشرية بني احلظر واإلباحة يف الشريعة والقانون، حبث مقدم لكلية امللك فهد األمنية، -1
املنظور الشرعي، الورقة األوىل يف ،اجلرمية املعاصرة،ىلاالجتاهات املعاصرة للجرمية،  اجللسة األوالرياض، فعاليات جلسات ندوة اتمع واألمن،

.22.ص،2005سبتمرب 26
.152.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، مرجع سابق-2
يف بعض الدول مثل هندوراس على سبيل املثال يعترب اخلطف جرمية رائجة وهي متثل إحدى الدول اليت تعج بالفقراء، وحيث خيتطف مئات -3

. تسوده الفوضى، أما الضحايا فهم األطفال األبرياء" سوبر ماركت عمالق"كل عام دف بيع أعضائهم، حىت قيل حبق أن هندوراس األطفال
.182.ص،مسرية عايد الديات، املرجع السابق

اللجنة  العاملية قدمت 1989أغسطس 20/24يف املؤمتر الدويل ألخالقيات زراعة األعضاء مبدينة أوتو بكندا يف الفترة ما بني 
للمهنيني الصحيني تقريراً ينص على أن بعض العصابات تستخدم األطفال والقصر املصابني بتخلف عقلي، كمصدر لزرع األعضاء، وأن هناك جتارة 

وثائق السفر عاملية يف هذا الصدد تدور يف اخلفاء، وما يدل على صدق ذلك وجود حاالت كثرية من تزوير شهادة امليالد، وتزوير جوازات و
حيث ينمى األطفال الرضع حىت تنمو أعضاءهم وتؤخذ منهم تلك األعضاء، ويف .ووجود مراكز هلؤالء األطفال املخطوفني، تعرف ببيوت التسمني

د فحص بعض األحيان عن طريق قتلهم، وقد حيدث ذلك باملسامهة أو االتفاق مع بعض املستشفيات، كما يِِؤكد ذلك وجود أطفال مقبورين، وعن
سعاد ". التجارة القذرة"جثثهم تبني عدم وجود بعض األعضاء اهلامة، فيدل على أا نزعت منهم بعد وفام، وقد أطلق على هذه التجارة اسم 

.64- 63ص،سطحي، املرجع السابق
طة واملواليد احلديثة امليتة، حيث حالة نشرا الصحف الفرنسية واجلزائرية تتمثل يف بيع األجنة الساق1984أكتشف عمدة مرسيليا عام 

منذر الفضل، التصرف القانوين يف . تقوم بعض املصانع املختصة يف إنتاج مساحيق اجلميل يف جنوب فرنسا بشرائها من املستشفيات اإليطالية
.06.اهلامش62.األعضاء البشرية، املرجع السابق ص

مساسرة للمتاجرة بأعضاء اجلسم وما فيا "خرباً حتت عنوان 12الصفحة نشرت جريدة الثورة البغدادية يف30/06/1988بتاريخ 
إن أحد أساتذة جامعة سيئول يف كوريا اجلنوبية كان يقوم بإجراء العمليات القيصرية للحوامل اللوايت مل : جاء فيه" لتهريب قطع الغيار البشرية

منذر الفضل، التصرف : مقتبس عن. دية، لغرض االستفادة من أعضاء اجلسميكملن بعد الشهر الثامن من احلمل، حبجة وجود املضاعفات الوال
.06.اهلامش62.ص،القانوين يف األعضاء البشرية، املرجع السابق
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ولذلك جعلت القوانني إىل جانب هذا الشرط شرطاً إضافياً وهو سرية التربع، حيث أن السرية 
.تعترب أمراً جوهرياً ضمن قوانني األخالق الطبية احليوية

عضاء يعترب مبدأ السرية، ضمانة أساسية للحفاظ على شرط اانية، ويف عمليات نقل وزرع األ
وذلك بعدم إعالن اسم املتنازل أو املعطي للمتلقي أو ألسرته، حيث مينع ذلك أي ابتزاز مادي يقع على 

.1املريض، الذي ينتظر الزرع أو على أسرته

وتأكيدها عليه، ومن القوانني الغربية ولقد أبدت القوانني الغربية والعربية إقرارها ملبدأ اانية 
وقد أرسى القانون املدين . 2يف املادة الثالثة منه1976ديسمرب 22القانون الفرنسي الصادر يف 

منه واملعدلة بالقانون اخلاص باحترام جسد اإلنسان رقم 16الفرنسي هذا املبدأ حينما أقر يف املادة 
وبقدر من التخصيص جاء 3ن يكون حمالً للحقوق املاليةأن هذا اجلسم غري قابل أل1994لسنة 653

واخلاص بالتربع بعناصر اجلسم البشري ومشتقاته ليعاجل مبدأ جمانية 1994لسنة 654القانون رقم 
ال :" منه على أنه13–665التنازل عن أعضاء وعناصر ومشتقات اجلسم البشري حيث نص يف املادة 

مايل وأيا ما كان كنهه ملصلحة من قام وارتضى إجراء عملية نقل جيوز على اإلطالق ختصيص أي مبلغ
عنصر أو مكون من مكونات جسمه، دون أن حيول ذلك من دفع تكاليف عملية االستئصال وما تكبده 

كما حيظر القيام باإلعالنات سواء أكانت الدعوة لصاحل . 4"املانح من نفقات الزمة إلجراء هذه العملية
. 5و إلحدى املؤسسات أو اهليئات العاملة يف هذا االفرد من االفراد أ

عاجل يف القسم 1989أما القانون الربيطاين املنظم لعمليات نقل وزرع األعضاء الصادر سنة 
فقد نصت املادة الويل يف الفقرة األوىل بأنه . 6األول منه، جرائم االجتار باألعضاء واإلعالنات التجارية

ة من يدفع أو يتلقى مبلغ مايل نظري قيامه بتحصيل عضو بشري أو يسعى يعد الشخص مرتكب جلرمي

.112.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق ص-1
2-« Sans préjudice du remboursement de tous les frais qu'ils peuvent occasionner, les prélèvements visés aux
articles précédents ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie pécuniaire ». Art 3. Loi n°76-1181 du 22
décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes
3 -« …Le corps humain ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit partimonial » Art- 16-2,
Code Civil.
4 - « Aucun paiement, quelle qu’ en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement
d’éléments de son corps ou à la collect de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement
des frais engagés selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ». Art. L. 665-13, Loi no. 94-654.
5-« Est interdite la publicité en faveur d’une don éléments ou de produits du corps humain au profit d’une
personne déterminé ou au profit: d’un établissement ou organisme détermine » Art. L. 665-12, Loi no 94-654.

.164.سابق،  صالرجع املمهند صالح أمحد فتحي العزة، -6
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لذلك سواء من شخص، وجرمت نفس املادة كافة الوساطات يف عمليات البيع والشراء لألعضاء أياً 
.  1كان مصدرها، كما أن بيع الشخص ألعضائه أو جمرد عرضها للبيع يعد جمرماً

الصادر يف الواليات املتحدة 1984لسنة 507-98األعضاء رقم ومن القوانني أيضاً قانون زراعة
األمريكية، وقانون الصحة العامة األمريكي، فقد أفرد نصوصاً تنظم أحكاماً خاصة لبيع األعضاء يف 

منه واملعدلة بقانون زراعة األعضاء، فجاء يف الفقرة أ من هذه املادة أنه ال جيوز شراء 301املادة 
صول عليها عمدا مبقابل مادي ذات قيمة مرتفعة، مىت كان ذلك يقصد استعماهلا يف األعضاء أو احل

وما يالحظ على املشرع األمريكي عدم حزمه يف تناول املوضوع، ذلك أن . 2عمليات زراعة األعضاء
اشتراط املقابل املادي املرتفع يعين يف مقابل ذلك جواز االجتار باألعضاء إذا كانت القيمة منخفضة وال
شك أن هذا احلكم يشكل ذريعة ساحمة لرواج جتارة األعضاء كما أن مل يتعرض لتجرمي اإلعالنات ذات 
الصبغة التجارية الداعية إىل التنازل عن األعضاء، ومل يتطرق لتجرمي أعمال الوساطة والسمسرة يف هذا 

.    اال
زرع األعضاء البشرية  على منع أما على صعيد التشريعات العربية نص القانون العراقي اخلاص ب

بيع األعضاء ومنع الطبيب االختصاصي من إجراء العملية، عند العلم بذلك ومثله القانون املصري املتعلق 
.بتنظيم بنوك العيون

املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها 98.16رقم ونص القانون املغريب 
ذي اشترط لصحة رضاء الشخص بالتربع بعضو من أعضائه آلخر مريض، يف املادة اخلامسة الوزرعها

أن يكون جماناً وبدون مقابل، حبيث مينع أن يتقاضى املتربع أي أجر، أو أن يكون تنازله عن العضو حمل 
معاجلة جتارية، مع جواز قبول املتربع لنفقات العملية اجلراحية، وكذا مصاريف العالج واإلقامة 

ا القانون اجلزائري فقد وضع هو اآلخر شرط انتفاء املقابل املايل يف عملية التربع أم. باملستشفى
باألعضاء، وذلك لتقوية الشعور اإلنسـاين، وحىت تتم هذه العملية يف جو من التضامن بعيد عن اجلشع 

161ادة والدوافع املادية، اليت تفتح بابا خطرياً لالجتار باألعضاء وسرقتها حيث أشارت إىل ذلك امل

1 -« A person is guilty of an offence if in great Britain he :
a) makes or receives any payment for the supply of, or for an offer to supply, an organ which has been or is to be
removed from a dead or living person and is intended to de transplanted into another person whether in great
britain or else where ;
b) Seeks to find a person willing to supply for payment such an organ as is mentioned in paragraph (a) above or
offers to supply such an organ for payment ». Susbsec (1). Sec (1), Human organ Transplant ; Act, 1989.
2 -« It is unlawful for any person to knowingly acquire, receve or otherwise trasfer any human organ for valuable
consideration for use in human transplantation if the transfer affects interstate commerce ».Subsec (a)- Sec (301)
Public Health Service Act Title III the National organ Transplant Act 1984.
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وال جيوز أن يكون انتزاع األعضاء واألنسجة :" من القانون املتعلق بنقل وزرع األعضاء  بقوهلا1الفقرة 
".زرعها موضوع معاملة ماليةوال البشرية

وقد استند علماء الشرع إىل العديد من األدلة يف حترمي املقابل املايل يف التصرف يف األعضاء،
وال جيوز :" لق من مجهور العلماء، أخذاً من حرمة بيع اإلنسان، يقول ابن قدامهحيث ورد التحرمي املط

.1"بيع احلر وال ما ليس مبملوك، كاملباحات قبل حيازا وملكها، وال نعلم يف ذلك خالفاً 
وذهب مجاعة من أصحابنا إىل حترمي بيعه، وهو :" ويشري ابن قدامه إىل بيع لنب اآلدمية فيقول

حنيفة ومالك؛ ألنه مائع خارج من آدمية، فلم جيز بيعه كالعرق وألنه من آدمي، فأشبه سائر مذهب أيب
وملا كان جسم اإلنسان ليس ملكاً له بل ملك هللا تعاىل، فال جيوز التصرف فيه بالبيع؛ ألنه . 2"أجزائه 

من : ل ابن عابدينقا. إذا باعه يعترب قد باع ما ال ميلكه، وصحة البيوع تستوجب ملكية عني املبيع
ليس على رجل بيع فيما ال :" وقال صلى اهللا عليه وسلم. 3"بيع ما ليس يف ملكه"البيوع الفاسدة 

. 4"ميلك
املال اسم لغري اآلدمي، خلق ملصاحل اآلدمي :" وجاء يف رد املختار البن عابدين، تعريف املال

وإن كان فيه معىن املالية، ولكنه ليس مبال وأمكن إحرازه، والتصرف فيه على وجه االختيار، والعبد 
اآلدمي مكرم شرعاً وإن كان :" وورد يف حاشية ابن عابدين. 5"حقيقة، حىت ال جيوز قتله وإهالكه
وقد أخذ علماء عصرنا ما قال به العلماء القدامى، وأخذت به . 6"كافرا، فإيراد العقد عليه غري جائز

.قرارات اهليئات واامع الفقهية
بأنه الشك بأن املعاوضة ممنوعة بأعضاء اإلنسان؛ ألنه مكرم وال وهبه الزحيليقال الشيخ 

يصح باإلمجاع أن يكون اإلنسان أو بعضه كاألمتعة املادية، اليت ختضع للمعامالت التجارية أو املبادالت 
.املالية

ق التعامل ممنوعة، املتاجرة األعضاء عن طريق البيع، وعن طري:" حممد سيد طنطاويوقال 
.7..."وحرام قطعاً؛ ألن جسم اإلنسان ال يصلح أن يكون حمال للمتاجرة

.302.، صملرجع السابقالد الرابع، ا،الشرح الكبري،مشس الدين أبن قدامى-1
.340.ص،نفس املرجع-2
. 264.ص،2003الد السابع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ،الطبعة الثانية،رد املختارابن عابدين، -3
.288.ص،رواه النسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عندك، اجلزء السابع، الد الرابع، املرجع السابق-4
.10.سابق، صالرجع املعابدين، رد املختار ، ابن -5
.245.نفس املرجع، ص- 6
.54-53.املرجع  السابق، ص،سعاد سطحي: مقبس عن-7
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من محاية جنائيةما يوفره شرط انعدام املقابل املايل: ثانياً
عن كثرة املرضى الذين هم يف انتظار دائم، وحاجة ألعضاء بشرية وكثرة الطلب لقد اجنر

عات باألعضاء، ولو عن طريق دفع املقابل املادي الذي يعترب أمراً حمظوراً للحصول عليها، ومع ندرة الترب
ومع ندرة األعضاء، وجد بعض عدميي . تكاد القوانني والقرارات جتمع على حترميه وضرورة حماربته

الضمري مصدراً مرحباً جلين األموال عن طريق تكوين عصابات، وفتح أسواق جتارة األعضاء، فكان ال بد 
.واجهة تشريعية جنائية هلذه الظاهرةمن م

ولقد أدركت القوانني خطورة هذه الظاهرة، فاهتدت إىل حماربتها عن طريق فرض عقوبات 
ففي القانون الفرنسي مل تكتف نصوصه على وضع القواعد العامة . توقع على كل من انتهك مبدأ اانية

2-511فجاءت املادة 1ايل، وإمنا فرض عقوبات جنائيةواليت حتكم اانية أو شرط انعدام املقابل امل
لتنصان 22فقرة 674وكذلك املادة 1994لسنة 653من قانون العقوبات املعدل بالقانون رقم 

أورو على فعل احلصول  على األعضاء 100000على أن العقوبة هي احلبس ملدة سبع سنوات وغرامة 
املادة العقوبة ذاا على أعمال الوساطة، سواء لصاحل الغري وفرضت نفس. مبقابل مادي أيا كان كنهه
وحرصا من املشرع الفرنسي على احلد من نفوذ مساسرة االجتار باألعضاء، . للمتنازل أو لفائدة املتلقي

.أوجب العقوبة نفسها حىت ولو كان العضو مستورداً من بلد خارج األراضي الفرنسية
دم ومكوناته ومشتقاته دون احترام الطابع التربعي عاقب املشرع وفيما يتعلق بعمليات أخذ ال

الفرنسي يف قانون الصحة العامة على احلصول أو حماولة احلصول على عينات الدم مبقابل مهما كان 
شكله، كما عاقب على كافة أفعال الوساطة أو تسهيل أخذ العينات الدموية وذلك باحلبس ملدة مخس 

.3أورو150000سنوات والغرامة 
وتبدو احلكمة واضحة من اختالف العقوبة املاسة باحلرية يف عمليات نقل الدم ختفيفا وعمليات 

من -عند أخذه-نقل األعضاء تشديدا، على اعتبار أن الدم منتوج أو نسيج متجدد وأقل خطورة 
ا يف نقل عينات الدم األعضاء البشرية خاصة األعضاء املنفردة، لكن االختالف يف الغرامة ال يبدو رفعه

.163-162.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق ص-1
2 -« Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni
de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. …. Les mêmes peines sont applicables dans le cas
où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger». Art 511-2, Code
pénale; Art. L. 1272-1, du Code de la santé Publique; Art. L. 674-2, Loi no 94-654.
3 -« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle
qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du
sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ». Article L1271-3 du Code de la santé Publique.
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واضح، وإن كان حيتمل يف ذلك أن هذه العمليات من األعمال الروتينية اليومية  باملقارنة مع استئصال 
.        األعضاء

اخلاص بنقل األعضاء واألنسجة االجتار باألعضاء، 1989ويف بريطانيا جرم القانون الصادر يف 
يعاقب كل فعل يتعلق ببيع األعضاء سواء كان الغرض إجراء العملية فنص يف املادة األوىل منه، على انه
.1داخل اململكة املتحدة أو خارجها

وميتد التجرمي إىل األعمال السابقة اليت دف إىل تنفيذ االجتار، مثل التحريض واالتفاق 
ار ويستوي أن يكون ذلك كما يشمل التجرمي أفعال الدعاية واإلشه. واملساعدة، ولو مل يقع فعل االجتار

بالنشر للجمهور عامة، أو لفئة معينة أو ألشخاص حمددين، وذلك باحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر 
.2أو الغرامة املبينة يف القانون أو كلتا العقوبتني وتكون العقوبة بالغرامة يف حالة النشر بكافة صوره

التشريعات مل حتظر عمليات االجتار باألعضاء، إىل وبالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، فإن
غري أنه على املستوى الواقعي، ظل االجتار . 1984غاية صدور القانون الوطين لغرس األعضاء لسنة

.3باجلسم جتارة مرحبة
وما يالحظ على هذه القوانني السابقة الذكر أن السمة البارزة للقانون الفرنسي هو حزمه يف 

الظاهرة اإلجرامية املتمثلة يف االجتار باألعضاء، وغلق كافة األبواب املؤدية إليها، من  وساطة، معاجلة 
إذ سخر عقوبة سبع سنوات والغرامة، وهي عقوبة وال شك تؤدي دورها ... ومسسرة، ونشر وإشهار

ومثله 1989والتشريع الربيطاين الصادر يف 1967لسنة 592أما التشريع اإليطايل رقم . املنوط ا
:القانون األمريكي فيالحظ عليهم عدم احلزم يف حماربة الظاهرة اإلجرامية وذلك من خالل

ü أشهر12أشهر إىل 3عقوبة جنحية بسيطة تتمثل يف احلبس من.
ü وهذا يؤدي بطبيعة احلال إىل النتائج . التخيريية يف العقوبة بني احلبس والغرامة" أو " استعمال

:التالية
.لية العقوبة وعدم حتقيقها للردع العام واخلاصعدم فعا·
.إن هذه العقوبة البسيطة تؤدي دور سليب عكسي يف انتشار الظاهرة اإلجرامية·

دار ال توجداخلويل، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن استخدام األساليب املستحدثة يف اجلراحة، الطبعة األوىل، دراسة مقارنة، حممد عبد الوهاب-1
.193.ص،1994النشر، 

2 - « A person guilty of an offence under subsection (1) above is liable on summary conviction to imprisonment
for a term not exceeding three months or a fine not exceeding level (5) on the standard scale or both and a person
guilty of an offence under subsection (2) above is liable on summary conviction to a fine not exceeding level (5)
on that scale » Subsec (5) Sec (1) Human Organ Transplant Act, 1989.

.91-90.ص،حممد محاد مرهج اهلييت، املرجع السابق-3
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تفشي ظاهرة االجتار باألعضاء البشرية بداللة الواقع األمريكي والربيطاين وانتشار املنظمات ·
. اإلجرامية الفاعلة يف حقل املتاجرة باإلنسان وأعضائه

5أما قوانني الدول العربية فكذلك جرمت االجتار باألعضاء، فلقد نص القانون املصري رقم 
بأنه يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن 20اخلاص بتنظيم زرع األعضاء البشرية يف املادة 2010لسنة 

إلضافة إىل مصادرة با6مخسني ألف جنيه وال جتاوز مائيت ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام املادة 
املال أو الفائدة املادية أو العينية املتحصلة من اجلرمية أو احلكم بقيمته يف حالة عدم ضبطه، وتشري الفقرة 
الثانية بأنه ال تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً باملخالفة ألحكام هذه 

.املادة
رمية تكون من اجلرائم األصلية اليت يعاقب على غسل األموال وتضيف الفقرة الثالثة بأن هذه اجل

. 2002لسنة 80املتحصلة منها وفقاً ألحكام قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 
ويبدو جلياً أن املشرع املصري قد أدرك أخرياً خطورة ظاهرة االجتار باألعضاء فقد حظر 

اإلنسان أو أنسجته على سبيل البيع والشراء، وهذا يدل على أن التعامل يف أي عضو من أعضاء جسم
املشرع املصري يعاقب سواء بائع العضو أو املشتري، باإلضافة إىل مصادرة املال أو الفائدة املادية أو 
العينية يف حالة عدم ضبطها، وهو أو حممود من جانب التشريع املصري، ونظرا ملا يتولد عن هذه 

شروعة من مكاسب طائلة حملترفيها مع إمكانية غسلها أو تبييضها، ولذا رصد املشرع هلا التجارة غري امل
. 2002لسنة 80أحكام قانون غسيل األموال املصري الصادر بالقانون 

حيث نص يف املادة الثالثة منه على حترمي بيع 1986لسنة 85وعاقب القانون العراقي رقم 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة واحدة وبغرامة ال تزيد عن ":عة بقوهلااألعضاء، وعاقبت املادة الراب

.دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خيالف أحكام هذا القانون1000
يف شأن عمليات 1983لسنة 7كما عاقب املشرع الكوييت يف املادة اخلامسة من القانون رقم 

بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانني األخرى يعاقب كل خمالف مع عدم اإلخالل" نقل الكلى للمرضى
ألحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له باحلبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات، وبغرامة مالية ال تزيد 

".عن ثالث آالف دينار كوييت أو بإحدى هاتني العقوبتني
يف معاجلة اإلخالل بالضوابط القانونية وما يالحظ على القانون العراقي والكوييت عدم جديتهما

لعمليات زراعة األعضاء، حيث يبينان األحكام والشروط مث يردفان ذلك مبادة واحدة شاملة لكل تلك 
.املخالفات دون مراعاة الفوارق بني تلك األحكام ودرجة خطورة كل منهما
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مبدأ الشرعية الذي يقتضي كما يؤخذ عليهما عدم دقة األحكام اجلزائية، وهذا ما يتعارض مع
ومن هنا لزم بيان عقوبة خمالفة . بيان اجلرائم والعقوبات بشكل مفصل لتجنب القياس والتفسري املوسع

شرط اانية، وقطع كافة أشكال الوساطة ووسائل اإلشهار والنشر والدعاية لالجتار، وبيان العقوبات 
... بشكل يتالءم مع خطورة الظاهرة

ون املغريب املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها سابق الذكر أما القان
على االجتار باألعضاء البشرية، أو التشهري 30فقد أورد نصوصاً جزائية لكل خمالفة حيث عاقبت املادة 
درهم كما نص 100000إلـى 50.000هلا باحلبس من سنتني إلـى مخس سنوات وبغرامة من 

وبات تكميلية وهي املنع عن ممارسة املهنة أو نشاط يف امليدان الصحي ملدة من مخس وعشر على عق
ومل تبني قوانني اململكة األردنية وال اجلمهورية التونسية عقوبات جزائية على . سنوات أو مدى احلياة

ا هو احلال يف خمالفة شرط اانية، وميكن عندئذ الرجوع إىل األحكام العامة يف قانون العقوبات كم
.خمالفة شرط الرضا

ويف رأينا أن القواعد العامة حلماية اجلسم البشري املتعلقة جبرائم الضرب واجلرح والعاهة 
املستدمية وبتر األعضاء واخلصاء وغريها مل تعد تفي بالغرض يف مواجهة الزحف الذي نتج عن التطور 

دية تتقاذفه األيادي وبضاعة رخيصة يباع الطيب، واستحل مجيع عناصر اجلسم، وأصبح وسيلة ما
ويشترى، لذلك يب بالقوانني الطبية تغطية هذا اال ومواجهة مجيع املخالفات اليت استوت وأمجعت 

. القوانني على حظرها وجترميها وسد باب االجتار باألعضاء
نون العقوبات خلطورة هذه الظاهرة عند التعديل األخري لقااملشرع اجلزائريولقد تفطن 

ومن خالل استقراء هذه النصوص يتبني أن املشرع وضع ملواجهة هذه . املعدل واملتمم01-09بالقانون
عند احلديث عن العقوبات املقررة للحصول على -سابقة الذكر-اجلرمية عقوبات وفق املنهجية 

قوبات لالجتار بالعضو، وقد قرر املشرع ع-...األعضاء أو اخلاليا أو اخلاليا دون موافقة مسبقة
وقسمها أيضاً -عقوبات أصلية وتكميلية-وعقوبات لالجتار باألنسجة أو اخلاليا أو مجع مواد اجلسم

:إىل عقوبات للشخص الطبيعي مث عقوبات تطبق على الشخص املعنوي وبيان ذلك ما يلي
I.صلية مث العقوبات نبني فيما يلي العقوبات األمسؤولية الشخص الطبيعي عن االجتار باألعضاء

.التكميلية
العقوبات األصلية.1

خطة يف جترمي ومعاقبة االجتار باألعضاء، نظراً الستفحال هذه اجلرائم أخذ املشرع اجلزائري
.، وكذا التستر على ذلكالجتار باألنسجة أو اخلاليا أو مجع مواد اجلسمابداية بالعضو البشري مث عقوبة 
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لبشرياخلاصة باالجتار بالعضو ا.أ
ثالثة سنوات إىل عشرة ) 3(يعاقب املشرع على االجتار بالعضو البشري بالعقوبة احلبس من 

دج وذلك لكل من حيصل على العضو البشري 1.000.000دج إىل 300.000سنوات وبغرامة من 
وتطبق ذات العقوبة على كل من يتوسط قصد . مقابل منفعة مالية أو أي منفعة مهما كانت طبيعتها

.1جيع أو تسهيل احلصول على العضو البشري من جسم شخصتش
.وتشدد اجلرمية إىل جناية إذا كان اين عليه قاصراً أو مصاباً بإعاقة ذهنية-أ

.إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب اجلرمية-أ
.إذا ارتكبت اجلرمية من أكثر من شخص-ب
.لهإذا ارتكبت اجلرمية مع محل السالح والتهديد باستعما-ت
.2إذا ارتكبت اجلرمية من طرف مجاعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية-ث

العقوبات األصلية اخلاصة باالجتار باألنسجة أو اخلاليا أو مجع مواد اجلسم.ب
سنة إىل 1يعاقب املشرع على انتزاع األنسجة أو اخلاليا أو جبمع مواد اجلسم بعقوبة احلبس من

كل قام ذا العمل مبقابل مايل أو مقابل 500.000دج إىل 100.000نوات وبغرامة من مخس س5
أي منفعة مهما كانت طبيعتها ويعاقب كذلك على جمر التسهيل أو التشجيع على انتزاعها بذات 

.3العقوبة
سنة ) 15(سنوات إىل مخس عشر) 5(وتشدد العقوبة إىل جنحة مغلظة باحلبس من مخس

يف حالة توافر الظروف املنصوص عليها قي املادة 1.500.000دج إىل 500.000والغرامة من
.2فقرة 20مكرر 303

27مكرر 303ويعاقب املشرع على الشروع يف هذه اجلرمية وهو ما يؤخذ من نص املادة 
حيث أشارت إىل أنه يعاقب على الشروع يف اجلنح املنصوص عليها يف هذا القسم، على اعتبار أن 

. الشروع معاقب عليه يف اجلنايات بصورة تلقائية أما اجلنح فبنص صريح وال يعاقب عليه يف املخالفات

من قانون العقوبات اجلزائري16مكرر 303املادة -1
من قانون العقوبات اجلزائري2فقرة 20مكرر 303املادة - 2
.من قانون العقوبات اجلزائري18مكرر 303املادة - 3
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العقوبات األصلية اخلاصة جبرمية التستر على االجتار باألعضاء .ج
جرم املشرع جمرد التستر على االجتار باألعضاء ولو كان املتستر من األشخاص امللزمني بكتمان 

مخس سنوات وبغرامة 5سنة إىل 1حبيث مل يبلغ السلطات املختصة فيعاقب باحلبس من 1،السر املهين
دج واستثنت املادة من العقاب إذا كان املتستر من أقارب الفاعل 500.000دج إىل 100.000من 

:بشرطني اثنني
Øأن يكون الشخص من أقارب الفاعل أو حواشيه أو أصهاره إىل غاية الدرجة الرابعة
Øين عليه قاصر مل يبلغ سنه أال2ثالثة عشر سنة13يكون ا.

وباستقراء هذه النصوص واليت تعطي انطباعا أولياً بأن املشرع يسلك مسلكا ال هوادة وال لني 
فيه حملاربة االجتار باألعضاء سواء عن طريق البيع أو الشراء أو مقابل منفعة مالية أو أي منفعة أخرى 

، أو السعي لذلك أو الغرض بكافة أشكاله وكذلك أعمال الوساطة قصد التشجيع مهما كانت طبيعتها
أو التسهيل، وكافة صور النشاطات أو املمارسات غري املشروعة لسد كل ثغرة أمام االجتار باألعضاء أو 

كما أن النصوص تبدو مالئمة للمقصد التشريعي حيث قرر . األنسجة أو اخلاليا أو مجع مواد اجلسم
سنوات يف االجتار بالعضو مع الغرامة دون نسيان حاالت 10إىل 3ات جنحية مغلظة، من عقوب

سنوات يف االجتار باألنسجة 5سنة إىل 1التشديد اليت تتحول فيها العقوبة إىل جناية، والعقوبة من 
تر على كما عاقب املشرع على جمرد التس. سنة مع الغرامة15أىل 5واخلاليا ويف حاالت التشديد من 

.مثل هذه اجلرائم
حاالت اإلعفاء والتخفيف.د

:" اليت جاءت تنص على حاالت اإلعفاء من العقوبة بقوهلا24مكرر 303من فحوى املادة 
يعفى من العقوبة املقررة كل من يبلغ السلطات اإلدارية أو القضائية عن جرمية االجتار باألعضاء قبل 

وتشري املادة اليت . فة فأن البدء يف التنفيذ أو الشروع معاقب عليهومبفهوم املخال". البدء يف تنفيذها 
بعدها على ختفيف العقوبة إىل النصف يف حالة التبليغ عن اجلرمية بعد انتهاء تنفيذها أو الشروع فيها 
وقبل حتريك الدعوى العمومية، أو إذا مكّن بعد حتريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل األصلي أو 

. اء يف نفس اجلرميةالشرك

: على السر املهين41إىل 36املتضمن مدونة أخالقيات الطب يف املواد من 276-92وم التنفيذي رقم نص املرس-1
" يشترط يف كل طبيب أو جراح أسنان أن حيتفظ بالسر املهين املفروض لصاحل املريض واموعة إال إذا نص القانون على خالف ذلك:" 36املادة 

. يتضمن مدونة أخالقيات الطب1992يوليو سنة 6املوافق 1413حمرم عام 5يف املؤرخ 276-92املرسوم التنفيذي رقم 
.من قانون العقوبات اجلزائري25مكرر303املادة - 2
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ويثار التساؤل حول تطبيق حاالت اإلعفاء والتخفيف على جرمية انتزاع األعضاء أو 
.مع اإلخالل بشرط الرضاء... األنسجة

إن املشرع عندما مسى هذا القسم باالجتار باألعضاء قصد به مجيع النصوص املتعلقة ذا القسم 
ألنسجة بدون إبداء املوافقة املقررة قانوناً، وبالتايل تطبق حاالت ومن ضمنها جرمية انتزاع األعضاء أو ا

. اإلعفاء والتخفيف عليها
العقوبات التكميلية .2

على تطبيق عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها 22مكرر 303نصت املادة 
.من قانون العقوبات9يف املادة 

أي أجنيب حكم عليه بسبب هذه اجلرائم من اإلقامة يف مبنع 23مكرر 303وتنص املادة 
. عشر سنوات على األكثر10التراب الوطين إما ائياً أو ملدة 

II.املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن االجتار باألعضاء
مكرر من قانون العقوبات املقررة للشخص 18تطبق العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

يشترط يف مثل هذه العمليات الطبية ضرورة توافر التخصص الطيب إضافة إىل التخصص هذا و.املعنوي
. اهليكلي ملا يوفره هذا الشرط من ضمانات قانونية

الفرع الثالث
التخصص الطيب واهليكلي وما يوفره من محاية جنائية

اهلياكل من الشروط اليت يستوجبها قانون نقل األعضاء شرط التخصص الطيب وضرورة حصول
وما يوفره ) أوالً(االستشفائية على الترخيص، وعليه نتناول فيما يلي شرط التخصص الطيب واهليكلي 

).ثانياً(هذا الشرط من محاية جنائية 
التخصص الطيب واهليكلي : أوالً

خيول القانون ممارسة بعض األعمال لفئة خاصة هلا تكوين خاص، ويف جمال العمل الطيب بشكل 
حيث نص . يشترط أن يكون الشخص القائم بالعمل الطيب، خمول له قانوناً ممارسة هذا العملعام،

املتعلق مبزاولة مهنة الطب املعدل، على أنه ال جيوز ألحد إبداء 1954لسنة 415القانون املصري رقم 
ال ملن كان وبوجه عام مزاولة مهنة الطب، إ… مشورة طبية، أو عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية

.1طبيباً مقيداً امسه بسجل أطباء بوزارة الصحة

.15.ص،2004، مسري عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب اجلراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر-1
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ويف جمال نقل وزرع األعضاء نص املشرع املصري يف القانون املتعلق بإعادة تنظيم بنوك العيون 
يف املادة السادسة على األطباء املرخص هلم بإجراء عمليات ترقيع القرنية، وبني الشروط واملؤهالت 

من قانون محاية 2-197ومثله القانون اجلزائري حيث نص يف املادة . بغي أن تتوفر فيهمالعلمية اليت ين
الصحة وترقيتها على أن يكون الطبيب حاصالً لدبلوم العلوم الطبية، سواء من جامعات اجلزائر أو من 

إصابة وأضافت الفقرة الثانية لذات املادة بأنه يشترط عدم. جامعات أجنبية معترف ا يف اجلزائر
املمارس املرخص له قانوناً مبزاولة مهنة الطب مبرض أو عاهة ال تتفق ومزاولة املهنة، وأال يكون قد حكم 

.عليه بعقوبة
الذي نص يف املادة األوىل 1وباإلطالع على املرسوم التنفيذي املتعلق مبدونة أخالقيات الطب،

األعراف اليت يتعني على كل طبيب أو جراح منه بأن أخالقيات الطب تتضمن املبادئ والقواعد و
ويعين هذا أن الطبيب عند قيامه بنقل القرنية أو الكلى، عليه أن يكون خمتصاً . مراعاا يف ممارسة مهنته

.يف طب الكلى أو طب العيون
أما بنسبة للتخصص اهليكلي تنص القوانني على أن إجراء عملية اقتطاع األعضاء يشترط أن يتم 

29وبين القانون الفرنسي الصادر بتارخ . مؤسسات مرخص هلا بإجراء عمليات نقل األعضاءيف
أن ممارسة نشاط زرع األعضاء يف املؤسسات الصحية املرخصة هلذه الغاية يكون ضمن 1994جويلية 

حيث وضع هذا القانون نظام التراخيص 1991جويلية 31الشروط املنصوص عليها بقانون املشايف يف
.2ملزاولة نشاطات زرع األعضاء

وتقتصر نشاطات زرع األعضاء من الناحية العملية، وعلى األقل بشكل رئيسي يف مراكز 
املشايف اجلامعية، ولكن ميكن ملؤسسات الصحة العامة أو اخلاصة اليت وقعت اتفاقا مع هذه املشايف 

.3احلصول على ترخيص

.يتضمن مدونة أخالقية الطب1992يوليو 06املوافق 1413حمرم 05مؤرخ يف 276-92رقم مرسوم تنفيذي -1
.137.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-2

3 -«  Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des
conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code.
Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à
effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 671-12 et qui, en outre, assurent des activités
d'enseignement médical et de recherche médicale dans les conditions prévues par les dispositions de
l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la
réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ainsi que les établissements
de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier ». Art L 671-16 Loi no 94-
654.
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ة العامة على أن نزع األعضاء ألغراض عالجية ال من قانون الصح1-1233وتشري املادة 
ميكن أن يكون إال يف املؤسسات الصحية املرخص هلا من السلطة اإلدارية بعد إشعار وكالة الطب 

. 1سنوات قابلة للتجديد5احليوي ملدة 
ألنسجة املتعلق بأخذ ا1984ومن قوانني الدول العربية القانون اللبناين يف املرسوم اإلشتراعي 

واألعضاء يف املادة الثالثة، بأنه ال يسمح بأخذ الكلية لغرض عالجي، إال يف مستشفيات أو املراكز الطبية 
اليت يصنفها وزير الصحة والشؤون االجتماعية من الفئة األوىل، بقرار يصدر بناء على اقتراح مدير عام 

.الصحة
املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية 98.16رقم ومن القوانني كذلك القانون املغريب

من قانون الصحة 167أما بالنسبة للقانون اجلزائري لقد نص يف املادة . 25يف املادة وأخذها وزرعها
ال ينتزع األطباء األنسجة أو األعضاء البشرية وال يزرعوا إال يف املستشفيات اليت يرخص هلا :"على انه

".لصحةبذلك الوزير املكلف با
يتضمن أمساء املستشفيات 1991مارس 19بتاريخ 19وتطبيقاً هلذه املادة صدر القرار رقم 

وأصدر وزير الصحة قرار جديداً 2002وقد الغي هذا القرار عام . املرخص هلا قانوناً
:نص على أن انتزاع القرنية يكون يف املراكز التالية02/10/2002يف
).اجلزائر(معي مصطفىاملركز اإلستشفائي اجلا-
).وهران(املؤسسة االستشفائية املخصصة للطب العيون-
).اجلزائر(املركز اإلستشفائي اجلامعي ببين مسوس -
).اجلزائر(املركز اإلستشفائي اجلامعي باب الوادي -
).عنابة(املركز اإلستشفائي اجلامعي -

:أما بنسبة لزرع الكلى يتم انتزاعها وزرعها يف
).قسنطينة( تشفائية املخصصة عيادة دقسي املؤسسة االس-

.2وبنسبة لزرع الكبد، فيتم يف مركز بيار وماري كوري
بأن التراخيص للمنشآت اخلاصة 2010لسنة 5من القانون املصري رقم 12وتنص املادة 

بعمليات نقل األعضاء البشرية، يستوجب ترخيص يصدر بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة 

1 -« Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la
biomédecine.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable ». Art, 1233-1. Code de la santé
publique.

.232-231.ص،، املرجع السابق...مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية، التطبيقات العملية-2
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ويكون الترخيص ملدة عام ختضع فيه املنشأة للرقابة واإلشراف املستمرين يف شأن . العليا لزرع األعضاء
ما مت إجراؤه من عمليات ومدى االلتزام مبعايري اجلودة املقررة يف هذا الشأن، وما تستوجبه هذه العمليان 

ات مقابل رسم ال جياوز من شفافة، فإذا توافرت هذه االشتراطات جتدد التراخيص كل ثالث سنو
. عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو جتديد

ما يوفره شرط التخصص الطيب واهليكلي من محاية جنائية : ثانياً
ال شك أن الطبيب يسأل جنائياً عن األفعال اليت يقوم ا وحيدث على أضرار نتيجة عدم 

ثالً حال كون الطبيب املسئول عن بنك الدم اختصاصه، فتترتب املسؤولية اجلنائية عن عملية نقل الدم م
أوكل مهمة القيام بالفحص وهو يعلم أا غري جمازة علمياً حيث أصيب الضحية مبرض الصفرية املتنقل 

.1إليه من املتربعني فتكون بذلك قلة احتراز ونتيجة ملخالفة القوانني واألنظمة الطبية
املعدلة مبوجب 17/01/1979تاريخ 1658ين رقم من املرسوم اللبنا24فمثالً نصت املادة 

يف الفقرة الثانية منه بأن كل طبيب يدعي اختصاصا معيناً 02/03/1994تاريخ 204القانون رقم 
غري جماز له حيمل لقبه يعاقب بغرامة مالية من عشرة أضعاف إىل عشرين ضعف رسم االشتراك السنوي 

ويف الفقرة الثالثة ذكرت املادة أن كل من ميارس مهنة الطب . 2ةيف النقابة، وعند التكرار تضاعف العقوب
وهو غري طبيب يعاقب بغرامة مالية من عشرين ضعف إىل مخسني ضعف رسم االشتراك السنوي يف 
النقابة، وباحلبس من سنة إىل مخس سنوات وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات، وال جيوز منح 

.3األسباب املخففة
ملؤسسة عن خمالفة الضوابط القانونية يف جمال نقل وزرع األعضاء ولكن هل يعقل كما تسأل ا

أن تترتب هذه املسؤولية واملؤسسة شخص معنوي مع العلم أن هذا يتعارض مع فكرة شخصية 
العقوبات ؟

يف احلقيقة بدت هذه الفكرة يف البداية غريبة، ولكن اعترفت ا القوانني، فلم يكن قانون
أي مل يكن يعترف باملسؤولية اجلنائية لألشخاص 1810وبات الفرنسي ينص على ذلك يف قانون العق

والذي دخل حيز 1993جويليه 23املعنوية، ومل جتد هلا مكاناً إال يف ظل قانون العقوبات، الصادر يف 
.24فقرة121يف املادة 1994التنفيذ يف أول مارس 

حممد يوسف ياسني، مسؤولية املستشفيات : مقتبس عن) ة سادسةمتييز جزائي غرف06/07/1999تاريخ 96-96قرار لبناين رقم (-1
.24.ص،2003،واألطباء واملمرضني قانوناً فقهاً واجتهاداً، منشورات احللب احلقوقية، بريوت، لبنان

.260.ص،حممد يوسف ياسني، املرجع السابق-2
.260.ص،حممد يوسف ياسني، املرجع السابق-3
.478.، صلعقوبات، القسم اخلاص، املرجع السابقطارق سرور، قانون ا-4
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74ى املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي، وذلك يف املادة ونص قانون العقوبات األردين عل
على أن اهليئات املعنوية مسئولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارا وممثليها وعماهلا عندما 2فقرة 

على أن العقوبة ال تكون إال بالغرامة أو 3وتضيف الفقرة . يأتون أعماالً بامسها أو باستعمال وسائلها
درة، وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غري الغرامة، أستعيض بالغرامة عن العقوبة املصا

.1املذكورة
ويف إطار املسؤولية اجلنائية عن خمالفة شرط التخصص اهليكلي، إلجراء عمليات نقل وزرع 

ت جزائية وإدارية األعضاء، فإن املؤسسات غري املرخص هلا قانوناً بإجراء هذه العمليات تعاقب بعقوبا
. ومهنية

عاقب الطبيب عن إجراء اقتطاع أو زرع 1994جويلية 29فبالنسبة للقانون الفرنسي
وكذلك عند خرق شروط التراخيص باحلبس مدة . األعضاء يف مؤسسات مل حتصل على تراخيص

.2أورو30000سنتني والغرامة 
هين الذي ميكن أن تصل إىل عشر سنوات، ضد وباإلضافة إىل ذلك يتعرض الطبيب للحظر امل

األشخاص الذين يقومون باقتطاع األعضاء يف مؤسسات مل مينحها القانون احلق يف إجراء هذه 
.العمليات

أما بالنسبة للمؤسسات االستشفائية، فهي باعتبارها أشخاص معنوية تترتب عليها املسؤولية 
ة بنقل األعضاء، مبا يف ذلك عمليات النقل والزرع بدون اجلنائية، حال خمالفتها الضوابط املتعلق

.3ترخيص

.22.ص،1998،موفق علي عبيد، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن إفشاء السر املهين، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-1
2 -«Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de
cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation
ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas
obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de
la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende». Art. 511-7 code pénale ;L 674-6 Loi no 94-654.
3- « Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions
législatives. et réglementaires relatives aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux prélèvements, à
la conservation et à l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du corps humain entraîne le
retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10, L.
672-13 et L673-5.
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité
administrative à l'établissement ou l'organisme concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la
sécurité des personnes faisant l'objet des activités en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre
conservatoire.
La décision de retrait est publiée au journal officiel de la République française.
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ومن القوانني العربية اليت أولت محاية جنائية لضمان احترام شرط إجراء هذه العمليات يف 
من قانون 31حيث جاء يف املادة سابق الذكر، 98.16رقم مستشفيات مرخص هلا، القانون املغريب 

واألنسجة البشرية بعقوبات، تتمثل يف احلبس من سنتني إىل مخس سنوات املتعلق بالتربع باألعضاء
درهم لكل من يقوم بعملية أخذ عضو بشري يف مكان غري 500.000إلـى 50.000وبغرامة من

ويعاقب بنفس العقوبة لو قام بعملية الزرع يف 16املستشفيات العمومية املعتمدة خرقاً ألحكام املادة 
لعمومية املعتمدة وبالنسبة لعمليات القرنية أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي، غري املستشفيات ا

.يعاقب القائم بذلك، حال قيامة بالعملية يف مراكز استشفائية خاصة غري خمتصة
هذا وأن املشرع املغريب سابق الذكر اقر نفس العقوبة للطبيب مدير املؤسسة إذا مت ارتكاب 

.ة أو مركز استشفائي خاصاملخالفة داخل مصلح
دون اإلخالل " 18سابق الذكر فقد نص يف املادة 2010لسنة 5أما القانون املصري رقم 

من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائيت ألف 17،19بالعقوبات املقررة يف املادتني 
ليات النقل أو الزرع يف غري املنشآت جنيه   وال جتاوز ثالمثائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عم

الطبية املرخص هلا مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة املتربع أو املتلقي تكون العقوبة السجن 
.املؤيد

ويعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة املدير املسئول عن اإلدارة الفعلية 
املرخص هلا اليت جترى فيها أية عملية من عملية من عمليات نقل األعضاء للمنشأة الطبية يف األماكن غري 

".البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك 
من قانون محاية 214وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد نص على شرط التخصص الطيب يف املادة 

كل ...يدلة ممارسة غري مشروعة يعد ممارسة الطب وجراحة اآلسنان والص:" الصحة وترقيتها بأنه
من هذا 197شخص ميارس عمل الطبيب أو جراح أسنان دون أن تتوفر فيه الشروط احملددة يف املادة 

من قانون العقوبات 243حتت طائلة العقاب باإلحالة لنص املادة ..." القانون أو خالل مدة املنع
يعاقب باحلبس من ثالثة ... ناً أو شهادة رمسية كل من استعمل لقباً متصال مبهنة منظمة قانو:" بقوهلا

".دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني5.000إىل 500أشهر إىل سنتني وبغرامة من 

 En  cas  de  retrait  de  l'autorisation  prévue  à  l'article  L.  673-5,  la  décision  est  prise  après  avis  motivé  de  la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prenatal ». Art. L 674-1
Loi no 94-654.
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مكرر من 51ونص املشرع اجلزائري أخرياً على املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي يف املادة 
مكرر على العقوبات املطبقة على 18يف املادة املعدل للقانون العقوبات، ونص 151-04القانون رقم 

الشخص املعنوي يف مواد اجلنح واجلنايات مثل الغرامة واحلل واإلغالق، املنع من إبرام الصفقات، املنع 
املؤقت أو النهائي من ممارسة أي نشاط مهين أو اجتماعي، واملصادرة، نشر احلكم، الوضع حتت املراقبة 

على بعض العقوبات مثل املنع من حترير 1املكرر 18ملخالفات نصت املادة القضائية، أما يف مواد ا
الصكوك مع مراعاة حقوق الغري، املنع من ممارسة بعض األنشطة املهنية أو االجتماعية املتعلقة مبجال 

.اجلرمية
يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائياً عن اجلرائم املنصوص " 26مكرر 303كما نصت املادة 

وتطبق على . مكرر من هذا القانون51يها يف هذا القسم، حسب الشروط النصوص عليها يف املادة عل
".مكرر من هذا القانون18الشخص املعنوي العقوبات املنصوص عليها يف املادة 

ومل تقتصر تطبيقات التدخالت الطبية على عمليات نقل وزراعة األعضاء فحسب بل أصبح يقدم 
جمال اإلجناب، عن طريق التلقيح االصطناعي، ومن مث ينبغي بيان هذا التدخل الطيب الطب حلوالً يف 

.   وأثره على نطاق احلماية اجلنائية للجسم البشري
املبحث الثانـي

التلقيح االصطناعي وأثره على نطاق احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان
كونه حيقق استمرار األسرة و حيافظ عليها ملا كان اإلجناب غريزة فطرية ال ميكن االستغناء عنها 

كمؤسسة اجتماعية، تتشكل وفقا لطبيعتها من الزوجني و األوالد بصفة أساسية، فإن فشل األزواج يف 
أو كالمها يؤدي بالضرورة إىل مشاكل –سوءا الرجل أو املرأة –حتصيل الذرية ملانع يف أحد الزوجني 
. رها، ويلقي بظالله وأثاره النفسية   والصحية واالجتماعية عليهاوهواجس دد احلياة الزوجية واستقرا

ويعد يف بعض اتمعات خاصة النامية وجه من أوجه النقص اليت تلحق بالشخصية سواء بالنسبة للرجل 
﴿ هللا ملك السماوات و : وقد أتى يف نصوص القرآن تسمية هذا املانع بالعقم، قال تعاىل. أو املرأة

ا يشاء يهب ملن يشاء إناثا ويهب ملن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وجيعل من األرض خيلق م
. 2﴾يشاء عقيما إنه عليم قدير 

املتضمن قانون 156-66املعدل لألمر رقم 2004نوفمرب سنة 10املوافق لـ 1425رمضان عام 27املؤرخ قي 15-04القانون رقم -1
.2004لسنة 71العقوبات اجلزائري، اجلريدة الرمسية رقم 

.50-49.تانسورة الشورى، اآلي-2
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عملية جراحية ترمي إىل جعل الشخص ذكرا أو أنثى "وخيتلف العقم عن التعقيم فالتعقيم هو 
ذا مت اللجوء إليه بدون سبب وكقاعدة عامة منع املشرع اجلزائري التعقيم إ". غري صاحل لإلجناب

ال جيوز ":على أنه276-92من مدونة أخالقيات الطب باملرسوم 33مشروع، حيث تنص املادة 
"أما العقم هو ".للطبيب أن جيري عملية لقطع احلمل إال حسب الشروط املنصوص عليها يف القانون 

.1"عدم القدرة على اإلجناب بالطرق الطبيعية 
ملشكلة العويصة بدأ الطب يساعد على حل املشكلة جبدارة وجدية، ومل تقف ونظرا هلذه ا

فقد شهد تطورا كبرياً يف التشخيص . عجلته عن التقدم يف هذا اال كما يف غريه من ااالت األخرى
و ووسائله، ويف العالج وطرقه ومواده، سواء كان العالج تدخالً جراحياً إلزالة العقبة أو معاجلة وضع أ

مرض كان حيول دون أمتام عملية اإلخصاب، أو كان هذا العالج دواء ينشط ويساعد على اإلخصاب 
.أو يعاجل التهاباً أو عقبة طبيعية غري عادية حتول دونه

وإىل هذا احلد مل يكن األمر ليجلب أنظار رجل القانون أو رجل الشرع للوقوف على مدى 
ومل يكن ليثري مشكالت كبرية لكون هذا التدخل مل . العالجيشرعية أو عدم شرعية هذا التدخل الطيب

خيرج عن النطاق املألوف للمساعدة الطبية، فكان ينطبق عليه من القواعد القانونية والشرعية ما ينطبق 
عليها فيما يتعلق مبسؤولية الطبيب ودوره واحلدود املسموح ا فيما يقوم به من عالج أو جتارب أو 

.ةتدخالت جراحي
دخلت املساعدة الطبية على اإلجناب منعطفاً مهماً عندما ظهرت أوىل 1791إال أنه ومنذ عام 

كوسيلة فعالة لتكوين اجلنني يف حالة فشل الطرق العادية ) باإلخصاب الصناعي(عمليات ما يسمى 
. 2األخرى للمساعدة الطبية، فكانت فاحتة عهد جديد من التدخل الطبـي احلديث

عطاء اإلسالم يف " االصطناعي يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، حبث منشور يف جملة الس اإلسالمي األعلىمروك نصر الدين، التلقيح -1
.181و177.م ص1999-هـ 1419،سنةال،العدد الثاين" أخالقيات الطب

تب اإلجنليزي هسكلي مبيالد طفل األنبوب مؤكداً م تنبأ الكا1932حبث األقدمون احتمال وقوع محل املرأة بغري مالمسة الرجال و يف عام -2
حسيين هيكل، النظام القانوين لإلجناب . خارج جسم األم بفضل تقنية حديثة يف درجة حرارة مثلى" األمشاج"إمكانية احلفاظ على البويضة امللقحة 

.118.، ص2007للنشر و الربجميات، مصر، االصطناعي بني القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية، دار الكتب القانونية، دار شتات
م إذ كان هناك شيخان 14أما التلقيح االصطناعي املستخدم يف احليوانات فموجود منذ القدم فريوى أن العرب عرفوه يف القرن 

أن يلقحوا يف جنح الليل يتنافسان يف اقتناء اخليول األصيلة، و كان أحدمها يفوق خصمه يف كل سباق، فاغتاظ منافسه، فأوعز إىل بعض رجاله
أمحد حممد لطفي أمحد، التلقيح االصطناعي بني أقوال األطباء و أراء الفقهاء، دار الفكر . فراس خصمه باحليوان املنوي حصان من صعاليك اخليل

.53، 52.، ص2006اجلامعي، اإلسكندرية، 
معن طريق البيولوجي اإليطايل 1781لى احليوانات يف عام م فكانت أوىل احملاوالت يف التلقيح ع18وانتقلت إىل أوربا يف القرن 

Spallan Zoni م مت فيه عمل إحصاء لألطفال 1941أما التلقيح االصطناعي لإلنسان فلم يتوصل إليه العلماء إال حديثا و قد صدر تقرير عام
..=.طفل3649املولودين ذه الطريقة جاء فيه أن عددهم 
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مث مشروعية )املطلب األول(بحث هذا املوضوع بداية ببيان مفهوم التلقيح االصطناعي سوف ن
مث شروط التلقيح االصطناعي وما توفره هذه الشروط من محاية ) املطلب الثاين(التلقيح االصطناعي 

).املطلب الثالث(جنائية 
املطلب األول

مفهوم التلقيح االصطناعي
لولد إمنا هو من السائل املنوي الذي خيرج من الرجل فيصل رحم املرأة أنه من املعلوم أن ختلق ا

وقد يكون وصول املاء إىل رحم املرأة عن غري طريق االتصال اجلسماين املعروف، وهو . املستعد للتفاعل
وملا كان معرفة حكم الشيء فرعاً من تصوره فإنه جيدر بنا يف هذا . ما يسمى بالتلقيح االصطناعي

).الفرع الثانـي( وأنواعه املختلفة   ) الفرع األول( يان خمتلف تعاريف التلقيح االصطناعي املطلب ب
الفرع األول

تعريف التلقيح االصطناعي
من لقحت الناقة لقاحاً، وكذا الشجرة ولقَح الفحل الناقة، ولقاحاً، قبلت التلقيح يف اللغة 

واللواقح من الرياح اليت حتمل الندى مث متُجه . 1حها لُقحاًاللٌقاح فهي القح، من لواقح وإلقاح النخلة تلقي
وأصل اللقاح .  2﴿ وأرسلنا الريح لواقح ﴾:قال تعاىل. يف السحاب فإذا اجتمع يف السحاب صار مطراً

.3يف اإلبل مث استعري يف النساء فيقال لقحت املرأة إذا محلت
يوان املنوي ببويضة املرأة بطريقة صناعية أي على التقاء احلاصطالحياًيطلق التلقيح االصطناعي 

وبناء على ذلك يطلق على وضع احليوانات املنوية يف اجلهاز . بغري االتصال اجلنسي املباشر بغرض احلمل
إدخال مين رجل يف :" ويعرف بأنه. 4التناسلي للمرأة، أو إخصاب بويضة املرأة بغري الطريق الطبيعي

ملراد باإلدخال أخذ السائل املنوي وإيصاله إىل الرحم سواء كان يتوسط وا". رحم امرأة بطريقة آلية
ذلك وضعه يف وعاء خمتربي تلقح فيه بويضة املرأة مباء الرجل مث إدخاهلا يف رحم املرأة، أو قذف املين 

م ودخلت 1992طفل ولدوا ذه الطريقة حىت عام 125علي البار أنه يوجد يف مصر ما ال يقل عن كما ذكر الدكتور حممد...=
.55.صاملرجع السابق، أمحد حممد لطفي أمحد، :مقتبس عن.1986هذه التطبيقات حيز التنفيذ يف مصر ابتداء من عام 

اجلزء األول، دار ، الطبعة األوىل،"القاموس احمليط"ي الشريازي الشافعي،اإلمام جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الفريوزباد-1
.232.، صم1995-ه1415لبنان، الكتب العلمية، بريوت،

. 22.سورة احلجر، اآلية-2
.579.، صاجلزء الثاين، املرجع السابقا بن منظور، لسان العرب، -3
.59.صاملرجع السابق،أمحد حممد لطفي أمحد، -4
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بالتنكري ليشمل الزوج بالنسبة لزوجته "الرجل"ولفظ . مباشرة يف رحم امرأة بواسطة حقنة أو حنوها
1.فهو شامل للزوجة بالنسبة للزوج أو لغريها" امرأة"الزوج بالنسبة المرأة أخرى وكذلك لفظ وغري

أما املوقف التشريعي من تعريف التلقيح االصطناعي فهناك من أعطى تعريفاً له وآثر البعض ترك 
. هذه املهمة للفقه باعتباره أوىل باالختصاص، واقتصر البعض اآلخر على ذكر الشروط

ومل يضع املشرع املصري تعريفاً عاماً لإلجناب االصطناعي، وعلى جه سارت غالبية 
:التشريعات العربية وذلك لتخوفه من الوقوع يف أحد األمرين

.عدم وضع تشريع دقيق منضبط لإلجناب االصطناعي·
.حداثة هذه املسألة مما أدى إىل عدم اكتماهلا لدى الفقه·

يف جامع اجتهد الفقه يف مصر وقام بوضع تعريفات متعددة له حيث ونظراً لعدم وجود تعر
اإلجناب :"ينظر كل فقيه إىل اإلجناب االصطناعي من زاوية خاصة به ومن أهم هذه التعريفات

عملية جترى لعـالج حـاالت العقم عند املرأة وذلك بالتحقق من إدخال احليوان " هو "  االصطناعي
ويـرى . 2"شخص أجنيب يف عضوهـا التناسلي بغري اتصال جنسياملنوي الزوج إىل زوجته أو

وسيلة يتمكن الـطبيب مبقتضاها من أخذ احليوانـات املنوية حية " أن التلقيح االصطناعي هو 3البعض
من الرجل وتوصيلها إىل بويضة الزوجة، حىت تتم عملية التـلقيح واحلمل داخل رحم الزوجة، و بعد 

".م الوالدة اكتمال منو اجلنني تت
، فهي أن يأخذ الطبيب عينة من احليوانات املنوية للرجل، كما تؤخذ بويضة أطفال األنابيبأما 

من الزوجة، و يضعها يف مكان يشبه الرحم متاما يف درجة احلرارة و مجيع ظروفه، و بعد التأكد من إمتام 
يكتمل منو اجلنني وتتم عملية عملية التلقيح، تزرع البويضة امللقحة داخل رحم هذه الزوجة حىت

عند تعريفه للتلقيح االصطناعي يصف العملية اليت يتم ا هذا األخري فهو أن 5وجند البعض.4الوالدة
تأخذ احليوان املنوي وتزرع يف مهبل الزوجة، وهو نفس الذي حيصل يف حالة املباشرة الطبيعية بني 

،2006دار البشائر اإلسالمية، بريوت، لبنان، ،علي حمي الدين القره داعي، علي يوسف احملمدي، فقه القضايا الطبية املعاصرة، الطبعة الثانية-1
. 565.564.ص

2 - De Gooman -  van  Kan (A.M), L’insémination artificielle, Recommandation du conseil de l’Europe et
perspectives de réglementation belge, (étude de droit comparé), J.T. 1981,pp.369-381.

.138.سابق، صلأمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع ا: مقتبس عن
دار شتات سعدي إمساعيل الربزجني، املشاكل القانونية النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،-3

.18.، ص2009،للنشر والربجميات، مصر
.374.ص،2001ال توجد بلد النشر،دار اآلفاق العربية،،حسن حسانني، أحكام األسرة اإلسالمية، الطبعة األوىل-4
لد األول، كنوز اشبيليا للنشر ا،، الطبعة األوىل)أطفال األنابيب ( سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام التلقيح غري الطبيعي، -5

.18.املرجع السابق، صسعدي إمساعيل الربزجني،؛ 41.ص،2009والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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ة مبزرقة تزرق ا نطفة الزوج يف املوقع املناسب من الزوجني ال فرق سوى االستعاضة عن عضو الذكور
.1مهبل الزوجة أمام العنق

ومل يتخوف املشرع الفرنسي من وضع تعريف للتلقيح االصطناعي و إن كان اللفظ خمتلف 
و ذلك يف القانون املتعلق باستخدام منتجات اجلسد       " املساعدة الطبية"حيث استخدم لفظ 

املعدل لقانون الصحة العامة 1994جويلية 29ة لإلجناب االصطناعي  الصادر يف واملساعدة الطبي
املساعدة الطبية على اإلجناب كل تصرف سريري أو حيوي " منه بأن 1-215حيث تنص املادة 

يسمح باحلمل ضمن خمرب، نقل اجلنني، التلقيح االصطناعي وكذلك كل وسيلة تتمتع بنفس األثر 
.2"ج السياق الطبيعيوتسمح باإلجناب خار

بلفظ 3مكرر من قانون األسرة45وبالنسبة للمشرع اجلزائري فقد عرب عنه يف نص املادة 
. 4سنأتـي على بياا الحقاالتلقيح االصطناعي ومل يأت على تعريفه بل اكتفى ببيان شروطه اليت 

عصر وأن يستفيد من التقنيات ومن خالل تعديل قانون األسرة تبني أن املشرع قد اختار أن يساير ال
اجلديدة املعاصرة، وأن جيد حال ملعضلة عسر اإلجناب لدى عدد ال بأس به من األزواج فقرر اعتماد 

والستجالء . 5التلقيح االصطناعي كوسيلة من وسائل وطرق إثبات النسب كلما توفرت الشروط
. التعريف أكثر جيدر بنا التعرف على أنواعه

الفـرع الثاين

نواع التلقيــح االصطـناعيأ

ميكن التمييز بني نوعني من التلقيح االصطناعي، نوع جيري على نطاق العالقة الزوجية،   ونوع 
) أوال(جيرى خارج نطاق العالقة الزوجية وكالمها قد يتم داخل الرحم، فيسمى تلقيح اصطناعي داخلي 

). ياًثان( أو يتم خارج الرحم، فيسمى تلقيح اصطناعي خارجي 

و حسيين هيكل، النظام القانوين لإلجناب االصطناعي بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر -1
. 118.، ص2007الربجميات، مصر، 

2 -«  L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la
conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet
équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ». Art. L. 152-1. Loi no 94-654.

.املتضمن قانون األسرة اجلزائري11/6/1984الصادر يف 84/11املعدل و املتمم للقانون رقم 2005يوليو27املؤرخ يف 02-05األمر -3
.هذه الرسالةوما بعدها من207أنظر الصفحة -4
.103.ص،2007،عة و النشر و التوزيع، اجلزائرالطبلعبد العزيز سعد، قانون األسرة اجلزائري يف ثوبه اجلديد، دار هومة -5
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التلقيـح االصطـناعي الداخـلي : أوالً

يثور التساؤل عن املقصود بالتلقيح االصطناعي الداخلي وصوره، وبالتايل جيدر بنا تقسم هذه 
: العناصر إىل النقاط التالية

I.املقصود بالتلقيح االصطناعي الداخلي.

طريق حقن السائل املنوي يقصد بالتلقيح الداخلي عملية طبية تتمثل يف إخصاب املرأة عن 
أو Fraisكون السائل املنوي طازج يلزوجها أو ألحد األغيار يف املكان املناسب يف املهبل، يستوي أن 

و ـل جناحه يكون أعلى مما لو إن كان النوع األول يفضله األطباء عمال ألن معد1Congeléجممد

.2و عمالً بعض املشاكلكما أن استخدامه يثري قانوناً. سائل منوي جممداستخدم
II.صور التلقيح االصطناعي الداخلي

يتخذ التلقيح الداخلي عدة صور، بالنظر إىل أطراف العالقة الزوجية أو بتدخل الغري، وحال 
:سنتوىل بياا كاآلتـي. حياة الزوجني أو وفاة الزوج

درجة مئوية حتت الصفر، وغاز النيتروجني املسيل، 100وهي عملية حفظ وخزن لألجنة واألحياء التناسلية األخرى حتت درجة تقرب من -1
حفظ اجلنني وبدورها حتفظ احلياة لبويضة خمصبة ألشهر بل لسنوات تكون خالهلا حمفوظة بأمان لتزرع يف وقت الحق يف رحم الوالدة فينمو يضمن

أعلن يف مدينة 1984طفالً بعد إن كان خلية جممدة، وبالفعل فقد حتققت عدة والدات طبيعية ألجنة كانت جممدة لفترات متباينة ففي عام 
باستراليا عن مولد طفل أنابيب يف العامل بعد أن كان جنيناً جممداَ ملدة شهرين وذلك مبساعدة املركز الطيب للمدينة، ومل تقتصر  عمليات ملربون 

1985التجميد على جمرد األجنة بل تعدى ذلك إىل باقي اخلاليا التناسلية كاحليمن والبويضة بصورة منفصلة، ففي استراليا نفسها، مت يف سنة 
.81.80.صاملرجع السابق،سعدى امساعيل الربزجني، . مبدينة أدوليد إخصاب بويضة بعد أن مت جتميدها سابقاً

،حممد املرسي زهرة، اإلجناب االصطناعي أحكامه القانونية و حدوده الشرعية، دراسة مقارنة، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة مصر-2
.21.، ص2008

:إىل التلقيح االصطناعي الداخلياألسباب الداعية
.ضعف احليوانات املنوية لدى الزوج فيجمع املين ويركز ويتم إدخاله إىل داخل الرحم يف فترة اإلخصاب لدى الزوجة-أ

.إذا كانت محوضة املهبل تقتل احليوانات املنوية للزوج بصورة غري اعتيادية-ب
.والزوجةإذا كان هناك تضاد مناعي بني خاليا الزوج-ج
).عدم القدرة على اإليالج(إذا أصيب الزوج باإلنزال السريع أو العنة -د
.إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج احليوانات املنوية-ـه
عقم، فتؤخذ دفعات من املين ويستدعي ذلك العالج باألشعة والعقاقري اليت تؤدي إىل ال) سرطان(إذا أصيب الزوج مبرض خبيث -و

:التلقيح االصطناعي، حبث منشور على اإلنترنت على موقع دار الغزايل، تاريخ االطالع. فظ مث تلقح الزوجة يف الوقت املناسبوحت
page?/ps.alghazali.www://http:  املوقع27/8/2009

http://:@www.alghazali.ps/?page
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التلقيح االصطناعي الداخلي بني الزوجني: الصورة األوىل.1
قيح عن طريق نقل احليوان املنوي الزوج إىل زوجته وهو عملية طبية تتمثل يف إخصاب هو التل

ويساعد هذا النوع من التلقيح على اإلحتاد . املرأة عن طريق نقل السائل املنوي لزوجها إىل رمحها
يعي بني الطبيعي بني البويضة والسائل املنوي، وميكن تشبيه هذا النوع بالتلقيح الناتج عن اجلماع الطب

:ويتخذ التلقيح الداخلي بني الزوجني ثالث حاالت هي1الزوجني
)حال احلياة(التلقيح االصطناعي الداخلي بني الزوجني يف ظل احلياة الزوجية : احلالة األوىل.أ

هو استدخال ماء الزوج إىل داخل بوق رحم زوجته، بوسيلة طبية ليتحد مع بويضتها حال قيام 
.وذلك الستحالة التلقيح الطبيعي، أو اإلجناب الطبيعي ألي سبب من األسبابالعالقة الزوجية، 

التلقيح االصطناعي الداخلي بني الزوجني بعد وفاة الزوج: احلالة الثانية.ب
يقصد بذلك أن تأخذ احليوانات املنوية أثناء احلياة الزوجية وقبل الـموت، وحيتفظ ا يف بنوك 

ء احلياة الزوجية باملوت تعمد الزوجة إىل استرجاع احليوان املنوي وإجراء احليوان املنوي، وبعد انتها
.التلقيح ليتم هلا احلمل واإلجناب حبيوانات الزوج بعد الوفاة قد تكون أثناء العدة أو بعد انتهائها

.املسجوناملسافر والتلقيح االصطناعي الداخلي للزوج : احلالة الثالثة.ج
يح االصطناعي إذا كان الزوج حمكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طويلة يتم االلتجاء إىل التلق

فاإلجناب من احلقوق . املدى مما حيتمل معه أن يفقد احملكوم عليه أو زوجته القدرة على اإلجناب
الشخصية اليت نصت عليها املواثيق الدولية، وبعض الدساتري والقوانني احلديثة فال جيوز حرمان احملكوم 

حقه يف اإلجناب؛ ألن ذلك يؤدي إىل الزيادة يف جسامة هذه العقوبة، وهو ما يتعارض مع عليه من
.2قاعدة شرعية اجلرائم و العقوبات

التلقيح االصطناعي الداخلي بتدخل الغري: الصورة الثانية.2
يقصد به استدخال ماء رجل إىل بوق رحم امرأة أجنبية عنه قد تكون زوجة أو أرملة لرجـل                  

د تكون مطلقة صاحب املاء، و قد تكون بكراً، أو باستعمال بويضة غري الزوجـة أو بويـضة              قآخر، و 
.وسنبني هذه احلاالت بالتفصيل. ملقحة من متربعني

ء بني التجرمي و اإلباحة، دراسة مقارنة، بني الشريعة اإلسالمية و القانون املصري، رسالة نقل و زراعة األعضا، ياسر حسني حسني عطية-1
.250.جامعة اإلسكندرية،  ص،دكتوراه

.196.صاملرجع السابق، ، ...مروك نصر الدين، التلقيح االصطناعي-2
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التلقيح االصطناعي الداخلي باحليوان املنوي رجل غري الزوج: احلالة األوىل - أ
أو بغري مقابل، وحيفظ يف ثالجـات        يف هذه احلالة يؤخذ احليوان املنوي من مانح مبقابل مادي         

مئوية حتت الصفر وذلك بعد فحص املانح، للتأكد         180ºخاصة بواسطة النتروجني السائل عند درجة       
من خلوه من األمراض اجلنسية كاإليدز والزهري وغريها ويعطى ذلك احليوان املنـوي بعـد تـصفيته         

.1وتبويبه للنساء الالئي يرغنب يف اإلجناب
التلقيح االصطناعي الداخلي ببويضة امرأة غري الزوجة: انيةاحلالة الث-ب

يتم بتلقيح ماء رجل غريب عنها، ويف اليوم اخلامس يتم غسيل الرحم، وإذا مت العثـور علـى                  
.2البويضة امللقحة تأخذ وتغرز يف رحم الزوجة العاقر

ضة امرأة غري الـزوج و  التلقيح االصطناعي الداخلي باحليوان املنوي رجل و بوي   : احلالة الثالثة -ت
الزوجة

يتم بتلقيح امرأة متربعة مباء رجل متربع، ويف اليوم اخلامس يتم غسل الرحم، وتأخذ البويـضة                
.3امللقحة وتغرز يف رحم الزوجة العاقر

التلقيح االصطناعي الداخلي المرأة غري متزوجة: احلالة الرابعة-ث
تزوجة فيـأخذ احليوان املنـوي مـن متـربع        إذا كـانت املـرأة الراغبة يف اإلجناب غري م       

.وحيقـن يف بـوق رمحها
"طفل األنبوب"التلقيح االصطناعي اخلارجي :ثانياً

مث بيان صوره " أطفال األنابيب" يتعني بيان املقصود بالتلقيح الصناعي اخلارجي، أو كما يسمى 
:فيما يلي

I.املقصود بالتلقيح االصطناعي اخلارجي
ه تلقيح بويضة املرأة مباء الذكر خارج جهازها التناسلي فـإذا مـا مت التلقـيح              هو الذي يتم في   

.4أعيدت البيضات امللقحة إىل رحم املرأة

.135.حسيين هيكل، املرجع السابق، ص-1
.14.، ص2007، مصر،األرحام بني احلظر و اإلباحة، درا الفكر اجلامعي، اإلسكندريةحسيين حممود عبد الدامي، عقد إجارة-2
.18.، صنفس املرجع-3
.113.أمحد حممد لطفي أمحد، املرجع السابق، ص-4

:األسباب الداعية إىل التلقيح االصطناعي اخلارجي
.ياً، وهذا أهم األسبابأ ـ قفل أو إصابة األنابيب يف اجلهتني وفشل حماولة إصالحها جراح

.ب ـ حدوث انتباذ يف بطانة الرحم
).الزوجة(ج ـ حدوث تضاد مناعي يف جهاز املرأة التناسلي 
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وظهرت أول النتائج واآلثار عن استخدام هذه الطريقة بنجاح هذه العملية وظهـور الطفلـة               
و  باتريك ستيتو طة الطبيب   بواس أولد هام يف مستشفى   1978جويلية   25الربيطانية لويزا براون يوم     

.1روبرت ادواردزالفزيولوجي 
II.ويتخذ عدة صور تتمثل فيما يليصور التلقيح االصطناعي اخلارجي :

التلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجني : الصورة األوىل.1
وهو أن تسحب احليوان املنوي من الزوج وبويضة من الزوجة ويتم التلقيح خارجياً مث تـزرع                

ة امللقحة يف رحم الزوجة وذلك يف حالة وجود عاهة بأن تكون قناة فالوب مسدودة كما حيدث                 البويض
:لبعض النساء، و يتخذ بدوره ثالثة حاالت هي

التلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجني حال احلياة الزوجية : احلالة األوىل- أ
ويتم تركهما معاً يف وسط مالئم حـىت      وهنا يكون احليوان املنوي للزوج والبويضات األنثوية لزوجته       

.2يتم اإلخصاب، مث تزرع البويضة املخصبة داخل رحم الزوجة لتعلق يف جداره و تنمو
التلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجني بعد وفاة الزوج: احلالة الثانية-ب

إمكانية جتميد هو استخدام احليوانات املنوية للزوج بعد وفاته، إذ توصلت الدراسات العلمية إىل          
تلك اخلاليا اإلنسانية لفترة معينة تسبق حتللها، وتبقى خالهلا صاحلة لإلخصاب وهنالك حاالت يتم فيها       

.3التلقيح اخلارجي ومن مث احلمل بعد وفاة الزوج
التلقيح االصطناعي اخلارجي بتدخل الغري: الصورة الثانية.2

وجية هلا حاالت متعددة، والقاسم املشترك بني       تقنية اإلخصاب اخلارجي خارج إطار العالقة الز      
هذه احلاالت مجيعها هو عدم وجود عقد زواج يربط بني الرجل صاحب احليـوان املنـوي والزوجـة         

، وتتمثـل هـذه     4فاإلخصاب هنا يكون بواسطة ماء أحد األغيار متربع للـزوجني         . صاحبة البيضات 
:احلاالت يف

).الزوج(د ـ حدوث تضاد مناعي يف جهاز الرجل التناسلي 
).اخل…قلة املين ـ قلة احلركة ـ كثرة احليوانات املنوية امليتة(هـ عيوب شديدة يف مين الزوج 

.باب جمهولة لدى الرجل أو لدى املرأة تسبب قلة اخلصوبةو ـ أس
التلقيح االصطناعي، حبث منشور على اإلنترنت على موقع دار الغزايل، تاريخ . ز ـ إفرازات عنق الرحم املعادية للحيوانات املنوية

http://www.alghazali.ps/?page:  املوقع27/8/2009االطالع 
.201.صالسابق، املرجع، ...يح االصطناعي مروك نصر الدين، التلق-1
.263.حسيين هيكل، املرجع السابق، ص-2
.194.السابق صاملرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح االصطناعي -3
.262.، املرجع السابق، صياسر حسني حسني عطية-4
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ارجي باحليوان املنوي رجل غري الزوجالتلقيح االصطناعي اخل: احلالة األوىل- أ
تتم هذه الطريقة بالتلقيح خارج الرحم بويضة امرأة باحليوان املنوي لشخص آخر غري زوجهـا               

فالزوج ليس لديه القـدرة علـى       . يسمى املانح، يتم اختياره بناء على خصائص عضوية ونفسية معينة         
فقط دون األب الذي يقتصر دوره على إعطاء         اإلخصاب، والولد يف هذه احلالة يكون ابن حقيقي لألم        

.1امسه للولد، ليكون بذلك أباً اجتماعياً
التلقيح االصطناعي اخلارجي ببويضة امرأة غري الزوجة: احلالة الثانية-ب

وهي أن يتم نقل نطفة الزوج ونقل بويضة من امرأة أجنبية أي ليست بزوجته، مث يتم التلقـيح                  
ضة امللقحة يف رحم الزوجة، وذلك إلصابة الزوجة بعاهة يف املبـيض فـال       اخلارجي وبعدها تزرع البوي   

.يقوم بتكوين البويضة
التلقيح االصطناعي اخلارجي باحليوان املنوي رجل و بويضة امرأة غري الزوج و            : احلالة الثالثة -ت

الزوجة
صـاحلة  وتستخدم هذه الطريقة يف حالة عقم الزوجني متاماً وهي تعتمد على انتـزاع بويـضة        

اإلخصاب من مبيض امرأة غري الزوجة مث تلقح باحليوان املنوي رجل آخر غري الزوج وتوضع يف أنبوبـة         
.2حىت تتم عملية التخصيب وتزرع بعد ذلك البويضة امللقحة يف رحم الزوجة

التلقيح االصطناعي اخلارجي المرأة غري متزوجة: احلالة الرابعة-ث
جناب غري متزوجة، فتأخذ منها بويضة وحيوان منوي من متربع          والفرض هنا أن املرأة راغبة اإل     

معلوم للمرأة غري   ) الرجل(وقد يكون املتربع    . ويتم تلقيحهما خارجياً وتزرع البويضة امللقحة يف رمحها       
.3املتزوجة أو غري معلوم هلا، وترجع هذه احلالة إىل رغبة املرأة يف اإلجناب مع عدم رغبتها يف الزواج

التلقيح االصطناعي اخلارجي يف صورة استئجار األرحام: خلامسةاحلالة ا- ج
من ضمن التقنيات والوسائل املستحدثة يف جمال األم البديلة   يعترب استئجار األرحام أو ما يسمى       

فالرحم املستأجر يعين استخدام رحم امرأة حلمل لقيحة مكونة مـن نطفـة رجـل              . اإلجناب الصناعي 
فتحمل اجلنني مث تلده مث يتوىل الزوجان رعاية ذلـك           -باً ما يكونا زوجني   وغال -وبويضة امرأة أخرى  

:يف حالتني5، وميكن إمجال صور استئجار األرحام4املولود، ويكون ولدا قانونياً هلما

.202.سابق، صالاملرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح االصطناعي -1
.  259.سيين هيكل، املرجع السابق، صح-2
.261.، صنفس املرجع-3
.341.، صحسيين هيكل، املرجع السابق-4
:ودوافع التلقيح االصطناعي يف صورة استئجار األرحام ما يلي-5
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لذا يلجـأ إىل  . تكون الزوجة غري قادرة على إنتاج البويضة وال على حدوث احلمل يف رمحها    ·
تلقيحها صناعياً مبين الزوج مث ترد اللقيحة إىل رحم املرأة ويف هذه             أخذ البويضة من املرأة ليتم    

وحاملة هلا حىت تلد الطفـل الـذي تعهـدت          منتجة للبويضة   احلالة تسمى املرأة املستأجرة     
.1بتسليمه إىل الزوجني املتعاقدين معها على احلمل حلساا

رة على محل اجلنني داخل رمحها      تكون فيها الزوجة قادرة على إنتاج البويضة ولكنها غري قاد         ·
لذا يتم تلقيح بويضتها مبين الزوج خارج الرحم، وبعد متام التلقيح حتقن داخـل رحـم األم                 
املستأجرة لتحمله وتلده مث تتعهد بتسليمه إىل الزوجني املتعاقدين معها على احلمل حلـساما              

. 2فقطحاملة وتعترب املرأة املستأجرة يف هذه احلالة 
قهاء القانون تكييف العقد بني األم املستأجرة والزوجني ألنه يقترب إىل حد مـا مـع      وحاول ف 

عقود كثرية من بينها عقد البيع وعقد اإلجيار وعقد املقاولة إال أن االختالف بني عقد استئجار الـرحم     
عقـد  وهذه العقود تنطلق من فكرة أن اإلنسان ال ميكن أن يكون ضمن قائمة األشياء كما هو يف حمل            

( ويف عقد املقاولـة     ) االنتفاع بشيء لقاء أجر معلوم    ( ويف عقد اإلجيار  ) شيء أو حق مايل آخر    ( البيع  
وبعد بيان أنواع التلقيح وصوره وحاالته يثور التـساؤل عـن مـدى             . 3)صنع شيء أو القيام بعمل    

مشروعية هذا التدخل الطيب ؟  
املطلب الثاين

مشروعية التلقيح االصطناعي
د البويضة امللقحة من أهم املنتجات البشرية على اإلطالق وأكثرها خطورة وحساسية إذا ما              تع

فإن دراسة عمليات نقل هذه العناصـر اآلدميـة         . أصبحت حمالً للممارسات الطبية والعلمية املستحدثة     
ض أهـم   بغرض التغلب على مشكلة العقم رمبا ألغراض علمية وجتارية حمضة ما حيقق الغاية من استعرا              

اجلوانب و املشكالت القانونية واألخالقية اليت تثريها ولعل ذلك يرجع إىل ما  تنطـوي عليـه هـذه                   

.عقم املرأة لعدم خلق رحم فيها أو استئصاله أوبه عيوب أو حنو ذلك·
.ال يثبت احلمل حىت ايته ملرض ا·
.لترفه بأن تفضل أن تبقى رشاقتها وحيويتهاا·

-نايف بن عمار آل وقيان، استئجار الـرحم   . احلفاظ على مكانتها يف اتمع ،كأن تكو ن صاحبة منصب مهم يف اتمع وغري ذلك من األسباب                
ــه ــه-حقيقت ــالع    -دوافع ــاريخ االط ــت، ت ــى اإلنترن ــشور عل ــث من ــه، حب ــع5/20.ص31/8/2009: حكم : املوق

http://faculty.ksu.edu.sa/26616/DocLib1/%D8.doc
.353.سابق، صالرجع امل،حبيبة سيف سامل راشد الشامسي-1
.354.سابق، صالرجع امل،حبيبة سيف سامل راشد الشامسي-2
.349-346.نفس املرجع، ص-3
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املمارسات من اصطدام ومساس بأكثر األمور حرمة وأشدها حساسية لدى الفرد واتمع علـى حـد               
ومـن مث   . 1اسواء، وهي تلك اليت تتعلق باألعراض وقدسيتها واألنساب وحرمتها وعدم جواز اختالطه           

) الفـرع األول  ( يتوجب علينا التعرف على مشروعية مثل هذه التدخالت الطبية احلديثة قضاءا وقانوناً             
).الفرع الثانـي( ومشروعيته يف الفقه اإلسالمي 

الفرع األول
ح االصطناعي يف القضاء والقانون ـيمشروعية التلق

مث موقف املشرع اجلزائري ) أوالً( املقارن حناول يف هذا الفرع بيان موقف كل القضاء والقانون
).ثانياً( 

موقف القضاء والقانون املقارنني: أوالً
ذهبت بعض احملاكم الفرنسية إىل القول بأن التلقيح االصطناعي يعترب إجراء غري أخالقي يعطي 

يف18832يف سنة " بوردو" فقد قضت حمكمةLa divorce للزوج حق طلب االنفصال اجلسماين
قضية تتلخص وقائعها أن طبيباً رفع دعوى للمطالبة بأتعابه مقابل قيامه بإجراء عملية تلقيح صناعي عن 
طريق نقل مين الزوج إىل العضو التناسلي لزوجته، وكان الزوجان قد أقاما دعوى تعويض فرعية على 

بعدم مشروعية ورفضت احملكمة طلب الطبيب وقضت. أساس أن هذا التدخل مل يسفر عنه أي نتيجة
.3هذه العملية ألا تشكل خطراً اجتماعياً

أكدت فيه كراهة هذه الوسيلة 4"ليون"صدر قراراً من حمكمة استئناف 1956ماي 28ويف 
إن عجز الزوج جنسياً، ال يربر إحلاح زوجته عليه باللجوء إىل تلقيحها منه صناعيا :" لإلجناب، وقالت

ألن موافقته على ذلك ضعف يف طبعه، نشأ عنه قبوله ذه الوسيلة املهينة إلشباع غريزة األمومة فيها؛ 
...".لكرامته

ولقد أدانت أكادميية العلوم األخالقية والسياسية الفرنسية سائر الصور وخمتلف الوسائل اليت 
حليوان توصل إىل التلقيح، غري تلك الصورة اجلائزة واملقبولة شرعاً وهي صورة تلقيح بويضة الزوجة وا

إن هذا النوع من :" والذي جاء فيه1949املنوي لزوجها، وكان ذلك بالقرار الذي اختذته يف مارس 

. 234-233.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-1

2 - Trib. Civ. Bordeaux 27out 1983 Rev. Hest.Medfevrlre, 1955.p37
.2.اهلامش152.حسين هيكل، املرجع السابق، ص: مقتبس عن

. 140-139.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص-3
4- Lyon, 28-5-1956, D.1956 p.646, note Berton.

.2.اهلامش152.حسين هيكل، املرجع السابق، ص: مقتبس عن
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التلقيح ملعاجلة عقم الرجل يثري يف األسرة عقبات كربى من النواحي األخالقية واالجتماعية، من شأا 
. 1..."ةأن جتعلنا نوصى بعدم اللجوء إليه، وحملاذيره النفسية العاجلة واآلجل

مثل هذا إلخصاب، عملية تزوير يف صك الوالدة ألن . كما أدانه عدد كبري من الفقهاء ألسباب قانونية
2.وأن هذا التزوير سوف يستمر حتت غطاء قرينة شرعية

لتحدث -سابقة الذكر- 19943لقد جاءت تشريعات العلوم اإلحيائية الفرنسية الصادرة عام 
ني املمارسات البيوطبية احلديثة بالوجه عام، وما تعلق منها بالبويضات امللقحة ثورة تشريعية يف جمال تقن

وليدة العدم بل هي نتاج للمناقشات الفقهية الدءوبة والواقع أن هذه الثورة مل تأت. على وجه اخلصوص
ثمانينات اليت سادت األوساط القانونية الفرنسية بكافة مستوياا على خمتلف أصعدا وذلك منذ مطلع ال

حيث ما انفك الفقه الفرنسي منذ ذلك الوقت يناقش وجيادل يف مدى ضرورة مواكبة املشرع ما 
استحدث من ممارسات طبية وعلمية جترى ممارستها على أرض الواقع وتنال اجلسم البشري يف أدق 

.4مكوناته وأرقى عناصره
-94وذلك بالقانون رقم .وحلسم النقاش نص املشرع الفرنسي على اإلجناب املساعد صحياً

واملتعلق بالتربع واالستفادة من عناصر ومنتوجات جسم اإلنسان 1994جويلية29بتاريخ 654
.5وما بعدها1-152واملساعدة الطبية على اإلجناب والتشخيص قبل الوالدة، يف املواد 

قضية عرضت على ولقد منع القضاء الفرنسي فكرة استئجار البطون أو استئجار األرحام يف ال
اليت تأسست يف ستراسبورغ عام Les Gigognes قضاء الدرجة األوىل واليت رفعتها مؤسسة 

وكانت تنشط يف التوسط بني األزواج الذين يعانون من العقم وبني النساء لديهن استعداد 1985

.471.منري رياض حنا، املرجع السابق، ص: مقتبس عن-1
.471.نفس املرجع، ص-2

3 -Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à
l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal

303-300.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-4
بأنه ميكن االستفادة من املساعدة الطبية على اإلجناب إذا حتققت األهداف الطبية 654-94من قانون 2-152ومثال ذلك تشري املادة -5

لالستفادة من املساعدة الطبية لإلجناب إال إذا كانت دف وباحترام الشروط املفروضة يف القانون، وال ميكن قبول الطلب العائلي إلحدى األسر 
.لعالج العقم، الذي تأكد طابعه املرضي، أو جتنب نقل مريض خطري جداً إىل الطفل

لعقم وال ميكن االستفادة من املساعدة الطبية على اإلجناب إال ألسرة مؤلفة من رجل وامرأة على قيد احلياة، ويف سن اإلجناب وأن يتم إثبات ا
.شتركة ملدة ال تقل عن سنتنياملرضي طبياً، وجيب أن يكونا متزوجني أو بإمكام إحضار الدليل على حيام امل

« L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle
peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'entant d'une maladie d'une particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter
la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à
1'insémination » Art. L 152-2. Loi no 94-654.
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لكن حمكمة لتأجري أرحامهن، وقد أيدت حمكمة الدرجة األوىل هذه املؤسسة وقضت مبشروعية عملها 
.1قضت بعدم مشروعية نشاط التوسط لتأجري األرحامAix-En Provenceاالستئناف 

15/5/19902ويف قضية أخرى حاولت حمكمة استئناف باريس يف قررا هلا صادر بتاريخ 

. خمالفة بذلك حكم حمكمة باريس) تأجري الرحم ( االقرار بصحة تبين أطفال مولودين ذه الطريقة 
األمومة بالنيابة باعتبارها تعبرياً حراً عن اإلرادة واملسؤولية " مة االستئناف قرارها على أن وأسست حمك

ولكن حمكمة النقض ". الفردية للذين يتفقون عليها دون أية اهتمامات نفعية، جيب اعتبارها مشروعا
ار صادر هلا يف نقضت قرار حمكمة استئناف باريس يف قر) اهليئة العامة( ) C-Cassation(الفرنسية 

أن العقد الذي بواسطته تلتزم امرأة ولو تربعاً أن يزرع يف رمحها " وجاء يف حيثياته31/5/19913
وأن حتمل جنيناً ألجل أن تتنازل عنه منذ والدته خيالف مبدأ معصومية جسم اإلنسان ومبدأ عدم 

وأسست . على نظام التبينوتضيف أن هذا اإلجراء يعترب حتايال". إمكان املساس باألحوال الشخصية
.من القانون املدين) 353،1128،6( احملكمة قرارها على املواد 

ويف قضة أخرى قضت حمكمة استئناف بواتييه بالتبين البسيط لزوجة األب من طفلته الناجتة عن 
الذي أكدت 1994أمام حمكمة النقض سنة قرار ، وطعن يف ال1992احلمل باإلنابة وذلك يف عام 

على ما سبق أن قضت به من عدم شرعية احلمل باإلنابة، على أساس خمالفة للمواد السابقة الذكر فيه
.4من القانون املدين الفرنسي

من القانون املدين الفرنسي واملضافة بالقانون 7-16وحسم القانون الفرنسي املسألة بنص املادة 
، فأي 5تناداً إىل عدم مشروعية احمللاليت نصت على عدم مشروعية استئجار األرحام اس653–94

.اتفاق حول اإلجناب أو احلمل لصاحل الغري يكون مرفوضاً
وعلى نقيض توافر التنظيم السابق لوسائل اإلخصاب االصطناعي يف التشريعات الفرنسية فقد 

كل موضوعاً بدا القانون املصري خاليا كلية من أية نصوص تعاجل تلك املستجدات اإلجنابية، رغم أا تش
حيويا وخطريا ملساسها بقيم اتمع اإلسالمي ومفاهيمه الدينية، مما يستلزم حتديد ضوابطها، وتنوير 

وإىل أن جييء الوقت الذي يصدر فيه املشرع املصري قانونا ينظمها، وقيام هذا التشريع بإحاطة . أحكامها
مية والقواعد العامة للقانون املصري ملواجهة كل اجلوانب املتعلقة ا، فإنه يعتد بأحكام الشريعة اإلسال

.369، 366.سابق، صالرجع امل،الشامسيحبيبة سيف سامل راشد : مقتبس عن. 1985عامAix-En Provenceحمكمة استئناف -1
.157.سعدي إمساعيل الربزجني، املرجع السابق، ص: مقتبس عن. 15/5/1990قرار حمكمة استئناف باريس الصادر بتاريخ -2
.157.سعدي إمساعيل الربزجني، املرجع السابق، ص: مقتبس عن.31/5/1991قرار حمكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ -3
.192.حسين حممود عبد الدامي، املرجع السابق، ص: مقتبس عن.1994قرار حمكمة النقض الفرنسية الصادر يف -4

5 - « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».Art 16-7, code
civil.
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هذا النقص التشريعي واليت لن يعتد ا من الناحية العملية؛ ألنه ال ميكن توقيع أية إجراءات جنائية ا 
ونستشف موقف القانون املصري من . لردع حماولة خرقها من جانب الطبيب، أو املريض على السواء

.ما يليحاالت التلقيح االصطناعي يف 
يف إطار العالقة بني الزوجني فالقانون ال يعول على اتصال اجلنسي يف حد ذاته، وإمنا على نتيجة 

فمىت مت إدخال احليوان املنوي للزوج يف العضو التناسلي للزوجة بقصد . هذا االتصال وهو احلمل
ه بالتلقيح الناتج عن عالقة عالجها، فإن التلقيح االصطناعي الذي حيقق ذلك يعترب مشروعاً، وميكن تشبيه

.1جنسية عادية بني الزوج وزوجته
وال بد من النص على ضوابط ونصوص معينة حتكم هذه التقنية، مع فرض عقوبة معينة يراها 

فمختلف التجاوزات والرغبات ال ميكن تتبع مرتكبيها باجلزاءات اجلنائية . املشرع ملخالفة هذه الضوابط
لسابق، وال يبقى سوى اجلزاء املـدين الذي ميكن تـوقيعه على املسؤول الـذي نظراً للفراغ التشريعي ا

. أحلق ضرراً بالغري تأسيساً على االتفاق املربم بينهما أو اعتماداً على خمـالفة الواجبات القانونية السابقة
ت شروط لذا فإنه يشترط لـلجوء إليها من وجهة نظر القانون املصري ويف ظل افتقاده لتنظيمها ذا

.وضوابط املعتمدة شرعاً يف سبيل تلك التقنيات التناسلية
أما بالنسبة ملوقف فقهاء القانون املصريني فأغلبهم يقولون باملشروعية التلقيح االصطناعي 
الداخلي بني الزوجني، وأن الطفل املولود من هذه الطريقة، هو طفل شرعي مثله مثل أي طفل جاء نتيجة 

.2ية بني الزوجني، ويكون له ما لألبناء الشرعيني من حقوق وواجباتعالقة جنسية عاد
أنه إذا أخذ احليوان املنوي للزوج برضاه الثابت قبل وفاته، 3وأكد جانب من الفقه املصري

احلق يف إمتام مشروع اإلجناب، وذلك ) األرملة(ومات مصراً على رغبته يف اإلجناب، فإنه يكون للزوجة 
ها، دون موافقة ورثة زوجها؛ ألا يف هذه احلالة تكمل مشروع اإلجناب الذي بدأته برفقة بأن يتم تلقيح

.زوجها قبل وفاته، وبالتايل ينسب املولود إليه، إذا مت العمل بالنجاح
ولو –فيقول بعد اجلواز النقضاء عقد الزواج بوفاة الزوج، فال حيق للزوجة 4أما االجتاه الراجح

أن تلقح نفسها بعد الوفاة؛ ألن -وفاته على عملية التلقيح الصناعي مبنيه عقب وفاته وافق زوجها قبل 

.259-252.سابق، صعطية، املرجع الحسنيياسر حسني-1
.60.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص-2
،1985،توفيق حسن فرج، التنظيم القانوين لطفل األنابيب، ندوة اجلمعية املصرية للطب والقانون حول أطفال األنابيب، اإلسكندرية، مصر-3

، 2001نني الوضعية، دراسة مقارنة، ال توجد دار النشر، ؛ شوقي زكريا الصاحلي، التلقيح الصناعي بني الشريعة اإلسالمية والقوا95.ص
.211-210.حسيين هيكل، املرجع السابق، ص؛ 57.ص

؛ طارق عبد املنعم حممد خلف، املرجع السابق، 105؛ أمحد حممد لطفي أمحد، املرجع السابق، ص212.حسيين هيكل، املرجع السابق، ص-4
. 82.ص
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وإقراره أو موافقته ليس . العالقة الزوجية قد انقضت بالوفاة، ومل يعد الزوج املتوىف صاحب حق أو صفة
طليقته مبنيه؛ إذ هلا أدىن أثر شأنه يف ذلك مكن طلق زوجته طالقاً بائنا فليس له أن يوافق على أن حتمل 

ومل تعرض على قضاء املصري حالة صرحية مبناسبة اإلخصاب االصطناعي . 1يعد هذا يف حكم الزنا
الداخلي بتدخل الغري بني الزوجني، فذلك أمر مرفوض دينيا وأخالقيا، ومل يقر الفقه املصري وسيلة 

جي، كما ال يعتد برضا الزوجني التلقيح االصطناعي الداخلي بتدخل الغري، حىت ولو كان الغرض منه عال
.بإجراء هذا النوع من التلقيح ألنه رضاء غري صحيح

ولقد أصدرت الندوة العلمية حول األساليب العلمية والطبية احلديثة والقانون اجلنائي اليت 
توصيات تدين هذا النوع من التلقيح، وتطالب املشرع 1994عقدت بكلية احلقوق جامعة القاهرة سنة 

يعد غري مشروع التلقيح الذي جيري خارج "رعة التدخل التشريعي والنص على جترميه حيث جاء ا بس
نطاق العالقة بني الزوجني أياً كان األسلوب الذي أستعمل يف إجرائه، وحيدد القانون العقوبة املقررة، 

االصطناعي الذي وتوقع هذه العقوبة على كل من اشترك يف إجراءه، والطفل الذي يولد من التلقيح 
جرى يف غري نطاق العالقة بني الزوجني، يعترب طفال غري شرعي، وتطبق عليه األحكام اليت يقررها القانون 

وبعد التعرف على موقف القضاء والقانون املقارنني يثور التساؤل عن موقف ". لألبناء غري الشرعيني
؟ املشرع اجلزائري إزاء التطور احلاصل يف هذا التدخل الطيب

موقف القـانون اجلــزائري: ثانياً
لقد اعترف املشرع اجلزائري بالتلقيح االصطناعي كتقنية طبية لإلجناب مؤخراً يف التعديل األخري 

وسوف نتطرق إىل موقف أو مسلك 27/2/2005بتاريخ 022-05لقانون األسرة مبوجب األمر 
: ما يليمث مبقتضى هذا التعديل في02-05املشرع قبل تعديل 

I. 02-05مسلك املشرع اجلزائري قبل تعديل .
أن التطور الطيب مل يشمل تأثريه اختالفه عن األطر التقليدية للممارسة العمل الطيب فحسب بل 
أن هذا التطور مل يكن مبعزل عن اإلطار القانونـي نظراً لتشعب املواد القانونية، فإنه ميكن حصر هذا 

على اعتبار أن لعمليات التلقيح االصطناعي أثر بشكل . تأثراً وهو قانون األسرةالتأثري على القوانني األشد
.3مباشر على مسألة الزواج والبنوة

.212.حسيين هيكل، املرجع السابق، ص-1
09املؤرخ يف 11-84املعدل واملتمم للقانون 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 27/2/2005املؤرخ يف 02-05األمر رقم -2

.املتضمن قانون األسرة1984جوان 
.214.السابق، صاملرجع، ...ماروك نصر الدين، التلقيح االصطناعي-3
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04يعترب الزواج هو الوسيلة الطبيعية لإلجناب، وهو أساس النظام االجتماعي كما جاء يف املادة 
ءاً على وجود الزوجية بنص املادة من قانون األسرة، كما نظم قانون األسرة ثبوت النسب الشرعي بنا

الصحيحبالزواجالنسبيثبت":األوىليف فقرا40من قانون األسرة، حيث جاء قي املادة 41و 40
33 و32 للموادطبقاالدخولبعدمت فسخهنكاحبكلأوالشبهةبنكاحأوبالبينةأوباإلقرارأو
ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعيا و أمكن " على أنه41وتنص املادة . "القانونهذامن34و

".االتصال ومل ينفه بالطرق املشروعة 
وعليه فإنه طبقاً للتشريع اجلزائري، يبقى الزواج الوسيلة الوحيدة لإلجناب يف اجلزائر طبقا 

اإلجناب وهذا معناه أنه ال ميكن أن نتصور إمكانية اللجوء إىل. من قانون األسرة04ألحكام املادة 
لذلك يشترط يف التلقيح االصطناعي وقوعه ضمن رابطة صحيحة . االصطناعي يف غري العالقة الزوجية

.حبيث ميكن تشبيهه يف هذه احلالة بالتلقيح الناتج عن اجلماع الطبيعي بني الزوج وزوجته
II. 02-05مسلك القانون اجلزائري مبقتضى تعديل

وال يعين األسرة،قانونمن41 يف املادة"االتصالمكنأ" عبارةأورداجلزائرياملشرعإن
بأبيه،الولدنسباستلحاقطرقمناجلنسي بل هي طريقةحدوث االتصالذلك أن املشرع اشترط

.احلديثةكالوسائلأخرى للحمل يف غري التلقيح الطبيعيوسائلوجودال تنفيوهي
التمتعاالبنيستطيعحىتاجلنسياالتصالضرورةاإلسالميالفقهالوال يشترط القانون و

علىاحلمل والذيامتاليتالطريقةعنالنظربصرفمين زوجهامناملرأةحبملهيفالعربةأبيهبنسب
45املادة بنصصراحةاجلزائرياملشرعأجازهالذيالتلقيح االصطناعيأساليببعضأبيحتأساسه
."االصطناعيالتلقيحإىلني اللجوءللزوججيوز" األسرةقانونمنمكرر

املستمداجلزائريقانون األسرةيفبهمعترفالتلقيح االصطناعيأنهومنهاالفهمميكنوما
الدولبعضيفالعمليةهذهعلى سريباالطالعمباح، لكنفهووبالتايلاإلسالميةالشريعةمنألحكامه

اللجوءزوجنيأليميكنهل:تساؤالت مثلعدةرحوتطقاصرةتظهرالفقرةهذهفإنبهأخذتاليت
لديهمثبتالذينلألزواججيوزفقطأموحماولة العالجاملرضيةاحلالةإثباتدوناالصطناعيالتلقيحإىل

؟املنوية احليوانوالبويضاتتالقيمينع منالزوجةأوالزوجعندوجدسواءعيبنتيجةالعقم
تتبعإجراءاتمنالبدأمالطبيبواالتفاق معاملطلوباملبلغتأمنيردمبجإجراؤهيتمأنهوهل

والنصبالتالعب وتفادياملواطننييضمن حقوقالذياألمرطبيةجلنةعلىاملروركضرورةذلكيف
بتحقيقالعنايةببذلملزمونأمالسيمامتامالدى الزوجاملنويةاحليواناتانعداميف حالةكماعليهم
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الشروطاحترامضمانعلىالسهرأخرىجهةجهة، ومنمنهذااحلمل ؟حصولوهيتائجهن
.عنهاأجنيبرجلمباءاملرأةتلقحفالالشرعية

التلقيح -الطبيةاملساعدةأنعلىصراحةنصسابقاإليهتطرقناكماالفرنسيالقانونجند
أو كالأحديفالعقمصفةيشترطفهوبياً وبالتايلطالثابتالعقممعاجلةإىلأساسادف-االصطناعي

بعد التشخيصقبولهأورفضهإماهلمالذيناألطباءفيهاليفصلالطبيةاملساعدةطلبوتقدميالزوجني
.للمرضالطيب

45ولقد أوضح املشرع اجلزائري يف قانون األسرة عدم مشروعية استئجار األرحام بنص املادة 
والتساؤل الذي ". ال جيوز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة:" بقوهلامكرر فقرة أخرية

يطرح هل تسعفنا أحكام الشريعة بقواعدها الكلية ومقاصدها إلضفاء وصف املشروعية على التلقيح 
االصطناعي بكافة صورة وحاالته ؟

الفرع الثاين
ميمشروعية التلقيح االصطناعي يف الفقه اإلسال

منكانوهلذاالسلففقهاءمنأحدومل يطرقهإن موضوع التلقيح االصطناعي موضوع جديد
أن اخلوض يف البحث فيه باالعتماد على مصادر الشريعة جازم، إالحبكم قاطعفيهالبتمبكانالصعوبة

لدىحبوثهيفكبريتقدمإحرازه منمتبعدماواجباأصبحفيهاخلوضإنوقواعدها أمر مطلوب، بل
الطب يفاالختصاصأصحابمنمجاعةقبلمنفيهالبحثاحلديث، واحلل األمثل أن جيريالطب

.1احلكممنإليهينتهونمبافيهيعملمثدينهم،يفاملأموننيمنوالشرع
والتجارباالكتشافاتهلذا املوضوع يأيت كضرورة؛ ألنالشرعياحلكمإن احلديث عن

الوطءدائرةمتجاوزةيوم،بعديوماتتسعجهازه التناسليعناملرءمسؤوليةجعلتاحلديثةالعلمية
املرأةوكذلكمنهخترجاليتاملينقطرةعنمسؤوالالرجلوأضحى.الفاحشةيفالوقوعوعدماحلالل،

يرضاهالنية أمروحسنالتسامحوهلمصريمها ؟ومايوضعان ؟أين.منهاخترجاليتعن البويضة
.2ذلكمعرفة مصريدونخيرجمثمائه،لتحليلالتحاليلخمتربإىليذهبملنالشرع

وهلذه احملاذير جيدر بنا البحث يف احلكم الشرعي هلذا املوضوع وفق املنهجية اليت اخترناها عند 
لنظر ألن حكمه ليس على وترية واحدة إذ تتعدد األحكام با. تقسيم صور التلقيح االصطناعي أو أنواعه

لشرعي للتلقيح االصطناعي يف أطفال األنابيب، حبث مقدم يف اليوم الدراسي املنعقد يف اجلامعة اإلسالمية غزة، كلية ماهر حامد احلويل، احلكم ا-1
-158.ص2004ديسمرب 21املنعقد بتاريخ الثالثاء " التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب بني العلم والفقه" الشريعة والقانون املعنون بعنوان

159 .
.127.إبراهيم موسى، املرجع السابق، صعبد اهللا -2
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لتعدد الصور وما تؤدي إليه كل صورة من نتائج خمتلفة قد توافق القواعد الكلية للشريعة اإلسالمية و 
مث مشروعية التلقيح ) أوالً(والبداية مبشروعية التلقيح االصطناعي الداخلي . مقاصدها أو ختالفها
). ثانياً(االصطناعي اخلارجي 

خلي مشروعية التلقيح االصطناعي الدا: أوالً
وهي الصورة العامة للتلقيح االصطناعي وانقسم الفقهاء يف حكما إىل القائلون باجلواز والقائلون 

.باملنع
I. مشروعية التلقيح الداخلي بني الزوجني

:اختلف الفقهاء إىل اجتاهني، حيث يرى االجتاه األول باملنع وذلك للحجج التالية
اهللا ومشيئته نني الطبيعة ويتعارض مع نصوص القرآن وقدرةقيل إن التلقيح الصناعي يعترب خرقا لقوا.1

يشاء يهب ملن يشاء هللا ملك السماوات واألرض خيلق ما" استنادا إىل قول احلق سبحانه وتعاىل 
.1"يشاء عقيما إنه عليم قديرإناثا ويهب ملن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وجيعل من

.الداخلي ال جيوز وال يعترب وطئاً وال تترتب عليه أحكام الوطءأن التلقيح2يرى بعض الفقهاء.2
أن تعاطي الزوجة للحيوان املنوي أو احليوان املنوي عن طريق آيل بوصل احليوان املنوي إىل رمحها .3

:من زوجها يتناىف مع الدين واستدل على ذلك مبا يلي
﴿ فلما تغشاها محلت : فقد قال تعاىل. شريةأن هذا األسلوب يتناىف مع ما شرعه اهللا ورضيه للب

وقد ورد يف السنة عن . 4﴿ نسائكم حرثٌ لكم فاتوا حرثكم أىن شئتم ﴾: ؛ وقوله تعاىل3محالً خفيفا﴾
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عائشة رضي اهللا عنها قالت

.ناوهذا األسلوب ليس عليه أمر.5"رد 
واملعىن أن نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم ويف أرحامهن يتكون الولد فأتوهن يف موضع 

كما أن التلقيح بني البويضة واحليوان املنوي للزوجني إمنا يتم عن . النسل والذرية وال تتعدوه إىل غريه
. طريق اجلماع

2009أوت 25:العومسؤولية الطبيب، حبث منشور على اإلنترنت على موقع منتديات بيت حواء، تاريخ اإلط... التلقيح االصطناعي-1
http://forum.hawahome.com/newreply.php?do=newreply&p=2460803:املوقع

.164.حسيين هيكل، املرجع السابق، ص. بهويت والشيخ مصطفى الزرقاوهو قول ابن قدامى وال- 2
.189.سورة األعراف، اآلية-3
.223.سورة البقرة، اآلية-4
اإلمام بن احلسني مسلم بن احلجاج ابن مسلم القشري . رواه مسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور-5

.   132.لصحيح، اجلزء اخلامس، ال توجد دار النشر وسنة النشر، صالنيسابوري، اجلامع ا
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.1ريعة اإلسالميةوالتلقيح الذي يتم عن طريق آخر خمالفة لنص اآلية الكرمية وللش
: كما يرون باملنع نظراً للمحاذير الشرعية التالية.4
ال يؤمن أن يناله رائحة من اآلالت اليت ينقل فيها، وقد تكون تلك الرائحة رائحة احليوان املنوي ·

أجنيب، أو أن تؤخذ عينة من شخص وتنسب لشخص آخر، فإذا استبدل عمداً أو خطأ ماء رجل 
.2حتقق هدم احملافظة على النسب وحفظه من ضروريات الشرعأو بويضة امرأة بآخر

﴿ أمل خنلقكم من ماٍء مهني فجعلناه : قال تعاىل. ليس هناك طريقة أوثق وأأمن من الطريقة الشرعية·
.كما يترتب على ذلك من نظر للعورات احملرمة من غري ضرورة معتربة شرعاً. 3يف قراٍر مكني ﴾

تقليل الزواج الشرعي وإىل تقليل النسل السيما مع شدة احلب بني إن التجميع اآليل يؤدي إىل·
.الزوجني مع عقم أحدمها

وماء من الرجل على انفصال كان ذلك بعيداً عن مقصود الشارع ) بويضة(إذا أخذ املاء من املرأة ·
. وتعاليمه

يأ الزوجات كم من إشارة ستكون حول هذه املواليد الصناعية وكم من تساؤل واستفهام ؟ وقد ه·
جماال واسعا للخدش بالقذف والتجريح ؟ وماذا سيكون وضع أمة مشكوك يف أصل بنيتها 

وتكوينها ؟
واحذَرهم : " قال اهللا تعاىل. 4إن الشرع املطهر يوصد كل باب يوصل إىل هذه احملاذير سد للذريعة·

وكفِْتنأَنْ يكِإلَي لَ اللَّهزا أَنِض معب ن5"ع.
إن الرابطة اليت تربط بني الطفل والوالدين تفتقد بعض قدسيتها إذا ما احندر الطفل بغري األسلوب ·

الطبيعي، مع احتمال حصول بعض املشاكل النفسية والصحية من جراء هذه العمليات وتأثريها 
. 6بالتايل على مستقبل الطفل والعائلة

310-309.حبث منشور يف جملة الفقه اإلسالمي جدة، الد الثاين العدد الثاين، ص، أطفال األنابيب،الشيخ رجب بيوض التميمي-1
: املوقع30/8/2009مستخرج من اإلنترنت، تاريخ اإلطالع 

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx
31/8/2009: ، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع ، طرق اإلجناب يف الطب احلديث وحكمها الشرعيبكر بن عبد اهللا أبو زيد-2

http://saaid.net/book/10/3148.doc :املوقع24/29: ص
.21-20.سورة املراسالت، اآلية-3
.10.السابق، صاملرجعبكر بن عبد اهللا أبو زيد، -4
.49.سورة املائدة، اآلية-5
. 24.صسعدى امساعيل الربزجني، املرجع السابق،-6

http://:@www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx
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قهاء وأكدت على ذلك اامع الفقهية ودور عليه مجهور الفغري أن القائلون باجلواز، وما هو
:اإلفتاء، واعتمدوا يف إباحة هذا النوع من التلقيح على العديد من األدلة

يتصففاجلسمأن العقم ال يعدو عن كونه مرضاً وقد حثت الشريعة اإلسالمية على التداوي،.1
شخصيفوجدإذاوبناء عليه.مرضايعدعنهاواخلروجفسيولوجية،وحاالتعضويةبصفات

-عالج إىلحتتاجحالة مرضيةيعدذلكفإنمعاجلتهاملمكنمنوكاناإلجنابمنمينعهمانع

باألسباب،أخذهوإمناالتسليم بأن العالجضرورةمع-األمراضمنكغريهباعتباره مرضاً
.1بقضاء اهللاألمرأناجلازمواالعتقاد

الصحية يف خمتلف اتمعات، واألوالد نعمة وزينة فالتداوي من إن العقم من املشاكل االجتماعية و.2
.2العقم واجباً إذا ترتب عليه حفظ النفس يف أي من الزوجني

.العقم يقلل من عدد املسلمني ودين اإلسالم حيثّ على اإلجناب والتكاثر.3
لولد النسب يثبت ل-سنفصل فيها يف حينه–اإلجناب بالتلقيح االصطناعي وفق شروطه الشرعية .4

.الشرعي ويترتب عليه مجيع احلقوق الشرعية بني الولد وأبويه
إن فيه دوام األلفة بني الزوجني الرتباطهما بعرى وثيقة تبقي على استمرار الزواج خاصة إذا عرفنا .5

.3أن عدم اإلجناب قد يؤدي إىل الطالق أو التطليق أو تعدد الزوجات
ري زوجها فكما يقول الفقهاء أن يف هذه احلالة لزوم انكشاف وفيما يتعلق بانكشاف املرأة على غ.6

فإذا احتاج الزوجان إىل التلقيح االصطناعي ورغبا فيه معا، أو أراده الزوج . عورة املرأة لغري زوجها
.فيمكن القول باغتفار هذا االنكشاف الضروري اخلاص رعاية هلذه املصلحة

باجلواز جيب أن يلحظ عندئذ أن الضرورة تقدر وإذا قلنا :"مصطفى الزرقاويقول الشيح 
طبيب (أو متمرنة، ال جيوز أن يقوم ا رجل ) طبيبة(بقدرها، وأنه إذا أمكن أن تقوم ذه العملية امرأة 

ألنَّ فقهاء الشريعة يقررون أن انكشاف اجلنس على جنسه عند الضرورة أخف حمذورا من ) أو متمرن
.4"انكشافه على اجلنس اآلخر

قدم استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة مالصفدي، األحكام الشرعية املتعلقة باإلخصاب خارج اجلسم، حبثلبىن حممد جرب، شعبان -1
. 28.ص،2007هـ 1428،املاجستري يف الفقه املقارن، اجلامعة اإلسالمية، غزة

.177.السابق، صاملرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح االصطناعي-2
.131-130.، صالسابقاملرجععبد اهللا إبراهيم موسى، -3
:املوقع13/8/2009:منشور على اإلنترنت، تاريخ االطالعالصطناعي، حبثحكم التلقيح امصطفى الزرقا، -4

 http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
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أن تلقيح الزوجة بذات مين زوجها :" 1980مارس 23أصدرت دار اإلفتاء املصرية فتوى بتاريخ .7
.1..."دون شك يف استبداله واختالطه مبين غريه جائز شرعاً ويثبت النسب

وقرر جملس امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالم إن حاجة املرأة املتزوجة اليت حتمل وحاجة .8
تعترب غرضاً مشروعاً يبيح معاجلتها باألساليب املباحة من التلقيح االصطناعي، وأن زوجها إىل الولد 

األسلوب الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من متزوج مث حتقن يف رحم زوجته نفسها يف طريقة التلقيح 
.2الداخلي هو أسلوب جائز شرعاً بعد أن ثبت حاجة املرأة إىل هذه العملية ألجل احلمل

ي ما تقدم يتضح لنا جلياً أن االتصال اجلنسي وإن كان هو الطريقة الفطرية وعلى هد
إليصال ماء الزوج ملهبل الزوجة حلصول اإلجناب، إال أنه ليس هو الطريقة الوحيدة فاإلخصاب ميكن أن 
حيدث أيضاً بطرق اصطناعية معملية، ويترتب عليه نفس آثار االتصال اجلنسي يف حالة االستدخال 

اب الطيب، وهو يف كلتا احلالتني يكون شرعا ما دام أن املاء املستدخل هو ماء الزوج وليس ماء واإلخص
. غريه

II.مشروعية التلقيح الداخلي بني الزوجني بعد الوفاة
كانت هذه املسألة حمل جدل فقهي بني فقهاء الشريعة خبصوص جوازها أو عدمه و انقسموا 

از إجراء عملية التلقيح الداخلي بعد الوفاة وأثناء العدة الشرعية على قولني، حيث يرى القول األول جبو
عبد ويقول الدكتور . بشرط أن تكون متأكدة أنه احليوان املنوي لزوجها ومل يستبدل أو خيلط بغريه

وقد يلجأ الرجل إىل حفظ احليوان املنوي يف بنك حلفظ السائل املنوي حلسابه :"ما يليالعزيز اخلياط
توىف، وتأيت زوجته بعد الوفاة فتلقح داخليا بنطفة منه      وحتمل، واحلكم يف هذا الولد ولده اخلاص مث ي

وأن العملية وإن كانت غري مستحسنة فهي جائزة شرعاً، ويستهدي يف ذلك مبا قرره الفقهاء من أن 
دا امرأة املرأة إذا محلت بعد وفاة زوجها، كانت معتدة أو جاءت به ألقل من ستة أشهر وشهد بوال

واحدة عند اجلمهور ورجالن أو رجل وامرأتان عند أيب حنيفة فإن الولد يثبت نسبه؛ ألن الفراش قائم 
.3..."بقيام العدة

.144.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص:مقنبس عن.1980مارس 23فتوى دار االفتاء املصرية بتاريخ -1
القرار 1985لعامل اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة يف دورته الثامنة خالل النصف الثاين من شهر يناير سنة قرار جملس امع الفقهي لرابطة ا-2

.144.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص:مقتبس عن. الثاين بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب
، التلقيح االصطناعي أمحد عمراين؛ 30، ص1981لشؤون واألوقاف األردن، األردن، عبد العزيز اخلياط، حكم العقم يف اإلسالم، وزارة ا-3

.ص،2004ديسمرب1مقال منشور يف جملة دراسات قانونية جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية احلقوق، العدد بعد الوفاة خماطره و حماذيره،
.133؛ حسين هيكل، املرجع السابق، ص54
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حرمة إجراء عملية التلقيح الداخلي بعد الوفاة و هو قول مجهور الفقهاء وهو فريىالثاينالقولأما
ز تلقيح املرأة بعد وفاة زوجها ولو حبيوانه املنوي، ولو كان القول األجدر بالتأييد، حيث يرى أنه ال جيو

وحرمة ذلك بعد انقضاء العدة هي انقطاع . ذلك قبل انقضاء العدة إذ حيرم التلقيح قبل العدة وبعدها
وحرمته قبل انقضاء العدة أمنا تعترب كاملطلقة بائناً إذ ال ميكن . الصلة بينهما وجواز زواجها من غريه

اجعة بينهما إال بعقد جديد، والعقد هنا غري ممكن لوفاة الرجل فيصبح الزوج امليت عنها حدوث املر
. 1كالغريب متاماً، فلو لقحت نفسها بنطفته فهو كالزنا حيث ال فراش

احلمل " " التيتم املسبق" ونظراً ملا يثريه التلقيح االصطناعي بعد وفاة الزوج من مشاكل قانونية 
فإننا نؤيد املوقف ". احلرمان من املرياث"" احلرمان من النسب" " اع احلياة الزوجيةغري املشروع بانقط

الثاين الذي حيرم ممارسة التلقيح االصطناعي بعد الوفاة، وهلذا يعترب كل اتفاق مربم بني األرملة ومركز 
إهدار " بنوك املين"حفظ املين باطال حىت وإن صرح الزوج املتوىف برضاه قبل وفاته، ويتعني على املراكز 

احليوانات املنوية للرجل املتوىف وعدم تسليمها إىل أرملته، وعلى الطبيب رفض إجراء مثل هذا األسلوب 
.من التلقيح من أجل غلق باب التخوف من اهول وعدم برجمة أطفال يتامى مسبقاً

III.مشروعية التلقيح الداخلي بني الزوجني للزوج املسافر واملسجون.
الصورة اجلائزةيفقلناهمباتأسيامباح،الزوجوسجنسفرحالاجلسمخارجباإلخصا

وهيامن األخذبدالوشروطضوابطضمنولكنالزوجنيبنياإلخصابعناحلديثعند
:كالتايل

.قائمةالزوجيةالعالقةتكونأن.1

.الزوجنيبرضىيتمأن.2

.الزوجنيمنمتكونةاللقيحةتكونأن.3
. البويضةصاحبةالزوجةرحميفاللقيحةقلنيتمأن.4
.السفرحلالبالنسبةالعملية،إلجراءضرورةهناكتكونأن.5
. أمنياممنوعايكونكأنصعبةالزوجعودةتكونأومتعذراالزوجة لزوجهاسفريكونأن.6

عاحلال مهوكمااخلروجيستطيعالطويلةحبسهمدةتكونأنالزوجلسجنأما بالنسبة
.الصهيونيةالسجونداخلالفلسطينينياملساجني

.2للدقةومراعاةللشبهةدفعاالالزمةواالحتياطاتالضماناتأخذ.7

.104-103.سابق، صالرجع املطفي أمحد، أمحد حممد ل-1
.84.، املرجع السابق، صلبىن حممد جرب، شعبان الصفدي-2



سم اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                      التدخل الطيب احلديث على ج

201

IV. مشروعية التلقيح االصطناعي الداخلي بتدخل الغري
تلقيح الزوجة باحليوان املنوي رجل آخر غري زوجها حمرم شرعاً، باتفاق مجيع الفقهاء ملا يترتب 

وفـوق هذا أن يف هذه الطريقة . ختالط يف األنساب، بل ونسبة ولد إىل أٍب مل خيلق من مائهعليه من اال
فمن . 1معىن الزنا ونتائجه، والزنا حمرم قطعا بنصوص القرآن والسنة-إذا حدث ا محل-من التلقيح

كون نتيجة الصلة ووجه الداللة أن كل ما حتمله املرأة جيب أن ي" نساؤكم حرث لكم: "القرآن قوله تعاىل
ال حيل المريء :" ومن السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم. املشروعة بني الزوجني وخالف ذلك فال حرث

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه " يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه
ومن". من اهللا يف شيء ولن يدخلها اجلنةأميا امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليس:" وسلم قال 

املعقول أن هذا التلقيح يؤدي ما يؤديه الزنا من اختالط األنساب وضياع
الذرية وهو أفظع جرماً وأشد نكراً من التبين؛ ألن الولد املتبىن املغروف أنه لغري متبنيه، أما ولد التلقيح 

. والتقاؤه مع الزنا يف إطار واحد ولذلك فهو حمرمفهو جيمع بني سيئتني، إدخال عنصر أجنيب يف النسب،
:والتحرمي يشمل

.الطبيب القائم بالعملية·
.الزوجني أو أحدمها عند اإلقدام على هذه العملية·
.2الرجل األجنيب العامل مبا آل إليه ماؤه أو مل يعلم ولكنه اون بإعطائه دون معرفة مصريه·

ط والعقلية ونظرا ملا يتضمنه هذا النوع من التلقيح من اختالوبناء على ما سبق من األدلة النقلية 
األنساب، فإنه حيرم فعله، واإلقدام عليه من قبل الزوجني واملعاجل وال شك أن يف هذا احلكم حمافظة 

.على النسل الذي يعد من الكليات اخلمس
مشروعية التلقيح االصطناعي اخلارجي: ثانياً

قيح االصطناعي اخلارجي بكافة صوره؛ أي يف صورة التلقيح نتطرق لبيان مشروعية التل
.اخلارجي بني الزوجني، وبتدخل الغري، مث يف صورة استئجار األرحام

على إسالم أون الين، اسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون، ، التلقيح االصطناعي يف اإلنسان، فتوى منشورةالشيخ جاد احلق علي جاد احلق-1
:املوقع13/8/2009: طالعتاريخ اال1980مارس 23تاريخ الفتوى 

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
.133.، صالسابقعبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع-2

http://:@www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
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I.مشروعية التلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجني
كانت هذه الصورة حمل خالف بني مؤيد ومعارض بني الفقهاء وألن أدلة املنع هي ذاا اليت 

نع التلقيح االصطناعي الداخلي بني الزوجني فإننا حناول عرض أدلة القائلون باجلواز وهو الرأي سيقت مل
:.الذي نؤيده ملا سنذكره من األدلة

املباشر بنياالتصاليشترطالأنهعلىدليلالزوجنيبنيلالستدخالالقدامىالفقهاءإباحة·
يفبغري اتصالاملرأةرحمإىلمنوياحليوانإدخالطريقعنينتجفقد.الولدلينتجالزوجني

خارجعلى اإلخصاباحلكمذلكسحبوميكن.كاالستدخالبينهمازوجيةعالقةحدود
البقاءهلاتضمنظروف وأحوالضمن"بيتريطبق" يفالزوجنيمنالنطفةبالتقاءاجلسم
1.خارجيةمؤثراتوجوددونسليمبشكلوالنمو

مين الزوجمنتتكونالنطفةأنوذلكاجلنني،لتكوينالطبيعيةالسنةفقوتتمالعمليةهذهإن·
الزوجة،يف رحماللقيحةتوضعمثومناختبار،أنبوبيفتلقيحهمايتمحيثالزوجةوبويضة

ذلكفيدخل.الطبيعية كاإلخصاب الطبيعيدورتهويأخذالتطورمراحلجبميعاجلننيفيمر
نفسيفالطمأنينةتدخلاليتالذرية الشرعيةعلىاحلصوليفهميساالذياحلديثالعالجضمن
.2والنفسيةاالجتماعيةالزوجنيسعادةوتكتملالعقم،منتعايناليتاألسر

مينع القائلون بتحرمي التلقيح االصطناعي اخلارجي هذه العميلة لتدخل طرف ثالث إال أن ·
غريوإمنا بويضة-ذكرواكما-الطبيبليسة،العملييفجيوزالالذيالثالث،بالطرفاملقصود
بطريقةتتمهنا فالعمليةأما.الزوجةغريرحميفاألجنةزرعأوالزوجغريمينأوالزوجة
مثالزوجنيمناملنويالبويضة واحليوانتؤخذإمناالرحمخارجالطفلاستنباتيتمفالطبيعية،

ماوهذاالطبيعيةدوراوتأخذالرحمقيحة داخلاللتزرعمثومنخمربي،طبقيفالتلقيحيتم
.3احلديثالطبأثبته

وضوابط تقتضيشروطًاالعلماءوضعفقداخلطأ،واحتمالاألنسابالختالطبالنسبةأما·
.واملتناهيالشديداحلرص

أما بالنسبة للتلقيح االصطناعي اخلارجي بني الزوجني بعد الوفاة فهي حرام وفق األدلة اليت
سيقت عند احلديث عن التلقيح االصطناعي الداخلي بني الزوجني بعد الوفاة، وينصرف احلكم باجلواز  

.للتلقيح يف حالة الزوج املسافر واملسجون بالتفصيل الذي سبق ذكره

.33.لبىن حممد جرب، شعبان الصفدي، املرجع السابق، ص-1
.33.نفس املرجع، ص-2
.33.، صنفس املرجع-3
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II. مشروعية التلقيح االصطناعي اخلارجي بتدخل الغري
تلتقي وهذه الصورصوره،يعجبمالزوجنيأحدغريمناجلسمخارجاإلخصابالعلماءحرم

امليناحلرث، املقصود هناحمليفامرأةفتستدخلهمنيهالرجلإنزالهووالذيمبضمونه،االستدخالمع 
.بينهماشرعيةعالقةالاملرأةعنأجنيبمنأياحملترم،غري

من معينةصفاتلهآخررجلإىلزوجتهالرجليرسلحيثمبضمونه،ويلتقي مع االستبضاع
.وطئهاإىلرجعشاء الزوجإذامثالرجل،ذلكصفاتلهاملولودوليكونمنه،وإقدام لتحملشجاعة

االستدخال كالوطءأنومباالزوجني،غريبنيكونهحاليفاالستدخالحرم اإلسالمولقد
النكاحوأباحيف اجلاهلية، كانتاليتاألخرىاألنكحةأنواعوكلواالستبضاعالزنامبعىنيكونفإنه

واليتاملصاحل،منأنواعفيهعقد النكاحأنوذلك. خاصةمواصفاتلهبعقدواملرأةالرجليربطالذي
واليتمشروعة،غريبطرقاألوالدإجنابالنسل وإال ألمكنوحفظالزناعنالنفسصيانةضمنهامن

ال"وسلم قال صلى اهللا عليه . 1الزوجنيغريمنأوأحد الزوجنيغريمناجلسمخارجاإلخصابمنها
أنحرمةعلىدليلالسالمعليهوقوله". غريهزرعماءهيسقيأناآلخرواليومباهللايؤمنالمرئحيل
عليهحيرمأيالرحم؛إىلاملنويةاملادةإلدخالهو وسيلةوالوطء.غريهمنحبلىامرأةالرجليطأ

بأي شكلفيهامادتهيضعأنعليهحيرموطؤهاللرجلحيرماليتاملرأةغريه؛ ألنامرأةإىلمادتهإدخال
. السابقةوالصوراألشكالهذهمن

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حينما نزلت آية 
...". اهللا اجلنةأميا امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم، فليس من اهللا يف شيء، ولن يدخلها:" املالعنة

ونرى من جانبنا أن التعامل يف اجلسم البشري بتنازل شخص عن عنصري حيوي ومهم من جسمه 
كاملين المرأة أجنبية عنه يتعارض متاما مع القواعد الكلية للشريعة اإلسالمية والنظم القانونية ويتعارض 

العناصر البشرية ذه الصورة مع نظام األسرة، ولذلك ال بد من منع هذه التصرفات والتعامالت يف
احليوانية، باإلضافة إىل تعزير أو معاقبة الفاعلني من ماحنني ومتلقني ومجيع األطراف الفاعلة يف العملية، 

. ومراقبة ما تؤول إليه النطف امدة يف بنوك املين
III.التلقيح االصطناعي اخلارجي يف صورة تأجري األرحام

حكم إجارة األرحام على ثالثة أقوال، حيث يرى القول األول اختلف العلماء املعاصرون يف
وقال به بعض املعاصرين . جبواز إجارة األرحام مطلقا، سواء كانت صاحبة الرحم زوجة أخرى أم ال

:واستدل هؤالء على ذلك مبا يلي

.37.لبىن حممد جرب، شعبان الصفدي، املرجع السابق، ص-1
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-أن اهللا: دليل من القياس حيث قاسوا األم صاحبة الرحم على األم من الرضاع من عدة وجوه .1
ومحله وفصاله ثالثون :" مجع بني احلمل والرضاع يف املدة الالزمة هلما يف قوله تعاىل-سبحانه وتعاىل 

. 1"شهرا 
وجود العالقة الطردية بني منو الثدي للحامل وبني منو اجلنني ،فالثدي مرتبط منوه بنمو اجلنني حىت .2

وز استئجار مرضعة بل ويسند إليها حضانته فإذا كان جي. يكون مستعداً لإلحالل حمل الرحم يف التغذية
. 2وتربيته وما يلحق ذلك من أثر واضح عليه،  ففي احلمل ال يوجد أثر كبري يلحق به

أن كال من الرحم والثدي يتغذى منه الطفل، فالتغذية يف الرحم عن طريق احلبل السري وهذه .3
وهذه املواد يف األصل غري مساغة املذاق . ألمالتغذية تتم مبواد مستخلصة من الطعام املهضوم يف أحشاء ا

. 3فتتغري يف احلليب ألنه يالمس حاسية اللسان، بينما ال تتغري يف الرحم
عدم وجود زنا أو شبهته يف هذه العملية، فالزنا إيالج حشفة أو قدرها يف فرج حمرم مشتهى بال .4

.4شبهة
أن األمومة حاجة للمرأة والنسل مقصدا من قد تدفع الضرورة إىل القيام ذه العملية على اعتبار.5

كما أن استئجار الرحم أفضل من نظام التبين الذي يؤدي إىل إحلاق نسب الطفل لغري . مقاصد الشرع
.5أبيه

من األدلة العلمية اليت سيقت يف هذا اال هو أن الطب أمجع على أن الرحم ليس له دور يف نقل .6
يسهم يف التكوين اجليين للطفل وإمنا يقتصر دوره كحاضنة حيمي اجلنني الصفات الوراثية وبالتايل فهو ال

فاالبن يف هذه احلالة هو نتاج وراثي للزوجة صاحبة البويضة . خالل منوه وإمداده باألكسجني والغذاء
ومن مث فال يوجد احتمال لوجود شبهة اختالط األنساب، ضف إىل . والزوج صاحب احليوان املنوي

6.جناح هذه العملية أضمن من نقل الرحم من سيدة أخرىذلك أن نسبة 

أما القول الثاين فريى بضرورة التفريق بني أن تكون  املرأة صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل 
وقد كان امع . صاحب  احليوان املنوي، فإن كانت زوجة أخرى جاز إجارة رمحها وإال فال جيوز

الكاملة يف عدم اختالط هـ، بشرط احليطة1404السابعة الفقهي قد أجاز هذه الصورة يف دورته

.15.سورة األحقاف، اآلية-1
.9/20.السابق، صاملرجعنايف بن عمار آل وقيان، -2
.9/20.، صنفس املرجع-3
.363.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-4
.362:نفس املرجع، ص-5
.362.، صفس املرجعن-6
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النطف، وأن ال يتم ذلك إال عند قيام احلاجة، ولكن عاد امع وألغى هذا القرار يف دورته الثامنة 
.1هـ1405

وعلة األمر أنه ال يتضح نسبه من جهة األم هل هي صاحبة البويضة أم اليت محلتـه ؟ فـصاحبة           
من عنصري اللقيحة اليت خيلق منها الولد، وصاحبة الرحم هي اليت مت االسـتنبات             البويضة تكون عنصراً  

فهنا يتضارب ثبوت النسب بني املرأتني، وهذه       . يف رمحها وتغذى بدمها وحتملت آالم احلمل واملخاض       
الوسيلة فضال عن كوا ذريعة الختالط األنساب نتيجة لالزدواج يف التكوين والنشأة واخللقـة فإـا                

.2وسيلة إىل الشر والفساد والقول بغري ذلك سوف يفتح بابا ال تؤمن عواقبه
ويرى القول الثالث أنه ال جتوز إجارة األرحام مطلقا وال فرق بني أن تكون صاحبة الـرحم                 

.البديل زوجة أخرى للرجل صاحب احليوان املنوي أم ال
قرار جممع البحوث اإلسالمية مبصر،     وذهب إىل هذا القول مجاهري العلماء املعاصرين حيث صدر          

:واستدلوا مبا يلي. وقرار جملس امع الفقهي اإلسالمي بعدم اجلواز
يـشترط يف   فإنـه البديلـة الـرحم وصـاحبة املنـوي احليوانصاحببنيزوجيةوجودعدم.1

ـ   األركانمستويفزواجعقدظليفذلكيتمأنوامرأة،رجلبنياإلجناب ها والشروط، واليت بينت
ــشرع  ــة ال ــصورةويف. أدل ــيتال ــاال ــدالاآلنمعن ــلةتوج ــة،ص ــنيزوجي ب

عنـها  األجنبيـة للبويـضة فيكـون محلـها   املنـوي احليوانصاحبوالرجلالبديلةاألمهذه
قبلـك  مـن رسـالً أرسلناولقد"لقوله تعاىل   .3مشروعغريمحالًاألوىلاملرأةزوجمنامللقحة
.4" وذريةأزواجاًهلموجعلنا

بـصاحبة  اجلنـسي االسـتمتاع معينة وجـواز  رحممناإلجنابحقشرعي بني ارتباطوجود.2
ومن باحلمل منه، رمحهاشغلحقلهبامرأةاجلنسياالستمتاعحقلهالرحم والقاعدة أن من   هذه
.منهباحلملرمحهاشغلحقلهليسبامرأةاجلنسياالستمتاعحقلهليس

منا شرع للضرورة املتمثلة يف احلفاظ على حياة الطفل وما جاز إن إباحة االستئجار للرضاع إ.3
فال تقاس األم البديلة على األم من الرضاع؛ ألن الضرورة ال تكون يف . للضرورة ال يقاس عليه غريه

.15/20.السابق، صاملرجعنايف بن عمار آل وقيان، -1
-6-19: مقال منشور على اإلنترنت موقع لواء الشريعة، حمور نوازل ومنازالت، بتاريخالشريعة واإلخصاب الصناعي،أماين عبد القادر، -2

http://www.shareah.com/index.php?/records/list/id/1: املوقع31/8/2009: تاريخ االطالع2008
:املوقع31/8/2009: استئجار األرحام، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ االطالع-3

 http://www.bab.com/persons/88/personal_page.cfm?cat_id=58
.38سورة الرعد، اآلية،-4

http://:@www.shareah.com/index.php?/records/list/id/1
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واإلجناب ال يعترب ضمن . استجالب هذا الطفل، وإمنا تكون يف رفع الضرر عنه بعد وجوده
.1به ملن يشاء وحرمه من يشاء حلكمةالضرورات؛ ألنه هبة اهللا وه

ثبت علمياً أن الرحم املستأجر ليس جمرد وعاء ولكنه عامل مؤثر فيه سواء من ناحية الغذاء أو من .4
ناحية التأثري الوراثي؛ ألن الدم الذي يصل إىل اجلنني من أمه احلاضنة له دوراً كبرياً حيث أنه حيمل 

.كل مكوناته الوراثية
اختالط األنساب وارد جداً يف احلمل حلساب الغري كأن حيدث مجاع بني الرجل إن احتمال وجود .5

وزوجته احلاضنة وحيدث احلمل فيقع نزاع بني املرأة احلاضنة وزوجها، وبني الزوجة صاحبة البويضة 
.2وزوجها يف نسب الطفل

فمما " ال ابن رشدق. إن التعاقد بني الزوجني واألجنبية باطل شرعاً؛ ألنه إجيار على منفعة حمرمة.6
. والرحم حمرم العني. 3"اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء حمرم العني

أن عملية من هذا النوع، قد تؤدي إىل االستغناء عن الزواج، واإلجناب خارج هذه الرابطة بااللتجاء .7
ما يسمى باألسر إىل األم البديلة، سواء من طرف الرجل أو املرأة، إذ أن األمر قد يؤدي إىل

مبعىن أن تلجأ بعض النساء لإلخصاب االصطناعي دون االرتباط بزوج، أو أن يلجأ . الواحدية األب
وبالغ البعض يف ختوفهم إىل حد القول أنه ميكن . الرجل إىل طريقة األم البديلة أيضا، لنفس اهلدف

كذلك . سرة شاذة يف تركيبهالألشخاص الشاذين جنسيا أن يلجأوا إىل مثل هذه العملية لتكوين أ
.4يعتقد الكثريون أن عملية كهذه ستسعد النساء الداعيات إىل حترير املرأة

التلقيح االصطناعي غري املشروع أفظع جرما من أن حممود شلتوتيقول شيخ األزهر األسبق .8
خرى وهي التقاؤه التبين فهو جيمع بني نتيجة التبني وهو إدخال عنصر غريب يف النسب وبني ِخسٍة أُ

.5مع الزنا يف إطار واحد
أن الشرع قد حرم هذا التعامل يف جسم اإلنسان لصون جمموعة يتبني لناومن خالل هذه األدلة 

وبعد فراغنا من بيان مشروعية التلقيح االصطناعي . من األهداف منها محاية األسرة وحفظ األنساب

. 12/20-11.السابق، صاملرجعنايف بن عمار آل وقيان، -1
.374.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-2
.136.عبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع السابق، ص-3
املوقع 31/8/2009:طالعتاريخ اإل. 17حممد برادة غزيول، اإلخصاب االصطناعي من منظور إسالمي، حبث نشور على اإلنترنت، الفقرة -4

http://membres.lycos.fr/berradarz/m3.htm
: ، بتاريخ"اسألوا أهل الذكر أن كنتم ال تعلمون" حممود شلتوت، التلقيح االصطناعي، فتوى منشورة على إسالم أون الين، بنك الفتاوى -5

:املوقع. 31/8/2009: تاريخ اإلطالع29/6/2006
 http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/index.shtml
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ها وما حيرم، فإننا جيب أن ننوه إىل أن التلقيح االصطناعي بكافة صوره وحاالته، واستجالء من حيل من
بصورتيه الداخلي واخلارجي وجد كحل للقضاء على مشكلة العقم لدى املرأة، إال أنه أفرز العديد من 
املشاكل القانونية، لذا كان حرياً أن حياط بسياج منيع حىت ال خترج هذه العمليات عن املنحى الذي 

مث  ينبغي دراسة الشروط أو الضوابط املقيدة هلذا الشأن الطيب وما توفره هذه وجدت من أجله، ومن
: وتفصيل ذلك ما يلي. الشروط من محاية جنائية

املطلب الثالث 
شروط التلقيح االصطناعي وما توفره من محاية جنائية

شروعية اتضح لنا مما سبق مشروعية بعض صور عمليات التلقيح االصطناعي، إال أن هذه امل
مكرر من قانون األسرة اجلزائري 45حمكومة مبجموعة من الضوابط أو الشروط ولقد نصت املادة 

:خيضع التلقيح االصطناعي للشروط التالية: على أنه
oًأن يكون الزواج شرعيا.
oماأن يكون التلقيح برضا الزوجني وأثناء حيا.
oأن يتم مبين الزوج وبويضة ورحم الزوجة دون غريها.
oال جيوز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة  .

ويثور التساؤل عن نتيجة اإلخالل ذه الشروط يف إطار احلماية اجلنائية للجسم البشري، وعليه 
:نتطرق إىل شروط التلقيح االصطناعي وما توفره هذه الشروط من محاية جنائية يف الفروع التالية

الفرع األول 
وجود العالقة الشرعية وما يوفره من محاية جنائيةشرط 

مث ما يوفره هذا الشرط من ) أوالً( حناول أن نبني يف هذا الفرع شرط وجود العالقة الزوجية 
).ثانياً( محاية جنائية 

شرط وجود العالقة الزوجية الشرعية: أوالً
. وامرأة على الوجه الشرعيعقد رضائي يتم بني رجل" العالقة الشرعية هي الزواج باعتباره

" من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب
). من قانون األسرة4املادة (

فالزواج هو الوسيلة الطبيعية للنسل، وهو من أسس النظام االجتماعي، وإجناب األطفال خارج 
فالطفل حيتاج إىل أب ليس باملعىن البيولوجي . جتماعي املستقر وهو األسرةنطاق الزواج يهدد النظام اال
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هلذا جيب رفض عمليات التلقيح االصطناعي خارج إطار العالقة الزوجية ملا . ولكن باملعىن االجتماعي
.1له من خماطر سيئة بالنسبة للطفل واتمع

وج الصحيح هو الزواج املكتمل ولذلك يشترط يف التلقيح أن يكون ضمن رابطة صحيحة والز
باطل أو –وعليه ال يكون التلقيح االصطناعي مشروعاً ضمن زواج غري صحيح ،األركان والشروط

بالزواج الباطل والفاسد وقد نص قانون األسرة يف الفصل الثالث من الكتاب األول املعنون . –فاسد 
. 2"انع أو شرط يتناىف ومقتضيات العقديبطل الزواج إذا اشتمل على م:"على ما يلي32يف املادة 

وينشئ عقد الزواج عدة التزامات أمهها االمتناع عن القيام بأي عالقة جنسية خارج نطاق 
الزواج، لذلك فإن التلقيح االصطناعي خارج إطار العالقة الزوجية يشكل إخالالً بواجب اإلخالص 

الطبيب وكل متدخل يف العملية مما غري-على الزوجني بصفة متساوية نتيجة تدخل طرف ثالث 
. 3يف عملية التلقيح-يستلزمه الشأن الطيب  

جيب على الزوجني احملافظة على الروابط ":من قانون األسرة على أنه36ولقد نصت املادة 
املتعلق بالتربع واستخدام 654-94ونص القانون الفرنسي . "الزوجية وواجبات احلياة املشتركة 

توجات جسم اإلنسان واملساعدة الطبية لإلجناب والتشخيص على أنه ال ميكن االستفادة من عناصر ومن
املساعدة الطبية لإلجناب إال ألسرة مؤلفة من رجل وامرأة، وجيب أن يكونا متزوجني وبإمكام إحضار 

، ويستبعد 4ةالفقرة األخري2-152وذلك يف املادة الدليل على حيام املشتركة ملدة ال تقل عن سنتني
.5مشتهي املماثلهذا الشرط العائالت اللوطية أو السحاقية أو ما يسمى 

ما يوفره شرط العالقة الزوجية الشرعية من محاية جنائية:ثانياً
دف تأمني احترام احلدود املوضوعية لتطور التقنيات الطبية وضع املشرع الفرنسي يف قانون 

املساعدة الطبية على اإلجناب، وبالنسبة ملخالفة شرط العالقة الصحة العامة عقوبات ملخالفة شروط

.145.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص-1
:وتضيف املواد التالية ما يلي-2

.يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا33املادة 
.بعد الدخول بصداق املثلإذا مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، ويثبت

كل زواج بإحدى احملرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب االسترباء34املادة 
إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطالً والعقد صحيحا35ًاملادة 

.215.السابق، صاملرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح االصطناعي-3
4-« ...  L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure
d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des
embryons ou à 1'insémination ». Art. L 152-2 Loi no 94-654.

.75.صاملرجع السابق، أمحد عبد الدائم، -5
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املشروعة فقد جيري الطبيب العملية للزوجة معتقدا أنه قام بتلقيحها مبين زوجها وهنا تنعدم املسؤولية يف 
حقه جبهله احلقيقة، وفد جيري هذه العملية بعد أن يومهها أن السائل املنوي هو لزوجها وهو يف هذه 

من قانون العقوبات 6-511يعد مسؤوالً، ولقد عاقب املشرع الفرنسي على ذلك يف املادة احلالة
.1أورو75000سنوات والغرامة ) 5(عليها باحلبس خلمس 

أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فأنه مل حيدد عقوبات ملخالفة الشروط القانونية للتلقيح 
مسائلة الطبيب عن جرمية الفعل املخل باحلياء بالعنف االصطناعي، وبالرجوع للقواعد العامة فإنه ميكن

وننوه يف هذا الصدد أن التلقيح ذه . فقرة أوىل من قانون العقوبات335املعاقب عليها يف املادة 
الطريقة غري جائز شرعا وقانونا ألنه ميس بالنظام األسري ويهدد مصلحة اتمع، وهلذا يعترب لزاما على 

جرمي هذه األفعال بنصوص خاصة يف القوانني الطبية أو يف قانون العقوبات أسوة املشرع التدخل لت
أما بالنسبة للمشرع املصري فاألوىل أن يصدر أحكاما منظمة ملثل هذه العمليات مث . بالقانون الفرنسي

. بيان اجلزاءات املترتبة عن حمالفة الضوابط القانونية
رأة أا لقحت مبين غري مين زوجها، فقد أشار املشرع وتثور إشكالية اإلجهاض يف حالة علم امل

:املتعلق بالقطع اإلرادي للحمل ونص على حالتني يسمح فيها1975جانفي 17الفرنسي يف القانون 
.إذا تبني بعد خضوعها للفحوص الطبية أن احلمل يشكل خطرا على حياا.1
وبالتايل يعترب احلمل بعري مين .أسبوعا12بشرط أن يكون قبل مدة " ضيق" إذا شكل احلمل .2

أما املشرع اجلزائري فعلى اعتبار أنه ال جيري .2الزوج ضيقاً ألنه يثري آالما نفسية  وخيمة على املرأة
صورة التلقيح بغري نطفة الزوج مهما كانت الدواعي حتت طائلة العقاب، فإنه ال جيوز للمرأة أن 

يبيح اإلجهاض إال يف حالة الضرورة املتمثلة يف إنقاذ جتهض نفسها محاية للجنني، وألن املشرع ال
. حياة األم من اخلطر وإال تعاقب بنصوص اإلجهاض

أن التلقيح الصناعي إذا كان مباء الرجل       " ويف الشريعة اإلسالمية يقول الدكتور حممود شلتوت        
يربط بينهما عقد زواج فإنه جرميةً       لزوجه ال إمث فيه وال حرج، أما إذا كان مباِء رجٍل أجنيب عن املرأة ال              

1- « Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son  consentement écrit est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende».Art, 511-6 du code pénale ; L 675-9 Loi no 94-
654.

خدام هجرية، التلقيح االصطناعي، دراسة مقارنة بني القانون الفرنسي والقانون اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون اخلاص، - 2
.115.، ص2007-2006جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية احلقوق، 
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يف إطار واحد، ولوال قُصور يف صورة اجلرمية لكان حكم التلقيح يف     "الزنا"منكرةً، وإمث عظيم يلتِقي مع      
.  1"تلك احلالة هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع اإلهلية، ونزلت به كتب السماء

الفرع الثانـي
ياة وما يوفره من محاية جنائيةشرط رضا الزوجني أثناء احل

هناك إمجاع على أنه ال جيوز املساس جبسم اإلنسان إال برضاه باستثناء حاالت خاصة، وال بد 
أن يكون هذا الرضا حراً أي دون ضغط وال إكراه مادي أو معنوي وجيب أن يستمر الرضا حىت وقت 

تلقيح االصطناعي  فهل يشترط موافقة كال لكن يثور التساؤل عن الرضا يف عمليات ال. 2التدخل الطيب
الزوجني ؟ وماذا عن امتناع أحد الزوجني وإحلاح اآلخر يف إجراء هذه العملية ؟ وما هو شكل 

). ثانياً(وما هو أثر الرضا يف احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان ) أوالً(املوافقة؟ 
شرط رضا الزوجني أثناء احلياة: أوالً

االصطناعي أمراً مشروعاً ال بد من احلصول على رضا متبادل من الزوجني، لكي يكون التلقيح 
فكل زوج له أن يقدر متاما ما . هذا االتفاق املشترك هو الشرط األساسي ملشروعية هذا األسلوب الطيب

إذا كان التلقيح االصطناعي يتفق مع عقيدته الدينية ومعتقداته الفلسفية، وما إذا كان يرغب حقيقة يف 
فالقرار الذي يصدر عنه يف هذا الشأن هو قرار شخصي، وال يعترب . جناب األطفال عن هذه الطريقةإ

التلقيح االصطناعي الذي جيري برضا الزوجني سببا للطالق؛ ألن الوليد طفل شرعي وال صعوبة فيما 
. 3يتعلق بالبنوة

اعي لشرط رضا الزوجني مكرر من قانون األسرة على أنه خيضع التلقيح االصطن45تنص املادة 
.وأثناء حياما

ولكن التساؤل يثور عن مصري الرابطة الزوجية يف صورة القيام ذه العملية دون احترام إرادة 
أحد الزوجني ؟ وهل ميكن للزوج إجبار زوجته على القيام بالتلقيح االصطناعي ؟ ويف حالة رفضها هل 

طة الزوجية ؟جيوز االستناد إىل هذا الرفض إلاء الراب
ختتلف اإلجابة عن هذا حبسب ما إذا كان األمر اشترط يف عقد الزواج أو مل يشترط حيث أن 

من قانون األسرة ختول للزوجني أن يشترطا يف عقد الزواج كل الشروط اليت يرياا 19نص املادة 

: ، بتاريخ"اسألوا أهل الذكر أن كنتم ال تعلمون" فتوى منشورة على إسالم أون الين، بنك الفتاوى ناعي،التلقيح االصطحممود شلتوت، -1
:املوقع. 31/8/2009: تاريخ اإلطالع29/6/2006

 http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/index.shtml
.27.صعبد احلميد إمساعيل األنصاري، املرجع السابق، -2
.141-140.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص-3
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عي، فإن رفض أحد فإذا نص على هذا شرط وهو التلقيح االصطنا. ضرورية مامل تتناىف مقتضى العقد
الزوجني خيول لآلخر حل الرابطة الزوجية على أساس خرق أحد الواجبات الزوجية لكن عدم اشتراط 
ذلك خيول ألي من الزوجني رفض هذا التدخل الطيب وميكن أن يكون ذلك سبباً لفك الرابطة 

العصمة وله أن من قانون األسرة؛ ألن الزوج صاحب48، يستند فيها الزوج لنص املادة 1الزوجية
الفقرة والعاشرة 53أما الزوجة فتعتمد يف طلب التطليق على نص املادة -الطالق-يستعملها مىت شاء

:جيوز للزوجة أن تطلب التطليق لألسباب التالية:" بقوهلا
العيوب اليت حتول دون حتقيق اهلدف من الزواج،-2
."كل ضرر معترب شرعاً-10

ومل يوضح . رم أحد الزوجني أو كالمها من الشعور باألبوة واألمومةوعدم اإلجناب ضرر حي
للبحث عن 2القانون شكالً معينا يف الرضا وحينئذ ميكن الرجوع إىل الشريعة العامة يف القانون املدين

اختاذ فنجد عندئذ أن التعبري يكون بكافة األساليب، بالكتابة أو باإلشارة املتداولة عرفاً أو. وسائل التعبري
إال أننا نرى أن . أي موقف ال يدع جماالًُ للشك يف داللته على مقصود صاحبه وقد يكون التعبري ضمنياً

املنطق يقتضي أن حيرر الرضاء يف الشكل الكتايب ليكون أكثر ضمانا وحجة على األطراف الزوجني أو 
. أحدمها أو الطبيب يف جمال اإلثبات

لقاً على شرط معني، كأن يوافق الزوج على خضوع عغري مكما جيب أن يكون التغبري منجزا
زوجته للتلقيح شريطة أن تنجب ذكراً، أو يتخلى عن الطفل إذا ولد مشوها، ألن هذه الشروط جتعل 

.3االتفاق باطالً
املتعلق بالتربع واستخدام عناصر ومنتوجات جسم 654-94ولقد نص القانون الفرنسي 

ية لإلجناب والتشخيص أنه ال ميكن االستفادة من املساعدة الطبية لإلجناب إال بعد اإلنسان واملساعدة الطب
ويسبق ذلك إجراء مقابلة خاصة للراغبني باالستفادة منها مع . موافقة األسرة الراغبة يف االستفادة منها

ذه الطريقة، الفريق الطيب، وذلك الختيار دوافعهم وإلعالمهم خصوصاً بإمكانية الفشل ومبشقة وصعوبة ه
.4ويعطى لألسرة مدة شهر للتفكري وميكن أن متدد هذه الفترة بقرار طيب

.217-216.السابق، صاملرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح االصطناعي-1
التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة املتداولة عرفا كما يكون باختاذ: "من القانون املدين اجلزائري على60تنص املادة -2

موقف ال يدع أي شك يف داللته على مقصود صاحبه، وجيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنياً إذا مل ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن 
.املعدل واملتمميتضمن القانون املدين. 1975سبتمرب 26املوافق 1395رمضان عام 20مؤرخ يف 58- 75األمر رقم" يكون صرحياً

.23.، املرجع السابق، صخدام هجرية- 3
.75.صاملرجع السابق، أمحد عبد الدائم، -4
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وخيتلف شكل املوافقة حبسب ما إذا كان التلقيح سيتم خباليا ملقحة من شخص ثالث أو أا 
هم ففي الفرض األول جيب على الرجل واملرأة املكونتني لألسرة إعطاء موافقت. ملقحة خباليا األسرة ذاا

ويف الفرض الثانـي تلتزم األسرة الراغبة يف االستفادة . أمام قاض أو أمام كاتب بالعدل مع ضمان السرية
.  1من هذا اإلجراء بتأكيد طلبها أمام طبيب بشكل كتايب، وذلك بعد اية فترة التفكري

ن التلقيح بعد هذا ويشترط باإلضافة إىل الرضا بني الزوجني أن يكون أثناء حياة الزوجني؛ أل
من 285وقد أوضح املشرع االجنليزي يف املادة . وفاة الزوج يؤدي إىل اخلالفات والصراعات بني الورثة

أن الزوج إذا تويف وبعد ذلك استخدمت 1990قانون اخلصوبة البشرية وعلم األجنة الصادر عام 
.2لخالياه التناسلية يف تكوين اجلنني وإحداث احلمل فال يعد والد الطف

ما يوفره شرط رضا الزوجني أثناء احلياة من محاية جنائية: ثانياً
إن رضا الزوجني بعملية التلقيح االصطناعي هو الذي يبيح للطبيب إجراء هذا التدخل الطيب، 

ولقد فرض قانون العقوبات الفرنسي عقوبة . فإذا ختلف رضائهما فإن الطبيب يسأل مسؤولية جنائية
على الطبيب الذي جيري عملية التلقيح الصناعي دون ألف أورو75والغرامة بس خلمس سنوات احل

. 3احلصول على رضاء أحد الزوجني

1- « - La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des
demandeurs avec les membres de 1'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que
de besoin. au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
Il doivent notamment:
1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes
par la loi en matière d'adoption; .
2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation,
ainsi que de leur pénibilité;
3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment:
a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation;
b) Un descriptif de ces techniques;c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce
sujet.
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier
entretien.
La confirmation de la demande est faite par écrit ».
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire
définies par décret en Conseil d'Etat.
L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne
remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au sein
de l'équipe pluridisciplinaire. estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans
l'intérêt de l'enfant à naître.
Les époux ou les concubins qui, pour procréer recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un
tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au
juge ou au notaire ». Art L 152-10. Loi no 94-654.

.195.السابق، صاملرجع، ...صر الدين، التلقيح االصطناعيماروك ن: مقتبس عن-2
3 - « Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ». Art 511-6 du code pénale.
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وهناك تشريعات مل تضع نصوصاً جزائية تعاقب على اإلخالل بشرط الرضا يف إجراء التلقيح 
.االصطناعي وعليه ال مناص من االستهداء بالقواعد العامة يف قانون العقوبات

ثور التساؤل عما إذا كان الطبيب الذي جيري عملية التلقيح االصطناعي دون احلصول على في
؟ ويف الواقع أنه ال ميكن اعتباره كذلك؛ ألن جلرمية االغتصابرضاء كل من الزوجني يعد مرتكباً 

ويعين . االغتصاب يتطلب اتصال رجل بامرأة اتصاالً جنسياً كامالً دون رضاء صحيح منها بذلك
تصال اجلنسي الكامل التقاء األعضاء التناسلية للجاين واين عليها التقاء طبيعياً تاماً، ويتحقق ذلك اال

.1بإيالج اجلاين عضوه التناسلي يف فرج اين عليها، فإذا حتقق اإليالج كان ذلك كافياً لتمام اجلرمية

ثى، ويتأتى ذلك إذا كانت وجيب أن يكون هذا االتصال اجلنسي غري مشروع وبغري إرادة األن
املرأة معدومة اإلرادة أو فاقدة القدرة على املقاومة أو كان رضاؤها نتيجة ملكر أو خديعة أو انعدام 

.  2القدرة أذا وقع على املرأة إكراه مادي أو معنوي

ومن خالل هذا يتبني أن أهم شرط هو االتصال اجلنسي الكامل وهو مامل يتحقق يف حالة 
.الصطناعي بدون رضا الزوجةالتلقيح ا

" الذي يعين 3هتك العرضويثور التساؤل كذلك لو أمكن تكييف هذا الفعل على أنه جرمية 
واألفعال اليت تعد هتكاً " كل فعل خمل باحلياء يستطيل إىل جسم اين عليه وعوراته وخيدش عاطفة احلياء

العورة أو مل يكشف، وقد ال متس للعرض قد تقع على عورة من العورات مباشرة سواء كشف عن 
. 4العورات مباشرة ولكنها تصل إىل درجة من الفحش متس احلياء العرضي

ومن خالل إسقاط هذه الشروط ميكن القول بأن الطبيب الذي جيري هذه العملية المرأة دون 
فقد أخل إخالالً احلصول على موافقتها يعد مرتكباً جلرمية هتك عرض بالقوة؛ ألن بإجرائه هذه العملية

.حبياء املرأة؛ فقد قام بإجراء العمل على عورة املرأة فأدى إىل املساس بشرفها وحصانة جسمها

،1989ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،، الطبعة الثانيةجرائم االعتداء على العرض يف القانون اجلزائري واملقارنحممد رشاد متويل، -1
.126-125.ص

. 132.صاملرجع السابق،حممد رشاد متويل،-2
يعاقب باحلبس من مخس إىل عشر سنوات كل من ارتكب فعالً خمال باحلياء ضد قاصر مل :" زائري بأنهقانون العقوبات اجل334تنص املادة -3

...".يكمل السادسة عشرة ذكراً كان أو أنثى بغري عنف أو شرع يف ذلك
ان ذكرا كان أو أنثى يعاقب بالسجن املؤقت من محس سنوات إىل عشر سنوات كل من ارتكب فعالً خمال باحلياء ضد إنس:" 335وتنص املادة 

".وإذا وقعت اجلرمية على قاصر مل يكمل السادسة عشرة يعاقب بالسجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة،بغري عنف أو شرع يف ذلك
.146.حممد رشاد متويل، املرجع السابق، ص-4
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وال يسأل الطبيب فحسب بل يسأل الزوج كذلك باعتباره شريكاً لعلمه مبا حدث حبق زوجته 
.وسكت عن ذلك

يف -حىت ولو برضا املرأة –ملية إذا أجرى هذه العفعل فاضح علينكما يكون مرتكباً جلرمية 
الفعل العمد املخل :" بأنه1حضور الغري، ألن الفعل الفاضح العلين كما عرفته حمكمة النقض املصرية

:ويشترط يف ركنه املادي ما يلي". باحلياء الذي خيدش من اين عليه حياء العني أو األذن ليس إال
ذن، سواء وقع الفعل على جسم الغري أو أوقعه اجلاين فعل مادي خيدش يف املرء حياء العني أو األ·

.على نفسه
وهذا ما . 2شرط العالنية وهو مشاهدة الغري عمل اجلاين فعال أو أن تكون املشاهدة حمتملة·

.ينطبق على هذه احلالة شرط إجراء التلقيح االصطناعي يف حضور الغري
جل آخر غري زوجها برضاها عن طريق وقد يبدو ألول وهلة أن املرأة اليت استدخلت مين ر

هل تتطابق أحكام هذه : فيثور التساؤلجلرمية زناالتلقيح االصطناعي وبغري موافقة زوجها أا مرتكبة 
اجلرمية مع هذه الصورة ؟

يقضي باحلبس من سنة إىل سنتني على كل امرأة :" قانون العقوبات اجلزائري339تنص املادة 
وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جرمية الزنا مع امرأة يعلم . جلرمية الزنـىمتزوجة، ثبت ارتكاا

وتطبق العقوبة . ويعاقب الزوج الذي يرتكب جرمية الزنـى باحلبس من ستة أشهر إىل سنة. أا متزوجة
".ذاا على شريكته وال تتخذ إجراءات إال بناء على شكوى الزوج املضرور

ه اجلرمية باخليانة الزوجية، وال تقوم هذه األخرية إال إذا مت إيالج العضو ويسمي الفقهاء هذ
التناسلي لرجل يف قبل امرأة برضاها حالة كوما ليسا زوجني وكون أحدمها أو كالمها متزوجا مع 

:ومن خالل هذا يتبني أن الشروط املوضوعية هلذه اجلرمية ما يلي. 3شخص ثالث
oري الزوجاالتصال اجلنسي الكامل بغ.
oقيام رابطة الزوجية .

ويتوافر القصد اجلنائي مىت ارتكبت هذا الفعل مع علمها أا زوجة لرجل غري الزوج الذي 
.وهبته نفسها

.165.بق، صحممد رشاد متويل، املرجع السا: مقتبس عن. 1928نوفمرب 22نقض مصري، جلسة -1
.168و165:، ص، املرجع السابقحممد رشاد متويل-2
.16.، صنفس املرجع-3
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أن االتصال البيولوجي عن طريق نقل اللقاح يعد مبثابة الوقاع أو االتصال 1ويرى البعض
واستدخال مين رجل غري الزوج يف فرج امرأة. 2لياجلنسي احلكمي وهو يقوم مقام االتصال اجلنسي الفع

برضاها يقترب من الزنـى، إال أنه ال ميكن اعتباره كذلك ألن هذه اجلرمية تشترط االتصال اجلنسي 
.الكامل

كما أن حصول املرأة غري املتزوجة على حيوانات منوية حممية من أحد البنوك من أجل إجناب 
.لزنا يف القانون الذي قصر العقاب على األزواجاألطفال ال يتناسب مع جرمية ا

ونستنتج مما سبق أنه ال ميكن إسقاط أحكام جرمية الزنا على مسألة اإلخالل بضابط أو شرط 
ولذلك ال بد من صدور تشريع خاص جيرم اإلخالل بضوابط التلقيح االصطناعي . الرضا بني الزوجني

.صحة وترقيتهاعلى مستوى قانون العقوبات أو يف قانون ال
الفرع الثالث

شرط أن ال يكون هناك جمال لالختالط األنساب
وما يوفره من محاية جنائية

. "وللعاهر احلجرللفراشالولد"النسب حتكماليتالعامةالقاعدةإىلختضعالتلقيحإن عملية
يبيحالزواج الشرعيعقدإنذلكجرميتهعلىعقوبةالرجم-الزاينوهو-وللعاهرللزوجالولدمبعىن

بذات مينالزوجةتلقح بويضةأناحلاالتهذهيفدائماالالزممنلذا. الزوجنيبنياجلنسيةالعالقة
وما ) أوالً(وعلية نبني شرط عدم اختالط األنساب . غريهمبيناختالطهأواستبدالهيفشكدونزوجها

).ثانياً(يوفره من محاية جنائية 
يكون هناك جمال لالختالط األنسابشرط أن ال : أوالً

إن عمليات التلقيح االصطناعي تلتقي مع عمليات نقل األعضاء اجلنسية أو التناسلية من حيث 
احملاذير الشرعية املتعلقة باختالط األنساب يف نقل األعضاء احلاملة للصفات الوراثية كاخلصية واملبيض، 

وهذا ما يؤدي إىل . مصدر وهو الشخص املنقول منهألن البذرة الناجتة عن ذلك ستكون منسوبة لل
.3مشكالت من جهة النسب والنفقة واملرياث والعالقات األسرية بني الوليد وأسريت املصدر واملتلقي

؛ حسنني إبراهيم عبيد، تقرير حول التلقيح الصناعي من الوجهة القانونية، ندورة 272.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-1
، مركز حبوث ودراسات مكافحة اجلرمية ومعاملة ارمني، كلية احلقوق 1994نوفمرب 24إىل 23األساليب الطبية احلديثة والقانون اجلنائي، من 

.143.، ص1994جامعة القاهرة، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر، 
.272.، صنفس املرجع-2
،2001ناشرون، مؤسسة الرسالة،الطبعة األوىل" نقل وزراعة األعضاء التناسلية" األشقر، أحباث اجتهادية يف الفقه الطيب حممد سليمان -3

.133.ص
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خيضع التلقيح االصطناعي :" مكرر من قانون األسرة اجلزائري على أنه45ولقد نصت املادة 
:...للشروط التالية

.وبويضة ورحم الزوجة دون غريهاأن يتم مبين الزوج ·
.ال جيوز اللجوء إىل التلقيح االصطناعي باستعمال األم البديلة·

والواضح أن املشرع اعترب أن هذين النقطتني شرطني مستقلني، إال أننا نعتقد أما تشتركان يف 
أنه يؤدي إىل علة واحدة وهي أن اإلخالل ما يؤدي إىل نتيجة مؤكدة تتمثل يف اختالط األنساب، و

فتلقيح بويضة املرأة مبين . النسب والنفقة واملرياث والعالقات األسرية: مشكالت من جوانب عدة
شخص آخر غري زوجها أو تلقيح بويضة امرأة أخرى مبين رجل آخر غري الزوج وزرعها يف رحم 

-ة أخرى غري الزوجة الزوجة أو تلقيح بويضة الزوجة مبين زوجها مث زرع البويضة امللقحة يف رحم امرأ
أمه اليت محلته ووضعته وأبيه –أمه وأبيه –أمر غري جائز شرعا؛ ألن الطفل ينسب ألبويه -كما مر معنا

.  الذي هو من مائه
شرط أن ال يكون هناك جمال لالختالط األنساب من محاية جنائيةما يوفره: ثانياً

صطناعي ال ينسب ألب جرباً، وإمنا ينسب إن أي طفل يولد بالطريقة غري الشرعية للتلقيح اال
وتتقرر مسؤولية الطبيب يف . ملن محلته به ووضعته باعتباره حالة والدة طبيعية كولد الزنا الفعلي متاماً

إجراء العملية إذا أخل بالشروط الكفيلة حبفظ األنساب وعدم اختالطها حالة عدم التزامه بالواجبات 
: وتوقى احلذر من احملظورات

ب على الطبيب أن يتأكد من أن طاليب عالج العقم بالتلقيح الصناعي زوجان كل منهما جي·
لآلخر وأن حيصل على موافقتهما معاً ورضائهما بالعملية، ويف حضور الزوج، وحيظر عليه 

.إجراء هذه العملية بني غري الزوجني أو بغري موافقتهما ورضائهما معاً أو بغري ضرورة
يتأكد من سالمة عملية استخالص البويضة من الزوجة والسائل املنوي من أنجيب على الطبيب·

وحيظر عليه تلقيح بويضة من امرأة بسائل منوي مستخلص من غري زوجها، أو أن يضع . زوجها
للزوجة بويضة امرأة أخرى ملقحة باحليوان املنوي لزوج األوىل أو من غري زوج صاحبة 

.1البويضة

.475.منري رياض حنا، املرجع السابق، ص-1
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ضع بويضة امرأة ملقحة باحليوان املنوي لزوجها يف رحم امرأة أخرى، كما حيظر على الطبيب و·
حتمل نيابة عنها أو ما تسمى باحلاضنة أو احلمل بالنيابة ملا يتضمنه هذا  من معىن الزنا وتترتب 

.1وجيب أال تنتفي مسئولية الطبيب حىت مع ثبوت موافقة الزوجني عليها. عليه نتائجه
واليت تعتمد على جتميع البويضات " بنوك األجنة" إنشاء ما يسمىحيظر إنشاء أو االشتراك يف

املأخوذة من النساء وتلقيحها باحليوان املنوي املستخلص من رجال آخرين غري أزواجهن، مث االحتفاظ 
وهذا يعين أن . ا جممدة لفترة حلني احلاجة إليها الستخدامها يف نساء أخريات من راغبات اإلجناب

وطبيعي أن هذه الطريقة ال تبني أصل . مدة تنتقل لسيدة ال ترجع هلا أصالً، وال إىل زوجهاالنطفة ا
.2النطفة احلقيقي، أو النسب احلقيقي هلا، واجلنني الذي خيرج ذه الطريقة سيواجه احلياة كأي لقيط

ون اجلزائري أو أما فيما يتعلق باألم البديلة فإنه يثور التساؤل حول املسؤولية اجلنائية يف القان
وإذا فتشنا يف قانون العقوبات جند أن . النصوص اليت جترم فعل األم البديلة على أساس قانون العقوبات

كل من ترك طفالً أو عاجزاً غري قادر على محاية نفسه بسبب حالته :" يشري إىل أن316نص املادة 
...". ياحلبس من ثالثة أشهر إىل سنةيعاقب...خال من الناس ...البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر 

، أو قدمه على أنه ولد المرأة ...يعاقب بالسجن من مخس سنوات إىل عشر سنوات كل" 321واملادة 
ومن حتليل هذه املواد جندها ". مل تضع وذلك يف ظروف من شأا أن يتعذر التحقق من شخصيته

لطفل الذي يولد مشوها ورفض الطرفني تسلمه تتماشى مع نظام األم البديلة ففي حالة الرتاع حول ا
صاحلة للتطبيق 320واملادة . 316حيتمل أن تترك األم البديلة الطفل يف أي مكان فتعاقب بنص املادة 

تتطابق مع احلالة اليت تصرح فيها 321على مجيع األطراف املتدخلني يف هذا النوع من التلقيح، واملادة 
. ولود ابنها مل تلده وإمنا وضعته امرأة بديلةالزوجة صاحبة البويضة أن امل

وبالرغم من تواجد هذه النصوص وإمكانية تكييف تلك األفعال املخالفة للشروط إال أنه 
يستحسن تدخل املشرع لسن نصوص جترم هذا األسلوب من التلقيح صراحة وتفرض عقوبات جزائية 

النصوص القانونية سرعة التطور يف األعمال على اجلناة بالنظر حلداثة هذه املوضوعات وبذلك تساير
. الطبية

.475.منري رياض حنا، املرجع السابق، ص-1
.475.، صنفس املرجع-2
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الفرع الرابع
شرط الغرض العالجي

إن الغرض من التلقيح االصطناعي هدف نبيل وهو اإلجناب، ومعاجلة العقم وهو ما يسمى 
بالغرض العالجي يف العمل الطيب، هذا الشرط الذي اعترب يف نظر بعض القوانني مربراً للتدخل الطيب يف 

وما يوفره من محاية جنائية ) أوالً(ومن مث نبني شرط الغرض العالجي . حني تغاضت عنه بعض القوانني
). ثانياً ( 

شرط الغرض العالجي:أوالً
أكد املشرع الفرنسي على ضرورة حتقيق املساعدة الطبية على اإلجناب األهداف الطبية وأن 

قبول الطلب العائلي إلحدى األسر إال إذا كانت دف حتترم الشروط املفروضة يف القانون، وال ميكن
:لتغطية األغراض التالية

عالج العقم الذي تأكد طابعه املرضي مما يؤدي الستبعاد األمومة املتأخرة كمربر للمساعدة .1
.والطبيب هو وحده الذي يبني إذا كان العقم طبيعياً أو مرضياً. الطبية على اإلجناب

داً إىل الطفل، وقد فرض القانون مبدئياً أن يكون املرض املراد الوقاية جتنب نقل مرض خطري ج.2
ولكن اجلمعية الوطنية الفرنسية حذفت هذه الصفة أثناء مناقشة مشروع . منه غري قابل للعالج
ومل يتم معارضة هذا احلذف ال من قبل جملس الشيوخ وال من قبل اللجنة . القانون للمرة الثانية

وقد نتج عن ذلك توسيع األعراض حيث أن املساعدة الطبية لإلجناب . زية التمثيلاملختلطة املتوا
وهو ما . 1قد أصبحت وسيلة قانونية للوقاية من نقل مرض خطري حىت وإن كان قابالً للعالج

.  سابق الذكر654-94من القانون رقم 2-152أشارت إليه املادة 
. علقة بالتلقيح االصطناعي شرط الغرض العالجيومل يبني املشرع اجلزائري يف النصوص املت

.ولكن ميكن القول أن شرط الغرض العالجي شرط عام يتعلق بالقواعد العامة اليت حتكم األعمال الطبية
ما يوفره شرط الغرض العالجي من محاية جنائية: ثانياً

ن األمر خمالفافإذا كا. إن املسؤولية هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب املؤاخذة
مستشفى، إذ لقواعد األخالق وصفت مسؤوليته بأا مسؤولية أدبية كمن يتخلف عن عودة مريض يف

لقواعد القانون وصفت وإذا كان هذا األمر خمالفا. تقتصر مسؤوليته على استنكار اتمع لتصرفه

1- « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle
peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'entant d'une maladie d'une particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter
la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à
1'insémination ». Art. L 152-2, loi 94-654.
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. عن األصول الفنية املرعيةوخرج يف عملةمسؤوليته بأا قانونيه كطبيب أجرى عملية جراحية ملريض،
.جنائيةوهذه املسؤولية األخرية على نوعني مسؤولية مدنية وأخرى

يف عمليات التلقيح االصطناعي على الطبيب توخي احلذر واحليطة يف العمل الطيب جتنباً ألي 
حاليل درجته وخطورته وإجراء الت-العقم-خطأ يف مرحلة الفحص ليتعرف الطبيب على ماهية املرض 

كما . فإذا أمهل ذلك وتسرع يف تكوين رأيه أعترب مسؤوالً عن مجيع األضرار املترتبة على خطئه. الطبية
ومن أجل ذلك يسأل الطبيب . عليه أن يبذل العناية يف تشخيص املرض بكل الوسائل العلمية املتاحة لديه

ا ال تعاين من مرض العقميف حالة التشخيص اخلاطئ، كأن يعرض املرأة للخطر بعد أن اتضح أ  .
ويسأل الطبيب عن خطئه يف إجراء العملية إذا مل يراع احليطة واحلذر والدقة يف إجرائها ومل 

ومن ذلك . يبذل العناية املطلوبة اليت تتفق مع األصول الفنية املتعارف عليها بني األطباء وأهل االختصاص
. والنطفة لقياس صالحيتهما وقدرما على حتقيق الغرضعدم القيام باالختبارات الالزمة على البويضة

فإذا ثبت أن الطبيب كان بإمكانه أن جينب الطفل كل التشوهات اليت ميكن أن حتدث مستقبالً حقت 
.عليه املسؤولية املدنية واإلدارية حسب األحوال
24-511، وهي نفس املادة 654-94من 14-152ولقد نص املشرع الفرنسي مبوجب املادة 

من قانون العقوبات على معاقبة كل شخص قام بإجراء عمليات التلقيح االصطناعي يف غياب الغرض 
أما املشرع اجلزائري فلم يشر . 1أورو75.000العالجي وذلك باحلبس من محس سنوات والغرامة 

. ألخرىلشرط الغرض العالجي وبالتايل خلت نصوصه من أحكام جزائية ملخالفة هذا الشرط والشروط ا
:  ومن مث يتعني على املشرع القيام مبا يلي

يتعني جترمي ما جيريه الطبيب من عمليات إخصاب، بغري مراعاة تلك الضوابط وتأثيم ما يأتيه منها ·
خارج النطاق الشرعي، أي بالصورة غري املشروعة أو احملرمة، أو كان مشوباً بغش أو خديعة 

والً بوصفه مسامها مع أيهما يف إدخال الغش على اآلخر، للزوجني أو ألحدمها، إذا مل يكن مسئ
.كأن يلتقط بويضة الزوجة بعد ختديرها، أو إيهامها بأنه جيري حمضاً عملية أخرى

ومع مراعاة ما تقضي به القواعد العامة يف صدد مسئولية الطبيب جنائياً ومدنياً، عما يقع منه من ·
عمال العالج فيكون واجباً جترمي إمهاله أو خطئه يف احملافظة إمهال أو خطأ يف أثناء ممارسته مهنته وأ

1- «Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à
l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.». Art. L 152-14.Loi no 94-654 ; 511-24 du code pénale.
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على السائل املنوي أو البويضة، مبا يضمن عدم اختالط ما خيص زوجني بغريه، ومحاية األنابيب 
.مبحتوياا من استبدال، ويكفل محاية قانونية لعملية اإلخصاب يف مراحلها املختلفة

ملسؤولية الطبية بالنسبة للطبيب من الناحية اجلنائية إذا تسبب خبطئه وكذلك يكون من املالئم تقرير ا
ومن باب أوىل إذا كان . أو إمهاله يف إتالف أو إفساد البويضة امللقحة، قبل استقرارها يف رحم الزوجة

اإلتالف عمدا بقصد عدم إمتام احلمل والوصول به إىل نتيجته املرجتاة، عن طريق تدمري املوطن الطبيعي 
.هلا

وأخرياً ميكن القول أن املشرع من خالل النصوص املستحدثة يف قانون األسرة اجلزائري 
حـاول مواكبة التطور احلاصل يف جمال الطب وإتاحة الفرصة للراغبني يف اإلجناب من جهة وإحاطة هذه 

ج على األطباء العمليات بشيء من املشروعية بعيداً عن االجتهادات الفقهية، ومن جهة أخرى رفع احلر
يف هذا اال، وحثهم على احترام النصوص يف حفظ األنساب وجتنب حماذير هذه العمليات، غري أن 
النوازل اليت متطر علينا جعلت املشرع يف حرية من أمره ومن بني هذه النوازل مسألة تغيري اجلنس اليت 

رة، فضالً عن أا من التدخالت الطبية اليت تعترب من بني املواضيع اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام األس
.  فنتساءل عن أثر هذه التدخالت على نطاق محايته. تطال اجلسم البشري

املبحث الثالث
تغيري اجلنس وأثره على نطاق احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان

جنس الذكر إىل أدى التقدم العلمي يف جمال العلوم الطبية إىل إمكانية حتول بعض األشخاص من 
تنشر يف عددها الصادر يف أول ديسمرب " ديلي نيوز" وهذا ما جعل صحيفة. جنس اإلناث، والعكس

.1نبأ حتول أحد الرجال املشهور عنهم حب املغامرة واملخاطرة إىل امرأة على قدر من اجلمال1952
أعراضه وظواهره وال يعد مرض الرغبة يف التحول اجلنسي من قبيل األمراض العصرية بل أن

وكان هناك آهلة خاصة . فقد روى عنها حكايات يف أساطري اآلهلة اليونانية القدمية. قدمية قدم التاريخ
بطائفة اهلندوس مسئولة عن وفرة هرمونات الذكورة، بل قد أصيبت شخصيات تارخيية ذا املرض مثل 

". كاترين"واإلمرباطورة السويدية " لثالثهنري ا" وامللك اإلجنليزي " كاليجوال"اإلمرباطور الروماين 
. ويف مقاطعة نابلس اإليطالية خصصت عقوبة اإلخصاء لألشخاص الذين مييلون إىل نفس جنسهم

وهي تنادي برفض كل تفرقة بني اجلنسني وإباحة Unisexوظهرت يف العصر احلايل حركة تدعى
.2احلرية اجلنسية

.444.، املرجع السابق، ص...روك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسمم-1
.445.نفس املرجع، ص-2
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عندما نشر مقال له ) Cauld Well ( الطبيب ويرجع تطور الدراسات يف هذا املرض إىل
تعرض فيه إىل اإلفصاح عن ذاتية هذا املرض ودراسة أسبابه، كما ساهم يف تطور 1952سنة 

.  1الدراسات املخصصة له التطور الكبري يف جمال علم النفس واملعرفة بالغدد الصماء وفن اجلراحة
ي قصد تغيري جنس شخص ما وحتويله إىل جنس ويتمثل العمل الطبـي يف جمال التدخل اجلراح

، وذلك 2آخر أنثوي أو ذكري؛ تغيري اجلنس الذي ينتمي إليه مادياً باجلنس الذي يشعر باالنتماء إليه
األمر الذي يؤدي إىل االصطدام مع املبادئ املكرسة يف . بإجراء عملية جراحية على جهازه التناسلي

ففي . مة اجلسم، وهو أمر يؤدي إىل إشكاليات من نواحي عدةجمال احلماية القانونية للحق يف سال
فهل يعترب أمراً جائزاً قانوناً أم ال ؟ وما هي . 3األوساط القانونية يثور اجلدل حول قانونية هذا احلدث

اآلثار القانونية املترتبة عنه ؟ ويف األوساط الطبية يثور التساؤل حول ما إذا كان حيق للطبيب إجراء هذه 
عملية ؟ وما هي الضوابط واألصول الطبية اليت جيب عليه إتباعها يف مثل هذه احلالة ؟ ومدى مساءلته ال

... فنياً وجنائياً إذا ما خالف هذه األصول ؟
ويف األوساط الدينية يثور النقاش حول تطابق أو تعارض هذه العمليات مع األدلة الصرحية 

ولإلجابة . ا يدل من الناحية العلمية على خصوبة اخلوض يف املوضوعمم. احملرمة أو ايزة هلذه العمليات
ما يثريه تغيري اجلنس من مشاكل قانونية ) املطلب األول ( عن هذه التساؤالت نتناول مفهوم تغيري اجلنس

).املطلب الثالث ( مشروعية تغيري اجلنس ) املطلب الثانـي( 
املطلب األول

مفهـوم تغـيري اجلـنس
وفرزه ) الفرع األول( ضبط مفهوم تغيري اجلنس إىل حتديد كنه أو تعريف هذا املصطلححيتاج

).الفرع الثانـي( عن غريه من املصطلحات املشاة له 
الفرع األول

تعـريف تغـيري اجلنس
ويقتضي بيان داللة "  تغيري" و " اجلنس" إن مصطلح تغيري اجلنس يتكون من مصطلحني مها 

.ني حتديد معىن املصطلحني كل على حدى؛ ألن بيان الشيء بيان ألجزائهجمموع املصطلح

.456.، املرجع السابق، ص...احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم، مروك نصر الدين-1
.454.نفس املرجع، ص-2
حبث منشور يف جملة امليادين جملة الدراسات العلمية يف حقول املعرفة ،"اكل قانونيةالتحول اجلنسي وما يثريه من مش"مجيل صبحي برسوم -3

، وجدة، املغرب، العدد السابع، )واالقتصادية واالجتماعيةاحلقوقية واالقتصادية والسياسية، تصدرها جامعة حممد األول، كلية العلوم القانونية
.47.، ص1991هـ 1412
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داللة كلمة جنس: أوالً
شاكله، وجتانساً؛ أي احتدا يف اجلنس، واجلنس، األصل والنوع؛ واجلنس : يقال يف اللغة جانسه

ألقسام واجلنس يف علم األحياء هو أحد ا. أيضاً هو الضرب من كل شيء، من الناس والطري وغري ذلك
على أحد شطري األحياء املتعضية؛ التصنيفية، فهو أعلى من النوع، وأدىن من الفصيلة، ويطلق اجلنس

1.أي ذات األعضاء مميزاً بالذكورة أو األنوثة

والعنصر ) التشرحيي ( والعنصر الشكلي ) الوراثي ( مصطلح اجلنس حيتوي على العنصر اجليين 
ميز هذه العناصر بالثبات واالستقرار يف حتديد جنس املولولود، ويف إجياد وتت. اهلرموين، والعنصر النفسي

.شخصية متوازنة مظهراً وجوهراً
I.وهو يعترب ملرآة العاكسة للطبيعة البيولوجية منذ التخليق اجلنيين العنصر الوراثي الكرومزومي

يصاب ولكن بالرغم من هذا الثبات قد .xx 46ولألنثى xy 46 للذكر بنموذج ثابت
.2الشخص يف بعض األحيان باختالل فيؤدي إىل لبس أو غموض يف حتديد اجلنس

II. وهو الذي حيدد انتماء الفرد إىل جنس األنوثة من خالل الشكل العنصر الشكلي أو التشرحيي
.3ويتم التعويل على هذا املعيار لتحديد حالة الفرد املدنية لسهولته ووضوحه. اخلارجي للجسم

III.حيث تنتج الغدد اجلنسية هرمونات معينة تتحكم يف حتديد جنس الفرد، نـيالعنصر اهلرمو
.وحتديد صفاته وخصائصه الوراثية وتكوين هويته النفسية منوه اجلسمي

IV.كما دلت عليها –وهو يعترب حالياً أحد العناصر األساسية؛ ألن احلقيقة العنصر النفسـي
وجية حتتوي على عناصر نفسية وفسيولوجية لتكوين أن العناصر البيول–اخلربات الطبية والنفسية 

.اهلوية اجلنسية
ويقصد بالعنصر النفسي ذلك اإلحساس الذي جيعل الفرد يعتقد بانتمائه إىل جنس معني، ومن 

. 4مت قيامه بدوره الوظيفي املطلوب منه يف شىت مناحي حياته
داللة كلمة تغيري  : ثانياً

ة للداللة على أكثر من معىن ولكن ميكن إمجال أهم تلك املعاين يف تستعمل كلمة تغيري يف اللغ
:اآلتـي

.43.، اجلزء السادس، املرجع السابق، صابن منظور، لسان العرب-1
.172- 171.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-2
.172.، صاملرجعنفس -3
173.ص،نفس املرجع-4
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االختالف والتغيري فيقال غريت الشيء فتغري، وتغايرت األشياء؛ أي اختلفت، والتغيري انتقال الشيء من 
حالة ألخرى، ويأتـي مبعىن التبديل وهو استبدال الشيء بغريه، وتغيري الصورة إىل صورة أخرى، 

وهرة بعينها، واإلبدال تنحية اجلوهرة، ويأتـي مبعىن إصالح الشأن واهليئة، والتحويل وهو تغري حال واجل
أما لفظ التحول أو التحويل فيعين االنتقال من حال إىل حال أو . 1الشيء، ويعين تغري األحوال وانتقاهلا

.املراد من عمليات تغيري اجلنسولذلك يعترب لفظ التغيري أوسع وأمشل للداللة على2.من مكان إىل مكان
معىن تغيري اجلنس : ثالثا

هو استبدال جنس الشخص جبنس أخر أي تغيري اجلنس الطبيعي للشخص جبنس اصطناعي 
وينطبق على األشخاص الذين Transsexualismeويشار إليه بالفرنسية . 3مضاد جلنسه األصلي

تغيري حالتهم املدنية من الناحية القانونية، ليستطيعوا يرغبون يف استبدال جنسهم من الناحية الطبية، مث
التكيف يف جمتمعهم كنساء أو رجال وفقاً جلنسهم النفسي بعد ترجيحه على اجلنس البيولوجي 

.4والتشرحيي

اجلنسيتوافقحيثخلقيةعيوبأوعضويةاضطراباتتوجدالأنهالتعريفهذامنويستفاد
مكتملرجليكونأنإماأنهأيالداخلية؛التناسليةاألعضاءوجنسروموسوميالكاجلنسمعالظاهري
،اآلخراجلنسجتاهيكونالذيهوباجلنسالداخليالشعورولكناألنوثة،مكتملةأنثىأوالرجولة
: النوعهذامنحالتانهناكولذلك

I.أنثييكونأنيريدذكرMale Transsexualمكتملرجلوهوأنثى،أنهيشعرأو
الناسمعأنثىأنهعلىويتصرفبلذكريكونأنويرفضأنثىأنهبداخلهيشعرولكنهالرجولة

اجلسديوشكلهالذكوريةالتناسليةألعضائهشديدوكرهنفسياضطرابحدوثمع
ويتعاطىالذكوريةالتناسليةأعضاءهمنالتخلصحماولةإىلاملريضيلجأوقد. الذكوري
. 5أنثىأنهعلىاتمعمعويتعاملوثةأنهرمونات

.41-40.السابق، صعس، املرجخلامابن منظور، لسان العرب، اجلزء ا-1
.186.، صنفس املرجع-2
، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، "المية يف مسائل التغيري اجلنسي واالستنساخ البشرياألحكام اإلس"جياليل تشوار، -3

.29.ص،36،1998عكنون، جامعة اجلزائر، العدد فصلية يصدرها معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، بنجملة
.187. اشد الشامسي، املرجع السابق، صحبيبة سيف سامل ر-4
تصحيح أو تأكيد اجلنس أم ماذا؟، حبث منشور يف اإلنترنت على موقع النقابة العامة ألطباء مصر،-طه عبد الناصر، تغيري اجلنس-5

Egyptian Medical Syndicateاملوقع1/1. ص12/12/2009: تاريخ اإلطالع :http://www.ems.org.eg/site_map.htm
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II. ا ذكرأنثى تشعر أFemale Transsexual وهي أنثى مكتملة األنوثة عضويا ولديها
. دورة شهرية ولكنها تشعر يف داخلها أا رجل وتتمىن التخلص من أعضائها األنثوية كالثدي

.1ت للتحول إىل ذكروقد تلجأ إىل تعاطي هرمونات ذكورة وترغب بشدة يف إجراء جراحا
وهي عملية جراحية يتم فيها تغيري األعضاء الظاهرية للذكر لتشبه األعضاء الظاهرية لألنثى أو 
العكس، حيث يقوم اجلراح إزاء الشخص املراد تبديل جنسه، إن كان رجالً كامل الذكورة من الناحية 

ا كيس الصفن أشبه بفرج املرأة، ويعطي اخللقية واجلينية بقطع القضيب واخلصيتني، وإحداث شق ببقاي
وبتأثري اهلرمونات يتحول الصوت ليشبه صوت . هرمونات األنوثة لينمو الصدر، ورمبا اضطر إىل زراعته

.2األنثى، ويتغري توزيع الدهون يف اجلسم على هيئة توزيعها يف جسم األنثى
الناحية اخللقية واجلينية، فإن وإن كان الشخص املراد تبديل جنسه امرأة كاملة األنوثة، من 

اجلراح يقوم باستئصال الثديني والرحم واملبيض، ويقفل املهبل ويصنع هلا قضيباً اصطناعياً، ميكن أن 
وتعطي املرأة هرمونات الذكورة . ينتصب بواسطة تيار كهربائي من بطارية مزروعة يف الفخذ عند احلاجة

.3ة، ونتيجة لذلك ينبت شعر الوجه واللحيةبكمية كبرية لتغري الصوت إىل طابع اخلشون
والتغيري هنا إمنا هو تغيري ظاهري حبت يف األعضاء، ال حيصل معه أي تغيري يف الوظائف، فالرجل 
إذا مت تبديل بعض أعضائه إىل أعضاء األنثى، فإنه ال ميكن أن حييض أو حيمل؛ لعدم وجود مبيض أو 

واملرأة إذا مت تبديل بعض أعضائها ذكراً يف . اإلجناب إىل األبدرحم؛ وبقطع ذكره وخصيته يكون قد فقد 
وليتجلى التعريف أكثر حناول متييز تعيري . 4الظاهر، فإا ال تقذف منياً، وال يكون هلا ولد من صلبها
: اجلنس عن بعض مظاهر السلوك اجلنسي املنحرف فيما يلي

الفرع الثانـي
حنراف اجلنسيمتييز تغيري اجلنس عن بعض مظاهر اال

بعد بيان املقصود من مصطلح تغيري اجلنس يلزم من الناحية املعرفية فرز املصطلح عما شاه من 
الشذوذ : بعض مظاهر أو االحنراف اجلنسي حيث تتشابه معه يف بعض األعراض واملمارسات وذلك مثل

).ثالثاً(التشبه باجلنس اآلخر ) ثانياً( التخنث ) أوالً(اجلنسي 

.1/1.، صالسابقملرجعا، طه عبد الناصر-1
على 11/10/1428الشيخ عمر عبد اهللا حسن الشهايب، تبديل اجلنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية، حبث منشور يف اإلنترنت بتاريح -2

http://almoslim.net/node: املوقع1/9:ص12/12/2009:موقع املسلم نت، تاريخ االطالع
1/2.ص12/12/2009:، حبث منشور على اإلنترنت على موقع الدكتور حممد البار، تاريخ االطالعحممد علي البار، لوثة حتويل اجلنس-3

http://www.khayma.com/maalbar :املوقع
.1/2.، ص، املرجع اللسابقحممد علي البار، لوثة حتويل اجلنس-4
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تغيري اجلنس والشذوذ اجلنسي : أوالً
تتميز حالة الشذوذ اجلنسي خبصوصية معينة، كما أن أغراضها ختتلف عن ظاهرة التحول 

فالشذوذ اجلنسي هو سلوك ناشئ عن الرتوة املختارة أو التفضيلية لدى شخص بالنسبة لألفراد . اجلنسي
- 2عند رأي البعض-وميتد .1لنوعمن نفس نوعه، أو هو ضغط جنسي موجه حنو األفراد من نفس ا

واملراد من كل .3هذا الشذوذ إىل األفعال اجلنسية الشاذة كاللواط والسحاق وإتيان احليوانات واالستمناء
.4ذلك مترد على النظام الطبيعي للحياة اجلنسية

تغيري اجلنس واخلنوثة : ثانياً
فالتخنث أساسه إام جنسي أصلي أي خيتلف عن التغيري اجلنسي، 5التخنث مبختلف أصنافه" 

وذلك ما يربر شرعاً إجراء خمتلف العمليات اجلراحية عليه لتحديد اجلنس !! أن اخلنثى ضحية الطبيعة
وعليه فإن الشخص حمل التغيري هو جنس مورفولوجي مميز وحمدد متاما إال أنه يشعر نفسياً بأنه . الراجح

؛ واملعىن شعور بالذات األنثوية يف جسم رجويل وذات رجولية يف ينتمي إىل اجلنس املضاد جلنسه الطبيعي
.6"جسم أنثوي

إذن األمر ليس مسألة تصحيح اجلنس وإمنا تغيريه مما يفترض عدم وجود أي خلط يف اجلنس؛ 
يهب ملن " !! ألن املغري جنسياً مل يكن يف أي وقت ضحية خلل مورفولوجي بل يشعر بأنه ضحية قدر

.187.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-1
أشار إليه الدكتور حممد رشاد متويل يف كتابه جرائم االعتداء على العرض يف القانون اجلزائري واملقارن، وأشار أليه األستاذ وهو الرأي الذي -2

بإتباع -اليت تقتضي ميل الرجل إىل األنثى واألنثى إىل الرجل-عبد اهللا إبراهيم موسى بشكل مفصل فعرف الشذوذ مبخالفة الفطرة السليمة السوية
، التخنث، الرجلة من النساء، االختالسية، )هوموسكوا( اشتهاء الشبيه : نحرف يف حتصيل الشهوة، ومثّل هلذا الشذوذ بعديد األصنافسلوك م

. 104-101.عبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع السابق، ص. السادية واملاسوشية، اشتهاء األطفال، االستمناء
.4.صاملرجع السابق،حممد رشاد متويل، -3
ومل يسبقهم من أحد من العاملني، فاستحبوا إتيان الذكور على اإلناث، وقد -عليه السالم_وهذا الشذوذ واالحنراف هو الذي بدأه قوم لوط -4

- 165. ، اآليةسورة الشعراء" (أَنتم قَوم عادونَأَتأْتونَ الذُّكْرانَ ِمن الْعالَِمني وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم ِمن أَزواِجكُم بلْ: "قال هلم رسوهلم 

أَتأْتونَ : "وقال هلم). 80.اآلية،سورة األعراف" (ولُوطاً ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه أَتأْتونَ الْفَاِحشةَ ما سبقَكُم ِبها ِمن أَحٍد ِمن الْعالَِمني: "وقال هلم). 166
بت متأَنةَ وونَالْفَاِحشِصر) وكان ردهم أم قد فعلوا هذا واستمرؤوه وأحبوه، مع ما يعلمون من جناسته، وبعده عن ) 54. من اآلية: النمل" 

).56.من اآلية.سورة النمل" (أَخِرجوا آلَ لُوٍط ِمن قَريِتكُم ِإنهم أُناس يتطَهرونَ: "الطهارة؛ ومن أجل ذلك قالوا
عن الفطرة وقع منهم يف هذا الباب أنواع كثرية من الشذوذ واالحنراف، كإتيان الذكور شهوة مع اإلناث، وكذا وباحنراف الناس 

االقتصار على الذكور مع النفور من اإلناث، وقد يكون الشاذ مفعوالً به فقط، أو يكون فاعالً ومفعوالً به واألنثى اليت تكره جنسها، وال وى إال 
اق، وللسحاقيات أحوال من الشذوذ، فمنهن من متثل دور الفاعل، ومنهن من متثل دور املفعول به، ومنهن من تستمتع بكل أنثى مثلها وهو السح

الشيخ عمر . ومن الذكور من ال يستمتع بشهوته إال مع احليوانات، ومن النساء من ال تستمتع إال بالكالب والقرود. ذلك مع استمتاعها بالذكور
. 2/9.السابق، صاملرجعشهايب، عبد اهللا حسن ال

.من هذه الرسالة235يف الصفحة مشروعية تغيري اجلنسسيأيت بيان أنواع اخلنثى يف معرض احلديث عن -5
.29.السابق، ص، املرجع"جلنسي واالستنساخ البشري األحكام اإلسالمية يف مسائل التغيري ا" جياليل تشوار، -6
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واملبتغى من ذلك جنس . أي ضحية جنسه الفعلي أو احلقيقي"هب ملن يشاء الذكوريشاء إناثا وي
بسيكولوجي خييم على مشاعره بنكران جنسه احلقيقي، فيحرص على تغيري ظاهرته اجلنسية بواسطة عدة 

.1عمليات جراحية جد صعبة
مات أخرى تدل آدمي تظهر فيه عالمات تدل على األنوثة وعال" واخلنثى يف الفقه اإلسالمي 

فإذا غلبت عليه عالمات الذكورة حكم بأنه ذكر، وإذا تبني أن عالمات األنوثة أغلب ". على الذكورة 
ويف بعض احلاالت ال يتبني أغلبها فينتظر إىل البلوغ فإذا بلغ ومل يتبني أغلبها نكون . وأبني حكم بأنه أنثى

. 2أمام خنثى مشكل
نس اآلخرتغيري اجلنس والتشبه باجل: ثالثاً

يكون التشبه باجلنس اآلخر حينما تبدو النساء يف املظهر اخلارجي كالرجال يف مالبسهم 
وسلوكهم، أما تشبه الرجال بالنساء عندما يبدو الرجال كالنساء يف هيئتهم اخلارجية كارتداء ملبسهن 

شتبه مع هذه الصورة إال أن والتزين بزينتهن والتميع يف احلديث، وإن غلب الظن على أن التغيري اجلنسي ي
:الفروق واضحة كما يلي

I.أما صورة . إن التشبه باجلنس اآلخر هي مسألة وقتية وعارضة تنتهي مبجرد إشباع الرغبة املنحرفة
.تغيري اجلنس فهي اقتناع تام باالنتماء للجنس اآلخر

II.لص منها بينما حالة إن املتشبه باجلنس اآلخر يعي هويته اجلنسية البيولوجية وال يرغب يف التخ
تغيري اجلنس فإن الشخص ال يقتنع بوضعه ولديه شعور ال يقاوم بانتمائه للجنس اآلخر وإحساس 

ورغم هذه االختالفات إال .  بالظلم والقهر يدفعه إلنكار جنسه والتخلص من أعضائه التناسلية
الواقع على أن الرغبة يف كما يدل . 3التشبه باجلنس اآلخر تعترب مرحلة ممهدة لصورة تغيري اجلنس

: تغيري اجلنس متر مبراحل
.وهي مرحلة ارتداء املالبس املخالفة جلنسه أو التشبه باجلنس اآلخر عموماً.1
.الشعور بالرغبة يف متلكه لألعضاء التناسلية اخلاصة باجلنس اآلخر.2
.الرغبة يف التخلص من أعضائه التناسلية واملطالبة بإجراء عملية جراحية.3
وأكثر طاليب . 4حالة رفض االستجابة لطلبة فقد يلجأ إىل إحداث تشويه بنفسه أو االنتحارويف 

والسبب . تصل إىل ثالثة أضعاف من يطلبون التحول من النساءالتحول اجلنسي هم من الرجال بنسبة

.30.، صبقالسااملرجع، جياليل تشوار-1
.189.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-2
.192-191.املرجع، صنفس -3
.457.، املرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم-4



سم اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                      التدخل الطيب احلديث على ج

227

يف ذلك هو أن اجلنني يف األصل يكون أنثى، مث حيدث التغري يف الرحم بسبب التعرض هلرمونات 
وبعد تعريف تغيري اجلنس واستجالئه عن غريه من املصطلحات . 1الذكورة يف مرحلة من مراحل النمو

:أو صور االحنراف السلوكي، يتعني بيان ما يثريه هذا التغيري من مشاكل قانونية فيما يلي
املطلب الثانـي

ما يثريه تغيري اجلنس من مشاكل قانونية
ل القانونية عن عملية التحول اجلنسي اليت أصـبحت بفـضل   من الطبيعي أن تنشأ بعض املشاك     

األساليب الفنية املتطورة جتري يف العديد من بلدان العامل، فتقوم بتغيري نوع اإلنسان من ذكر إىل أنثى أو                  
وتـارة أخـرى يف   )  الفرع األول(العكس، وهذه املشاكل تدخل تارة يف إطار القواعد القانونية املدنية    

).الفرع الثانـي( د اجلنائية نطاق القواع
الفرع األول

ما يثريه تغيري اجلنس من مشاكل يف املسائل املدنية
ال ختصص معظم القوانني لظاهرة تغيري اجلنس أو حىت اخلنوثة تشريعاً خاصاً ولكن من خالل 

حكام نصوص متفرقة يتبني أن تغيري اجلنس يؤدي ال حمالة الضطراب النصوص القانونية املشكلة أل
ويف قانون األحوال املدنية وقانون ) أوالً(وذلك يف املسائل املدنية . اخلاصة جبنس الذكورة واألنوثة

).ثانياً( األسرة 
يف قانون األحوال املدنية :  أوالً

يلعب نوع اإلنسان من حيث الذكورة واألنوثة دوراً هاماً إذ به تتحدد حالة اإلنسان من حيث 
فإذا غري هذا النوع وحتول الشخص من ذكر ألنثى أو العكس كان من احملتم . إخل...اإلسم واجلنس 

تنص املادة .2تغيري مجيع بيانات الشخص املتحول بعد إلجرائه عملية التحول لتتناسب مع حالته اجلديدة
جيب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق :" من قانون احلالة املدنية بأنه28

.أوالده
جيب أن تكون األمساء جزائرية وقد يكون خالف ذلك بالنسبة لألطفال املولودين من أبوين غري 

.مسلمني
."يسري على اكتساب األلقاب وتبديلها القانون املتعلق باحلالة املدنية

على موقع إسالم أون 2008مارس 5: ريخبني موقف الطب ورأي الدين، حبث منشور يف اإلنترنت بتا...حممد املهدي، التحول اجلنسي-1
http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml: املوقع1/1:ص12/12/2009: الين، تاريخ االطالع

.57.السابق، صمجيل صبحي برسوم، املرجع-2
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يف قانون األسرة: ثانياً
نثى يف مواطن خصصت قوانني األسرة يف البالد اإلسالمية أحكاما خاصة بكل من الذكر واأل

: عديدة من بينها
جعلت قوانني األسرة الزواج بوصفه ميثاقاً غليظاً عقد بني ذكر وأنثى، رجل يف جمال الزواج 

من قانون 4فقد نصت املادة . وامرأة دف تكوين أسرة وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب
وبالتايل تتباين ". وامرأة على الوجه الشرعيهو عقد رضائي يتم بني رجل " األسرة اجلزائري أن الزواج 

األحكام املترتبة عن اخلطبة باعتبارها وعد بالزواج، فمن املقرر شرعاً وقانوناً أنه ال يسترد اخلاطب شيئاً 
ما أهداه إذا كان العدول منه، كما يترتب على املرأة املخطوبة عند عدوهلا عن إمتام الزواج أن ترد ما مل 

.يا وغريها، وال تستحق الزوجة نصف الصداق إال عند الطالق قبل الدخوليستهلك من هدا
وللقاضي . تسعة عشرة سنة19ووحد القانون بعد التعديل اجلديد بشأن أهلية الزوجني بسن 

21أن يرخص قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة مىت تأكدت قدرة الطرفني على الزواج، وكانت فيما قبل 
ويتبني االختالف فيما بني الذكر واألنثى من حيث تعدد . نة بالنسبة للمرأةس18سنة بالنسبة للرجل و

من قانون األسرة باإلضافة إىل ما هو مقرر لكل 8الزوجات فهو حق للرجل بشروط ذكرا املادة 
ويعترب . من نفس القانون39إىل املادة 36منهما للتمتع باحلقوق وااللتزام بالواجبات وذلك من املادة 

الق من أسباب فك الرابطة الزوجية فهو يتم بإرادة الزوج أو بإرادة الزوجني وللمرأة التطليق وفقاً الط
كما هلا أن ختالع نفسها مبال تقدمه باتفاق الزوجني ويف حالة 53لألسباب املنصوص عليها يف املادة 

(1عدم االتفاق حيكم القاضي مبا ال يتجاوز صداق املثل مقدر وقت احلكم من قانون 54ادة امل. 
). األسرة

وهلذا التباين يف أحكام الزواج بالنسبة للزوج والزوجة تضطرب األحكام القانونية عند تغيري 
.اجلنس

لعملخضعالذياخلنثىعلىاألحكامهذهكما ختتلف يف حالة جراحة اخلنوثة وتطبيق
.2نثىأأمذكرالديهاجلنس الراجحكانإذاملاتبعاخيتلفجراحي

أطفاالً تنجبأنميكناألنوثةجانبفيهيرجحالذياخلنثىأناجلراحوناألطباءويؤكد
فإذا . األحيان عقيمامعظميفيبقىالذكورةجانبفيهيرجحالذياخلنثىأنحنييف. بشكل طبيعي

-05انون األسرة املعدل واملتمم باألمر رقم واملتضمن ق1984يونيو سنة 09املؤرخ يف 11-84من قانون األسرة اجلزائري رقم 54املادة - 1
.2005فرباير 27املؤرخ قي 02

، حبث منشور يف جملة جامعة دمشق، تصدر عن قسم القانون اخلاص كلية احلقوق وتغيري اجلنس يف القانون السوريفواز صاحل، جراحة اخلنوثة-2
.65.ص،2003،العدد الثاين19جامعة دمشق، الد 
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يتزوج، ميكنأن ذلكبعدواستطاعفيه،الذكورةجانبترجيحإىلأدتجراحيةلعمليةاخلنثىخضع
1.وبني زوجها للعللبينهاالتفريقالقاضيمنتطلبأن– احلالةهذهمثليف– للزوجة

رتب األخرىكغريه من قوانني األحوال الشخصيةفإن قانون األسرة ،ويف جمال احلضانة
ة ألب، مث إىل األم مث األب مث اجلدة ألم، مث اجلدبإسنادها-مع بعض االختالفات –حضانة األبناء 

عشر 10وتنقضي احلضانة باختالف بني الذكر واألنثى مبضي . 2اخلالة، مث العمة مث األقربون درجة
سنوات بالنسبة للذكر وبلوغ األنثى سن الزواج، وللقاضي إذا كانت احلاضنة أماً مل تتزوج ثانية أن ميدد 

.3ستة عشر سنة مع مراعاة مصلحة احملضون16حضانة الذكر إىل 
احملضون املغري جنسياً تتباين األحكام إذا كان املغري من ذكر وضععلىاألحكامهذهبإسقاطو

أحدترجيحأدى إىلجراحيلعملخضعخـنثىكانإىل أنثى أو العكس، وكذلك األمر إذا
.اجلنسني

مال باختالف فإنه من املقرر شرعاً وقانوناً أن نفقة الولد على أبيه مامل يكن لهويف جمال النفقة
بني الذكور واإلناث، فبالنسبة للذكور إىل سن الرشد واإلناث إىل الدخول وتستمر يف حالة ما إذا كان 

ويف حالة عجز . 4الولد عاجزاً آلفة عقلية أو بدنية أو مزاوالً لدراسة وتسقط باالستغناء عنها بالكسب
.5األب جتب نفقة األوالد على األم إذا كانت قادرة

الل هذا العرض يتبني حجم االضطراب يف النصوص القانونية عند تغيري اجلنس أو ومن خ
.ترجيح أحد اجلنسني بالنسبة للخنثى بالنظر إىل تباين األحكام بني الذكر واألنثى

يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر " تتباين أحكام الذكر عن األنثى لقوله تعاىل ويف جمال اإلرث 
من قانون األسرة املتعلقة بالعاصب بغريه، وهي كل أنثى 155نصت املادة و6".مثل حظ األنثيني

". للذكر مثل حظ األنثينيويف كل األحوال، يكون اإلرث " عصبها ذكر، فجاء يف الفقرة األخرية

.67.، صالسابقاملرجع،حلفواز صا-1
.من قانون األسرة اجلزائري64املادة - 2
.من قانون األسرة اجلزائري65املادة - 3
وملا ثبت يف قضية احلال أن قضاة املوضوع ملا قضوا باإلنفاق :" جاء يف قرار صادر من احملكمة العليا بشأن سقوط النفقة عند االستغناء عنها -4

ومىت كان ذلك استوجب . توفية أو البنات اللوايت يعملن وهلن كسب فإم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانونلنفقة كالبنت املعلى من ال يستحق ا
منشور يف الة القضائية العدد األول لسنة ) ط ف( ضد ) ح م( قضية 09/07/1996بتاريخ 138958قرار رقم ."نقض القرار املطعون فيه

.123.ص،1998
.من قانون األسرة اجلزائري76و 75ادة امل-5
.11.سورة النساء، اآلية-6
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منه 222املادة ولكنباخلنثى،اخلاصاإلرثأحكاماألسرة اجلزائري علىقانونينصومل
.الشريعة اإلسالميةإىلفيهيرجعالقانونهذايفنصعليهديرملماتنص بأنه كل
اخلنثى يستحقهااليتاحلصةبيانيفاختلفتاألربعةالفقهيةاملذاهبأنإىلاإلشارةوجتدر

ال الذكورةفيهترجحأنميكنالالذياملشكلللخنثىبالنسبةفقطيثوراخلالفوهذا. اإلرثمن

. األنوثةوال
احلالوكذلكأنثى،أوذكراباعتبارهاحلظني،أقلاخلنثىيستحقالشافعيهباملذففي
باالتفاق، الورثةبنيالباقييوزعيظهر،ملحاله، فإذاظهورإىلالباقيويوقفالورثة،بالنسبة لبقية

منميؤوساإذا كانأنهإىلذهبواولكنهمبنفس احلكم،أخذوافقداحلنبلي،للمذهببالنسبةأما

يستحقاملشكلاخلنثىأنإىلاملالكيةوذهب1.النصيبنينصفيستحقعندئذاخلنثى،حالكشف
أدىناخلنثىيستحقاحلنفي،املذهبيفأما. الذكر واألنثىنصييببنيالوسطاألحوالمجيعيف

ونصيبهنصيبيتأثرعندماوذلكاحلظني،أفضلالورثةأنثى ويستحق باقيأوذكراباعتبارهحظيه،
ومن هنا يتبني أثر تغيري اجلنس يف اضطراب األحكام القانونية سواء ملغريي اجلنس . 2جبنسهالورثةبقية

.أو اخلنثى
الفرع الثانـي

ما يثريه تغيري اجلنس من مشاكل يف املسائل اجلنائية
ي يثري بصرف النظر عما يتعرض له الشخص املغري جنسياً من خماطر طبية، فإن التحول اجلنس

بعض املشاكل أيضاً من الناحية اجلنائية، إذ أن إجراء عملية التحول يف حد ذاا تعد من األعمال املاسة 
تقتضي إجراء فهذه العملية . بعناصر احلق يف سالمة اجلسم إلخالهلا بعناصر التكامل اجلسدي للمتحول

.كر املغري وإزالة عضو التذكري لديهبعض اجلراحات باجلهاز التناسلي للمتحول كإزالة اخلصية لدى الذ
ومن هنا يثور التساؤل عما إذا كان الفعل الذي ميس حق اإلنسان يف سالمة جسمه يعد مباحا 

ال ينال فاعله أية عقوبة، أم أنه يظل مؤمثا مبقتضى نصوص القانون اجلنائي ؟
ل اجلنائي ال نود اإلجابة عنها إننا وحنن يف صدد عرض املشاكل اليت يثريها تغيري اجلنس يف اا

لنرجئ ذلك للحديث عنها يف معرض تفصيلنا ملشرعية تغيري اجلنس كما ينبغي، ولكننا نود أن نضع 
. الصورة واضحة بطرح التساؤالت اليت قد تثور يف هذا اال

.65.، املرجع السابق، صجراحة اخلنوثة وتغيري اجلنس يف القانون السوريفواز صاحل،-1
.65.، املرجع السابق، صجراحة اخلنوثة وتغيري اجلنس يف القانون السوريفواز صاحل،: مقتبس عن-2
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يثور التساؤل حول الغرض من القيام بعمالت تغيري اجلنس وتعارضها مع الشروط الطبية 
مث أنه من بني . للقيام ذه العمليات-ترخيص بإجراء العمل اجلراحي –ملتمثلة يف السند القانوين وا

شروط مباشرة األعمال الطبية توافر قصد الشفاء، فهل يتوافر قصد الشفاء لدى الطبيب الذي يباشر 
العمل اجلراحي قصد تغيري اجلنس ؟

لطبية ومدى تعارضها مع فكرة النظام العامة كما يثور التساؤل عن شرعية هذه العمليات ا
أم أن فكرة النظام العام فكرة . وبالتايل ال جيوز خمالفتها ويعترب االتفاق على خمالفتها باطلواآلداب العامة

نسبية مرنة ال ميكن االعتماد عليها ؟
مال وبفرض عدم وجود السند الطيب؛ أي الشرط الشكلي والشروط املوضوعية إلباحة األع

الطبية فهل ميكن تربيره على سند من رضاء اين عليه ؟ إذ أن الشخص الذي يرغب يف تغيري اجلنس 
يرتضي إجراء هذه العملية رغم ما فيها من مساس بالتكامل اجلسدي، وهل له احلق يف ختويل الغري حق 

من أثر يف هين عليه، ملا لاملساس بسالمة جسمه ؟ حبيث يكون هذا املساس مباحاً استناداً إىل رضاء ا
.املسؤولية اجلنائية

تستند بعض الوظائف االجتماعية اليت يضطلع ا اإلنسان من خالل نوعه ذكر أو أنثى ومن 
ومن األمثلة على . املفروض أنه ال ميلك بإرادته املنفردة االنتقاص من مقدرته على القيام أو اإلخالل ا

فإذا ما تغري الشخص برضاه فإن . لذكور يكلفون بأداء اخلدمة العسكريةهذه الوظائف االجتماعية، أن ا
اتمع ال يستطيع اقتضاء هذه الوظيفة االجتماعية منه، فهل يعترب هذا إهدار ملصلحة اتمع يف البقاء 

والدفاع عن سالمة أراضيه ؟ 
ة الطب أو برضاء اجلين وبفرض أن هذه العمليات الطبية ال ميكن تربيرها باحلق يف ممارسة مهن

عليه، فهل ميكن تربرها وفقاً حلالة الضرورة، سواء لضرورة طبية أو نفسية أو اجتماعية ؟ وما هي موقف 
النصوص اجلنائية املتعلقة حبماية اجلسم البشري من كل هذا ؟ ومن خالل هذا العرض يتبني حجم 

ائية للجسم البشري، مما يعين ضرورة حبث االضطراب اليت حتدثه هذه العمليات يف إطار احلماية اجلن
.وتفصيل ذلك ما يلي. مشروعية تعيري اجلنس من كافة اجلوانب

املطلب الثالث
مشروعية تغـيري اجلــنس

قبل احلديث عن مشروعية التغيري اجلنسي ال بد من استبعاد حالة الشخص الذي اجتمعت فيه 
لته الصحية ضرورة التدخل الطيب اجلراحي إلظهار أو ظاهرياً عالمات الذكورة واألنوثة، واستلزمت حا
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الكشف عن اجلنس احلقيقي املطمور، وهي حالة اخلنثى اليت نكون بصدد عالج عضوي ال ميكن وصفه 
:بتغيري اجلنس، واخلنثى نوعني

وإما الذكورةجانبإمافيهيرجحالذيالشخصوهو:املشكلغرياخلنثى:األولالنوع
. األنوثةجانب

الذكورة وال ال جانبفيهترجحأنميكنالالذيالشخصوهو:املشكلاخلنثى:الثاينالنوع
. معاكالمهافيهيستويحبيثاألنوثة،جانب

األمر،وأن استدعىللمعاجلة،خيضعأنميكنإنهحيثمشكلة،أيةاملشكلغرياخلنثىحالةتثريوال
املعاجلاتهذهائي، وتدخلبشكلفيهالغالباجلانبترجيحإىلتؤديجراحيةعملياتإلجراء
.1والتطبيبالتداويبابيفواجلراحيةالدوائية

والثورةاهلائلالطيبالتقدممعالسهولة، لكنذهليسفاألمراملشكل،للخنثىبالنسبةأما
والعشرين،احلاديالقرنوبدايةالعشرينالقرنأواخرطبعتاليتالوراثيةواهلندسةالبيولوجية اجلزئية

جيباألمر،أشكلاخلنثى، فإذالدىالغالبةالصفةلتحديدالطبيةاخلربةإىلالرجوعالشريعةعلماءأجاز
األجهزةعلىيعولوالتكوين اإلنسان،يفاألساسفهوالداخليالتناسلياجلهازأوالًنراعىأن

أقرتوإذا. البلوغقبلوالديهعندند الولد، كذلكعالنفسيةاألحوالمراعاةأيضاوجيباخلارجية،
.2ذلكمانع منفالجراحية،عملياتإجراءضرورةالطبيةاخلربة

الذي . 4وقرار جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي3ولقد حبث جملس كبار العلماء
ئه عالمات النساء والرجال، ينظر أنه من اجتمع يف أعضا:" أصدره يف دورته احلادية عشر وقرر فيه ما يلي

فيه إىل الغالب يف احلالة، فإن غلبت عليه عالمات الذكورة جاز عالجه طبياً مبا يزيل االشتباه يف ذكورته، 
ومن غلبت عليه عالمات األنوثة جاز عالجه طبياً مبا يزيل االشتباه يف أنوثته، سواء كان العالج باجلراحة 

"ن مصلحة عظيمة ودرء ملفسدة أو باهلرمونات ملا يف ذلك م
أما ما حنن بصدد حبثه ومناقشته ال يتعلق مبجرد تصحيح اجلنس وإمنا بتغيريه بفرض عدم اختالط 
عناصر الذكورة واألنوثة، وعليه يستدعي األمر بيان املواقف الفقهية والقانونية والقضائية للتعرف على 

.57.السابق، صاجلنس يف القانون السوري، املرجعة اخلنوثة وتغيريفواز صاحل، جراح-1
.57.، صاملرجعنفس -2
: مقتبس عن.18/3/1431إىل 24/2/1413قرار جملس كبار العلماء يف دورته التاسعة والثالثني املنعقدة يف مدينة الطائف يف الفترة من -3

.195.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص
حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع : مقتبس عن.17/3/1413بتاريخ 176وقرار امع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي رقم -4

.195.السابق، ص
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اإلشارة إىل أن املواقف تضاربت بني من يرى جتدر . مدى مشروعية التدخل الطيب للتغيري اجلنس
).  الفرع الثانـي(وبني من يرى عدم مشروعيته ) الفرع األول(مبشروعية مثل هذا التدخل اجلراحي 

الفرع األول
مشروعية التدخل الطيب اجلراحي لتغيري اجلنس

ذه اإلعمال، ففي جتدر املالحظة أن األنظمة القانونية قد تباينت يف وضع األساس القانوين هل
إطار األنظمة اليت أقرت مبشروعية التحول اجلنسي، استندت إىل إباحتها واملساس بعناصر السالمة 
اجلسدية على نصوص قانونية صرحية، بينما اختلف الفقهاء يف البحث حول سند مشروعية هذه األعمال 

الفقهي  القانوين والشرعي املبيح وعليه نتطرق إىل املواقف . يف غياب النصوص القانونية اليت تقرها
). ثالثاً( فاملوقف القضائي املبيح ) ثانياً(مث املوقف القانوين املبيح ) أوالً(

املوقف الفقهي القانوين والشرعي املبيح : أوالً
وجد جانب من الفقه القانوين أساس للقول مبشروعية التحول اجلنسي لعدة فروض، كما وجد 

.ارج ضمن قواعد الشريعة للقول بإباحتهابعض الفقه الشرعي خم
I.املوقف الفقهي القانوين املبيح

أن عمليات تغيري اجلنس تعد عمالً مشروعاً ملا حتققه من توازن 1ير ى جانب من الفقه القانوين
خاصة إذا علمنا أن هذه اجلراحة هي املنفذ . يف اهلوية اجلنسية؛ ألن األسباب النفسية ضرورة ملحة

د فشل العالج اهلرموين والكيميائي والنفسي، مما يرفع احلرج يف التسليم بضرورة إجراء العملية الوحيد بع
إلحداث التوافق بني اجلنس التشرحيي ونفسي وجينب املريض حماوالت االنتحار والتشويه الذايت فضالً 

:ط عدةولقد وجد هذا اجلانب أساس لدعواهم بنقا. 2عن املعاناة اليومية والضغوط النفسية

عفاء كل شخص مل من قانون العقوبات اليت يقضي بإ45ومن الفقه الذي يقر مبشروعية تغيري اجلنس الفقه الكندي معتمدا على نص املادة -1
أوهلما أن : حيصل على رخصة مبزاولة مهنة الطب من أي مسؤولية جنائية يف حالة مباشرة أي عملية جراحية من أجل مصلحة آخر وبتوافر شرطني

. األخرى احمليطة بهوثانيهما أن يكون هناك ما يدعو إىل االعتقاد بضرورة إجراء العملية بالنظر إىل مجيع الظروف . جترى بعناية ومهارة معقولني
:ومن الفقه الكندي أنظر

E. CROFFIER, De certains aspaects juridiques du transsexualisme dans le droit quebecois, Trav. De l’ass. Henri
Capitant T. XXVI, Dalloz, 1975,p.204.

.1.اهلامش. 543.حممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق، ص: مقتبس عن
وبشرط احلصول . تغيري اجلنس الفقه البلجيكي إذا كان هلا غرض عالجي حقيقي مؤداه حتسني أكيد يف صحة املريضلومن الفقه املقر 

:ومن الفقه البلجيكي أنظر. على إذن الطب الشرعي قبل إجراء العملية
M. KLEIN, Le corps humain, responsabilité juridique et famille en droit belge, Travaux de L’Association,

Henri Capitant, T. XXVL, D 1975, p.44.
.1.اهلامش. 545.حممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق، ص: مقتبس عن

.198.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-2



سم اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                      التدخل الطيب احلديث على ج

234

إن القول مبشروعية التدخل الطيب اجلراحي لعمليات تغيري اجلنس يعترب انعكاساً للحرية اليت يتمتع ا .1
كما ال ميكن االحتجاج حبجم ". فاإلنسان موهوب باإلرادة وهو مالكها . " اإلنسان على جسمه

.املضرة بالسالمة اجلسدية؛ ألن صاحب اجلسد أدرى مبصلحته
د إىل مبدأ احلرمة اجلسدية املطلقة؛ ألن هذا املبدأ املقدس مل يصمد يف مواجهة املد ال جيوز االستنا.2

وبالتايل فتغيري . الطبيعي للتطور الطيب، حيث اعترف الفقه أن هذا املبدأ قد نزل من برجه العاجي
اإلنسان جلنسه يدخل ضمن التعامل املشروع يف اجلسم البشري، وليس فيه ما يتعارض مع احلماية

.1اجلنائية له
أن القول مبشروعية تغيري اجلنس من شأنه أن يشجع األطباء يف لكشف عن كثري من األمراض .3

أن االمتناع عن ممارسة أي :" عن ذلك بقولهhamburgerولقد عرب األستاذ . ومعرفة أسباا
نه أن يؤخر الطب تقدم يف اال الطيب، حبجة املخاطر اليت من املمكن أن تتعرض هلا البشرية، من شأ

.2"مخسني عاما
إن التدخل الطيب خبصوص هذا التصرف أيا كان نوعه سواء بتعاطي اهلرمونات أو بإجراء اجلراحة ال .4

ميكن أن جيرى قسراً، بل أنه يستمد مشروعيته من الرضاء احلر املستنري الصادر عن الشخص، فضال 
الشفاء وذلك بتخليص املريض من األمل عن الشروط اجلوهرية يف العمل الطيب املتمثلة يف قصد

وإعادة التوازن النفسي والعضوي؛ ألن مفهوم الصحة مل يعد يقف عند حدود الصحة البدنية 
.3فحسب بل الصحة النفسية باعتبارها الوجه الثاين للعملة الواحدة

اعتمد عليها هذا من خالل األسانيد اليت اعتمد عليها هذا االجتاه ميكن تلخيص املزاعم املوهومة اليت
:االجتاه، حيث تقتصر على ما يلي

.إن تغيري اجلين تطبيق للحرية الفردية اليت يتمتع ا الشخص على جسده-أ
وجوب تشجيع األطباء على غزو اجلسم البشري ليالّ يكون عكس ذلك عائق على التطور -ب

.الطيب واإلفادة من منافعه
.ؤولية املعتديرضا الشخص باإليذاء مربر كاف النعدام مس-ت
.توافر قصد الشفاء يف هذا العمل الطيب اجلراحي-ث

يف معرض احلديث عن املوقف ولنا حديث آخر عند التعليق والنقد املوجه هلذه املزاعم واألسانيد 
. الفقهي القانوين احملرم جلراحة تغيري اجلنس

.199.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-1
.199.، صرجعنفس امل-2
.460.، املرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم-3
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II. املوقف الفقهي الشرعي املبيح
يات التحول اجلنسي استناداً إىل أن الترانسكس أو هناك من اآلراء الشرعية من يبيح عمل

التحول اجلنسي وهو انفصام حاد بني النفس واجلسد، وهو مرض كما يصرح األطباء وليس جمرد نزوة 
وقد ورد يف دائرة املعارف الربيطانية بأن هذا املرض يستمر لسنوات طوال وعلى األغلب . شيطانية

وهو يبدأ يف مرحلة مبكرة قبل البلوغ، . ب والوصول إىل االنتحارالعمر كله، مع خطورة تطوره لالكتئا
.إذ ال عالقة له بالرغبات اجلنسية ويستمر حىت إجراء اجلراحة وإن كان ال ينتهي متاماً ا

وقد استند الرأي الشرعي املبيح هلذه العمليات على التحقيقات العلمية املوسعة واستناداً إىل 
ن األسانيد الشرعية اليت اعتمد عليها الرأي املبيح فإننا نعتمد على فتوى مساحة ويف بيا. اخلربة الطبية

.عن تغيري اجلنس1حينما سئل)املنشورة على موقعه ( الشيخ فيصل املولـوي 
وهي انفصام ) الترانسكس(أنه ثبت برأي مجهور األطباء وجود حالة مرضية عند بعض الناس مسوها .1

يف احلالة اجلنسي جاه جنسحادن، بينما تكون مشاعر النفس ة حبيث تكون مظاهر اجلسد باتمعي
قد تشتد حبيث تصبح حياة صاحبها جحيماً وقد باالتجاه اجلنسي املعاكس، وأنّ هذه احلالة املرضية

وسائل العالج النفسي، وال يبقى أمام الطبيب إالّ إجراء جراحة يفكّر باالنتحار، وأنه قد تفشل كلّ
. 2تحول اجلنسيال

إذ اخلالف يف مثل هذه احلالة تتحقّق شروط الضرورة الشرعية اليت تبيح احملظور بإمجاع العلماء،.2
وجودها، فهم حتماً متفقون أما إذا اتفقوا على. بينهم حمصور يف تشخيص حالة الضرورة أو عدمها

الة؛ فألنّ احملافظة على احلياة تعترب من هذه احلمتحقّقة يفأما وأنّ الضرورة. على أنها تبيح احملظور
جدال، فتعترب هذه العمليات مباحة شرعاً استناداً إىل جواز التداوي الضرورات الشرعية اخلمسة بال

.3باحملرم عند وجود الضرورة

جنسهم للتخلص من معانام يف عمليات تغيري اجلنس ملرضى اضطراب اهلوية اجلنسية الذين جيرون عمليات لتغيريما ترى: كان نص السؤال-1
على ما املتحول، هل تنطبق عليهما األحكام الشرعية للجنس املتحول إليه؟ وهل حياسبهم اهللاملتحولة أو الرجلالنفسية، هل جيوز هلم ذلك، واملرأة ا

باجلنس اآلخر واملغريين خللق اهللا ؟ علماً بأن هناك علماء حرموا فعلوا أم يغفر هلم ألم مرضى نفسيني؟ وهل ذلك يشمل اللعن للذين يتشبهون
اليت يريد معرفتها يف حالة رغبته ماذا ترى فضيلة الشيخ وكيف يتبع املريض الفتوى. عيا وهناك علماء أباحوها للضرورةقطهذه العمليات حترميا

التوضيح واإلجابة على استفساري حول تناقض واختالف العلماء يف مجيع الدول حول بعمل هذه العمليات لضرر نفسي حلق به ؟ أرجو منكم
.بسرعة ألمهية املوضوعالفتوى ؟ والرجاء الردهذه

منشورة على موقع مساحة الشيخ فيصل 4/22/2002: تاريخ الفتوى311: فيصل مولوي، حكم عمليات تغيري اجلنس، رقم الفتوى-2
http://www.mawlawi.net/default.asp: املوقع.1/1:ص. 22/2/2010: املولوي، تاريخ االطالع

1/1.، صالسابقاملرجع،فيصل مولوي-3
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وآلمرنهم (حكاية عن الشيطان ورداً على من يرون يف تغيري اجلنس تغيرياً خللق اهللا لقوله تعاىل.3
نزعه، ألنه من وكما ال جيوز ملن خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد، قطعه وال. 1)غيرنّ خلق اهللافلي

تغيري خلق اهللا تعاىل إالّ أن تكون هذه الزوائد تؤمله، فإن تغيري اجلنس يدخل ضمن هذا االستثناء؛ 
كان ضرورياً من باب ألجل التجمل، أما إذاألنّ التغيري املنهي عنه، هو ما كان ألجل التغيري أو

دليل حترمي تغيري خلق اهللا، ودليل وجوب التداوي على التداوي فهو جائز مجعاً بني الدليلني،
اجلنسي ميكن القول أنّ األعضاء اجلنسية الظاهرة هي أعضاء ويف حالة مرضى التحول. املريض

تايل فإنّ حتويلها إىل أعضاء جنسية مع مشاعر اجلنس النفسية املعاكسة، وبالزائدة؛ ألنها ال تتناسق
القرطيب يف على أنّ. مع احلالة النفسية هو معاجلة لألمل املوجود والذي ليس له عالج آخرمتوافقة

دينه، املقصود يف اآلية هو تغيري) تغيري خلق اهللا(ذكر عن ابن عباس أنّ ) أحكام القرآن( تفسريه 
. النار لينتفع ا، فغير ذلك الكفّار وجعلوها آهلة معبودةالشمس والقمر واألحجار وفقد خلق اهللا

املذكورة ال تصلح سبباً للتحرمي يف مثل حالة الضرورة) تغيري خلق اهللا ( وبذلك يتبين أنّ مسألة 
.  2آنفاً

ال يدخل حتت مسألة التشبه، اليت حصرها العلماء باللباس والزينة إن التحول اجلنسي على األرجح.4
ضمن الضوابط التحول اجلنسي ليست على إطالقها، بلكما أن إباحة عمليات. واملشيموالكال

اجلسدية، فربما كانت الشرعية، وهي أن يبذل املريض نفسه جهداً كبرياً للتكيف مع حالته
ومن حييط به أن يكتشف نفسه من وربما استطاع مبساعدة طبيبه. أحاسيسه أوهاماً ال أصل هلا

خالل استعمال كلّ وسائل الطب النفسي احلديثة إىل معاجلته وأن يسعى الطبيب املعاجل منجديد، 
ة طويلة كمريض نفسي، وأن يستمروإذا مل يفلح بعدها يف –ال تقلّ عن سنتني –على ذلك مد

من حالة االنفصام، وطلب إجراء هذه العملية اجلراحية، فإنّ شروطاملريض يشكوالعالج، وظلّ
.3الضرورة تكون قد حتقّقت

من خالل هذه األسانيد واحلجج اليت أبداها الطريق املبيح هلذه العمليات من الوجهة الشرعية، 
يتبني أن مزاعمهم تنحصر يف الركون حلالة الضرورة، ودراسة معاملها وشرائطها يف هذا التدخل 

رائط الضرورة لزم القول اجلراحي مع ما يعتقدون من تفسري لتغيري خللق اهللا، فإن صحت ش
:مبشروعية التدخل اجلراحي لتغيري اجلنس تطبيباً وعالجاً، لكن نتساءل عن ما يلي

.119.سورة النساء، اآلية-1
.1/1.املرجع السابق، صفيصل مولوي، : مقتبس عن-2
.1/1:، صاملرجع السابقفيصل مولوي، -3
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هل مشروعية التداوي ولو حلالة الضرورة يقتضي التداوي ولو مبحرم، بفرض وجود فرص التداوي -أ
بطرق أخرى ؟

اهللا ؟هل حقوق الشخص على جسده يقتصر على حق العبد، أم كذلك حقوق-ب
هل األعضاء التناسلية ذكورية كانت أم أنثوية تعترب أعضاء زائدة بفرض رفضها ألسباب نفسية ؟ -ج

ومن مث ال بد من تدارك األمر يف إطار املسؤولية اجلسدية اليت تعين مسؤولية اإلنسان على 
والنظر إىل .1"إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال" :قال عز من قائل. جسده

الشرور املستطرية الناجتة عن هذا التدخل اجلراحي يف إطار الفطرة اليت خلق اهللا الناس عليها، وخمالفتها 
حلكمة اخللق زوجني، كما أن مفهوم املوافقة الذي يقتضي عدم املساس باجلسم البشري مبا هو أدىن 

اكل اليت تثور يف اجلوانب االجتماعية فمن باب أوىل مبا هو حتول ومسخ لإلنسان، وكذلك مراعاة للمش
.  واألسرية وما حيدثه من اضطراب يف احلقوق وااللتزامات

املوقف القانوين املبيح لتغيري اجلنس: ثانياً
أقرت بعض التشريعات عمليات التحول اجلنسي وأكدت على مشروعيتها بنصوص قانونية صرحية، 

: ومن أمثلة هذه القوانني ما يلي
I. والذي أجاز يف املادة األوىل من هذا القانون 1972أبريل 21الصادر بتاريخ السويديالقانون -

سنة 18وتتمثل هذه الشروط يف الرضا والعمر . هذه العمليات-بشروط معينة حتت طائلة العقاب 
لثة املادة الثا( وأال يكون الشخص متزوجاً وأن يكون متمتعاً باجلنسية السويدية . كاملة على األقل
وأضافت املادة الرابعة شرط احلصول على ترخيص بإجراء العملية من جهة ). من نفس القانون

إدارية معينة للتأكد من توافر الشروط القانونية والقيام بالفحص لتقدير مدى احلاجة لتغيري اجلنس مت 
ئية منصوص ويترتب على خمالفة هذه الشروط جزاءات جنا. تصدر موافقتها أو عدم موافقتها بذلك

.2عليها يف املادتني السابعة والثامنة من نفس القانون
II. الذي أجاز عمليات التغري اجلنسي يف املادة 1980سبتمرب 10الصادر بتاريخ القانون األملاين

الثامنة واليت تضمن ما يقارب الشروط الواردة يف القانون السويدي، حيث اشترطت الرضا بطلب 
سنة، وأال يكون قد سبق له الزواج، فقدان القدرة 25كومية، والعمر كتايب يقدمه للجهات احل

ومن خالل هذا تبني أن أساس إباحة هذه العمليات هو رضا اين عليه بإجراء . 3متاماً على اإلجناب

.36.سورة اإلسراء، اآلية-1
.465.، املرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم-2
.61-60.صالسابق، مجيل صبحي برسوم، املرجع-3
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ويتبني كذلك انسياب هذه الدول وراء التطور الطيب غري مراعية للخلقة . العملية وإذن القانون
. فطر اهللا الناس عليهاالبشرية اليت 

III. حيث تعترب هذه القوانني من بني القوانني املبيحة لعمليات القوانني اليت أباحت االخصاء أو العقم
ماي 11كقانون الدمنارك الصادر يف . تغيري اجلنس استناداً إىل النصوص املبيحة للخصاء أو العقم

بسبب عيب يف التكوين الفسيولوجي وفق شروط معينة يف حالة اإلصابة بالشذوذ اجلنسي 1925
جوان 1وكذلك القانون النروجيي الصدر يف. أو نتيجة االحنطاط اخللقي الذي يدفعهم إىل اجلرمية

ومثلهما . الذي يبيح العقم لسبب خطري ينفرد الطبيب بتقديره واستناداً لرضا املريض1934
.1القانون السويسري الذي يعترف بعمليات العقم واإلخصاء

ألن . على هذا األساس ميكن االستناد إىل هذه القوانني للقول مبشروعية عمليات تغيري اجلنسو
. تغيري اجلنس يقتضي تلقائياً وفنياً عملية بتر أعضاء الذكورة يف الذكر وإجياد ما يشبه الفرج األنثوي

ويقفل املهبل وجيعل هلا والتغيري يف الذكر يكون ببتر كل عضو مميز لألنثى، من الثديني والرحم واملبيض 
. ما يشبه العضو الذكري

املوقف القضائي املبيح لتغيري اجلنس: ثالثاً
أعترف قضاء بعض الدول بعمليات تغيري اجلنس، كالقضاء الفرنسي والبلجيكي والقضاء 

:االجنليزي كما يلي
I.القضاء الفرنسي: موقف القضاء الفرنسي ية تغيري اجلنسمبراحل متعددة فيما يتعلق مبشروعمر:

. ومل يعترف فيها القضاء الفرنسي إال باجلنس الذي ولد عليه الشخص عند امليالداملرحلة األوىل -أ
ولذا مل يعترف إال باجلراحة اليت تكشف عن اجلنس احلقيقي للشخص الذي ولد عليه؛ أي تصحيح 

مؤداه أنه ال ميكن تغيري احلالة وانتهج يف هذه املرحلة جاً. للجنس أو تثبيت للجنس وليس تغيرياً له
املدنية ملن أجرى هذه اجلراحة إال إذا كان البيان الذي دون قد شابه غلط عند امليالد وليس هناك ما مينع 

ويترتب على اكتشاف هذا الغلط تصحيح البيان تصحيحاً . من اكتشاف هذا الغلط بعد عدة سنوات
8يد من األحكام على هذا النهج، كحكم حمكمة باريس يف وقد سارت العد. يرجع أثره إىل يوم امليالد

ويتعلق األمر بشاب شعر بازدواج يف وغموض يف هويته اجلنسية، ويف أثناء . 19682ديسمرب سنة 
جراحة أجريت له كشف له عن عضو تناسلي ألنثى، أكد اخلرباء توافر غلط، وعلى إثر هذه الشهادة 

.466.سابق، صالرجع امل، ...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم-1
دكتوراه يف -دراسة مقارنة–الشهايب إبراهيم الشرقاوي، تثبيت اجلنس وآثاره : مقتبس عن. 8/12/1968حكم حمكمة بلريس الصادر يف -2

.250.، ص2002احلقوق، جامعة القاهرة، 
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ويف احلاالت اليت ال يثبت فيها مثل هذا الغلط مل يتردد . املدنيةحصلت الفتاة على حكم بتغيري حالتها
.1القضاء يف رفض تغيري اجلنس ومن مث يرفض تغيري بيانات احلالة املدنية

واعترف فيها القضاء الفرنسي مبشروعية تغيري اجلنس اعتماداً على اجلنس النفسي املرحلة الثانية-ب
19772احات التغري اجلنسي يف حكم حمكمة تولوز الصادر سنة وقد انتهى إىل االعتراف جبر. للشخص

خبصوص فتاة شعرت بشرارة التذكري تسري يف كياا فأمرت بتعديل جنسها القانوين وامسها الشخصي، 
بإجراء التدخل اجلراحي -عندما يصل إىل مرحلة خطرية-وأصبح القضاء يربر عدم التوازن النفسي 

" انتوان" خبصوص الشاب12/5/19773واضحاً يف حكم حمكمة دجيون يف وهو ما بدا. لتغيري اجلنس
الذي كان يتمتع بأعضاء تناسلية خارجية لذكر، إال أا كانت ضامرة إىل حد كبري فاستؤصلت بعملية 

إن من يعاين يف " جراحية وغرس مكاا فرج كاذب، ووافقت احملكمة على تغيري جنسه يف حكمها 
.4"عميقاً يف اجتاه واحد ميكن أن يطالب بتعديل احلالة املدنيةشخصه تغرياً وحتوال

وقضت فيه حمكمة النقض الفرنسية نسبياً برفض تغيري اجلنس وعدم ترتيب آثاره؛ ألن املرحلة الثالثة-ج
ومن بني اإلحكام الصادرة يف هذا الصدد قرار هلا يف . التغيري ألسباب نفسية وليس دواعي طبية

رفضت تغيري جنس الطاعن من ذكر ألنثى، وأيدت قضاة املوضوع حبجة أن حيث 3/3/19875
.االنتماء إىل جنس معني ال يكون من خالل الشعور النفسي أو الصفات اجلنسية الثانوية كالصوت

حينما 11/12/1992فقد عرفت حمكمة النقض الفرنسية منعرجا حامسا بتاريخ أما املرحلة الرابعة-د
رها جمتمعة قبلت مبقتضاه دعوى تغيري اجلنس وركزت على حرية الفرد يف تغيري أصدرت قراراً بدوائ

. 6جنسه وفق قناعته، وأن دور القضاء ينحصر دوره يف احترام اختيار وحرية الفرد
وما نالحظه من خالل هذه األحكام القضائية تذبذب أحكام وقرارات احملاكم الفرنسية فيما يتعلق 

وإننا نشيد مبا وصل إليه القضاء الفرنسي يف املرحلة األوىل والثالثة حيث منع مبشروعية تغيري اجلنس، 
واملنحرفني هذه األعمال الطبية املسخية للجسم البشري، ولكن سرعان ما استجاب لنداءات الشواذّ

.  جنسياً لقضاء نزوام النفسية اجلنسية ويف ذلك إباحة وتلبية لرغبة اللواطيني والسحاقيني

250.، صاملرجع السابقشهايب إبراهيم الشرقاوي، ال-1
252.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص: مقتبس عن.3/3/1987حكم حمكمة تولوز الصادر يف -2
.253.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص: مقتبس عن. 12/5/1977حكم حمكمة دجيون الصادر يف -3
.253-252.هيم الشرقاوي، املرجع السابق، صالشهايب إبرا-4
.255.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص. 3/3/1987قرار حمكمة النقض الفرنسية الصادر -5
.255.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص-6
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II. سبتمرب 27قضت حمكمة جنح بروكسل يف حكمها الصادر بتاريخ :القضاء البلجيكيموقف
وكانت النيابة . برباءة عدد من األطباء من مة القتل اخلطأ يف حماولة لتغيري جنس شخص19691

العامة قد وجهت مة القتل اخلطأ لألطباء ملباشرة عملية ليس هلا ما يربرها من الناحية الطبية، إال أن
ويف حكم آخر قضت حمكمة استئناف بروكسل . احملكمة قضت برباءم استنادا إىل توافر قصد العالج

بقبول دعوى تصحيح شهادة امليالد امرأة حتولت إىل رجل على إثر خضوعها لعملية جراحية مث العالج 
حبجة توافر قصد وهذا يفيد جواز أو مشروعية حتول اجلنس من الناحية القضائية يف بلجيكا. 2اهلرموين

العالج اعتمادا على اجلنس النفسي يف تقدير األطباء وهو سبب كايف لدرء املسؤولية اجلنائية للطبيب، 
.   وهو األمر الذي يقتضي تغيرياً يف األوراق الثبوتية

III.جوربات(يف قضية 19703فرباير 2صدر يف إجنلترا حكما بتاريخ : موقف القضاء اإلجنليزي (
Gorbettر مبشروعية تغيري اجلنس، مستنداً بذلك إىل الالئحة اخلاصة باجلرائم اجلنسية والصادرة وأق

. 4اليت ال تعترض على أي عمل طيب أو تدخل جراحي يهدف إىل حتقيق غرض عالجي1967عام 
مع تباين احلجج ) املسخ ( ومن هنا يتبني بأن هذه األحكام القضائية تبيح عمليات تغيري اجلنس  

الغرض العالج، وتارة احترام احلرية الفردية، وتارة حتقيق التوازن النفسي، وتارة أخرى الضرورة فتارة
وإذا كان هذا االجتاه يبيح هذا التدخل الطيب فقد تصدى اجتاه آخر . وجتنب االنتحار من راغيب التغيري

. هلذه العملية وحسم موقفه املانع هلا بالتفصيل التايل
الفرع الثانـي

مشروعية التدخل الطيب اجلراحي لتغيري اجلنسعدم
مل تلق آراء املوقف األول املبيح للتدخل الطيب اجلراحي لتغيري اجلنس ترحيباً لدى أغلب املواقف 

وعليه يتوجب علينا بيان ) ثالثاً( والقضائية ) ثانياً( والقانونية ) أوالً( الفقهية القانونية منها والشرعية 
. جج اليت اعتمدوا عليهاهذه املواقف واحل

املوقف الفقهي احملرم لتغيري اجلنس : أوالً
نتناول فيما يلي إىل املوقف الفقهي القانوين احملرم لتغيري اجلنس، مث املوقف الفقهي الشرعي، وما 

.  استندوا يف حترميهم هلذه العمليات الطبية من أدلة نقلية وعقلية

.545.الشوا، املرجع السابق، صحممد سامي السيد: مقتبس عن. 27/9/1969حكم حمكمة بروكسل الصادر بتاريخ -1
.467:، املرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم-2
.544.حممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق، ص: مقتبس عن. 2/4/1970حكم اجنليزي الصادر بتاريخ -3
.544.حممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق، ص-4
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I.غيري اجلنساملوقف الفقهي القانوين احملرم لت
بشأن التدخل اجلراحي لتغيري اجلنس بسبب الغموض الذي حييط مبفهوم 1حتّفظ اجتاه آخر

الغرض العالجي الذي يصعب االعتماد عليه إلقرار مشروعية التدخل الطيب يف حلة االزدواج اجلنسي 
داب العامة، وإخالل مببدأ النفسي، باإلضافة إىل أن هذه العمليات تعترب انتهاكاً صرحياً للنظام العام واآل

:لى القائلني باملشروعية مبا يليورد االجتاه الفقهي القانوين ع. 2حرمة جسم اإلنسان وحالته املدنية
إن تغيري اجلنس يعد مساساً بالسالمة اجلسدية وإخالالً مببدأ احملافظة على مادة اجلسم وتكامله، فكل .1

ي ولد به اإلنسان، وجيعلها تنحرف عن أدائها لوظائفهافعل خيل بوظائف وأعضاء اجلسم على النحو الذ
وال شك أن يف عمليات تغيري اجلنس إزالة ألعضاء اجلنس غري مرغوب فيها، . يعترب غري مشروع

وتعويضها بأعضاء أخرى، ويف كل األحيان يؤدي إىل تعطيل وإخالل بوظائف اجلسم؛ ألن الرجل الذي 
واستخالفها بأعضاء أنثوية يكون قد حقق مبتغاه الشكلي أو يوافق على إزالة املظاهر الذكورية

اخلارجي، لكنه يفقد دورة كرجل ولن يكون شريكاً مثالياً فيما يتعلق بالزواج واإلجناب، ونفس األمر 
.3بالنسبة للمرأة

ال يصح االستناد إىل الضرورة العالجية للقول مبشروعية هذه اجلراحة حىت يف املراحل املتأخرة من .2
املرض النفسي اليت يهدد فيها املريض باالنتحار أو تشويه نفسه بقطع أعضائه؛ ألن احلديث عن نظرية 
الضرورة ينبغي أن يدور يف فلك النشاط اجلراحي الذي يستهدف العالج، ومن مث إذا كان نشاط اجلراح 

ض يكون من قبيل ال يستهدف العالج فإن احلديث عن حالة الضرورة للقول بإباحة مساسه جبسم املري
اللغو، وحيث إننا بصدد نشاط جراحي يصعب حتديد اهلدف العالجي منه فإنه ال يصح االستناد إىل 
نظرية الضرورة للقول بإباحة هذا العمل اجلراحي، إذ أن بعض أطباء اإلمراض العقلية والنفسية يعتربونه 

وهي مرحلة من مراحل التطور النفسي مظهراً من مظاهر االحنراف وأثراً من آثار االضطراب األوديـيب
للشخص فمن الصعوبة مبكان حتديد الغرض العالجي من هذه اجلراحة؛ ألن ما يعانيه املريض ال ميثل 

. 4تشوها يف اجلسم أو املظهر أو اإلمكانيات البشرية
ي، ويعفي إن رضاء اين عليه ال يصلح االستناد عليه يف هذه احلالة كمربر يبيح فعل التحول اجلنس.3

فاعله من العقاب، تأسيساً على أن حلق يف سالمة اجلسم ليس حقاً خالصاً للشخص نفسه يتصرف فيه 

:يف الفقه الفرنسيويف عرض هذه اآلراء أنظر،ميثل هذا االجتاه كل من الفقهني الفرنسي-1
J. Petit, L’ambiguité du droit fave au syndrome transsexuel, Rev. Trim. dr. Civ. 1976, P.275.

.3-1.اهلامش. 547.حممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق، ص: مقتبس عن
.213.سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، صحبيبة-2
.214.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-3
.242.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص-4
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كيفما يشاء دون ضابط أو دون مراجعة، وإمنا هو حق يتحمل جمموعة االرتفاقات االجتماعية اليت تعطي 
الوطنية والذود عن الوطن للمجتمع حقاً موازياً حلق الشخص يف سالمة جسمه، كالتكليف بأداء اخلدمة

.1ومن مث ليس له احلق يف االنتقاص من مقدرته لعدم القيام ذه الوظائف
إن تغيري اجلنس ينطوي على خرق كبري بالنظام العام واآلداب العامة، وإن صح القول على أن النظام .4

ه قيمة مصونة، وهو مبدأ العام ليس واحداً يف مجيع اتمعات البشرية وأنه ليس مبدأ يعترب يف حد ذات
إرادي قابل لتغيري والتطور وخيتلف باختالف الزمن واجلماعات اإلنسانية ومناذجه الدينية والثقافية 
والسياسية، فإن هذا ال ينطبق على نظام الطبيعة؛ ألا مصونة ومقدسة وال جيوز خرق قوانينها، ويعترب 

.  2تغيري اجلنس لون من العبث ندسة الكائن البشري
إن تشجيع األطباء على غزو اجلسم اإلنساين جيب أن يكون يف حدود األعمال املشروعة وال يتعداها .5

.  3إىل األعمال احملظورة، وإال أصبح جسد اإلنسان حقال للتجارب وهو ما يأباه الشرع والقانون
، بأن كان رجال من كل ما سبق نرى بأن الطبيب إذا قام بإجراء جراحة تغيري اجلنس لدواعي نفسية

كامل الذكورة إىل أنثى، أو أنثى كاملة األنوثة إىل ذكر بناء على رغبته يف التغيري، فإن الطبيب يكون قد 
خالف مهنته وتترتب عليه املسؤولية القانونية النامجة عن التعدي على احلق يف السالمة اجلسدية، وتتنوع 

:هذه املسؤولية إىل اآليت
ولزم ). جرح أو بتر عضو أو إحداث عاهة مستدمية( ا كان الفعل يشكل جرمية مسؤولية جنائية إذ-أ

تطبيق العقوبة اجلنائية اليت تتناسب مع التكييف اجلنائي للفعل يف غياب النصوص اخلاصة، أو تطبيق هذه 
.األخرية يف حالة النص عليها صراحة

ذه العملية على أثر الدعوى املدنية املسؤولية املدنية وتترتب هذه األخرية على الشخص القائم -ب
.الناشئة عن اجلرمية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب اين عليه

املسؤولية التأديبية اإلدارية ويتعرض لعا الطبيب العامل لدى املصاحل االستشفائية احلكومية احلكومية، -ج
ان هذا العمل خارج إطار األصول والقواعد حيث ميكن للسلطات التأديبية النظر يف اخلطأ الطيب مىت ك

.-تغيري اجلنس-اليت تقتضيها املهنة كما يف حالة اجلراحة املسخية
املسؤولية التأديبية النقابية وذلك بإحالة الطبيب القائم ذه العملية على االس التأديبية لنقابة األطباء -د

...فيها أو منعه من مزاولة املهنة واليت تقرر معاقبته بإسقاط عضويته إذا كان عضواً 

.58.السابق، صمجيل صبحي برسوم، املرجع-1
.31.السابق، ص، املرجع"واالستنساخ البشري جلنسياألحكام اإلسالمية يف مسائل التغيري ا" جياليل تشوار، -2
.238. الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص-3
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II.املوقف الفقهي الشرعي احملرم لتغيري اجلنس
- أثارت مشكلة تغيري اجلنس جدال كبرياً يف األوساط الفقهية اإلسالمية فقد أعار اجلانب احملرم 

مع اهتماماً بالغاً ودعا إىل اإلعراض عنها على أساس أن التغيري االتفاقي للجنس يتناىف-على كثرم 
.1األحكام الشرعية، ومن مث مع مبدأ عدم التصرف يف حالة األشخاص

إن حكمة اهللا سبحانه وتعاىل قد " -مفيت الديار املصرية -يشري الدكتور سيد طنطاوي 
اقتضت أن يعمر هذا الكون عن طريق وجود الرجل واملرأة، وحكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل للرجل 

رأة وأن جيعل املرأة أيضاً مميزات عن الرجل وإن كان اهللا قد خلقهما من نفس واحدة مميزات متيزه عن امل
فضل اهللا و ال تتمنوا ما:" لقوله تعاىل. 2وال جيوز للرجل أن يتمىن شيئاً من خصائص املرأة والعكس". 

هاء يف وقد استدل الفق. 3"به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب
: حترمي هذه األفعال وذلك لألدلة التالية

ووجه الداللة . 4..."وألمرم فليبتكن ءاذان االنعام وألمرم فليغرين خلق اهللا:"... قوله تعاىل.1
يف هذه اآلية حرمة تغيري خلق اهللا بدافع العبث الشهوة، وتغيري األنثى إىل ذكر عن طريق اجلراحة 

قناة التناسلية األنثوية لديها، وبناء عضو ذكري فيه تغيري خللق اهللا دون حاجة باستئصال الثديني وإلغاء ال
.5معتربة

لعن اهللا الوامشات، واملستومشات، :" عنه قال-رضي اهللا -حديث عبد اهللا بن مسعود .2
ووجه الداللة يف احلديث أن اللعن يقتضي حترمي. 6"واملتنمصات، واملتفلجات للحسن، املغريات خللق اهللا

.7الفعل امللعون، وفعل هذه اجلراحة فيه تغيري خللق اهللا على سبيل التعدي والعبث، فكانت حمرمة

لعن اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه :" أنه قال-رضي اهللا عنهما-حديث عبد اهللا بن عباس .3
رسول اهللا لعن : عن أنس قال ". وسلم املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال

.31.صالسابق،، املرجع"جلنسي واالستنساخ البشري األحكام اإلسالمية يف مسائل التغيري ا" جياليل تشوار، -1
مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية : مقتبس عن. 173ن السنة الرابعة، العدد سيد طنطاوي، تعديل جنس اإلنسان، حبث منشور جبريدة املسلمو-2

.484-483.، املرجع السابق، ص...للحق يف سالمة اجلسم
.32.سورة النساء، آلية-3
.119.سورة النساء، اآلية-4
، 2004،ية، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردنحممد خالد منصور، األحكام الطبية املتعلقة بالنساء يف الفقه اإلسالمي، الطبعة الثان-5

.204:ص
رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب يف لعن الوامشات واملتفلجات، احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري الدمشقي، خمتصر صحيح مسلم، -6

.367.اجلزء الثاين،  املرجع السابق، ص
.204.حممد خالد منصور، املرجع السابق، ص-7
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أخرجوهم من بيوم، فأخرج : وقال. صلى اهللا عليه وسلم املخنثني من الرجال واملترجالت من النساء
. 1"النيب صلى اهللا علية وسلم فالنا، وأخرج عمر فالنا 

كان يدخل على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم خمنث : حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت.4
أويل اإلربة، قال فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما عند بعض نسائه وهو فكانوا يعدونه من غري 

أال، :" إذا أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ينعت امرأة، قال
ووجه الداللة يف هذه األحاديث لعن من . 2فحجبوه: قالت" أري هذا يعرف ما ههنا، ال يدخلن عليكن

ويقتضي اللعن التحرمي، وإذا كان اللعن منصباً على من . به باجلنس اآلخر بأي صورة من صور التشبهتش
تشبه من اجلنسني باآلخر بصوته ومشيته ولبسه، وبعض عاداته فكيف مبن حتدى الفطرة وقوانني الطبيعة 

يت وضعها عليه واحلكمة يف لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة ال:" قال ابن حجر. 3ونواميسها
فلن جتد :" وقال. 5"فطرت اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا:" قال تعاىل. 4"أحكم احلاكمني

.6"لسنة اهللا تبديالً ولن جتد لسنت اهللا حتويالً 

ويف هذه اآليات توجيه من اهللا سبحانه وتعاىل وحتذير من التمادي يف االستهتار والتجرؤ على .5
فعمل التغيري يف . صنعه، فكيف يتجرأ اإلنسان على أحسن اخلالقني ليعبث باخللق وما خلقالعبث مبتقن

. 7اجلنس يف احلقيقة جرمية منكرة وإمث عظيم

أن هذا النوع من اجلراحة ترتكب بسببه حمظورات شرعية ككشف العورة واالطالع عليها .6
هاء اتفقوا على إباحة النظر للضرورة واطالع الرجال على النساء والعكس دون مربر شرعي؛ ألن الفق

.8واحلاجة، وحيث ال ضرورة أو حاجة يف التغيري إىل جنس آخر فال جيوز النظر إىل بدن املرأة األجنبية

خاري، كتاب اللباس، باب إخراج املتشبهني بالنساء من البيوت، حممد ناصر الدين األلباين، خمتصر صحيح األمام البخاري، الطبعة برواه ال-1
.48-47.ص، 2002الرياض، السعودية، األوىل، الد الرابع، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، 

احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري الدمشقي، خمتصر صحيح . ن دخول املخنثني على النساءرواه مسلم، كتاب األدب، باب الزجر ع-2
.379.مسلم، اجلزء الثاين،  املرجع السابق، ص

.233.عبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع السابق، ص-3
.205.سابق، صالرجع املحممد خالد منصور، : مقتبس عن-4
.30.سورة الروم، اآلية-5
.43.ورة فاطر، اآليةس-6
.35.السابق، ص، املرجع"جلنسي واالستنساخ البشري األحكام اإلسالمية يف مسائل التغيري ا" جياليل تشوار، -7
.525.، صاملرجع السابقعلي حمي الدين القره داعي، علي يوسف احملمدي، -8
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كنا نغزو مع رسول اهللا عليه الصالة : روى عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنهم قال.7
ال خيتلف : "وقال اإلمام القرطيب رمحه اهللا. 1انا عن ذلكوالسالم وليس لنا شئ فقلنا أال نستخصي ؟ فنه

فإذا كان هذا التحرمي ". فقهاء احلجاز وفقهاء الكوفيني أن خصاء بين آدم ال حيل، وال جيوز ألنه مثله
متعلقا باخلصاء الذي فيه تغيري لشئ من مهمة العضو فكيف بالتغيري الكامل ال شك أنه أوىل وأحرى 

.2بالتحرمي
يام بعملية تغيري اجلنس تتضمن الغش والتدليس، وقد جاء حترمي الغش يف عموم التعامل بني إن الق.8

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه -رضي اهللا عنه قال-ويدل على هذا النهي ما رواه أبو هريرة. الناس
ث حترمي ووجه الداللة من هذا احلدي. 3"من محل علينا السالح فليس منا ومن غشنا فليس منا:" وسلم

الغش والتدليس يف اخللقة بالتغيري والتحويل، فمثال يف مرحلة اخلطبة والزواج قد يغري الرجل جنسه إىل 
. امرأة مث يتقدم خلطبته ممن ال يعرف حقيقته، ويف ذلك غش وتدليس خاصة مع عدم القدرة يف اإلجناب

4.ومثل ذلك لو غريت املرأة جنسها

ء العملية أكرب من األضرار املترتبة على إبقاء املريض على حالته وأن أن األضرار املترتبة على إجرا.9
تنص على وجوب إزالة " الضرر يزال"والقاعدة الشرعية . فعل احملظور مباح عند الضرورة إلزالة الضرر

وبتطبيق ما سبق على حالة املصاب مبرض الترانسكس جند أن إجرائه للعملية فيه ضرر كبري عليه . الضرر
. من احلالة النفسية أو اجلسدية أو االجتماعيةسواء 

فمن األضرار الصحية حدوث تغيري يف التركيب العضوي لإلنسان السوي مما يسبب خلال يف بقية -أ
. 5أعضاء جسده األصلية، فأعضاء الذكر ختتلف عن أعضاء األنثى خاصة األعضاء التناسلية ووظائفها

بعض أو معظم أعضاء اجلسم األخرى، وذلك نتيجة ومن األضرار الصحية كذلك إحداث خلل يف -ب
.للهرمونات واألدوية اليت يتم إعطائها للشخص قبل وبعد اجلراحة

يب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري، صحيح أ. خلصاءاو، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل رواه البخاري-1
ورواه مسلم، كتاب النكاح، باب يف نكاح .343. ص، 2008البخاري، اجلزء الثالث، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 

. 211-210.جلزء األول، املرجع السابق، صاحلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري الدمشقي، خمتصر صحيح مسلم، ا.املتعة
دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -دراسة مقارنة–نادية حممد قزمار، اجلراحة التجميلية اجلوانب القانونية والشرعية : مقتبس عن-2

. 312.، ص2010
بن مسلم القشري ااألمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج ".نا فليس منامن غش:" رواه مسلم، كتاب األميان، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم-3

.69.املرجع السابق، صالنيسابوري، اجلامع الصحيح، اجلزء األول، 
- 43.، ص2011دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، -دراسة فقهية مقارنة- بديعة علي أمحد، اجلوانب الفقهية املتعلقة بتغيري اجلنس-4

44.
.46.صاملرجع السابق،بديعة علي أمحد،- 5
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وتكمن األضرار النفسية يف أن اجلراحة حتدث خلل يف نفس الشخص وتغيريا يف الطباع -ت
الة األوىل والسلوكيات، وهذا األمر لن يتم بصورة سريعة ولكن بعد اضطرابات وتناقضات بني احل

.  1مما حيدث به آالم نفسية شديدة) اجلنس الطارئ(واحلالة الثانية ) اجلنس األصلي(
ومن األضرار االجتماعية أن هذه اجلراحة إذا فتح باا ستخلق نوعا من الفوضى واالضطراب يف -ث

فيها الشخص وتكمن الفوضى واالضطراب فيما حيدث يف السجالت والوثائق الرمسية اليت قيد . اتمع
.2منذ والدته من حيث األمساء واملهن وما يتعلق ا مما ال خيص الشخص فقط ولكن يرتبط بأهله وذويه

ويف خالصة هذا االجتاه الشرعي احملرم لعمليات تغيري اجلنس فإننا نرى من جانبنا أن هذه املسألة 
:جيب التفرقة فيها بني ثالثة فروض

خلقية معينة لدى الشخص، كأجزاء مطمورة أو مغمورة يف اجلهاز وهي حالة وجود تشوهات: األول
أقرب ما تكون -اخلنثى-التناسلي، ويف هذا الفرض تكون أعضاء وأجهزة الراغب يف تثبيت جنسه

فالتدخل اجلراحي من خالل العملية اليت تكشف عن اجلنس احلقيقي . ألعضاء اجلنس املراد تصحيحه
فيه من تقرير للواقع وإظهاره، فإذا كان اإلنسان جامعاً بني عضوي الذكورة يكون واجباً ال بد منه ملا 

واألنوثة فإن املرجح حلاله جيعل العضو اآلخر من قبيل اخللقة الزائدة، ويف إزالته حتقيق ملصلحة معتربة 
.شرعاً

دخل وجود خلل واضطراب يف خالياً وهرمونات جسم اإلنسان، ويف هذه احلالة يكون الت: الثانـي
الطيب بواسطة العالج اهلرموين مشروعاً؛ ألنه يهدف إىل التنسيق بني اخلاليا احملددة للذكورة أو األنوثة 

.يف اجلسم وبني األعضاء التناسلية، وال شك أن يف مثل هذه احلالة مصلحة شرعية معتربة
لة صحية بدنية، وهي حالة الشخص الذي يبدي رغبة نفسية يف التحول دون أن تكون له مشك: الثالث

بل رد حتقيق هذه الرغبة، يف هذه احلالة يعترب التدخل اجلراحي الذي يهدف لتغيري اجلنس خروجا عن 
.-كما سبق ذكره-الفطرة السوية اليت فطر الناس عليها، وتبديالً حللق اهللا 

III.املوقف القانوين احملرم لتغيري اجلنس
تغيري " تشريعات قد نظمت صراحة ما تسميهإذا كان قد تبني من العرض السابق أن هناك 

وأخرى قد اعترفت ضمناً مبشروعيتها، فإنه باملقابل هناك تشريعات قد التزمت الصمت حيال " اجلنس
هذا املوضوع، فال هي نظمته بنصوص تشريعية صرحية، وال هي نصت على ترتيب بعض اآلثار بصدده، 

ولكنها تركت معاجلة هذا املوضوع . ا يدل على ذلكوال هي أخرياً نصت على جترميه وال صدر عنها م

.46.، صاملرجع السابقبديعة علي أمحد،- 1
.46.، صنفس املرجع- 2
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وعليه . 1برمته للفقه والقضاء، وهو األمر الذي اتبعته حىت هذه اللحظة كافة تشريعات الدول اإلسالمية
.نتعرض إىل التشريعات اليت التزمت الصمت مث موقف التشريع اجلزائري

التشريعات اليت التزمت الصمت.1
صمت التام بالنسبة إلقرار أو عدم إقرار مشروعية عمليات حتول التزمت هذه التشريعات ال

وعليه تصدى الفقه إلبداء رأيه إعماالً للنصوص العامة ذات الشأن الطيب وميثل هذا االجتاه الفقه . اجلنس
.الفرنسي

ال جييز الفقه الفرنسي من حيث املبدأ عمليات التحول اجلنسي، فمن الناحية اجلنائية تقاس هذه 
من قانون العقوبات الفرنسي واليت يقصد 312مليات على جرمية اإلخصاء املنصوص عليها يف املادة الع

وال يعفى رضاء صاحب املصلحة الطبيب من أي . ا استئصال كل عضو ضروري من أجل اإلجناب
.مسؤولية جنائية يف هذا اال

ومن . ان فوق االتفاقيات القانونيةومن الناحية املدنية فهناك مبدأ حرمة اجلسم الذي يضع اإلنس
مث فال جيوز تعريضه لعمليات جراحية غري مأمونة النتائج وتنطوي يف الوقت نفسه على قدر كبري من 

. 2املخاطر
موقف التشريع اجلزائري.2

يف البداية جيب أن نبني أن التشريعات اجلزائرية مل تشر صراحة إىل موضوع التحول أو تغيري 
ن استخالص املوقف القانونـي من القوانني ذات الصلة، ويتعلق األمر بقانون األسرة اجلنس، ولكن ميك

:  وذلك فيما يلي). ت(والقانون الطـيب ) ب(وقانون العقوبات ) أ(
يف قانون األسرة -أ

خلق اهللا اإلنسان ليكون خليفته يف األرض يعمرها ويستثمرها، وخلق له ما يف األرض مجيعاً، 
القمر والنجوم والشجر والدواب خلدمة النوع اإلنسانـي، وخلق اإلنسان زوجني وسخر له الشمس و

رجل وامرأة، وجعل لكل منهما صفات جسدية تالئم دوره يف احلياة وغرائزه وحاجاته العضوية جتعل 
وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منهما :" قال تعاىل. كل منهما حباجة إىل اآلخر ومكمالً له

يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها :" ؛ وقال3"كن إليهازوجها ليس
. 4"زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء

.233.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص-1
.548.، صحممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق-2
.189.راف، اآليةعسورة األ- 3
.12.سورة النحل، اآلية- 4
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وملا كان بقاء النوع اإلنسانـي وسيلة اتصال الرجل باملرأة اتصاالً حسناً للتناسل والتوالد فقد 
وهي اللبنة األساسية للمجتمع حتفظ . رةشرع الزواج وعده من نعم اهللا على عباده يف تكوين أس

.1األنساب من االختالط وتصون األعراض
أن االختالف اجلنسي من األركان اجلوهرية يف عقد الزواج، ال ميكن أن يقوم بدونه وال ميكن 
أن حيل حمله أي نوع آخر، ذلك أن مسألة الفارق اجلنسي مسألة جوهرية ال تنبين الرابطة الزوجية 

. ن هذا املنطلق ال يعترف إال بالزواج القائم بني شخصني من جنس خمتلف؛ أي رجل وامرأةوم. بدونه
طبقاً 2وعلى ذلك يعترب الزواج املربم بني شخصني من نفس اجلنس أي بني رجلني أو امرأتني ال أثر له

. من قانون األسرة اجلزائري323لنص املادة 
من44بالتنصيص يف املادة اكتفىيري اجلنسي وإمنااألسرة صراحة على حالة التغمل ينص قانونو

فاملرأة هي اليت ولدت . رجل وامرأةقانون األسرة عند تعريفه لعقد الزواج أن هذا العقد ال يتم إال بني
الذي ولد على أساس جنس ذكر ومن مث فما على املرأة إال أن على أساس جنس أنثى والرجل هو

وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم :" قال تعاىل. إال أن يتحمل ذكورتهالرجل تتحمل أنوثتها وما على
. 5"على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب

اجلنسي وال جيوز ألي ضابط احلالة املدنية بإبرام ومن مث فاملشرع اجلزائري ال يعترف بالتغيري
.نسيبالتغيري اجلعقد الزواج لرجل أو امرأة قاما

يف قانون العقوبات-ب
إذا علم أن الركن البيولوجي يف عقد الزواج هو االختالف يف اجلنس، فإن خالف ذلك يعد 
جرمية يعاقب القانون عليها القانون ملا يؤدي ذلك إىل انتشار اللواط والسحاقيات باعتباره شذوذ 

كل من ارتكب فعالً من أفعال :" من قانون العقوبات بقوهلا338، وهو ما أشارت إليه املادة 6جنسي
500الشذوذ اجلنسي على شخص من نقس جنسه يعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من 

...".دينار2.000إىل 

.32.، ص2007عثمان التكروري، شرح قانون األحوال الشخصية، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، - 1
، 2001تشوار جياليل، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،-2

10.ص
".يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناىف ومقتضيات العقد:" من قانون األسرة اجلزائري32املادة -3
الزواج هو عقد رضائي يتم بني رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أسلسها املودة :" من قانون األسرة اجلزائري4املادة -4

".صان الزوجني احملافظة على األنسابوالرمحة والتعاون وإح
.32.آليةاسورة النساء، -5
.11.ص، املرجع السابق،...تشوار جياليل، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة- 6
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إن عمليات تغيري اجلنس تشكل انتهاكا صرحياً ملادة اجلسم واليت اتفقت مجيع الشرائع والنظم 
احملافظة على التكامل اجلسماين وسالمة أداء تلك األجهزة القانونية على وجوب احملافظة عليها، وذلك ب

ومن هذه األجهزة األعضاء التناسلية وأي تغيري يطرأ بعد ذلك على . واألعضاء لوظائفها املقررة هلا
ومن أمثلة ذلك ما نصت . عمليات جراحية يعترب جرمية يعاقب عليها القانونجنس الشخص إثر إجراء

... للغريالعقوبات اجلزائري اليت جاء يف مضموا أن كل من أحدث جروحاقانون 264 عليه املادة
مرتكبوه لعقوبة السجن املؤقت يعرض... وترتب عليه فقد أو بتر أحد األعضاء أو حرمان من استعماله

. سنوات10إىل 05من 
ه الفرج أن التدخل اجلراحي لتغيري اجلنس يقتضي بتر أعضاء الذكورة يف الذكر وإجياد ما يشب

لألنثى فيه، والتغيري يف األنثى يكون ببتر كل عضو يكون مميزا هلا عن الذكر، من الثديني والرحم 
ومن املالحظ أن التغيري الذي يتم يف هذه . واملبيض وقفل املهبل، وجيعل هلا ما يشبه العضو الذكري

جل إذا مت تبديل بعض أعضائه إىل احلالة إمنا هو تعيري ظاهري ال حيصل معه أي تغيري  يف الوظائف، فالر
أعضاء األنثى، فإنه ال ميكن أن حييض أو حيمل لعدم وجود مبيض أو رحم وبقطع ذكره وخصيتيه يكون 

واملرأة إذا مت تبديل بعض أعضائها ذكراً يف الظاهر فإا ال تقذف منياً، وال . قد فقد اإلجناب إىل األبد
ميكن اعتبار بتر األعضاء التناسلية وقدان اخلاصية اإلجنابية ومن خالل ذلك. 1يكون هلا ولد من صلبها

ملنفعة أحد ) جزئياً ( كان أو ) كلياً ( الفقدان النهائي " واملقصود ا . للمرأة والرجل عاهة مستدمية
وقد نصت . 2"أعضاء اجلسم سواء بقطع العضو أو بتره أو استئصاله أو تعطيل وظيفته بصورة ائية 

: على الصور املعتربة عاهة مستدمية264املادة 
.فقد أو بتر أحد األعضاء·
.املنع من استعمال العضو·
.فقد البصر·
.فقد إبصار أحد العينني دون أخرى·
.أو أية عاهة أخرى دائمة·

وميكن تكييف الفعل املؤدي إىل بتر األعضاء اجلنسية يف جراحات التغيري اجلنسي جرمية خصاء، 
. ت اخلصاء كظرف مشدد بوصفه فقداً أو بتراً أو فقدان استعمال أحد األعضاءذلك أن القوانني اعترب

وال مييز القانون يف ذلك بني ). النسل ( واخلصاء استئصال أو قطع أو بتر عضو ضروري للفعل اجلنسي 

لوفاء القانونية، حتديد اجلنس وتغيريه بني احلظر واملشروعية، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، مكتبة اشوقي إبراهيم عبد الكرمي عالم، - 1
.155.، ص2011اإلسكندرية، مصر، 

.133.صاملرجع السابق،حممد صبحي جنم، اجلرائم والواقعة على األشخاص، - 2
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ة ولقد جرم املشرع اجلزائري هذه اجلرمية باعتبارها مظهر من مظاهر العقم املاس بسالم. الرجل واملرأة
كل من ارتكب جناية اخلصاء يعاقب بالسجن :"العقوبات اجلزائريمن قانون274اجلسم يف املادة 

".اجلاين باإلعدام إذا أدت إىل الوفاةاملؤبد ويعاقب
يف القانون الطـيب-ت

من الثابت قانوناً أنه لكي يكون عمل الطبيب املرخص له بالعالج مكتمل اإلباحة جيب أن يتسق مع 
فنية املرعية يف احلقل الطيب، وهي األصول اليت يعترف ا أهل العلم وال يتساحمون مع من األصول ال

وتطبيقاً لذلك يسأل الطبيب عن نتائج فعله إذا ثبت أن الطبيب قد . يتجاهلها ممن حيسب على املهنة
ال " ه من مدونة أخالقيات الطب اجلزائرية على أن18ولقد نصت املادة . خرج على األصول الفنية

...". جيوز النظر يف استعمال عالج جديد للمريض إال بعد إجراء دراسات بيولوجية مالئمة
ال جيوز للطبيب أو جراح األسنان أن يقترح على مرضاه أو " من نفس املدونة31ونصت املادة 

ى عدم جدوى وقد أثبتت الدراسات الطبية عل...". املقربني إليهم عالجاً أو طريقة ومهية أو غري مؤكدة
التدخل اجلراحي ملريدي التغيري اجلنسي، والنتيجة فإن القانون اجلزائري ال جييز مثل هذه التدخالت 

.الطبية لعدم اتساقها مع األصول الطبية
هذا من جانب ومن جانب أخر فإن عمليات تغيري اجلنس تدخل ضمن جراحات التعقيم ولقد حظر 

لتعقيم سواء للرجال أو النساء؛ ألن إجراءها يف غري احلاالت املشرع على األطباء إجراء عمليات ا
من ذات 33ويف ذلك تشري املادة . املستوجبة قانوناً يعد اعتداء صارخاً على احلق يف سالمة اجلسم

ال جيوز للطبيب أن جيري عملية لقطع احلمل إال حسب الشروط املنصوص عليها يف " املدونة أنه 
...". ال جيوز للطبيب بتر عضو من دون سبب طيب بالغ اخلطورة" أنه 34وتضيف املادة". القانون

ومن هنا نصل إىل نتيجة مؤداها أن القوانني اجلزائرية ذات الصلة مبوضوع جراحة تغيري اجلنس اختذت 
وإذا كان موقف القانون على حنو ما ذكر فقد عرضت . حبظر هذه اجلراحة حتت طائلة العقابموقفا 

.    ومزيداً من التفصيل فيما يلي. قضايا مبا حنن بصدده وأديل بدلوه فيهاعلى القضاء
املوقف القضائي احملرم لتغيري اجلنس: ثالثاً

من بني املواقف القضائية احملرمة لعمليات تغيري اجلنس نأخذ، موقف القضاء السوري، والقضاء 
.الكوييت، والقضاء التونسي، مث القضاء املصري

I.ء السوري موقف القضا
املتعلقوالقيدجبنسهاملتعلقالقيدتعديليطلبأنللخنثىجيوزالسوريالقضاءوفقًا ألحكام

أجازتدفق. هلاخضعاليتاجلراحيةالتدخالتعنالناجماجلديدوضعهمعيتفقبشكلبامسه
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ذكرإىلأنثىمنجنسهاتبديلجراحية،عمليةهلالفتاة أجريتالزبداينيفاملدنيةاألحوالحمكمة
. اجلديدجنسهامعيتفقمباامسهاتبديلوكذلك

… الذريةالطاقةهيئةعنالصادرالتحليلنتيجةمنتبنيقدكانملا"احملكمةهذهحكميفوجاء
منذكرفهيودراسةساعة/ 72 / لفترةللدمزراعة خلويةبإجراءوذلك...اآلنسةدممعاينةبعدأنه

xyذكريةصبغةاهلأنتبنيR Gالوراثيةالناحيةمنالعصائبباستعمالاخللويةاالتقانات.
مدىلبياناملدعيةعلىالطبيةواخلربةالكشفإلجراءكخبري،طبيا،ندبتقداحملكمةوكانت
أمذكراأصبحتقدفعالكانتإذافيمابيانوكذلك.املدعيةوضعمعالذريةاهليئةتقريرتطابق

.1ال
تناسليةأعضاءوجودعدمبسببوذلكأنثىوليستذكرهياملدعيةأنالطبيةاخلربةأكدت

.ذكريةصيغةهيالوراثيةالصبغيةصيغتهافإنوكذلكحوضية،أنثوية
وهذا.سجالتيفذلكبتدوينالزبداينيفاملدينالسجلأمنياحملكمةألزمتذلكعلىوبناء

حيث2002العاميفعنهاصادرحكميفبدمشقاملدنيةحوالاألحمكمةأيضاإليهذهبتما
أجريتاليتاجلراحيةللعمليةنتيجةاملدينالسجلقيوديفوامسهجنسهتصحيحلشابفيهأجازت

األنثويةالصفةيأخذاملدعيأثبتت أنمجاعيةطبيبةخربةإىلحكمهايفاحملكمةهذهواستندت.له
.2سجالتهيفالتصحيحذلكبإجراءاملدينلالسجأمنياحملكمةوألزمت

حمكمةأنحنييف،"تصحيح " عبارةحكمهايفبدمشقاملدنيةاألحوالحمكمةواستخدمت
علىدمشق كانتحمكمةأنويف اعتقادنا"تبديل"عبارةاستخدمتالزبدانـييفاملدنيةاألحوال

التصحيحألنوذلك. تغيريأوتبديلرةعباتستخدموملواالسم،اجلنستصحيحأجازتعندماحق
املدنية، األحوالسجليفاملولودتسجيلمتعندمااكتشافهباإلمكانيكنملخطأعنناجتًاكان
ذلكبعدالطبيةاخلربةوأثبتتللمولودالوراثيةالصبغيةالصيغةأنمعرفةآنذاكباإلمكانيكنفلم

إىلواستنادا.الراجحاجلنسمثذكرية ومنهيXYأنثويةأوXXالصحيحةالصبغيةالصيغة
وأجازتالوالدة،عنداملدينالسجلفيه أمنيوقعالذياخلطأتصحيحاحملكمةقررتاخلربةتلك

تغيريأنإىلاإلشارةوجتدر. باالسمتصحيح القيد املتعلقوكذلكباجلنساملتعلقالقيدتصحيح
. 3مكروهاأواالسم قبيحاإذا كانوخاصةاإلسالمي،الفقهيفجائز،أمراالسم

مقتبس . 20/11/1999واكتسب احلكم الدرجة القطعية نظراً لعدم استئنافه بتاريخ30/10/1999بتاريخ 20 أساس20 رقمقرار-1
.70.السابق، صاجلنس يف القانون السوري، املرجعنوثة وتغيريفواز صاحل، جراحة اخل: عن

.70.، صنفس املرجع-2
.71.السابق ، صاجلنس يف القانون السوري، املرجعفواز صاحل، جراحة اخلنوثة وتغيري-3
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أو تثبيته والفرق االسمومن هنا فاحلكم ال ينطوي أساسا على مسألة تغيري اجلنس وإمنا تصحيح
بني التصحيح والتغيري اإلمسي واضح جداً حيث يكون التصحيح نتيجة خطأ يف قيود سجل احلالة املدنية، 

وخيتلف تغيري . الشخص يف تبديل امسه واالستعاضة عنه باسم آخرأما تغيري االسم فيكون نتيجة رغبة 
اجلنس عن تصحيح اجلنس من حيث أن األول عملية جراحية يتم ا تغيري األعضاء األنثوية بالذكورية 
أو العكس، أما تصحيحه فهو تغليب للجنس الراجح نظراً الشتراك األعضاء الذكورية واألنثوية مع تغيري 

.   ت احلالة املدنيةالقيد يف سجال
II.1موقف القضاء الكوييت

وقد مرت هذه القضية "أمحـد " شغل الشارع الكوييت قضية تداولتها أجهزة اإلعالم وهي قضية 
وعليه ) 1/ جتاري مدين كلي حكومة 861/2003رقم القضية ( على مجيع درجات التقاضي 

:على كافة درجات التقاضينتعرض إىل ملخص للقضية، مث رأي الطب الشرعي، مث القضية
ملخص القضية.1

تتلخص وقائع القضية يف قيام أمحد برفع دعوى ضد وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الداخليـة                
ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الدفاع ومدير عام اهليئة العامـة للمعلومـات                

الطب الشرعي التابعة لـوزارة الداخليـة، لتوقيـع         املدنية بصفتهم طلب يف ختامها احلكم بندب إدارة       
الكشف الطيب عليه واإلطالع على كافة ما حتت يده من تقارير وفحوص طبية، وذلك لفحص حالتـه                 
وحتديد نوع اجلنس الذي حيمله حالياً ومدى مالئمة ذلك مع ما هو ثابت باألوراق الثبوتية اخلاصة بـه                

يح اسم ونوع جنسه مبا يتفق مع حالته الراهنة مـن عدمـه،         من عدمه، ومدى أحقيته يف تعديل وتصح      
وذلك متهيداً لعرض األمر على اللجنة املختصة قانوناً بتصحيح األمساء بغية احلكم للمدعي بتعديل اسـم             
ونوع جنسه يف مواجهة املدعي عليهم، مع إلزام املدعي عليهم بكافة املصروفات القضائية، وعلى ضوء               

:قام بتعديل طلباته وهي كاأليتتقرير الطب الشرعي 
.احلكم بأحقيته يف تغيري جنسه من ذكر إىل أنثى·
حفظ كافة حقوقه يف سلوك الطريق الذي رمسه القانون للوصول إىل تغيري البيانات اخلاصة بامسـه    ·

ولديـه   3/10/1975وقد أسس دعواه على أنه ولد بتـاريخ         . وجنسه بكافة األوراق الرمسية   
باالنتماء للجنس األخر؛ أي هويته اجلنسية أنثويـة ومت اسـتخراج مجيـع             شعور نفسي وطبيعي  

األوراق الثبوتية اخلاصة به على أن نوع جنسه ذكر، مما أحلق به أضراراً نفسية خاصة شعوره بعدم   
تعايشه مع نوع اجلنس الذي حيمله؛ إذ تغلبت عليه رغبة االنتماء إىل اجلنس األخر الـذي تطبـع    

1/جتاري مدين كلي حكومة 861/2003القضية رقم -1
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وملا كانت القاعـدة    . م عليه إجراء عملية جراحية بتحويل جنسه من ذكر إىل أنثى          بطباعه مما حتت  
وقد أصبح بعد العملية أنثى عقيم وميارس حياته اليومية يعـايش           " ال ضرر وال ضرار     " الشرعية  

ونوع جنسه ذكر يف مجيع أوراقه الثبوتية اللصيقة به ال          " أمحد  " اتمع كأنثى إال أن محله السم       
.لذا أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. م مع هويته األنثوية مما أحلق به ضررتستقي

رأي الطب الشرعي.2
أصدرت حمكمة أول درجة حكماً بندب إدارة الطب الشرعي للكشف على            28/6/2003جبلسة  

:حالة املدعي وإبداء رأيها يف حالة املدعى وكان رأي الطب الشرعي يف احلالة ما يلي
ذكر حيمل الصفات اجلينيـة      -الصبغية   -طب الشرعي يف أن أمحد من الوجه اجلينية       يتخلص رأي ال  

الذكرية، إال أنه من الناحية النفسية وبعد العالج اهلرموين والتداخالت اجلراحية واستئـصال األعـضاء               
مية الذكورية الرئيسية املميزة، واستبداهلا بأعضاء خارجية أنثوية النمط فقد الصفات الذكوريـة اجلـس             

اخلارجية وكذا اإلحساس اجلنسي الرجويل وإمكانية اإلجناب، بينما طغت املواصفات األنثوية خاصـة             
اخلارجية منها على مظهره اجلسماين باإلضافة إىل ما يعاينه من هم يف مثل حالته مـن ميـل جـارف                    

.للسلوك األنثوي
حكم حمكمة أول درجة واألسباب اليت استندت عليها .3

وألزمـت املـدعي علـيهم    . بأحقية املدعي يف تغيري جنسه من ذكـر إىل أنثـى         حكمت احملكمة   
:باملصروفات ومقابل أتعاب احملاماة، ولألسباب التالية

:السبب األول
وورد آيات عديدة تبني أن تصوير اإلنسان على صورته من ذكر أو أنثى هو أمر هللا تعاىل مثل قوله                   

ِللَِّه ملْك السماواِت والْأَرِض يخلُق مـا   : " وقوله. 1"ا خلَقْناكُم من ذَكٍَر وأُنثَى      يا أَيها الناس ِإن   : " تعاىل
          اء الذُّكُورشن يِلم بهياثًا واء ِإنشي نِلم بهاء يشويستدل باآليات أن تغيري اجلنس ال جيوز شرعاً      . 2"ي

توافرت شروط الضرورة فهنا يكون تغيري اجلنس مباحاً عمالً للقاعدة          ألنه متضمن تغيري خللق اهللا إال إذا        
إذا األمر ال يصبح تغيرياً خللق اهللا بل هو تغيري حلالة مرضـية،             ". الضرورات تبيح احملظورات    " الشرعية  

.حيث يصبح اإلنسان أكثر قدرة على القيام مبسئولياته اليت خلق من أجلها 
الشرعي أن األعراض اليت باملدعى أعراض اضطراب اهلوية اجلنسية وأنه           ومبا أنه ورد يف تقرير الطب     

وبالتايل فإن شروط الضرورة قد تـوافرت يف        . بذل جهداً للتكيف مع حالته اجلنسية من هذه األعراض        

.13.سورة احلجرات، اآلية-1
.49.اآليةسورة الشورى،-2
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حقه وإجراء العملية جائز شرعاً وال يعترب تغيري خللق اهللا وينتفي يف حقه التشبه بـاجلنس األخـر؛ ألن                   
ومما . يعود جلنسه الغالب فاجلنس ليس هو جمرد أعضاء جنسيه ظاهرة بل هو أيضاً مشاعر نفسيه              املريض  

.سبق يتبني أن السبب اليت أقيمت من أجله الدعوى مشروعاً
: السبب الثاين

إن املدعي حبالته الراهنة وهو حبيس جنس ينفر منه ويكون حتت ضغط رغبة يف التحول للجنس                
نيه من هم يف مثل حالته قد يدفعه إىل أن يسلك مسلكاً جنسياً غري سوي يف حالة                 كما أن ما يعا   . األخر

السماح له مبخالطة الذكور مدفوعاً برغباته األنثوية، األمر الذي يبني معه إجابة املدعي لطلباته وذلـك                
.ملصلحته ومصلحة اتمع

حكم حمكمة االستئناف.4
وضوع بإلغاء احلكم املستأنف، وبرفض الدعوى      حكمت احملكمة بقبول االستئناف شكالً ويف امل      

لألسـباب  . باملصروفات ومقابل أتعاب احملاماة عن درجيت التقاضي      ) املدعي  ( وألزمت املستأنف ضده    
:التالية

:السبب األول
ذكرت احملكمة معايري التمييز بني النوعني الذكر واألنثى واليت يعتمد عليهـا أهـل الطـب، مث      

يري على أمحد ووجدت أن ما ثبت بالتقارير الطبية أن أمحد ولد ذكر من الناحية اجلينية            أسقطت هذه املعا  
الصبغية كما يف الذكور، وحيمل مجيع األعضاء التناسلية الذكرية اخلارجية منها أو الداخليـة وبالتـايل                

وكذلك ثبت  . 1"وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى    " استنتجت أنه خملوق ولد ذكراً مصداقاً لقوله تعاىل       
أن أمحد ال حيمل أي عضو أنثوي حىت ميكن القول بأنه خنثى حقيقية أو كاذبة لتطبيق أحكام اخلنثـى                   
عليه وتربر التدخل اجلراحي لتصحيح جنسه وتثبيته، وهو األمر الذي ترى معه احملكمة أن ما قام به أمحد          

فتاوى تنص على حرمه تغيري اجلـنس        وذكرت. من إجراء عملية تغيري اجلنس خمالف للشريعة اإلسالمية       
.رد دواعي نفسية، بل البد من وجود دواعي جسدية غالبة

:السبب الثاين
ترى احملكمة أن ما جاء من حقائق علمية عن اضطرابات اهلوية اجلنسية تبين أا أعراض تظهـر                 

رغبة الطفل اجلاحمـة يف  يف مرحلة مبكرة ويف سن الطفولة ومع السنوات األوىل من الدراسة، وتكمن يف    
ومبطابقة هذه احلقيقة العلميـة علـى   . أن يكون من اجلنس األخر مع الكراهية الشديدة جلنسه العضوي      
ومل يعانـي مـن أي      3/10/1975أمحد وجدت أا ال تنطبق عليه، وذلك ألنه ثبت أنه من مواليد             

.45.ورة النجم، اآليةس-1
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ارب عشرون عاماً وذلك حملاولتـه  اضطرابات نفسية حىت دخوله املستشفى النفسي، وكان قد بلغ ما يق      
ومل يرد يف ملفه ما يشري إىل اضطرابات        . االنتحار ومل يثبت سبب ذلك وغادر املستشفى على مسئوليته        

بعد العملية اليت متت     11/12/2002يف اهلوية اجلنسية يف فترة دخوله ومل يراجع املستشفى إال بتاريخ            
.أي بعد سنة ونصف29/6/2000بتاريخ 

:الثالثالسبب 
ترى احملكمة أن أمحد مل يعرض نفسه على طبيب نفسي الستشارته يف موضوع اضطراب اهلوية               

.اجلنسية، ومل يتلق أي عالج لفترة زمنية حسب األعراف الطبية
:السبب الرابع

. إن اضطرابات اهلوية اجلنسية ما هي إال نظرية الزالت توجه هلا سهام النقد وينكرها الـبعض               
جه إليها ماذا لو تغريت رغبة من حتول إىل اجلنس األخر ورغب مرة أخرى بالعودة إىل جنـسه                  ومما يو 

األصلي، كوا خاضعة لعوامل نفسية وتتغري بتغري األهواء النفسية ؟ ففي ذلك عبث وية اإلنسان الذي                
.أكرمه اهللا سبحانه وتعاىل بأن خلقه بأحسن صورة

:السبب اخلامس
وذلك أن الرجـل    . ري اجلنس رد دواعي نفسية فيه وقوع بالرذيلة واحلرام        ترى احملكمة أن تغي   

بتحوله إىل أنثى فإن حتوله ظاهرياً فقط دون أعضاءه الداخلية، إذاً فاجلنس يبقى على خلقته األصلية دون            
. ضبهتغيري، مما يعين استمتاع الرجل بالرجل املبدل جنسه من قبيل عمل قوم لوط املستحق للعنة اهللا وغـ   

.وكذلك حيدث معاشرة النساء لبعضهن البعض وبالتايل انتشار الفاحشة
حكم حمكمة التمييز.5

حكمت حمكمة التمييز بقبول الطعن شكالً ويف املوضوع برفضه وألزمت الطاعن املـصروفات             
:مقابل أتعاب احملاماة عن درجيت التقاضي وقررت ما يلي يف املوضوع

لشريعة اإلسالمية حرمة حتويل اجلنس من ذكر إىل أنثـى وبـالعكس   ومن األصول املقررة يف فقه ا    "
وقد جرى قضاء ـ هذه احملكمة ـ على أن حملكمة املوضوع سلطة حتـصيل فهـم     . على وجه العبث

الواقع يف الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من األدلة واملستندات، وهلا األخذ بتقرير اخلبري املقدم يف الدعوى          
ابه مىت رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدا واطمأنت إىل سالمة األسس اليت قام عليها،               حمموالً على أسب  

.وأنه وإن كانت الضرورات تبيح احملظورات واليت تعين أن املمنوع شرعاً مباح عند الضرورة
ومن شروطها أن تكون الضرورة ملجئة حبيث جيد الفاعل نفسه أو غريه يف حالة خيشى منها تلف                 

ملا كان ذلك، وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما               . األعضاء النفس أو 
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ثبت من التقرير الطيب الشرعي، الذي أطمأن إليه من أن الطاعن قد أجرى عملية جراحية حـول علـى    
لـذكري  أثره أعضاءه التناسلية اخلارجية ألنثى دون أعضاءه الداخلية، وأنه حيمل التركيب الـصبغي ا              

وبعرضه على جلنة أخصائي الطب النفسي أفـادت        . واجلنس الذي نشأ عليه بينما اجلنس النفسي أنثوي       
لوضعه حتت املالحظة الطبيـة، إال أنـه      15/1/1994بأن الطاعن دخل العيادة النفسية ألول مرة يف         

دخولـه، ومل يراجـع     خرج يف ذات اليوم ومل يرد يف تقريرها أية اضطرابات يف هويته اجلنسية يف فترة                
إال بعـد إجرائـه العمليـة اجلراحيـة بتـاريخ            11/12/2002املستشفى بعد ذلك إال بتـاريخ       

، ومل يتبني من ملفه باملستشفى أنه مت عرضه على طبيب نفسي، كما مل يتلقى أي عالج         29/6/2000
أن اللجنـة الطبيـة ال   أو إتباع إرشادات معينة لفترة زمنية حسب األعراف الطبية قبل إجراء العملية، و           

. تستطيع اجلزم بوجود رغبة قهرية للطاعن يف تغيري جنسه يف الفترة السابقة على إجراء العملية
كما أن التقرير الطيب الشرعي مل يقطع بأنه مصاب باضطراب اهلوية اجلنسية ونفى احلكم تبعاً لذلك                

إجرائه للعملية ببتره ألعضاء الذكورة الـيت       حالة الضرورة لدى الطاعن اليت تبيح له احملظور، واعترب أن           
وكـان  . خلق عليها وحتويل جنسه هو خمالف للشريعة اإلسالمية ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان             

هذا الذي خلص إليه احلكم املطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت باألوراق، ويكفي حلمله قضائه وفيه الرد      
الطعـن بـالتمييز رقـم    .   ( 1"يضحي النعي علـى غـري أسـاس    الضمين املسقط ملا أثاره الطاعن و     

).2/ مدين 674/2004
يعاين من اضطراب يف اهلويـة  " أمحد" ميكننا التعليق على هذه القضية من خالل أطوارها بأن املدعو        

اجلنسية، وهو شعوره بعدم انتمائه جلنسه املورفولوجي، وبدل االستعانة بطبيب نفسي يعينه على استقامة         
أجرى عملية تغيري اجلنس وطلب تغـيري أوراقـه      -على اعتبار أن املرض شعور نفسي      -هويته اجلنسية   

وهو األمر الذي أجابه إليه حكم حمكمة أول درجة باعتماده على حالـة الـضرورة، ومنعـاً                 . الثبوتية
لقواعد النظام  وال شك أن هذا احلكم قد جانب الصواب لعدم توافر شروط الضرورة مبجافاا            . الحنرافه

وحلسن احلظ أن حمكمة االستئناف تداركت األمر بإلغـاء احلكـم           . العام وخمالفتها للشريعة اإلسالمية   
ال حيمل أي عضو أنثوي حىت ميكن القول بتطبيق أحكام اخلنثى احلقيقية أو             " أمحد" املستأنف لسبب أن    

ي إشارة واضحة إىل حمض التفرقة بـني        الكاذبة الذي يربر التدخل اجلراحي لتصحيح اجلنس وتثبيته، وه        
باإلضافة إىل أن اضطراب اهلويـة اجلنـسية ال         . تصحيح أو تثبيت اجلنس وتغيريه، فشتان بيه هذا وذاك        

يعدو أن تكون فكرة نظرية مل تلقى الترحاب بني األوساط الطبية، ومل جتدي حاالت التـدخل الطـيب                  

).2/ مدين 674/2004الطعن بالتمييز رقم ( -1
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لكوييت من دقة وصواب موقفه الذي يستند إىل أحكـام          اجلراحي، ومن هنا نؤيد ما وصل إليه القضاء ا        
.   الشريعة اإلسالمية

III.1موقف القضاء التونسي

وذلك . أتيح للقضاء التونسي أن يقول كلمته خبصوص ضوابط مشروعية جراحة تثبيت اجلنس           
ديـسمرب  22من حمكمة استئناف تونس بتاريخ 10298/بصدد القضية حمل القرار الصادر حتت عدد    

ونتناول فيما يلي ملخص للقضية مث القضية علـى كافـة   " قرار سامي  " واشتهر القرار باسم    . 1993
:درجات التقاضي

ملخص القضية.1
سامي بن عمر بـن حممـد ابـن    /أثري املوضوع أمام القضاء بدعوى رفعها شاب تونسي يدعى   

وطلب فيهـا    .5984/وقيدت حتت عدد   2/5/1992حسن، أمام احملكمة االبتدائية بتونس بتاريخ       
واإلذن لضابط احلالة املدنية بالتنـصيص  ". سامية " احلكم باعتبار أنه أنثى ال ذكر واإلذن له حبمل اسم        

على ذلك بدفاتره، وحبسب ادعاءه تغريت بعض أعضائه بصفة طبيعية وصارت له خاصيات أنثوية، منو               
التناسلية تثبت أنوثته، كوجود شفرين النهدين، الشعر يف العانة بشكل أنثوي باإلضافة إىل كون األعضاء     

كبريين ومهبل بعمق طبيعي األمر الذي اضطره إىل القيام بعملية جراحية بإسبانيا لتغيري أعضائه التناسلية               
:وقدم تدعيما لدعواه. إىل الشكل األنثوي

شهادة طبية معربة صادرة عن اجلراح االسبانـي الذي أجرى عملية جراحيـة لتغـيري األعـضاء               -أ
وأصبح له أعضاء تناسلية خارجية تامة وفـرج        . 1989/تناسلية خارجية وتقومي مهبلي يف مايو     ال

.بأشفار، وعمق فرجي يشابه ما لدى اإلناث
عبد احلميد قوبعه، املختص يف أمراض النساء مبستشفى شارل نيكول،          /تقرير طيب صادر عن احلكيم    -ب

.كون إال من جنس اإلناثأكد فيه أن املذكور له خاصيات أنثوية وال ميكن أن ي
موقف احملكمة االبتدائية بتونس .2

برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها على      19932/ 8/2قضت احملكمة االبتدائية بتونس بتاريخ      
القائم ا، بناء على أن التغيري اجلنسي كان بفعل فاعل بصورة اصطناعية وهو خمالف ملقتضى القـانون                 

.اجلزائي والديانات السماوية

الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع : مقتبس عن. 1993ديسمرب 22بتاريخ 10298/حمكمة استئناف تونس القرار الصادر حتت عدد -1
.259.السابق، ص

.260.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص: مقتبس عن. 8/2/1993حكم احملكمة االبتدائية بتاريخ -2
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الذي أكد أن االضطراب النفسي كان سبب       " رفيق بوخريص " يدعم هذا احلكم تقرير احلكيم    و
يف طلب تغيري اجلنس، األمر الذي كان باإلمكان تالفيه بالعالج النفسي، وأن هذه العمليات ال تـؤدي                 

منـذ  إىل اكتساب املظاهر املورفولوجية للجنس املعاكس مع اإلبقاء على املقومات البيولوجية جلـنس              
1.الوالدة

موقف حمكمة االستئناف.3
استأنف املذكور احلكم االبتدائي أمام حمكمة االستئناف بتونس بطلب استئناف مقدم بتـاريخ             

:تأسيساً على أن حكم البداية جاء خمالفاً للقانون والواقع لعدة أسباب، منها.1993
.ة املطروحةإن حكم البداية اعتمد على تقرير طبيب غري خمتص رغم دقة احلال-أ

مل جتب حمكمة البداية على ما وقع التمسك به من تقسيم بني األحكام املنشئة للحق واألحكـام                 -ب
.املقررة له، وقضية احلال تندرج ضمن الصنف الثاين

أن تغيري املدعي جلنسه مل يكن نتيجة االضطرابات النفسية، بدليل أنه رغم املأساة ومنو اخلصائص               -ت
وبالتايل ال يـشكل    . سنة بعد أن يئس من حاله      26جنسه إىل حد بلوغ سن       األنثوية مل ميل لتغيري   

طلبه مساس بالنظام العام، وال هو خمالف ألحكام الشرع اإلسالمي، بدليل فتوى اجلمهورية بوجاهة         
2.تهكما ال يعترب خمالف للقانون اجلزائي لعدم تتبع املدعي ومقاضا. الطلب وحسن االستجابة إليه

دعي ال ميكن تداركها إال بالتدخل اجلراحي لتسوية الوضعية القانونية واالجتماعية،           أن وضعية امل  -ث
واستند وكيل املستأنف فيه إىل موقـف       . ونقيض ذلك تعكر احلالة النفسية املؤدية إىل مصري خطري        

القضاء الفرنسي الذي ظل ملدة طويلة يـرفض إجـراء مثـل هـذه اجلراحـات، مث تراجـع يف                    
رين ركز فيهما على حرية الشخص يف تغيري جنسه إرضاء لقناعاته، وكـون       بقرا 11/12/1992

وعليه طلب نقض حكـم احملكمـة االبتدائيـة    . دور القضاء يقتصر يف احترام اختيار الفرد وحريته     
وصـدر حكـم   10298وقيدت القضية مبحكمة االستئناف حتت عدد  . والقضاء لصاحل الدعوى  

:مقرراً ما يلي22/12/19933حمكمة االستئناف بتاريخ 
ü                أن القانون التونسي مل يتعرض إىل إشكالية جواز، من عدم جواز، تغيري شخص جنسه مـن

.ذكر إىل أنثى باألسلوب اجلراحي، وبالتايل يتحتم الرجوع للفقه اإلسالمي والقانون املقارن
ü                لفقـه  إن املستأنف ولد ذكر مثلما أقر بذلك أمام حمكمة البداية، وال ميكـن أن يوصـلنا ا

ونظراً ألن القضية مستحدثة يف الطب وجـب رد         . اإلسالمي إىل حل ثابت ومعلوم باعتباره خنثى      

.260.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص-1
.261.، صنفس املرجع-2
.260.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص: مقتبس عن). 10298(عدد .22/12/1993حكم حمكمة االستئناف تونس بتاريخ -3
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اهللا يعلم ما حتمل كل  أنثى       :" املشكلة وحلها عرب القرآن الذي جند فيه أن اهللا جعل توازناً يف الكون            
قال صلى . النبويةوبالرجوع إىل األحاديث. 1"وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء عنده مبقدار      

". لعن اهللا املتشبهات من الرجال بالنساء واملتـشبهات مـن النـساء بالرجـال             :" اهللا عليه وسلم    
وبالرجوع إىل آراء الفقهاء الستخالص أركان الضرورة وهي جسامة الضرر، وأن يكون حاالً وأن              

...يكون الوسيلة الوحيدة لرفع الضرر عالوة على أن الضرر ال يزال بالضرر
ü             بالرجوع إىل التقارير الطبية ملعرفة توافر أركان حاالت الضرورة، وباالطالع على التقريـر

كيم االسباين الذي أجرى العملية، وتأكيد احلكيم عبد احلميد قوابعة الذي أكـد             احملرر بواسطة احل  
ت الذي أكـد أن االضـطرابا     " رفيق بوخريص "على توافر اخلصائص األنثوية، يف حني أن احلكيم         

فإن العمل إرادي ومبوجبه وقع تغيري اصطناعي كـان باإلمكـان   . النفسية السبب يف القيام بالعملية   
.تالفيه بالعالج النفسي

وحيث واحلالة تلك فإن ما قام به املستأنف ال يدخل ضمن حاالت الضرورة بـشرائطها، أمـا      
.ث احلضاري واألخالقيواألمر خبالف ذلك وتسرع إلجراء العملية يكون قد خالف املورو

ü      إن االستناد إىل القرارات القضائية الفرنسية اليت ركزت على حرية الفرد يف تغيري جنسه دون
تعليل علمي وقانوين مقنع وهي موازية لالتفاقيات األوربية حلقوق اإلنسان، ال ميكـن جماراتـه     

.الختالف املخزون الثقايف واحلضاري والديين
ü    وبالتايل فـإن تغـيري     . ن بصفة مطلقة بل مطابق للقانون والنظام العام       إن إقرار احلق ال يكو

اجلنس بصفة تلقائية إرادية يتناىف وأحكام الشريعة اإلسالمية والنظام العام، وما استقر عليه العلم              
وهلذا قضت حمكمة االستئناف بقبول الدعوى شكالً ورفضه أصـال، وتقريـر احلكـم             . حالياً

.ستأنف باملال املؤمن، وحتميل املستأنف املصاريف القانونيةاالبتدائي وختطئة امل
ومن خالل استقراء مراحل الفضية يتنب لنا بوضوح اتفاق القضاء التونسي مع جممـل أحكـام                

حيث " تغيري اجلنس يف القانون التونسي    " ريعة اإلسالمية رغم عدم النص على أحكام اجلراحة الطبية          شال
ب القواعد القانونية وفكرة النظام العام، وكذلك بالرجوع إىل أحكام الفقـه            مت وضع املسألة ضمن ترتي    

اإلسالمي الزاخرة باألدلة النقلية من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية، لضحد األسانيد الواهية اليت اعتمد           
ة ويكفي يف ذلك أن هذه اجلراحات خمالفة لقوانني الكـون وقواعـده الثابتـ             ". سامي" عليها الشاب   

املتوازنة، كما ال ميكن االرتكان حلالة الضرورة لعدم توافر شرائطها، وما يدل على أن طـاليب التغـيري                  
جيرون وراء نزوام وأهواءهم جمارام لكل ما هو أجنيب مع اختالف املـوروث الثقـايف واألخالقـي             

.8.رة الرعد، اآليةسو-1
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يب وحسبنا أن نشيد مبوقف     ولذلك فند القضاء التونسي تلك األسانيد اليت تركن للقضاء األجن         . والديين
.         القضاء التونسي وقطعه الطريق أمام الشواذ واملنحرفني

IV. موقف القضاء املصري
1988يف سـنة    " سيد حممد عبد اهللا مرسى    " فجرت اجلراحة اليت أجراها طالب طب األزهر      

ة يف الطب النفـسي  مبتابعة اختصاصي1980وترجع هذه القضية إىل سنة  ". سايل  " واليت أصبح بعدها    
للطالب لشعوره مبيول أنثوية جارفة، واستمرت يف جلسات معه ملدة سنة كاملة مبعدل مرة كل أسبوع،                
لكن تأكدت من فشل هذه احملاولة، وكان املريض يستعني باهلرمونات األنثوية مبعرفة طبيـب الغـدد،                

هيدا للجراحة بدأ الطالب وهـو يف       ومت. 19851فاختذت الطبيبة النفسية قرارا بإجراء اجلراحة للطالب        
يتصرف تصرفات غري طبيعيـة     ) 1988-1987املرسم اجلامعي   ( السنة اخلامسة من دراستة بالكلية      

من حيث تشبهه باألنثى يف مشيته وصوته وجتمله يف وجهـه وارتـداء      . وضحت على مظهره اخلارجي   
على تقرير الكشف الطيب الظاهري أـى       مما استدعى إحالته إىل جملس التأديب، وبناء        . مالبس النساء 

بإصدار قرار بفصله ملدة شهرين مع إعطائه فرصة إعـادة           5/1/1988الس التحقيق مع الطالب يف      
إال أنه بدالً من ذلك وبتـاريخ  . مظهره اخلارجي وتصرفاته ومالبسه إىل وضعه الطبيعي كطالب أزهري   

مستشفى خاص مت فيها استئـصال القـضيب         فاجأ اجلميع بإجراء عمليه جراحية يف      29/1/1988
.2واخلصيتني، واستحدثت له فتحة صناعية خلف فتحة جمرى البول اخلارجية

بعـد موافقـة     –مت على الفور تشكيل جلنة طبية تأديبية ملعاقبة الطالب، وعليه قامت اللجنـة              
فـصل  8/6/1988يف بفحصه ظاهرياً وموضعياً، وانتهى الس بقرار يف اجللسة املنعقـدة            -الطالب

الطالب ائيا من كلية طب األزهر، وإبالغ القرار إىل مجيع اجلامعـات املـصرية، وإبـالغ ويل أمـر       
.ورفع األمر لرئيس جامعة األزهر الختاذ اإلجراءات القانونية بإحالة األمر للنيابة العامة... الطالب

بإحالة كل من الطبيب الذي      1988لسنة   3القرار رقم   " اجليزة  " وأصدر جملس نقابة األطباء     
أجرى اجلراحة وطبيب التخدير إىل هيئة التأديب االبتدائية بالنقابة العامة لألطباء، اليت قـررت بتـاريخ         

معاقبة الطبيب األول بشطبه وإسقاط عضويته من النقابة، ومنعه من مزاولة املهنة يف أي            8/11/1988
" من خالل ردة الفعل األوىل للعملية اليت أجراها الطالـب     . 3صورة، ومعاقبة طبيب التخدير مبائيت جنيه     

يتبني اتساق األزهر الشريف مع األحكام الشرعية هلذه العمليات املسخية، وكـذلك رأي نقابـة     " سيد
األطباء إذ ينسجم مع جممل الفتاوى الشرعية اليت تبيح التدخل اجلراحـي يف حالـة ازدواج األجهـزة                  

.51.السابق، صمجيل صبحي برسوم، املرجع-1
.260.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص-2
.268.املرجع، صنفس -3
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ومن مث ال بد مـن      . نثوية وتغليب أحدمها على اآلخر، وال تبيح هذه اجلراحات        التناسلية الذكورية واأل  
نتنـاول  .اإلشادة ذا املوقف وليت املسألة وقفت عند هذا احلد جلُنبنا تناقض األحكام يف هذه القضية              

لفائدة البحث موقف القضاء اإلداري املصري جتاه تلك القضية من خالل أربع مراحل علـى النحـو                 
: لـيالتا
)2/7/1991ق جلسة5432/42(حكم حمكمة القضاء اإلداري رقم : املرحلة األوىل.1

دعوى ضد رئيس جامعة األزهر يطلب احلكم بوقـف  " سيد حممد عبد اهللا مرسى   " أقام املدعي   
ب على تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بفضله وما يترتب غليه من آثار، ويف املوضوع بإلغاء القرار مع ما يترت      

قضت احملكمة يف الـشق      13/11/1989وجبلسة  . ذلك من آثار مع إلزام جامعة األزهر باملصروفات       
االستعجايل بقبول الدعوى شكال، وبرفض وقف تنفيذ  القرار املطعون فيه وألزمت املدعي مـصروفات          

أما . طلب اإللغاءالطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إىل هيئة مفوضي الدولة لتقدمي تقرير الرأي القانوين يف            
أصدرت احملكمة حكمها بإلغاء القرار املطعون فيه الصادر       2/7/1991يف الشق املوضوعي ففي جلسة      

من كلية طب األزهر لوقوعه على غري حمل، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت املدعية وجامعـة                  
إن الطالب بعد   " ب الشرعي وأسست احملكمة على قرار مصلحة الط     . 1األزهر املصرفات مناصفة بينهما   

إجراء هذه العملية اجلراحية له أنثى رغم عدم وجود رحم أو مبايض أو حدوث دورة شهرية، وعاملتـه     
بإعادة اسم املولود   ... اجلهات الرمسية فعالً على اعتبار أنه أنثى، حيث صدر بيان تصحيح وإبطال قيد              

.2"...والنوع من ذكر إىل أنثى... إىل سايل... من سيد 
ق، 50/ 4019حكم حمكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم :املرحلة الثانية.2

28/9/1999جبلسة

سيد/ الطالبتقدماجلامعةلطالباملقررةالبقاءبفرص622رقماألزهرجامعةقراربصدور
طالباً قيده بكلية الطب بنات22/1/1999بطلب إىل رئيس اجلامعة يف"سالـي" اهللاعبدحممد

إال أن رئيس اجلامعة وعميد الكلية امتنعا . 1996-1995باجلامعة بالفرقة النهائية يف السنة اجلامعية 
10/2/1996عن إصدار القرار بذلك، مما حدا بالطالب إىل رفع الدعوى املشار إليها ضدها بتاريخ 

28/9/1999وجبلسة . امطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السليب من قبل اجلامعة باالمتناع عن قيده
قضت احملكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبرفض الدفع بعدم قبول 

-280.الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع السابق، ص: مقتبس عن) 2/7/1991ق جلسة 5432/42(حكم حمكمة القضاء اإلداري رقم -1
283.

.  144.صاملرجع السابق،بديعة علي أمحد، -2
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الدعوى النتفاء القرار اإلداري، وقبول الدعوى شكال ويف املوضوع بإلغاء القرار املطعون فيه مع ما 
التعليم " من الدستور املصري18ة واستندت احملكمة يف حكمها إىل املاد. 1يترتب على ذلك من آثار

".حق تكفله الدولة

من خالل املرحلة األوىل والثانية ملوقف احملكمة اإلدارية يتبني ختبط القضاء وفساد رأيه، وذلك 
: لبنائها احلكم على استدالل مرفوض من الزوايا التالية

لطالب الظاهرية الشكلية، إن احلكم املعتمد على رأي الفنيني بتقدمي صورة وصفية عن حالة ا-أ
واعتبارها سند ملشروعية التدخل اجلراحي للتغيري اجلنسي املبين على دواع نفسية حبتة ال تربر التدخل 

.اجلراحي

اعتماد القضاء على الشهادات الرمسية اليت استخرجها عن حالته اجلديدة، ورغم القول -ب
.حبجيتها، إال أا تضحد بتزوير حلالة جسدية حقيقية

إن حق التعليم مكفول قانوناً، وهو أمر نقره، لكن ال يعين ذلك مشروعية العملية اجلراحية -ج
نا أن البحث يف جزئية وترك املسألة األصلية يدخل ضمن ويف رأي. تغيري اجلنس من أي وجهالرامية إىل

. وهو ما وقع فيه القضاء اإلداري". املصادرة على املطلوب" فكرة 

ق، جبلسة 1487/54حكم حمكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم :ثةاملرحلة الثال.3
20/6/2000

بتاريخ " سايل" بدأت هذه املرحلة بالتماس إعادة النظر أقامه رئيس جامعة األزهر ضد 
رقم (طالبا احلكم بقبول االلتماس وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ احلكم امللتمس فيه 14/11/1999

الدعوىبرفضجمددوالقضاءاحلكمهذاإلغاءويف املوضوع) 28/9/1999ق، جبلسة50/ 4019
ضدهاامللتمسأن: األولسببني،علىالتماسهااجلامعةوأسست. املصروفاتضدهاامللتمسوإلزام

حرفةاملالهييفالرقصمنتتخذأادعواهاصحيفةتوضحملحيثاحملكمةعلىغشاأدخلت
الدعوىيفقاطعةأوراقعلىفيهامللتمساحلكمصدوربعدحتصلتقدعةاجلامأن: والثانـي. ونشاط

إتياااآلدابضابطمبعرفةضدهاامللتمسضداحملرراألزبكيةجنح2527/96رقماحملضروهي
جوازبعدماملوضوعويف. اإلشكالبقبول20/6/20002يفاحلكمصدروعليه. باآلدابخملةأفعاال

الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع : مقتبس عن. 28/9/1999ق، جبلسة50/ 4019حكم حمكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم -1
.   293-291.السابق، ص

الشهايب إبراهيم الشرقاوي، املرجع :مقتبس عن. 20/6/2000ق، جبلسة 1487/54حكم حمكمة القضاء اإلداري يف الدعوى رقم -2
.   295-293.السابق، ص
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ضدهااملستشكلوألزمت28/9/1999جبلسةاإلداريالقضاءحمكمةمنرالصاداحلكمتنفيذ
. املصروفات

قبولعدميفجنحقداملصريالقضاءبأنالقضيةمراحلمناملرحلةهذهعلىالتعليقميكن
واآلدابواألخالقالعامالنظاممعتتوافقالاليتالشنيعةالطالبلتصرفاتنظراًاجلامعةضمنالطالب

:منهااستخالصهميكنوما. امةالع

.والفحشللرذيلةوانتشاراألخالقيةوللجرائمالنفسهلوىدعوةاجلنسيالتغيريعملياتأن-أ

رفضيفوزيادةالسوية،للفطرةتغيرياًهيبلجنسياً،املغيرخلقةاستواءيفحالًليستأا-ب
. منهأخطرإىلخطرمنوالتهربالذات

بتاريخاإلداريالقضاءحمكمةمنوالصادر"السابقاحلكميفالطعن: بعةالرااملرحلة.4
. العليااإلداريةاحملكمةأمام" 20/6/2000

القراريصدرأننأمل،القصيةهذهختاميفإليهااملتوصلوالنتيجةاملصادرعلىالعثورانتظاريف
هذهإباحةعدميفباليقنيالشكعويقطالصحيحالطريقإىلاملصريالقضاءيعيدالذيالقاطع

حملكمةالقضيةإعادةبعداجلنستغيريلعملياتالطيبالتدخلمشروعيةعدمبإقرارالطبيةالتصرفات
العملياتهذهحيرمقانوناًصدورعدممنمربرفالكهذاأمراًشهدقداملصريالواقعدامومااملوضوع،

الفاعلنيوكلاألطباءعلىاجلنائيةاملسؤوليةوترتيبوالتعقيم،صاءاخللعملياتبتجرميهتأسياً. وجيرمها
األمروهو. البشريللجسممحايةفيها،جترىاليتالطبيةاملراكزمسؤوليةإىلباإلضافةاالهذايف

.القضائيةوالتناقضاتالفقهيةواالجتهاداتاآلراءأمامالبابيسدالذي

نطاقيفوتضييقهومنافاتهاهللاخلقيفتغيريمنومالهاجلنسيالتغريفاجعةمنننتهيومل
االستنساخطريقعنحيوانيةحيةكائناتختليقخبربنفاجأحىتالبشري،للجسماجلنائيةاحلماية

ماوهوجنينية،أوجسديةخبليةبشريكائنعننسخةلتخليقللوصولاستمرارهوإمكانيةاحليواين،
. يليفيماالبشرياجلسممحايةنطاقعلىأثرهيانوبلهالتعرضحناول
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املبحث الرابع

االستنساخ البشري وأثره على نطاق احلماية اجلنائية للجسم البشري

خرباً علمياً مت اإلعالن 1997زفت وكاالت األنباء يف الثالث والعشرين من شهر فرباير سنة 
الد أول حيوان ثديي عن طريق التكاثر اجلسدي أو بأدنربة باسكتلندا عن مي" روزلني " عنه من معهد 

الالجنسي مما يعين االستغناء عن احليوان املنوي أو الرجل يف عملية التكاثر البشري فيما لو جنح استخدام 
.تقنية االستنساخ وتطبيقها على اجلنس البشري

بل وعلى املستوى وقد أثار هذا املوضوع جدالً كبرياً يف خمتلف األوساط العلمية والطبية، 
فما معىن االستنساخ وما هي أنواعه وما هو . 1الرمسي والشعيب يف خمتلف بلدان العامل عرب قارته اخلمس

موقف النظم القانونية والدينية منه؟ وما أثر هذا التدخل على نطاق احلماية اجلنائية للجسم البشري؟
املطلب األول

مفهوم االستنساخ
).الفرع الثاين(مث بيان أنواعه أو صوره ) الفرع األول(لتعرض لتعريف االستنساخ ينبغي يف البداية ا

الفرع األول
تعريف االستنساخ

مبا أن االستنساخ معىن يف ذاته، ومعان أخرى تتصل به سواء من جهة اللغة أو االصـطالح،
) ثانياً(واالصطالحية ) أوالً(فإننا سنتعرض هلذا األمر بشيء من البسط لبيان معانـي االستنساخ اللغوية 

).ثالثاً(وكذا املعانـي املتصلة به أو املشاة له 
التعريف اللغوي لالستنساخ: أوالً

حول معاين النقل واإلزالة واإللغاء، يقال نسخت الكتاب إذا نقلته، " نسخ " تدور مادة الفعل 
( وانتسخته كذلك، وكتاب منسوخ ومستنسخ؛ أي منقول، ونسخ الشيء، أزاله، أبطله، ) نسخا: 

اكتتابك : جاء يف اللسان نسخ الشيء ينسخه نسخاً، وانتسخه، اكتتبه عن معارضة، النسخ. مسخه
.كتاباً  عن كتاب حرفاً حبرف، واألصل نسخه؛ ألنه قام مقام، والكاتب ناسخ ومنتسخ

؛ أي 2"ملونإنا كنا نستنسخ ما كنتم تع:" واالستنساخ كتب كتاب من كتاب، ويف الترتيل
.3نستنسخ ما كتبه احلفظة فيثبت عند اهللا

.12.، صاملرجع السابقعالء علي حسني نصر، -1
.29. سورة اجلاثية، اآلية-2
.61.ابن منظور، لسان العرب، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص-3
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مبعىن نسخه، : ماتوا بعضهم بعد بعض واملرياث قائم مل يقسم، استنسخ الشيء: وتناسخ الورثة
والذين . مصدر، انتقال النفس الناطقة من بدن إىل بدن آخر، ويعرف بالتقمص: طاب نسخه، والتناسخ

. ال نسخت الشمس الظل وانتسخته؛ أي أزالتهويق. يعتقدون بذلك يسمون التناسخية
، ومنه 1ويأتـي اللفظ مبعىن النسخ ويراد به إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه، أو استبداله بآخر

. 2"ما ننسخ من آية أو ننسها نات خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير:" قوله تعاىل
clonageاالجنليزية   cloningليت وضعت لتقابل كلمةواالستنساخ هي الكلمة العربية ا

الواحد من جمموعة األحياء اليت أنتجت من غري تلقيح : واليت تعينcloneالفرنسية املأخوذة من 
.اليونانية اليت تعين الربعم الوليدklonوأصل الكلمة من . جنسي

اظر إىل ما توصل إليه العلماء من ومن هنا يتبني أن االستنساخ يكون من شيء قد فرغ منه، والن
االستنساخ بأنواعه ال خيرج عن هذا املضمون، وأم يستنسخون شيئاً قد فرغ منه، سواء على مستوى 

. اخللية اجلرثومية أو اخللية اجلسدية
التعريف االصطالحي لالستنساخ: ثانياً

نات احلية، نباتاً أو إجياد نسخة طبق األصل عن شيء ما من الكائ" االستنساخ عموماً هو 
ويتم ". إجياد نسخة طبق األصل عن اإلنسان نفسه" أما االستنساخ اإلنسانـي فهو ". حيواناً أو إنساناً

إجياد نسخة طبق األصل عن اإلنسان نفسه بأخذ خلية جسدية من جسم ذلك اإلنسان، مث أخذ نواة 
.3من نواا بعملية تشبه التلقيح االصطناعيهذه اخللية وزرعها يف بويضة امرأة بعد إفراغ هذه البويضة 

توليد كائن حي أو أكثر، إما بنقل النواة من خلية جسدية إىل بويضة مرتوعة النواة، وأما " وهو 
بتشطري بويضة خمصبة يف مرحلة تسبق متايز األنسجة واألعضاء، أو حتويل خلية جسدية غري تناسلية إىل 

. 4" خلية تناسلية
رة عن زرع خلية إنسانية أو حيوانية، حتتوي على احملتوى الوراثي يف رحم عبا" وهو كذلك 

.5"طبيعي أو صناعي، بغرض إنتاج كائن حي طبق األصل من نظري صاحب اخللية األوىل

.61.ابن منظور، لسان العرب، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص-1
.106.رة البقرة، اآليةسو- 2
.258.، صاملرجع السابقسعيد بن منصور موفعة، -3
.15.عالء علي حسني نصر، املرجع السابق، ص-4
258.سعيد بن منصور موفعة، املرجع السابق، ص-5
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احلصول على عدد من " وهو ". عملية ال جنسية لتكثري كائنات متطابقة وراثياً" ويعرف بأنه
. 1"وان أو إنسان بدون حاجة إىل تالقح خاليا جنسية ذكرية وأنثويةالنسخ طبق األصل من نبات أو حي

ومن معانـي االستنساخ ما جاء يف مشروع بيان االستنساخ البشري مع البحوث اإلسالمية 
والتعريف الطيب لالستنساخ عملية يقصد منها استحداث كائن حي مشابه للكائن الذي " باألزهر قوهلم

".أخذت منه اخللية احلية
أما التعريف الذي خنتاره والذي يتداوله الباحثون من الكتاب املختصني وغري املختصني، هو أن 

أخذ خلية جسدية من املراد استنساخه ودجمها يف بويضة مفرغة للحصول على " االستنساخ عبارة عن
.2"صورة مطابقة لألصل شكالً

امل اخلريطة الوراثية لصاحبها أياً كان اليت حتمل ك" اجلسدية" فاملقصود باخللية " أخذ خلية " .1
.اخلاصة باإلنسان46إنساناً أو حيواناً، أي أن تكون مشتملة على جمموع اجلينات 

لتخرج ا اخللية اجلنسية، أو اهلرمونية، فإا ليست جسدية، وهي ال تنتج نسخاً " جسدية " .2
وقد يشبه صاحبة اخللية ". والده"ملذكرة متطابقة، وإمنا تنتج كائناً مستقالً قد يشبه صاحب اخللية ا

وقد يشبههما معاً، وقد يرتع إىل أحد أجداده البعيدين وقد يستقل بشخصه فال يشبه " والدته"املؤنثة
.3أحدا؛ ألن النتائج ختضع لقانون الصفات الوراثية السائدة، واملتنحية

.ألن اخلاليا امليتة ال ميكن االستنساخ منها حبال" حية " .3
.ويعىن به صاحب اخللية الذي نريد االستالل نسخة منه" ن املراد استنساخه م" .4
.4؛ أي أن هذه اخللية اجلسدية تدمج يف البييضة املؤنثة املرتوعة النواة"ودجمها يف بييضة مفرغة " .5
؛ أي أن هذه العملية التقنية تتم بغرض تكرار "بقصد احلصول على نسخة مطابقة  لألصل شكالً" .6

من اخللية األصل صورة ال معىن، فاملستنسخ مطابق للمستنسخ منه شكال فقط؛ ألن معىن النسخ 
فهي " النعجة دويل " االستنساخ يعين نسخة طبق األصل من حيث املضمون، وهذا غري معلوم يف 

شبيهة أمها من حيث الشكل واللون وغريها من الصفات الظاهرية، وهذا ما يؤدي إىل طمس 
أن اإلنسان ليس تركيباً جسدياً فحسب، بل تتحكم فيه جمموعة كبرية من حقيقة مهمة وهي 

358.، صاملرجع السابقسعد بن عبد العزيز عبد اهللا الشيويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، -1
.261.ص،نفس املرجع-2
.261. ، صنفس املرجع-3
.261.، صنفس املرجع-4
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املشاعر والسلوكيات والعقائد والوجدان والثقافة والفكر وهذا ما يفهم من أن صحة إطالق اسم 
.1االستنساخ يكون صحيحاً من حيث الظاهر، املبىن دون املعىن

املعاين املتصلة أو املشاة لالستنساخ: ثالثاً
دم وأن مت تعريف االستنساخ يف اللغة، إال أن هناك طائفة من املعاين القريبة منه، واملشاة تق

وعليه نبني هذه املعاين . معه، كاخللق واإلبداع، واالستنسال، والتوائم احلقيقية، والتلقيح االصطناعي
:فتراق فيما يليالقريبة بشيء من التوضيح؛ لنبني ما بينه وبني االستنساخ من نقاط اتفاق أو ا

I. االستنساخ واخللق
لقد التبس موضوع االستنساخ على البعض بكلميت اخللق واإلبداع، فأما االستنساخ وقد انتهينا 
إىل أنه أخذ خلية جسدية من املراد استنساخه ودجمها يف بويضة مفرغة للحصول على صورة مطابقة 

يف اللغة العربية " خلق " العرب أن لكلمة أما اخللق فقد قال ابن منظور يف لسان". لألصل شكالً
:معنيان

قدرته ملا : خلقت األدمي أخلقه، خلقاً، واألدمي اجللد، ومعناه( اخللق مبعىن التقدير وقد قالت العرب .1
).أريد، قبل القطع، وقسته ألقطع منه مزاده أو القربة أو خفاً؛ أي أقدره

فاخللق باملعىن الثاين هو . بق بل على مثال أبدعه اخلالقاخللق مبعىن اإلجياد من عدم على غري مثال سا.2
أما باملعىن األول فهو مشترك، يصدق على أفعال اهللا تعاىل، وقد يصدق على . اخلاص باهللا تعاىل

. 2أفعال غريه
فاهللا تعاىل هو الذي أوجد املخلوقات مجيعها من العدم، وجعل كال منهما على الوضع الذي 

أفرآيتم :" قال تعاىل. ل سابق فأوجد كل جنس من األحياء خبصائصه اليت هو عليهاأراده، على غري مثا
ما متنون ءانتم ختلقونه أم حنن اخلالقون حنن قدرنا بينكم املوت وما حنن مبسبوقني على أن نبدل أمثلكم 

ى أن حيول ؛ أي أنه سبحانه قادر عل3"وننشئكم فيما ال تعلمون ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال تذكرون
. 4خلقكم يف صور ال تعلموا، كما أنه هو الذي صوركم أوالً

واملعىن األول لكلمة حلق حماولة التشكيل ملادة موجودة فعال، وإعطاؤها شكال معيناً دون أن 
وقد ورد هذا يف القرآن الكرمي على لسان عيسى ابن مرمي عليه . تنفخ فيها الروح، أو تتحرك فيها احلياة

.261.صاملرجع السابق،،سعد بن عبد العزيز عبد اهللا الشيويرخ-1
.76-75.ابن منظور، لسان العرب، اجلزء العاشر، املرجع السابق، ص-2
.62-58. سورة الواقعة، اآلية-3
.18.املرجع السابق، صحممد سليمان األشقر، -4
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وكلمة خلق يف . 1"إين أخلق لكم من الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا:" السالم 
:هلا أمراناالعتقاديمعناها 

هو إبراز األشياء من العدم دون ما سابقة ودون زمان ودون آلة، وهذا هو اإلبداع الكامل -أ
.مما انفرد به اهللا سبحانه وتعاىل

يضاً مما استقلت به قدرة اهللا تعاىل وال ميكن للقدرة وهو بث الروح يف املادة، وهو أ-ب
. البشرية احملدودة أن تزاحم قدرة اهللا املطلقة مهما بلغ حجمها

وهناك فرق جوهري بني اخللق الذي يصدر عن اهللا تعاىل وبني اخللق الذي ينسب لإلنسان، 
باستعمال خاليا حية، ويئة فاألخري هو ختليق،  وختليق اإلنسان لشيء إمنا هو عمل يؤديه اإلنسان

الظروف املناسبة لتوجيهها وجهة معينة يف االنقسام والشكل، وجهة جديدة مل يعرفها اإلنسان من 
وعليه فاالستنساخ كما هو مشاهد وملموس ليس إجياداً من عدم، بل إن املكونات األساسية 2.قبل

يته موجودة، واملرأة اليت تؤخذ بويضتها خملوقة وموجودة، فالشخص الذي تؤخذ منه اخللية خملوق وخل
ال معىن هلا، واألعجب من " االستنساخ خلق جديد " وعليه فكلمة . خملوقة والبويضة موجودة كذلك

ذلك أن بذرة صغرية يابسة كبذرة القمح توضع يف تراب ميت وتسقى باملاء فتدب فيها احلياة لتكون 
ال ميكن االدعاء أن الذي استنبت تلك البذرة هو خالق شجرة عظيمة تؤيت أكلها كل حني بإذن را، مث

. 4"أفرآيتم ما حترثون آنتم تزرعونه أم حنن الزارعون:" قال تعاىل. 3تلك الشجرة
للبحوث البيطرية باسكتلنده قد جاءوا بعد معجزة املسيح " روزلني"فإذا كان علماء معهد 

م يتحدون املشيئة اإلهلية، واحلقيقة ليس يف هذا وأنتجوا نعاجا من أم بدون أب فهم بذلك يتومهون أ
حتدياً للقدرة اإلهلية، فإن والدة بعض الكائنات دون حاجة إىل آباء موجودة يف بعض الكائنات 

قال . 5كاحلشرات، فاألمهات تلد صغاراً دون تلقيح الذكور هلا، فالتحدي ال يتحقق إال باخللق ابتداء
إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذباباً :" وقال. 6"أفال تذكرونأفمن خيلق كمن ال خيلق:" تعاىل

. 7..."ولو اجتمعوا له

.49.سورة آل عمران، اآلية- 1
.270.سعيد بن منصور موفعة، املرجع السابق، ص-2
.150-149.، ص2003رياض أمحد عودة، االستنساخ يف ميزان اإلسالم، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -3
.64.يةرة الواقعة، اآلوس- 4
.270.سعيد بن منصور موفعة، املرجع السابق، ص-5
.17. اآلية،النحلسورة-6
.73.اآلية،احلجسورة-7
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وجعلنا ابن مرمي وأمه آية :" وال تزال معجزة خلق عيسى عليه السالم آية بنص القرآن الكرمي
أما فقد جاء على خالف االستنساخ فأمه أنثى، وهو ذكر، ". وآوينهما إىل ربوة ذات قرار ومعني

.1االستنساخ فإنه ال ينتج إال نفس املستنسخ منه جنساً وصفة
II.االستنساخ والتلقيح االصطناعي

قد يبدو للبعض من الوهلة األوىل أن كال من تقنييت التلقيح االصطناعي واالستنساخ مترادفان، 
.ولكن املدقق جيد اختالفات كثرية وأن كان ذلك ال مينع من وجود تشابه بينهما

الداخلي ( ، أنه من الناحية الشكلية يعترب كل من التلقيح الصناعي بنوعيه أوجه التشابهرز ومن أب
". العقم النسيب" واالستنساخ أسلوبان حديثان للتغلب على مشكلة عدم القدرة على اإلجناب) واخلارجي

:بينهما يف اآلتـيأوجه االختالفبينما تكمن 
يح الصناعي الداخلي عن طريق احلصول على احليوان املنوي من حيث الكيفية يتم إجراء تقنية التلق.1

للرجل بوسيلة طبية مث زرعه يف املكان املخصص له يف مهبل الزوجة، ويتم التلقيح اخلارجي عن 
طريق أخذ احليوان املنوي للرجل والبويضة األنثوية للزوجة وتلقيحهما خارجياً يف بيئة مصطنعة 

مث تنقل البويضة األمشاج إىل رحم املرأة وتزرع يف جدار البطن مث بوسيلة معينة حىت يتم اإلخصاب،
تترك لتنمو، بينما يتم االستنساخ عن طريق أخذ خلية جسدية من األب العقيم وزرعها يف بويضة 

ومفاد هذا أن االستنساخ يتم من خالل احلصول على . الزوجة دف الوصول إىل استنساخ البشر
( لالجنسي، أما التلقيح بنوعيه فيتم من خالل احلصول على خلية جنسية خلية جسدية باالستنساخ ا

. 2)احليوان املنوي والبويضة
كروموسوم، بينما اخللية يف التلقيح الصناعي يكون 46حتمل اخللية الالجنسية يف االستنساخ عدد .2

كروموسوم 23كروموسوم، والبويضة األنثوية حاملة لعدد 23فيها احليوان املنوي حامالً لعدد 
وحسب املعطيات أن تقنية االستنساخ جنحت يف النبات واحليوان ومل تنجح يف . حال تلقيحهما

.3اإلنسان، بينما جنحت تقنية التلقيح الصناعي يف احليوان واإلنسان معاً
أن اجلنني يكون من حيث الصورة واهليئة جمهول املالمح واملعامل يف التلقيح الصناعي فقد يرتع إىل .3

أبيه أو أمه أو أخواله أو أجداده مهما علت درجتهم، بينما اجلنني املستنسخ معروف اهليئة والصفات 
.4الظاهرة اليت سيحملها، فهو صورة مطابقة لصاحب اخللية كائناً من كان

.21.حممد سليمان األشقر، املرجع السابق، ص-1
.242.املرجع السابقحسيين هيكل،-2
.242.، صنفس املرجع-3
.279. سعيد بن منصور موفعة، املرجع السابق، ص-4
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كما أن اجلنني من حيث الذكورة واألنوثة غري معلوم قبل خروجه، أو إجراء الفحوصات اإلشعاعية .4
ة جنسه، إذا كان قد جتاوز األربعة أشهر األوىل، أما اجلنني املستنسخ فإن جنسه معلوماً عليه ملعرف

.1مسبقاً فمستنسخ الذكر ذكر، ومستنسخ األنثى أنثى يقيناًً
فيكون الكائن مشابه لألصل الذي " تكوين كائن مشابه لألصل من خلية جسدية"إن االستنساخ .5

.2اثية حبيث ال ميكن الفصل بني األصل والفرعأخذت منه اخللية يف مجيع الصفات الور
III.االستنساخ واالستنسال

. نسل: انفصل عن غريه وسقط، ونسل فالن كثر نسله، وانتسل الشيء: كلمة نسل الشيء
:" قال تعاىل. 3وتناسلوا؛ أي ولد بعضهم من بعض ونسلت الناقة بولد كثري؛ تنسل. يقال نسله فانتسل
وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال :" عاىلوقوله ت.4"إىل رم ينسلون

.5"حيب الفساد
من حيث املصطلح البيولوجي هو اصطالح حمتفظ به " االستنساخ" إن تسمية التدخل الطيب 

cloningلشهرته، ألن هذه الكلمة طرحت من خالل وسائل اإلعالم كترمجة حرفية لكلمة 
أو الكائن " التنسيل" أو " االستنسال" بالفرنسية، مع أن املعىن احلريف العلمي هو clonageباالجنليزية 

:ولكننا نستخدم هذا املصطلح لسببني" نسخة " وليس " نسيلة " الناتج عن هذه العملية فهو 
.شيوعه وانتشاره يف خمتلف األوساط العلمية، واالجتماعية، والثقافية.1
.لمية للفظ األصليكونه حيمل بعض الدالالت الع.2

إن الذي يظهر من معىن االصطالحني وجود بعض االتفاق، ولعل أقرب معىن يتشاان فيه هو 
أن االستنساخ يف واحد معانيه يفيد إجياد صورة أخرى مستنسخة ومستخرجة عن النسخة األصلية 

.ومستفادة منها
زم التطابق هنا بني األصل كما أن االستنسال يفيد استخراج أفراد جدد منه، غري أنه ال يل

والفرع، فليس املستنسل كاملستنسخ، فاملستنسخ يفيد التطابق، واملستنسل ال يفيد سوى االستخراج من 
.6األصل رغم إمكانية التشابه يف الغالب، فالشبه من وجه دون وجه

.279:سعيد بن منصور موفعة، املرجع السابق، ص-1
.359.د العزيز عبد اهللا الشيويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، صسعد بن عب-2
.661.ابن منظور، لسان العرب، اجلزء احلادي عشر، املرجع السابق، ص-3
.51.سورة يس، اآلية-4
.205.سورة البقرة، اآلية-5
.266. سعيد بن منصور موفعة، املرجع السابق، ص-6
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IV.االستنساخ والتوائم احلقيقية
بدخول إحدى احليوانات املنوية إىل تتم عملية تكون النطفة األمشاج واليت تعرف باإلخصاب 

داخل البويضة، مما يؤدي إىل اختالط نوايت احليوان املنوي والبويضة، وامتزاج الصبغيات يف كل من 
الزجيوت" ، وهي البويضة امللقحة وهي "األمشاج " األب واألم، مما يتكون بعد ذلك ما يعرف بالنطفة 

46بغية، حيث يكتمل عدد الصبغيات حلده املعلوم وهو وتصبح هذه اخللية ثنائية اموعة الص". 

مث تتحرك النطفة األمشاج عرب قناة املبيض، وتأخذ يف ) من األم23من األب و 23( كروموسوماً 
. 1االنقسام الفتيلي إىل خاليا أصغر فأصغر

دة ويؤدي اإلخصاب يف الغالب إىل إنتاج فرد واحد من البشر وقد توجد حاالت تسفر عن وال
طفلني أو أكثر، وهو ما يعرف بالتوائم، وقد تنشأ التوائم من بويضتني منفصلتني، ويسمى هذا بالتوائم 
غري املتطابقة أو غري احلقيقية، كما أا قد تنشأ من بويضة واحدة، وتسمى بالتوائم املتطابقة أو احلقيقية 

بل يشمل الصفات " ذكوراً أو إناثاً " ية وال يقتصر هذا التطابق والتشابه على الصفات اجلسدية أو النوع
. 2الوراثية والسمات النفسية واملزاجية

ومن هنا ميكن القول أن ما يقال عن االستنساخ ليس أكثر من عملية توائم متطابقة يف الشكل 
واملظهر اخلارجي، كما أن التوائم املتطابقة جنينية وتلك األخرى املتولدة من عن االستنساخ توائم 

املعملي " ، واآلخر باالستنساخ "الطبعي اإلهلي" ية ال جنينية، وميكن تسمية هذا باالستنساخ بـ جسد
".الصناعي 

. وأمها فقد مت محلها يف رمحني خمتلفني" دوللي"إن التوائم املتطابقة تتشارك يف الرحم نفسه، أما 
. اخللية البالغة فينضج يف عامل خمتلفكما تشارك التوائم املتماثلة يف الزمان والتربية نفسها، أما نسيج

وتتشابه التوائم املتماثلة يف أوجه عديدة يف املظهر اخلارجي ويف اخلصائص التفصيلية يف الشخصية، 
عكس ما يف االستنساخ، ولكنه رغم التقارب يف التوائم املتماثلة فإن التفرد مسألة حتمية ولعل هذا يقدم 

.3ن اختالفات حتمية يف التربية تضمن فردية ومتيز شخصية كل كائندليالً ثابتاً على أن ما يوجد م

مد خلف، أحكام التدخل الطيب يف النطف البشرية يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس للنشر والتوزيع، العبديل، األردن، الطبعة طارق عبد املنعم حم-1
.48-47.، ص2010األوىل، 

.277. سعيد بن منصور موفعة، املرجع السابق، ص-2
.29.عالء علي حسني نصر، املرجع السابق، ص-3
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الفرع الثانـي
أنواع االستنساخ

االستنساخ على أنواع خمتلفة، وميكننا تقسيم هذه األنواع إىل طوائف، استنساخ من حيث 
اخ من حيث واستنس) ثانياً ( واستنساخ من حيث املواد البشرية املستعملة ) أوالً ( الكائن املستنسخ 

).رابعاً ( واستنساخ من حيث أغراضه ) ثالثاً ( املادة املراد استنساخها 
االستنساخ من حيث الكائن املستنسخ: أوالً

ينقسم االستنساخ من حيث الكائن املستنسخ إىل استنساخ نباتـي، واستنساخ حيوانـي مث استنساخ 
.بشري

I. االستنساخ النباتـي
عن طريق االستنساخ، تتكاثر تكاثراً ال جنسياً؛ أي دون تزاوج جنسي، تتكاثر الكائنات األولية

بل تعتمد على استنساخ نفسها عن طريق انقسامها إىل نصفني واالثنني إىل أربعة وهكذا مكونة 
كما أن بعض النباتات تتكاثر ذه الطريقة . مستعمرة بكتريية متطابقة مع األصل، الذي استنسخت منه

البطاطا وفسائل النخل وغريها، وقد حيدث هذا بصورة طبيعية أو بتدخل اإلنسان فيها، مثل الدرنات يف
حيث قام اإلنسان منذ القدم بإنتاج نباتات مماثلة ألصلها من النخيل واملوز والفراولة وغريها، حيث 

.ميكن تكوين نبات بالغ بدءاً من فرع شجري أو من ورقة نباتية وسويقها
كما سبق -اثرها اخلضري، ويعترب التكاثر اخلضري استنساخا يف حد ذاتهمتتاز النباتات بتك

لكن العلماء طوروا طريقة تكاثر النباتات عن طريق زرع خاليا من نسيج نباتـي يف ظروف -ذكره
منتجة نباتات ميكن تقسيمها ) ال جنسياً(معقمة على وسط مغذ، مما يؤدي إىل منو هذه اخلاليا 

دة، وعندما تعاجل هذه النباتات املهجنة املتماثلة رمونات نباتية معينة، تتمايز إىل واستنساخها مرات عدي
نباتات كاملة حتمل خصائص النبات األصلي كلها، وذه الطريقة استطاع العلماء احلصول يف فترة 

معدل مدا مثانية أشهر على ملياري درنة بطاطا مشتقة من درنة واحدة، وميثل ذلك معدل تكاثر يفوق
.1التكاثر اجلنسي مئة ألف مرة

II.االستنساخ احليوانـي
احليوانات ال ميكن أن تتكاثر إال من خاليا جنسية فإذا مت اإلخصاب احتدت نواتـي احليوان 
املنوي والبويضة، وتكونت خلية ملقحة حتتوي نواا على كامل الصفات الوراثية، فتبدأ يف االنقسام 

اهلندسة الوراثية بني املعطيات العلمية والضوابط الشرعية، قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة أياد أمحد حممد إبراهيم،-1
.131-130.، ص2001الدكتوراه يف الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، 
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تتحول بعد . اما يف احملتوى الوراثي، وتتميز هذه اخلاليا أا غري متخصصةإلنتاج خاليا مشاة هلا مت
ذلك يف مرحلة من تكوين اجلنني إىل خاليا متخصصة تقوم بوظيفة واحدة مثل خاليا الكبد، واجللد، 
والعظام، وتكون نواة اخللية املتخصصة حاملة لصفات الكائن احلي، ويكون جزءا من احملتوى اجليين 

د يف النواة هو الذي يعمل وحيدد الوظيفة اليت تقوم ا، أما بقية احملتوى اجليين فإنه ال يعمل أي يف املوجو
.1حالة توقف

إذا ختصصت اخللية يصنع احلامض النووي املوجود يف نواا شفرة معينة جتعل اخللية ال تستطيع 
لدراسات املستفيضة وجدوا أن اخللية أن تغري ختصصها، غري أن العلماء بعد إجراء التجارب والقيام با

اجلسدية املتخصصة إذا وضعت يف وسط كيميائي تنقصه املواد الغذائية الالزمة لنموها، فإن احلامض 
يدخل يف حالة توقف مما يؤدي إىل إعادة صياغة احلامض النووي فيفك الشفرة اليت جتعله يتخصص 

. 2وحيوهلا إىل شفرة غري متخصصة
كتشاف الطريق أمام الباحثني حول إمكانية احلصول على حيوان ثدي من نواة ولقد فتح هذا اال

خلية جسدية وليست جنسية، وهو البحث الذي قاده معهد روزلني يف منطقة أدنربة االسكتلندية عام 
وفيما يلي نوضح اخلطوات اليت مت ا استنساخ . 3حيث أمكن استنساخ النعجة دولـي1996
:احليوان

ية جسدية من ضرع أو ثدي احليوان املراد استنساخه، وهذه اخللية حتتوي على الربنامج يتم أخذ خل.1
.أو البصمة الوراثية الكاملة الالزمة لعمل نسخة طبق األصل

من احلاجات 20/1فقط من احلاجات الغذائية هلا؛ أي %5جتويع هذه اخللية اجلسدية بتوفري .2
لى التوقف عن االنقسام والنمو لفترة حىت يتمكن العلماء الغذائية املعتادة، وذلك بغرض إجبارها ع

.من التدخل يف بنيتها الوراثية، وإعادة برجمتها حىت تعود اخللية إىل بداية الدورة اخللوية
يتم احلصول على البويضة احلية غري خمصبة من ذات احليوان املراد استنساخه أو من حيوان آخر من .3

.نفس نوعه بواسطة إبرة خاصة
تفرغ البويضة من نواا بسحب ما ا من مواد جينية للتخلص من الربنامج أو البصمة الوراثية .4

.الكاملة، وال يتبقى من البويضة سوى مادة السيتوبالزم

.364.املرجع السابق، صسعد بن عبد العزيز عبد اهللا الشيويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية،-1
.365.، صنفس املرجع-2
حممد واصل، االستنساخ يف الشريعة والقانون، جملة جامعة دمشق، كلية احلقوق، قسم القانون اخلاص، الد الثامن عشر، العدد الثاين، -3

.33.، ص2002
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تقريب نواة اخللية الثديية من البويضة مث دجمها معها معا بواسطة احلقن الكهربائي وذلك بإدخال يف .5
.اة جديدةالبويضة لتعترب وكأا نو

.التجمع اخللوي للجنني ينمو.6
.تنقل الكتلة اخللوية اجلينية إىل رحم حيوان آخر.7
.1وبعد مرحلة من احلمل يولد اجلنني عبارة عن نسخة طبق األصل من احليوان املانح للخلية الثديية.8
III.االستنساخ البشري

لوراثة يثقون بإمكانية إن إمكانية االستنساخ احليوان ثدي اليت حتققت مؤخراً، جعلت علماء ا
التوصل يف مدى قصري إىل استنساخ البشر من خاليا جنينية، وأيضاً من خاليا جسدية، هذا من الناحية 
التقنية الصرفة، وقد قدر بعضهم املدة الالزمة لذلك بعشر سنوات، وقدرها آخرون بسبع لكن تأخر 

يا اجلنينية البشرية، ختتلف نوعاً ما عن طبيعة ويرجع هذا التأخري إىل أن طبيعة االنقسام يف اخلال. األمر
انقسام اخلاليا اجلنينية للغنم وسائر احليوانات، وحيتاج التغلب على هذا العائق إىل مزيد من التقدم يف 

ومن خالل ما سبق حاول بعض العلماء التقدم بفكرة معملية .2تكنولوجيا االستنساخ البشري
إال أن األمر ال يعدو أن يكون جمرد –سنذكرها -ت علميةالستنساخ اإلنسان عن طريق خطوا

:وتتم هذه اخلطوات على النحو التايل. تكهنات علمية حىت اآلن
تؤخذ خلية من أي إنسان يراد أن يستنسخ من إنسان آخر من اجلسم أو الدماغ وهذه اخللية حتمل .1

.الصفات التشرحيية الوراثية هلذا اإلنسان
اخللية احلاملة للصفات الوراثية، وفق طرق علمية معينة، وختضع تلك العملية يتم عزل النواة تلك .2

.لتطورات اهلندسة الوراثية
.يتم يف املقابل سحب نواة خلية حية من بويضة امرأة سليمة ويتم الكشف على هذه البويضة معمالً.3
الوراثية لإلنسان بعد التأكد من سالمة هذه البويضة وفق اخلطوة السابقة يتم زرع نواة اخللية.4

.األصلي يف هذه البويضة
.وفق عملية الزرع تنتج خلية جديدة مكونة من خلية البويضة واخللية الوراثية لإلنسان األصل.5
يتم إجراء بعض اختبارات اهلندسة الوراثية على اخللية، مث يتم تعريضها لتيار كهربائي وفق درجات .6

. معينه وطرق حمدودة

دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، ) دراسة مقارنة( حممد لطفي عبد الفتاح، القانون اجلنائي واستخدامات التكنولوجيا احليوية -1
.289.، ص2010مصر، 

.15.حممد سليمان األشقر، املرجع السابق، ص-2
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ابقة حتقيق اندماج كامل بني العناصر اخللية اجلديدة وذك للتأكد من محلها لكل ينتج من اخلطوة الس.7
.الصفات الوراثية لإلنسان األصلي

.تتشكل بعد ذلك بويضة جينية حتمل كل الصفات الوراثية لإلنسان األصلي.8
.ىلبعد التأكد من إنتاج هذه البويضة اجلينية يتم زرعها من جديد يف رحم امرأة أخرى غري األو.9

.1يأخذ اجلنني يف رحم املرأة دورته العادية، مث يولد بصرة طبق األصل لإلنسان املأخوذ اخللية.10
االستنساخ من حيث املواد البشرية املستعملة: ثانياً

وإما أن ) االستنساخ اجلسدي( يستعمل يف االستنساخ مواد بشرية، فإما أن تكون خلية جسدية 
).االستنساخ اجلنيين( شطر األجنة تكون خلية جنسية أو ما يسمى ب

I.االستنساخ اجلسدي
االستنساخ " أو"االستنساخ احليوي" ويطلق عليه كذلك " الالجنسي " االستنساخ اجلسد أو 

وهو الذي نستغين فيه عن احليوانات املنوية للرجل، ورمبا كانت الفائدة منه إمكانية استخدامه " النووي
بل للعالج وتريد زوجته أن تنجب،  فيمكن أخذ خلية من ثديها وتلقح يف حالة الزوج العقيم غري القا

ا بويضة منها لكي تنجب أنثى مشاة هلا متاماً، وإذا كانت تريد ذكراً فيمكن أن نأخذ خلية من 
. 2زوجها ونلقح البويضة فيأيت اجلنني ذكراً مشاا متاماً للزوج

عناالستنساخويقوم. دولليالنعجةاستنساخبهامبوجمتاليتالطريقةواالستنساخ النووي هي
وبعدنواا،نزعمثومناستنساخهيرادالذيالكائنمنخلية جسديةاقتطاعالنقل النووي علىطريق
متإذاماحالويف. آخركائنمنمقتطعةالنواةمرتوعةملقحةغريالنواة يف بويضةهذهزرعذلك

اجلنني،هذازرعيتمذلكبعد.جننيتكوينإىلذلكسيؤديبنجاحةالنواة والبويضبنياالندماج
البالستوسيست طورإىليصلوعندما. بالنمواجلننيهذايبدأمثاملخرب،زمنية معينة يفلفترة

blastocysteحاضنةأميف رحميزرع .
الوحيدةاخلليةاأوذلكالطريقة،هذهيفأساسيادوراتؤديالبويضةأنإىلاإلشارةوجتدر

علىالقدرةإعطائهاأيالنواة،تأسيسإعادةعلىالقادرةالعناصرعلىالسيتوبالمسافيهااليت حيتوي
.3جديدلكائنأصالًوتعدالتمايزعلىقادرةخليةتشكلكيالوراثيخمزواكاملاستخدام

.290.حممد لطفي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص-1
.293.، صنفس املرجع-2
، العدد 20جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد، فواز صاحل، االستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية، حبث نشور يف-3

. 79.صال توجد سنة النشر، األول، 
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46ها نواة حتتوي على تريليون خلية بشرية جسدية كل منها بداخل60حيتوي اإلنسان على 
كروموسوما يوجد ا احلامض النووي، الذي حيمل اجلينات الوراثية اليت تكسب اإلنسان كل ما هو 
عليه من صفات ظاهرة وخفية متيزه عن غريه، وحتتوي اخللية على حوايل مئة ألف جني وراثي يعمل 

ينات الوراثية مبا حتمله من تنتقل هذه اجل. 1منهم، والباقي يف حالة سكون%15-10منها حوايل 
معلومات دون أي تغري من خلية إىل أخرى أثناء انقسام اخللية، لكنه إذا حدث أي خلل يف عملية 
االنقسام نتيجة التعرض ألشعة معينة أو عقاقري أو مواد كيميائية فإن هذا يؤدي إىل انقسام غري طبيعي يف 

اليت قد تسبب أمراضاً وراثية أو تشوهات خلقية أو اخللية مما ينشأ عنه ما يسمى بالطفرة الوراثية
هي اجلزئيات املكونة للصبغيات واليت حتمل اخلصائص الوراثية للكائن " املورثات " فاجلينات . سرطانية

وعلى ضوء ما سبق فإن استعمال اخلاليا اجلسدية احلاملة للجينات الوراثية إذا كانت معيبة ميكن . 2احلي
نساخ إىل نسخة مشوهة أو غري مألوفة، وهو ما يطرح تساؤالت حول كيفية بدأ أن يؤدي عند االست

حياة كائن منسوخ من خلية فقدت الكثري من مقومات حياا، وكم سيعيش هذا الكائن خاصة مع 
ظهور بعض الشكوك حول الكائنات املستنسخة من زيادة يف الوزن وظهور أعراض الشيخوخة 

.3املبكرة
II.اجلنيين( االستنساخ اجلنسي (

؛ أي توأمتها، وهو إنتاج نسخة طبق األصل من اجلنني "تقنية شطر األجنة " االستنساخ اجلنيين
املتكون يف رحم املرأة، وبه يستطيع اإلنسان أن يستنسخ من أطفاله أثناء املرحلة اجلنينية، ففي بداية 

يتني، مث إىل أكثر من ذلك، وبالتايل تكون اجلنني يف رحم األم يستطيع الطب أن يقسم هذا اجلنني إىل خل
إنتاج أكثر من خلية جنينية متطابقة مع اجلنني، فتولد التوائم املكونة من هذا االستنساخ اجليين متطابقة 

ومما يذكر يف هذا املقام أن العلماء جبامعة جورج واشنطن . 4تطابقا كلياً مع اجلنني الذي نسخت عنه
يف مرحلة االنقسام " جنيناً غري مكتملة النمو17بشرية، فأخذوا باستنساخ أجنة 1993قاموا عام 

أربعة وعشرين جنينا قابلة للغرس يف 24وفصلوا اخلاليا وهيئوا هلا الظروف املعملية فنمت إىل " املبكر
.5؟...أرحام النساء، إال أن هذا األمل مل يتحقق بعد

.293.حممد لطفي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص-1
.13.املرجع السابق، صأياد أمحد حممد إبراهيم،-2
.295.، املرجع السابق، صحممد لطفي عبد الفتاح-3
د حممود أبو العينني، احلماية اجلنائية للجنني يف ضوء التطورات العلمية احلديثة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار اجلامعة عبد النيب حمم-4

.382.ص،2006،اجلديدة، اإلسكندرية، مصر
.267املرجع السابق، صسعيد بن منصور موفعة،-5
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االستنساخ من حيث املادة املراد استنساخها:  ثالثاً
قد يراد من االستنساخ استنساخ اخلاليا اجلذعية اجلنينية، أو استنساخ اجلينات، أو استنساخ 

.األعضاء البشرية
I. استنساخ اخلاليا اجلذعية اجلنينية

وفيه ال يبني هلا جذع حىت . اجلذعية، مصدر جذع، وهو ساق النخل واجلمع أجذاع وجذوع
حبسه، واذوع : ه ودكه، وجذع الرجل جيذعه جذعاًعفس: وجذع الشيء جيذعه جذعاً. يبني ساقها

ويف النوادر جذعت بني . الذي حيبس على غري مرعى، وجذع الرجل عياله؛ إذا حبس عنهم خرياً
. ويقال ذهب القوم جذع مذع؛ إذا تفرقوا يف كل وجه. البعريين إذا قرنتهما يف قرن؛ أي يف حبل

.  1صغارها: وجذعان اجلبال
اجلذعية هذه بكوا جذعية؛ ألن اجلذع هو أصل الشجرة اليت تنبت وتنمو ووصفت اخلاليا

منها األغصان والفروع؛ وألن اخلاليا اجلذعية تتفرع وتنقسم منها كثري من اخلاليا يف اجلسم، وهلذا 
. 2"سيدة اخلاليا " أو " اخلاليا األم " تسمى 

تمايزة؛ أي غري متخصصة، هلا إمكانات خاليا غري م" تعرف اخلاليا اجلذعية يف االصطالح بأا
وكل ما حتتاجه هو التعليمات الصحيحة، ومن مث تتحول إىل ". مثرية ألن تتحول إىل أي خلية يف اجلسم

صفيحة دموية أو نسيج عضلي حسب احلاجة ألي منها، وهي موجودة يف اجلنني الباكر وتؤخذ من بني 
:وتوصف بأا جنينية ملا يليخاليا الكتلة اخللوية الداخلية يف األرومة، 

عامل زماين وهو عمر وزمن إخراجها من اجلنني، إذ أن اخللية اجلنينية توجد يف زمن مبكر جدا من .1
.حياة اجلنني وبالضبط يف اليوم الرابع إىل اخلامس من اإلخصاب

.عامل مكاين؛ أي نسبة إىل املكان الذي أخذت منه وهو اجلنني يف مرحلة األرومة.2
.3درة هذه اخلاليا على االنقسام املستمر، وإىل مجيع أنواع خاليا اجلسمعامل ق.3

تؤخذ أي خلية :" إىل كيفية استنساخ اخلاليا اجلذعية بقوله" حممد علي البار"ويشري الدكتور 
جسدية من إنسان بالغ وتوضع يف حملول خاص وتتم إجاعتها حىت تعود إىل حالة اهلمود، ومن مث 

بويضة إنسانية مفرغة من نواا بواسطة صعق كهربائي معني فإذا مت الدمج تبدأ هذه تستخرج النواة يف 
وتتواىل انقسامها ... مكونة من حيوان منوي وبويضة) زجيوت(اخللية املدجمة باالنقسام وكأا لقيحة 

.44.لسابق، صابن منظور، لسان العرب، اجلزء الثامن، املرجع ا-1
.44.، صنفس املرجع-2
.195.، املرجع السابق، صطارق عبد املنعم حممد خلف-3
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لية، وتفك اليت حتتوي على كتلة خاليا الداخ) األرومة أو البالستوال( حىت تصل مرحلة الكرة اجلرثومية 
البالستوال للحصول على اخلاليا اجلذعية اجلنينية املتعددة القوى الفاعلة، ومن مث ميكن زرعها واستنباا 
يف مزارع خاصة للحصول على النسيج املطلوب مثل خاليا القلب أو الكلية أو البنكرياس أو اجلهاز 

.1..."العصيب
II.استنساخ اجلينات

وعلى تركيبها ) املورثات( التعرف على اجلينات " الذي يعىن -ةيعد ظهور علم اهلندسة الوراثي
والتحكم فيها من خالل حذف بعضها، أو دمج بعضها يف بعض، أو إضافة جينات أخرى إليها، وذلك 
بغرض تغيري الصفات الوراثية اخللقية ما ميكن أن يكون وسيلة وقاية من األمراض أو تشوهات أو وسيلة 

ولصغر اجلني املتناهي حبيث ال ميكن رؤيته باهر العادي، فإنه من . -"ختفف ضررهعالج تزيل الداء أو 
الضروري حني يريد العلماء صنع نسخة من اجلني املسئول عن إفراز األنسولني مثالً لعالج مرض السكر 

سائر أن يصنعوا نسخاً كثرية من اجلني حىت تتوفر الكمية املناسبة لعالج مرض السكر ويقاس على ذلك 
.2اجلينات أو اهلرمونات املراد تصنيعها

واملثال اآلخر الستخدام استنساخ اجلينات، هو حتضري التطعيمات واألمصال الواقية من 
فبدالً من األسلوب القدمي الذي يعتمد ). ب(األمراض املعدية، مثل تطعيمات الكبد الوبائي من النوع

مالً سواء كان مضعفاً أو باستخدام جزء منه، أصبح على حقن اإلنسان باملكروب املسبب للمرض كا
من املتاح اآلن حتديد اجلني احملدد يف الفريوس الذي يشعر به اجلهاز املناعي ويتحفز ضده واملسمى بـ

وبالتايل يقوم اجلهاز املناعي بإفراز األجسام املضادة اليت تبقى يف الدم لتدافع عن اجلسم يف ). األنتجني(
عدوى مرة أخرى، وبذلك نقي الناس من خطر مضاعفات التطعيم ببكترييا أو فريوسات حالة تعرضه ل

.   3حية أو مضعفة اليت كانت تؤدي يف بعض األحيان إىل اإلصابة باملرض نفسه
أما طرق استنساخ اجلينات فيمكن ذلك بأساليب عدة، عن طريق تقطيع اجلينات إىل قطع 

وإدخاهلا إىل املادة الوراثية اخلاصة ببعض الفريوسات غري الضارة اليت صغرية حتتوي على املادة الوراثية 
ويتم عمل عدد كبري . تتم عدوى البكترييا ا، فيتكاثر اجلني يف املادة الوراثية للفريوس داخل البكترييا

،2002الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ،حممد علي البار، اخلاليا اجلذعية والقضايا األخالقية والفقهية، الطبعة األوىل-1
.66.ص

اخ البشري بني اإلباحة والتجرمي يف ضوء الشريعة مع بيان مواقف اهليئات الدولية املعاصرة، حبث مقدم حممد بن دغيليب العتييب، االستنس-2
استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية، ختصص التشريع اجلنائي اإلسالمي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية 

.66.ص،2005الة اجلنائية، الدراسات العليا، قسم العد
.87.ص،1999الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ،ىـعبد اهلادي مصباح، العالج اجليين استنساخ األعضاء البشرية، الطبعة األول-3
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وميكن استنساخ اجلينات عن طريق تقطيع اجلينات إىل حلقات . من النسخ من هذا اجلني ذه الطريقة
وكلما تكاثرت هذه البكترييا فإن ) البالزميد(دائرية صغرية داخل احلمض النووي للبكترييا الذي مسى 

البالزميد الذي حيتوي على احلمض النووي للجني يتكاثر فيها، ويستطيع العلماء بعد ذلك بفصل النسخ 
ات خمتلفة، مث مت استخدام من اجلينات عن احلامض النووي للبكترييا، وبفضل هذه التقنية مت حتضري تطعيم

الفريوسات حلمل اجلني املراد استنساخه وإدخاله اخللية املنشودة لكي يتكاثر بداخلها ويصنع نسخاً من 
.  1هذا اجلني

III.استنساخ األعضاء البشرية
للمتلقي املناعياجلهازرفضإمكانيةهواألعضاءزرعمشاكلأهممنأنهإىلاإلشارةجتدر

(Donneur)متربعشخصمنواملقتطعجسده،علىزرعهمتالذيوالعض (Receveur)
املخزونألناملشكلة؛هذهعلىالتغلباالستنساخفيستطيع.بينهمااالنسجامعدموذلك نتيجة

.2للمتلقيذاتهالوراثياملخزونهوالوراثي للمعطي
ا جنينية ميكن أن تعطي إن عملية استنساخ األعضاء وحتويل اخللية اجلسدية الناضجة إىل خالي

أعضاء اجلسم املختلفة، ومتكن العلماء من توجيه احلامض النووي بداخلها الستنساخ أعضاء معينة 
القلب والكبد والكلى دون احلاجة إىل استنساخ اإلنسان الكامل، : واستخدامها كقطع غيار بشرية مثل

ز خطري ستكون له نتائج مذهلة يف عالج وزرعها يف اإلنسان الذي حيتاج إليها، وهو أمر بال شك اجنا
.3املاليني حىت وإن سبقته يف البداية بعض التجارب اليت لن يستطيع أحد أن يقف أمامها

االستنساخ من حيث أغراضه: رابعاً
لالستنساخ أغراض معينة، فقد يكون اهلدف عالجي، وقد يكون اهلدف علمـي حبث، 

.غري العالجية، وقد يكون الغرض إجنابـي تكاثـريباختالف التجارب العلمية العالجية أو 
I.االستنساخ لغرض البحث العلمي احملض

وما ) املورثات(نتيجة للتقدم البيوتكنولوجي يف العصر احلاضر ظهرت األحباث املتعلقة باجلينات 
ظهر استتبعها من جتارب على األجنة والنطاف، وقد سامهت اهلندسة الوراثية يف تطوير هذه األحباث و

.االستنساخ كأحد تطبيقاا

.88-87.، صاملرجع السابق،...االستنساخ البشري من وجهة نظر قانونيةفواز صاحل، -1
. 82.، صنفس املرجع-2
.301.، املرجع السابق، صحممد لطفي عبد الفتاح- 3
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واليت تتم بقصد عالج أحد األمراض وحماولة عالجيةوقد مر معنا معىن التجربة الطبية بنوعيها، 
إجياد عقار ناجع يؤدي إىل الشفاء من املرض أو حماولة استخدام عقار طيب معني يستخدم يف عالج 

م وسائل عالجية حديثة بعد فشل الوسائل مرض ما، وحماولة جتربة فعاليته على مرض آخر، باستخدا
. التقليدية بعد جتربتها يف املعمل على احليوانات وثبوت صالحيتها الستخدامها على اإلنسان املريض

؛ إي اليت تتم على أشخاص أصحاء أو على مرضى دون ضرورة متليها حالتهم، غري عالجيةوجتربة طبية 
ض البحث الطيب احملض، أو رد شهوة علمية أو فضول وذلك باستخدام وسائل أو طرق جديدة ألغرا

.1علمي واخلطأ يف هذا النوع من التجارب موجب للمسائلة اجلنائية النتفاء قصد الشفاء والعالج
II.االستنساخ لغرض عالجي

" االستنساخ العالجي إما أن يكون إلنتاج عضو كامل، أو يكون من أجل معاجلة اخلاليا، وهو 
ن جسم اإلنسان البالغ، وتدمج خبلية بويضة فارغة، وبوجود احلافز املناسب ميكن إقناع أن تؤخذ خلية م

يطمح العلماء إىل تثبيط عمل مجيع اخلاليا -إنتاج عضو-ويف النوع األول". اخللية بالتطور إىل جنني
أما النوع ... باستثناء العضو املراد إنتاجه كالقلب أو الكبد-اجلنني الباكر-قي هذا النسيج اجلنيين

مث يغرز جني . فيبدأ بتنمية بويضة خمصبة يف املخترب إىل كتلة نسيج جنيين مبكرمعاجلة اخلاليااآلخر وهو 
فعال يف اخلاليا اجلنينية بواسطة فريوسات مصممة خصيصاً لذلك، أو بواسطة نواقل أخرى، ويغرز 

على اخلاليا اليت التقطت اجلني تسلسل واسم يسم اجلينات ميكن التعرف من خالل هذه الوامسات 
إحدى تلك اخلاليا يف بويضة جديدة تؤخذ من األم ADNومن مث ميكن غرس . بشكل صحيح

ويف اخلطوة األخرية حتل عملياً نسخة صحيحة من اجلني نفسه حمل اجلني . نفسها، لتبدأ احلمل من جديد
.2األصل املعيب

قدرا وأسلوب عملها ومنوها وتأثريها يف الوقاية وبعد دراسة التركيب اجلزيئي للجينات ومعرفة 
من األمراض استطاعت مراكز البحث العاملية تطوير استراتيجيات متعددة وتطبيقات متنوعة لعالج 

دواء ولقاح مت اعتمادها 155وقد استفاد مئات املاليني من البشر أكثر من . األمراض العارضة واملزمنة
370باإلضافة إىل أكثر من (FDA)ة والدواء التابعة لألمم املتحدة من قبل منظمة الغذاء والزراع

.3من األمراض200دواء ولقاح يف مرحلة االختبارات السريرية تستهدف 

.82.عالء علي حسني نصر، املرجع السابق، ص-1
.109- 108.السابق، صحممد بن دغيليب العتييب، املرجع-2
.109.، صنفس املرجع-3
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III. اإلجنابـي أو الوالدي( االستنساخ التكاثري(
اليتالكروموزماتعلىوحتتويبالغة،خليةنواةاقتطاععلىالتكاثرياالستنساخيقوم

خلية باإلنكليزية مثالDNA بالفرنسية ADN األوكسجني منقوصالنووياحلمضع عليهايتموض
هذه البويضةتقتطع.مسبقةبصورةالنواةمرتوعةبويضةيفحقنهامثومن… الكبدمنأواجللدمن
يتم استنساخه، وبعدوالذياجلسديةاخلليةمنهاقتطعالذيالشخصعنختتلفوهياحلاضنةاألممن

إىلذلكجناح التجربة سيؤديحالويف.كهربائيةنبضاتطريقعناخلليتنيبنياالندماجيتمذلك
.1بالنموسيبدأالذيجننيتكوين

طور يفزرعهقبلوذلكاملخترب،يف)تقريباأياممثانيةمدة(الوقتلبعضاجلننييزرعمثومن
ADNالوراثي؛ أي املخزونللطفليكونوالدةالعمليةوبعد.احلاضنةاألمرحميفالبالستوسيست

.اخللية اجلسديةملعطيبالنسبةذاتهالنووي
ويترتب للشخصالوراثيالربنامجكاملعلىحتتوياجلسدخاليامنخليةكلأناملعلومومن

خليةبرنامج صنع أيضاوإمناجلديةخليةصنعبرنامجفقطيوجدالمثالجلديةخليةيفأنهذلكعلى
Les genesاجلينات الضرورية،املعلوماتتظهرالمعنيزمنيفولكن… قلبيةأوأيضادماغية

ميكنومبعىن آخر. اخلاليالبقيةبالنسبةاحلالوكذلكاجللد،خاليايفعصبيةخليةلصنعوالالزمة
وكذلكللجلدالضروريةاجليناتلظهورااللتفسحتزولاجللدخاليايفالعصبيةاجليناتإنالقول
صامتةجلديةخليةالضرورية الالزمة، لصنعاجليناتتبقىحيث.neurone للعصببالنسبةاحلال
.2للعصباتالضروريةاجليناتلظهوراالتفسحكي

فقط ليسصنعجلديةخليةمنانطالقًاالتكاثري،االستنساخيفميكنذلكواستنادا إىل
وكذلك احلالعصبية،خالياصنعأيضاميكنوإمناهلا،ومطابقةلألوىلشاةأخرى مجلديةخاليا

وراثيا مطابقًاسيكونالذيكاملبشريكائنعلىاحلصوليتمحىتاجلسمموع خاليابالنسبة
هياالستنساخ التكاثريمنالغايةأنومن هنا يتضح. اجللديةاخلليةأخذت منهالذيللشخص
.3اإلجناب

من أساسعلىيقومالالتكاثريواالستنساخالعالجياالستنساخبنيالتمييزأنسبقممابنييت
فإذا.االستنساخمنالغايةيفالتمييزهذاأساسيكمنوإمنا. منهماكليتطلبهااليتالعلميةاإلجراءات

.80.املرجع السابق، ص،...االستنساخ البشري من وجهة نظر قانونيةفواز صاحل، -1
. 80.، صعنفس املرج-2
.80.، صنفس املرجع-3
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هوضنة، فاالستنساخحاامرأةرحميفاملستنسخاجلننيزراعةتتمحبيثاإلجنابهيمنهالغايةكانت
.تكاثري

بعد ( منوهمناألوىلاملرحلةيفاملستنسخاجلننيإتالفهياالستنساخمنالغايةكانتإذاأما
فهنا اخلطريةاألمراضبعضمعاجلةدفخالياهالستعمالوذلك) النمومنتقريباأياممثانيةفترة

.العالجيباالستنساخاألمريتعلق
:املطلب الثانـي

مشروعية االستنساخ البشري
قبل احلديث عن مشروعية االستنساخ البشري حناول فرز بعض صوره اليت ال تدخل ضمن 
اإلطار اخلاص بالبحث، وهي االستنساخ يف النبات، فاالستنساخ حيدث يف بعض الكائنات دون تدخل 

بات، حيث ينفصل جزء من النبات اإلنسان، وهي طريقة تكاثر الكائنات احلية وحيدة اخللية الغالبة يف الن
سواء كان خلية واحدة أو عدة خاليا أو أنسجة ومنوها يف نبات جديد شبيه باألصل، واحلكم الشرعي 

:يف استنساخ النبات هو اجلواز بشروط، وقد صدر بذلك القرار من اجلهات العلمية اآلتية
.1امع الفقه اإلسالمي.1
.2املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.2
.مجعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية.3
:وشروط اجلواز ما يلي. 3جممع البحوث اإلسالمية باألزهر.4

األمن من الضرر حيث ال جيب أن يؤدي استنساخ النبات إىل ضرر بنشوء أمراض جديدة أو -أ
.طفرة مغرية لبعض الصفات من النفع إىل الضرر

غيري خلق اهللا حسب األهواء والشهوات دون أن يترتب أن ال يتخذ من هدف العملية العبث وت-ب
.عليها مصلحة شرعية

.عدم استخدامها اإلغراض احملرمة كنبتة احلشيش وغريها-ج
وحكمه الشرعي اجلواز . ومن بني الصور األخرى املستثناة من الدراسة استنساخ احليوان

:وطهبشروط على قول مجهور العلماء ورأي اجلهات سابقة الذكر، وشر
.حتقيق املصلحة الشرعية املعتربة-أ

، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 1417بشأن االستنساخ البشري، الدورة العاشرة عام 15د 100/2قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم -1
.422.صالعاشر، اجلزء الثالث،

.522.، ص2، جملة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، الغددهـ1417ندوة رؤية إسالمية لبعض املشكالت الطبية املعاصرة، صفر عام توصية -2
.382.سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، ص-3
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.أن ال يتخذ للعبث وتغيري خلق اهللا-ب
.أال يترتب عليه ضرر يزيد عن املصلحة-ج
.1أال يترتب غليه إيذاء احليوان أو تعذيبه-د

وبعد فرز ما ال يعترب داخالً يف موضوعنا حناول بيان مشروعية االستنساخ البشري يف الفقه 
).الفرع الثاين( مث يف القانون ) فرع األولال( اإلسالمي 

:الفرع األول
مشروعية االستنساخ يف الفقه اإلسالمي

لقد احتدم اخلالف حول مشروعية االستنساخ الفقه اإلسالمي بني فقهاء الشريعة بني من يؤيد 
ستنساخ وبالتايل وجب التعرض هلما بداية باآلراء اليت تؤيد اال. عمليات االستنساخ ومن يعارضها

).ثانياً( مث اآلراء اليت تعارضه ) أوالً( البشري 
اآلراء املؤيدة لالستنساخ البشري: أوالً

جيمع الفقهاء والباحثني على حترمي االستنساخ اجلسدي واالستنساخ اجلنيين اليت تكون من ماء 
:غري الزوجني وذا صدرت قرارات اامع الفقهية

حترمي كل احلاالت اليت يقحم فيها طرف ثالث على : " ثالثا: مي حيث تضمنقرار جممع الفقه اإلسال-
.2"العالقة الزوجية سواء أكان رمحاً، أم بيضة، أم حيوانا منوياً أم خلية جسدية لالستنساخ

حترمي كل احلاالت اليت يقحم فيها طرف : " أوالً: توصية الندوة الفقهية الطبية التاسعة حيث جاء فيها-
واختلفوا يف فصل خاليا . 3..."على العالقة الزوجية سواء أكان رمحاً أو بويضة، أم حيواناً منوياً ثالث 

. اليت تكونت من ماءي الزوجني على قولني قول بالتحرمي وقول باجلواز-االستنساخ اجلنيين -اللقيحة 
االستنساخ يدخل ضمن وهذا األخري هو الذي ميثل االجتاه املؤيد حيث يرى هذا االجتاه أن عمليات

.اإلعمال الطبية املباحة واستدلوا بعديد األدلة النقلية والعقلية

عن النيب صلى اهللا عليه -رضي اهللا عنه–حديث أيب هريرة ما ورد من النقليةفمن األدلة
ووجه الداللة يف هذا احلديث دلت على مشروعية . 4"ما أنزل اهللا داء إال أنزل اهللا شفاء:" وسلم

لتداوي، ويدخل عموماً يف عالج حالة العقم عند بعض النساء اليت تعاين من نقص يف إنتاج البويضات، ا

.382.، ص، املرجع السابقسعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ-1
العاشر، اجلزء الثالث ، املرجع جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد االستنساخ البشريبشأن 15د 100/2قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم -2

.422.السابق، ص
.512.، املرجع السابق، صجملة املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةندوة رؤية إسالمية لبعض املشكالت الطبية املعاصرة،توصية -3
.حديث سبق خنرجيه- 4



سم اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                      التدخل الطيب احلديث على ج

284

فمن األفضل تلقيح البويضة حبيوان منوي خارج اجلسد، مث تفصل . 1فال يفرز مبيضها إال بويضة واحدة
الرحم تزيد بنقل لقيحتني، اللقيحة يف بداية انقسامها إىل خليتني، ألن نسبة جناح علوق اللقائح يف جدار 

األمر الذي يتطلب فصل اخلاليا للحصول على عدد كاف من اللقائح، فينقل منها اثنان إىل الرحم 
:وميكن مناقشة هذا من ثالثة أوجه. 2ويترك الزائد جممداً يف البنوك ينقل للزوجة حال فشل األوىل

داية تكوينها مث جتميدها تقتل بعد حصول إن فصل اخلاليا بعد تلقيح البويضة باحليوان املنوي يف ب-
.اإلجناب، وهو حمرم ألن اللقيحة هلا حياة منذ حلظة التلقيح

أن النصوص دلت على مشروعية التداوي بالطرق املباحة دون الطرق احملرمة، لقوله صلى اهللا عليه -
.احملرمةواالستنساخ اجلنيين يعد من الطرق .3"فتداووا وال تتداووا حبرام"... " وسلم 

إن مبيض املرأة إن كان ال يفرز إال بويضة واحدة مع أعطائها بعض العقاقري اليت تقوم بتنشيط -
.4مبايضها حالة نادرة واألحكام ال تبىن على النادر وإمنا على الغالب

:القياس من عدة أوجهالعقليةاألدلةومن 

يف كل منها يكون خارج اجلسد، قياس هذه الطريقة على أطفال األنابيب جبامع أن التلقيح -1
وميكن مناقشة هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فيكون فاسداً، . 5وحينئذ تأخذ حكمه وهو اجلواز

وذلك أن اللقيحة يف التلقيح خارج اجلسد مل تفصل خالياها بعضها عن بعض، وال يؤدي حلصول 
اليد متشاة يف الصفات الوراثية أما االستنساخ تكون املو. التشابه الستقالل كل مولود بلقيحة
.6والشكل، ألم نشأوا عن لقيحة واحدة

لكن يناقش على أن ذلك ليس . 7القياس على ما حيصل يف أرحام النساء يف التوأم املتشاة-2
بتدخل أحد، خبالف االستنساخ فال ميكن الفصل إال بتدخل األطباء وال خيلوا من مفاسد مترتبة عليه من 

.ائح وإتالفهاحفظ اللق

.26.، صاملرجع السابق، حممد سليمان األشقر- 1
.400.سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، ص-2
.365.ص،رواه أبو داود، كتاب الطب، باب يف األدوية املكروهة، اجلزء الثاين، املرجع السابق-3
.401. نفس املرجع، ص- 4
.182.، ص2003يف ميزان اإلسالم، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، رياض أمحد عودة، االستنساخ - 5
.279.سعيد منصور موفعة، املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص- 6
ايا طبية معاصرة، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين، دار النفائس، عمان، عارف علي عارف، قضايا فقهية يف اجلينات البشرية، دراسات فقهية يف قض- 7

.754. ، ص2001األردن، 
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أن هناك مصاحل تترتب على فصل اخلاليا، وهي تشخيص األمراض الوراثية، وذلك ألجل -3
. 1استبعاد اخللية اليت يثبت إصابتها مبرض وراثي واستخدام السليمة، والنتيجة احلصول على ذرية سليمة

وراثية املخصصة لكن يناقش أن حمل النقاش هي طرقة حتقيق اإلجناب، ال يف تشخيص األمراض ال
.للبحوث واليت ال تنقل إىل الرحم، خبالف اخللية اليت تفصل يف اإلجناب واليت تنقل للرحم

استخدام اخللية املفصولة ملعاجلة ما قد حيتاج إليه املولود من اخللية األخرى من عضو أو نسيج، -4
ويناقش أن الفقهاء أمجعوا . 2ماوذا ميكن استبداله دون احتمال رفض اجلسم له مناعياً للتطابق بينه

واخللية بعد مرورها . على أن املضطر أن مل جيد إال آدمياً معصوماً فإنه ال جيوز له اإلقدام على قتله
بأطوار النمو حىت تتشكل األعضاء واألنسجة بعد جنيناً واجلنني نفس معصومة، ال سيما بعد نفخ 

وإذا كان هذا موقف الرأي املؤيد لالستنساخ فيثور . 3الروح، وحفظ النفس يعترب من مقاصد الشريعة
.التساؤل حول أدلة الرأي املعارض ووضع املسألة يف ميزان الشرع على سبيل املقارنة

اآلراء املعارضة االستنساخ البشري: ثانياً
يرى هذا االجتاه أن االستنساخ البشري حرام وخمالف للشريعة اإلسالمية يف صورتيه االستنساخ 

.وأستدل القائلون بالتحرمي بأدلة من املنقول واملعقول والقواعد الشرعية. سدي واجلنيين بكل حاالتهاجل
ومن ءاياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم :" قوله تعاىل،دليلهم من الكتابف

ماء ماء أمل تر أن اهللا أنزل من الس:" قوله عز وجل؛ وأيضاً 4"وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني
فأخرجنا به مثرات خمتلفاً ألواا ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواا وغرابيب سود ومن الناس 

ووجه . 5"والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من عباده العلمؤا أن اهللا عزيز غفور
وطبائعهم ورغبام، واالستنساخ الداللة أن سنة اهللا يف اخللق مبنية على اختالف الناس يف صفام 

وال . 6خيالف هذه السن الربانية، ألنه يأيت بنسخ متكررة وذا حيصل اإلخالل باملصاحل املبنية على التمايز
ميكن االحتجاج بالتوأم املتطابقة ألما من خلية جنسية من أبويه بغري تدخل من الغري، أما االستنساخ 

.ل الطبيبفمن خلية جسدية، أو جنسية بتدخ

.143.أياد أمحد حممد إبراهيم، املرجع السابق، ص- 1
37.، ص2002حممد واصل، االستنساخ البشري يف الشريعة والقانون، جملة جامعة دمشق، الد الثامن عشر، العدد الثاين، - 2
.404.سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، ص-3
.22.سورة الروم، اآلية، ص- 4
.28.27.سورة فاطر، اآلية- 5
.226.عالء علي حسني نصر، املرجع السابق، ص- 6
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ووجه الداللة يف ذلك أن اهللا كرم اإلنسان ورفع قدره . 1"ولقد كرمنا بين آدم :" وقال تعاىل
واالستنساخ امتهان لكرامته بتسويته باحليوان والنبات يف طريقة التكاثر وجهله حال للتجارب اليت ال 

.تعرف نتائجها وال تؤمن عواقبها
بكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يائيها الناس اتقوا ر:" جل وعالوقال

ووجه ". 3ومن كل شيء خلقنا زوجني اثنني لعلكم تذكرون:" ؛ وأيضا2ً"وبث منها رجال كثرياً ونساء
الداللة أن سنة اهللا يف تكاثر اإلنسان أن يكون من ذكر وأنثى، واالستنساخ يعد اعتداء على سنة اهللا يف 

حلاصل ذه الطريقة تكون من خلية الذكر، وال عالقة لألنثى عدا كوا خلق اإلنسان، ألن املولود ا
فاالستنساخ يقوم على االستغناء عن أحد اجلنسني، واالكتفاء جبنس واحد، وهذا ضد . " 4وعاء حاضناً

الفطرة، اليت فطر الناس عليها فاإلنسان بفطرته حمتاج لغريه من اجلنس اآلخر، ليس جمرد النسل بل 
وهلذا حينما خلق اهللا آدم وأسكنه . 5"ذرية بعضها من بعض:" كما قال تعاىل". ل منهما اآلخرليكمل ك

.6"جنته مل يبقه وحده بل خلق له من نفسه زوجا ليسكن إليها كما تسكن إليه
فلينظر اإلنسان مم خلق خلق من ماء " ؛ وأيضاً قوله7"أمل يك نطفة من مين متىن:" وقال تعاىل
ووجه الداللة أن اهللا خلق اإلنسان من ماء دفق من بني الصلب . 8"الصلب والترائبدافق خيرج من بني

والترائب، حيث حيصل تلقيح بويضة املرأة مباء الرجل، فينشأ عن ذلك الولد، واالستنساخ خمالف هلذه 
.9السنة، ألن الولد من خلية جسدية من الزوج دون اختالط لنطفيت الزوجتني

يهب ملن يشاء إناثاً ويهب ملن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً :" وقال عز من قائل
ووجه الداللة أن اهللا جعل اهللا على أربعة أقسام، من مكن له . 10"وجيعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير

البنات، ومن مكن له البنني، ومن أعطاه بنني وبنات، ومن جعله عقيماً، فإذا كان باإلمكان اإلجناب 
.11لية اجلسدية، فلن يكون من بني الناس عقيماً وهو ما يناقض اآليةباخل

.70.سورة اإلسراء، اآلية- 1
.1.سورة النساء، اآلية- 2
.49.ت، اآليةارياذسورة ال- 3
.25.املرجع السابق، صحممد سليمان األشقر،- 4
.34.سورة آل عمران، اآلية- 5
.230.عالء علي حسني نصر، املرجع السابق، ص-6
.37.سورة القيامة، اآلية- 7
.7-5.سورة، األعلى، اآلية-8
.39.صاملرجع السابق،حممد واصل، االستنساخ البشري يف الشريعة والقانون،-9

.50-49.سورة الشورى، اآلية- 10
.200.املرجع السابق، صرياض أمحد عودة،-11
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ووجه الداللة أن االستنساخ خمالف . 1"وألمرم فليغرين خلق اهللا:"قوله تعاىلومن اآليات 
للطريق الفطري الذي قدره اهللا والعدول عنه تغيري خللق اهللا؛ ألن التدخل يف اخللية اجلنسية برتع نواا 

ع نواة جسدية مكاا، يعد إزالة للصفات الوراثية املوجودة يف البويضة، واليت هلا تأثري عظيم منها، ووض
.2يف صفات املولود، جبعها من الزوج فقط وهذا خمالف لسنة اهللا يف كوا تنتقل من الزوجني

وال ال ضرر:" قال صلى عليه وسلم-رضي اهللا عنه -عن ابن عباس ما ورد دليلهم من السنةأما 
ووجه الداللة يف احلديث حرمة الضرر وهو موجود يف االستنساخ، ألن اخللية اجلسدية ". ضرار

املأخوذ من املستنسخ منه ال يدخل ضمن عملية انتقاء طبيعي الذي تلقح فيه البويضة مباليني 
حاً فقد وعليه فاملولود باالستنساخ ال يكون صحي. احليوانات وينجح واحد منها وهو أقواها وأصحها

تكون من خلية غري منتقاة، بغري احتاد لنوايت احليوان املنوي والبويضة، واخللية اجلسدية يزداد فيها 
.3اجلينات املريضة ما يتسبب يف تشوهات خلقية، وأمراض سرطانية وغريها

لعن اهللا الوامشات، واملستومشات، واملتنمصات،:" قال-رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا بن مسعود و
ووجه الداللة أن االستنساخ تغيري خللق اهللا، ألنه تغيري . 4"واملتفلجات للحسن، املغريات خللق اهللا

اخللقة يف أصل اخللية اإلنسانية، وذلك باالستنساخ الذي وضع اخللية اجلسدية موضع اخللية اجلنسية 
.يف اإلجناب

:ما يليفقد أستدلوا بعديد األدلة العقلية ك، املعقولدليلهم منأما 
أن املولود املتصل بأبويه شرعاً وطبعاً، وتترتب عليه مجيع األحكام الشرعية اليت رتبها اهللا على ذلك، .1

فاألبوة واألمومة الشرعية هي اليت تكونت مباء أبويه على فراش الزوجية، فحملت به أمه يف بطنها، 
باالستنساخ، إذ ليس هناك حيوان مستقراً يف رمحها، وهاتان الصلتان منقطعتان يف املولود احلاصل 

.5منوي من األب، وال نواة بويضة من األم
أن االستنساخ فيه اضطراب يف حتديد النسب، وذلك من جهة حتديد عالقة املستنسخ مبن أخذت .2

منه اخللية اجلسدية، هل هو ولد للزوج باعتبار أنه ولد الفراش، أم أنه أخ له باعتبار التطابق معه، 

.119.سورة النساء، اآلية- 1
.424.سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، ص-2
.424.نفس املرجع، ص- 3
احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري الدمشقي، خمتصر صحيح مسلم، .ب يف لعن الوامشات واملتفلجاترواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، با-4

.367.اجلزء الثاين،  املرجع السابق، ص
.475.سعيد منصور موفعة، املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص- 5
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خذت منها البويضة ال يصدق عليها أا أم له، ألن املولود مل يكتسب من صفاا شيئاً كما أن من أ
.1بسبب إزالة نواة بويضتها

اإلخالل بنسبة الذكور واألنات يف اتمع، ألن اخلاليا اجلسدية يف االستنساخ املأخوذة من الذكر .3
ث يكون مولودها أنثى، وحينئذ خيتل يكون املولود ا ذكراً، واخلاليا اجلسدية املأخوذة من اإلنا

.التوازن املوجود بني الذكور واإلناث
إن عمر اخللية اليت ينشأ عنها املولود هو عمر من أخذت منه اخللية اجلسدية، فيكون املولود ابتدأ .4

.2عمره خباليا مضى عليها مدة من الزمن مما جيعله يعاين من الكرب والشيخوخة املبكرة
اس جبزء من اإلنسان، وهو البويضة واخللية اجلسدية، وهذا حمرم، ألن اإلنسان ال أن االستنساخ مس.5

ميلك جسده وال جيوز املساس به إال لسبب موجب كضرورة أو حاجة ملحة وهو منتفي يف 
.3االستنساخ

ووجه االستشهاد ذه ". درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل:" قاعدة ، القواعد الشرعيةومن
ن الشريعة تقدم درء املفاسد على جلب املصاحل يف االعتبار، وال شك أن النسخ إذا تكاثرت القاعدة أ

مع انتشار هذه الطريقة يف معاجلة العقم، ستؤدي إىل عدم التمييز بني النسخ يف إجراء العقود، ووقوع 
.اجلرائم، وغريها مما يترتب عليه حقوق أو واجبات

أن إجراء جتارب االستنساخ على اخلاليا اجلسدية ". حرامما أدى إىل احلرام فهو :" قاعدة و
اإلنسانية سيؤدي إىل والدة أجنة مشوهني يقتلون فيما بعد، نظراً لتعرض البويضة والنواة اجلسدية لبعض 

. التغيريات اخلارجية
ألمة وباإلضافة إىل ما ذكر من آراء اامع الفقهية يف حترمي االستنساخ فقد حرمه غالبية علماء ا

" التنوع" إن اهللا خلق هذا الكون على قاعدة :" بقوله" يوسف القرضاوي" اإلسالمية، ومنهم الدكتور 
االستنساخ يناقض التنوع ألنه يقوم على ختليق نسخة مكررة من الشخص الواحد، وهذا يترتب عليه 

" وقال ". ال بعد حنيمفاسد كثرية يف احلياة البشرية واالجتماعية، بعضها ندركه وبعضها ال ندركه إ
االستنساخ ال حيقق سكن كل من الزوجني إىل اآلخر، كما ال حيقق األسرة اليت حيتاج الطفل البشري 
إىل العيش يف ظالهلا ومحاها، واكتمال منوه حتت رعايتها ومسؤوليتها فكل من األب واألم راع يف 

.4"األسرة ومسؤول عن رعيته

.427.بد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، صسعد بن عبد العزيز بن ع-1
.429.، صنفس املرجع- 2
.194.املرجع السابق، صرياض أمحد عودة،-3
.20-17. ، ص1423، 39، سنة 448يوسف القرضاوي، جمل الوعي اإلسالمي، الكويت، العدد - 4
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أن االستنساخ ذه الطريقة حرام وعمل ضد " د طنطاوي وأكد شيخ األزهر الدكتور حممد سي
.1"القواعد الشرعية اإلنسانية اليت قررها اخلالق يف التكاثر واإلجناب

ومما سبق يتبني أن اآلراء الفقهية الشرعية حترم االستنساخ البشري بكافة صوره باعتباره عبث ينايف 
والواجب . و بقوانني الكونية والفطر اإلنسانية السليمةالقيم اإلنسانية واألخالقية واالجتماعية، فهو هل

أال يتوقّف يف احلكم على حترميه، بل ال بد من قطع الطريق برصد األبواب على األحباث الرامية إليه 
والدعاوى املغرضة الداعية إليه لكونه واجب شرعي مع ما ميكن من الزجر والردع بتعزير من يقدم 

.عليه ويدعو إليه
ستنساخ هو إتباع هلوى النفس مبا تزينه له من املصاحل اهلابطة، فاالحتجاج بالتداوي جيب أن إن اال

ولو :" قال تعاىل . ال خيالف الشرع والطبع وتتبع اهلوى بإسقاط القوانني الكونية كالنسب والوراثة
.2"اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن

لى الكليات الست وحفظ األنساب أحدها وكل ما من شأنه أن إن الشريعة جاءت للمحافظة ع
واالستنساخ يقضي على . ميس به ويؤدي إىل اختالطه ولو على وجه الشبهة فيه فإنه يوجب حترميه

كما أن . مؤسسة األسرة الركن الركني يف احلفاظ عليه، حيث ال يعرف باالستنساخ أصل النسيخ
جيب أن يؤطر مبا وصل إليه الطب من وسائل عالجية -رعياًوإن كان مطلباً ش-احلاجة لإلجناب 

واليت تعترب فتحاً عظيما على البشرية، فال يتخلى عنه إىل ما هو أقرب بالتعامل مع النباتات أو 
احليوانات، ويف ذلك امتهان لكرامة اإلنسان، فال بد من حترميه صوناً للنوع البشري من اآلفات 

.ر البشريةكالتشويه والتغيري يف الفط
كما أن اخللل االجتماعي الناتج عن االستنساخ ليس باألمر اهلني بالنظر إىل أن اهللا خلق الناس 
جبانب من التفرد املظهري الذي يعطي اإلنسان هويته املتفردة يتعني ا يف معامالته املدنية واجلنائية 

معامالت الناس يف مقابل ذلك واالجتماعية فيضمن حقوقه ويتحمل التزاماته، وباالستنساخ تضطرب
. لتطابق النسخ مع األصل

وبالتوازي مع ما تطرقنا إليه من موقف الشريعة اإلسالمية من عمليات االستنساخ سارعت بعض 
وعليه جيدر بنا معرفة مشروعية . الدول إىل وضع نصوص صرحية لبيان موقفها من هذا الشأن الطيب

. ل التفصيل فيه فيما يلياالستنساخ يف القانون، وهو ما حناو

عالء : مقتبس عن. 12.، ص6/1/2003، تاريخ 305جريدة األسبوع املصرية، العدد رأي الدكتور حممد سيد طنطاوي يف االستنساخ، - 1
.227.علي حسني نصر، املرجع السابق، ص

.71.سورة املومنون، اآلية- 2
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الفرع الثانـي
مشروعية االستنساخ يف القانون

خلطورة تقنيات االستنساخ سارعت العديد من الدول لتنظيم التعامل معها وبيان انعكاساا 
وعليه نتناول يف هذا الفرع موقف القوانني الوضعية املقارنة يف بعض الدول من االستنساخ . وآثارها

).ثانياً( مث بيان موقف املشرع اجلزائري من االستنساخ ) أوالً(عامة البشري بصفة 
موقف التشريعات املقارنة من االستنساخ البشري: أوالً

تعترب فرنسا من أكثر الدول معارضة لتكنولوجيا االستنساخ، حيث تقدمت فرنسا وأملانيا بطلب 
ر االستنساخ البشري ، كما طلب إىل األمم املتحدة إلجراء مفاوضات بشأن مشروع معاهدة حتظ

من اجلمعية األخالقية الوطنية أن تعد تقريرا كامال عن النظم املوجودة "جاك شرياك " الرئيس الفرنسي 
وقد ردت اللجنة عن سؤال . فعال يف القوانني األخالقية احليوية والتنظيمات اليت حيتاجها استنساخ البشر

وهي جلنة ليس هلا -اللجنة االستشارية لوطنية لألخالق حيث أعلنت1997للرئيس يف أبريل عام 
رفضها االستنساخ البشري، وحذرت من -يف جمال علوم احلياة والصحة -اختصاص قانوين

.1االضطرابات اليت من املمكن أن يسببها من الناحية البيولوجية والثقافية 
ريح لالستنساخ البشري، حيث وقد استجاب املشرع الفرنسي لرأي جملس لدولة بشأن احلظر الص

على إضافة فقرة جديدة ملادة 2004أغسطس 6الصادر يف 800من القانون 25نصت املادة 
حيظر أي تدخل يستهدف إجناب طفل مماثل جينيا لشخص " من التقنني املدين، تنص على أنه 16/4

.2"آخر حي أو ميت
حيظر أي ختليق جلنني " نون على أنه من نفس القا25أما االستنساخ العالجي، فتنص املادة 

بشري عن طريق اإلخصاب أو االستنساخ ألغراض البحث، كما حيظر ختليق جنني بشري عن طريق 
.3"اإلخصاب ألغراض جتارية أو صناعية، وباملثل حيظر أي ختليق عن طريق اإلجناب ألغراض عالجية 

ا لالستنساخ البشري اإلجنايب ألنه تتضمن حظر16/4وقد رأى جملس الدولة الفرنسي أن املادة 
يتضمن اعتداءا على سالمة اجلنس البشري ، ويؤدي إىل تعديل اجلينات دف تعديل نسل الشخص ، 

أبريل 22وقد أيدت هذا الرأي أيضا اللجنة القومية لألخالقيات يف . وهي أمور حمظورة قطعيا 

.135.عالء علي حسني نصر، املرجع السابق، ص-1
2- « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique a une autre
personne vivante ou décédée ». Art 16-4 code civil.

:يليعلى ما25تنص املادة -3
« any creation of a human embryo fertilization or by cloning research purposes is prohibited.for commeriacial or
industrial purposes is prohibilited.Equally any creation of a human embryo by cloning for therapeuthic purposes
is prohibited ».
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من التقنني املدين 16/4يح على املادة ، غري أن جملس الدولة الفرنسي رأى إدخال تعديل صر1997
.1يتضمن حظرا صرحيا لالستنساخ البشري

، وحيظر هذا القانون صراحة 2001ويف اجنلترا صدر قانون االستنساخ اإلجنايب يف ديسمرب سنة 
الشخص الذي يضع يف امرأة جنينا بشريا مت ختليقه بطريقة أخرى غري " االستنساخ اإلجنايب بقوله إن 

".ب يعترب مذنبا بارتكابه جنايةاإلخصا
وتنفرد الواليات املتحدة األمريكية بإصدار قانون خاص باالستنساخ البشري، والذي صدر يف 

منع كافة العمليات اليت ال " على 301، وقد جاء النص يف الفقرة الثانية من املادة 2001جويلية 31
االستنساخ ( ة، مثل تقنية النقل النووي للخاليا     تقوم على فكرة االندماج بني احليوان املنوي والبويض

، وتركت الباب مفتوحا قليال أمام االستنساخ اجليين كطريق للعودة يف ظل جناح مثل هذه )اجلسدي
أجراء أو حماولة إجراء عملية االستنساخ البشري أو االشتراك فيها، كما 302التقنيات، وحظرت املادة 

.2يتم ختليقها بواسطة االستنساخ البشريحظرت تداول اللقائح اليت 
أما بالنسبة للقانون األسباين فقد قصر جمال إجراء األحباث البيولوجية على اخلاليا التناسلية يف 
األغراض العالجية املتعلقة بتجنب انتقال األمراض الوراثية أو عالجها بشكل مبكر، كما يصنف القانون 

يف الفصل السادس االستنساخ على أنه خمالفة خطرية 1988مرب نوف24الصادر يف 35االسباين رقم 
" ، ويعاقب على 3جدا، وحيظر صراحة استنساخ األجنة والبويضات املخصبة مع توقيع عقوبات جنائية

إنشاء عناصر بشرية ماثلة عن طريق االستنساخ بأي وسيلة من الوسائل دف حتسني العنصر البشري أو 
.4النسل 

..62، املرجع السابق، صحممد لطفي عبد الفتاح-1
2 - «  lt shall be unlawful for any person or entity, public or private, in or affecting interstate commerce,
knowingly…
1) to perform or attempt to perform human coloaning ;
2) to participate in an attempt to perform human cloaing ; or
3) to ship or receive for any purpose an embryo produced by human cloaning or any product derived from such
embryo ». Subsec (a), 1 Sec (302).
«  lt shall be unlawful for any person or entity, public or private, knowingly to import for any purpose an embryo
produced by human cloaning, or any product derived from such embryo ». Subsec (b), Sec (302) Chapter (16),
Title (18), u.s. Code; Subsec (a) Sec (2) Human Cloaning Prohibition Act. 2001( An Act to amend title 18,
United States Code, to prohibit human cloaning), HR 2505 EH, 107th congress, 1st Session, H.R. 2505, In july
31, 2001, Web: http: // thomas. 10c. gov/cgi- bin/query.

.371- 370. مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص
اجلوانب " أمحد حسام طه متام، احلماية القانونية الستخدام تقنيات اهلندسة الوراثية يف اجلنس البشري يف التشريع الفرنسي، حبث قدم ملؤمتر-1

، القاهرة، 2006أبريل 3-2كلية احلقوق جامعة املنصورة يف الفترة من ، ثيةالقانونية واالقتصادية والشرعية الستخدامات تقنيات اهلندسة الورا
.39، 38.ص

4 - Jean-Baptiste «  le clonage et le droit penal  pour l’obtention DEA de Sciences criminals, Anne -2000

2001,p.73 .356.بد الفتاح، املرجع السابق، صحممد لطفي ع: مقتبس عن
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انون االسباين احلصول على ترخيص مسبق إلجراء أي حبث أو جتربة تتعلق بالذمة كما أوجب الق
اجلينية من اجلهات املختصة ، على أن حيدد الترخيص موضوع البحث أو التجربة، ومدا ومكان 
إجرائها، والعناصر البيولوجية املستخدمة فيها، وأوجبت يف املادة الثامنة منه على أال خترج أهداف 

أو التجربة عن الوقاية والعالج ، ودراسة احلمض النووي، وحظر ما يهدف إىل غري ذلك من البحث 
.1التجارب واألحباث 

1990مارس 13ويف القانون األملانـي ورد باملادة الثالثة وإىل السابعة من القانون صدر يف 
:رمي األفعال التالية، حظر وجت2واملتعلق مبعامل احلماية القانونية للبويضة األنثوية املخصبة 

. حظر مجيع التجارب الرامية إىل اختيار جنس اجلنني.1
حظر نسخ اجلنس البشري .2
حظر التعديل العلمي يف اخلصائص الوراثية للنوع اإلنساين أو استعمال اخلاليا اآلدمية املعدلة .3

.وراثيا
.3حظر تلخيص إنسان عمالق أو ختليق كائن خمتلط من جنس اإلنسان واحليوان.4

وعلى الرغم من أن أملانيا كانت من الدول السباقة يف حظر االستنساخ يف التكاثر العالجي، إال أن 
.باسترياد اخلاليا  اجلذعية من اخلارج ألهداف علمية2002الربملان األملاين قد مسح يف سنة 

ستنساخ البشر واستمرار للمعارضة املبكرة الستنساخ البشر صوت الربملان األوريب على قرار ضد اال
ومضمونه أن االستنساخ يسبب مشاكل مزعجة للرأي العام، وأنه جيب منعه، وجيب 1997يف مارس 

. 4أن يكون هناك حظر يف التشريعات الوطنية
وثيقة عن املكتب اإلقليمي للشرق األوسط، يف WHOوقد أصدرت منظمة الصحة العاملية 

، ودعت الوثيقة يف توصيات "من االستنساخ البشرياختاذ موقف إقليمي " بعنوان 2004سبتمرب 
:لتحرمي االستنساخ، وتتمثل هذه التوصيات يف

.البشراستنساخحظرعلىالعاملياإلمجاعتأييدإعادة" .1

حممود  عبد الرحيم مهران مهران، أحكام تقنيات الوراثة اهلادفة إىل تعديل اخلصائص الوراثية يف اإلنسان ، الد األول، حبث : مقتبس عن-1
.277.، ص2002مايو 7-5مقدم إىل مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون باإلمارات، 

.38.أمحد حسام طه، املرجع السابق، ص-2
حبث مقدم إىل  مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الشريعة ، رضا عبد احلليم عبد ايد، محاية اجلينوم البشري دوليا ووطنيا، الد الرابع: مقتبس عن-د

.276.، صالبحث السابقحممود عبد الرحيم مهران ، ؛ 1232. ص، 2002مايو 7-5والقانون، كلية الشريعة والقانون باال مارات،
458عضواً، رفض 489، ومت التصويت عليه من بني 1997يف مارس ي بشأن اإلخصاب الصناعي واالستنساخـقرار الربملان األورب-4

حممد لطفي عبد الفتاح، :مقتبس عن. تصويتعضواً امتنعوا عن ال25أعضاء، والباقي وعددهم 6عضواً رفض االستنساخ، وعدد املعارضني 
.  360.املرجع السابق، ص
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أنعلىعالجية،ألغراضاالستنساخحولالوطينالصعيدعلىنقاشبتنظيماإلسالميةالبلدانقيام.2
السياسي،القراروأصحابالدين،ورجالوالفقهاء،العلماء،مننياملعنيمجيعالنقاشيفيشارك

حتسنيعلىوالعملالوطين،الصعيدعلىالرأييفاتفاقإىلالتوصلإىلسعياًاتمع،ومؤسسات
.االهذايفواخلرباتواملهاراتاملعارف

العالجية،لألغراضاالستنساخويرتطلضمانالالزمةاإلرشاديةوالدالئلواألنظمةالقواعدإعداد.3
إساءةأيأواحلرمات،يرعىالالتكنولوجياهلذهاستخدامأيومراقبةولردعجهة،من

.1"أخرىجهةمنالستخدامها،
ونفس األمر ما صرحت به رابطة العامل اإلسالمي يف رسالتها حيث اعتربت االستنساخ إعالناً 

ن نطفة، واعتربته من الفنت الكربى، اليت توجب على املؤمنني للخصومة مع اهللا الذي خلق اإلنسان م
. 2باهللا التصدي هلا ومنعها

تربير وإباحة 3أما يف القانون املصري فمع عدم وجود نصوص صرحية فقد حاول بعض الفقه املصري
وسع لنص عمليات االستنساخ من منطلق التجارب العلمية البحتة؛ أي غري العالجية، باعتماد التفسري امل

ال جيوز إجراء أي جتربة طبية أو علمية على :" اليت تشري إىل أنه1971من الدستور املصري 43املادة 
أن االستنساخ يدخل ضمن " عالء علي حسني نصر " ويرى الدكتور ". أي إنسان بغري رضائه احلر

ط فيه ذات الشروط التجارب العالجية؛ ألنه جيب أن يكون بغرض عالج العقم، وعلى ذلك فإنه يشتر
اليت تتطلبها التجارب الطبية من الرضاء احلر الصريح، وااللتزام بالتبصري واملوافقة املكتوبة من اخلاضعني 
للتجربة، إال أن هناك شروطاً خاصة تتميز ا عملية االستنساخ مثل وجود عالقة قانونية بني الطرفني، 

رق التغلب على العقم، وإن ال يكون الغرض دف وأن يتم اللجوء لالستنساخ بعد استنفاذ مجيع ط
الربح وجيب ضان عدم تعرض املولود ألي ضرر وأن يقتصر على استنساخ طفل واحد لألسرة وأن يتم 

. 4يف مركز متخصص

/ وثيقة إعالمية51ل إ / ش م–البشري، وثيقة إعالمية منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، اختاذ موقف من االستنساخ- 1
. 12.، ص2004، سبتمرب -11

بد اهللا بن عبد احملسن التركي، األمني العام عكة املكرمة بشأن االستنساخ البشري، محلت توقيع الدكتور رسالة رابطة العامل اإلسالمي يف م- 2
.230.حممد لطفي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص: مقتبس عن. رابطةلل
؛ عالء علي 12.، ص1989مصر، حممد عيد الغريب، التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان اجلسدي لإلنسان،  مطبعة وهبة، القاهرة، -3

.115.صحسني نصر، املرجع السابق،
.119.عالء علي حسني نصر، املرجع السابق، ص-4
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يرى أن االستنساخ يتعارض من نصوص الدستور اليت تقضي حبظر التفرقة بني 1إال أن البعض
، فهم يف نظر القانون سواء، وبالتايل فاالستنساخ يتعارض وفقاً قواعد األفراد بناء على أي اعتبارات

ومن هنا فإن القانون املصري يرفض هذه العمليات بالركون للقواعد العامة اليت . 2احلالة املدنية للفرد
حتكم التجريب على اإلنسان حبيث ال يقر التجارب العلمية احملضة، كما أن االستنساخ يؤدي إىل 

بالقواعد القانونية للنسب ويؤدي غلى ضياع حقوق الطفل، والذي يوجب العمل على يئة املساس 
الظروف املناسبة للتنشئة السليمة من كافة النواحي يف إطار احلرية والكرامة اإلنسانية، من منطلق تلك 

. النصوص القانونية القائمة يف القانون والدستور املصري
ي من االستنساخموقف املشرع اجلزائر: ثانياً

إن أهم مميزات األعمال الطبية املستحدثة هو خروجها عن األطر التقليدية للممارسة العمل 
الطيب وهذا االختالل كانت له آثار على نواحي احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وعلى اجلوانب 

ش القانوين بتأثر عدد من فروع الشرعية القانونية، وهذه األخرية ما يهمنا حيث فتحت زوايا النقا
القانون، ومن بني هذه األعمال الطبية االستنساخ، ويف ظل تعطل املاكينة التشريعية يف هذا اال يف 
اجلزائر فعزائنا االهتداء إىل القوانني ذات الصلة باملوضوع ملعرفة املوقف القانوين، ومن بني هذه القوانني 

القوانني يف جانب احلقوق واحلريات، والقوانني الطبية، وقوانني األحوال األشد تأثراً الدستور أحد أمسى 
.-قانون األسرة يف القانون اجلزائري–الشخصية 

I. يف الدستور اجلزائري
لقد أورد الدستور اجلزائري عددا من النصوص القانونية اليت تأثرت مبوضوع االستنساخ 

ط ا من قرارات شخصية متعلقة باألسرة، كالزواج وخاطره يف جمال حرمة احلياة اخلاصة، وما يرتب
ال جيوز :" بقوهلا39يف املادة 1996نوفمرب 28وقد أشار الدستور اجلزائري الصادر يف . واإلجناب

واختاذ قرار االستنساخ يتعلق بنظام ...". انتهاك حرمة احلياة اخلاصة، وحرمة شرفه، وحيميها القانون
جتماعيته إال أن ذلك ال يعين أن يتخلى عن حقه يف اخلصوصية تنسجم مع األسرة، ألن اإلنسان رغم ا

حالة العموم اليت ينبغي أن حييا فيها فله احلق يف االحتفاظ لنفسه ما يبغي إحاطته بالسرية والكتمان، 
األمر الذي يضمن له الطمأنينة على حفظ عرضه، ولذلك يعترب االستنساخ منايف لذلك حيث جيعل 

.نسان الشخصية عارية وحديث القيل والقال وذا ينتهك حقه يف التحفظ على داخليتهقرارات اإل

؛ عبد العال صدقي، االستنساخ من منظور حرية اإلنسان يف كيانه البشري، دراسة مقارنة، 373.حممد لطفي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص-1
طارق عبد اهللا حممد أبو حوة، االنعكاسات القانونية لإلجناب الصناعي،؛ 244.، ص2007ق، جامعة املنصورة، احلقوكليةرسالة دكتوراه، 

.148.، ص2005دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، 
.374.حممد لطفي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص-2
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II. يف القانون الطيب
يثور التساؤل حول قانونية العمل الطيب لالستنساخ فهل يعترب عمال طبياَ باملعىن احلقيقي؟ جياب 

197وذلك املادة على ذلك أن قانون محاية الصحة وترقيتها يشري إىل شروط ممارسة العمل الطيب
نتوقف ممارسة مهنة الطبيب الصيديل وجراح اإلنسان على رخص يسلمها الوزير املكلف :" بقوهلا

:بالصحة بناء على الشروط التالية
أن يكون طالب الرخصة حائزا حسب احلالة، إحدى الشهادات اجلزائرية دكتور يف الطب أو -

ترمي " من نفس القانون3وتنص املادة ...". عادلتهاجراح أسنان أو صيديل أو شهادة أجنبية معترف مب
األهداف املسطرة يف جمال الصحة إىل محاية حياة اإلنسان من األمراض واألخطار وحتسني ظروف 

ومن خالل هذين املادتني يتبني أن رسالة الطبيب هي محاية الصحة من األمراض واألخطار ...". املعيشة
األساسي هو الوقاية والعالج وهذا يتعارض مع عمليات االستنساخ وحتسني ظروف املعيشة، فالدافع 

.اليت يؤدي أضراراً كبرية على املستوى الصحي وتغيري يف الفطر اإلنسانية
يف ... تتمثل رسالة الطبيب:" من مدونة أخالقيات الطب اجلزائرية على أنه7ونصت املادة -

خفيف من املعاناة، ضمن احترام حياة فرد وكرامته الدفاع عن صحة اإلنسان البدنية والعقلية ويف الت
ال جيوز للطبيب أو جراح " من نفس املدونة على أنه31ونصت املادة ... ". اإلنسانية دون متييز

...". األسنان أن يقترح على مرضاه أو املقربني إليهم عالجاً أو طريقة ومهية أو غري مؤكدة
وقد مر معنا أن التجارب –التجارب الطبية -لبحثي إن عمليات االستنساخ تدخل يف اإلطار ا

الطبية غري العالجية أو البحثية احملضة يشترط فيها شروط وأمهها عدم استخدام وسيلة طبية جديدة غري 
متعارف عليها طبياً وبعد دراسة بيولوجية مالئمة بشرط الرضا واحلرص على حياة وصحة اخلاضع هلا 

القيات الطب مع االحترام املتوجب للكيان اجلسدي مع التأكد من توافر وموافقة الس الوطين ألخ
الشروط األمنية للسالمة اجلسدية والعقلية والنفسية حبيث ال تنفذ التجربة إال إذا حتققت الظروف 

وبإسقاط هذه الشروط جند أن االستنساخ من األعمال الطبية املغايرة للعرف الطيب اافية . املواتية
وبالتايل ميكن اجلزم بعدم . الطبيب، بالنظر ملفاسده ومضاره كتغيري طبيعة العالقات داخل األسرةلرسالة

.جوازه يف القانون اجلزائري
III.يف قانون األسرة اجلزائري

يعترب قانون األسرة من أهم القوانني اليت ترتبط العمليات االستنساخ وأكثرها تأثرياً واضطراباً على 
من 4زواج والبنوة واألبوة، فالزواج الوسيلة الطبيعية لإلجناب حسب مفهوم املادة نصوصه ألنه ينظم ال

الزواج هو عقد يتم بني رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه :" قانون األسرة اليت نصت على أنه
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ل ومن خال". تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب
املادة فأن الزواج يعترب الرابطة الشرعية بني الزوجني، ويف مقابل ذلك جند االستنساخ يقضي على هذه 
الوجهة الشرعية، فاالستنساخ اجلنيين باإلضافة إىل ما أشري إليه من حماذير قد يتم بني أطراف يف غري 

من نفس 40تنص املادة . شرعاإلطار الشرعي، وبالتايل ميكن أن يدخل يف حكم التبين الذي مينعه ال
". مينع التبين شرعاً وقانوناً:" القانون بأنه

كما أن االستنساخ يقضي على نظام األبوة والبنوة أو النسب، وهي العالقة اليت تربط بني الطفل 
ووالديه، حبيث حيدث اضطراباً يف حتديد أو يف بيان عالقة املستنسخ مبن أخذت منه اخللية هل هو ولد 

-ج، أم أخ له مبا أنه حيمل نفس صفاته وانتفاء صفات األم نظراً حلذف نواة اخللية اجلنسية األنثوية للزو
41تنص املادة . ومن مث جيهل نسبه وعالقته، األمر الذي يؤدي إىل اختالط وانتهاك األنساب-البويضة

التصال ومل تنفه بالطرق ينسب الولد ألبيه مىت كان الزواج شرعياً وأمكن ا:" من ذات القانون بأنه
فقد يقترن الرجل بامرأة حترم عليه من أخواته أو بنات أخيه أو بنات أخته وهذا جتاوز للقيم ". الشرعية

موانع :" من القانون سالف الذكر بأن25تشري املادة . األخالقية واالحنطاط إىل دركات احليوانية
". الرضاع-املصاهرة-القرابة: النكاح املؤبدة هي

إن احلظر القانوين هلذه العمليات ال ميكن أن يكفي لرصد هذه الظاهرة ومكافحتها ولذلك ال بد 
.من جانب جزائي يكفل احترام النصوص عن طرق ترتيب املسؤولية اجلزائية، وهو ما نبينه تباعاً

ءم مع العمل ويف األخري نود أن نبني أن االستنساخ وفق ما ذكر يف القانون اجلزائري ال يتال
الطيب باملعىن الدقيق لتعارضه مع القواعد العامة اليت حتكم األعمال الطبية، وقد يكفي يف ذلك القول 
بعدم مشروعيتها، وعلى اعتبار أن الواقع يف اجلزائر ال تزال األعمال الطبية احلديثة تراوح مكاا ومل 

لكننا نؤيد السعي إىل منعها بنصوص تصل إىل ركب احلضارة فال خوف من استفحال هذه التصرفات،
:صرحية وذلك فيما يلي

إصدار قوانني حتكم التعامل يف جمال اجلينات واهلندسة الوراثية واستعماالا والنص على عدم .1
التوسع فيها، كالتحكم يف اإلجناب، اختيار اجلنس، البحث يف املورثات اليت قد تشكل إضراراً 

.مفنية للعنصر البشري
جارب املتعلقة باستنساخ النوع البشري وجترمي كافة صوره، ومعاقبة األطراف الداخلة حظر الت.2

يف هذا التصرف إذا ثبت علمهم بذلك، مع منع كافة صور الدعاية واإلشهار الرامية لتشجيع 
.هذه األعمال
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ه مصادرة كافة وسائل الدعم املادية وتغرمي مرتكبيها، ومنع املؤسسات واملراكز الراعية هلذ.3
.األحباث وجترمي وعقاب كل املنشغلني والنشطاء من أشخاص طبيعية ومعنوية

احلرمان من مزاولة املهنة وغلق املنشآت الطبية غري املرخص هلا ووضع رقابة على املنشآت .4
.اخلاصة ذه األحباث وسحب الرخص يف حال خمالفتها
املطلب الثالث

املسؤولية اجلنائية عن االستنساخ البشري

بداية ميكن القول أن االستنساخ البشري يشهد رفضاً شبه مطلق لدى العديد من الدول ورغم 
ذلك فقد أضافت بعض الدول نصوص قانونية جمرمة هلذه املمارسات الطبية، ومن بني هذه القوانني 

- 2004من القانون رقم 2-214القانون الفرنسي، حيث نص قانون العقوبات الفرنسي يف املادة 
القيام بالتدخل دف ختليق طفل متماثل جينيا مع شخص آخر حي أو ميت يعاقب " على أن 800

.1"يورو7500000بالسجن املشدد ملدة ثالثني عاما وغرامة قدرها 
من ذات القانون على أن يكون العقاب على اجلنايات املنصوص عليها 3-214ونصت املادة 

يورو إذا ارتكبت اجلرمية 7500000وغرامة قدرها السجن املؤبد2-214و 1-214يف املادتني 
.2"بواسطة عصابة منظمة 

االشتراك يف جمموعة مشكلة أو يف اتفاق " على أن 4-214ونصت املادة من نفس القانون 
مقرر على مشاهدة اإلعداد، املميز يف عمل أو أعمال مادية أو يف إحدى اجلرائم احملددة يف املادتني 

. 3يورو7500000يعاقب بالسجن املؤبد وغرامة قدرها 2-214واملادة 214-1
وما جيدر مالحظته أن القانون الفرنسي يود القضاء على كافة أشكال التجارب الطبية اليت يراد 
من خالهلا ختليق إنسان عن طريق تقنية االستنساخ، أو شخص مماثل جينياً وذلك برصد عقوبات ماسة 

لغرامة، وهي يف نظرنا عقوبات من شأا أن تقطع الطريق أمام كل من باحلرية تصل لثالثني سنة وا
.   تسول له نفسه خمالفة احلظر القانوين

1 -« Le fait de procéder a une intervention ayant pour but de faire enfant génétiquement identique a une autre
personne vivante ou décédée et puni de trente ans de réclusion criminalle et 7500000 Euros d’amende »Art 214-
2. code pénale.
2 -« Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et
de 7 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions révues
par le présent article ». Art 214-3. code pénale.
3 - « La participation a un groupement forme ou a un entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un
ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définies par les articles 214-1 et 124-2 est punie de la réclusion
criminelle et 7500000 Euros d’amende ». Art 214-4. code pénale.
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31يف الفقرة الثانية من القانون الصادر يف 302ويف الواليات املتحدة األمريكية نصت املادة 
شر سنوات أو بكلتا على عقوبة الغرامة واحلبس مدة ال تتجاوز ع-سابق الذكر-2001جويلية 

العقوبتني ملن ميارس هذه العمليات، سواء كان شخص معنوي أو طبيعي، وهي عقوبة ال ترقى إىل 
خطورة وحجم هذا العمل، وال ميثل االستنساخ خطرا يف هذا القانون إال إذا كان يهدف إىل الربح 

ر ومبا ال يزيد عن الضعف إذا والتجارة، عندها تصبح العقوبة مدنية وتقدر مبا ال تقل  عن مليون دوال
.1جتاوزت هذه األرباح مبلغ املليون دوالر

واملتعلق مبعامل احلماية القانونية للبويضة 1990مارس 13وقد استخدم القانون األملاين الصادر 
األنثوية املخصبة األداة القمعية اجلزائية لردع من يرتكب عملية نسخ اجلنس البشري بالغرامة أو بالسجن 

.2ملدة مخس سنوات كحد أقصى
إىل تطبيق -سابق الذكر-1997هذا وقد دعى الربملان األوريب يف قراره الصادر يف مارس 

عقوبات ضد املنتهكني هلذا القرار، وبتحديد أكثر يطالب القرار اللجنة األوربية بتكوين مجعية أخالقية، 
ا، وجيب أن تسترشد اجلمعية باملبادئ الشفافة تفحص أخالقيات تطبيق التقنية الوراثية ومستقبل تنميته

.3والدميقراطية اليت متثل كل اجلماعات اهلامة

: " يف البند اخلـامس -سابقة الذكر-وأشارت رسالة رابطة العامل اإلسالمي بشأن االستنساخ        
ني فيـه،   حظر التجارب املتعلقة باستنساخ البشر، وإصدار قوانني عاملية جترم كل صورة، وجترم املنشغل            

.4"واملشجعني عليه، وتوقع عليهم عقوبات مناسبة

اليت طالت اجلسم البشري حال احلياة قد أحدثت انقالبـاً علـى            وإذا كانت التطورات الطبية     
وال " اجلثـة   " املبادئ التقليدية اليت حتكم التعامل فيه، فإن خروج الروح يعطي وصفاً آخر هلذا اجلسم               

صة يف حالة خمافظة اجلسم على احلياة اجلزئية يف مرحلة قريبة من حلـول              يعين ذلك زوال أي محاية خا     
.املوت، حيث يتمتع هذا اجلسد حبماية متميزة حناول بياا يف الباب الثاين

1 -« Any person or entity that violates this section shall be fined under this title or imprisioned not more than10
years, or both ».
Subsec (c)- 1 Sec (302) « Any person or entity that violates any provision of this section shall be subject to, in
the  case  of  avuiolation  that  involves  the  derivation  of  a  pecuniary  gain,  a  civil  penalty  of  not  less  than $
1.000.000 and not more than an amount equal to the amount of the gross gain multiplied by 2, if that amount is
greater than $ 1.000.000 ». Subsec (c)- 2 Sec (302) Chapter (16), Title (18), u.s. Code; Subsec (a), Sec (2)
Human Cloaning Prohibition Act. 2001.

.360.حممد لطفي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص- 3
.234.صر، املرجع السابق، صعالء علي حسني ن-4
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سبق ذكره مصلحة للمجتمع والفرد يقرها الشارع وحيميها يف أن           إن سالمة اجلسم على حنو ما     
تسري وظائف احلياة يف اجلسم على النحو الطبيعي ويف أن حيتفظ بتكامله وأن يتحرر من اآلمة، ويقتضي                 

لزم تلطيف هذا املبدأ خاصة يف ظل التطورات الطبيـة  ذلك عدم املساس به حتت طائلة العقاب؛ إال أنه
سم البشري واليت أوجدت ميداناً خصباً للجدل العلمي املثري بني رجال القانون والطب،             اليت تترصد اجل  

وعلماء االجتماع، واألخالق، والدين بشأن مدى انسجامها مع القوانني الوضعية والفقه اإلسـالمي،              
.والقواعد األخالقية، واألعراف االجتماعية، بل وحىت الشرائع السماوية األخرى

سم كأنه احلامل املؤقت للروح، وهو الوسيلة اليت حتمل إرادة الشخص ومعنوياته            يظهر هذا اجل  
وتصرفاته، فاقتضى األمر أن يكون مقدساً وحمترماً من قبل اآلخرين، بل من الشخص الذي حيمل الروح                

ماية، وبعد املرحلة اليت تدب فيها احلياة، وبعد أن يعش اإلنسان يف إطار نظام متميز من احل               . يف حد ذاته  
وهـذا   !!جمرد جثـة  ". اجلثة"يصري بعد التكامل املادي واملعنوي؛ أي الروحي إىل عنصر مادي يسمى            

التعبري األخري يتسم بنوع من الدركية يف املركز الترتييب جلثة اإلنسان؛ مبعين الدرجة اليت تتبوأها اجلثة عن                 
. 1بقية املصاحل

فكرة أن هذه اجلثة ببساطة حمضة، جمـرد         2الجتاهاتويف إطار من اجلدلية الفكرية خيتار أحد ا       
إىل اعتبار أن هذه اجلسم احلامل املؤقت للروح وأن بقاياه؛ أي            3بينما يتجه الرأي اآلخر   !! شيء منقول 

بقايا التكامل اجلسماين الروحي، حيمل قدسية اختزهلا من معاين اإلنسانية؛ ألا ترمز إىل ذلك الشخص               
اً حمترماً، وال ميكن التعامل معها باعتبارها كأي شيء مادي؛ ألن محايتها ختـضع            الذي كان كائناً بشري   

.العتبارات اجتماعية يف صون كرامة جسد اإلنسان اآلدمي من العبث ا ومراعاة لشعور أقرباء امليت
غت به واختار هذا االجتاه نظاماً محائياً جنائياً جلثة اإلنسان، بتركيز النظر على الطابع الذي اصطب

وإن كان اجلسم البشري وما يواجهه من تدخالت طبية أمكن يف . 4احلماية يف إطار القانون اجلنائي
العديد من األحيان تربيرها من اجلوانب القانونية وأن توجد هلا خمارج من النواحي الشرعية، فإن اجلثة مل 

ما هو أثر التطورات الطبية : اليةتسلم من هذه التدخالت الطبية، األمر الذي يدعو إىل التساؤالت الت
احلديثة على جثة اإلنسان يف القانون اجلنائي؟ أو ما هو نطاق احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان يف ظل 

، مفهوم احلماية اجلنائية التطورات الطبية احلديثة؟ حناول اإلجابة عن هذه التساؤالت وغريها يف فصلني

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف -دراسة مقارنة–بوشي يوسف، احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية والقانون -1
02.ص2006-2005القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، املركز اجلامعي بشار، 

.40.؛ أمحد عبد الدائم، املرجع السابق، ص19.ع السابق، صاملرجحبيبة سيف سامل راشد الشامسي،-2
.3.مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق، ص-3
.02.، صالسابقاملرجعبوشي يوسف، -4
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ل الطـيب احلديث على جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية التدخـ) الفصل األول( جلثة اإلنسان 
.)الفصل الثانـي( اجلنائية 

الفصل األول
مفهـوم احلمـاية اجلنائـية جلثة اإلنسان

ملا كانت احلماية اجلنائية تشمل أكرب حقوق اإلنسان وهو احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية، فإن  
، شأا يف ذلك شأن كل احلقوق اليت ارتقت يف نظر القانون إىل القيمة              القوانني وفّرت قدرا من احلماية    

.اليت مبقتضاها تستحق احلماية القانونية
وقد تتعدد احلماية للجسم البشري فتكون احلماية مدنية إذ يقررها القـانون املـدين يف أطـار            

، إال أن جمال احلماية اجلنائية جلسم وقد تكون احلماية جنائية بواسطة القانون اجلنائي. 1املسؤولية املدنية
اإلنسان يدعو إىل القول بقوا نظرا للجانب الردعي الذي تقتضيه، فهي محاية زجرية وواقعية، ذلك أن                
الذات البشرية ال تعرف املثالية، بل ختترق احلواجز للوصول إىل رغبات أو أغـراض قـد تـسيء إىل                   

.               اآلخرين  وتسلبهم حقوقهم
وإذا كان مفهوم احلماية اجلنائية للجسم البشري يتقيد باملرحلة اليت تدب فيها احلياة، فما مفهوم           
هذه احلماية عندما تفارق الروح اجلسد؟ أو ما هو مفهوم احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان؟ ومن مثة يـتعني           

( ن أي محاية أخرى قد حتتويهـا القـوانني          احلديث عن مفهوم احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان وفرزها ع        
.)املبحث األول

إن اجلثة بعد مفارقة الروح للجسد تستوي من حيث القيمة التشرحيية مـع اجلـسم البـشري                 
خصوصاً بعد خروج الروح بربهة زمنية قد تقصر أو تطول باختالف األعضاء، حيث فُسح اال لعديد                

الناحية املنهجية تتبع صور احلماية اجلنائية للجثة من زحف التطـور         التدخالت الطبية، وهذا ما يربر من       
من حيث مدا فقـد      -فترة بني خروج الروح وزوال كل صور احلياة        –الطيب، فرغم قصر هذه الفترة      

.    كثرت استعماالا الطبية
عترب مـن  إن الوقوف عند اجلثة وما جيب أن حتظى به من محاية، يستلزم الوقوف على إشكالية ت         

أهم اإلشكاليات اليت تستلزمها هذه احلماية، وهي إشكالية تعريف املوت وحتديد حلظة حدوثه، ملا هلذا               

ن سبب كل فعل أياً كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضرراً للغري يلتزم من كا:" من فانون املدين اجلزائري بأنه124املادة تنص-1
إذا انعدم املسؤول عن الضرر اجلسماين ومل تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة :" بأنه1مكرر140وتشري املادة ."يف حدوثه بالتعويض

".بالتعويض عن هذا الضرر
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األمر من أمهية خاصة يف بيان اإلطار الزمين الذي تستغرقه احلماية بتحديد البـداية، حيث يعترب املوت                 
) املبحث الثانـي.( األخرىاحلد الفاصـل بني نوعني من احلماية، تنتهي أحدامها أين تبدأ 

مث علينا أن نبني موقف الشريعة اإلسالمية والقانون من حتديد حلظة املوت، ملا هلذا التحديد 
).                                  املبحث الثالث(الزمين من اضطراب يف املسؤولية اجلنائية 

املبحث األول
نسـاناملقصـود باحلماية اجلنـائية جلثة اإل

؟ حيث ما هي اجلثة: مما يقتضيه بيان املقصود باحلماية اجلنائية جلثة اإلنسان طرح التساؤل التايل
ال يسوغ وضع تعريف أو مفهوم للحماية اجلنائية جلثة اإلنسان، دون التعرض ملصطلح اجلثة بوصفها 

مث علينا أن نبيني .)املطلب األول( حمالً للحماية اجلنائية، ونقطة االنطالق اليت تبدأ عندها مرحلة البحث
( إمكانية مشول هذه اجلثة باحلماية اجلنائية وفرزها من أي محاية أخرى قد حتتويها )املطلب الثاين. 

).املطلب الثالث( القوانني 
املطلب األول

املقصود باجلثة حمل احلماية 
للتعبري عن نفس وإىل جانبه مصطلحات أخرى"جثة"يف كثري من األحيان يطلق مصطلح 

. الدالالت اللغوية للفظ اجلثة فنسمع جثة، جسم امليت، البدن، جسد امليت، جثمان، الرميم، والرفات
وقد نقرأ ذلك يف كتب طبية وعلمية متخصصة، فهل تصلح كل هذه األلفاظ للتعبري عن اجلثة بذات 

املعىن؟
( ا ميكن أن تترادف معها يف املعىن  وم"جثة"حناول فيما يلي أن نبني الداللة اللغوية ملصطلح 

).الفرع الثاين( إىل التعريف االصطالحي جلثة اإلنسان مث نتعرض تباعاً) الفرع األول
الفرع األول

التعريف اللغوي جلثة اإلنسان
والنحل رفعت دويها .واجلثة من أجث الرجل جيث جثاً فزع(Cadavre/ Carcasse)1.اجلثة

قوله وجاء يف سورة إبراهيم . وأقتلعه من أصله، وأجتث الشجر مبعىن جثهوالشجر قطعه وأنتزعه 
.3؛ أي استؤصلت2﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتث من فوق األرض ماهلا من قرار﴾:تعاىل

71.صالنشر،يوسف شاللة، امع العلمي، منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر، ال توجد سنة -1
.62.اآليةسورة إبراهيم،- 2
92.ص،1998،املعلم بطرس البستاين، حميط احمليط، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان- 3
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اجلث القطع، وقيل قطع الشيء من أصله، وقيل انتزع الشجر من أصوله، : وقال ابن منظور
. أصل يف األرضوشجرة جمتثة؛ أي ليس هلا 

واجلثة شخص اإلنسان، قاعداً أو نائما، وقيل جثة اإلنسان شخصه، متكئاً أو مضطجعاً، وقيل 
.ال يقال له جثة إال أن يكون قاعدا أو نائما، فأما القائم فال يقال له جثته وإمنا يقال له قمته

النحل يف اللهم جايف األرض عن جثته؛ أي جسده واجلث من مات من: ويف حديث أنس
.2اجلثمان الشخص واجلسمان اجلسم: واجلثمان اجلسم والشخص، وقيل. 1العسل

قيل اجلن واملالئكة ويف سورة . فاجلسد مصدر جسد وجسم اإلنسان: وتأيت اجلثة مبعىن اجلسد
ويف الكليات اجلسد اجلسم ذا لون كاإلنسان وامللك . 3﴾﴿ فأخرج هلم عجال جسدا له خوار:طه

وبدن اإلنسان جسده ما سوى الرأس واألطراف من اجلسم . الصحاح اجلسد البدنواجلن، ويف
فاليوم ﴿: والدرع، والبدن من اجلسد واجلمع أبدان، وجاءت لفظة البدن يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

أن معىن ننجيك ببدنك أي خنرجك من البحر قال املفسرون.4﴾ننجيك ببدنك لتكون ملن خلقك ءاية 
واِلرمة بالكسر العظام البالية واجلمع رمم ورمام، وقد رم العظم . الغرق جبسدك الذي ال روح فيهبعد

والرفات من رفت . 5﴾حيي العظام وهر رميم﴿: قال تعاىل. يرم رمة بكسر الراء فيها إذا بلى فهو رميم
واملقصود العظم الذي أصبح . ، أي دقاقا6ً﴾أءذا كنا عظاماً ورفاتاً ﴿: قال تعاىل. العظم يرفت رفتاً

وأختذ قوم موسى من بعدهم من حليهم ﴿:     ويف سورة األعراف. رفاتاً؛ أي فتاتاً أو ناعماً ومطحوناً
.8أي؛ ذا حلم ودم أو جسد من الذهب خاليا من الروح. 7عجال جسدا له خوار﴾

:" انـي يف تفسريهيقول الشوك9وما جعلناهم جسدا ال ياكلون الطعام﴾﴿:ويف سورة األنبياء
".مل جنعلهم جسدا ليس يأكلون الطعام، إمنا جعلناهم جسدا ياكلون الطعام

127.صاملرجع السابق،ابن منظور، لسان العرب، الد الثاين، -1
.92.ص،سابقالرجع املاملعلم بطرس البستاين، -2
.88.سورة طه، اآلية--3
.92.سورة يونس، اآلية-4
.78.سورة يس، اآلية5
.49.، اآليةاإلسراءسورة-6
.148.سورة األعراف، اآلية-7
.92.ص،املعلم بطرس البستاين، املرجع السابق- 8
.08.سورة األنبياء، اآلية-9
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يعين اجلسد ينبئ عن مجاعة؛ أي وما جعلناهم : قال الزجاج هو واحد.واجلسد جسم اإلنسان
ذوي أجساد ال ياكلون الطعام، فجملة ال ياكلون الطعام صفة اجلسد؛ أي وما جعلناهم جسدا مستغنيا

.  1عن األكل، بل هو حمتاج إىل ذلك
.2اجلسد ما ال يأكل وال يشرب، فعلى مقتضى ذلك، يعد ما يأكل وما يشرب نفساً: قال جماهد

وأختذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجال ﴿:قال ابن اجلزري يف تفسريه لقوله تعاىل
.3جسدا﴾؛ أي جسماً بدون روح

اجلسد جسم اإلنسان، وال يقال لغريه من األجسام : سد يقولأما ابن منظور يف مادة ج
املتغذية، وال يقال لغري اإلنسان من خلق األرض، واجلسد البدن، تقول منه جتسد كما تقول من اجلسم 

. جتسم
قال ابن . وقد يقال للمالئكة واجلن جسد وكل خلق ال يأكل وال يشرب من حنو املالئكة واجلن

اجلسد هو الذي ال يعقل وال مييز، ﴾﴿ وما جعلناهم جسدا ال ياكلون الطعام:يةإسحاق يف تفسري اآل
فاجلسد اسم يطلق على اجلثة غري العاقلة بالنسبة لإلنسان وما تعلق ا ،4إمنا معىن اجلسد معىن اجلثة فقط

وإذا كان هذا شان تعريف اجلثة يف اللغة فما املعىن االصطالحي هلا؟ . 5من أجهزة داخلية
الفرع الثانـي

التعريف االصطالحي جلثة اإلنسان
مل تتعرض كتابات الفقه إىل تعريف اجلثة يف االصطالح إال أن لفظ امليت ورد لدى الفقهاء يف 

يف معرض حديثه عن السيد يغسل "ابن عابدين"قال . معرض حديثهم عن املوت وبعض أحكام امليت
ويعين ذلك أن السيد ميلك ". ألن اجلثة امليتة ال تقبل امللك" ،أمته أن السيد ال يغسل أمته، وال أم ولده

يف مقتضى حديثه عمن تعذر غسله بأنه ييمم وال "الشربيين"وقال . 6رقبة األمة حية لكن ال ميلكها ميتة
.7يغسل للمحافظة على جثته لتدفن حباهلا

.  450-499.ص،1997اجلزء الثالث، دار املعرفة بريوت، ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين، فتح القدير، الطبعة الثالثة-1
272.صالنشر،القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، الد السادس، دار الكتاب العريب، ال توجد سنة -2
.222.ص،1983،لبنان،بريوت،حممد بن أمحد بن جزري اللييب، تفسري ابن جزري، دار الكتاب العريب-3
. 120.ص،جع السابقابن منظور، لسان العرب، الد الثالث، املر- 4
.26.صاملرجع السابق،عبد اهللا إبراهيم موسى، -5
.221.ابن عابدين، حاشية رد املختار، الد الثاين، املرجع السابق، ص-6
.358.ص، نشرالشربيين حممد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، اجلزء األول، دار الفكر، بريوت، لبنان، ال توجد سنة ال-7
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... مركب عليه خلقإن النفس جسد خملق:" يف حديثه عن النفس الروح"القريواين"وقال 
عن أذية جسم "املقدسي"وقال . 1"يسلُ من اجلسد عند الوفاة خبلقها وصورا، ويبقى اجلسد جثة 

وامليت كاحلي يف احلرمة بدليل أن من قصد جثة ميت ليأخذها من أوليائه فيناهلا بسوء من حرق :" امليت
جسد اإلنسان بعد مفارقة :" اجلثة بأاولذلك ميكن تعريف. 2"وإتالف جاز أن حياموا عنها بالسالح

.3"الروح اجلسد اليت مير ا اإلنسان نتيجة احلكم بوفاته يف عرف الطب والشرع 
ويف الفقه القانوين توجد جثة اإلنسان من اللحظة اليت يتوقف فيها جسمه عن الوجود بسبب 

.4"احلياة"فقدان أحد عناصره التكوينية 
ف اجلثة بأا جمموعة بقايا امليتة لإلنسان بأي شكل كان، وللموت مفهوم عاطفي أكثر منه وتعر

قانوين، ألنه يهدف إىل محاية ذكريات اإلنسان أو الشخص احلي بعد املوت، واملوت ال يضع حدا 
ويقترح الفقهاء بأن كلمة املوت جيب . حلماية اإلنسان، فحماية اإلنسان تبقى مستمرة حىت بعد وفاته

أما بالنسبة إىل عضو فإننا . عمل بشكل خاص لتحديد اية احلياة البيولوجية لإلنسان أو احليوانأن تست
.واجلثة تعين كل شخص غري حي وتشمل حىت األجنة واجلهيض. 5نستعمل مصطلحاً أخر كاإلتالف

جثة شخص ميت، ثبت بناء على اخلربة الطبية :" اجلثة بأابلحاج العريبويعرف الدكتور 
وقف مجيع مظاهر احلياة يف جسمه، وختتص بالتحقيق من ذلك جلنة طبية خمتصة ال يكون بني أعضائها ت

.  6"الطبيب أو األطباء الذين يعهد إليهم إجراء عملية النقل
وال يهتم الطب الشرعي بتعريف اجلثة، بقدر ما يتعرض هلا فيا يتعلق بعملية فحص اجلثة والقيام                

وفحص اجلثة يتم   . اجلثة من قبل احملقق أو الباحث اجلنائي والطبيب الشرعي         بالتشريح حيث يتم فحص   
يف املشرحة بعد موافقة اجلهـات       -الشرعي -ظاهرياً وداخلياً، وهذا األخري يتم من قبل الطبيب العديل        

. القضائية

.658.659.، ص1999أيب زيد القريواين، النوادر والزيادات، الطبعة األوىل، الد األول، كتاب اجلنائز، دار العريب اإلسالمي، -1
.98.97.هـ ص1418املقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، اجلزء األول، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، -2
لتصرف يف اجلثة يف الفقه اإلسالمي، حبث مقدم استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري والفقه رقية أسعد صاحل غرار، أحكام ا-3

.10.09.، ص2010والتشريع بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، 
. 188.املرجع السابق، صأمحد عبد الدائم، -4

5-AbdElhafid Ossoukin.« Ethique Biomédical».Edition. Dar El Charb 2000. p 1.
بلحاج العريب، معصومية اجلثة يف الفقه اإلسالمي على ضوء القانون الطيب اجلزائري والفتاوى الطبية املعاصرة، ديوان املطبوعات اجلامعية، - 6

70.69.، ص2007،اجلزائر
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ية أو  واجلسد امليت ال خيتلف ائياً عن اجلسد احلي على اإلطالق، ال مـن الناحيـة الـشكل                
واخلالف ببعض النقاط   ) خزعة قبل املوت وخزعة بعده      ( التشرحيية أو حىت من خالل فحص األنسجة        

.وكذلك من حيث نطاق احلماية الرتباط هذه األخرية باحلق يف احلياة. 1كتأدية الوظائف
نطاق إا احلياة؛ فإذا كانت هذه األخرية من شأا اإلعالن عن دخول الكائن احلي البشري يف

احلماية القانونية وبالتحديد احلماية اجلنائية، واستحقاق هذا الكيان وصف اجلسم البشري، فإن املوت 
اليت تصيب هذا اجلسم البشري وتشل مجيع الوظائف العضوية واحليوية فيه، هي وسيلة اإلعالن عن 

ر من احلماية اجلنائية هي وبالتايل ندخل يف نطاق آخ". باجلثة " ميالد كائن آخر، ويسمى هذا الكائن 
.احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان

إن ما ميكن مالحظته أن توقف مجيع مظاهر احلياة يف اجلسم البشري حيول وصفها إىل جثة على 
وجه احلقيقة، خاصة إذا دلّت اخلربة الطبية على ذلك، ونقيض ذلك أن وجود مظاهر احلياة ولو كانت 

يصدق عليها وصف -برهة بعده –األنسجة حية بعد مفارقة الروح اجلسد حياة جزئية كبقاء اخلاليا و
اجلثة بصفة حكمية، ألن مظاهر اجلسم البشري وهي احلياة ال تزال موجودة، وهذه املرحلة ميكن أن 
متتد إىل زمن طويل مع استعمال أجهزة اإلنعاش االصطناعي اليت حتافظ على التروية الدموية، ومن مث 

وية والنسيجية، وهذه الفترة هي أكثر ما يهمنا من محاية اجلثة، ألا املورد األساسي واملهم احلياة اخلل
اليت -ذكرى املتوىف–واملوفر ألكثر احللول يف جمال التدخالت الطبية احلديثة، فضالً عن اجلانب املعنوي 

.   تعترب مربراً حلصانة جثة اإلنسان
اجلثة للمبادئ القانونية حلماية اجلسم البشـري واملتعلقة ولكن نتساءل عن إمكانية استحقاق 

باحلصانة اجلسمانية أو املعصومية اجلسدية ؟ ونتساءل أيضا عن إمكانية وجدارة احلماية هلذه اجلثة، أم أن 
خروج الروح اليت جتمع كل معاين اإلنسان تؤدي إىل زوال كل محاية قانونية ؟

املطلب الثاين
ـاية اجلنائيةمشـول اجلثة باحلم

بعد التطرق إىل املقصود باجلثة من حيث تعريفها اللغوي واالصطالحي وفرزهـا عـن بقيـة                
وعلـى  . املصطلحات اليت قد تتشابه معها، أمكننا التعرض إىل مشول هذا الكيان املادي باحلماية اجلنائية             

ض املصاحل بعد فرزها وترتيبها يف      ذكر احلماية اجلنائية، فإن القوانني مهما كانت، تراعي احملافظة على بع          

. 01.صاملرجع السابق،فيصل عبد الرحيم شاهني، -1



الفصل األول                                                                مفهوم احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان

306

غري أن احلماية القانونية لبعض املصاحل حتتاج إىل إطار آخر يكفل هلـا             . سلم املصاحل والقيم االجتماعية   
.  وهذا ما تعين به احلماية اجلنائية.1احلماية األفضل، بواسطة عنصر اجلزاء أو العقاب

احلماية القانونية بل وأمهها قاطبة وأخطرها علـى        أحد أنواع   " فاحلماية اجلنائية بتعبري أدق هي      
كيان اإلنسان وحرياته، ووسيلتها القانون اجلنائي الذي قد تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقيق هـذه               

.2"احلماية، وقد يشترك معها يف ذلك فرع من فروع القانون تارة أخرى 
يماً ومصاحلاً أو حقوقاً بلغت من األمهية       فطبيعة القانون اجلنائي إذن ذو طبيعة محائية، إذ حيمي ق         

" ما ال ميكن لقوانني أخرى أن تضمن هلا احلد املطلوب من احلماية، لذلك يقال أن القانون اجلنائي مبثابة            
بـالنظر إىل   " جثة اإلنـسان    " ومن بني املصاحل اليت حظيت باعتناء املشرع اجلنائي         . 3"رجل الشرطة   

ية اليت جعلت منها مصدراً أو مادة أولية، فغدت احلماية القانونيـة قاصـرة              التداخالت الطبية واإلجرام  
.لوحدها يف غياب اجلانب اجلزائي

مث ) الفـرع األول    ( حناول يف هذا املطلب أن نيني حرمة اجلثة أو حصانتها يف كل من القانون               
). الفرع الثانـي( يف الفقه اإلسالمي 

الفرع األول
القانون حصانة جثة اإلنسان يف

يعترب مبدأ حصانة الكيان اجلسدي أو معصومية اجلسد من أعىت املبادئ اليت اسـتقرت عليهـا                
وهذا منـصوص عليـه يف      . القوانني؛ ألنه نابع من احلق اجلوهري املتمثل يف احلق يف السالمة اجلسدية           

يغفل املصريون القـدامى  التشريعات القدمية، السيما ما خيص مسؤولية األطباء عن أخطائهم املدنية، فلم  
. 4مبدأ التكافل اجلسدي، وال الشرائع العراقية وخصوصاً شريعة محو رايب، وكذلك احلال عند اإلغريق              

غري أا مل تكف إلقرار هذا املبدأ على وجهه األفضل، حيث مسح قانون األلواح اإلثين عـشر جبـواز                   
ه أو استرقاقه، وإن كان هناك عدد من الدائنني ومل  للدائن القيام مبمارسات قد تصل إىل قتل املدين أو بيع         

.       يتفقوا على بيع مدينهم فإن القانون ينص على تقطيعه إىل أجزاء

الذي يتميز بالشدة والقوة وهو جزاء ينال ،ك أن فروع القانون األخرى كالقانون املدين مثال يقرر جزاء غري أنه خيتلف عن اجلزاء اجلنائيذل-1
.08.صق،املرجع السابخريي أمحد الكباش، . الفرد يف حياته فيهدرها أويف حرياته فيسلبها، أما اجلزاء املدين ينحصر أثره على الذمة املالية للفرد

.07.خريي أمحد الكباش، املرجع السابق ص-2
.07.صنفس املرجع،–3
.7اهلامش 20.صاملرجع السابق، ، ...منذر الفضل، التصرف القانوين يف األعضاء البشرية-4



الفصل األول                                                                مفهوم احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان

307

غري أن نضج احلس القانوين الذي هذبته األخالق أظهر واجب احترام الكيان اجلسدي وغـدا               
، وبالتايل تقرر مبـدأ احلـق يف        1عذيباإلنسان حمترماً يف كيانه اجلسدي بعد القضاء على العبودية والت         

فالشريعة اإلسالمية حريصة علـى مبـدأ   . سالمة اجلسم الذي رمست أبعاده وحدوده الشرائع السماوية     
التكامل اجلسدي إذ حرمت الزنا واإلجهاض واالعتداء على اإلنسان بالقتل أو الـضرب أو اجلـرح،                

﴿ ولقد كرمنا بين أدم ومحلنـاهم يف الـرب          :ىلوجعلت اإلنسان مكرماً على مجيع املخلوقات، قال تعا       
.2والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنهم على كثري ممن خلقنا تفضيالً ﴾

على مبدأ حـصانة  3وتوجهت القوانني إىل إقرار هذا املبدأ، حيث نصت الدساتري الغربية والعربية  
تـضمن  :   " منه 32املادة  حيث جاء يف     1996الكيان اجلسدي، ومن بينها الدستور اجلزائري عام        

".الدولة عدم انتهاك حـرمة اإلنسان وحيظر أي عنف بدين أو معنوي أو أي مساس بالكرامة 
يعاقب القانون على املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلريات        :" منه على أنه   35ونصت املادة   

".على كل ما ميس سالمة اإلنسان البدنية واملعنوية 
نة الكيان اجلسدي على مستوى االتفاقيات الدولية وعلى سـبيل املثـال يف             وأزدهر مبدأ حصا  

السنوات األخرية انعقدت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وكرامة الكيـان البـشري يف مواجهـة               
واليت جاءت بالتوازي مع احلملة املتسارعة للعلوم الطبية،         4والطب،) علم األحياء   ( تطبيقات البيولوجيا   

يلتزم األعضاء يف االتفاقية حبماية الكيان اإلنساين وكرامته وهويته،         :" نصت يف املادة األوىل بأنه      حيث  
وأن تضمن لكل شخص وبدون متييز احترام تكامله وحقوقه وحرياته يف مواجهة تطبيقات البيولوجيـة               

". والطب 

.45-44.ص،أمحد عبد الدائم،  املرجع السابق-1
.70.سورة اإلسراء، اآلية-2
حتمي اجلمهورية الصحة باعتبارها حقاً أساسياً للفرد :" بالقول32يف املادة 27/12/1947غربية الدستور اإليطايل الصادر يف من الدساتري ال-3

لكل فرد احلق احلق يف احلياة ويف احملافظة على سالمته :" يف مادته الثانية بقوهلا9/3/1956ودستور أملانيا االحتادية سابقاً يف ."ومصلحة اجلماعة 
."وحرية الفرد مضمونة ال متس إال بناء على القانون

كل اعتداء على احلرية الشخصية أو حرمة احلياة :" بقوهلا57يف املادة 1971ومن الدساتري العربية دستور مجهورية مصر العربية الصادر عام 
ال تسقط الدعوى اجلنائية  وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم اخلاصة للمواطنني وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت يكفلها الدستور والقانون

تعىن الدولة بالصحة :" منه بأنه15يف املادة 11/11/1962والدستور الكوييت الصادر يف ". وتكفل الدولة تعويضا عادالً ملن يقع عليه االعتداء
وك نصر الدين، نقل وزع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة مر. اخل......"العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة

.93-92- 91.ص، املرجع السابق،...اإلسالمية، دراسة مقارنة، التطبيقات العملية 
1997اء من أفريل مت التوقيع على االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان وكرامة الكائن البشري يف مواجهة تطبيقات البيولوجيا والطب ابتد-4

رضا عبد احلليم عبد ايد، فلسفة . 1998دولة من بينها عشر دول يف الس األورويب ودخلت حيز التنفيذ يف يونيه 22ووصل العدد إىل 
امعة عني مشس، القاهرة، القواعد الدولية يف محاية جسد اإلنسان، حبث منشور يف جملة العلوم القانونية واالقتصادية، يصدرها أساتذة كلية احلقوق جب

.03.ص،2000،العدد األول، السنة الثانية واألربعون، يناير



الفصل األول                                                                مفهوم احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان

308

-أ:" ادة الثانية بأنـه   ، الذي نص يف امل    1وكذا اإلعالن العاملي للجني البشري وحقوق اإلنسان      
.لكل فرد احلق يف احترام كرامته وحقوقه، وبصرف النظر عن خصائصه وصفاته اجلينية

هذه الكرامة اليت تفرض على اجلميع عدم التقليل من شأن األفراد طبقاً لصفام اجلينيـة،                -ب
حماولة للتمييز بني وهي قاعدة جوهرية وال شك حيث تقطع كل       . 2"وأن حتترم صفام املنفردة وتنوعهم    

األفراد على حسب خصائصهم وصفام اجلينية، وبالتايل فمن غري املمكن لرب العمل أن يرفض تشغيل               
عامل لوجود بعض العيوب الوراثية، أو ترفض شركة التأمني إبرام عقود التأمني علـى احليـاة لـبعض         

.          األشخاص ذوي األمراض اجلينية
ح هل يقتصر تطبيق هذا املبدأ علـى اإلنـسان حـال حياتـه أم ميتـد                                                                                    والتساؤل الذي يطر  

يؤدي إىل اختالف احلكم ؟ "احلياة " إىل جثته بعد وفاته؟ أم أن غياب اجلوهر 
القدم بصفة مطلقة، غري أن تقـدم        يف الواقع أن احترام جثة اإلنسان فكرة وعقيدة سادت منذ         

العلوم اختزلت بعضاً منها، فأصبحت نسبية لتتالءم مع العصر، وفيما يلي نبني مبدأ احلصانة املطلقة جلثة                
: وذلك فيما يلي) ثانياً( مث احلصانة النسبية جلثة اإلنسان ) أوال(اإلنسان 

احلصانة املطلقة جلثة اإلنسان: أوالً
نسان كأا إحدى املزايا اجلوهرية للشخص، ويستمر هذا احلق بعد وفاته،           تظهر محاية جسم اإل   

وللشخص احلق يف احترام جثته باعتبارها من بقاياه اجلسدية، وأيضا كاحترام لذكراه ومشاعره وقيمتـه      
.الروحية والثقافية

بعض األشياء  وهذه اجلثة وإن مل تكن هلا اإلرادة يف التعيري عن عمل قانوين معني، لكنها حتتفظ ب               
من كرامة اجلسم، ألن اجلثة ترمز جلسم اإلنسان الذي ال ميكنه أن يعامل كأي شيء عادي أو كـأي                   
شيء مادي، حيث أن كل اإلجراءات اليت تتخذ ضده يف الفترة اليت لن يكون موجودا فيها تعاقب عليها           

. 3القوانني اجلزائية

اليونسكو ألن تدعو لعقد اتفاقية دولية حلماية اجلني البشري من خطر التقدم العلمي يف هذا يفدفعت أحباث االستنساخ األمم املتحدة ممثلة-1
مبتابعة 1993واليت أنشأا اليونسكو يف عام ) اللجنة الدولية لألخالق الطبية والبيولوجية  ( ت االجتاه، هذه الدعوة هي اليت بناء عليها قام

الدراسات واألحباث يف هذا اال وسبل توجيهها بعمل الدراسات الالزمة للسيطرة على هذه التقنيات وخصصت دورا الثالثة املنعقدة بتاريخ 
1996املزمع إصداره عن اإلعالن العاملي حلماية اجلني البشري، وبالفعل صدر هذا املشروع يف لدراسة املشروع1995سبتمرب 27-28-29

لعرضه على الدول األعضاء يف اموعة الدولية إلبداء الرأي واملالحظات حوله، ويف الدورة التاسعة والعشرون لليونسكو واملنعقدة يف باريس 
. 04املرجع السابق، صرضا عبد احلليم عبد ايد،.املشروع وأصبح ائياًتبنت اليونسكو هذا1997نوفمرب 11بتاريخ 

2 -« B- Cette dignite impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de réspecter leur
caractère unique et leur diversité » Art 2-B. La déclaration universelle sur Le génome humain et Le droits de
L’homme.

.18.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-3



الفصل األول                                                                مفهوم احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان

309

ة؛ ألا قيمة معنوية، على أساس أن حصانة        هذا وإن جثة اإلنسان كانت حتظى بالقدسية املطلق       
.1جثة اإلنسان تقوم على أساس احترام القيم األخالقية واملعنوية؛ أي تقوم على احترام ذكرى املتوىف

واستلهمت اجلثة هذه القدسية واحلصـانة املطلقة من الشعائر الدينية عبـــر احلـضارات،             
يس اية، وإمنا هي مرحلة أو اختبار جيـب أن          حيث يوجد إحساس عند كل احلضـارات أن املوت ل        

.2جيتازه الكائن املكون من جسد وروح عند وجوده على قيد احلياة
مث إن مفهوم األمور املقدسة كاجلنازات وقدسية القرب وفكرة االحترام الواجب للموت، فكـرة              

. 3موجودة عند كل احلضارات
ما قسم األشياء إىل أشياء تـدخل نطـاق التعامـل        وتأصيالً ملا استند إليه القانون الروماين عند      

القانوين، وأشياء خترج عن نطاق التعامل القانوين، فإن هذه األخرية ال يـستطيع األشـخاص إبـرام                  
االتفاقيات القانونية بصددها، ألا خارج نطاق التعامل، إما ألن طبيعتها تتعارض مع التعامل فيها؛ وإما               

افـى مع هذا التعامل، أو ألن حظر التعامل يرجع إىل تعليـق هـذه              ألن الغرض الذي خصصت له يتن     
األشياء باحلقوق اإلهلية، أو ما يسمى باألشياء املقدسة، واملقصود ـا يف القـانون الرومـاين املقـابر             

4.واجلنازات، وذلك يرجع إىل احلرمة اليت يتمتع ا الكيان اإلنساين عموماً واجلثة بشكل خاص

لقدسية يف القوانني حيث جرمت القوانني مجيع االنتهاكات الواقعة على جثـة            واستمرت هذه ا  
فاجلرائم الواقعة على اجلثة بشكل مباشر هي مجيع        . اإلنسان بصورة مباشرة أو اجلرائم الواقعة على املقابر       

تـدنيس  األعمال اليت يرتكبها اجلاين على اجلثة املخلة باالحترام املتوجب هلا، كأفعـال التـشويه أو ال               
واألعمال الوحشية والفحش، وإخفاء اجلثث واليت يهدف من خالهلا التنكيل والتمثيل، بـدافع احلقـد               
املكنون من طرف اجلاين أو ألغراض منفعية كأخذ األعضاء ألغراض االجتار ا، أو لألغراض الطبية، أو                

. استعماهلا يف حاالت الشعوذة والسحر أو أي عمل ينايف الشرع والقانون
-القـرب  –وأما اجلرائم الواقعة على القبور أو املدافن فإن اجلثة بعد أن تنتهي إل مثواها األخري                

تظل احلماية اجلنائية هلذه اجلثة، فيعاقب القانون على بعض االنتهاكات ال لكوا واقعة على اجلثة مباشرة    

1 - Diekens,R,les droit sur-le corps et le cadavre collaction de medecine légale et de texicologie medicale
ed,masson, et Ge, paris,1966,p184.

.187.ص،سابقالرجع امللدائم، أمحد عبد ا-2
.187.ص،نفس املرجع-3
.15.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-4
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القبور، ودفن أو إخـراج جثـة   وإمنا لكوا ختل باالحترام الواجب للموتى كهدم أو ختريب أو تدنيس          
. 1خفية، أو مجيع األعمال اليت يأىب النظام العام واآلداب العامة أن تكون املدافن حمالً هلا

إىل أن االحترام املتوجب للجسم البشري ال        1-1-16وأشار القانون املدين الفرنسي يف املادة       
.      2أسفر عن حرقها باحترام وتقديرينتهي مبوت الشخص بل ينبغي أن تعامل جثته أو رمادها الذي 

وفـي واالتفاقيات الدولية، نصت اتفاقية جنيف األوىل بشأن حتسني حال اجلرحى واملرضى من         
أفراد القوات املسلحة بأن من واجبات الدول حنو القتلى أو املوتى وباألخص بعد االشتباك يف القتـال،                 

ن القتلى، ومنع كل سبل االنتهاك اليت ميكـن أن تقـع           القيام بإجراءات من شأا التمكن من البحث ع       
. عليهم من تقطيع وسلب أو أي صورة من املعاملة غري اإلنسانية

وأقرت هذه االتفاقية أنه على األطراف املتنازعة أن يتفقوا على عقد هدنة أو وقـف إلطـالق                 
. 3النار، وبالتايل يصبح لكل من األطراف املتنازعة فرصة جلمع اجلثث

أضافت اتفاقية جنيف أنه قبل دفن اجلثث ال بد من فحصها من طـرف أشـخاص ميتـازون        و
مبهارات طبية بقصد إثبات الوفاة، ألنه قد يراود الشك يف إساءة معاملة اجلثث أو إخضاعهم للتجارب                

.الطبية اخلاصة بعلم اإلحياء
أوىل أنه جيب عدم انتهاك   فقرة   34وتضمن الربوتوكول اإلضايف األول التفاقية جنيف يف مادته         

رفات األشخاص الذين توفوا بسبب االحتالل أو أثناء االعتقال، وكذلك رفات األشخاص الذين توفوا              
. 4بسبب األعمال العدائية يف بلد ليسوا من رعاياه، كما جيب احملافظة على مدافن هؤالء األشخاص

وقانون 482إىل 478قانون العقوبات اجلزائري، ونص عليها قانون العقوبات اللبناين يف املواد . 160واملادة 154إل 150املواد - 1
.460وقانون العقوبات السوري يف املادة 374وقانون العقوبات العراقي 277ة العقوبات األردين يف املاد

2- «Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les
cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
16-1-1.  du Code civil
3 - «  Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l'entremise d'un Etat neutre ou d'un organisme
humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de zones
neutralisées destinées à mettre à l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes:
a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;
b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère
militaire pendant leur séjour dans ces zones ». Article 15 du Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre Adoptée par la Conférence Diplomatique pour l'élaboration de Conventions
internationales destinées à protéger les victimes de la guerre, réunie à Genève du 21avril au 12 août 1949
4 - « RESTES DES PERSONNES DÉCÉDÉES. 1. Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons
liées à une occupation ou lors d'une detention résultant d'une occupation ou d'hostilités, et ceux des personnes
qui n'étaient pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d'hostilités doivent être
respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, en tretenues et marquées comme il est
prévu à l'article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d'un
régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole ». Article 34. Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I)
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أنه قد جيعل اجلو والنظافـة والـصحة   واألصل العام يقتضي أن تدفن اجلثث يف قبور فردية، إال       
ويف كل األحوال جيب أن يبقى أحد نـصفي إسـطوانة حتقيـق             . الدفن اجلماعي العمل املالئم الوحيد    

واألصل كذلك أن حرق اجلثث حمظور يف القانون الدويل، لكن اتفاقية جنيـف وضـعت               . الشخصية
:استثناءات ميكن على إثرها حرق اجلثث لسببني

. هريةتوافر أسباب ق·
.1أسباب تتعلق بديانة املتوىف·

من ذات الربوتوكول على احلظر املطلق إلجراء التجارب اخلاصـة           1الفقرة   11لقد نصت املادة    
ومن ذلك إزالة األعضاء واألنسجة     ...) األسرى اجلرحى القتلى  ( بعلم األحياء، على األشخاص احملميني      

.2البشرية، ولو مبوافقته
من نظام روما األساسي، على أنه مـن االنتـهاكات          ) 10( ب  /2الفقرة   وتنص املادة الثامنة  

اجلسيمة اخلطرية للقوانني واألعراف السارية يف املنازعات الدولية املسلحة، ويف النطاق الثابت للقـانون              
الدويل، أن خيضع األشخاص املوجودين حتت سلطة طرف معاد للتشويه البدين، أو إىل أي نـوع مـن                  

.  3لعلمية أو الطبية اليت ال تربرها املعاجلة الطبيةالتجارب ا
ومن خالل ذلك كانت جثة اإلنسان حمل احترام وتقدير كبريين، وبصفة مطلقة وساد على إثر               

.ذلك االجتاه الفكري الذي يقوم على أساس احلصانة املطلقة جلثة اإلنسان
احلصانة النسبية جلثة اإلنسان: ثانياً

لعلمية احلديثة ذات األمهية البالغة قلبة شرسة على أعىت املبـادئ القانونيـة             أحدثت التطورات ا  
ويصدق هـذا الكالم على املرحلة اليت أعقبت       . واألخالقية، وهو مبدأ حصانة الكيان اجلسدي لإلنسان      

.4الثورة الصناعية يف العامل الغربـي، بتطور التقنيات الطبية يف النصف الثاين من القرن العشرين

.من اتفاقية جنيف األوىل17املادة -1
2- « Article 11. PROTECTION DE LA PERSONNE. 1. La santé et l'intégrité physiques ou mentales des
personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en
raison d'une situation visée a l'article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune
omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte
médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales
généralement reconnues que la Partie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances médicales
analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.
2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :
a) Des mutilations physiques;
b) Des expériences médicales ou scientifiques;
c) Des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les
conditions prévues au paragraphe 1. ». Article 11. Protocole additionnel aux Conventions de Genève.

.365.، ص2001،علي عبد القادر القهوجي، القانون الدويل اجلنائي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان-3
.01.صاملرجع السابق،محدي عبد الرمحن، -4
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قد أدى هذا األمر إىل أفول جنم مبدأ حصانة الكيان اجلسدي بصورته املطلقة اجلامدة، ذلك أن                ل
مبدأ عدم التنازل عن أي من مكونات اجلسم مل يكن ليتالءم مع التطور السريع يف اال الطيب واألحباث              

ملادي البشري، واحلفاظ   فكانت الضرورة تقتضي توفري احلد األدىن من االلتزام الواجب للكيان ا          . العلمية
. على القدر اليسري من الكرامة اآلدمية، بالتوازي مع ما يوائم هذه التقنيات احلديثة من تطور

فبعدما ساد مبدأ حصانة الكيان اجلسدي واعتبار اجلثة بشكل خاص خارج نطـاق التعامـل               
املتمثل يف احلياة، جعـل    القانوين، كان البد من تلطيف هذا املبدأ، ذلك أن غياب العنصر اجلوهـري             

.معاملة اجلثة ختتلف عن معامـلة اجلسـم البشري؛ ألا أصبحت جمرد كيان مادي أقرب إىل األشياء
إن ما يلحق باجلثة من محاية، إمنا يعود الرتباطها السابق بالكيان املعنوي، ومن مث مل يكن بالبعيد           

الدائرة يف نطاق التعامل، حبيث جيـوز بيعهـا         على البعض أن يتصور أن تكون اجلثة من ضمن األشياء           
. 1ألغراض طبية

يف حني مل يذهب البعض األخر إىل احلد السابق، ويكتفي جبواز هبة اجلثة للمعاهد العلمية فقط،                
. 2وأن مثل هذه اهلبة ال تتعارض مع كرامة اإلنسان، أو ما بقي منها

عتراف حبقـوق اإلنسان على جثته، فاإلنسان      غري أن الفقـه احلديث انتهى يف أغلبـه إىل اال        
ولذلك فإن الفرد له أن يرتب أوضاع ما بعد مماته حسب ما متليه عليـه               . سيد جسمه حىت بعد املوت    

. 3رغبته بل ومصاحله
يسمح قانوننا أن يكون الشخص سيد على جسمه حىت بعـد       " R.Savatier" كتب الفقيه   

ل مطلق، حبيث ميكنه فرض ذلك قانوناً فيما بعد علـى أقاربـه          املوت وميكنه أن حيدد مصري جثته بشك      
يستطيع :" 1889جويلية   3وأعلنت حمكمة النقض البلجيكية يف حكمها الصادر يف         . 4"وعلى اتمع 

الشخص الذي كان سيد جسمه خالل حياته التصرف حبرية جبثته يف الفترة اليت لن يكـون موجـوداً                  
.5"فيها

حريـة  " الفرنسي على مبـدأ      1899تشرين الثانـي  15ثة من قانون    لقد نصت املادة الثال   
يستطيع كل شخص بالغاً كان أم قاصراً مأذون له إذا كان يف حالة تسمح له بالوصـية                 : اجلنازة بقوهلا 

.85.صاملرجع السابق،محدي عبد الرمحن، -1
.85.، صنفس املرجع-2
.85.صاملرجع،نفس-3
4- R. Savatier ،زرع األعضاء البشرية، مشاكل قانونيةCah. Laennec ،1956 ،أمحد عبد الدائم، : مقتبس عن.24.، ص1رقم

.191.املرجع السابق، ص
.191.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق، ص: مقتبس عن. 1889جويلية 3حمكمة النقض البلجيكية يف -5



الفصل األول                                                                مفهوم احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان

313

". تنظيم شكل جنازته، خاصة ما يتعلق منها بإضفاء الطابع املدين أو الديين عليها، وكذلك شكل الدفن             
اس أن حيترموا رغبته ضمن احلدود التقليدية والنظام العام واألخالق احلميدة، ويف ضـوء            فيجب على الن  

. 1املصلحة االجتماعية
فالشخص هو السيد املطلق يف إدارة حياته حسب اعتباراته األخالقيـة والدينيـة والفلـسفية               

جيب أن يتحول االحترام    ويستطيع حىت بعد وفاته أن يفرض على اآلخرين احترام رغبته املتعلقة جبثته، و            
. الواجب للشخص إىل االلتزام بالشكل الذي يعطيه كل شخص للموت وملحقاته

ولكن لو نفترض أن الشخص تعهد بإعطاء جثته كطعام للحيوانات، أو أبرم عقد بيـع لبقايـا                 
.خالق العامة جسمه، فإن األمر سيكون خمتلفاً بالتأكيد وجيب اعتبار هذه الرغبة خمالفة للنظام العام واأل             

ال يستطيع املرء أن يطلب استعمال جسمه أو جثتـه          :" يف أطروحته    B.Duboكتب الفقيه الفرنسي    
إذا مسـح للفـرد   بشكل خمالف لكرامة اإلنسان؛ ألن حقوق الشخص على جثته سوف تفقد كل قوا   

.2"إبرام عقد لبيع جثته 
ع من االمتهان لكرامـة امليـت؛ إال أن     قد تؤدي الضرورة إىل التعامل مع اجلثة تعامال يظهر نو         

ذلك يعترب مشروعاً يف ظل الظروف احلرجة، وهو ما تقرره األعراف البحرية من إمكانية غطس جثمان                
مـن القـانون البحـري       431تنص املادة    .البحار يف البحر حالة تعذر دفنه وإعادة جثمانه إىل وطنه         

ي على منت السفينة    ـوإعادة جثمانه إىل وطنه إذا توف      يتحمل اهز مصاريف جنازة البحار    :" 3اجلزائري
.أو الرب أو اخلارج إذا كانت الوفاة على عاتق اهز

ويف حالة وفاة البحار على منت السفينة خالل الرحلة ومل ميكن دفنه وإعادة جثمانه إىل وطنه، 
". ف البحرية يف هذا االوجب على الربان، األمر بتغطيس جثمانه يف البحر مع مراعاة مجيع األعرا

لقد أباحت القوانني عمليات التشريح مبختلف أنواعه، ونشري يف هذا إىل القانون اجلزائـري             
الذي أجاز تشريح جثة اإلنسان فيما يتعلق باخلربة الطبية، وذلك باالستعانة باألطباء احمللفـني؛ ألجـل                

ون محاية الصحة وترقيتها بصراحة على جواز    من قان  198تشريح جثث املشتبه يف موم، ونصت املادة        
.تشريح اجلثث يف اهلياكل اإلستشفائية، بناء على طلب من السلطة العمومية يف إطار الطب الشرعي

.191.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق، ص-1
B. DUBO, La transplantation d’organes, étude de droit privé, thèse. Lille, 1978.-2

.192.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق، ص:مقتبس عن
املتضمن القانون البحري25/06/1998املؤرخ يف 98/05واملعدل واملتمم بالقانون رقم 23/10/1976املؤرخ يف 80-76األمر رقم - 3
.جلزائريا
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نصت وللضرورة العالجية أجازت القوانني عمليات استقطاع األعضاء من جثة اإلنسان حيث 
ال جيوز انتزاع األنسجة واألعضاء من األشخاص :" امن قانون محاية الصحة وترقيتها بقوهل164املادة 

كما أن القوانني املقارنة أباحت ...". املتوفيـن قصد زرعهـا إال بعد اإلثبـات الطيب الشرعي للوفاة
يف املادة 654-94عمليات نقل األعضاء من اجلثث، وعلى سبيل املثال ال احلصر القانون الفرنسي رقم 

671-71.
أن األصل أن اجلثة خارج نطاق التعامل القانوين، فهي شـيء غـري مـايل و ال      ومن هنا يتبني    

غري أن مبدأ عدم املساس جبثة اإلنسان يتراجـع  . يستطيع الشخص أن يبيعها أثناء وجوده على قيد احلياة   
ية مع حالة الضرورة والفائدة االجتماعية املتمثلة يف إنقاذ شخص، ألن االعتداء على اجلثة يكون أقل أمه               

وبعد تبيـان هـذه احلـصانة يف    . من تلك النامجة عن فقدان شخص حي أو تلف يف جسمه أو صحته      
.القانون يبقى لنا أن نتناول ذلك يف الفقه اإلسالمي

الفرع الثانـي 
حصانة اجلثة يف الفقه اإلسالمي

يقـصد  يف الشريعة اإلسالمية عرف مبدأ حصانة جثة اإلنسان يف صورة حرمة جثة اإلنـسان و       
حبرمة اجلثة، أن اإلنسان إذ ا مات فإنه مكرم عند اهللا تعاىل كما كان مكرماً عنده سبحانه وتعاىل حال                   
حياته يف الدنيا، ومن أجل ذلك أوجب اهللا سبحانه وتعاىل على املسلمني تكرمي بـدن امليـت بغـسله                   

.2وتكفينه والصالة عليه ودفنه
هو :" دنية إىل ما يفيد املقصود من حرمة امليت بقوهلاوقد أشارت جلنة الفتوى يف اململكة األر

ومن مظاهر تكرمي جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي تفضيله . 3"تكرمي امليت وعدم إهانته أو التمثيل به 
، )ثالثاً(، شرع تكفني وتغسيل ودفن امليت )ثانياً ( ، رعاية الشريعة للمحتضر )أوالً ( على سائر اخللق 

:وذلك فيما يلي) سادساً(، طهارة امليت )خامساً(، احترام امليت يف قربه)رابعاً(مثيل النهي عن الت
التفضيل على سائر اخللق: أوالً

ولقد كرمنا بين   :" كرم اهللا اإلنسان بعدة مزايا، وسجل هذا التكرمي يف القرآن الكرمي حيث قال            
نعمة العقل وخلقه يف أحسن صورة، قـال         ومن تلك املزايا التكرمية أن وهبه اهللا سبحانه وتعاىل        . 4"آدم

1- « Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou
scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat ». Art. L 671-7, Loi 94-654.

.12.ص،1989اهلدى اجلزائر، ة، احلكم اجلائز يف تشييع اجلنائز، دارحسن رمضان فحل-2
.87.ص،1999دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ،، الطبعة األوىلحكم تشريح اإلنسان بني الشريعة والقانونعبد العزيز خليفة القصار، -3
.70.سورة اإلسراء، اآلية-4
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، ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة يف األرض، ومجلـه           1"لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي       :" تعاىل
برسالة العلم والتبليغ، وأعلى شأنه بذلك عن مجيع املخلوقات، فاستحق االحترام وتعاىل عن اإلضرار به               

.والتشويه
محتضررعاية الشريعة لل: ثانياً

راعت الشريعة حق امليت وحرمته يف احتضاره، آمرة باإلحسان إليه ومعاملته مبا ينفعه يف قـربه             
بعد موته، وأول ذلك تعهده يف مرضه وتذكريه باآلخرة وأمره بالوصية والتوبة وأمر من حضره بتلقينـه              

جل للميـت وانتـهاكها     كما أن إنفاذ وصيته من أعظم احلقوق اليت جعلها اهللا عز و           .كلمة التوحيد
فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهللا مسيع            :" انتهاك حلرمته، واألصل منها قوله تعاىل     

كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصية للوالدين واألقـربني             :" ؛ وقوله تعاىل  2"عليم  
. 3"باملعروف حقاً على املتقني 

تكفني وتغسيل ودفن امليتشرع : ثالثاً
أوجبت الشريعة اإلسالمية تكفني وتغسيل ودفن امليت فال جيوز تأخري ذلك أو تطويله حفظـاً               

.لكرامته دلت على ذلك عديد املصادر
. 4؛ أي إدراجه يف الكفن ومواراته التراب اتفاقاً فيهمـا "وجيب كفنه ودفنه     ": جاء يف التسهيل  

املسارعة إىل جتهيزه إذا تيقن موته؛ ألنه أصون لـه وأحفـظ لـه مـن     ويستحب"ويف الشرح الكبري   
.5"التغيري

إين ألرى طلحة قد حدث :" كما أن كرامة امليت تعجيله؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
.6"فيه املوت، فآذنوين به وعجلوا، فإنه ال ينبغي جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله 

، 7"وغسله فرض على الكفاية، ولو غريقاً كالصالة والدفن" لبهجة الورديةوجاء يف منظومة ا
. وجيب املبادرة ذه الفروض على الفور بعد العلم مبوته

.04.التني، اآليةسورة -1
. 181.سورة البقرة، اآلية-2
.180.سورة البقرة، اآلية-3
،الد الثالث، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية للكتاب، دار ابن حزم،الشيخ مبارك علي بن أمحد التميمي، التسهيل، الطبعة األوىل- 4

.642.ص،2001
.308.ص،1983،سي، والشرح الكبري، اجلزء الثاين، دار الكتاب العريب، بريوت، لبناناملقدهمشس الدين ابن قدام-5
.196.رواه أبو داود، كتاب اجلنائز، باب التعجيل باجلنازة، وكراهية حبسها، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص-6
اجلزء الثالث، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ،دية ، الطبعة األوىلاإلمام الشيخ زكريا بن حممد األنصاري، الغرر البهية يف شرح البهجة الور-7

. 216-215.ص. 1997
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أسرعوا باجلنازة، فإن تكن صاحلة فخري تقدموا إليه وإن تك سوى ذلك " : يف خرب الصحيحني
.2"وتعجيل التجهيز إال لغريق أو حنوه :" لهويف كتاب السيل اجلرار قو. 1"فشر تضعونه على رقابكم 

والكالم يف الدفن يف بيان وجوبه، فالدليل على وجوبه توارث الناس ":وقال الكساين يف بدائعه
.3"من لدن آدم صلوات اهللا عليه إىل يومنا هذا، مع النكري على تاركه 

رت لقول النيب صلى اهللا عليه ومن األدلة على حرمة امليت وختليد ذكراه القيام للجنازة إذا م
مررنا : وعن جابر رضي اهللا عنه قال".إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا حىت ختلفكم أو توضع ":وسلم

إذا ":إا جنازة يهودي فقال: جبنازة، فقام هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم وقمنا به، فقلنا يا رسول اهللا
يع هذه الفروض وأحكام التعامل مع اجلثة بعد املوت يتبني ومن خالل تشر.4"رأيتم اجلنازة فقوموا 

. التكرمي واالحترام املتوجب للميت وللجثة يف ذاا
النهي عن التمثيل: رابعاً

تناولت الشريعة اإلسالمية مسألة املساس حبرمة املوتى ضمن أحكام اجلهاد وما جيب يف احلروب 
فقد جاء يف تسهيل املسالك أن . بتغيري مظهرها أو مواصفااوما حيرم كالتمثيل بالقتلى أو تشويه جثثهم 

أن ميثّل بالعدو بعد الظفر به والقدرة عليه، وال جيوز أن يعبث به وال أن يقطع وسطه بالسيف أو ":املثلة
ويف البناية شرح اهلداية؛ املثلة من مثّلت بالرجل أمثّل به مثالً، ومثلة أذا سودت وجهه أو .5"...يديه
. 6ت أنفه أو ما شابه ذلكقطع

فعن 7.وقد جاءت النصوص بتحرمي كسر عظم امليت والنهي عن إيذائه، والنهي عن وطء قربه
. 8"كسر عظم امليت ككسر عظم احلي " : عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

.42.رواه النسائي، كتاب اجلنائز والسرعة باجلنازة، الد الثاين، اجلزء الرابع، املرجع السابق ص-1
.337.صالنشر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ال توجد سنة الشوكاين، كتاب السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، اجلزء األول، -2
.318.ص،1982اجلزء اخلامس، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ،الكساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية-3
.441.ع السابق، صرواه البخاري، كتاب اجلنائز، باب من قام جلنازة يهودي، الد الثاين، املرج-4
.1106.الشيخ مبارك علي أمحد التميمي، التسهيل، الد الرابع، املرجع السابق، ص-5
،2000الد السابع، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ،حممود بن أمحد بن موسى بن احلسني، البناية شرح اهلداية، الطبعة األوىل-6

.109.ص
19.حبث منشور على االنترنت موقع ملتقى البحث العلمي، صيد، التشريح اجلثماين والنقل والتعويض اإلنساين، بكر بن عبد اهللا أبو ز-7

2010http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=867:               املوقع/10/12:تاريخ االطالع
ود، اجلزء الثاين، شركة مكتبة ومطبعة اأيب داود، سنن أيب د. م هل ينتكب ذلك املكانرواه أبو داود، كتاب اجلنائز، باب احلفار جيد العظ- 8

.208.، ص2003مصطفى البابلي احلليب وأوالده، مصر، 
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وحىت قتلى الكفار، وى عن وألجل هذا أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يوارى كل ميت التراب 
1.املثلة؛ أي عن التمثيل جبثة ميت أو قتيل ولو قتل قصاصاً أو قتل يف صفوف الكفار

وال اعتبار يف اإلسالم للعمر يف حرمة اجلثة وال مكان للوظيفة االجتماعية؛ ألن اإلسالم يكرم 
نني الذي مل تنفخ فيه الروح لكونه جثة الشاب اليافع والشيخ الطاعن يف السن، بل أنه يكرم حىت جثة اجل

وبالتايل ال جيوز العبث والتالعب أو التجارة باألجنة مبا ينايف مقاصد الشرع . أصل اآلدمي ومادته
2.والكرامة اآلدمية اإلنسانية

: فعن بريدة عن أبيه قال. وحكم التمثيل بالقتلى ينفصل عن مسألتني، األصل فيها عدم اجلواز
ى اهللا عليه وسلم إذا أمر أمرياً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى اهللا ومن معه من كان رسول اهللا صل

أغزوا باسم اهللا ويف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا أغزوا وال تغلوا وال تغدروا ":املسلمني خرياً، مث قال
ر ثابت يف القصاص؛ أي واالستثناء جواز التمثيل إذا كان من قبيل املعاملة باملثل، وهو أم.3"وال متثلوا 

وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري ":معاقبة ارم مبثل ما فعل، ولقوله تعاىل
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب ":وأيضاً قوله تعايل،4"للصابرين 
ثّل املشركون جبثة محزة رضي اهللا عنه، وأقسم الرسول أن وقد نزلت اآلية األوىل عندما م.5"الظاملني 

ميثل بسبعني من املشركني انتقاما له، فرتلت اآلية تبيح له العقوبة باملماثلة فقط؛ أي التمثيل بواحد من 
.املشركني، مث تبين أن الصرب وعدم التمثيل أفضل عند اهللا فصرب الرسول ومل ميثل بأحد

من مثّل بذي روح مث مل ":روى اإلمام أمحد. نسان حترم بكل ذي روحوكما حترم املثلة باإل
.7"لعن اهللا من مثّل باحليوان":وقال صلى اهللا عليه وسلم. 6"يتب مثّل اهللا به يوم القيامة

ويتبني من هذه األحكام واليت تدخل ضمن أخالقيات التعامل يف احلروب مقدار حرمة اجلسد 
يل ا، رغم أن القتل من مقتضيات احلروب، فإذا كان مينع التنكيل البشري، حيث ينهى عن التمث

.106:صاملرجع السابق،، ....بلحاج العريب، معصومية اجلثة يف الفقه اإلسالمي -1
.106.نفس املرجع، ص-2
السري، باب تأمري األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغريها، اجلزء الثاين عشر، املرجع السابق، رواه مسلم، كتاب اجلهاد و-3

.73.ص
.126.سورة النحل، اآلية-4
.40.سورة الشورى، اآلية-5
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ال أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، فهارس أحاديث وآثار مسند أمحد بن حنبل، اجلزء الثاين، -6

. 1042.، صالنشرتوجد سنة
الدارمي، سنن الدارمي، دار الكتب العلمية، اجلزء الثاين، ال توجد سنة النشر، . رواه الدارمي، كتاب األضاحي، باب النهي عن املثلة باحليوان-7

.83.ص
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بالقتلى يف احلروب فمن باب أوىل ال جيوز يف حالة السلم، كما ت الشريعة عن املثلة باحليوان، فمن 
.باب أوىل ال جتوز املثلة باإلنسان

احترام امليت يف قربه: خامساً
ى حرمة بالغة، إذ متنع كل فعل مهما كانت درجة تضفي الشريعة اإلسالمية على قبور املوت

بساطته يؤدي إىل انتهاك حرمتها، فيشمل النهي اقتعاد القبور ووطؤها وحنوها، فعن أيب هريرة رضي اهللا 
ألن جيلس أحدكم على مجرة، فتحرق ثيابه فتخلص إىل ":عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

1."قربجلده، خري له من أن جيلس على 

ألن أطأ على ":وأما وطأ القبور فعن أيب هريرة رصي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ى الرسول صلى اهللا عليه " وروى الترمذي عن جابر قال .2"مجرة أحب إيل من أن أطأ على قرب 

النعال ممنوع واملشي على القبور ب،3"وأن توطأ ... وسلم أن جتصص القبور وأن يكتب عليها 
.4فازدرائهما وتغيري رمسهما وإذهاب قرارها ممنوع من باب أوىل

؛ أي كامليت ولو كان "كهو "؛ أي القرب ندبا "وليحترم كهو "جاء يف منظومة البهجة الوردية 
.5وحيرم نبش القرب إال لضرورة شرعية. حياً احتراما له

.جيوز نقل امليت إىل قرب آخرإذا ضاق مسجد وأريد توسيعه وكان إىل جانبه قرب،·
.6إذا ضاق املكان لدفن ميت آخر واضطر لدفنه يف قرب آخر·

. 7"وإن تيقن أن امليت قد بلى وصار رميماً جاز نبش قربه ودفن غريه فيه " وجاء يف املغين 
ن وإذا كان قد كف. وميكن نبش القرب إذا كان يف ملك الغري، إذا أراد مالك األرض إخراجه من القرب

.8مبال الغري من غري إذنه، وإذا دفن مع امليت ماال له قيمة

ورواه أبو داود، كتاب اجلنائز، باب يف كراهية . 59.القرب، الد الثاين، اجلزء الرابع صرواه النسائي، كتاب اجلنائز، التشديد يف اجللوس على -1
.213.القعود على القرب، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص

ململكة العربية حممد بن طاهر املقدسي، ذخرية احلفاظ املخرج على احلروف واأللفاظ، الطبعة األوىل، الد الرابع، دار السلف، الرياض، ا-2
.1929.، ص1996السعودية، 

.368.رواه الترمذي، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف كراهية جتصيص القبور والكتابة عليها، اجلزء الثالث، املرجع السابق، ص-3
.371.370.الشوكاين،كتاب السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، اجلزء األول، املرجع السابق، ص-4
، 1997زكريا بن حممد األنصاري، الغرر البهية يف شرح منظومة البهجة الوردية، الطبعة األويل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، -5

. 317.ص
.85.ص،1989،حسن رمضان فحلة، احلكم اجلائز يف تشييع اجلنائز، دار اهلدى، اجلزائر-6
.391.اين، املرجع السابق، صموفق الدين بن قدامى، املغين، اجلزء الث-7
.85.حسن رمضان فحلة، املرجع السابق، ص-8
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واخلالصة أن القرب هو املثوى األخري لإلنسان، وهو مأواه وموطنه، فاقتضى أن يكون مصاناً من 
كل عبث وعدوان وإهانة، حيث ال يرضى اإلنسان يف حال حياته أن تنتهك حرمة مرتله، فإن امليت 

. استقل يف بيت آخر فوجب احترامه ولو مع الفارق بينهماعند وضعه يف قربه يكون قد
طهارة امليت: سادساً

جاء يف . بالنسبة جلثة اإلنسان فالراجح يف املذاهب الفقهية أا طاهرة خالفاً لبقية امليتات
على املشهور كما استظهره ابن رشد، وعبر عنه يف بيانه بالصحيح، " والطاهر ميتة اآلدمي:" التسهيل

تأىب " ولقد كرمنا بين آدم " ختاره عياض ومجاعة من العراقيني؛ ألن تغسيله وإكرامه كما يف آيةوا
املسلم ال ينجس ال حياً :" فعن أيب عباس رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال. تنجيسه

.1"سبحان اهللا املسلم ال ينجس": ويف رواية أخرى" وال ميتاً 
عياض عن بعض املتأخرين التفرقة، فينجس الكافر وال ينجس املسلم وقصر ويف التوضيح ذكر

واألظهر يف الفقه املالكي أن امليت . قال وأما الكافر فال خالف يف جناسته،بعضهم اخلالف على املسلم
ولو كان كافراً طاهر، وأن ما انفصل عنه حياً أو ميتاً طاهر كذلك، ويف الصحيح عند احلنابلة أن 

.2دمي طاهر حي أو ميت، ومقابل الصحيح أنه ينجس باملوت ويطهر بالغسلاآل
ال يراد به النجاسة احلسية املادية اليت تتصل باألبدان، 3"إمنا املشركون جنس "وأما قوله تعاىل 

ا هلم قلوب ال يفقهون " وهذا لقوله تعاىل 4بل النجاسة املعنوية الروحية اليت تتعلق بالقلوب والعقول،
وعلى الرغم من هذه األحكام إال أن حجم اإلضرار باجلثة وباخلصوص مع اكتشاف التدخالت . 5"

الطبية اليت تطاهلا كبري، لذا وجب تقييد األمر وإقرانه مبواجهة جنائية ملواجهة كافة االنتهاكات وحلمل 
.الناس على احترام هذه النصوص بالتفصيل التايل

ورواه مسلم، كتاب احليض، الدليل على أن .93.رواه البخاري، كتاب اجلنائز، باب غسل امليت ووضوئه، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص-1
.67.املسلم ال ينجس، اجلزء الرابع، املرجع السابق، ص

.66-65.مبارك علي ابن أمحد التميمي، اجلزء الثاين، املرجع السابق، صالشيخ-2
.28.سورة التوبة، اآلية-3
.174.، املرجع السابق، ص...اج العريب، معصومية اجلثة يف الفقه اإلسالميبلح-4
.179.اآليةسورة األعراف، - 5
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املطلب الثالث
نائية ملخالفة احلظر القانوين ملبدأ حصانة جثة اإلنساناملواجهة اجل

بصرف النظـر عن احلماية املدنيـة اليت تنجر عن انتهاك حصـانة جثــة اإلنسان، نتيجـة             
، فإن هناك محاية جنائية هلذا اجلسد اخلايل من الروح،          1لألضرار املعنوية اليت تصيب عائلة أو أسرة املتوىف       

اإلنسان، عناية بالغة يف القانون اجلنائي يف إطار محاية حرمة املـوتى أو جثـة                حيث اعتىن املشرع جبثة   
ما : اإلنسان من التشويه والتدنيس، وقبل بيان أو التفصيل يف ذلك ينبغي اإلجابة على التساؤالت التالية              

ـ  ). الفرع األول( هو حمل احلماية اجلنائية يف االعتداء على اجلثث؟          شرع و ضمن أي تقسيم صـنف امل
اجلرمية الواقعة على جثة اإلنسان؟ وبعبارة أوضح هل تصنف اجلرمية الواقعة على جثة اإلنـسان ضـمن               

).الفرع الثاين( جرائم األشخاص أم جرمية من جرائم األموال ؟ أم أا جرمية خاصة ؟ 
الفرع األول

حمل احلماية اجلنائية يف االعتداء على جثة اإلنسان
ندنا يتوجه إىل الكافة بتكليف ويعززه جبزاء إمنا يقصد بذلك املوازنة بني            أن املشرع يف الغالب ع    

مصلحتني فيضفي على إحدامها احلماية وخيلع عن سواها هذه احلماية، ومرد ذلك أن القانون اجلنـائي                
قانون معياري، ألن قاعدة التجرمي ليست إال نتيجة لصراع القيم االجتماعية من أجل احتالل املرتبة اليت               

.2حتظى بعناية املشرع
أمـا  . فقاعدة التجـرمي يف شق احلكم منها ترسم السلوك اإلجرامـي وتبني اين عليه املباشر            

اين عليه غري املباشر يف كل جرمية هو اتمع صاحب احلق العام يف احملافظة على املصلحة العامة، وهو                  
وبإسقاط هذه األحكام على قاعدة    . 3روح النص  ماال تشري إليه قاعدة التجرمي صراحة وإمنا يستشف من        

تبني اين عليه املباشر، الذي هـو  -أي قاعدة التجرمي   -التجرمي املتعلقة جبثة اإلنسان، فإن يف سطورها        

ر املعنوي؛ هو الذي ال يصيب املال، وإمنا يصيب الشعور والعاطفة أو الكرامة أو الضرر الذي يصيب أسرة املتوىف هو الضرر املعنوي، والضر-1
عامر أمحد القيسي، مشكالت املسؤولية الطبية املترتبة . الشرف، فهذا الضرر يلحق مبا يسمى اجلانب االجتماعي أو املعنوي للشخصية اإلنسانية

.156.ص،2001لدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الدار العلمية ا،على التلقيح الصناعي، الطيعة األوىل
يرى البعض أن األضرار املعنوية املترتبة على االعتداء على كرامة وذكرى امليت ال توجب التعويض، ألن اإلنسان يفىن باملوت وتنتهي شخصيته 

ض، إال أن هذا الرأي أنتقد، ذلك أن األموات وإن كانوا ال يشعرون باالعتداء، فال يربر ذلك رفض قانوناً، ومن مث ال تلحقه أضرار موجبة للتعوي
التعويض لألحياء من أهلهم وأقارم ما داموا قادرين على إثبات الضرر، ونظراً خلطورة االعتداءات على األموات سايرت أحكام القضاء الرأي 

. 163.ص،1992، مقدم سعيد، نظرية التعويض عن األضرار املعنوية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر. القائل بالتعويض عن األضرار املعنوية
بتعويض سيدة عما حلق ا من أضرار معنوية، نتيجة عرض جثة زوجها بعد تشرحيه 1962يناير11نصت احملكمة اإلدارية يف باريس يف 

.174.اهلامش84.ص،محدي عبد الرمحن، املرجع السابق. بطريقة غري الئقة، حيث عرضت بغري غطاء كامل
.50.ص،2000أمحد جمحودة ، أزمة الوضوح يف اإلمث اجلنائي ، اجلزء األول، دار هومه، اجلزائر، -2
.44.ص،1996،رمسيس نام، نظرية التجرمي يف القانون اجلنائي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر-3
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. حرمة املوتى ملا حيدثه من أضرار خاصة، باعتباره اعتداء على ذكرى امليت، واالحترام املتوجب للموتى              
املباشـر هو اتمع حيث أن اجلرمية الواقعة على جثــة اإلنسان تؤدي دائمـاً إىل              أما اين عليه غري     

.االستنكار والرفض الشديدين من طرف اتمع، الذي يضار من املساس بإحدى عناصره
ويعترب البعض أن اجلرائم املاسة واملخلة مببدأ حصانة جثة اإلنسان، تشكل يف األسـاس جـرائم          

.تمع يضار من هذا االعتداء بشكل كبري؛ ألن ا1اجتماعية
-صاحب التشريع اجلنائي اإلسالمي -" عبد القادر عودة  " وما يدعم هذا الرأي ما يشري إليه        

بأن االعتداء على رفات األموات أو جثثهم ال يعترب جرمية واقعة على امليت، وال يعترب اين عليه، وإمنـا        
ات باعتبـارها شيئاً حمترماً لدى اجلماعة، وتعاقب الشريعة اإلسالمية         حيـرم االعتداء على رفات األمو    

. 2مرتكبها باعتباره معتدياً على حرمة األموات أو حرمة املقابر
مييز القانون بني اجلرائم الواقعة على جثة اإلنسان بصورة مباشرة، وبني اجلرائم الواقعـة علـى                

ائم الواقعة على املوتى واملقابر، يتبني الفارق بينهما، حيـث          املقابر، وباستقراء النصوص املتعلقة باجلر    
مجيع األعمال اليت يرتكبها اجلـاين علـى جثـة          : ميكننا تعريف اجلرائم الواقـعة على اجلـثة بأا      

اإلنسان، واملنصوص عليـها يف القانون كأفعال التشويه أو التدنيس، واألعمال الوحشية والفحش،            
دف من خالهلا إما التنكيل والتمثيل، بدافع احلقد املكنون من طرف اجلـاين             وإخفاء اجلثث واليت يه   

للميت، أو ألغراض منفعية كأخذ األعضاء ألعراض االجتار، أو اسـتعماهلا يف حـاالت الـشعوذة                
.والسحر، أو أي عمل يتم بشكل ينايف الشرع والقانون

-القـرب  –بعد أن تنتهي إىل مثواها األخري       أما اجلرائم الواقعة على القبور أو املدافن، فإن اجلثة          
تظل احلماية اجلنائية هلذه اجلثة من أي اعتداء، سواء االعتداء على القرب، أم على اجلثة بأي شكل كانت،                  
فيعاقب القانون على هذه اجلرمية باعتبارها ماسة باملدافن، ال لكوا واقعة على اجلثة مباشرة، وإمنا لكوا   

لواجب للموتى، وأحياناً يؤدي ارتكاا إىل اإلضرار باجلثة، كهدم القبور أو ختريبها، أو             ختل باالحترام ا  
.القيام بدفن اجلثة أو إخراجها خفية

إن أكثرية القوانني تصنف هذه اجلرائم ضمن انتهاك اجلثث، وهو تعبري أدق من تعـبري بعـض                 
لقرب واجلثث والقانون املصري الذي يستعمل      التشريعات، كالقانون الفرنسي الذي يستعمل تعبري انتهاك ا       

مصطلح انتهاك حرمة القبور واجلبانات أو تدنيسها؛ ألنه قد ينتج يف الواقع من هذه املـصطلحات، أن                 
.القانون مل يرد أن حيمي سوى القرب بالذات

.69.ص،لتصرف القانوين يف األعضاء البشرية، املرجع السابقمنذر الفضل، ا-1
.ص1986اجلزء األول، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ،عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، الطبعة الثانية-2

399.
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إلنسان قالوا بعدم قبول هذا التفسري، ألن بقايا ا        -رونييه غارو -إال أن شراح القانون الفرنسي    
هي بالتأكيد ما أراد القانون أن حيميها من كل انتهاك؛ ألن انتهاك اجلثمان ميكن أن يرتكب ليس فقـط    

.1بعد الدفن، بل أيضاً مبجرد لف اجلثة بالكفن وقبل وضعها يف الكفن
ختتلف اجلرائم الواقعة على جثة اإلنسان عن اجلرمية الواقعة على اإلنسان احلي، على اعتبـار أن                

ذه األخرية تدخل ضمن جرائم األشخاص؛ ألن جرمية القتل يشترط فيها أن يكون اإلنـسان حيـاً،                 ه
وبالتايل فإن نصوص القتل تنحسر إذا كان الشخص ميتاً، ما مل نعترب الشروع املستحيل قي القتل جرمية                 

وجتدر املالحظة . يةوكذلك األمر يف جرائم اإليذاء الواقعة على السالمة البدن        ). الستحالة احملل (أشخاص  
أن األعمال الواقعة على اجلثة، قد تكون مرادفة جلرمية القتل أو قد تكون هذه األفعال يف غري ما جرمية،                   

.فيتعني علينا التفرقة بني جرمية تدنيس أو تشويه جثة اإلنسان، والتمثيل باجلثة بعد القتل
يث السلوك اإلجرامي الواقع على اجلثة أو       إن التمثيل باجلثة بعد القتل يتشابه إىل حد بعيد من ح          

األعمال الوحشية اليت تقع عليها، حيث ميكن تصوره يف تقطيع بعض األجزاء أو األعضاء من اجلثة، أو                  
.عرضها بصورة مهيبة، أو بطريقة حتط من قدر صاحبها أو تشويهها

وحشية وقـسوة    كما أن كل من اجلرميتني تكشف عن مدى ما تنطوي عليه نفسية اجلاين من             
.يستحق بسببها تشديد العقوبة

وتشري كذلك إىل الرغبة اجلاحمة للجناة، بالتشهري باين عليه، باالستهزاء بـه وبأسـرته وذوي       
غري أن جرمية تـشويه أو       1.قرباه وأصدقائـه، عن طـريق تقطيع اجلثة، والعبث ا تنكيـال واحتقاراً         

:ثة بعد القتل يف النقاط التاليةتدنيس اجلثة، ختتلف عن التمثيل باجل
يعترب التمثيل بعد القتل ظرفا مشددا جلرمية القتل، إال أن هذا الشرط ال يتـوافر إال إذا تـدخل                    -1

وليس هذا فحسب، بل    . بسلوك إجرامي إجيايب بعد القتل، أو إزهاق روح اين عليه         ) القاتل(اجلاين  
.2لتمثيل باجلثةجيب توافر نية اجلاين؛ أي أن تنصرف إىل ا

يف جرمية التدنيس أو التشويه جلثة اإلنسان، ال فرق بني أن تكون اجلثة ملقتول أو لشخص ميت                  -2
موتاً طبيعياً، ويف احلالة اليت تكون اجلثة ملقتول، جيب أن تتم أفعال التدنيس والتـشويه أو األفعـال                  

فإذا ارتكب اجلاين فعل القتـل  . الوحشية من طرف شخص آخر غري اجلاين أو شريك يف هذه اجلرمية 
بينما لو وقعـت األفعـال      . ومثّل باين علية بعد القتل، فإنه يسأل عن جرمية قتل بصورا املشددة           

. 287.ص،املرجع السابق-ة رونيه غاروللعالم-موسوعة قانون العقوبات العام واخلاصلني صالح مطر، -1
.330.ص،نفس املرجع- 1
.331-330.ص،علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم اخلاص، املرجع السابق- 2
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املشار إليها سابقاً من طرف شخص آخر غري القاتل، فإنه يسأل عن جرمية تدنيس أو تـشويه جثـة      
.اإلنسان

م ذلك بعد القتل، فإذا كانت األفعال املطابقة للتمثيـل          وفيما يتعلق بالتمثيل باجلثة، جيب أن يت      
وأمام هذه التفرقة نود أن نـنب تـصنيف         . قبل القتل كنا بصدد جرمية قتل، باستعمال الطرق الوحشية        

:اجلرمية الواقعة على جثة اإلنسان يف إطار تقسيمات اجلرائم فيما يلي
الفرع الثانـي

انتصنيف اجلرمية الواقعة على جثة اإلنس
الذي ميكن تضمينه للجرمية الواقعة على جثة اإلنسان، أو إشكالية           1يثور التساؤل عن التصنيف   

التكييف القانوين للتصرفات غري املشروعة الواقعة عليها، فهل ميكن تصور اجلرمية الواقعة عليها ضـمن               
)ثانياً( ة ؟أم أن اجلرمية الواقعة على جثة اإلنسان جرمية خاص) أوالً(جرائم األموال ؟ 

تصنيف االعتداء على جثة اإلنسان ضمن جرائم األموال: أوالً
حناول فيما يلي أن نبني إمكانية تصنيف اجلرمية الواقعة على جثة اإلنسان ضمن جرائم األمـوال          

. يف كل من القانون والشريعة اإلسالمية

لدولية الواقعة على جثة فضال عن تصنيف اجلرمية الواقعة على اجلثة يف القوانني اجلنائية، فإنه يف جمال القانون الدويل ميكن تصنيف اجلرمية ا- 1
احلرب وفاة بعض الذين يقعون يف براثينها، فإنه من املتصور أن أن من نتائج أو آثار اإلنسان، حيث تكيف وفق عديد الفقهاء إىل جرمية حرب ذلك 

لى جثة اإلنسان جرمية حرب، حال خمالفة اخل وبالتايل تعترب اجلرمية الواقعة ع...تقع انتهاكات خطرية ضد القتلى، التشويه، التنكيل، احلرق، التقطيع
.القواعد املنظمة للمعاملة السلمية للقتلى

يف مجيع األوقات وعلى األخص بعد االشتباك يف القتال، يقوم أطراف الرتاع دون تأخري جبميع :" من اتفاقية جنيف15املادة تنص 
م من السلب وسوء املعاملة، وضمان العناية املناسبة م، والبحث عن جثث اإلجراءات املمكنة، للبحث عن اجلرحى واملرضى ومجعهم ومحايته

".القتلى ومنع تلفها
مقدم يف " "إتش وين أليوت"عرب فقهاء القانون الدويل على أن اجلرمية الدولية الواقعة على جثة اإلنسان تعترب جرمية حرب، فقد ذكر

ن اجليش األمريكي أمام الكامريا للتشهري جبثتني لعدوين، حيث شوهد وهو حيمل رأسني قطعا وقف رقيب م1967أنه يف سنة "اجليش األمريكي
من جثتني، وأظهرت التقارير أن اجلنود األمريكيني يقطعون اآلذان وأصابع املوتى، فاعترب العمل هذا نقيضاً لكل سياسة، وأدىن من املعايري الدنيا 

.رب، وخرقا صارحا التفاقيات جنيفلألخالق، وانتهاكاً لقوانني وعادات احل
أن النظام العراقي باإلضافة إىل قيامه بأعمال اإلبادة اجلماعية، واستعمال السالح الكيماوي ضد أبناء اجلنوب " منذر الفضل"ويشري الدكتور 

رتكب جرمية ختزين السالح الكيماوي يف جبرمية انتهاك حرمة املوتى، حيث ا1991العراق، وتسبب يف تسميم األهوار وجتفيفها، قام أيضا عام 
.قبور النجف وكربال، وهي من اجلرائم الدولية اليت جيب حماسبة املسؤولني عنها

، حيث يواجه اجليش الروسي اامات بارتكاب "الكشف عن اجلرائم الروسية يف الشيشان" مقاالً بعنوان BBC ARABICولقد نشرت 
جرائم على جثث املقاتلني وأوضحت أن الكثري من اجلثث مثل ارتكبوات بعض الصور، أن املقاتلني الشيشان جرائم حرب يف الشيشان حيث أظهر

منذر الفضل، إبادة اجلنس البشري واجلرائم الدولية يف كردستان وجنوب . ربطت يف أسالك شائكةا، فبعضها قطعت آذاا، والبعض اآلخر
مستخرج من اإلنترنت . 26/07/2002عن إبادة اجلنس البشري يف العراق املنعقد يف جامعة لندن بتاريخ والعراق حبث مقدم إىل املؤمتر العاملي

//www.9neesan.com/docs/doc.13 html.:http:املوقع
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I.اعتبار اجلثة حمل جلرائم األموال يف القانون
اجلثة ال ميكن أن تكون مشمولة باحلماية اجلنائية بالنـصوص اخلاصـة جبـرائم              إن األصل أن    

:األموال، وذلك لألسباب التالية
إن اإلنسان حياً أو ميتاً ال ميكن أن يكــون حمالً ممكناً ومشروعـاً للمعامالت املالية، فاإلنسان                -1

موال جيب فيها أن يكون احملل الذي تقـع  ليس ماالً ال يف الشرع وال يف الطبع وال يف العقل، وجرائم األ   
.1عليه اجلرمية ماالً، كما يف جرمية السرقة، والنصب واالحتيال، وخيانة األمانة

إن اإلنسان ال يصلح أن يكون حمالً للسرقة، ألن اإلنسان بعد إلغاء نظام الرق مل يعد يـصلح ألن                    -2
وعليه فإن خطف طفل أو اختطاف فتاة ال        . ءيكون حمالً للسرقة؛ فهو ليس شيئاً، بل هو صاحب األشيا         

يعترب سرقة، كما أن حقوقه املرتبطة بشخصيته كحريته وعرضه وشرفه، ال تصلح أن تكون موضـوعاً                
.2للسرقة

أن اجلثة تعترب من األشياء؛ ألن جتردها من احلياة جيعل هلا حكـم األشـياء، ولكـن    3ويرى البعض 
ا النتفاء عنصر آخر، وهو أن تكون اجلثة مملوكة ألحد، واجلثـة            وصف السرقة ال ميكن أن يطلق عليه      

وبالتايل ليست من األموال اليت يتوارثها األقـارب؛      -على حنو ما سنبينه الحقاً     –ليست مملوكة ألحد    
أي فليس ألقارب املتوىف أي حق من احلقوق، سوى احلقوق املعنوية، أما اجلثة ذاا فهي ليـست مـن           

د عليها احلقوق املالية، ولذلك تبقى خارج نطاق احلماية اجلنائية بواسطة نصوص جرائم             األشياء اليت تر  
. 4االعتداء على األموال

يربر نفر آخر من الفقهاء عدم إمكانية محاية جثة اإلنسان باجلرائم املختصة حلماية األموال، علـى                 -3
أو حنوه أمراً خمالفاً للنظـام العـام واآلداب   لذا يعترب التصرف باجلثة بالبيع. أساس أا غري قابلة للتملك    

فال حيق للشخص أن يطلب مقابالً مالياً جلسمه أو حلياته، من أجل مصلحة مادية أثناء حياته أو                 . العامة
وال جيوز لشخص أن يضحي جبسمه أو حياته من أجل مصلحة مادية أثناء حياته أو بعد مماته،         . بعد مماته 

5.قبل أسرته؛ ألن هذا يتناىف والنظام العام واآلداب العامةسواء منه شخصياً أو من 

.32.عبد احلميد إمساعيل األنصاري، املرجع السابق ص- 1
- .641.ص،1978مصر،وعات اجلامعية،حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم اخلاص، دار املطب2

.672.ص،علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم اخلاص، املرجع السابق- 3
.161-160.ص،حسين عودة زعال، املرجع السابق- 4
.161.صنفس املرجع،- 5
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هذا االجتاه، حيث يرى بعدم اعتبار اجلثة ماالً، فقد ذهب يف إحدى             1ولقد أيد القضاء املصري   
قراراته إىل عدم إمكانية وقوع السرقة على اجلثة، فال ميكن أن تكون حمالً يرد عليها االختالس يف جرمية                  

منا يعاقب على جرمية انتهاك القبور أو جرمية إخفاء جثة القتيل، حسب التكييـف القـانوين                السرقة، وإ 
2.للفعل الذي قام به اجلاين

أما األكفان واحللي الذهبية وغريها من األشياء اليت اعتاد الناس سابقاً على وضعها مع املـوتى                
الستيالء عليها، ويشكل ذلك جرمية االعتداء      لغرض إكرامهم، فال جيوز العبث ذه األشياء، وال جيوز ا         

.3)سرقة األكفان(على األموال 
فإذا كان األصل أن اجلثة رغم كوا من األشياء، ال ميكن أن ترد كمحل جلرمية االعتداء علـى            
األموال، لألسباب السابقة الذكر، فإن الفقهاء أوردوا استثناء لذلك، حيث ميكن أن تصري اجلثة حمميـة                

نائياً ضمن النصوص اخلاصة جبرائم األموال، ويكون ذلك إذا أودعت اجلثة يف متحف، أو أحتفظ ا                ج
لدى هيئة لتجري عليها التجارب العلمية، أو احتفظت ا إحدى املؤسسات التعليمية؛ ألن اجلثة يف هذه           

املستأنسة اليت حيوزها    احلالة أصبحت مملوكة جلهة أو مؤسسة، قياساً على حيازة احليوانات املتوحشة أو           
.4أي شخص، فتعترب من األموال املباحة

أن اجلثة حبسب األصل ميكن أن تكون حمال جلرائم االعتداء على األموال، نظرا ملنقولية اجلثة، إال             
أن السبب الذي جيعل القانون ال يعاقب بعقوبة السرقة على اجلثث املدفونة يف املقابر، هو أن هذا الشيء                  

نقول ليس مملوكاً، فإذا أودعت اجلثة يف متحف، ميكن أن تكون حمالً جلرائم االعتداء علـى األمـوال        امل
5.كالسرقة والنصب وخيانة األمانة

فتكون جرمية سرقة إذا كان أخذ اجلثة اختالساً على غري إرادة اين عليه وتكون جرمية نـصب        
ين بإرادة انـي عليه، غري أن التسليم يكون نتيجة االحتيال          وخيانة أمانة، إذا كان تسليم اجلثة إىل اجلا       

.يف جرمية النصب، أو إذا كان تنفيذاً لعقد من عقود األمانة كالوديعة والعارية يف حالة خيانة األمانة
وترى بعض التشريعات بإمكانية احلماية اجلنائية للجثة من السرقة، أو التلف أو االستعمال ولو              

مي دون املوافقة املشروطة ممن له احلق يف إبدائها، أو كان الشخص القائم بالتشريح أو نقـل                 لغرض عل 
.األعضاء غري مصرح له بالقيام ذه العمليات

.161.ص،حسين عودة زعال، املرجع السابق: مقتبس عن. 1936نقض مصري سنة - 1
.161.ص،حسين عودة زعال، املرجع السابق–2
.161.صنفس املرجع، -3
.162.ص،نفس املرجع- 4
.302.حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق ص- 5
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من سرق أو :" على أنه478ومن هذه التشريعات قانون العقوبات اللبناين، حيث جاء يف املادة        
شهر إىل سنة إذا حصلت السرقة بقصد إخفاء املـوت أو       أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب باحلبس من         

".الوالدة فمن شهرين إىل سنتني
يعاقب كل من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له            " منه بأنه    480ونصت املادة   

".احلق على أخذ اجلثة أو تشرحيها أو على استعماهلا بأي وجه آخر
منه إىل محاية 460ون العقوبات السوري، حيث ذهب يف املادة ومن بني التشريعات كذلك قان  

من سرق أو تلف جثة كلها أو بعضها عوقب باحلبس من شهر إىل سـنة وإذا               :" اجلثة من السرقة بقوهلا   
".حصلت السرقة بقصد إخفاء املوت أو الوالدة فمن شهرين إىل سنتني

جرمية السرقة اليت تقع على األموال، ويـرى  ويبدو أن سرقة اجلثة هي جرمية خاصة، ختتلف عن   
البعض أن إطالق لفظ السرقة على اجلثة ال يعين إمكانية أن تكون اجلثة حمالً للسرقة، بالرغم من كوـا      

.ومل يشر القانون اجلزائري إىل لفظ السرقة فيما يتعلق باجلرائم املاسة باجلثة أو املدافن. 1من األشياء
يف هذا الصدد علينا أن نبني أن اجلثة كأصل عام ال ميكن أن تكون حمالً جلرائم               ومهما يكن فإننا    

األموال كالسرقة، إال إذا أودعت لدى متحف أو مؤسسة ألغراض علمية أو تعليمية، حيث تـتالءم يف                 
لة أو  هذه احلالة مع الشروط الواجبة يف جرمية السرقة وحيث تعترب اجلثة إذ ذاك شيئاً منقوال مملوكاً للدو                

وبالتايل يصح أن يقع عليها وصف قانوين آخر جلرائم األموال، كالنصب بتـوفر عنـصر               . جلهة خاصة 
وحال كون اجلثة ال ميكن أن تشمل       . االحتيال وجرمية خيانة األمانة، بتوافر الشروط اخلاصة ذه اجلرمية        

ة مشول اجلثة باحلمايـة اخلاصـة   فيثور التساؤل عن إمكاني_ فيما عدا االستثناء املذكور _ ذه احلماية   
.باألموال يف الفقه اإلسالمي

II.اعتبار اجلثة حمل جلرائم األموال يف الفقه اإلسالمي
تطرق فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل إمكانية مشول اجلثة باحلماية اجلنائية ضمن جرائم األمـوال،              

ثة اإلنسان من البشاعة، إال أن الفقهاء قالوا        واستنكروا فظاعة اجلرم الواقع على اجلثة، ورغم أن سرقة ج         
وقد يبدو األمر حمرياً، إذ يتعجب اإلنسان ألول وهلة، إذ كيف يقال بقطع اليـد  . مبنع القطع ملن يسرقها 

يف ربع دينار أو ثالثة، أي بقليل من املال، وال يقال بسرقة جثة اإلنسان، مع أا أعز وأغلى من أنفـس          
2هل يا ترى ال تساوي جثة اإلنسان أي شيء يف نظر اإلسالم ؟اجلواهر وأغالها ؟ ف

05.اهلامش164.حسين عودة زعال، املرجع السابق ص- 1
.40.ص، 1982، مصر، لكتبعبد الفتاح حممد أبو العينني، عقوبة السرقة يف الفقه اإلسالمي، دار ا- 2
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يتعني علينا الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية لإلجابة عن هذه األسئلة، لنبحث عن نـور               
:يبني لنا حكم هذه القضية

ها وال  لو كانت اجلثة ال تساوي شيئا يف نظر اإلسالم كما قد يتصور، ملا أمر بتغسيلها وال تكفينـ                  -1
الصالة عليها، بل وال دفنها، فهذا إن دل على شيء، إمنا يدل على تكرمي اإلنسان ميتاً مثلما هو مكـرم         

.حياً
إن عقوبة السرقة وهي قطع اليد تكون عند سرقة مال، وجثة اإلنسان ليست مبال وال هي مقومـة                   -2

.باملال، وهو السبب الرئيسي يف منع القطع
، إذ  1ء منع القطع لسرقة اإلنسان احلر، سواء كان صغرياً أم كبرياً ماعدا املالكية            ولقد أكد الفقها  

قالوا بإجياب القطع لسرقة الصيب غري املميز، ووافقوا اجلمهور يف منع سرقة البالغ والصيب املميز، وتعليل                
.2ع لسرقة جثة امليتالفقهاء منع القطع بسرقة اإلنسان احلر الذي يتمتع باحلياة، نفس تعليلهم مبنع القط

ومن هنا يتبني أن منع القطع لسرقة جثة اإلنسان، ال ينبعث عن تقليل من شأن هذه اجلثة، وإمنا                  
هو يف احلقيقة ينبعث من تكرمي، فلو قلنا بإجياب القطع القتضى األمر أن تكون اجلثة مقومـة باملـال،                   

.3﴿ٍٍولقد كرمنا بين آدم﴾:ل تعاىلقا. والتقومي املايل للجثة ينايف الكرامة اإلنسانية
وعلى كل فإن احلكم مبنع القطع ال يلغي سلطة احلاكم بإنزال أشد العقاب باجلاين وذلك عن طريق                 
التعزير، الذي ميكن أن يصل إىل القتل؛ ألن احلاكم مطالب مبنع الفساد، فإن مل يزل الفساد إال بالقتـل،     

.4وجب القتل شرعاً
الشريعة يف جرمية سرقة الكفن، حيث أنكر البعض أن يكون سـرقة موجبـة              و اختلف فقهاء    

للحد، واعتربه البعض اآلخر سرقة موجبة للحد، وجيب القطع فيها مىت توافرت الشروط
فأما الرأي األول فهو رأي أبو حنيفة وحممد، حيث قال بتعزير من سرق األكفان أدباً، وال شيء عليـه               

:لة التاليةغري هذا، واستدلوا باألد
".ال قطع على املختفي : " يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم-1

قال مالك يف الصيب واألعجمي الذي ال يفصح، أما إذا سرقا من حرزمها أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزمها -1
موطأ اإلمام جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر اخلضريي السيوطي الشافعي، تنوير احلولك شرح على. وغلقهما فليس على من سرقهما قطع 

.672.ص،مالك، املرجع السابق
.41.ص،عبد الفتاح حممد أبو العينني، املرجع السابق- 2
.70.سورة اإلسراء، اآلية- 3
.34. 33.ص،عبد الفتاح حممد أبو العينني، املرجع السابق-4
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قالوا أن السرقة مشتقة من املسارقة، ومن مث فال يكون الفعل سرقة، إال مبسارقة عـني املـسروق،               -2
.1وهذا ما ال يتوفر يف سرقة الكفن

.ينتفع به مثل ما ينتفع بلباس احليإن الكفن مال تافه؛ ألن الطباع السليمة تنفر من ذلك؛ وألنه ال-3
كما أن يف مالية الكفن قصور، والقصور فوق الشبهة، والشبهة تدرأ احلد، ومن مث فالقـصور أوىل                 

.2بالقول بعدم جواز القطع
إن الكفن ليس مملوكاً ألحد، فهو ليس مملوكاً للميت؛ ألن امليت ال ملك له؛ وهو لـيس ملكـاً                    -4

.3امليت وجتهيزه مقدم على حق الورثةللورثة؛ ألن تكفني
.4قالوا أن الكفن ليس فيه حرز، فهو ليس حرزاً بنفسه، فال حيفظ فيه األموات عادة-5
أي -أتى مروان بقوم خيتفون :" استندوا كذلك مبا رواه عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال            -6

.5"فضرم ونفاهم والصحابة متوافرون-ينبشون القرب
أما الرأي الثاين فهو رأي األئمة مالك وأمحد والشافعي، ومعهم ابن يونس من أصـحاب أيب                و

حنيفة، فريون قطع سارق الكفن، وهو مذهب احلسن والشعيب والنخعي وداود ومحاد وعمر ابن عبـد                
".من نبش قطعناه : " قال صلى اهللا عليه وسلم6.العزيز

، فوجـب   7هو أنه سرق ماالً متقوماً باملال، يف حرز مثلـه          ويرى هذا الفريق أن سبب القطع،     
فكل ما يباع ويشترى فهو مال متقوم باملال، يقطع بسرقته، وعليه   . 8القطع به اعتباراً بسائر أنواع احلرز     

.باعتبار أن القرب هو املكان املعد للموتى) القرب(فالكفن مال مسروق، وهو يف حرز مثله 

الد الرابع، دار الكتب ،قائق شرح كرت الدقائق، الطبعة األوىلفخر الدين عثمان بن علي الزيلغي احلنفي، حتقيق أمحد عزو عناية، تبيني احل- 1
.32.ص،2000لبنان، ،العلمية، بريوت

.69.ص،الكساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الد السابع، املرجع السابق- 2
.603-602.ص،عبد القادر عودة، اجلزء الثاين، املرجع السابق- 3
.27.ص،2000لبنان، ،الد السابع، دار الكتب العلمية، بريوت، د بن موسى بن احلني، البناية شرح اهلداية، الطبعة األوىلحممود بن أمح- 4
.69.ص،سابقالرجع بدائغ الصنائع، املالكساين، - 5
.27.ص،أمحد بن موسى بن أمحد ، املرجع السابقبنحممود : مقتبس عن- 6
للشيء بذاته دون سواه، فاحلظرية تعترب حرز مثل للشاة، واصطبل يعترب حرز مثل للدابة، والبيت يعترب حرز مثل للنقود هو املعد : حرز املثل-7

.واألثاث
فهو ما يعترب حرز ألي شيء كاإلسطبل حىت يعترب حرز الدابة والشاة أو األثاث واختلف الفقهاء يف القطع فيه، فالراجح ما قال به : أما حرز النوع

عبد اخلالق النووي، جرائم السرقة، منشورات املكتبة العصرية، صيدا . مة الثالثة، مالك والشافعي وأمحد وبعض فقهاء احلنفية من العربة بالعرفاألئ
.17-16.صالنشر،، بريوت، لبنان، ال توجد سنة 

.32.ص،فخر الدين عثمان بن علي الزيلغي، املرجع السابق- 8
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، فإنه على ملك امليت، إذا كان له أو ملك للورثة؛ ألن األصل أن امليـت ال                 أما ملكية الكفن  
.1يزول ملكه، إال على ما مل يعد يف حاجة إليه، أما الكفن فهو يف حاجة إليه

" والكفن الشرعي هو ما مر يف اجلنائز، فإنه حمرز بالقرب للعادة، فيقطع سارقه لعموم اآليـة                       
أما الزائد عن الكفن الشرعي بأن زاد على مخسة أثواب، أو دفـن معـه غـري           .2"والسارق والسارقة   

.3الكفن، فليس حمرزاً بالكفن
وميكن أن يكون الكفن الزائد حمالً للسرقة، وحمرزاً بالقرب إذا كان القرب يف بيت، فإنه يكون حمرزا     

فن السنة، أو تـرك يف تـابوت،   ويقال أن الكفن يقطع منه ما كان مشروعاً، فإذا كان أكثر من ك           . به
فسرق التابوت أو ترك معه طيب أو ذهب أو فضة أو جواهر مل يقطع بأخذ شيء منه؛ ألنه ليس بكفن                    

.4مشروع، فالترك فيه تضييع وسفه، فال يكون حرزاً وال يقطع سارقه
تصنيف االعتداء على جثة اإلنسان ضمن اجلرائم اخلاصة:رابعاً

نظر الشريعة اإلسالمية والقانون، ال ميكن أن تنفصل عن اجلـرائم املتعلقـة              إذا كانت اجلثة يف   
جبرائم األشخاص بشكل بديهي؛ ألن هذه اجلرائم يكون احملل شخصاً حياً، إما أن تزهق روحه أو ميس                 

ضمن جرائم األموال عنـصراً      -حبسب األصل  -وإذا كانت اجلثة ال ميكن أن تدخل      . يف سالمته البدنية  
.رات السابقة الذكر، واملتعلقة مبنقولية اجلثة، وماليتها وملكيتهالالعتبا

كما أن الشريعة اإلسالمية تأىب نصوصها أن تكون اجلثة ضمن اجلرائم الواقعة علـى األمـوال                
.حممية، فإن هذه اجلثة تتميز حبمـاية خاصة، وبواسطة نصـوص خاصة

اقفها من االعتداء على اجلثة، فالبعض منـها اعتربهـا     واجلدير بالذكر أن التشريعات اختلفت يف مو      
.جرمية خاصة، والبعض اآلخر مل حيم اجلثة بأية نص قانوين، إال يف حدود معينة

فمن التشريعات اليت اعتربا جرمية خاصة، القانون اجلزائري، ونعين باجلرائم اخلاصة، اجلـرائم             
واليت نص عليها قانون العقوبات اجلزائري يف القسم الثاين من           اليت أقرا قوانني العقوبات حلماية اجلثة،     

الفصل اخلامس من الباب األول من الكتاب الثاين من اجلزء الثاين حتت عنوان اجلرائم املتعلقـة حبرمـة                  
واليت تعترب   6مكرر 160باإلضافة إىل املادة     154إلـى  150املوتى واملدافن يف أربعة مواد من املادة        

.ة باالعتداء على رفات الشهداء ومقابرهمجرائم خاص

.603.ص،در عودة، اجلزء الثاين، املرجع السابقعبد القا: مقتبس عن- 1
.38.اآليةسورة املائدة، - 2
.249-248.ص،زكرياء بن حممد األنصاري، الغرر البهية يف شرح منظومة البهجة الوردية، اجلزء التاسع، املرجع السابق- 3
.29.ص،حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد، املرجع السابق- 4
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كل من دنس أوشوه جثـة أو  :" بأنهقانون العقوبات اجلزائري153ومثال ذلك نصت املادة 
وقع منه عليه أي من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من         

". دج 2000إلـى 500
منه على جرمية    277لعقوبات األردين، حيث عاقبت يف املادة       ومن التشريعات كذلك قانون ا    

. انتهاك حرمة امليت باحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد عن عشرين دينار
وميثل هذا االجتاه نصوص قـانون      . أما البعض األخر فقد انسحب متاما تاركا هذه اجلثة دون محاية          

اقب على انتهاك حرمة املقابر، ومل يراع اجلثة ومل يعطها محاية من حلظة موته              العقوبات املصري الذي يع   
إىل حلظة دخوله القرب، وعند دخوهلا القرب تعود هلا احلماية ال على أساس محاية اجلثة يف ذاا؛ بـل ألن                    

.1هذا االعتداء يشكل جرمية انتهاك حرمة القبور
اصة الواقعة على جثة اإلنـسان، وباسـتقراء النـصوص    حناول يف هذا البند أن نبني اجلرائم اخل     

املتعلقة حبرمة املوتى واملدافن يف قانون العقوبات اجلزائري يتبني أن هذه اجلرائم تتمثل يف جرائم واقعـة                 
.على اجلثة، مث جرائم واقعة على املدافن

I.  اجلرائم الواقعة على اجلثة
من قانون العقوبات اجلزائري وهي      154و   153وهي اجلرميتني املنصوص عليهما يف املادتني       

.على التوايل جرمية تدنيس أو تشويه جثة اإلنسان، وجرمية إخفاء اجلثة
جرمية تدنيس أو تشويه جثة اإلنسان.1

كل من دنس :" من قانون العقوبات اجلزائري بقوهلا153وهي اجلرمية املنصوص عليها يف املادة      
...".ليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحشأو شوه اجلثة أو وقع منه ع

ويتمثل الركن املادي هلذه اجلرمية، يف األفعال املنصوص عليها يف قانون العقوبات وهي أفعـال               
.التدنيس والتشويه واألعمال الوحشية والفحش

فالتدنيس يشمل كل األعمال اليت تؤدي إىل تلويث اجلثة، وجعلها يف صورة تدل علـى عـدم              
فالتدنيس ال يصل إىل درجة التشويه، والقيام بأفعال الوحشية حيث يتم ذلك بتقطيع اجلثة أو               . االحترام

.بعض أعضائها، أو عرضها بصورة مهيبة

.30.ص،1988، مصر،ي أبو عامر، عبد القادر القهوجي، القانون اجلنائي، القسم اخلاص، الدار اجلامعيةحممد زك-1
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أما أفعال الفحش وهي األفعال املادية اليت تشترط يف جرائم االعتداء على العـرض إلشـباع                
فيها أن يكون من تقع عليه حياً، فإن جامع اجلاين امرأة            غري أن هذه األفعال يشترط    . 1الرغبات اجلنسية 

توفيت منذ وقت يسري، وحصوله بذلك على إشباع جنسي كامل، ال يعد مرتكباً جرمية اعتداء علـى                 
.2العرض، وإمنا هو اعتداء على حرمة امليت؛ ألن احلياة اجلنسية ال تكون إال لألحياء

األموات، فهناك من يرى بأن وطء األموات يعترب زنا، ويطبق   ولقد تناول فقهاء الشريعة مسألة وطء     
عليه كافة نصوص جرمية الزنا، فإذا وطئ شخص ميتة، فعليه احلد من أحد الوجهني، وهو رأي األوزعي     

:ويستدل هذا الفريق مبا يلي
.ةيعترب وطء األموات زنا؛ ألنه وطء يف فرج آدمية ميتة، ووطء آدمية ميتة كوطء آدمية حي-أ

إنه أعظم ذنباً وأكثر إمثاً، ذلك أن وطء آدمية امليتة، يشتمل على فعلـني أو جـرميتني، ارتكـاب     -ب
.3الفاحشة باإلضافة إىل هتك حرمة امليتة

.يرى مالك أن إتيان ميتة يف قبلها أو دبرها حال كوا غري زوج، حيد واطئها اللتذاذه بذلك-ت
وج زوجته امليتة، فإنه ال حد عليه، كذلك إدخال امرأة ذكر ميت            غري أن مالك يستثين حالة وطء الز      

غري زوجها، فال حتد فيما يظهر لعدم اللذة كالصيب، وال جيب عليها الغسل، وإن كان جيب عليها الغسل     
يف وطء البهيمة، مع أا ال حد عليها، فإذا كان بعض ما يوجب الغسل، ال يوجب حدا، فأوىل مـاال                    

.4يوجب ذلك
" الشرح الكبري "ويرى فريق آخر من الفقهاء أن وطء األموات ال يعترب جرمية زنا، فقد جاء يف                

، "الوجه الثاين ال حد عليه، وهو قول احلسن وقول أبو بكر، وذا أقـول ألن وطء امليتـة كـال وطء     
:ويستدل أنصار هذا الرأي مبا يلي

.وطءإن عضو امليتة مستهلك، وبالتايل فإن وطء امليتة كال·
إن وطء امليتة أمر تعافه النفس وال تشتهيه عادة، وبالتايل فال حاجة إىل الزجر باحلد عن الوطء؛                 ·

.5وألن احلدود شرعت للزجر

حممد رشاد متويل، جرائم االعتداء على العرض يف القانون . مواقعة املوتى ميثل شذوذاً جنسياً ألنه إرضاء الشهوة اجلنسية بطريقة ختالف الطبيعة-1
.181.ص،1989ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،ة الثانيةاجلزائري واملقارن، الطبع

02.ص،سابقالرجع املحممد رشاد متويل، - 2
.186.، صمشس الدين ابن قدامى املقدسي، الشرح الكبري، اجلزء العاشر، املرجع السابق- 3
.126.ص،لسابقعبد الباقي ابن يوسف بن أمحد بن حممد الزرقاين، الد الثامن، املرجع ا- 4
.186.ص،مشس الدين ابن قدامي املقدسي، الشرح الكبري، اجلزء العاشر، املرجع السابق- 5
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غري أن أنصار هذا الرأي، ال يتركون الفعل دون عقاب ليفر منه اجلاين، بـل يوجبـون يف ذلـك                    
.1التعزير

يت فيما مل يشرع فيه احلد أو القصاص  لتتالءم مع ظـروف      والتعزير هي عقوبات غري حمددة، تأ     
وتؤدي هذه العقوبة وظيفتها يف احلد من جرمية وطء . كل جاين، وهو ما يتناسب مع مبدأ تفريد العقاب      

. األموات، ألا ميكن أن تصل إىل القتل
تشويهها ومتزيقها، وإذا كان القانون قد توىل جترمي تدنيس اجلثث، وحرقها يف غري ما استثىن، أو         

.فإن الشريعة اإلسالمية اهتمت جبثة اإلنسان وحرمت تقطيعها لغري غرض صحيح وال مصلحة راجحة
ولقد أكدت الشريعة اإلسالمية مبدأ حرمة جثة اإلنسان حياً أو ميتاً، وهي احلرمة ذاـا الـيت                 

غرض كان سداً لذريعـة أن  جعلت البعض يستنكر أشد االستنكار أخذ األعضاء منها أو تشرحيها ألي            
تصبح اجلثة مرتعاً لألهواء، فيستخدم جلد امليت بعد سلخه ودبغه وتسوى مـن مجـامجهم التحـف،                 

.وتعرض يف املعاهد يف التحف الزجاجية لرياها الطلبة وكل هذا يرفضه العقل اإلنساين
جلـد اآلدمـي    واستنكر الفقهاء التساؤل عن إمكانية طهر جلد اآلدمي بالدبغ؛ أي هل يطهر             

.بالدبغ أم ال؟ فاستنكر أشد االستنكار أن يدبغ جلد اآلدمي أصالً
فإذا كان الداعي إيل حترمي البعض أي عمل من شأنه املساس باجلثة، ولو كان ذلك ألغـراض                 

وحترم هذه األعمال مراعاة ملشاعر . صحيحة فإنه من باب أوىل حيرم تقطيع اجلثث أو تشويهها لغري ذلك      
ويلزم من ينتهك حرمـة امليـت       . اء من أقاربه وذويه فال يتعدى عليه بشق أو كسر أو غري ذلك            األحي

بوجوب القصاص على من جرح ميتـاً أو كـسر          " وقال بعض الفقهاء    . بضمان حق أسرته يف حرمته    
عظمه دون مسوغ شرعي لعدم تعلق أحكام القصاص باحلي، يف حني ذهب البعض اآلخر إىل أن كسر                 

.2"ال يوجب القصاص، ألن القصاص إمنا هو بني األحياءعظم امليت
أما يف اجلانب القانوين فلم حياول القانون الفرنسي تعريف األفعال املادية اليت متس باالحترام 

أن اجلرم يرتكب بعدة طرق عرب ) رونييه غارو( املتوجب للموتى، ويرى بعض شراح القانون الفرنسي 
.نزع اجلثث من مكاا

oعرب تعرية اجلثث من أجل سرقة املالبس  .
oمن أعضاء امليت 3عن طريق الضرب أو قطع أي.

.354.ص،عبد القادر عودة، اجلزء الثاين، املرجع السابق- 1
.103.، املرجع السابق، ص...بلحاج العريب، معصومية اجلثة يف الفقه اإلسالمي-2
.289-288.ص،الد السابع، املرجع السابق-للعالمة رونيه غارو-قانون العقوبات العام واخلاصموسوعةلني صالح مطر،  -3
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جيب أن تكـون ككوـا       -ال ميكن تعدادها   -إن كل األفعال هذه باإلضافة إىل أفعال أخرى       
غـري أن   . ومن صور التشويه حرق جثة اإلنسان، حيث يعترب حرقها خمالفاً للنظام العام           . مشكلة للجرم 

احلرق خيتلف حسب األعراف واألديان، ذلك أن النظام العام ال ميكن حتديده بصفة مطلقة يف كل                هذا  
فهل يعترب حرقها يف نظر القانون      . ، وينطبق األمر على حرق جثة اإلنسان      1زمان ومكان؛ ألنه أمر نسيب    

خمالف للنظام العام؟
عين تشويهها وهو أمر معاقب عليه بالرجوع إىل قانون العقوبات اجلزائري، يتبني أن حرق اجلثة ي      

بنص القانون، غري أن بعض الديانات تتخذ من احلرق بديالً لدفن اجلثة، وبالتايل يصري األمر متوافقاً مع                 
النظام العام أو اآلداب العامة عند إحراق اجلثة ويكون خمالفاً للنظام العام، إذا مل يتطابق احلرق مع ديانة                  

.                املتوىف
5بالالئحة التنفيـذية للقانون رقم      19702لسنة   418نص قرار وزير الصحة املصري رقم       

منه بأنه ال يصرح بإحراق اجلثة إال إذا كان املتوىف قـد             19يف شأن اجلبانات يف املادة         1966لسنة  
ذه احلالة من ينفذ الوصية، أبدى رغبته قي ذلك كتابة، وكانت ديانته جتيزه، ويقدم طلب الترخيص يف ه         

أو زوج املتوىف، أو أقاربـه األقربني، ويرفق بالطلب مستخرج رمسي من شهادة الوفاة، وتصريح مـن                
ومن خالل هـذه املـادة   . النيابة العامة حبرق اجلثة، على أن ختطر اجلهات اإلدارية بالوقت احملدد لذلك          

:لتاليةيتبني أن حرق اجلثة يكون أمرا مشروعاً بالشروط ا
.إبداء رغبة املتوىف رغبته كتابة مع جواز احلرق يف ديانته

.تقدمي طلب الترخيص من منفذ الوصية أو الزوج أو األقارب األقربني
.أن يرفق الطلب بشهادة الوفاة

.تصريح النيابة باحلرق بعد إخطار اجلهات اإلدارية
يع التغريات واآلثار اليت حيـدثها اجلـاين   أما النتيجة اإلجرامية من االعتداء على اجلثة، تشمل مج 

ومتثل العالقة السببية بأن تكون السلوكات اإلجرامية هـي  . على اجلثة، نتيجة القترافه السلوك اإلجرامي 
.املتسببة فيما حلق اجلثة من تشوهات وتغريات

منشورات احلليب األول والثاين،اجلزء ،عبد الرزاق السنهوري، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة بالفقه الغريب، الطبعة الثانية-1
.81.ص،1998احلقوقية بريوت، لبنان، 

. 398.ص،2001،املوسوعات القضائية احلديثة يف التشريعات اجلنائية اخلاصة، اجلزء الرابع، دار حممود للنشر والتوزيع،مصطفى هرجة-2
ثالث يقام حلرق اجلثث فرن، ويشترط للترخيص لإلقامة الفرن أن يقدم طلب إىل الس احمللي املختص مرفقاً خبريطة مساحية، تبني موقعه و-

صور تفصيلية للفرن لبيان أجزاء الفرن ومقاساا، وطريقة التخلص من بقايا العملية، مع توافر شرط املساحة يف اختيار موقع اجلبانة وأال يقع يف 
.  من نفس القرار20املادة . ب الرياح  السائدة بالنسبة للمدينة أو القرية
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ل إرادي، وال ويتوافر العنصر املعنوي بامتهان جثة اإلنسان، باألفعال املادية سابقة الذكر بـشك           
عربة بأن يكون الدافع الذي حث الفاعل على ارتكاب الفعل قليل األمهية أو غري ضروري؛ ألن ما جيرمه       

.1القانون ليس هو اهلدف الذي أراده اجلاين أو الفاعل، بل الفعل املرتكب بصفة إرادية
سان أو القيـام    ولقد نص قانون العقوبات اجلزائري على أن عقوبة تدنيس أو تشويه جثة اإلنـ             

إلــى   500بأفعال الفحش أو الوحشية، هي احلبس من سنتني إىل مخس سـنوات وبغرامـة مـن                 
.دج2000

من قانون العقوبات الفرنسي، باحلبس املتراوح بني ثالثة أشـهر وسـنة             350وتعاقب املادة   
يات واجلنح اليت   فرنك، مع االحتفاظ بالعقوبات يف ما خيص اجلنا        200فرنك و  16والغرامة املتراوحة   

. قد تضاف إىل هذا الفعل
إن جترمي األفعال املاسة حبرمة املوتى أو اجلثة، تظهر جبالء نية املشرع يف إضفاء احلماية اجلنائيـة                 
على اجلثة، إال أننا نسجل عدم تناسب هذه العقوبات املقررة من طرف املشرع خصوصاً مـع تطـور                  

مارسات الطبية اليت من املمكن أن تنال مـن اجلثـة، عـن طريـق     العلوم البيولوجية الطبية، وظهور امل 
التدخالت لألعراض العالجية الطبية، أو لألهداف العلمية، أو حىت لغاية حتقيق العدالة، وهــذا مـا                
يقتضي إعـادة النظـر يف هذه العقوبات، واليت تبدو أا بسيطـة مبـا ال يتالءم وحجـم الظـاهرة                 

.رة األعضاء وأعمال السحر والشعوذةاإلجرامية، كانتشار جتا
إننا إذا أجرينا مقارنة بسيطة بني هذه العقوبات، وعقوبات أخرى مقررة جلرائم أخـرى أقـل                

.شأناً؛ أوال يصل خطرها إىل خطـورة اجلرمية حمل البحث، جنـد أن املشرع أعطى هلا عقوبات أشد
وىل من قانون العقوبات اجلزائري حيث يف الفقرة األ361ولنأخذ على سبيل املثال نص املادة 

كل من سرق خيوالً أو دواباً للحمل أو للجر أو الركوب أو مواشي كبرية أو :" تنص على ما يلي
صغرية أو أدوات الزراعة أو شرع يف شيء من ذلك يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل مخس 

كانت الدواب واخليول وأدوات فمىت .دج10.000إلـى 100سنوات على األكثر وبغرامة من 
!الزراعة أوىل بالرعاية من جثة اإلنسان

جرمية إخفاء جثة اإلنسان.2
كل من أخفي جثة يعاقب باحلبس       ":من قانون العقوبات اجلزائري على أنه      154نصت املادة   

.دج1000إلـى 150من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة بني 

1 -289.ص،سابقد السابع، املرجع الللني صالح مطر، ا.
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لشخص مقتول أو متوىف نتيجة ضرب أو جرح فـإن العقوبـة             وإذا كان املخفي يعلم أن اجلثة     
."دج5000إلـى 500تكون احلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 

من القانون العقوبات الفرنسي على جترمي فعل إخفاء جثة شخص متـوىف             309ونصت املادة   
.نتيجة ضرب أو جرح
كل من أخفي  ":إخفاء جثة القتيل بقوهلا   من قانون العقوبات املصري على       239ونصت املادة   

"...يعاقب...جثة قتيل أو دفنها
وإذا ... من سرق أو أتلـف جثـة       ":من قانون العقوبات اللبناين على أنه      478وتنص املادة   

."..حصلت السرقة بقصد إخفاء املوت أو الوالدة
ملا يف اإلخفاء من إحياء بنية إجرامية إنه من اجلرائم الواقعة على جثة اإلنسان، جرمية إخفاء اجلثة،        

فقد ختفى اجلثة لغرض تشرحيها؛ وقد حيدث أن يستعني الطبيب مبهنته لالستيالء على             . تتعدد احتماالا 
اجلثة ألغراض علمية أو عالجية، أو ألسبـاب إجرامية، لذا عاقبت القوانني على إخفاء اجلثة محاية هلـا      

.من االنتهاك
من استقراء هذه املواد هي أن املشرع اجلزائري عاقب على جرمية إخفاء اجلثة              واملالحظة األوىل 

أم جثة شخص مات موتاً طبيعياً، مع وجود        ) املوت اجلنائي (مهما كانت اجلثة، سواء كانت جثة قتيل        
.الفارق يف العقوبة ختفيفاً وتشديداً

القتيل، وعنـدها يطـرح      أما بالنسبة للمشرع املصـري، فقد عاقب على جرميـة إخفاء جثة         
هل جرم املشرع املصري إخفاء جثة اإلنسان حال كوا لغري شخص قتيل؟: السؤال التايل

يف هذا الشأن يعترب املشرع املصري منسحباً، تاركاً هذه اجلثة دون محاية إىل حلظة دخوهلا القرب،           
.باعتبارها جرمية انتهاك حرمة املقابر

رمية يف ما استحدثه العلم أو الطب احلديث من تقنيـات جديـدة يف            تبدو أمهية جترمي هذه اجل    و
معاجلة األمراض، فلم تصبح تلك الطريقة التقليدية للتداوي أو معاجلة األمراض، بل اجتهت األنظـار إىل          
جثة اإلنسان كوا املورد الذي يوفر قطع الغيار البشرية بغزارة، ويف إخفاء جثة القتيل متهيـد ملرحلـة                  

أما بالنسبة جلثة القتيل، باإلضافة   . قد تكون هي أحذ األعضاء من اجلثة أو تشرحيها أو العبث ا           أخرى،  
إىل ما سبق فإن يف إخفاء جثة القتيل طمس ملعامل اجلرمية، وعرقلة جلهود سلطات التحقيق أو السلطات                 

.1العامة دون الوصول إليها

.117.ص،طارق سرور، قانون العقوبات، القسم اخلاص، املرجع السابق-1
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كل تصرف يف اجلثة، يـراد ـا        " الذي يعين   ويتوافر الركن املادي للجرمية يف فعل اإلخفاء و       
سترها عن األعني، وقد يكون اإلخفاء بتحليل اجلثة يف مواد كيماوية أضافها اجلاين إليها، أو بإحراقها أو      

بعدم إخبار جهات االقتضاء قبل الدفن، ويعـين هـذا          ويتوافر أيضا . تقطيعها ودفنها يف أماكن خمتلفة    
امة من العلم بأمر اجلثة، لتتخذ اإلجراءات بشأا، حيث تستمد األدلـة      الشرط عدم متكني السلطات الع    

".الدالة على القتل، وهوية مرتكب اجلناية
من قانون احلالة املدنية اجلزائري جنده قد أشار إىل أنه يف احلاالت الـيت              82بالرجوع إىل املادة    

يقوم ضابط الشرطة القضائية مبعاينة جثة   يثور الشك حلدوث الوفاة بسبب جنائي، مينع الدفن إال بعد أن            
.املتوىف، وحبضور طبيب وحيرر حمضراً على اجلثة والظروف املتعلقة بالوفاة

ويستنتج من هذا الكالم، أن املشرع مل حيدد أفعال اإلخفاء أو ختبئة اجلثة بشكل حصري، ومن                
.ناس، أو السلطات اخلاصة بالتحقيقمث فهو يشمل كل ما ميكن اجلاين بأن جيعل اجلثة يف ستر عن أعني ال

ولعقوبة إخفاء جثة اإلنسان يف قانون العقوبات اجلزائري صورتان، صـورة خمففـة وأخـرى            
يف الفقرة األوىل حيث عاقبت على إخفـاء اجلثـة           154مشددة، فالصورة املخففة نصت عليها املادة       

.دج1000ى إلـ500باحلبس مدة من ستة أشهر إلـى ثالث سنوات وبغرامة من 
إذا كان اخلفي يعلـم أن      :"أما الصورة املشددة نصت عليها الفقرة الثانية من نفس املادة بقوهلا          

اجلثة لشخص مقتول أو متوىف نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون من سنتني إىل مخس وبغرامة من                  
.دج5000إلـى 1500

ستة أشهر إلــى سـنتني وبالغرامـة         وعاقب املشرع الفرنسي على هذه اجلرمية بالسجن من       
أمـا  . فرنك باالحتفاظ بالعقوبات األشد يف حالة املـسامهة اجلنائيـة  400فرنك و50املتراوحة بني   

من قانون العقوبات على هذه اجلرمية باحلبس مدة ال تزيد عن     239املشرع املصري فقد عاقب يف املادة       
. سنة

ري وكذا املشرعني الفرنسي واملصري يف جترمي هذا الفعل       والذي يظهر يل أن إرادة املشرع اجلزائ      
غري املشروع والعقاب عليه غري جاد بدليل رصد عقوبة خفيفة أو بسيطة ال سيما مع تطـور الطـب                   

فضال عن  . وظهور استعماالت اجلثة يف جمال التشريح الطيب ونقل األعضاء منها وإجراء التجارب الطبية            
ربة مظاهر السلوك اإلجرامي اليت تطال اجلثة يف إطار التدخالت الطبية           عدم ختصيص نصوص جزائية حملا    

.1كما سنبينه الحقاً

.وما بعدها من هذه الرسالة403أنظر الفصل الثاين من هذا الباب - 1
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II.اجلرائم الواقعة على املدافن
يقصد جبرائم االعتداء على املدافن، مجلة األفعال اليت ختل باالحترام الواجب للقبـور، كهـدم               

اجها خفية وميكن أن تقع األفعال على املدفن أو         القبور أو ختريبها وتدنيسها، أو القيام بدفن جثة أو إخر         
.اجلبانة، أو أن تطال القرب بصورة مباشرة

5ولقد نص القانون املصري رقم     . ويقصد باجلبانات أو املدافن، كل مكان خمصص لدفن املوتى        
تى، يف شأن اجلبانات يف املادة األوىل بأنه تعترب جبانة عامة كل مكان خمصص لدفن املـو                1966لسنة  

.وكذلك كل مكان خيصص هلذا الغرض بقرار من السلطة املختصة
. 152إىل املـادة     150لقد نص قانون العقوبات اجلزائري على هذه اجلرميـة مـن املـادة              

كما نص قانون العقوبات املصري يف املادة 350ونص عليها قانون العقوبات الفرنسي يف املادة    
جرمية انتهاك حرمة القبور أو اجلبانات أو تدنيـسها، واعتربهـا           على   2يف الفقرة األوىل مقطع      160

. املشرع املصري من اجلنح املتعلقة باألديان
ومن خالل استقراء النصوص السابقة يف القانون اجلزائري ميكن حصر اجلرائم املتعلقة باملـدافن              

:كاآلتـي
جرمية هدم القبور أو ختريبها أو تدنيسها.  1

يعات بالقبور أو املدافن بشكل عام ينطلق من احلرص على املشاعر اإلنـسانية             إن اهتمام التشر  
فيمنع . والدينية من االعتداء الناتج عن إهانة هذه القبور أو القيام بأفعال متس باالحترام املتوجب للموتى              
جلـرائم  القانون هدم القبور، أو ختريبها أو تدنيسها ويعاقب على هذه األفعال باعتبارها جرميـة مـن ا               

.االجتماعية، ملا ختلفه من استياء واستنكار اجتماعي
من قانون العقوبات اجلزائري يتبني أن السلوك املـادي يف هـذه             150ومن خالل نص املادة     

اجلرمية، يتوافر مىت قام اجلاين بأفعال اهلدم أو التخريب أو التدنيس، ومل يشترط الوسـيلة املـستعملة يف              
التخريب بتغري الشكل اخلارجي عن طريق التكسري أو حتطيم القرب أو تغيري شـكله  ذلك ويتوافر اهلدم أو 

كلية، مما قد ميس باجلثة أو رفات اآلدمي امليت، أما التدنيس فهو القيام بتلويث أو توسيخ القرب، بـأي                   
.وسيلة تؤدي إىل احلط من قدر القبور وقيمتها

من ذات القانون حالة االعتداء علـى        6مكرر  160وباإلضافة إىل هذه األفعال ذكرت املادة       
كل من قام عمداً بتدنيس أو ختريب أو تشويه أو إتـالف أو حـرق مقـابر            :" مقابر الشهداء على أنه   

..".الشهداء أو رفام
:ويرتب املشرع اجلزائري عقوبات جنائية على األفعال املاسة باملدافن وذلك بالتفصيل التايل
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Ø-     دم أو ختريب أو تدنيس القبور ألشخاص غري الشهداء فيخـضع اجلـاين             حالة قيام اجلاين
دج وهذا ما نصت عليه   2000إىل     500لعقوبة احلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة من          

. 150املادة 
Ø-                  حالة قيام اجلاين بتخريب أو تدنيس أو تشويه أو إتالف أو حرق مقابر الشهداء تطبق عليـه

دج وذلك طبقاً    50000إىل   10000إىل عشر سنوات وبغرامة من       عقوبة احلبس من مخس   
.6مكرر160لنص املادة 

الواقعة على  ... واملالحظ أن مشرعنا قد تشدد يف العقوبة املترتبة عن أفعال التدنيس أو التخريب            
قبور الشهداء، وهذا بدون شك يرجع إىل ما حيظى به الشهيد من مكانة واعتـراف بتـضحياته اجتـاه     

.وطنال
من قانون العقوبات على جرمية انتـهاك حرمـة     160أما املشرع املصري فقد عاقب يف املادة        

.القبور أو تدنيسها باحلبس والغرامة أو بإحدى هذين العقوبتني
من خالل عرض هذه العقوبات املقررة جلرمية هدم أو ختريب أو تدنيس القبور فإننا نالحظ عدم              

ل اإلجرامية، إذ أن هذه األخرية تبدو أا بسيطة وال حتقق اجلانب الردعـي              تناسب العقوبات مع األفعا   
للعقوبة، وأا ال تتالءم مع تطور الظاهرة اإلجرامية وانتشار أفعال السحر والشعوذة، واألشخاص الذين              

ويتضح ذلـك إذا مـا   .يستعملون رفات اآلدميني أو أعضاء اإلنسان ألغراض دنيئة حيرمها القانون      
.ارناها بعقوبات مقررة جلرائم أخرى أقل أمهيةق

يعاقب باحلبس مـن شـهرين إىل مخـس    :" على أنه4مكرر 160فمثال ما نصت عليه املادة      
:دج كل من قام عمدا بإتالف أو هدم أو تشويه أو ختريب2000إلـى 500سنوات وبغرامة من 

امة العمومية أو تزيني األماكن العمومية،      نصب أو متاثيل أو لوحات أو أشياء أخرى خمصصة للمنفعة الع          
نصب أو متاثيل أو لوحات     . ومقامة أو منصوبة من طرف السلطات العمومية، أو بواسطة ترخيص منها          

فمىت كانت التماثيـل والنـصب أو       ".أو أشياء فنية موضوعة يف املناطق أو يف املباين املفتوحة للجمهور          
!وتىاللوحات الفنية أكثر قدراً من حرمة امل

جرمية دفن أو إخراج جثة خفية.  2
من قانون العقوبات إىل جرمية دفن جثـة خفيـة           152لقد تعرض املشرع اجلزائري يف املادة       

كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثـة أو           :" واعتربها من بني اجلرائم املاسة حبرمة املدافن بقوله       
...".إخراجها خفية يعاقب
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مية وضعها املشرع ملراعاة شروط دفن وإخراج اجلثث، ذلك أن هذه األخرية ختضع             إن هذه اجلر  
يف إخراجها ودفنها إلجراءات خاصة، وال يتصور دفن جثة خفية يف احلاالت العادية، إمنا يتم عن وجود                 

.اجلثةمالبسات يف وفاة صاحب
ريق دفن جثة أو إخراجهـا      وعليه يتوافر الركن املادي هلذه اجلرمية، بانتهاك حرمة مدفن عن ط          

.خفية
املتعلق بتحديـد  1521-75إن عملية إخراج اجلثث تتطلب شروطا نص عليها املرسوم رقم       

قواعد حفظ الصحة، فيما خيص الدفن ونقل اجلثث، وإخراج املوتى من القبور وإعادة دفنـها، حيـث                 
رئيس الس الشعيب البلدي منه، بأن طلب إخراج جثمـان ميت من القبـر يقدم إىل         14نصت املادة   

.التابع ملكان الدفن من قبل أقرب أقرباء املتوىف
وجيب على الطالب إثبات الصفة اليت تؤهله للقيام بإخراج اجلثمان، حيث جيب أن يبني امسـه                

.ولقبه، وسنه ومهنته وحمل إقامته، وكذلك السبب الذي من أجله يطلب إخراج جثمان امليت من القرب
أن يرفق الطلب بشهادة الوفاة، يثبت فيها الطبيب املعاجل أن املتوىف مل ميـت بـسبب                 ويشترط
الكولريا واجلذام والطاعون، ولكن رخصة إخراج اجلثمان جيب أن متنح يف حالة مرور             : األمراض التالية 

.2ثالث سنوات من الوفاة
جلثمان من القرب بعد أجـل  بأنه يف غري األمراض السالفة، مينح رخصة إخراج ا       16وتنص املادة   

.عام ابتداء من تاريخ الوفاة
1966بالالئحة التنفيذية لقانون 1970لسنة 418ولقد نص قرار وزير الصحة املصري رقم 

:بأنه يتبع يف إخراج اجلثث أو الرفات لنقلها ما يأيت18بشأن اجلبانات، يف املادة 
ة إدارية مثبتة مبوافقة الورثة الشرعيني علـى النقـل،   أن يقدم الطلب للجهة املختصة مسبوقاً بشهاد  -1

.وشهادة رمسية بتاريخ الوفاة
ال جيوز أخراج اجلثث إلعادة دفنها يف ذات اجلبانة أو أي جبانة أخرى داخل اجلمهورية قبل مضي                  -2

ستة أشهر على األقل من تاريخ دفنها، أو كانت الوفاة بسبب احلمرة اخلبيثة، أو بإحـدى األمـراض                 
الكورنتينية يف أجل سنة، يف غري حالة حتنيط اجلثة ودفنها يف صندوق مبطن من الداخل بألواح من الزنك        

.امللحوم الفواصل، فإنه جيوز يف أي وقت

يتضمن حتديد قواعد حفظ الصحة فيما خيص 1975ديسمرب15املوافق 1395ذي احلجة عام12مؤرخ يف 152-75مرسوم رقم -1
.1975لسنة 103فن ونقل اجلثث وإخراج املوتى من القبور وإعادة دفنها، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد الد

.سالف الذكر152-75من املرسوم 15املادة - 2
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يف بعض اجلرائم، فإنه يف جرمية دفن وإخراج         1وإذا كان املشرع اجلزائري يشترط شرط العالنية      
ية، ذلك أن فعل الدفن وإخراج اجلثث جيب أن يكون بـصورة            جثة اإلنسان يشترط أن تتم األفعال خف      

تنفذ كل  :" سالف الذكر على أنه    152-75من املرسوم    21ففي إخراج اجلثة مثالً نصت املادة     . علنية
عملية إخراج جثمان من القرب مبحضر أقرب األقرباء أو الوكيل املبلغ بصفة قانونية، وإذا كان غائبـاً يف                 

".رى العملية، ولكن األتعاب متنح للموظفني املعنيني كأن العملية قد نفذت بتمامهاالوقت احملدد ال جت
وقـد  . 152-75منه على املوظفني الذين حيضرون باإلحالة إىل األمر رقم           22ونصت املادة   

تتطلب اخلربة الطبية استخراج اجلثة، فيطلب ذلك من الطبيب وال بد من حـضوره شخـصياً لعمليـة       
.2من حتت التراب وفتحه أمام اجلميعإخراج اجلثة

وغىن عن البيان، فإنه يف هذه اجلرمية، جيب أن تتجه إرادة اجلاين إىل القيام باألفعال املؤديـة إىل                  
الدفن وإخراج اجلثة من القرب، مع علمه بعناصر اجلرمية، حيث يعلم أنه يفتح قرباً أو أنه يدفن جثة بصورة          

.ائي اوت عناصر هذه اجلرميةخفية، فإذا انتفى القصد اجلن
يف كثري من األحيان تتجه أفعال احلفر إلجناز بعض املشاريع، إىل العثور على بعض القبور ويتم                

.نبشها وإعادة دفنها، ففي هذه احلالة ال يترتب عليها مسؤولية جزائية النتفاء العلم واإلرادة
جرمية دفن اجلثة أو إخراجها خفية باحلبس مـن  من قانون العقوبات اجلزائري على  152وتعاقب املادة   

.دج2000إىل 500ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة من 
جرمية القيام بأفعال متس حرمة املوتى يف املقابر.3

باإلضافة إىل األفعال الواقعة على القبور، واليت تتمثل يف أفعال التدنيس أو اهلدم أو التخريـب،                
ة أخرى، تتمثل يف القيام بأفعال متس حرمة املوتى يف املقـابر، ولقـد              نص املشرع اجلزائري على جرمي    

كل من يرتكب فعال ميس باحلرمة الواجبة       :"من قانون العقوبات اجلزائري بأنه       152نصت عليها املادة    
..."للموتى يف املقابر أو غريها من أماكن الدفن يعاقب

ملدافن أمهية كـبرية، وـدف إىل محايتـها         وهكذا تويل الدولة اهتماما حبرمة املوتى وحرمة ا       
وصيانتها من النهب واآلفات، وتدعو إىل احترامها وإبقاء طابعها اجلمايل أكثر، فلقد أصدرت اجلزائـر               

3املتعلق باجلنـازات،   78-75نصوصا قانونية يف صور أوامر تتعلق مبا حنن بصدده، حيث صدر األمر             

296وجرمية القذف املادة 333ادة كما هو يف بعض اجلرائم حيث يشترط القانون العلنية، كجرمية الفعل الفاضح العلين املخل باحلياء يف امل-1
.299و 297وجرمية السب 

.81.صالنشر،حيي بن لعلى، اخلربة يف الطب الشرعي، مطبعة عمار قريف، ال توجد سنة -2
ئرية، املتعلق باجلنازات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزا1975ديسمرب 15املوافق 1395ذي احلجة 12املؤرخ يف 78-75األمر رقم -3

1975لسنة 103العدد 
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ية املتعلقة حبفالت املآمت مهما كان طابع اجلنازة، ويبني الـشروط          والذي يبني األحكام القانونية والتنظيم    
.املطبقة على خمتلف أنواع الدفن واجلنازة، حتت طائلة العقوبات ملن خيالف هذه األحكام التنظيمية

ال جيوز دفـن املـوتى يف       :"يف مادته األوىل على أنه     1املتعلق بدفن املوتى   79-75ونص األمر   
واملعابد والكنائس اليهودية، وبصفة عامة كل بناية مقفلة أو مغلوقة جيتمـع فيهـا              املساجد والكنائس   

".املواطنون لتأدية عبادام، وكذلك داخل املدن والقرى
ال جيوز بناء مسكن وحفر آبار على بعد يقل عن مخسة وثالثني            :" ونص يف املادة الثانية منه بأنه     

.ة أو ضمانة للمحافظة على الشكل املظهري للمدافنويف هذه األحكام محاي" متراً من املقابر
املتعلق باجلبانات على األمـاكن املخصـصة        1966لسنة   5هذا ونص القانون املصري رقم      

للدفن، وتبعيتها من حيث ملكيتها، باإلضافة إىل توكيل جهات إلنشاء اجلبانات وصيانتها وعمليات نقل 
السابق الذكر، وال شك أن هـذه        1976لسنة   418كما صدر قرار وزير الصحة رقم     ...". اجلثث

القوانني واألوامر دف إىل وضع نظام شامل للقبور واجلبانات، ألجل احملافظة عليها، وصـيانتها مـن                
األفعال اإلجرامية اليت تقع عليها، غري أن الواقع يدل على عدم االحترام الالئق للمدافن، لـذا تـصدت                  

.2اجهة هذه األفعال اإلجراميةالقوانني بنصوص اجلزائية ملو
ويتوافر الركن املادي هلذه اجلرمية بالقيام بأفعال سواء كانت هذه األفعال غري مشروعة أو جمرمة               

.بنص القانون، أو كانت مشروعة ويأىب العرف أن تكون املدافن حمالً هلا
يكون للمجلس احمللي  :" لقد نص قرار وزير الصحة املصري سابق الذكر يف املادة الثامنة منه بأنه            

وحيظر ذبح الـذبائح داخـل      . اإلشراف على حراسة اجلبانة ونظافتها، وعليه توفري اجلهاز الالزم لذلك         
.3"اجلبانة وإلقاء القاذورات واملتخلفات يف طرقاا وجبوار القبور

لواجبة للموتى  ويتوافر الركن املعنوي بوجود العلم واإلرادة يف الفعل املؤدي إىل انتهاك احلرمة ا            
فمثالً يف التسول يشترط القصد لذي املتسول يف اعتياد ممارسة التـسول، مـع              . وإن مل يقصد االنتهاك   

وجود وسائل التعايش، فإذا مارس التسول يف مقربة، كان انتهاك حلرمة القبور، وإن مل يقصد من تسوله                 
نائي يف انتهاك حرمة القبور يكون حال       وكذلك األمر لذبح الذبائح يف مقربة، فإن القصد اجل        . انتهاكها

كون اجلاين لديه العلم واإلرادة بذبح الذبائح يف املقربة، مث ال يهم بعد ذلك أن قصد انتهاك حرمة القبور                
.أو مل يقصد

املتعلق بدفن املوتى،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1975ديسمرب 15املوافق 1395املؤرخ يف ذي احلجة 79-75األمر رقم -1
.1975لسنة 103العدد 

.599.ص،حسن صادق املرصفاوي، املرجع السابق-2
.599.نفس املرجع، ص- 3
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لقد دلّ القضاء املصري على ذلك، حيث أشار إىل أن القصد اجلنائي ليس ضـرورياً يف مـة                  
سها، ويكفي أن الفعل املادي املسبب النتهاكها، يكون قد حـصل بـإرادة   انتهاك حرمة القبور أو تدني    

1.الفاعل ورغبته

، حيث أوجب تـوافر     2من قانون العقوبات جاء صرحياً     277إال أن املشرع األردين يف املادة       
القصد اجلنائي، العلم واإلرادة يف الفعل، وأن يقصد ذا الفعل إهانة امليت، أو يقصد بذلك أن يطغـى                 

.أي شخص على عواطفه أو يهني دينه، كما لو سبب إزعاجاً ألشخاص يقومون مبراسيم اجلنازة

من قـانون العقوبـات      151ويعاقب املشرع اجلزائري على ارتكاب هذه اجلرمية بنص املادة          
الثة يعاقب باحلبس من ث... كل من يرتكب فعالً ميس باحلرمة الواجبة للموتى يف املقابر         " اجلزائري بقوهلا 

".دج2000إلـى 500أشهر إىل سنتني وبغرامة من 

إال أن هذه اجلرمية قد تشترك معها جرائم أخرى، كجرمية التسول والسب أو غريها من اجلرائم،           
فتؤدي إىل تعدد يف الوصف القانوين الفعل، حيث أن تعددا جلرائم قد يكون تعددا حقيقيا، عندما يقوم                 

.ة لعدة جرائم قبل أن حيكم عليه ائياً يف واحدة منهااجلاين بعدد األفعال املكون

وقد يكون التعدد صورياً، وهو أن يرتكب الشخص فعالً واحداً يقبل عدة أوصاف، وخيضع من          
ولقد . وهذا ما ينطبق على جرمية القيام بأفعال متس حبرمة املوتى يف املقابر           ،3حيث اجلزاء ألكثر من نص    

جيب أن يوصف الفعل الواحد الذي حيتمل عدة أوصاف         :"لعقوبات على أنه  من قانون ا   32نصت املادة   
مثالً لو اغتصب شخص فتاة يف مقربة، فإنه يعاقب عقوبة جرمية االغتصاب            ". بالوصف األشد من بينها   

عقوبات بالسجن املؤقت من عشر سنوات إلـى عشرين سنة،          337اليت عاقب عليها املشرع يف املادة       
ا كانت اين عليها قاصراً، مل تبلغ سن اخلامسة عشرة سنة، ويف حالة وقوع الفعل من            والسجن املؤبد إذ  

.أحدي أصول اين عليها، فتكون العقوبة من عشر سنوات إلـى عشرين سنة

فإنه يعاقب باعتبـاره     –التسول   –أما إذا ارتكب التسول يف املقابر بتوافر شروط هذه اجلرمية           
.املوتى لكوا العقوبة األشدقائماً بفعل ميس حرمة 

.599.ص،حسن صادق املرصفاوي، املرجع السابق:مقتبس عن31: ص125ق7اموعة الرمسية س 1905/ 19/ 30طعن مصري -1
كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن املوتى، أو مكان خمصص إلقامـة مراسـيم   : من قانون العقوبات اجلزائري على أنه277تنص املادة    -2

أو إهانة دينه، أو كان يعلم أن فعله هذا حيتمل أن جيرح عواطف أي شخص، أو أن يؤدي إىل إهانة        اجلنازة قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص        
...".دينه يعاقب

.261.ص، 2008الطبعة السابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي العام، -3
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ولو سب يف مقربة وأخل حبرمة املوتى، فإنه كذلك يعاقب بعقوبة اجلرمية األخـرية، ذلـك أن                 
عقوبات باحلبس من ستة أيام إلـى ثالثة أشهر وبغرامة 297املشرع عاقب على عقوبة السب يف املادة 

وبة وال شك أقل من العقوبة املقررة       دج أو بإحدى هذين العقوبتني وهذه العق       1500إلـى   150من  
.وبالتايل يتعني تطبيق هذه األخرية باعتبارها العقوبة األشد151يف املادة 

على االعتداء على ذكرى األمـوات       1887لقد عاقب قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام      
رامة اليت ال تقل عن     من قانون العقوبات باحلبس والغ     160وعاقب املشرع املصري يف املادة      . 1بالسب

مائة جنيه وال تزيد عن مخسمائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني، النتهاك حرمة القبور واجلبانـات أو                 
.2تدنيسها

ويف جانب الشريعة اإلسالمية أشار الفقهاء إىل إمكانية خماصمة من يقذف ميتاً؛ ألن ذلك يؤدي       
قهاء ومنهم األئمة األربعة يبيحون رفع الـدعوى علـى          إىل اإلضرار باألحياء من أقربائه، فجمهور الف      

3.القاذف، بناء على شكوى ممن ميلك حق املخاصمة

جاء يف املدونة أنه من قذف ميتاً، كأن يقول له ليس فالن ألبيه، وأبو امليت حي فقام األب باحلـد                    
: ى وجه السباب والغـضب قطع نسيب مين أيكون ذلك أم ال؟ قال نعم عليه احلد، ولو قال له عل              : وقال

نعم يضرب احلد، إال أن يكون أستخريه، أو        : أنت ابن فالن ونسبه لغري أبيه أيضـرب احلد، قال مالك         
.4قال له ذلك على وجه السؤال

فإن كان قذف امليت موجباً للحد، فإن ذلك يرجع لكون القذف هو إحلاق العار باملقذوف، وامليت                
فلم يكن معين القذف راجعاً إليه بل إىل فروعه وأصوله؛ ألنه يلحقهم العار              ليس مبحل إلحلاق العار به،    

بقذف امليت، لوجود اجلزئية والبعضية وقذف اإلنسان يكون قذفاً ألجزائه، فكان القذف م من حيث               
.5املعىن، فيثبت هلم حق املخاصمة لدفع العار عن أنفسهم

املقذوف ميتا، جيوز رفع الدعوى على القاذف بناء علـى           هذا وإن كان الفقهاء اتفقوا بأنه إن كان       
أن أصول املقذوف   " فريى مالك   . شكوى من ميلك املخاصمة، فقد اختلفوا يف من ميلك حق املخاصمة          

وفروعه الذكور ميلكون حق املخاصمة، وإن أجداد املقذوف من أمه ميلكون هذا احلق، فإن مل يكن أحد                 

.164.ص،مقدم سعيد، املرجع السابق–1
.160.ص، 1999،أمحد شوقي عمر أبو خطوة، القانون اجلنائي والطب احلديث، دار النهضة العربية، ال توجد بلد النشر-2
.481.ص،عبد القادر عودة، اجلزء الثاين، املرجع السابق: مقتبس عن- 3
،1999الد السابع، املكتبة العصرية، صيدا بريوت، لبنان، ،وىلاإلمام ملك ابن أنس، املدونة الكربى، رواية اإلمام سحنون، الطبعة األ4

.2431.ص
.55.ص،الكساين، بدائع الصنائع ، اجلزء السابع، املرجع السابق- 5
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يا :" ويرى أبو حنيفة أنه لو قال     . 1"لعصبة وللبنات واألخوات واجلدات   من هؤالء، كان حق املخاصمة ل     
ابن الزانية وأمه ميتة، طلب الوالد أو الولد أو ولده أي ولد الولد احلد، ويرى حممد ال يثبت املطالبة لولد                   

2".البنت؛ ألنه منسوب إىل أبيه ال إىل أمه، فال يلحقه الشني بزنا أيب أمه

إن كان امليت حمصناً فلوليه املطالبة، وينقسم بانقسام املرياث، وإن مل يكن حمصناً             " عيوقال الشاف 
فال حد على قاذفه؛ ألنه ليس مبحصن فال جيب احلد، كما لو كان حياً وأكثر أهل العلم ال يرون احلـد                

أوىل إذا كـان   على من مل يقذف حمصناً حياً أو ميتاً؛ ألنه ال حيد غري احملصن إذا كان حياً، ومن بـاب                  
3".ميتاً

ويرجع اختالف الفقهاء على من ميلك حق املخاصمة، إىل أن االختالف يف تقدير من يلحقهم عـار        
القذف، فالبعض يرى أنه يلحق الورثة،  والبعض يرى أنه يلحق الورثة إال من يرث بالزوجية، والـبعض   

من يعترب القذف نفياً لنسبه، ولكنهم متفقون       يرى أنه يلحق إال العصبات، والبعض يرى أنه ال يلحق إال            
على أن من له حق املخاصمة يستطيع أن خياصم، دون توقف على غريه ممن له نفس احلق، ولو كان هذا                

4.الغري أقرب درجة للميت

ومن خالل هذا العرض، وبعد بيان اجلثة حمل احلماية اجلنائية ومشوهلا ـذه احلمايـة، أمكننـا          
إحدى أنواع احلماية اليت يقـررها القـانون       : قصود باحلماية اجلنائية جلثة اإلنسان بأا     الوصول إىل امل  

جلثة اإلنسان إكـراماً ملشاعر وقيم وذكرى املتوىف، الذي أثبتت اخلربة الطبية توقف مجيع مظـاهر               
رمتـها  احلياة يف جسمه، ووسيلة هذه احلماية القانون اجلنائي، عن طريق جترمي األفعـال املاسـة حب               

.وحصانتها ووضع اجلزاء الرادع حلماية املصلحة االجتماعية والقيم اجلوهرية للجماعة

ومن خالل بيان مفهوم احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان، وما ميكن أن يشتمل عليها، وجب معرفة               
.امليعاد الذي حبلوله يستوي مفهوم اجلثة ومرحلة استغراقها، أال وهو حلظة حدوث املوت

بحث الثانـيامل

تعريف املوت وحتديد حلظة حدوثه

من خالل التعريف الذي وصلنا إليه واملقصود باحلماية اجلنائية جلثة اإلنسان نستخلص أن 
وصل يف نظره إىل األمهية اليت ينبغي -اجلثة -عناصر احلماية تتمثل يف تقرير القانون اجلنائي حلماية حمل

.482-481.ص،عبد القادر عودة، املرجع السابق- 1
.623-622.ص،سابقاإلمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلغي احلنفي، الد الثاين، املرجع ال- 2
.230.ص،مشس الدين ابن قدامى املقدسي، الشرح الكبري، اجلزء العاشر، املرجع السابق- 3
.483-482.ص،سابقالرجع  املعبد القادر عودة، اجلزء الثاين، - 4
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ومما ينبغي بيانه عند معرض احلديث عن هذه احلماية احلد . جلنائيمراعاا عن طريق تقرير اجلزاء ا
الفاصل بني محاية اجلسم البشري وجثة اإلنسان، لذلك يعد شطراً مهماً ذكر اللحظة الفاصلة بينهما، 

.        حبيث يفقد اجلسم مجيع مظاهر احلياة بإثبات خربة طبية

ائية جلثة اإلنسان هي قضية تعريف املوت وحتديد حلظة ولذا تعترب أهم إشكالية تثريها احلماية اجلن     
حدوثه، إذ هي الفيصل بني مرحلتني، مرحلة تدب فيها احلياة يكتسب معها العنصر املـادي لإلنـسان                

.وصف اجلسم البشري، فيعيش يف ظل محاية جنائية تقتضي حفظ احلياة اإلنسانية واحلرمة اجلسدية
ري هلذه احلماية؛ يعين أن تتعلق الروح بالبدن بناء على أمر قـد             فإذا كان استحقاق اجلسم البش    

للجسد، باعتبارها نتيجة منطقية أصلها  –الروح   –قدر، فإن انتهاء احلياة اإلنسانية مبفارقة هذا املخلوق         
، يؤدي حتماً إىل انتهاء وصف اجلسم البشري، ليحل وصف أخـر            1قاعدة السببية املتحكمة يف الوجود    

.اإلنسان، فتنحسر عندها احلماية املتعلقة باجلسم البشري، لتعوضها محاية أخرى جلثة اإلنسانيعين جثة 
ومن خالل هذا يتضح أن تعريف املوت وحتديد حلظة حدوثه أمر تستلزمه احلماية اجلنائية جلثـة       

ا أن حتديـد  اإلنسان، لتحديد اإلطار الزمين الذي تلعب فيه هذه احلماية دورها وتبسط فيه محايتها، كم      
حلظة حدوث املوت يعترب من بني اإلشكاالت املهمة، ذلك أن اإلطـار العلمـي لتحديد حلظة حدوث            

مث ) املطلب األول   ( املوت يشهد اختالفات كبـرية بني معايري خمتلفة، ومن مث يتعني بيان تعريف املوت              
).املطلب الثاين( حتديد حلظة حدوث املوت 

املطلب األول
ــوتتعـريف امل

إن تعريف املوت مثل تعريف احلياة أمر تكتنفه كثري من الصعوبات، رغم أن العالمات الفارقـة      
بني املوت واحلياة أو بني الكائن احلي والكائن امليت، يدركــها اإلنسان بفطـرته كمـا يـدركها                

تنفس والغذاء  مبعارفه، فالكائن احلـي يتنفس وينمو ويتكـاثر ويتحـرك، مث ختتلف بعد ذلك طرق ال            
.والتكاثر واحلـركة بأشكاهلا املتعددة

، مثل اإلنسان واحليوان والنبات متوت ماليني املاليني مـن   2إن جسم الكائن احلي متعدد اخلاليا     
ائن احلي على قيد ـى الكـاخلاليا كل يوم، وخيلق اهللا سبحانه وتعالـى بدالً عنها ماليني أخرى، ويبق

.06.ص،فيصل عبد الرحيم شاهني، البحث السابق-1
لك أعضاءه اليت حيتويها اجلسد، هلا حياا املستقلة عن حياة اإلنسان كفرد وكحقيقة مطلقة ال الغالبية العظمى من خاليا جسد اإلنسان، وكذ-2

ترتبط إحدامها باألخرى، مثال ميكن زراعة بعض اخلاليا أو األعضاء خارج اجلسم ودراستها باملعمل، وال تفقد هذه اخلاليا حياا، ولكنها تستمر 
.02-01.ص،السابق، املرجعفيصل عبد الرحيم شاهني. ء، طاملا توافرت هلا إمكانية الغذاء املناسبيف حياا الذاتية من هدم وبناء ومنا
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. 1لية البدء واإلعادة مستمرة فيه حىت يتوفاها اهللا باملوتاحلياة مادامت عم
ومهما يكن فإن تعريف املوت يقتضي منا التعرض إىل التعـريف اللغوي لبـيان الداللة اللغوية              

فالتعريف ). الفرع الثاين ( مث نتعرض تباعا للتعريف االصطالحي الطيب       ) الفرع األول "( املوت" لكلمة  
مث التعريف االصطالحي القانوين للمـوت      ) الفرع الثالث ( ت يف الشريعة اإلسالمية     االصطالحي للمو 

).الفرع الرابع(
الفرع األول

التعريف اللغوي للموت
أصل كلمة املوت من املوتان واملوات، أي ضد احلياة من فعل مات ميوت ورجل ميت وقـوم                 

ت الذي مل ميت بعد، وحكى اجلوهـري عـن         موتى وأموات، وقيل امليت الذي مات أو امليت، واملائ        
ويأيت املـوت  . 3﴿إنك ميت وإم ميتون﴾:لقـوله تعاىل2يقال ملن سيموت مائت عن قريب  : الفـراء

.مبعاين متعددة
يأيت املوت مبعىن السكون، وكل من سكن فقد مات، ماتت النار موتاً؛ برد رمادها ومل يبقى من      

.4وسكنتاجلمر شيء، وماتت الريح ركدت
﴿ فيحيـي   :ويأيت املـوت مبعىن ذهاب القوة النامية املوجودة يف احليوان والنبات، كقوله تعاىل           

.6﴿يا ليتين مت قبل هذا﴾:ويأيت أيضا مبعىن زوال القوة احلسية كقوله تعاىل. 5األرض بعد موا﴾
د الذي ال حيمل الناس أمرها فيه على        فإا عرفت أا ستبتلى ومتتحن ذا املولو      " قال ابن كثري    

.               7"السداد 
وقوله . 8﴾﴿ أو من كان ميتا فأحييناه :ويطلق على زوال القوة العاقلة وهي اجلهالة، لقوله تعاىل      

.9﴿ فإنك ال تسمع املوتى ﴾:تعاىل

تعريفه وعالماته وتشخيصه، حبث منشور يف جملة اإلعجاز العلمي اليت تصدرها ....املوت.....حممد علي البار، موت القلب وموت الدماغ- 1
http // www. nooran .arg /95.htmمستخرج من اإلنترنت املوقع. 03.ص15رابطة العامل اإلسالمي، العدد 

.564: ص،ابن منظور، لسان العرب احمليط، الد اخلامس، املرجع السابق-2
.30.سورة الزمر، اآلية-3
.564.ص،ابن منظور، لسان العرب احمليط، الد اخلامس، املرجع السابق-4
.40.سورة الروم، اآلية-5
.22.سورة مرمي، اآلية-6
.118.ص،1988اجلزء الثالث، دار اهلدى، ،ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  الطبعة األوىل-7
.122.سورة األنعام اآلية-8
.52.سورة الروم، اآلية-9
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، أي؛ إمنا يـستجيب     1»إمنا يستجيب الذين يسمعون   « ويذكر الصابوين يف تفسريه لقوله تعاىل       
يعين بذلك  : قال ابن كثري  . 2الذين يسمعون مساع قبول وإصغاء، ويف قوله تعاىل ﴿واملوتى يبعثهم اهللا﴾          

. 3الكـفار، ألم موتـى القلوب، فشبههم اهللا بأموات األجساد من باب التهكم واالزدراء عليهم
؛ ومبعىن احلزن واخلوف املكدر 4﴾منامها واليت مل متت يف   ﴿وتأيت املوت مبعىن النوم كقوله تعاىل     

، وتأيت مبعىن فقدان احلياة ومغادرة      5﴾﴿ ويأتيه املوت من كل مكان وما هو مبيت          :للحياة كقوله تعاىل  
.6﴿ أينما تكونوا يدرككم املوت لو كنتم يف بروج مشيدة ﴾:الروح قال تعاىل

لوفاة، ولكن هناك اختالف يف التعبري عـن        ويأيت لفظ املوت مبعىن الوفاة فال فرق بني املوت وا         
الوفاة هي املنيـة، والوفـاة   : فمن حيث تساوي املعىن فاملوت كما يقول ابن منظور       . املوت مبعىن الوفاة  

أما من حيث اختالف التعبري، فقد ورد لفظ الوفـاة يف           . 7املوت، وتويف فالن توفاه اهللا إذا قبض نفسه       
اليت يأتني الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهن أربعـة مـنكم، فـإن    ﴿ و:القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

﴿ حـىت إذا    :وقال تعاىل . 8شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيالٌ﴾           
﴿ اهللا يتوىف األنفس حني موا والـيت  :وقال تعاىل. 9﴾جاء أحدهم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون      

.10﴾مها فيمسك اليت قضى عليها املوت مل متت يف منا
ومن خالل هذه اآليات يتبني أن املوت وسيلة الوفاة، أي قبض الروح باملوت  فلفـظ املـوت                 
أكـثر دقة ومشولية من لفظ الوفاة، ألن املوت مفارقة الروح اجلسد حبيث ال يبقى جهـاز من األجهزة            

وبعد . هي تفارق اجلسد ويكون ذلك عند حصول املوت       يف صفة حياتية، أما الوفاة حتصل إىل النفس، ف        
وقوفنا على التعريف اللغوي للموت وانتقاء أمشل األلفاظ وأدقها، وجـب بيـان جممـل التعـاريف                 

. االصطالحية وذلك يف اآليت

.36.سورة األنعام، اآلية-1
.36.سورة األنعام، اآلية-2
.389.ص،1990،تفاسري، اجلزء األول، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، شركة شهاب، اجلزائرحممد علي الصابوين، صفوة ال-3
.39.سورة الزمر، اآلية-4
.20.سورة إبراهيم، اآلية-5
.77.سورة النساء، اآلية-6
. 961.ابن منظور، الد اخلامس، املرجع السابق، ص-7
.15.سورة النساء، اآلية-8
.61.األنعام، اآليةسورة -9

.42.سورة الزمر، اآلية-10
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الفرع الثانـي
التعريف االصطالحي الطيب للموت

دم وسائل متعـددة للتعـرف عليـه        أبدى اجلانب الطيب اهتماماً مبسألة تعريف املوت، واستخ       
كما أن مسألة تعريف املوت تلعب دوراً هاما بالنسبة لألطباء، خصوصاً يف جمال         . باعتبارهم ذوي اخلربة  

وسوف نتعرض يف هـذا     ). التخوف من التشخيص اخلاطئ للمـوت والدفن املبكر        ( املسؤولية الطبية   
( التعريف االصطالحي للموت عند علماء األحياء    الفـرع إىل نوعني من التعاريف االصطالحية الطبية،      

). ثانياً(مث التعريف االصطالحي للموت يف الطب الشرعي ) أوالً
التعريف االصطالحي للموت عند علماء األحياء: أوالً

يعرف األطباء املوت بأنه التوقف الكامل والقطعي لكل اخلاليا، العمليات الفعالة للتبادل والتغري             
، ولكن يتكـون    "يف الكائن احلي    ) البناء واهلدم   ( قوة التجديد والدثور    " ي والذي يسميه املرء     السرير

جسم اإلنسان من عدد كبري ومتنوع من اخلاليا اليت تتجمع ضمن أنسجة للقيام بوظائف متعددة، حيث              
.                                                                                                                                                                                                                                                               1نشاطات التبادل والتغري السريري وهياكل الكيمياء خمتلفة جداً، الواحدة عن األخرى

ومعىن ذلك، وجود فئات كبرية حلساسية اخلاليا اجتاه األكسجني فخاليا الدماغ متوت خـالل          
ثالثة دقائق من نقص األكسجني، وخاليا الكبد خالل عشر دقائق، أما الكلية متوت خالياهـا خـالل         

جللد عشرين دقيقة، وتطول خاليا القلب لتموت خالل مخسني أو ستني دقيقة، وأطول من ذلك خاليا ا               
. 2إذ متوت بعد عدة أيام

عملية يف اجتاه واحد أي غري قابل للشفاء ويتكون من التوقف املتالحـق             " املوت بأنه    ويعرف
. 3"لعدة أنواع من احلياة، تؤمن كل واحدة منه عمل عضو أو أنسجة أو خاليا 

قف مقاومتها، سـواء    ويشري العلماء إىل أن الفوضى ميكن أن تؤثر أو تشوش على الوظائف فتو            
. 4متالزمة لكل الوظائف أو متالحقة بسرعة

وال يعرف الطبيب املوت وإمنا يكشف عن إشاراته وعن أسبابه الظاهرة، وهو يتعرف عن اآللية               
وجيدر التمييز بني املوت الطبيعي     . املرضية أو الطبية اليت تؤدي إىل املوت، دون أن يستطيع السيطرة عليه           

.244.ص،، املرجع السابق... التطبيقات العملية... مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية-1
.244.ص،نفس املرجع-2
.245.ص،نفس املرجع–3
.205.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق- 4
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اتج عن حادث، فاإلنسان ميلك وسائل الكفاح الطبيعي ضد األمراض املتعددة، باإلضـافة إىل   واملوت الن 
.1أن اإلنسان أصطنع وسائل صناعية للتغلب عليه بشكل فعال وعلى كل االعتداءات اليت يتعرض هلا

لحيـاة  ظاهرة طبيعية ل  : املوت هو أوالً  " أما املقصود باملوت الطبيعي واملوت الناتج عن حادث         
إذ أن احلادث الذي يصيب مجيع الكائنات احلية بدون استثناء، أعترب قانون وليس " وبالدرجة األوىل   ... 

ومن مث يبدو   ". جمرد حادث،  غري أن الزمن الذي ميضي بني الوالدة وبني احلادث خيتلف من كائن آلخر               
لك ينشئ املوت الناتج عن حـادث  وكل ما هو غري ذ " النتيجة احلياتية الطبيعية لوالدة شخص      " املوت  

الذي حيدث قبل وقته، مثل مرض طفل، مرض بالغ أو مرض شخص طاعن يف السن قبل الساعة احملددة                  
. 2تبعاً للمجرى الطبيعي لألمور

ظاهــرة مستمرة ال يتم التأكد من طابعه القطعي غـري املعكوس، فهو       " واخلالصة أن املوت    
ت اجلزئي، موت وظيفي، موت ظاهري موت األنسجة، وجيب على الطبيـب  نتيجة لعدة أنواع من املو 

.أن يعرف من بينها نقطة عدم الرجوع إىل احلياة

التعريف االصطالحي للموت يف الطب الشرعي : ثانياً

انقطاع احلياة سواء من اإلنسان أو احليوان نتيجة توقـف          "يعرف املوت يف الطب الشرعي بأنه       
اجلهاز الدوري، اجلهاز التنفسي، اجلهاز العصيب على     : أجهزته احليوية عن العمل وهي     واحد أو أكثر من   

أن يكون ملدة مخس دقائق متصلة، ويتبع ذلك تدرجييا تغريات تطرأ على اجلثة خارجيا وداخليا، وتنتهي                
. 3"بتعطل اجلسم ليبقى اهليكل العظمي 

قف الدائم الالعكسي لألجهـزة احليويـة       ما حيل باجلسم البشري نتيجة التو     " كما يعرف بأنه  
".العصيب والدوران والتنفسي " الثالث 

غري أنه يندر يف األحوال االعتيادية أن تتوقف األجهزة الثالثة يف حلظة واحدة وميكن أن يتوقف                
توقف اجلهازين، ففي الشنق القضائي يتوقف القلـب عـن           -إن عاجال أو أجال      -أحدهم أوالً يتلوه    

.4ض بعد بضعة دقائق عن التنفس، مث يتوقف الدماغ بعد توقف القلب بيسري من الوقتالنب

.206.ص،ع السابقأمحد عبد الدائم، املرج-1
.206.، صنفس املرجع–2
ال توجد دار ،معوض عبد التــواب، سينوت حلــيم دوس، الطب الشــرعي والتحقيق اجلنائي واألدلة اجلنائية، الطبعــة الثانية-3

.408.ص،1999النشر، 
.277.ص،1986، العراق،شر، جامعة املوصلضياء نوري حسن، الطب القضائي وآداب املهنة الطبية، دار الكتب لطباعة والن-4
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توقف للنشاطات احليوية والتفاعالت احليوية يف اجلسم كنتيجة        " كما ميكن تعريف املوت بأنه      
.1"لتوقف عمل اجلهاز العصيب، وجهاز الدوران، وباألخص اجلهاز التنفسي 

انتهاء احلياة بسبب توقف اجلهاز التنفسي والدورة       " الشرعي أيضاً بأنه     ويعرف املوت يف الطب   
الدموية واجلهاز العصيب توقفاً تاماً لبضع دقائق، وما يستتبع ذلك من ظهور عالمات وتغريات مبظـاهر                

.2"اجلثة تنتهي بتحلل اجلسم حتلال كامال 
طب الشرعي يستند إىل توقف أجهـزة      من خالل هذه التعاريف يتبني لنا أن تعريف املوت يف ال          

اليت حتدث عقب الوفـاة، التيـبس        التغريات الرمية اجلسم، ولكنه يستتبع ذلك تغريات يف اجلثة وهي         
.، التعفن الرمي التصنب الرمي)الزرقة الرمية (الرمي، الرسوب الرمي أو

خيتلفون يف تعريـف    إن هذه العالمات هي حمل اهتمام عدد كبري من األطباء الشرعيني، لذلك             
املوت، حيث أن الشك والريبة يف توقف اجلهازين، يوجب توقف الدفن عند األطباء الشرعيني، ريثمـا                

.تتبدى التغريات الرمية يف الظهور، فتميط اللثام على حقيقة التشخيص
فـة  واملالحظة األخرى اليت ميكن إبداؤها هو أن التعاريف الطبية للموت تقترن بـالتحري ملعر             

وجيدر بنا بعـد هـذا      . سبب الوفاة، كالشنق، التسمم، اليت يفترضها األطباء على أا بسبب إجرامي          
.احلديث عن موقف الفقه اإلسالمي من تعريف املوت يف االصطالح

الفرع الثالث
التعريف االصطالحي للموت يف الفقه االسالمي

سان هو خروج الروح من بدنه إىل حيث ال  تقرر معظم األديان والفلسفات األدبية أن موت اإلن       
ويف اإلسالم يعد املوت خروج الروح من اجلسد، وقد وكّل اهللا مالئكـة يقومـون بـإخراج                 ،3يعلم

: ؛ وقال عز وجل   5﴿ الذين توفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم﴾       : ومن هذا قوله تعاىل   . 4الروح

.72.صاملرجع السابق،حيي بن لعلى، -1
.415.ص،1998مصر، أمحد أبو الروس، التحقيق اجلنائي، املكتب اجلامعي احلديث، –2
هلنود واإلغريق، كما هو موجود لدى وهذا املفهوم كان موجودا لدى األمم القدمية مثل املصريني القدامى والبابليني واآلشوريني والصينيني وا–3

).اليابان(اليهود والنصارى واهلنادكة والبوذيني وعقائد الشنتو 
.ويتعقد البوذيون واهلنادكة والشنتو أن الروح تظل حبيسة باجلسد وبالذات يف اجلمجمة، وأا ال تنطلق األبعد حرق اجلثة وانفجار اجلمجمة

تناسخ األرواح، وأن األرواح الشريرة تعاد يف جسد حقري مثل الكلب أو اخلرتير وتظل يف الدوران حىت تتطهر، مث إن اهلندوس والبوذيني تعتقدون ب
وأن ا لروح اخلرية والصاحلة تظل تنتقل يف األجساد اخلرية، حىت تصل مرحلة النرفانا، وهي السعادة األبدية املطلقة يف الروح الطليقة املتصلة باألزل 

.03.ص،السابقاملرجعالبار، موت القلب وموت الدماغ، حممد علي.واألبد 
.04.ص،السابقاملرجعحممد علي البار، –4
.32.سورة النحل، اآلية–5
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﴿ قـل   : ؛ وقال أيضاً  1يضربون وجوههم وأدبارهم ﴾   ﴿ ولو ترى إذ يتوىف الذين كفـروا املـالئكة         
؛ وقال  3﴿إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم ﴾      : ؛ وقال 2يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم ﴾      

؛ 4﴿ ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفـسكم ﴾              : جل وعال 
﴾﴿ الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمـالً           : وذكر ابن اجلوزي يف تفسريه لقوله تعاىل      

إن موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها منها، فإن         " ويقال. 5تعريف املوت أنه املزيل للحياة    
أريد مبوته هذا القدر فهي ذائقة املوت، وإن أريد أا تعدم وتضمحل وتصري عدما حمضاً فهي ال متـوت            

".ذا االعتبار 
عجز ظاهر كلي أي ليس فيه جهة القـدرة بوجـه مـن          " ويعرف األصوليون املوت على أنه      
مبفارقة الروح للجسد على وجه احلقيقة      " ويعرف املوت . 6"الوجوه، وهو أمر وجودي عند أهل السنة        

.7"واليقني
يـف  جسم لط " تطلق ملعنيني أحدامها     -أيب حامد الغزايل   -والروح كما يقول صاحب اإلحياء    

منبعه جتويف القلب اجلسماين، فينتشر بواسطة العروق الضوارب، إىل سائر أجزاء البدن، وجريانـه يف               
" ومعىن آخر يراد به     ...". البدن وفيضان أنوار احلياة واحلس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها          

: من عدة نواحيوقد يعرف املوت. 8ويعين به القلب" اللطيفة العاملة املدركة يف اإلنسان 
يعـرف  عالماتـه ناحيـة يعرف بأنه صفة وجودية ضد احلياة؛ ومـن   التصويريةالناحيةمن  

يف جمال   آثارهناحيةباسترخاء العينني، واخنساف الصدغني واعوجاج األنف وامتداد جلدة اجلبهة؛ ومن           
ل أهليـة الوجـوب أو   الديون واحلقوق يعرف بأنه زوال التكاليف باملوت، وسقوط العبـادات، وزوا          

.9الشخصية
فإذا كان املوت خروج الروح من اجلسد، فما حقيقة املوت يف الشريعة اإلسالمية ؟

.50.سورة األنفال، اآلية–1
.11.سورة السجدة، اآلية –2
.97.سورة النساء، اآلية–3
.93.سورة األنعام، اآلية–4
.319.ص،1987الد الثاين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ،، الطبعة الرابعةي، زاد املسريوزابن اجل–5
.312.ص،1988مكة للطباعة واإلعالم، جامعة أم القرى، ،حسن خلف اجلبوري، عوارض األهلية، الطبعة األوىل–6
.364.ص،نفس املرجع–7
.4- 3.، صالنشرعرفة، بريوت لبنان، ال توجد سنة أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، الد الثالث، دار امل–8
.379.صاملرجع السابق،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، –9
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املوت هو احلق الذي البد منه، وما رؤي حق أشبه بباطل منه، فاهللا عز وجل قضى باملوت على                  
﴿ كل من عليها فان ويبقـى       :قال تعاىل . 1مجيع خلقه، وكتب الدوام والبقاء له هو وحده ال شريك له          

﴿ فإذا جــاء أجلهم ال يستاخرون عنه سـاعة وال  : ؛ وقال تعاىل 2﴾وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام      
.3﴾يستقدمون 

.5﴾﴿ فأصابتكم مصيبة املوت : قال تعالـى4واملوت هو املصيبة العظمى والبلية الكربى
املوت هـو اخلطـب    " بأن   -وأمور اآلخرة   التذكرة يف أحوال املوتى      -قال القرطيب يف كتابه     

األفظع واألمر األشنع، والكأس اليت طعمها أكره وأبشع، وأنه احلارث األهذم للذات، واألقطع للراحات             
واألجلب للكريهات، فإن أمرا يقطع أوصالك، ويفرق أعضائك ويهدم أركانك، هلو األمـر العظـيم               

.6"واخلطب اجلسيم، وإن يومه هلو اليوم العظيم 
إن املوت ليس بعدم حمض وال فناء صرف، وإمنا هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته     "ويقال  

انتقال اإلنسان من دار التكليف والعمـل  "؛ أي   7"وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إىل دار        
إمنا خلقتم لألبد والبقـاء،     :" ، فقد ورد عن اخلليفة عمر بن عبد العزيز أنه قال          "إىل دار الربزخ والسؤال   

. 8"ولكنكم تنقلون من دار الفناء إىل دار البقاء 
وال ميكن الكشف عن كنه املوت، غري أن املوت الذي حيل باإلنسان ويعترب اإلنسان به ميتاً، هو            
أمر نسيب، ألنه ميت بالنسبة لعلم البشر يف حدود تكليفهم، وهو ميت بالنسبة لـدار الـدنيا ال لـدار                

مث للـنفس أربعـة     . 9الربزخ، فإذا مات اإلنسان انتهت حياته الدنيوية، ودخل إىل دار ال يعلم حقيقتها            
:دور، كل دار أعظم من التـي قبلها

Øهو بطن األم وهو حمل الضيق واحلصر والغم والظلمات الثالث: الدار األوىل.
Øا وألفتها واكتسبت فيها : الدار الثانيةاخلري والشروهي الدار اليت أنشأ.

.50.ص،2001،، دار اخللدونية، اجلزائر"رسالة ماجستري"حممد القامسي احلسين، عالمات احلياة واملمات يف الفقه والطب –1
25- 24.سورة الرمحان، اآليتني–2
.61.سورة النحل، اآلية–3
.102.ص،1993دار احلديث، القاهرة، مصر، ،مصطفى حممد الذهيب، نقل األعضاء بني الطب والدين، الطبعة األوىل–4
.106.سورة املائدة، اآلية–5
.36.ص،1999،الد األول، دار اجليل، بريوت لبنانالقرطيب، التذكرة يف أحوال املوت وأمور اآلخرة،–6
.52.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق–7
.103.ص،مصطفى حممد الذهيب، املرجع السابق-8
.103.ص،نفس املرجع-9
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Ø وهي دار الربزخ وهي أوسع وأعظم من هذه الدار، ونسبة هذه الدار إليها كنسبة              : الدار الثالثة
. البطن إىل هذه

Ø1هي دار القرار اجلنة أو النار: الدار الرابعة.

تبدل حال فقط، وأن الروح باقية بعد مفارقة اجلسد، إما " وعلى هذا األساس فإن املوت هو 
. ، فامليت جيلس يف قربه وتعاد روحه يف جسده ويسأل وجييب"ا معذّبة حسب أعمال صاحبهامنعمة وإم

وقد قرر القرآن بأن الروح باقية بعد مفارقة اجلسد، وما يؤكد ذلك بقاء حياة الشهداء، مع أن 
م وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عند ر:" إذ قال تعاىل. 2أجسامهم دفنت

.وبعد فراعنا من تعريف املوت يف الشريعة نتساءل عن وقف القانون من تعريف املوت. 3"يرزقون

الفرع الرابع

التعريف االصطالحي القانونـي للموت

ما عربت عنه الوفاة ليست ظاهرة بيولوجية فقط، وإمنا واقعة قانونية وهلا آثارها املتنوعة وهو
تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته :" يف فقرا األوىل على أنه4جلزائريمن القانون املدين ا25املادة 

تنتهي الشخصية :" من القانون املدين املصري القائلة29وهي املادة املقابلة للمادة " حيا وتنتهي مبوته 
ري اجلزائ-غري أن املشرعني". القانونية لإلنسان مبوته، وال يعترب باملوت يف نظر القانون إنسانا 

مل يتطرقا إىل تعريف املوت، واألمر سواء بالنسبة للقوانني اجلنائية، وإن كانت مسألة -واملصري
.التعاريف هي من اختصاص الفقه

أن املوت يتحقق بتوقف القلب والرئتني عن العمل توقفا دائماً " ويشري فقهاء القانون إىل 
.5ميتاً، أن يتوقف قلبه ورئتيه عن وظيفتيهماومبعىن آخر أنه يكفي العتبار اإلنسان "ومستمراً 

توقـف  " على تعريف املوت بأنـه  1980ونص قانون والية كانساس األمريكية الصادر عام   
.6"مجيع الوظائف احليوية دون أدنـى إمكانية لعودا مرة أخرى 

.103.ص،مصطفى حممد الذهيب، املرجع السابق-1
.16.، املرجع السابق، ص...ميبلحاج العريب، معصومية اجلثة يف الفقه اإلسال-2
.169.سورة آل عمران، اآلية-3
املتضمن القانون املدين اجلزائري1975سبتمرب 26املؤرخ يف 158-75األمر رقم -4
.219.ص،1999،إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون واحلق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر-5
.602.ص،زعال، املرجع السابقحسين عودة: مقتبس عن-6
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مل تؤدي رغـم     وعلى كل فإن املوت يعترب ظاهرة خميفة ال ميكن جتنبه، أحدث عدة مالحظات            
ولقد كانت الظواهر اليت تسمح بتشخيص املـوت حمـالً للتطـور    . ذلك إىل تعريف قانونـي للموت    

يتوقـف  " الطـويل، ويبقى إجنـاز ذلك بعيداً جداً، ولقد أَعلـن يف العبارات التالية عرب الـسنني                     
ففي هـذه اللحظـة     . ماجلسم عن الوجود عندما ينجز املوت عمله، أي عندما تسحب احلياة من اجلس            

بقاياً الشخص امليـت  -فتوجد اجلثة " يتحول اجلسم إىل جثة، ويتوافق موت اجلسم إذًا مع ميالد اجلثة           
.1"منذ اللحظة اليت يتوقف فيها اجلسم عن الوجود بفقدانه أحد عناصره التكوينية وهي احلياة -

لكـن رجـل   ". ل الروح عن اجلـسد  انفصا" ولقد عرف أنصار النظرية الالهوتية املوت بأنه  
. القانون والطبيب ال ميكن أن يتبني املوت ذا التعريف، فالروح غري منظورة وال ميكن إدراكها باللمس               

.2"الذي يسبقها انعـدام جسم اإلنسان نفسه " حلظـة انعدام الشخصية " ويعرف املوت بأنه

دة نتائج مهمة، كتغير احلالـة املدنيـة،        فاملوت إذاً هو تالشي الشخصية ويترتب على ذلك ع        
فاملوت بالنسبة للقانون هو اللحظـة      . وتوقف املرء عن كونه شخصاً حيث مل يعد من أشخاص القانون          

وتثري هذه الظاهرة خالل    . اليت خيتفي فيها الشخص من الوجود، حلظة جمردة يتوقف فيها املرء عن احلياة            
القانونـي، ويهتم القانون بوضع إجراءات للتحقّـق مـن          حلظة واحدة تغريات جوهرية على الصعيد     

وملا كان جسم اإلنسان ال ميوت يف حلظة واحدة بـل علـى             . املوت، وإن كان ال يعطي تعريفاً قانونياً      
فترات متتابعة؛ موت إكلينيكي؛ موت اخلاليا؛ موت األنسجة، كانت احلاجة ماسة ملعرفة حلظة املوت              

. القيمة التشرحيية لألعضاء وهو ما حناول التفصيل فيه تباعاًعلى وجه التحديد مبا حيفظ 

املطلب الثانـي

حتديد حلظة حدوث املوت

بعد تعريف املوت من النواحي اللغوية والطبية والشرعية والقانونية، أمكننا أن نتعرض إىل حتديد              
لإلنسان نطاق متميز من احلماية      حلظة حدوثه، ملا هلا من أمهية تتعلق باإلعالن عن دخول الكيان املادي           

اجلنائية، حبيث يعترب املوت الفيصل بني نطاقني من احلماية، احلماية اجلنائية للجسم البشري، واحلمايـة               
.اجلنائية للجثة اإلنسان وشتان بني النطاقني

.285.ص،املرجع السابق...التطبيقات العملية..مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية،-1
.202-201.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-2
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أن مشكلة حتديد املوت والتخوف من الدفن املبكر الناتج عن التشخيص اخلاطئ للمـوت، مل               
، لـذا  1وليدة العصر احلاضر، بل هو أمر موروث من القدم، دلّت عليه العديد من الروايات القدمية             تكن

.2منعت العديد من القوانني الدفن املبكر

مل ميكن حتديد حلظة املوت يف القدم بالصعوبة ذاا، فقد كانت هنـاك عالمـات وإمـارات                 
تكنولوجي الطيب جعل أمر حتديد حلظة املوت مـن         يستشف من خالهلا حدوث املوت، إال أن التقدم ال        

األمور الصعبة، وأصبح يشكل عبئاً يلقيه التقدم الطيب على عاتق العلماء يف اجلانب الطـيب والـشرعي                 
.والقانوين

هناك معىن بديهي للموت ال ينكره أحدا طبيباً كان أو رجل دين أو رجـل قـانون أال وهـو           
هو إزهاق روح اإلنـسان  " هذا املفهوم مع التعريف القانوين للقتل مغادرة الروح اجلسد، حيث يتماشى    

كما يتماشى مع القاعدة السببية اليت جعلها اهللا عز وجل متحكمة يف الوجود فكل شيء جعله                ". عمدا  
سبحانه متوقف على سبب ال وجود له إال بتوافره، فجعل لبداية احلياة سبباً هو اقتران الروح باجلـسد،             

ا ينبغي أن تكون عند فراقها للجسد، فحياة اإلنسان تنتهي بعكس ما بدأت به، ورغم بديهية                فإن ايته 
املقصود باملوت إال أن حتديده أثار جدال كبرياً، ليس فقط من طرف علماء الطب والـشرع والقـانون       

.على اختالفهم بل بني كل طائفة معينة من هؤالء
، فإن إثبات مغادرا للجسد يقتـضي حتديـد         "ي  معنو "وانطالقاً من أن الروح غري حمسوس       

عالمات مادية، وإذا ثبت توافرها اعترب اإلنسان قد مات وهذه العالمات هي حمل اخلـالف واجلـدل                   
:وميكن رد الصعوبة إىل عدة أساب منها

.عدم انقطاع التبادل الكيميائي بغتة-
. 3نسجة وتوقف الوظائف العضوية خالل احلياةعدم االستقالل املطلق بني األفعال احلياتية وبني األ-

املوت خطأ، مما أدى ذلك إىل الدفن املبكر يف القدمي مل يكن هناك حاجة إىل طبيب لتشخيص املوت، لذا فإن كثرياً من احلاالت مت تشخيص-1
.لألحياء، مث تبني أن هؤالء مل ميوتوا بعد، وقد كتب ابن أيب الدنيا كتاباً فيمن عاش بعد املوت

جمموعة من " كارنيس كارنيكي" جمموعة من القصص حتكي حوادث ألشخاص دفنوا وهم أحياء، وكتب الكونت " أحبار االن بو"وكتب 
التوصيات، مثل أن توضع يف النعش أعالم وأجراس وتفتح كوة من القرب حبيث يستخدمها الشخص إذا دفن أثناء غيبوبته وهو مل ميت االقتراحات و

.01.ص،السابقاملرجعحممد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، . بعد
ع عشر الذي يدفن هو غالباً مقتول، وقد يف الفصل الثاين من مسرحية الطائش يف القرن الساب" ANSELME"لـ " MOLIERE"وقال 

.188.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق. أمر واشنطن أال يدفن إال بعد ثالث أيام من موته
.188.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-2
،2001منية، مركز الدراسات والبحوث، األحممود أمحد طه، املسؤولية اجلنائية يف حتديد حلظة الوفاة، أكادميية نايف العربية للعلم-3

. 14.13.ص
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ورغم االعتراف ذه الصعوبات اليت تكتنف حتديد حلظة املوت إال أنه ينبغي التـصدي هلـذه                
غلـب  "املسألة بالبحث للوصول إىل اللحظة اليت يغلب عليها الظن بأا حلظة املوت، واستخدام لفظ               

.   يت ال ميكن القطع يقيناً بلحظة خروجهانظراً للطابع املعنوي للروح ال"عليها الظن
وعليه سوف نبحث يف هذا املطلب إشكالية حتديد حلظة املوت بداية ببيان أمهية حتديد حلظـة                

). الفرع الثاين( مث معايري حتديد حلظة املوت ) الفرع األول( املوت
الفرع األول

أمهية حتديد حلظة املوت
﴿ الذي خلق املوت واحليـاة ليبلـوكم        :سبحانه وتعاىل قال تعاىل    إن أمر احلياة واملوت بيد اهللا     

ومبا أن احلياة سر من أسرار اهللا تعاىل فكذلك املوت، فهو الذي كل شيء عنده               . 1﴾أيكم أحشن عمالً    
.مبقدار

إن اجلسد هو وسيلة الروح اليت تستقر بداخله وبه توصف احلياة للكائن البشري  فإذا انصرفت                
سد صار اإلنسان أو الكائن البشري من كيان مادي ومعنوي إىل كيان مادي خايل مـن                الروح من اجل  

كما أن حتديد حلظة املوت يعترب احلد الفاصل بني احلياة          . الروح وال يعرف ذلك إال بتحديد حلظة املوت       
.2واملوت، فينبغي على الطبيب أن يبذل كل جهده إلنقاذ مريضه ومعاونته بكافة الوسائل

ؤكد من الناحية الشرعية والنظامية، أن حتديد وقت املوت له أمهية بالغـة لكـثري مـن                ومن امل 
كالعقود، واملسئولية، وحقوق امللكية، وقوانني الضرائب، وتنفيذ التصرفات املضافة إىل ما بعد            : املسائل

...املوت، وغريها
. سـقوط العبـادات   ":ومن أهم اآلثار الشرعية والقانونية للموت يف جمال احلقوق والـديون          

، وزوال أهلية الوجوب وانتـهاء الشخـصية        ...)كالصالة والصيام والزكاة واإلحرام باحلج والعمرة     (
القانونية والشرعية، وزوال التكاليف الشرعية كسقوط النفقات اليت جتب عليه حال حياتـه، وايـة                

وحنومها، واية سريان األحكـام      الوكالة، وانفساخ بعض العقود اليت أبرمها امليت كالوكالة والقراض        
، وسقوط املسؤولية اجلنائية باملوت، وسقوط احلدود الشرعية مبوت املعتدى          ...)الصادرة عليه قبل موته   

). كاإلجـازات وحنوهـا   (وال تفسخ باملوت عقود املعاوضات واملنافع املرتبطة بأجل         . عليه كاملقذوف 
لزوجة من حلظة وفاة زوجها حقيقة أو حكماً، وهي عدة          وباملوت يتم ارتفاع النكاح وبدء العدة على ا       

وإباحة خروج املعتكف التباع    . وعدم وجوب حد الزنا بوطء امليتة     . الوفاة، أي أربعة أشهر وعشرة أيام     

.02.سورة امللك، اآلية-1
.183.ص،أمحد حممد بدوي، املرجع السابق-2
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اجلنازة، فإذا كان موته بسبب جناية وجب شرعاً القصاص أو الدية حسب نوعية اجلناية، وحتديد القاتل             
.1"التتابععند اشتراك اجلناة على

كما أنه بالوفاة تنتقل ملكية أموال وحقوق امليت إىل ورثته الشرعيني، لقولـه عليـه الـصالة                 
إن موت املورث هو شرط شرعي لتوزيع أمواله، وتنفيذ وصـاياه        . "من ترك ماالً فهو لورثته    ":والسالم

           م وصالوبالوفاة أيـضاً،  . م بامليت الصحيحة والنافذة، إذ إنه يف هذا الوقت يتحدد عدد الورثة وصفا
تصبح مجيع الديون مطلقة كانت أم مؤجلة، مستحقة األداء من التركة؛ ألنه ال تركة إال بعـد سـداد                   

. 3"ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي ِبها أَو ديٍن"لقوله تعاىل 2الديون ورد األمانات إىل أهلها
باإلضافة إىل دورها مـن وجهـة        4جمال اإلرث،  وللموت آثار قانونية إذ تلعب دوراً مهماً يف       

من قـانون العقوبـات      254القانون اجلنائي، حيث أن جرمية القتل كما هو منصوص عليها يف املادة             
".القتل هو إزهاق روح إنسان عمداً " اجلزائري 

اة قبـل  فتحقق اجلرمية بوقوعها على إنسان حي، وال تقع اجلرمية على معتدى عليه قد فارق احلي       
وقوع االعتداء عليه، على أنه يكفي أن يكون اإلنسان حياً ولو كان وليداً حديث العهد بالوالدة، بـل                  

.5ولو كان وليداً مل يتم وضعه ائياً مادام قد بدأ االنفصال عن الرحم األم ودبت فيه أنفاس احلياة
ب الفعل ال تقع جرمية القتـل،       فإذا ختلف هذا الشرط، بأن كان اإلنسان فارق احلياة وقد ارتك          

.6وال يتصور حىت الشروع نظراً لالستحالة القانونية
فإذا كانت هذه الضرورات مهمة من حيث معرفة حلظة املوت، فإن تطور تكنولوجيا الطـب               
أدى إىل إجياد بعض املعايري احملددة للحظة املوت، اقتضتها ضرورة املصلحة العامة وحفظ النفس وارتقاء               

.71.صاملرجع السابق، ، ...بلحاج العريب، معصومية اجلثة يف الفقه اإلسالمي-1
.72.71.ص، نفس املرجع-2
.11.سورة النساء، اآلية- 3
: رثمن شروط اإل-4
ن ذلك موتاً حقيقياً وقد يكون موتاً حكمياً، وهو الذي يصدر من القاضي بناء على اجتهاد منه واستناده إىل قرائن موت املورث وقد يكو-أ

.ويدخل يف هذا احلكم األسري الذي جيهل أمره، واملرتد إذا حلق بدار احلرب وهو على ردته، ويعترب ميتاً من وقت صدور احلكم
:ديد حلظة املوت ضرورية يف هذا اال خصوصاً عند احلديث عن الشرط الثاين وهوويعترب حت

فرج حسني، . إنه يف حالة جهل التقدم أو التأخر يف املوت تأيت ضرورة البحث عن أسبقية أو تأخر املوت: حياة الوارث قبل موت املورث-ب
.79-76.ص،1998،ت والنشر والتوزيعنظام اإلرث يف التشريع اإلسالمي، املؤسسة اجلامعية للدراسا

قانون رقم ".  يستحق اإلرث مبوت املورث حقيقة أو حكماً أو باعتباره ميتاً حبكم القاضي:" من قانون األسرة اجلزائري127ولقد جاء يف املادة 
ل واملتمماملعديتضمن قانون األسرة اجلزائري1984يونيو 9املوافق 1404رمضان عام 9املؤرخ يف 84-11

.  793.صاملرجع السابق، رمسيس نام، قانون العقوبات، القسم اخلاص، -5
.08.صاملرجع السابق، طارق سرور، -6
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اسـتخدام األعـضاء    ) أوال(ياة البشرية، وذلك بظهور إمكانية استخدام أجهزة اإلنعاش الـصناعي           احل
وبالنتيجة فإن هذين األمرين يعتربان العامالن احملفزان ملعرفة حلظـة          )ثانياً( املستأصلة من جثة اإلنسان     

. املوت بدقة
استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي : أوالً

البيولوجية، وتطور املكتشفات الطبية ظهرت طرق وتقنيات جديدة يف جمـال     نظراً لتقدم العلوم  
. 1الطب واجلراحة بقدر استفحال األمراض

وقد جلأ األطباء يف صراعهم هذا إىل استعمال وسائل متعددة وجديدة تستهدف حياة اإلنسان              
دي ذلك إىل استعادة اإلنـسان   املريض الذي توقف قلبه وأجهزته األخرى عن القيام بواجباا، حبيث يؤ          

وعيه كامال وإعادة وظائفه األساسية واحليوية، ومن هذه الوسائل ما يسمى اإلنعاش الـصناعي الـذي              
.2تساعد على استمرار احلياة من حيث الظاهر

تستهدف استخدام أجهزة اإلنعاش الصناعي إىل إطالة احلياة ظاهرياً، فقد تـصل اإلنـسان إىل               
Ventilator""فتواجه توقف التنفس جبهاز يسمى الكمامـة، ) ميت حي(يها بأنه مرحلة يوصف ف

Defebrallatorولكي يستأنف القلب نبضاته االعتيادية أوجد جهاز يسمى موفـق الذبـذبات              
. Palemake3وجهاز منظم ضربات القلب الدائم واملؤقت حسب احلاجة 

     ائياً، وتبقى أجهزة القلب والـرئتني يف العمـل   يف كثري من األحيان يتوقف الدماغ عن العمل
بواسطة الوسائل الصناعية، فيتجلى أمر حتديد حلظة أو وقت نزع األجهزة يف إطار املـسؤولية اجلنائيـة       
الطبية الناجتة عن نزع هذه األجهزة حال كون أعضائه تعمل، سواء كان األمر قبل موت الدماغ أو بعد                  

.النموته وبقاء التنفس والقلب يعم
استخدام األعضاء املستأصلة من جثة اإلنسان : ثانياً

إن حتديد حلظة املوت له أمهية كبرية، خاصة إذا عرفنا أن نتائج التطور التكنولوجي الذي عرفته                
اإلنسانية احلديثة، سجلت تطورات مذهلة يف جمال العلوم الطبية، أصبح معها يف اإلمكان حتقيق عمليات               

س القريب من باب املستحيل، واليت من بينها عمليات استئصال األعضاء البشرية ونقلـها  كانت يف األم 
وكما أن املوت يطرح مسائل أساسية ومتصلة من وجهة النظر الطبية الشرعية، فإنـه   . 4من إنسان آلخر  

بعمليـة  يثري إشكالية عند استئصال أعضاء األموات إىل األحياء، فلكي يتمكن الطبيب اجلراح من القيام            

.37.ص،1998،مروك نصر الدين، اإلنعاش الصناعي واملسؤولية الطبية، حبث منشور يف الة القضائية، العدد األول-1
.38-37.، صنفس املرجع–2
.281.صاملرجع السابق،مسرية عايد الديات، -3
.38.ص،حيي بن لعلى، املرجع السابق-4
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فتحديـد حلظـة    . 1نقل العضو من جثة شخص ميت إىل جسم إنسان حي، البد من التأكد من الوفاة              
:املوت هلا ارتباط بأمرين

.                  بالوقت الذي يسمح فيه بالتدخل اجلراحي لرتع العضو املوصى به-1
ة وأنه يف حالة استعمال أجهزة مبدى صالحية األعضاء األساسية لزرعها يف املريض املستفيد، خاص-2

اإلنعاش الصناعي أمكننا احلفاظ على بعض األعضاء القابلة للضياع بسرعة، واإلبقاء على قيمتها 
.    2البيولوجية التشرحيية إلعادة زراعتها

كما أن األعضاء لو تركت بعد املوت، فستتحلل وتتعفن وبالتايل تصري األعضاء غـري قابلـة                
العضو البشري ال يكون ناجتاً إال إذا كان حياً، أي أن خاليا العضو املراد نقله مـن                  ، وأن نقل  3للزرع

وتتوقف االستفادة من هذه املتطلبات من اجلثة بتحديـد         . اجلثة تكون حية حلصوهلا على التروية الدموية      
ظة املوت؟ومن مث يثور التساؤل عن معايري حتديد حل. املعيار الذي يعتمد عليه يف حتديد حلظة املوت

الفرع الثانـي
معايري حتديد حلظة املوت

تنتهي احلياة بوفاة اإلنسان عند لفظه أنفاسه األخرية، وتسقط بذلك احلماية القانونيـة املقـررة    
لسالمة اجلسم واحلق يف احلياة، وقبل املوت يستمر اإلنسان متمتعاً ذه احلماية مهمـا اشـتد مرضـه             

ـ    مـا هـي   : وعليه يثور التساؤل التايل. 4ي من مرض ميئوس من الشفاء منه     واستعصى، وإن كان يعان
اللحظة بالتحديد اليت حيدث فيها املوت؟ 

كان األطباء يف حتديد حلظة املوت يعتمدون على عالمات تقليدية، فالتعريف الطيب للموت كان              
والدورة الدموية، وهذا املعيار     يعتمد على توقف أجهزة اجلسم كالتنفس وفقدان الوعي، وتوقف القلب         

.5أعتمد يف حتديد املاليني من الوفيات اليت حتدث سنوياً
ومع تقدم الطب يف السنوات األخرية وتطور العلوم التجريبية، مت الوقوف على كثري من دقـائق           

جـة مكنـت    احلياة وأسرار املمات، وكذا تطور أجهزة اإلنعاش الصناعي يف أقسام العناية الطبية، بدر            

.72.حيي بن لعلى، املرجع السابق، ص-1
.41.صاملرجع السابق،عبد احلميد إمساعيل األنصاري، -2
3.ص،2000،الة القضائية، العدد الثاينمروك نصر الدين، املشاكل اليت تثريها عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية، حبث منشور يف-3
.25.ص،1994للنشر والتوزيع، عمان، األردن،دار الثقافةهدى حامد قشقوش، جرائم االعتداء على األشخاص،-4
.227.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق-5
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األطباء من إيقاف القلب أثناء عمليات القلب املفتوح واستبداله مبضخة تقوم مقام القلب والرئتني لعدة               
.1ساعات، كما مكنتهم حىت من استبدال القلب بقلب إنسان أخر أو قلب صناعي

صاب فيهـا  ومنه مل يعد مفهوم املوت مرتبطاً بالقلب يف كثري من احلاالت، وخاصة يف احلاالت اليت يـ    
.2الدماغ إصابات بالغة، نتيجة حوادث أو نزيف داخلي أو وجود ورم يف الدماغ

وهلذا السبب ظهر معيار جديد لتحديد املوت يسمى مبوت الدماغ، وعلى ضوء ذلك ننـاقش               
مسألة حتديد حلظة املوت وفقا لالعتبارات العلمية، باالعتماد على معيارين معيار تقليدي لتحديد حلظة             

).ثالثاً (مث بيان أثر ذلك يف اضطراب املسؤولية اجلنائية ). ثانياً( ومعيار حديث ) أوالً( املوت 
املعيار التقليدي لتحديد حلظة املوت: أوالً

ال ينطوي املعيار التقليدي لتحديد حلظة املوت على تعريف دقيق، بقدر ما تضمنه من وصـف                
اليت يستدل ا على املوت خـالل بعـض الفحوصـات الطبيـة             لبعض املظاهر الدالة على حدوثه، و     

.3التقليدية
توقف الدورة الدموية والتنفسية لفترة قصرية، وهـذا        " من أبرز مظاهر الوفاة وفقاً هلذا املعيار،        

.                  4"يعين توقف القلب والرئتني عن العمل ليعترب الشخص ميتاً
تعان ا للتثبت عند حدوث املوت، طريقة الوخز الوريدي وطريقة ريكارد      ومن الوسائل اليت يس   

وعالمة األيثر، وهذه الوسائل مجيعها تقوم على فكرة واحدة، وهي التأكد من توقف الدورة الدمويـة                
.داخل اجلسم

تستهدف إحداث قطع يف الوريد املركزي، مث مالحظة إذا أدى هـذا            " فطريقة الوخز الوريدي    
نزيف دموي، فيكون ذلك دليال عن استمرار الدورة الدموية، ويعين ذلك بالنتيجة استمرار احليـاة،              إىل

.5"أما إذا مل يؤد ذلك إىل نزيف دموي، دل ذلك على توقف الدورة الدموية، وبالتايل توقف احلياة
ونظر . 6ئيةيعتمدان على حقن الشخص ببعض املواد الكيميا      " أما طريقة ريكارد وعالمة األيثر      

.1"ما يفضي إليه من عالمات على اجلسم يتمكن األطباء من خالهلا اجلزم باستمرار احلياة أو انقطاعها

.227.أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق، ص-1
.228.نفس املرجع، ص-2
.51.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-3

4-Raymodis (LM), Problemes juridique d’une définition de la mort a propos, des grefes d'organes,
Rev,Trim.dr.civ,1969, p 29.

.51.سابق صالرجع املمهند صالح أمحد فتحي العزة، -5
وتتألف من حقن ماء مضاف إليه فلور نشادري أو الصوديوم ضمن الوريد، ): مادة ملونة صفراء( باختيار الفلورستني"وتسمى هذه الطريقة-6

فإذا كان املوت ظاهرياً فإن غشاء العني يتلون بلون أصفر ضارب إىل اخلضرة بعد حوايل نصف ساعة، ويصبح جلد اإلنسان أصفر بشكل متأخر 
...=".تني من احلقن الوريدي، أما إذا مل حيدث هذا فيمكن إعالن املوتوكذلك البول بعد  ساعة أو ساع
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ومن الوسائل املعتمدة يف معرفة توقف القلب عدم مساع صوت القلب بالسماعة الطبية، وجيب              
.              2أن يستمر ذلك ملدة مخس دقائق على األقل

المات توقف التنفس توقف حركة الصدر والبطن وعدم مساع أصوات التنفس بالسماعة            ومن ع 
.الطبية وخصوصاً عند وضعها على القصبة اهلوائية

كما أنه من املسائل التقليدية ملعرفة توقف التنفس، أن توضع مرآة نظيفة أمام األنف أو الفـم،                 
الوفاة ال حيدث ذلك، أو وضع ريشة أو قطعـة مـن            فعند وجود التنفس يتكاثف خبار املاء، ويف حالة         

كمـا  . 3القطن أمام األنف، فإذا حتركت دلّ ذلك على التنفس، وإن مل تتحرك دلّ على عدم وجـوده              
ميكن استعمال حوض صغري فيه ماء على الصدر أو النبض، ونالحظ سطح املاء فإذا مل يتحرك دلّ على                  

.4توقف التنفس
مع توقف القلب كانت فكرة مقبولة يف عصر مل يكن أي عالج يسمح    إن فكرة انسجام املوت   

باحللول حمل قصور القلب، حيث أن كل املراحل املتعددة من عملية املوت تتم خالل فترة قصرية، توقف             
.5القلب، توقف التنفس، توقف دوران الدماغ الذي خيرب اخلاليا العصبية بسرعة كبرية

توقف القلب والرئتني عن العمل ال يوائم مقتضيات التطور العلمـي           إن تعريف املوت على حنو      
:أسباب التالية

القلب والرئتني واملخ، وهو ما ال حيـدث يف         : إن الوفاة احلقيقية ال حتدث إال بتوقف األجهزة الثالثة        - 1
مـن   إذ يستغرق توقف املخ عن العمل متأثراً بتوقف التنفس والدورة الدموية بضع دقائق            . حلظة واحدة 

.6توقف وصول الدم احململ باألكسجني إليه
إن توقف القلب عن العمل ال يعين املوت دائماً، حبيث ميكن إعادة الدورة الدموية خالل فترة وجيزة                 - 2

وميكن إنقاذ حياة اإلنسان بطريقة اإلنعاش القليب الرئوي،        . من اليت حيرم فيها الدماغ من الدورة الدموية       

واليت ميكن أن حتل حمل الفلوروستني حيث جيوز حقن األثري حتت اجللد فينتشر السائل ضمن ) سائل شديد التبخر واالشتعال( أما عالمة األثري= 
يقياً فإن السائل خيرج مبجرد سحب اإلبرة من جسمه، وتعترب هذه الطريقة أنسجة اجلسم إذا كان موت الشخص ظاهرياً، أما إذا كان املوت حق

.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق. أسهل من اختيار الفلوروستني، إال أا أقل تأكيداً لذلك جيب أن يضاف إليها إجبارياً استئصال الشريان
215-216.

.51.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-1
.27.ص،النشرحسني شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، ال توجد دار النشر وسنة-2
.49-48.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق-3
.49.ص،نفس املرجع-4
.216.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-5
.30.حممود أمحد طه، املرجع السابق، ص-6
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، عن طريـق  1ة عاد فيها القلب واجلهاز باستخدام أجهزة اإلنعاش الصناعيحيث أن هناك حاالت عديد   
نقل الدم إليه باستخدام جهاز منظم القلب الكهربائي أو حبقنه مبنبهات القلب ومقوياته سواء حتت اجللد                
أو بالقلب نفسه، وإيقاظ مراكز اإلحساس عن طريق الصدمات الكهربائية ومبهيجات اجللد واألغـشية              

ية وأعضاء احلواس املختلفة، وبذلك جنح األطباء يف احليلولة دون توقف املخ عن العمـل تـأثراً                 املخاط
وأصـبح مـن املمكـن      . بتوقف القلب نتيجة للتدخل السريع إليقاظ القلب وإعادته للعمل من جديد          

كما ميكن  . استمرار التنفس وتدفق الدم والتغذية بصورة اصطناعية تلقائية لفترة طويلة متتد لبضعة أشهر            
إيقاف القلب والتنفس عن العمل ملدة ساعة أو أكثر وإعادما للعمل مرة أخرى، وذلك عـن طريـق                  

وتسمى املرحلة األوىل واألعراض اليت . 2درجة مث رفعها من جديد   °100خفض درجة اجلسم إىل حوايل      
، علـى أن معيـار      3ائعولقد دلّت الوق  . يتوقف فيها القلب والتنفس باملوت الظاهري أو املوت الكاذب        

.4توقف القلب والدورة الدموية واجلهاز التنفسي مل يعد كافيا لوقوع املوت
كما أن هذا املعيار أصبح غري كافياً لتحديد حلظة املوت حينما يكون اإلنسان بني احلياة واملوت، فقد           - 3

ب من األسباب، وهنا    حيدث أن يظل القلب واجلهاز التنفسي أحياء، بينما خاليا املخ قد ماتت ألي سب             
يدخل الشخص يف غيبوبة كربى وهي التوقف النهائي لوظائف املراكز العصبية العليا، نتيجة إصابة املـخ       

. 5بتلف كبري غري قابل لإلصالح حىت ولو بقيت وظائف القلب واجلهاز التنفسي تؤدي وظائفها صناعياً
من اجلثة، فإذا أخذنا ـذا املعيـار ال ميكـن      إن هذا املعيار ال يعول عليه لنقل األعضاء البشرية        - 4

االستفادة من كثري من أجهزة اجلسم اليت ميكن نقلها، فالقلب مثالً وفقاً هلذا املعيار يكون قد توفق عـن              
. 6العمل وماتت خالياه، فال ميكن يف احلالة هذه االستفادة منه يف عمليات زرع األعضاء البشرية

مع املقتضيات العلمية أمكن إجياد معيار جديد وهو املعيار احلـديث        ومع عدم تطابق هذا املعيار    
.فيثور التساؤل عن تفاصيل هذا املعيار فيما يلي. لتحديد حلظة املوت

.03.ص،السابقاملرجعيم شاهني، فيصل عبد الرح-1
.31.30.حممود أمحد طه، املرجع السابق، ص-2
مفاد ذلك أن " تعود احلياة بعد موا"حتت عنوان 5/12/1989من بني الوقائع يذكر منذر الفضل أن صحيفة اجلمهورية نشرت خرباً يوم -3

.ا ضت وجاءت إليها احلياة جمدداًإال أ31/12/1989توفيت يوم " كالينني باالبال" عجوزاً تدعى
ونشرت صورة الشخص املذكور " عاد من املوت ثالث مرات" حتت عنوان1988ويف واقعة أخرى نشرت صحيفة الثورة يف أواخر ديسمرب 

له احلياة األمر الذي ولد الذي أعلن عن وفاته أكثر من مرة ويف كل مرة يتم فحص دماغه وجهاز التنفس ويظهر أما قد توقفا عن العمل مث تعود 
.122-121.ص،منذر الفضل، التصرف القانوين يف األعضاء لبشرية، املرجع السابق. حرية لدى األطباء يف سر احلياة

.121.ص،منذر الفضل، التصرف القانوين يف األعضاء لبشرية، املرجع السابق-4
.172.ص،أمحد شوقي أبو خطوة، املرجع السابق-5
.115.ص،ين عودة زعال، املرجع السابقحس-6
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املعيار احلديث لتحديد حلظة املوت : ثانياً
فهنـاك املـوت     -ملا كان جسم اإلنسان ال ميوت يف حلظة واحدة، بل ميوت علـى فتـرات              

يكي وهناك موت اخلاليا واألنسجة وهو حيدث بعد ساعات من املوت اإلكلينيكي، فإن احلاجة              اإلكلين
دعت إىل معيار حديث، يضمن احترام احلياة اإلنسانية، وحيافظ على القيمة التشرحيية لألعضاء املـراد                
استئصاهلا، وهو ما يعرف مبوت الدماغ، ومن هنا سنتعرض إىل مـضمون مـوت الـدماغ وتارخيـه                

:تشخيصه مث إىل تقدير موت الدماغ فيما يليو
I.مضمون موت الدماغ

تتجه أغلب اآلراء يف الوقت احلاضر إىل الربط بني حدوث الوفاة وموت خاليا اجلسم، مبا فيها                
جذع الدماغ، حىت لو ظلت خاليا القلب والرئتني حية، فمىت ماتت خاليا اجلسم بصفة ائيـة فإنـه                  

.1ياة، وبالتايل يستحيل عودة اإلنسان إىل حياته الطبيعيةيستحيل عودا إىل احل
كما أن تنفس الشخص أو نبض القلب يف حالة استخـدام أجهزة اإلنعاش الصـناعي، لـيس              

فمهما كانت الوسائل املستخدمة إلطالة فترة احلياة الصناعية فهذا لن يؤدي           . إال مظهراً للحياة الصناعية   
أخرى، ألن توقف املخ بصفة ائية ال ميكن الرجوع فيه، أو مواجهتـه بـأي               إىل عودته إىل احلياة مرة      

.2أسلوب عالجي
،  فإذا أصيب الدماغ وباألخص جذع املـخ         3ومن مث مل يعد مفهوم املوت مرتبط مبوت القلب        

ي إصابة بالغة ودائمة فإن مركز التنفس والتحكم يف القلب والدورة الدموية ستصاب تبعاً هلا، األمر الذ               
.4ينتج عنه حتما تدهور نشاط هذه األجهزة، وبالتايل يؤدي يف النهاية إىل املوت

تلف دائم يف الدماغ يؤدي إىل توقف دائم جلميع وظائفه مبا فيها وظـائف    " بأنه   موت الدماغ ويعرف  
.5"جذع الدماغ 

.174-173.ص،أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق-1
بدون دار ،حممد عبد الوهاب اخلويل، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن استخدام األساليب املستحدثة يف اجلراحة، دراسة مقارنة، الطبعة األوىل-2

.225.ص،1994النشر، 
املعيار التقليدي سارياً بالنسبة ملاليني الوفيات اليت حتدث سنوياً، فعلى سبيل املثال يتوىف قي بريطانيا يف كل عام نصف مليون شخص ال يزال 3

.08.السابق صاملرجعحممد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، . حسب التعريف القدمي للموت وهو توقف القلب والدورة الدموية
من مجيع الوفيات، ومثل هذه النسبة أو ما يقارا % 99يف بريطانيا يعترب موت القلب والدورة الدموية هو األصل يف تشخيص ويذكر البعض أن 

.03.اهلامش227.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق. يف دول أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا
.124.ص،اء لبشرية، املرجع السابقمنذر الفضل، التصرف القانوين يف األعض-4
.230.ص،أمحد ا لقامسي احلسين، املرجع السابق–5
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ئف الدماغ تعطـالً    تعطل وظا " :وعرفته جلنة تعريف املوت التابعة لنقابة األطباء األردنيني بأنه        
وصرح وزير الصحة الفرنسي يف قراره رقم ".ائياً ال عودة فيه، وحكم األطباء ذوو االختصاص بذلك        

أن الوفاة حتدث عند توقف وظائف املخ بانعدام التام ألي رد فعل تلقـائي واسـترخاء            " 76/1986
.1"العضالت وانعدام العدسات احللقية 

:املكونات التاليةإن دماغ اإلنسان يتكون من
Øالبصلة السيسائية+ جذع الدماغ + املخيخ + املخ = الدماغ .
Øعلى نصفني وهو مركز الذاكرة والتفكري واإلحساس: املخ .
Øوهو يقع أسفل املخ ومن اجلهة اخللفية لدماغ اإلنسان، ويتوىل حفظ تـوازن جـسم               : املخيخ

اإلنسان 
Ø2املراكز العصبية والقلب واجلهاز التنفسيوهو نسيج شبكي يتوىل التحكم ب: جذع املخ.

واألفعال الصادرة منه متر يف جذع الـدماغ وعلـى األدق            3إن مجيع األحاسيس الواردة للمخ    
النسيج الشبكي الذي بداخله، وهو الذي أثبتت الدراسات أنه مسئول عن وعي اإلنسان، وهو املسئول               

اغ ونسيجه الشبكي للرضوض أو السموم أو األمراض        وإذا تعرض جذع الدم   . عن نوم اإلنسان ويقظته   
أو األدوية املخدرة، فإن ذلك يؤثر على وعي اإلنسان، وعليه فإن الدماغ يف الغالب هو مكمن الـنفس               

. 4اإلنسانية
II.تاريخ موت الدماغ

لقد اجتهت السلطات الطبية يف كثري من دول العامل إىل األخذ مبوت الدماغ وكـان الرائـد يف         
إذ بدأ الفرنسيون حيددون بعض املعامل ملوت الدماغ فيمـا أمستـه             1959ملدرسة الفرنسية عام    ذلك ا 

بينما القلب يعمل والدورة الدموية ال تزال سـارية إىل           depasse)(Comaمرحلة ما بعد اإلغماء     
.مجيع أجزاء اجلسم ما عدا الدماغ

اللجنة اخلاصة من جامعـة     " مريكية  وعالمات موت الدماغ اليت وضعت مواصفاا املدرسة األ       
:  تتمثل يف" 1986هارفارد 

"  ناشري" النشر اإللكتروين .36.ص23/1/2011:مسر األشقر، املركز القانوين للميت دماغياً، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ االطالع- 1
/http://www.nashiri.net :املوقع

.01.ص،السابقاملرجعرحيم شاهني، فيصل عبد ال-2
يستقبل الدماغ مجيع احلواس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، الحتوائه على خمازن الذاكرة،  ومكان التفكري واالبتكار ومكان -3

بله من معلومات فإذا أتلفت أجزاء حمددة من تواجد الغرائز املوروثة والطباع والعادات واملثل املكتسبة، كما أن مصدر األفعال املترتبة على ما يستق
.02.ص،السابقفيصل عبد الرحيم شاهني، املرجع. نةاملخ ينتج عنها فقدان قدرات معي

.02.ص،سابقالاملرجعفيصل عبد الرحيم شاهني، -4
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.اإلغماء الكامل وعدم االستجابة ألي مؤثرات" - 1
).      تالحظ اجلثة ملدة ساعة على األقل (عدم احلركة - 2
.عدم التنفس- 3
.عدم وجود أي من األفعال املنعكسة- 4

.1"رسم مخ كهربائي ال يوجد به أي نشاط
، فوضعت مواصفات مشاة ختتلـف      1971ة أخصائي جامعة مينيسوتا عام      مث أعقبتها جمموع  
: يف التفاصيل وهي كالتايل

.أن يكون السبب املؤدي إىل موت الدماغ معلوماً" .1
.عدم وجود أي حركة ذاتية.2
.توقف التنفس بعد إيقاف املنفسة ملدة أربع دقائق بالشروط املذكورة سابقاً.3
.منطقة جذع الدماغعدم وجود أي أفعال منعكسة من.4
.2"رسم املخ غري ضروري.5

مث قامت الكليات الربيطانية لألطباء بتقدمي مقترحاا وتعريفها ملوت الـدماغ وذلـك عـام               
وقد أكدت هذه التعاريف على موت جذع الدماغ وجعلتـه مـساوياً للمـوت،        1976-1979

:وفصلت ذلك بالنقاط التالية
تاماً ال رجعة فيه يساوي توقف القلب وموتـه بـالتعريف         إن قدان وظائف الدماغ فقداناً    " .1

.القدمي
إن فقدان وظائف جذع الدماغ ميكن معرفتها سريرياً دون احلاجة إىل فحوصات معقدة مثل              .2

.رسم املخ الكهربائي أو حقن شرايني الدماغ األربعة أو املواد املشعة
:إىلإن معرفة فقدان هذه الوظائف بصفة دائمة أو مؤقتة يرجع .3

إبعاد كل األسباب اليت تؤدي إىل التوقف يف وظائف جذع الدماغ مثل العقاقري املنومة              " -أ
.واملهدئة ونقص األكسجني

.3"وجود سبب مادي واضح إلصابة الدماغ إصابة مميتة-ب

.09.ص،السابقاملرجعحممد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، -1
.09.صنفس املرجع،-2
حممد بشري فلفلي، احلماية اجلنائية حلرمة امليت يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري، حبث مقدم استكماال ملتطلبات احلصول على درجة -3

.40.ص، 2008،الدكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية
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وذه النتائج البحثية اتضح لدى املدرسة الربيطانية أن مفهوم املوت قد حتول من موت القلـب                
ماغ ومن موت كل الدماغ إىل موت جذع الدماغ، وأصبح مقرر عند األطباء أن مـوت         إىل موت الد  

ولكن هناك أسـباب جيـب      . اإلنسان يكون عند وفاة جذع املخ، سواء نتج ذلك توقف القلب أو ال            
:التأكد منها؛ ألا قد تسبب توقفاً مؤقتاً جلذع الدماغ وتتمثل كاآلتـي

Ø "واملهدئاتمثل الكحول واملنومات: العقاقري...
Ø وهذا قد حيدث يف اجلو البارد برودة عالية حيث يصاب اإلنسان بنوبة أو إغماء              : برودة اجلسم

وتوقف التنفس واخنفاض احلرارة، فال يعلن موت الدماغ إال بعد رفع احلـرارة إىل درجتـها                
.الطبيعية

Øالتسمم نتيجة الغازات السامة وغاز أكسد الكربون.
Ø  لدم وهذا حيدث يف حاالت الفشل الكلوي، فال حيكم مبوت املصاب دماغياً            يف ا  البولينازيادة

.قبل إعالن املوت دماغياًالديلزةإال خبفض البولينا يف الدم بواسطة 
Øنقص السكر أو زيادة يف الدم.
Ø         ا يف الدم، ونقصها قد يؤدي إىل توقف وظائف جذع الدماغ، فال بدنقص اهلرمونات أو زياد

.اهلرمونات إىل وضعها الطبيعي قبل إعالن موت الدماغمن إعادة هذه 
Ø1"حاالت الغرق وتوقف القلب الفجائي.

ومن هنا فإن حلظة وفاة املخ يعترب اإلنسان ميتاً حىت ولو بقي القلب والرئتان حمتفظني بعملـهما            
لـف عـن    ونشاطهما؛ ألن الشخص يكون يف حالة غيبوبة، تسمى بالغيبوبة النهائية الكربى، وهي ختت            

: وفيما يلي نبني درجات الغيبوبة. الغيبوبة العميقة، وهي بدورها ختتلف عن الغيبوبة املؤقتة
الغيبوبة املؤقتة-أ

حتدث الغيبوبة املؤقتة أحياناً إثر الدهشة والذهول الشديدين ويصعب تعقب تطور مراحلـها،             
املؤثرات الشديدة واملتكررة،    وأهم مظاهرها عدم االستجابة العضوية واليت ميكن عالجها حتت تأثري         

وباختصار هي عبارة عن تعطل مؤقت لوظائف املخ، وسرعان ما يسترد املصاب وعيه ثانية ويستعيد         
.2نشاطه العادي

.41.صجع السابق،املر،حممد بشري فلفلي-1
.333.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية، املرجع السابق-2
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الغيبوبة العميقة-ب
وهي عندما تتجاوز ثالثة أسابيع وال يعطي املريض أي دالئل عن الوعي، وحيرم من احلركـة                

حىت بعد جتاوز الغيبوبة عدة شهور، ويبقـى        1.يبقى عودة الوعي ممكناً   والشعور ورد الفعل، ولكن     
املريض خالل هذا الوقت حمتفظاً حبياته اإلنعاشية، واليت تتميز بـالتنفس ودوران الـدم والتنظـيم                

. 2احلراري
)املتجاوزة، املستدمية(الغيبوبة النهائية -ج

صبية العامة، اليت تتحكم يف الـوعي والكـالم     نقصد ا توقف املخ ائياً مبا يف ذلك املراكز الع         
واحلركة والذاكرة والتنفس والسمع والبصر والدورة الدموية، والسيطرة على الغدة وعلى درجة احلرارة،             

.3وتنظيم وظائف األعضاء اهلامة
هاز الـذي   وأهم ما مييز هذه الغيبوبة وفاة خاليا املخ، اليت يستحيل عودا للحياة ثانية؛ ألن املخ اجل               

يتحكم يف املراكز العصبية العليا يف اإلنسان، وبالتايل يف إدراكه ويف تناسق وظائف أعـضاء اجلـسم،                 
وبوفاة املخ عند اإلنسان يفقد كل املواصفات اليت تتميز ا احلياة اإلنسانية الطبيعية، حىت ولـو أمكـن            

4.اإلبقاء على تنفسه أو دورته الدموية بأساليب اإلنعاش الصناعي

فإذا كان االجتاه املعاصر يشري إىل أن موت الدماغ يعترب حبق املوت احلقيقي فكيف ميكننـا التحقـق         
منه؟
III.تشخيص موت الدماغ

: متر عملية تشخيص املوت الدماغي مبراحل متعددة نوردها كما يلي
ـ ". توقف وظائف الدماغ بصورة ائية عن العمل ال رجعة عنه   " ويعين   موت الدماغ .1 ب وجي

:أن تتوفر الشروط التالية هلذا التشخيص
Ø "املريض يف غيبوبة ال يستجيب ألي حتريض.

اليت دخلت يف غيبوبة امتدت عدة شهور وتضمنت حياة نباتية " Karen Ann Quinlan" ونذكر يف هذا الصدد حالة الفتاة األمريكية -1
جود أي عالمة للوعي، وعندما شاهد والديها مالمح املوت طلبوا من األطباء وقف فقط فقد اقتصرت على رد فعل حمدد للجهاز العصيب بدون و

على طلب 1976يف آذار " نيوجرسي" أجهزة اإلنعاش الصناعي فرفضوا ذلك، عندها قاموا برفع دعوى أمام القضاء ووافقت احملكمة العليا قي 
ومل تعد حتصل إال على غذاء ذو قدرة عالية، ماء صوديوم، بوتاسيوم وحقن مضادة األهل، فتم نزع األجهزة تدرجيياً وإذا بكارين تتنفس طبيعياً 

.لاللتهاب حلمايتها من اإلصابة ببعض األمراض احملتملة
.227:ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق. األول بأن كارين كانت على قيد احلياة، ألن دماغها مل ميت قطعياً" Govlan" ويؤكد الربوفيسور

.227.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-2
.174.ص،سابقالرجع املأمحد شوقي أبو خطوة، -3
.333.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية، املرجع السابق-4
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Øاملريض موضوع على جهاز التنفس االصطناعي.
Øاملريض مصاب بتلف دماغي بنيوي ال ميكن شفاؤه."

وجيب فضالً من ذلك إجراء مراجعة دقيقة من أن ما أعطي من أدوية للمـريض يف املستـشفى                  
.1سبباً يف تعطل وظائف الدماغ وعلى األخص التنفس ومنعكسات جذع الدماغوخارجه ليست

استبعاد مجيع األسباب األخرى للغيبوبة.2
Ø "العقاقري واألدوية واملواد الكيماوية.
Ø35نقص حرارة اجلسم إىل درجة أقل°.
Ø        االضطرابات النامجة عن التغري يف االستقالب كحاالت الغيبوبة النامجة عـن القـصور يف

وظائف األعضاء كالكلى أو الكبد، واضطرابات الغدد الصماء مثل غيبوبة هبوط الـسكر     
نقص األكسجني والتـسمم    ( أو ارتفاعه، أو الغيبوبة النامجة عن اضطرابات غازات الدم        

).والغازات السامة األخرىcoبأول أكسيد الفحم 
Ø2"استبعاد الغيبوبة عند األطفال.

:لتاليةغياب منعكسات جذع الدماغ ا.3
Ø "رد فعل احلدقة للضوء.
Øاملنعكس القرين.
Øاملنعكس العيين.
Øاملنعكس الدهليزي العيين.
Ø           االستجابات احلركية ألي حتريض ضمن منطقة توزيع األعصاب القحفية ألي حتريض

.مناسب من أي منطقة يف اجلسم وخاصة الوجه
Ø3"املنعكسات التنفسية.

إثبات وقف التنفس.4
باع الطريقة التالية لضمان عدم نقص األكسجني وعدم ارتفاع معدل ثـاين            وإلثبات ذلك جيب ات   

:أكسيد الفحم يف الدرجة عالية تضر بدماغ املريض

.38.مسر األشقر، املرجع السابق، ص-1
،2008، نائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياضموت الدماغ، املؤمتر العريب األول لعلوم األدلة اجلأمحد العمر، -2

.11.ص
.39.مسر األشقر، املرجع السابق، ص-3
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Ø       جيب إجراء فحوص للغازات يف دم املريض وهو على اجلهاز التنفس للتأكد مـن فعاليـة
.التنفس االصطناعي

Ø على اجلهاز ملدة عشر دقائق%100يعطى املريض أكسجني.
Øوقف جهاز التنفس االصطناعي ويعطى املريض األكسجني من أنبوب مطـاطي رفيـع             ي

.لترات يف الدقيقة6داخل األنبوب املوجود يف القصبة اهلوائية مبعدل 
Ø دقائق3جيرى حتليل غازات الدم.
Ø                يبقى املريض يعيداً عن جهاز التنفس االصطناعي ملدة عشر دقائق، علـى أن ال يـنقص

مم زئبق أو يزيد تركيز غاز أكسيد الفحم يف الدم عن            60الدم عن   ضغط األكسجني يف    
.نفس النسبة

Øً1.إذا مل يتنفس املريض بعد مرور عشر دقائق فإن التنفس يعترب متوقفا

السكون الكهربائي يف ختطيط الدماغ.5
من أهم الوسائل للتحقق من موت اخلاليا املخ استخدام رسم املخ الكهربائي التدرجيي بواسـطة  
تسجيل إرسال أو استقبال أي ذبذبات كهر بائية، وتعترب هذه الوسيلة من أهم وسائل إثبات حالة املخ                 
وكيفية أدائه لوظائفه، واختلفت اآلراء حول مدى أمهية استخدام هذا اجلهاز، واالختالف يرجـع إىل               

إذا كانت خاليا املخ     يرى أن اجلهاز يساعد على اكتشاف ما       2جوانب فكرية وليس فنية، فاالجتاه املؤيد     
. قد ماتت أم ال؛ أي إثبات حتقق املوت من الوجهة البيولوجية

إىل أن جهاز رسم املخ الكهربائي ال يصلح كوسيلة وحيدة للتحقق مـن              3وذهب الرأي األخر  
حدوث املوت؛ ألنه ال يعكس أال النشاط القريب للمراكز العصبية؛ وأنه ال يعطي معلومات كافية عـن   

ملراكز العصبية العميقة؛ باإلضافة إىل أنه حيتمل أال يعطي إي إشارات ملدة حمددة، مع أن املراكز                نشاط ا 
تـؤثر   –درجة احلرارة    -العصبية تكون دائماً يف حالة حياة؛ كما أنه توجد حاالت عضوية بيولوجية             

4.على جهاز رسم املخ الكهربائي

تأكد من عدم إمكانية إعادة الشخص إىل       ولذلك فمن الضروري التحقق من حدوث املوت، وال       
حياته اإلنسانية الطبيعية مدة حمددة؛ ألن هناك بعض احلاالت االستثنائية مثل حاالت السمع الغـامض،               

.39.مسر األشقر، املرجع السابق، ص-1
.233.ص،حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق-2
.179.ر أبو خطوة، املرجع السابق، ص؛ أمحد شوقي عم114.ص،أمحد حممد بدوي، املرجع السابق-3
.115-114.ص،نفس املرجع-4
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واخنفاض درجة احلرارة اجلسم إىل دون معدل احلرارة الطبيعية، فإن جهاز رسم املخ الكهربائي الذي مل                
1.احلاالت دون أن يعين ذالك موت املخيقدم إي إشارات يستطيع مالحظة هذه 

ساعة، بني عدم إعطاء اجلهـاز       72ساعة و  24وهلذا يقترح ضرورة االنتظار فترة تتراوح بني        
ألي إشارات، وبني إعالن الوفاة رمسياً، مع وجوب مراعاة االستعانة بالوسائل األخـرى اإلكلينيكيـة               

ت، وانعدام رد فعل للجسم، واخنفاض الضغط الشرياين،     للتحقق من املوت، مثل االسترخاء التام للعضال      
2.وانعدام التنفس التلقائي

IV. تقدير موت الدماغ
الزال يرفض فكرة األخذ باملعيار احلديث لتحديد حلظة املوت  ويستندون يف ذلك              3البعضإن

وت احلقيقـي،  إىل حاالت الغيبوبة العميقة وتوقف املخ عن العمل، أو أن موت املخ ال يتحقق بـه املـ   
.وحيتجون فضال عن ذلك باالعتماد على العديد من الوقائع الطبية

كما يتخوفون من اآلثار النامجة عن تبين املعيار احلديث، سواء كانت أثار اجتماعية أو نفسية أو           
أمنية، ذلك أن موت الدماغ ينسجم إىل حد كبري مع عمليات نقل األعضاء من اجلثة، خاصة عمليـات     

لقلب والكبد، حبيث ميكن احلفاظ على هذه األعضاء حية من الناحية اخللويـة بواسـطة أجهـزة         نقل ا 
.4اإلنعاش الصناعي، وبالتايل قد يؤدي االستئصال إىل اإلضرار مبشاعر أسرة املتوىف

وقد يؤدي إىل انتهاء األشخاص عن اللجوء إىل املستشفيات، وقد يؤثر على الثقة اليت جيـب أن     
الطبيب واليت تعترب من مقومات حتقيق الشفاء؛ ألنه من املمكن أن تنقل األعضاء قبل التحقق               تتوفر لدى   

ولكـن  . 5فضال على ذلك يؤدي األخذ بفكرة موت الدماغ إىل االجتار باألعـضاء  . من موت احلقيقي  
ه مل يرجع   ميكن الرد على هذه االنتقادات بأن املوت الدماغي وعالماته واضحة، وأا تعادل الوفاة، وأن             

أحد استوىف شروط التشخيص إىل احلياة، وقد كانت الدراسات واضحة يف مصداقية هذا املبدأ سـواء                
وجيب أيضا االلتزام بكافة الشروط يف تشخيص مـوت الـدماغ           . 6الدراسات على احليوان أو اإلنسان    

.115.ص،أمحد حممد بدوي، املرجع السابق-1
.233.ص،حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق-2
، الرياض، السعودية طبعة األوىلنية، مركز الدراسات والبحوث، المإبراهيم صادق اجلندي، املوت الدماغي، أكادميية نايف العربية للعلوم األ- 3

-؛ حممد إبراهيم سعد النادي، موت الدماغ وموقف الفقه االسالمي منه171.؛ أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص14.ص2001
.54.، ص2010دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، -دراسة مقارنة

.232.ص،حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق–4
.232.نفس املرجع ص-5
.08.ص،السابقفيصل عبد الرحيم شاهني، املرجع-6
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دان الوعي، حىت ال نقع     واستيفائها مجيعها بالضرورة، وعدم إطالق الوفاة الدماغية بتساهل على حالة فق          
.1يف أخطاء

كما أن الوقائع احملتج ا ميكن الرد عليها يف أن أصحاا كانوا يف غيبوبة عميقـة واملقـصود                  
بالغيبوبة اليت على إثرها يتحقق املوت، هي الغيبوبة الكربى النهائية، وهي بال شك أو جدال تؤدي حتماً       

وت، فإنه البد من إجياد الضوابط واملعايري للتأكد مـن حتقـق       إىل املوت، أما فكرة التسرع يف إعالن امل       
. 2املوت، عن طريق فريق من املهرة املختصني من األطباء وذوي اخلربة

يتبني مما سبق أن آثار اجلل القائم بني املعيار القدمي واحلديث ال يزال حمتدما، وأن تـبىن موقفـاً           
إهدار محاية اجلسم البشري أو محاية احلق يف احلياة، فنتهم           واضحاً يف هذا اإلطار يتعارض بني أمرين أما       

بالتفريط فيها، وإما تناسي االعتبارات الطبية احلديثة وخمالفة الركب التقدمي احلديث فنتهم بالرجعيـة              
والتخلف، وعلى كل فإننا قبل أن نبني صدى هذا بالنسبة لالعتبارات الشرعية والقانونية وبيان رأينـا،                

.بنا أن نتعرض إىل أثر حتديد حلظة املوت يف اال الطيب يف اضطراب املسؤولية اجلنائيةفإنه جيدر
أثر حتديد حلظة املوت يف اضطراب املسؤولية اجلنائية  : ثالثاً

ملا كانت حلظة املوت تشهد اضطراباً يف التحديد بني املعايري السابقة الذكر، فـإن املـسؤولية                
ومن مث وجب أن نقـوم جبولـة حـول     .ملعيار املتبع يف حتديد حلظة املوت     اجلنائية تضطرب باختالف ا   

ففي املسائل اجلنائية يكـون الوصـف        .النصوص اجلزائية لننظر أيها أكثر تأثرا باملعايري احملددة للموت        
يف  متغرياً ومضطرباً تبعاً حملل اجلرمية، والضابط      -النشاط اإلجرامي الذي يقوم به اجلاين      -القانوين للفعل 

. ذلك توافر احلياة أو انعدامها للقول باالعتداء على احلياة أو السالمة اجلسدية
تضطرب نصوص جرائم القتل باختالف املعيار املتبع يف حتديد حلظة املوت وهي الصورة البـسيطة         

اؤل عن  يف املوضوع، لكن تتعقد صورة القتل باكتشاف أجهزة اإلنعاش الصناعي واستعماهلا فيثور التس            
وقت رفع أجهزة اإلنعاش، ومدى التزام الطبيب باإلبقاء على هذه األجهزة، واملسؤولية اجلزائيـة عـن                

.رفعها
I. اختالف التكييف القانوين جلرائم القتل

احلياة تكييف خيلع على اجلسم إذا كان يباشر جمموعة من الوظائف العضوية على النحو الـذي                
عمل يقصر حياة اإلنسان ولو للحظة معينة يعد قتالً، فال يقبـل مـن        ، وكل 3حتدده قوانني طبيعة معينة   

.09.ص،السابقفيصل عبد الرحيم شاهني، املرجع-1
.233.ص،حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق-2
.16.ص،2000دار عمار، ،الثالثةحممد سعيد منور، اجلرائم الواقعة على األشخاص يف قانون العقوبات األردين، الطبعة- 3
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اجلاين اعتذار بأن اين عليه كان مصابا مبرض قاتل وألنه حمكوم عليه باإلعدام، ويعد الطبيـب الـذي                 
.1يقدم جرعة من السم ليعجل الوفاة قاتالً

شيئا ال إنساناًَ وإن كان البد وبوفاة اإلنسان تنحسر نصوص القتل عن محاية امليت باعتباره صار     
يرون أنه ال    2فالفقهاء الذين يأخذون بنظرية اجلرمية املستحيلة      .يف القتل من وجود إنسان على قيد احلياة       

.عقاب على الشروع يف القتل مىت كان حمل اجلرمية غري موجود، طبقاً للنظرية املوضوعية
وما ،4من القتل شروعاً يف قتل خاب أثره       فيعتربون هذا النوع  ،3أما أصحاب النظرية الشخصية   

يهمنا من هذه األفعال اليت تقع على اجلسد بعد املوت أا تأخذ أحكاماً عدة وتكييفات قانونية خمتلفة،                 
.خاصة إذا عرفنا أن معيار الوفاة وانتهاء احلياة يشهد اختالفاً كبرياً بني معيار تقليدي ومعيار حديث

ة اليت تقع على الشخص طبقاً للمعيار املتبع، فإذا تقرر لدى األطبـاء أو              تتحدد املسؤولية اجلنائي  
القوانني اليت حتدد معياراً للموت بأن الشخص يعترب ميتاً حال توقف قلبه وتنفسه، فإن الشخص الـذي                 
يرتكب جرمية القتل بعد توقف هذين العضوين، يعد فعلة واقع على ميت ولو كان املخ ال يزال سليماً،                  

في املسؤولية اجلنائية احملددة بنصوص القتل، طبقاً للنظرية املوضوعية، وقد يعترب مرتكباً للـشروع يف     وتنت
جرمية القتل طبقاً للنظرية الشخصية، أما إذا تقرر لدى األطباء صدق املوت الدماغي فاإلنسان يعترب حياً                

ترتب على الشخص املسؤولية اجلنائية     بني مرحليت توقف القلب والرئتني وتوقف الدماغ توقفاً ائياً، وي         
.احملددة بنصوص القتل

أما األفعال املطابقة للركن املادي يف جرمية القتل الواقعة يف املرحلة التالية ملوت الدماغ، تعتـرب                
.أفعال واقعة على جثة ميت، وخيتل شرط اإلنسان احلي وتتهاوى نصوص القتل عن احلماية وتنحسر

أحد املعايري يبدو أكثر أثر، خاصة بعد التطور اهلائل يف العلوم الطبية، ويتعلق األمر               إن أمهية تبين  
بتشريح اجلثة ألغراض معينة ونقل وزرع األعضاء ألغراض عالجية، فإذا اعتربنا أن املوت احلقيقي هـو           

احلياة، ويلزم  موت الدماغ، فإن الفترة بني توقف القلب والرئتني وموت الدماغ تعترب مرحلة تدب فيها               
.على الطبيب القيام بالتزاماته اجتاه املريض

.591.ص،سابقالرجع املعبد احلكم فودة، - 1
طبقاً لآلراء الفقهية اليت سادت ردحاً من الزمن، فإنه يف اجلناية أو اجلنحة املستحيلة، سواء يف طبيعتـها أو بـسبب                    " بقوله  " قازو" عرب الفقيه -2

بن الشيخ حلـسني،  " ميكن أن يوجد هناك شروع يف اجلرمية  وأن األفعال ال تقع حتت طائلة العقاب  الوسائل املستعملة الرتكاا، كان حيكم بأنه ال      
75.ص،2002،مبادئ القانون اجلزائي اجلزائري، دار هومة، اجلزائر

شروع املعاقب عليه، ومثة يرى أنصار هذا االجتاه وجوب معاقبة مرتكب اجلرمية املستحيلة، إذ األخرية ال تعدو أن تكون صورة من صور ال-3
والثانية أن . حجتان هلذا الرأي، األوىل أن الشروع ال يتطلب سوى البدء يف تنفيذ فعل أوقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل ا

.617-616.السابق، صسليمان عبد املنعم، املرجع. اجلاين يف حالة اجلرمية املستحيلة ال يقل خطورة عن اجلناة يف صور الشروع األخرى
.684.صالنشر،جندي عبد املالك، املوسوعة اجلنائية، اجلزء اخلامس، دار العلم للجميع، بريوت، لبنان، بدون سنة - 4
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ومسؤولية الطبيب اجتاه املريض هي مسؤولية املهارة يف املعرفة الطبية املتيسرة مع العناية الالزمة،              
.1حبيث يعتين باملريض العناية الالزمة وأن يصف له من وسائل العالج ما يرجى شفاؤه من مرضه

أن حيترم هذه االلتزامات وخيضع للمسؤولية املدنية واجلنائية عن خمالفة ذلك، والنتيجة            فعلى الطبيب   
اليت ميكن استخالصها من هذا العرض هو أن تبين أحد املعايري له أثره القانوين على النـصوص اجلزائيـة    

معيـار آخـر إىل   املتعلقة بالقتل، إذ جيرنا معيار حنو نصوص القتل، فتكون هي وسيلة احلماية،  ويبعدنا  
.نصوص أخرى، لتتغري بذلك احلماية اجلنائية

II. رفع أجهزة اإلنعاش الصناعي وأثره على نصوص القتل
إن أجهزة اإلنعاش الصناعي وسائل يستخدمها الطبيب يستهدف ا إنقـاذ شـخص يف غيبوبـة                

عمال هذه الوسائل يسأل    مستدمية، ومن الصعوبة مبكان استمرار احلياة بدوا، فإذا امتنع الطبيب عن است           
من قانون العقوبات اجلزائـري بأنـه        182لقد نصت املادة    . 2عن جرمية االمتناع عن تقدمي املساعدة     

أو بإحـدى هـاتني      1500إىل   500يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل مخس سنوات والغرامة من           
.إليهمن امتنع عن مساعدة شخص يف خطر كان يف إمكانه تقدميها ...العقوبتني

كما أن إيقاف أجهزة اإلنعاش الصناعي يثري إشكالية أخرى تتمثل يف اعتبار هذا اإليقاف جرمية               
نوع من القتل يرتكبه شخص قد يكون طبيبـا وقـد           "وتعرف هذه األخرية بأنه     . 3القتل بدافع الشفقة  

. 4"يكون شخصاً أخراً لتخليص مريض ال يرجى شفاؤه ومل يعد يتحمل أآلمه
القتل بدافع الشفقة يعترب جرمية معاقب عليها بالنسبة ألغلب التشريعات اجلزائيـة كقـانون              إن  

وهناك تشريعات تعفي مـن     . العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات املصري وقانون العقوبات اجلزائري       
اين العقاب، فلقد صادق جملس النواب اهلولندي على منشور يبيح القتل إشفاقاً حال كون املـريض يعـ      

كما صادق جملس نواب بلجيكا على قانون        18/11/2000أآلماً ال حتتمل وال تطاق وذلك بتاريخ        
يبيح القتل إشفاقاً فكانت بلجيكا البلد الثاين بعد أستراليا غري أن جملس الشيوخ ألغى هـذا القـانون يف     

ة القضائية بدوي علي، االلتزامات املهنية للطبيب يف نظر القانون، موسوعة الفكر القانوين، ملف املسؤولية الطبية، مقال منشور يف جملة املوسوع- 1
.22.ص، ال توجد سنة النشر،اجلزائرية

.294.حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق ص- 2
قتل أحد وكالء النيابة زوجته املصابة بشلل نصفي ناشئ عن 1912عرضت هذه القضية ألول مرة منذ بداية القرن العشرين، وهكذا إىل سنة -3

قتل طبيب بلجيكي 1921ويف سنة. مام احملكمة أنه قد قام بواجبه اجتاه زوجته اليت تعاين اآلماً ال تطاقإصابة دماغية، وعند استفساره صرح أ
طفلة كانت مصابة بتشوه فظيع عند والدا، بسبب ايار والدا حينما رأت ابنتها على تلك اهليئة، وتوسالا بأن ينقذها من تلك املأساة 

،2000،ز يف القانون اجلنائي اخلاص، اجلرائم ضد األشخاص واألموال، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائرأحسن بوسقيعة، الوجي. اإلنسانية
. 16.ص

.285.مسرية عايد الديات، املرجع السابق ص- 4
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على  27/10/1993كما صادقت والية اوريفان يف الواليات املتحدة األمريكية بتاريخ         1997مارس
.1وهو قانون يبيح املساعدة الطبية لالنتحار" املوت يف كرامة"قانون يتعلق بـ 

ميكننا القول أن استعمال أجهزة اإلنعاش الصناعي هو التزام يقع على عاتق الطبيـب ويـسأل                
البساطة، فإن مسؤولية جنائية عن نزعها، حال كوا ضرورية لإلبقاء على احلياة إال أن احلكم ليس ذه        

تبين أحد املعايري اليت حتدد املوت يؤدي حتماً إىل اختالف األحكام، فيثري التـساؤل حـول مـسؤولية           
الشخص عن نزع هذه األجهزة، وإذا كان لزاما على الطبيب وضعها فإىل أي مدى يستمر ذلك؟ ومـا          

يدي يدعو إىل القول بأنـه ال       هو موقف الشريعة اإلسالمية والقانون من كل ذلك؟ فالقول باملعيار التقل          
حيق للطبيب وقف عمل أجهزة اإلنعاش الصناعي عن املريض إال بعد التوقف التام جلميع أعضاء اجلـسم   
مبا فيها القلب والتنفس، ألم يعتربون موت املخ ليس وحده آية للموت بل يستمر عمل القلب والرئتني                 

وبالتايل فإن نزع هذه األجهزة هـو       . ى وجود احلياة  يف العمل ولو مبساعدة األجهزة، ألن ذلك دليل عل        
ارتكاب لألمر املنهي عنه شرعا وهو تعجيل النفوس قبل موا، والطبيب جيهز على املريض الذي ال يزال            

الشخص ف. 2قلبه وتنفسه يعمالن، ويعد قاتال للنفس عمدا جزاؤه القصاص يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة             
عترب حيا يف نظر القانون، وتترتب املسؤولية حىت ولو كان الدافع هو اسـتحالة          الذي مل متت خاليا خمه ي     

.4، ولو كان ذلك برضا اين عليه3الشفاء

.19-18.ص،أحسن بوسقيعة، الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، املرجع السابق- 1
.295.ص،السابقحممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع- 2
كل مواطن يف دولة متمدنة واجباً يتعني أن يقوم به ألنه ال حيق ألحد أن يقضي حياته بني األمراض " قرر أفالطون يف كتابه اجلمهورية على أنه-3

اء جسماً وعقالً أما الذين واألدوية، وعليك يا غلكون أن تضع قانوناً واجتهاداً كما نفهمه حنن مؤداه وجوب تقدمي كل عناية للمواطنني األصح
".تنقصهم سالمة األجساد فيجب أن يتركوا للموت

إن على األطباء أن يعملوا على إعادة الصحة للمرضى وختفيف أآلمهم، ولكن أن وجدوا أن شفاءهم ال أمل فيه " بيكون" وقال القس اإلجنليزي -
.35.السابق ص،عامر، على عبد القادر القهوجي، القانون اجلنائي، املرجعحممد زكي أبو " وجب عليهم أن يهيؤا هلم موتاً هادئاً وسهالً

.01.اهلامش
ال معين ألن نرفض ملريض غري قابل للشفاء أو رجل يف طريق املوت أن جنيبه إىل رغبته يف تسهيل وفاته طاملا يف ذلك ختليصاً له من " دمياس"وقال 

مسرية " ض على املريض عذابا ال جدوى فيه كما ال شيء أكثر مشروعية من ختليصه من هذا العذابالألآلم اليت يعانيها، وإنه ملن السخف أن نفر
.اهلامش.290.ص،عايد الديات، املرجع السابق

حياة اإلنسان ليست ملكه وحده بل ملك للمجتمع، ومن مها ال حيق ألي common lowجاء يف القانون اإلجنليزي طبقاً للشريعة العامة -4
ينهي حياته برضائه، أو أن يطلب من شخص آخر أن جيهز عليه لريحيه من البؤس الذي يعيش به، فالقاتل برضاء اين عليه أو بناء على توسالته أن

د جنم، حممد صبحي حمم.يعترب أنه ارتكب جرمية معاقباً عليها وال يشفع للقاتل كون اين عليه هو الذي مسح له بارتكاب القتل أو طلب منه ذلك
.126-125.ص،1983،رضا اين عليه وأثره على املسؤولية اجلنائية، دراسة مقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر
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أما القول بالعيار احلديث مينح رخصة للطبيب يف  رفع أجهزة اإلنعاش الصناعي إذا تعطلت مجيـع       
أن هذا التعطل ال رجعة فيه دون اخلوف من         وظائف دماغه تعطالًً كامال، وحكم األطباء االختصاصني        

.خطر املسؤولية اجلنائية

ومن هنا يتبني أثر تبين أحد املعيارين، إذ أن نصوص القتل جتد نفسها هي وسيلة احلماية اجلنائية                 
نظراً العتبار رفع أجهزة اإلنعاش جرمية قتل معاقب عليها غري أن نصوص القتل تنسحب عنـد اعتبـار              

.وت هو موت الدماغمعيار امل

III.اثر حتديد حلظة املوت عل جرائم اإليذاء

لقد ذكرنا فيما سبق أن حتديد حلظة املوت وفق إحدى املعيارين يؤدي إىل االختالف يف التكييفات                
القانونية واضطراب يف املسؤولية اجلنائية لبعض اجلرائم، وإن كان هذا يظهر جبالء بالنسبة جلرائم القتـل        

.ك يف جرائم اإليذاءفإنه كذل

جيرم املشرع مجيع األفعال اليت يأتيها الشخص على شخص آخر من شأنه املـساس بـسالمة                
جسمه أو بالوظائف الطبيعية ألعضائه، وهي مصلحة حيميها القانون بتجرميه مجيـع أفعـال اإليـذاء                

والركن ) إنسان حي   ( تداء  وجرائم اإليذاء املقصود تشترك يف ثالثة أمور، حمل االع        . 1والضرب واجلرح 
املادي والركن املعنوي، غري أن ما يهمنا هو ركن احملل، ألن االعتـداء واملتمثـل يف إحلـاق األذى أو               
الضرب أو اجلرح جيب أن تقع على إنسان حي، فإذا وقع على إنسان ميت فإنه ال يعـد مـن جـرائم     

:اإليذاء، ومحاية اإلنسان من األذى له جوانب ثالثة

. ق يف االحتفاظ باملستوى الصحياحل-1

.االحتفاظ مبادة جسمه-2

.2احلق يف التحلل من أآلم البدن-3

حيدث االختالف يف حتديد حلظة املوت إخالالً بالنصوص اجلزائية فقد حنكم على مجيع أنـواع               
فعـال انتـهاك   اإليذاء من ضرب أو جرح بأا أفعال إيذاء، ويف موضوع آخر ميكن احلكم عليها بأا أ   

.حلرمة امليت

.59.ص،املرجع السابق،حممد سعيد منور، اجلرائم الواقعة على األشخاص يف قانون العقوبات األردين- 1
.59.ص،نفس املرجع- 2
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إن هذا االضطراب يف املسؤولية اجلزائية يثور عند تبين أحد املعيارين، فاملعيار التقليدي الـذي               
يأخذ بتوقف القلب والرئتني، ال تعترب لديه أعمال العنف أو اإليذاء الواقعة على اجلسد بني توقف هذين                 

يذاء، ألا واقعة على جثة إنسان، فتكيف بأا انتـهاك          اجلهازين وموت جذع املخ من قبيل جرائم اإل       
. حلرمة املوتى

أما بالنسبة للمعيار احلديث الذي يأخذ مبوت الدماغ، فإن األعمال اليت ترد على اجلـسم مـن     
ضرب أو جرح يف املرحلة بني توقف القلب والرئتني وموت الدماغ تعترب جرائم واقعة على جسم إنسان          

. يف هلذه اجلرائم هو جرائم اإليذاء أو جرائم الضرب واجلرححي، ويكون التكي
ونتيجة ملا سبق يتبني أن حجم االضطراب يف املسؤولية اجلنائية يف تبين أحد املعايري التقليدي أو                
احلديث، فيثور التساؤل حينئذ موقف االعتبارات الدينية وعلى وجـه احلـصر الـشريعة اإلسـالمية،        

. من حتديد حلظة املوتواالعتبارات القانونية
املبحث الثالث 

حتديد حلظة املوت يف الفقه اإلسالمي والقانون 
مل تكن االعتبارات العلمية وتطور تكنولوجيا الطب احلديث حمدودة األثر، بل وصل صدى هذا              

علـى  التقدم إىل األوساط الفقهية الشرعية والقانونية، فكما تعترب حلظة املوت واقعة بيولوجية حتـدث               
مراحل متعددة، وتستغرق فترة زمنية قد تطول وقد تقصر فإن الوفاة كحدث يف ذاته مبعث النعكاسات            
من الناحية الشرعية والقانونية، وباألخص القانون اجلنائي، بكيفية تضطرب فيها املسؤولية اجلنائية مبـا              

.يتوافق مع املعيار املتبع يف حتديد حلظة املوت
ة املوت من الناحية الشرعية على األحكام الفقهية، فعلى سبيل املثـال،            كما ينعكس حتديد حلظ   

تعرض الفقهاء املسلمني إىل مسألة وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن الزمن الدقيق الذي حصلت فيه               
.1املوت، وهي مسألة االشتراك يف القتل على التتابع

مث يف  ) املطلب األول ( اإلسالمية  وبالتايل سوف ندرس موضوع حتديد حلظة املوت يف الشريعة          
).املطلب الثاين( القانون 

.07.ص،السابقيم شاهني، املرجعفيصل عبد الرح-1
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املطلب األول
حتديد حلظة املوت يف الفقه اإلسالمي

بدأت احلياة اإلنسانية بنفخة وتنتهي بنفخة، فسبحان احلي القدير، بدأت بنفخة ينفخها إسرافيل            
؛ أي يف احلـال،     1يف األرض ﴾   ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن        ﴿:يف الصور، قال تعاىل   

.2وأما الواحد من بين البشر فقد يطول احتضاره ومعاناته لسكرات املوت الذي منه كان حييد
ولقد حتدث القرآن الكرمي يف آيات كثرية عن خلق اإلنسان كما حتدث عن موته قـي آيـات                

. 3عمالً وهو العزيز الغفور﴾   ﴿ الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن         :أخرى، ومنها قوله تعاىل   
﴿ ومـا كـان     :وقوله تعاىل . 4﴿ كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة﴾         :وقال تعاىل 

.5لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال﴾
غري أن هذه اآليات مل تبني مىت يكون اإلنسان ميتاً، وال شك أن هذه اآليات تعترب إعجازاً علمياً     

عظيما، حيث أا مل تتعارض مع احلقائق العلمية، وقد جاءت جمملة لتنسجم مع هـدف القـرآن                 طبياً  
الكرمي، باعتباره كتاب هداية وإرشاد جاء ذه احلقائق ليلفت نظر املشركني إىل عظمـة اهللا وتفـرده                 

.6بالتصرف يف الكون واخللق، وإلثبات ألوهيته وإقامة احلجة عليهم
وتعاىل يريد من الناس أن يعملوا لتطبيق أحكامه حسب إمكانيـام ومـا             كما أن اهللا سبحانه     

تستسيغه عقوهلم، فلو حدد هلم أمراً خمالف ملا يدركونه ويلمسونه، أثار هلم ردة وتشكيكاً، ومن رمحـة         
وما يقال عن    7اهللا وحكمته أنه مل حيجر على العقول التفكري، وجعل الشريعة حمققة للمصاحل واحلوائج،            

.8ان الكرمي من عدم تبيينه للحظة املوت ينطبق على السنة النبوية الشريفةالقر
أما بالنسبة لعلماء املسلمني فلقد كان يف البدايـة االعتمـاد الكـبري ينـدرج ضـمن قولـه          

فوقفـوا عـن     .9﴾﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم أال قليالً               :تعاىل
.10رة من الصورالبحث فيه بأي صو

.68.سورة الزمر، اآلية- 1
.80.صاملرجع السابق،حممد سليمان األشقر، -2
.02.سورة امللك، اآلية-3
.85.سورة آل عمران، اآلية-4
.145.سورة آل عمران، اآلية-5
.378-377.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية، املرجع السابق-6
.278:نفس املرجع ص–7
.238.ص،حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق-8
.85.سورة اإلسراء اآلية-9

.06.ص،السابقاملرجعفيصل عبد الرحيم شاهني، -10
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ورغم ذلك فقد حبث كثرياً من العلماء املسلمني القدامى واملعاصرين يف الروح وألفـوا حوهلـا          
.1املؤلفات وتكلموا عن صفاا ونشاطها وأثرها يف اجلسم اإلنساين

إال أن العلماء القدامى مل يتعرضوا إىل حتديد حلظة املوت، وإن كانوا قد حاولوا تعريفهـا مـن           
ة التصويرية ومن ناحية عالماا، ومن مث وجب التعرص بشكل مفصل ملعيار املوت لدى علمـاء                الناحي

أما العلماء املعاصرين فقد أبدوا رأيهم بشكل يتوافق مع االعتبـارات           ). الفرع األول ( الشريعة القدامي   
الفرع ( املعيار احلديث  العلمية احلديثة، فاختلف رأيهم بني من يلتزم باملعيار التقليدي ومن ينكره ويلتزم           

).الثاين
الفرع األول

معيار املوت لدى علماء الشريعة القدامى
مل يتعرض العلماء القدامى إىل مسألة حتديد حلظة املوت، لكنهم ذكروا عالماته يف مؤلفام 

لتجربة باعتبارها عالمات تدل على اية احلياة، وقد ذكروا أمارات وصلت إليها معرفتهم من منطلق ا
.3، وال بد للحكم مبوته من انعدمت فيه كل إمارات احلياة، كاستهالل املولود2البشرية

فبعد أن قرر الفقهاء حقيقة املوت وماهيته، نبهوا على األمارات اليت يستدل ا على مفارقة 
.اآلثار الشرعيةالروح للبدن، إذ إدراك كنه املوت متعذر فتأيت األمارات داللة عليه، ومن مت تترتب عليه

ومن األمارات الدالة على مفارقة الروح للبدن، وهي شخوص البصر؛ ففي حديث أم سلمه 
ففي هذا احلديث داللة . 4"إن الروح إذا قبض تبعه البصر:" رضي اهللا عنها، يقول عليه الصالة والسالم 

.5لبصرواضحة على أن شخوص البصر ناتج عن خروج الروح؛ ألا إذا خرجت تبعها ا

.06.ص،السابقاملرجعفيصل عبد الرحيم شاهني، -1
.81.ص،حممد سليمان األشقر، املرجع السابق-2
وال سقط ما مل يستهل صارخاً ولو حترك أو بال أو :"  علماء األقدمني رأيهم يف املولود الذي مل يستهل صارخاً يقول خليل ابن إسحاقيذكر ال-3

".رضع
إن هذه الفكرة جتعل مقياس احلياة هي الصوت، وقد فصل اللخمي  ما يكون به احلياة فقال اختلف يف احلركة والرضاع، والعطاس، فقال مالك ال 

وحركته : وإن قام يوماً يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك حىت يسمع له صوت ولو خفياً، قال إمساعيل:يكون بذلك حكم احلياة ، قال ابن حبيب
.كحركته يف البطن ال حيكم فيها حبياة

: مقتبس عن.  خراً يف تلك األزمنةومن هنا كان العلماء يعدون الطفل املولود ميتاً ما مل يستهل صارخاً، وهذا كله يدل على أن الطب كان متأ
.  02.ص،السابقاملرجعحممد علي البار، موت القلب وموت الدماغ،

احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري الدمشقي، خمتصر صحيح مسلم رواه مسلم، كتاب اجلنائز، باب إغماض املوت والدعاء له إذا خضر،-4
. 124.ص، اجلزء األول، املرجع السابق،لإلمام

عالمة املوت بني الفقهاء واألطباء، وهل يعترب موت الدماغ موجباً للحكم مبوت صحبه أو ال؟، حبث منشور على أمحد عبد الوهاب سامل حممد،- 5
:املوقع14/1/2011:تاريخ االطالع6/14.االنترنت، ص

http://www.islam.gov.kw/eftaa/admin/softs/topics/data/upload/1264321948.doc
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ويذكر الفقهاء أمارات أخرى يف كتاب اجلنائز من مصنفام، وقفوا عليها من خالل التجربة 
واستقراء احلوادث، فهي ليست من قبيل القطعية واليقني، ولكنها من قبيل األمور الظاهرة اليت تدرك 

ال فاألصل فيه احلياة؛ باحلس واملشاهدة، ولذا نبهوا رمحهم اهللا على ضرورة التيقن من حتقق املوت، وإ
:" ويقول اإلمام النووي رمحه اهللا. 1"وإذا تيقن املوت وجه إىل القبلة، وأُغمضت عيناه:" يقول ابن قدامة

فإن شك بأن ال يكون به علة، واحتمل أن يكون به سكته، أو ظهرت أمارات فزع، أو غريه، أُخر إىل 
.2"اليقني بتغري الرائحة أو غريه 

أن الفقهاء رمحهم اهللا ينصون على ضرورة تيقن املوت، وأنه ال يعترب يف ذلك الشك،               هكذا جند   
:وفيما يلي جممل ما ذكره الفقهاء من أمارات للموت. أو غلبة الظن

Ø "توقف النفس.
Ø    ماومن عجيب ما ذكره ابن القيم رمحـه اهللا يف  . استرخاء القدمني مع عدم انقباضهما  وانتصا

كان واقفاً عند بابه فمر عليه جبنازة حيملوا إىل املقربة، فسأل عن شأا، فقيـل  أن طبيباً   : ذلك
إن هذا الشخص مل ميت، واستدل على ذلك بـأن          : إم حيملوا إىل املقربة، فقال الطبيب     : له

.قدميه ال تزاالن منتصبتني، فأُرجع هذا امليت، وفُك من أكفانه فأفاق بإذن اهللا
Ø َّا يف حال احلياة متمسكة بالذراع، لكن إذا مات امليت انفصل             انفصال الكَفني عن الذراعني، فإ

.كفه عن ذراعه فينفصل زنده
Øاخنساف صدغيه إىل الداخل.
Øميل األنف واعوجاجه.
Øامتداد جلدة الوجه.
Øتقلص خصيتيه إىل األعلى مع تدىل اجللدة.
Øبرودة البدن.
Øا على خروج الروحإىل غري ذ. 3"انفراج شفتيه فال ينطبقان لك من األمارات اليت يستدل.

من املفيد أن نقول أن اكتفاء الفقهاء األوائل بالكالم عن العالمات الواضحة للموت واملعروفـة         
.لدى مجيع الناس، وعدم التعرض حلقيقة اية احلياة اإلنسانية يعود إىل سببني

.98.، ص1405النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، الطبعة الثانية، اجلزء الثاين، دار الكتب العلمية، -1
.307.موفق ابن قدامة، املغين والشرح الكبري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص- 2
: تاريخ االطالع9/14.اء واألطباء، حبث منشور على االنترنت صبكر بن عبد اهللا أبو زيد، أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بني الفقه-3

.http://saaid.net/book/10/3143.doc:املوقع14/01/2011
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بة حول أحكام ما قبل الوفاة، أو ما بعدها خاصة، إن املسائل اليت كانت تعرض عليهم كانت منص       : أوالً
.ومل يكن هناك ما يدعوهم إىل االجتهاد وإعمال النظر يف هذا املوضوع

.مل يكن لديهم الوسائل الدالة على املوت إال العالمات الظاهرة اليت تالحظ على جسد امليت: ًثانيا
هلا ذكر يف عالمات املـوت املتقدمـة،        إن عالمة توفق القلب وانعدام النبض يف العروق مل يرد           

ابن النفيس  " ولعل سبب ذلك يرجع إىل أن اكتشاف الدورة الدموية كان متأخراً جداً حيث أكتشفها               
الذي تويف يف القرن السابع اهلجري، وكان قد اكتمل بناء الفقه اإلسالمي، وأخذ من أتى بعد هـذا                  " 

وملا اكتشفت الدورة الدموية أخذ األطباء وتبعهم الفقهاء        . العصر يكتفي بالنقل من املتقدمني إال ما ندر       
يف ذلك يركزون على توقف القلب عن النبض، باإلضافة إىل العالمات اليت سـبق ذكرهـا كعالمـة                  

ومن هنا جيدر بنا البحث عن أثر التطور الطيب على فقهاء الشريعة املعاصرين يف تبين معيـار                 . 1للموت
.طب احلديثاملوت وفقاً ملا جد يف ال

الفرع الثاين 
معيار املوت لدى علماء الشريعة املعاصرين

نظراً ألمهية حتديد حلظة املوت وأمهية االلتزام مبعيار حمدد تنصرف على إثره آثار شرعية، فقـد                
فمع تزايد  . كثر احلديث عن املوت واختلفت اآلراء حول تعريف املوت باملعايري الطبية والعلمية والفقهية            

وإصابات املخ البالغة واملتعددة وحاالت الغيبوبة الشديدة، يواجه الطبيب املسلم بعـض             2ث السري حواد
املعضالت الطبية والفقهية يف حتديد معىن املوت، نتيجة للتقدم  العلمي والـتقين يف اـاالت الطبيـة                  

. 3العديدة
ون احلركة يف البـدن،     استر خاء األطراف واألعصاب، سك     -فلم تعد تلك العالمات التقليدية    

توحي -وغريها ...وتغري لون البدن، شخوص البصر، واخنساف الصدغ وميل األنف، وانفراج الشفتني        
.   باملوت احلقيقي

.61-60.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق-1
ت حوادث املرور يف الواليات املتحدة تعد حوادث املرور السبب الرئيسي للوفاة للذكور يف مقتبل العمر يف معظم بلدان العامل ولقد اخنفض2

وكذا اخنفضت نسبتها يف بريطانيا وكندا ومعظم دول العامل الصناعي اخنفاضاً ) 1980-1970( خالل عشر سنوات% 20األمريكية بنسبة 
لكة العربية السعودية ودولة اإلمارات  كبرياً بسبب التشدد يف العقوبة على السياقة يف حالة سكر، بينما ازدادت احلوادث يف الدول العربية ففي املم

حممد علي . يف نفس الفترة% 50ويف الكويت % 90وازدادت نسبته يف البحرين بـ) 1976-1971( يف الفترة % 250زادت النسبة بـ 
.11.ص،السابقاملرجعالبار، موت القلب وموت الدماغ، 

.http//www: حبث مستخرج من األنثرنت، املوقع. 10.يب والشرعي، صحسني حممد مليباري، حنو تعريف املوت يف املفهوم الط-3
Islamset.com/ arabic/abioethics/deoth/not word. Molaare.doc
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كما أن توقف القلب والتنفس توقف ال رجعة فيه، مل يعد يشكل دليالً قاطعاً على مفارقة احلياة             
ت األطباء املعنيني وفقهاء الـشريعة اإلسـالمية إىل   جلسم اإلنسان، حيث ظهرت مدلوالت جديدة دفع   

مراجعة تعريف املوت، هل هو املوت الكامل وتوقف سائر أعضاء اجلسم مبا يف ذلك القلب ؟ املعيـار                  
أم هو موت الدماغ أو موت جذع املخ الذي حيتوي على مراكز الصحوة والتنفس ؟ املعيـار           . التقليدي
. احلديث

علماء الشريعة املعاصرين إىل اجتاهني، اجتاه يقول بااللتزام باملعيار التقليدي          يف هذا اال انقسم     
).ثانياً( واجتاه آخر يقول بااللتزام باملعيار احلديث ) أوالً(لتحديد حلظة املوت 

االجتاه القائل بااللتزام باملعيار التقليدي لتحديد حلظة املوت:أوالً
اللتزام باملعيار التقليدي للوفاة، والـذي أعتنقـه الفقـه          يذهب هذا الرأي إىل القول بوجوب ا      

إن " اإلسالمي بشىت مذاهبه، كمذهب اإلمام مالك، حيث جاء يف شرح اخلرشي على خمتصر خليل                     
: املوت كيفية وجودية تضاد احلياة فال يعرى اجلسم احليواين عنهما وال جيتمعان فيه، وعالماتـه أربـع                

.1"وانفراج شفتيه فال ينطبقان وسقوط قدميه فال ينتصبان انقطاع نفسه وإحداد بصره 
ويضيف أنصار هذا االجتاه إىل أن املوت اليت تنبين عليها األحكام شرعية مـن إرث وقـصاص             
ودية وبينونة وانتهاء العقود، ال تتحقق إال مبفارقة الروح اجلسد، وأن موت اجلهاز العصيب ليس وحـده          

لتنفس وعمل القلب والنبض دليل على استمرار احلياة يف اجلسد، وأن دلت            آية للموت، بل أن استمرار ا     
.2األجهزة على فقدان اجلهاز العصيب واملخ خلواصه الوظيفية

اهللا يتوىف األنفس حني موا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت                ":قال تعاىل 
ووجه الداللة أن اهللا  علق املوت       .3"قوم يتفكرون   ويرسل األخرى إىل أجل مسمى إن يف ذلك آليات ل         

فإذا كان حكم املوت معلق بإمساك الروح فال عربة بغري ذلك وال يلزم         . على إمساك النفس وهي الروح    
من موت عضو من أعضاء اجلسم خروج الروح من كامل اجلسم، فمن أبينت يده أو رجلـه؛ يعـين                    

وإن احلكم مبوت على موت الدماغ الذي هو عـضو مـن         قطعت، فإن الروح تنحاز إىل باقي اجلسد،      
.4أعضاء اإلنسان تعليق حلكم املوت مبا مل يعلقه الشرع

..122.، ص1316اخلرشي ، شرح اخلرشي على خمتصر خليل، الطبعة األوىل، اجلزء الثاين املطبعة العامرية الشرقية، مصر، -1
.237.ص،ويل، املرجع السابقحممد عبد الوهاب اخل-2
.42.سورة الزمر، اآلية-3
.09.، صاملرجع السابقوسيم فتح اهللا، افت موت الدماغ، -4
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. 2"كال إذا بلغت التراقـي    :" وقوله. 1"فلوال إذا بلغت احللقوم     :" ومن األدلة كذلك قوله تعاىل    
و احللق حني االحتضار فعلـق  أي الروح احللقوم، وه" ، )فلوال إذا بلغت ( ووجه الداللة يف قوله تعاىل     

، وهو رد على من يورد شبهة تعلق احلياة بالـدماغ دون             "املوت على خروج الروح من اجلسد ال غري       
.   3غريه من األعضاء

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال           ":ومن األدلة قوله تعاىل   
، أي قبـضت روحـه،      5"إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا        حىت ":وقوله تعاىل  .4"إنـي تبت اآلن    

والتويف استيفاء النفس وهي الروح، وهو أن يقبضها كلها ال يترك منها شيئا، من قولك توفيت حقـي                  
.  6"من فالن؛ أي استوفيته وافياً كامالً من غري نقصان

7"دماغ من منظور إسالمي موت ال" بعنوان "إسالم اون الين " ورد يف الفتاوى املنشورة على      

ـّي أرى بقناعة تامة أن "عبد الفتاح إدريس " ما يفيد هذا الرأي، فقد أجاب املفيت األستاذ الدكتور      إن
مرضى الغيبوبة الدماغي، أومن شخصت حالتهم بأنه موت جلذع الدماغ أحياء على وجه احلقيقة، مـا            

ء عنهم يف هذه احلالة من قبل اليأس من شـفائهم      ومن مث فإن نزع األعضا    ... دامت فيهم مظاهر احلياة     
يعد قتالً عمداً عدواناً عند مجهور الفقهاء؛ ألن هذه األجهزة املساعدة هـي مـن وسـائل مـداوام             

.8"وعالجهم وقيام األطباء حبرمان هؤالء املرضى من وسائل العالج يعد حمققاً جلرمية القتل العمد 
م إىل اعتبار املوت الدماغي اية للحياة اإلنـسانية، بتـوافر           لقد ذهب احملققون من أهل العل     " 

العالمات الظاهرة للموت، وهي توقف القلب والتنفس ال رجعة فيه، وبذلك ال جيوز احلكـم بـاملوت    
الذي تترتب عليه األحكام الشرعية مبجرد تقرير األطباء أنه مات موتاً دماغيا، حىت يعلم أنه مات موتـاً         

فجعلُ . توقف دقات القلب والتنفس مع ظهور األمارات األخرى الدالة على موته يقيناً            ال شبهة فيه من   
موت الدماغ أو جذع الدماغ دليالً على حتقق الوفاة، مع نبض قلبه ولو آلياً ال يعترب موتاً، ولكنه نـذير      

.78.سورة، الواقعة، اآلية- 1
.26.سورة القيامة، اآلية-2
.11.10.نفس البحث، ص-3
.18.سورة النساء، اآلية- 4
.61.سورة األنعام، اآلية- 5
.19.صالعريب، معصومية اجلثة يف الفقه اإلسالمي، املرجع السابق،بلحاج-6
نريد معرفة حكم الشرع يف مسألة موت الدماغ، هل يعترب موتاً شرعياً ويترتب عليه أحكام املوت املختلفة مبا يف ذلك :" كان نص سؤال الفتوى7

".لصحيح؟ نقل األعضاء للغري؟ نرجو توضيح رأي الفقهاء يف ذلك وبيان الرأي ا
اسألوا أهل الذكر إن كنتم ال " فتوى منشورة على إسالم أون الين نت 04.عبد الفتاح إدريس، موت الدماغ من منظور إسالمي ص-8

.www.islamonline.net.fatawa:املوقع . 10/11/2004تاريخ الفتوى" تعلمون
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نـد التـرجيح    وال بد أن يراعى ع    ". يسري للموت، فله حكم األحياء حىت يتم انفصال الروح عن البدن          
واملقصود إثبات ما هو أحـوط يف        "اخلروج من اخلالف مستحب      ":قاعدة فقهية قررها الفقهاء وهي    

. 1مسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء واجتهادام
فكما ال يسوغ إعالن الوفاة مبجرد سكوت القلب        " "بكر بن عبد اهللا أبو زيد     "يرى الدكتور   

شك فكذلك ال يسوغ إعالن الوفاة مبوت الدماغ مع نبض القلـب            لوجود ال  -كما حرره النووي     -
.وتردد التنفس حتت اآلالت

وكما أن جمرد توقف القلب ليس حقيقة للوفاة بل هو من عالماته إذ من اجلائز جـدا توقـف                   
القلب مث تعود احلياة بواسطة اإلنعاش أو بدون بذل أي سبب، ومن هنا ندرك معىن ما ألف فيه بعـض                    

وما يذكره العلماء عرضا يف بعض التـراجم      . باسم من عاش بعد املوت، البن أيب الدنيا       : ء اإلسالم علما
.2"من أن فالنا عاش بعد املوت أو تكلم بعد املوت

إن موت الدماغ عالمة وأمارة على الوفاة وليس هو كل الوفـاة بـدليل              : وكذلك يقال أيضا  
فيعود األمر إذن إىل    . اء فيها موت الدماغ مث حييا ذلك اإلنسان       وجود حاالت ووقائع متعددة يقرر األطب     
.مفارقة الروح البدن: ما قرره العلماء من أن حقيقة الوفاة هي

إذ -رمحه اهللا-جاد احلقومن الفقهاء الذين مل يؤيدوا فكرة موت الدماغ شيخ األزهر السابق 
اة عن اجلسد كله، مبا يف ذلك العقل، وإن الشخص إذا أصدر قرار املوت إمنا هو يف انقطاع احلي      : " يقول

املصاب مبوت الدماغ فاقد للحياة العقلية واحلسية دون احلياة اجلسدية، ومن مث فإقرار املوت الدماغي ال                
.3"يعين املوت اجلسدي الكامل

املريض من الناحية الطبية يدخل يف سكرات       "أن  " "إبراهيم صادق اجلندي    " ويرى الدكتور   
القلـب،  (وت وحالة االحتضار إذا توقفت األعمال احليوية يف جسه نتيجة توقف األجهزة احليويـة               امل

فإذا كان توقف الوظائف توقفاً تاماً ال رجعة فيه حدثت تغريات باجلسم متنعه مـن               ). التنفس، الدماغ   
وقف وظائف أحد  وهذا يعين أن ت   . العودة إىل احلياة، وبذلك يصبح الشخص غري قابل لإلنعاش الصناعي         

هذه األجهزة احليوية كتوقف وظيفة املخ مثالً أو توقف وظيفة القلب أو تعطل التنفس فقط ميثل مرحلة                 
االحتضار وال جيب اعتباره موتاً، حىت وإن كان الشخص سيموت، وال جيب بناء األحكام عليـه؛ ألن                 

عالجه أوىل من جلب املنفعة ملريض    دفع الضرر عن املريض الذي توقف دماغه أو قلبه أو تنفسه مبحاولة             

. 43.42.صاملرجع السابق،حممد بشري فلفلي، -1
.13.السابق، صوفاة بني الفقهاء واألطباء، املرجعد اهللا أبو زيد، أجهزة اإلنعاش وحقيقة البكر بن عب-2
.138.ص،1999مكتبة الفرايب، دمشق، لبنان، ،حممد سعيد رمضان البوطي، قضايا فقهية، القسم الثاين، الطبعة األوىل: مقتبس عن-3
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وعليه فإن فقدان الـدماغ خلـواص       . آخر مبعاجلته بأعضاء هذا املريض الذي يعد يف مرحلة االحتضار         
الوظيفة األساسية مع استمرار نبض القلب والتنفس اصطناعياً بوسائل اإلنعاش ليس موتاً حقيقيـاً؛ ألن               

، وليس املوت على وجه اليقني، والـيقني ال يـزول       موت الدماغ ال يعدو أن يكون أحد مظاهر املوت        
.  1"بالظن بل يزول بيقني مثله
إن العلماء قد استطاعوا أن يوجدوا بديال للمـخ يف إدارة           : "توفيق الواعي   " ويقول الدكتور   

احلركة الدموية واجلهاز التنفسي واجلهاز اهلضمي، واإلبقاء على صالحية اجلسد واحلياة فيه، فِلم يعتـرب             
.2"اإلنسان ميتاً والبديل يعمل؟

"استئصال األعضاء  "قرر أنصار املوت الدماغي تطبيق بعض أحكام املوت مبجرد موت الدماغ          
وتأجيل بقية أحكام املوت على من مات دماغياً حىت تتوقف األجهزة الرئيسية للجسم؛ أليس ذلك دليالً               

.3قة املوت الدماغيعلى عدم اطمئنان أنصار هذا االجتاه أنفسهم إىل حقي
وال تيئسوا من رمحة اهللا إنه    :" وإضافة إىل ذلك فقد انا اهللا عز وجل عن اليأس من رمحته بقوله            

وما ذلك إال ألن قدرة اهللا ليس هلا حدود، فسبحانه قادر           . 4"ال يايئس من روح اهللا إال القوم الكافرون       
الطب اآلن يقف عاجزاً عن إجيـاد عـالج          فإذا كان . على شفاء خلقه من أي داء مهما كان جسيماً        

فقد يأتـي يوما يتقدم فيه الطب      . لتوقف املخ، فإن قدرة اهللا ال حدود هلا، ورمحة اهللا وسعت كل شيء            
أضعافاً مضاعفة عما هو عليه اليوم ويكتشف أن العالمات اليت يقرها الطب اليوم ملوت املخ ليست ائية     

املـوت  ( املخ وإعادته للعمل مثلما حدث مع توقف القلب والرئتني          قاطعة، وأنه من املكن عالج موت       
. 5وعندما اكتشف عالجاً يعيد احلياة للقلب والرئتني هجر هذا املعيار) الظاهري

حيتاج إىل فريق طيب متخـصص  -إن صح –إن تقرير الوفاة استناداً إىل عالمات موت الدماغ       
فة وهذا ال يتوافر يف كثري من املستشفيات، وإن فتح          على أدق مستوى، وفحوصات دقيقة وأجهزة مكل      

الباب على مصراعيه اعتبار مبوت الدماغ كعالمة للحكم بالوفاة سيؤدي إىل خطر عظيم فينبغي قفلـه                
.   6صيانة لألرواح اليت يعترب حفظها مقصداً ضرورياً من مقاصد الشريعة اإلسالمية

:املعيار التقليدي للحظة املوت تعود إىل ما يليومن األسباب اليت جعلت العلماء يتمسكون ب

.  14.صاملرجع السابق، إبراهيم صادق اجلندي، -1
.237.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق: مقتبس عن-2
.47.حممود أمحد طه، املرجع السابق، ص-3
.87.سورة يوسف، اآلية- 4
.48.حممود أمحد طه، املرجع السابق، ص-5
.14.صاملرجع السابق، أمحد العمر، -6
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التثبت بالعالمات اليت حددها الفقهاء األوائل للموت، والتخوف من االستعجال بإصدار حكم بالغ              -1
اخلطورة يتعلق باحلياة أو املمات، خاصة وأن العلوم تتطور فقد يكون ما وصل إليه العلم يف هذا الزمان                  

. 1اليوم قد يأيت املستقبل على إلغائهامن أن العالمات املعتربة
من احلقائق الثابتة أن النمو مظهر من مظاهر احلياة، وأبدان املرضى بالغيبوبة نامية، إذ مت تـسجيل                  -2

كثري من حاالت الغيبوبة اليت شخصت على أا موت جلذع املخ  وكانت النساء املريضات حوامـل،                 
ر منت فيها األجنة منواً طبيعياً، حىت متـت الـوالدة بعمليـة      وجرت متابعة احلمل ألكثر من مخسة أشه      

جراحية، وال يتحقق منو األجنة يف داخل اجلسم امليت النعدام احلياة فيه، وهذا دليل على استمرار احلياة                 
.2يف أبدان هؤالء املرضى

وبالتايل فإن حكم من يتعدى على شخص يف حالة موت الدماغ فـأى حياتـه فـإن عليـه        
وإن كان التعدي على . القصاص؛ ألنه أى حياة مستقرة وإن كان على سبيل اخلطأ ففيه الدية والكفارة            

عضو من أعضائه ففيه القصاص إذا كان عامداً، أو الدية إذا كان ال ميكن القصاص أو كان على سبيل                    
. اخلطأ
ت     االجتاه القائل بااللتزام باملعيار احلديث لتحديد حلظة املو: ثانياً

يأخذ هذا االجتاه باملعيار احلديث لتحديد حلظة الوفاة، حيث أن صدى موضوع موت الـدماغ        
حيث بدأت معامله تتضح ومفهوماته تتحدد يف اية الـسبعينيات وبدايـة             -ما كاد ينتهي يف الغرب      

قشة هذه القضية احليوية حىت بدأت يف العامل اإلسالمي، واجتهت احملافل واامع الفقهية ملنا      -الثمانينيات  
.3باجتماعات مطولة مشتركة بني األطباء والفقهاء

وكانت أول مبادرات هذه القضية املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، حيث عقدت ندوة احليـاة              
مبدينة الكويت باشتراك جمموعة من األطباء والفقهـاء، وكانـت   1985اإلنسانية، بدايتها وايتها يف    

تأسيساً على عرض من األطباء، إىل أن       " " اية احلياة " تهت إليه الندوة يف شقها الثانـي     خالصة ما ان  
اإلنسان الذي يصل إىل مرحلة مستيقنة هي موت الدماغ، يعترب قد استدبر احلياة، وأصبح صـاحلا ألن                 

.4..."جترى عليه بعض أحكام املوت

.237.صاملرجع السابق،أمحد العمر، –1
.03.صاملرجع السابق،يس، عبد الفتاح إدر-2
.14.ص،السابقاملرجع حممد علي البار، وموت القلب وموت الدماغ، -3
ندوة  احلياة اإلنسانية بدايتها وايتها يف املفهوم اإلسالمي، انعقدت من طرف املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية باالشتراك مع وزارة الصحة -4

هـ 1405ربيع األحر 26-24سلسلة ندواا حول اإلسالم واملشكالت الطبية املعاصرة، يف الفترة مابني بدولة الكويت، الندوة الثانية من
/www. Islam set.com.arabic: بفندق هيلتون بدولة الكويت، مستخرج من األنثرنت، املوقع1985يناير 17- 15املوافق 

abioithics/hayat.html.
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املخ مبا يف ذلك جذع املخ يعد موتاً للجسم         إن املتفق عليه يف كثري من األوساط الطبية أن موت           
كله، إذا مت تشخيص ذلك حسب الشروط املعروفة يف كل املستشفيات وخاصة يف أقسام العناية الطبية                

وإذا مت تشخيص موت املخ أو الوفاة الدماغية، فقد اتفق املختصون على أنه ال جـدوى مـن                  . املركزة
وأن استمـرار القلب يف النبض ال يعين أن        . يف اجلهاز التنفسي  االستمرار يف الوسائل اإلنعاشية وخاصة      

اإلنسان ال يزال حياً، حيث أن القلب ميكن أن ينبض خارج جسم اإلنسان، وموت املـخ يـؤدي إىل                   
.1موت القلب آجالً أو عاجال

ؤمتر ومن بني املبادرات يف العامل اإلسالمي كذلك مبادرة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املـ              
ـ   1406ربيـع الثـاين      6-10( اإلسالمي يف دورته الثانيـة املنعقـدة يف جـدة            28-22هـ

).1986ديسمرب
وبعد مناقشات عديدة تقرر تأجيل البث يف املوضوع إىل الندوة الثانية واليت عقدت يف عمـان                

ـ  1407صفر  13-18(األردن   وخالل هذه الندوة صدر القـرار      . 2)1986أكتوبر   16-11ه
يعترب الشخص ميتا وتترتب عليه األحكام      " بشأن أجهزة اإلنعاش حيث قرر امع بأنه         5ارخيي رقم   الت

:املوت املقررة شرعاً، إذا تبينت إحدى العالمتني التاليتني
.إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه-1
طالً ائياً، وحكم األطباء اخلرباء بأن هذا التعطل ال رجعة فيـه،            إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تع     -2

.وأخذ قلبه يف التحلل
ويف هذه احلالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش املركبة على الشخص وإن كان بعض األعـضاء ال                

.3"يزال يعمل آلياً بفعل األجهزة املركبة
عـن   1985س جلنة الفتوى باألزهر سنة      رئي -رمحه اهللا  -عبد اهللا املشد  وأفىت فضيلة الشيخ    
أن يكون ذلك بعد حتقق وفاة امليت بتوقف خمه عن أداء وظيفته ال بتوقف      " موضوع التشريح، فقال على   

.4"قلبه؛ ألن قلبه قد يتوقف واملخ ال يزال قائماً بوظيفته فال تتحقق الوفاة حينئذ

.02.ص،السابقحسني حممد مليباري، املرجع-1
16-11هـ 1407صفر 13-18(الندوة الثانية واليت عقدت يف عمان األردن بشأن أجهزة اإلنعاش، 5قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم -2

.14.ص،السابقاملرجعحممد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، : مقتبس عن.)1986أكتوبر 
.14.ص،السابقاملرجعلدماغ، حممد علي البار، موت القلب وموت ا–3
مستخرج 04.عبد املنعم حسب اهللا، اإلسالم والطب ونقل األعضاء، مقاالت نشرا اجلمعية العربية ألمراض وزرع الكلى ص: مقتبس عن-4

.ASNRT.arg. articl.arasp.http// www:من اإلنترنت   املوقع
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اإلنسان يتكون مـن أجهـزة      " ن  بأ -رمحه اهللا -حممد متويل الشعراوي  ويرى فضيلة الشيخ    
متعددة، وسيد هذه األجهزة هو املخ، فإذا ماتت خاليا املخ فإن كل شيء انتهى يف جـسم اإلنـسان،              
واحلقيقة العلمية هي أن احلياة ال تغادر جسم اإلنسان إال إذا توقف خمه عن العمل، فقد يتوقف القلـب                  

شغيله، أما إدا ماتت خاليا املخ عن العمل فهذا هـو          عن العمل ويعاجله األطباء بصدمة كهر بائية تعيد ت        
.1"املوت احلقيقي؛ ألن أجهـزة اجلسم ال تعيش بدون هذا السيد حلظة واحدة

بعد احلكم مبوت الدماغ، فإن     "–رمحه اهللا    -عبد اهللا شحاتة  ويرى الداعية اإلسالمي الدكتور     
وتة تقارب الوفاة، وما قارب الـشيء       اإلنسان يصبح يف حكم امليت، وتصبح ضربات القلب هذه موق         

".يعطى حكمه
لقد أصبحت مسألة   " 1998يف ندوة عقدت يف أبو ظيب        يوسف القرضاوي ويقول الدكتور   

.2"الوفاة قضية حمسومة من الناحية العلمية والفقهية، وهي فعال تلف جذع الدماغ تلفاً ال رجعة فيه 
غري إن ختوف العلماء املناصرين لتحديد حلظة املوت وفقاً للمعيار التقليدي ميكن الرد عليهم مبا               

: يلي
إن ختوفهم من فتح الباب أمام من ميتهن الطب يوقع األخطاء يف تشخيص حاالت املوت،                :أوالً

الطويلـة، وال يقـل      يرد عليه بأن حتديد املوت شأن فين فال يفصل فيه غري قول املهرة من ذوي اخلربة               
. 3عددهم على ثالثة اختصاصيني جيمعون على رأي واحد

ويرد على قوهلم يف أن العلم قد يقبل إلغاء عالمة الدماغ بعالمات أخرى، هو أن األحكام            : ًثانيا
العلمية يف الشريعة اإلسالمية تبىن عـلى غلبة الظن احملصلة باألمــارات والدالالت، فكثري من حقائق    

اة ال تعرف إال بغلبة الظن ال بالقطع واليقني واالقتصار يف بناء األحكام على حتصيل الـيقني فيـه                   احلي
.4تعطيل لكثري من املصاحل اخلطرية

أما عن قوهلم أن العديد ممن أصيب بالغيبوبة الطويلة استفاقوا بعد مدة، يرد عليـه بـأن                  :ثالثاً
ة مب يف ذلك جذع املخ، فقد تصاب قـشرة املـخ          احلديث عن موت الدماغ يقتصر على تلف املخ كلي        

بتلف دائم ويبقى جذع املخ سليماً، فأصحاب هذه احلالة هم أحياء  أما أصحاب موت الدماغ، يكون                 

.05.ص،قالسابرجععبد املنعم حسب اهللا، امل: مقتبس عن-1
.50.صاملرجع السابق،،عبد املنعم حسب اهللا، اإلسالم والطب ونقل األعضاء: مقتبس عن-2
.241.صنفس املرجع،-3
ينكر البعض استخدام مفهوم موت الدماغ، يف أي بلد مل تكن لديها اإلمكانيات الطبية املتوافرة، واخلربات الطبية اجليدة، باإلضافة إىل أنه ال بد -4
.15.ص،السابقاملرجعحممد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، . ن وجود رقابة صارمة ونظام وبروتوكول معنيم
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عندما يصاب املخ بتلف دائم جلميع وظائفه مبا فيه جذع املخ، األمر الذي جيعله فاقداً ألي شكل مـن                   
.1مقومات احلياة البيولوجيةأشكال االتصال بالعامل اخلارجي ومجيع

أن هذه األحداث والوقائع اليت أصبحت أمثلة يتخوف منها، ومن مث ينكـرون مـوت               : ًرابعا
الدماغ، ليست من مصادر علمية وبالتالـي يصعب مناقشتها، حيث يصعب التأكـد مـن أن        

ء تشخيص املوت الدماغي مت حسب الربوتوكوالت املعترف ا، وهم يف األرجـح أن هـؤال              
.2املصابني كانوا يف حالة غيبوبة شديدة

ومن هنا ميكن استخالص نتيجة مفادها أن تطور العلوم مبا فيه العلوم الطبية وتقنياته أمثرت عن                
اختاذ املعيار احلديث لتحديد حلظة املوت، ويف غياب نص شرعي كان البد أن تـسخر االجتـهادات                 

وإذا كان حتديد حلظة املوت     . بت استدبار الكائن البشري احلياة    الفقهية، مبا يتوازى مع املعرفة الطبية ويث      
فما صدى . يشهد تضارباً فقهيا، بني الفقهاء قدامى ومعاصرين، وبني املعاصرين أنفسهم      -ميالد اجلثة  -

هذا التضارب يف جمال القانوين؟ 
املطلب الثاين

حتديد حلظة املوت يف القانون
الشريعة اإلسالمية نأتـي على بيان هذا التحديد يف القـانون،           بعد تعرضنا إىل حتديد املوت يف     

بإلقاء نظرة على القوانني وكيف تعاملت مع هذا الشأن الذي شهد منـاظرة مـن الناحيـة العلميـة                   
.والشرعية

هل حتديد حلظة املوت شأن من الشؤون القانونية يتعني علـى     : فـي البداية يثور التساؤل التايل    
ع معياراً حمدداً ؟ أم يعترب شأن من الشؤون الطبية ينفرد األطباء ببيان حلظة حدوثه ؟ ومن                 القوانني أن تض  

).الفرع األول( مث يتعني التطرق إىل مدى مالءمة التحديد القانوين للحظة املوت 
ولبيان ذلك نلقي نظرة على القوانني املقارنة وكذا الشريعة اإلسالمية لنرى كيف تعاملت مـع               

). الفرع الثاين( ضوع باإلضافة إىل بيان موقف املشرع اجلزائري من كل ذلك هذا املو
وملا كانت القوانني يف أغلبها ترتبط بشكليات معينة فإن املوت مهما ظهـرت عالماتـه فـإن       
القوانني تفرض إجراءات تتعلق بإثبات املوت بشكل رمسي، عن طريق حترير صك الوفـاة أو شـهادة                 

).الفرع الثالث( ني بيان اإلثبات القانوين للموت الوفاة، ومن مث يتع

.246.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق-1
.02.ص،السابقحسني مليباري، املرجع-2
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الفرع األول
مدى مالءمة التحديد القانوين للحظة املوت

يشكل التنازع بني االعتبارات العلمية احلديثة يف جمال العلوم الطبية واالعتبارات القانونية اليت 
ديد حلظة املوت، هل يعترب هذا نتجت عن أصداء هذا التطور العلمي لب املشكلة اجلوهرية يف جمال حت

الشأن من الشؤون القانونية أم من الشؤون الطبية؟
هناك جانب يرى أن املوت ليست ظاهرة بيولوجية فحسب، بل هي واقعة قانونية هلا آثارها 

.                   القانونية، ومن مث وجب على املشرع أن يتدخل بإجياد تعريف هلا، وحتديد معيار مقبول
ولكي يتضح لنا جوهر الصراع القانوين الطيب، جيب علينا أن جنري مناظرة بني اجتاهني، اجتاه 

ويؤكد على ضرورة أن يصدر تشريع حيدد حلظة ) أوالً( يرى أن حتديد حلظة املوت مسألة قانونية 
). ثانياً( يرى بأا مسألة فنية تترك لضمري الطبيب املوت، واجتاه

حتديد حلظة املوت مسألة قانونية: أوالً
أنه جيب أن يصدر تشريع ينظّم مفهوم املوت، وهذا املفهوم ينطلق أساساً 1يرى هذا االجتاه

.2ها القانونلطمأنينة الرأي العام واألطباء معاً، حبيث يقوم الطبيب بعمله وفقاً لألسس اليت أرسا
وقد متسك أصحاب هذا الرأي بضرورة وضع تعريف للموت بعد أن شاعت عمليات زرع 

بأول عملية زرع للقلب من "برنارد " األعضاء البشرية كوسائل عالجية، خصوصاً بعد أن قام الطبيب 
هرة وتربير هذا الرأي هو أن الغريزة اإلنسانية احملبة للش. جثة شخص متوىف إىل جسد شخص حي

وحتقيق السبق العلمي الطيب، قد يؤديان إىل استئصال أعضاء من أشخاص تدب فيهم احلياة، ولذا فإن 
وضع تشريع يشيع نوعاً من االطمئنان، ذلك أن الطبيب من حقه أن حيتمي بالقانون قي حالة تعرضه 

.  3للمسؤولية القانونية واألخالقية
تلقى نفس التقدير لدى اجلمهور أو أفراد اتمع، إن قواعد مهنة الطب ال تفي بالغرض، وال

.4فالذي يلقى قبوال لدى رجال الطب، قد يقابله رفضاً من طرف القضاء والرأي العام

؛ أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع 49.ملرجع السابق، صامهند صالح أمحد فتحي العزة،؛107.حسين عودة زعال، املرجع السابق، ص- 1
. 167.السابق، ص

.272.ص،مسرية عايد الديات، املرجع السابق-2
.272.ص،نفس املرجع-3
.107.ص،حسين عودة زعال، املرجع السابق-4
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- إن مسألة املوت م اجلماعة، لذا بات من الضروري مناقشتها من طرف ممثلي الشعب
.  1اين واالعتبارات الطبيةبوضع قانون مستوحى من الضمري االجتماعي واإلنس-الربملان

إن اآلثار القانونية اخلطرية املترتبة عن اإلعالن عن وفاة شخص على الصعيدين املدين واجلنائي،              
تؤدي حتماً إىل احنسار احلماية اجلنائية عن الكيان املادي لإلنسان أو اجلسم البشري، لذا يبدو جلياً أن                  

ال القانون بالدور األساسي يف ضبطه وإصـباغ وصـف          التحقّق من املوت ال بد أن يضطلع عليه رج        
. 2املشروعية عليه

حتديد حلظة املوت مسألة طبية:  ثانياً
أنه ال جيوز للقانون أن يتدخل يف مسألة حتديد املوت، إذ تعتـرب مـن                3يرى أنصار هذا االجتاه   
كما أن  . مسألة قانونية إمنا يثري مسألة فنية حبتة تدخل يف اختصاص الطب          اختصاص الطب، ألنه ال يثري      

حتديد حلظة املوت إذا تعرضت للنصوص القانونية تؤدي إىل خطورة، خاصة إذ علمنا أن العلوم الطبيـة                 
.               4البيولوجية تتقدم بصورة مستمرة عكس ما يشهده التطور التشريعي من اضطراد السلوك وبطء

ولقد كان فيما مضى يعترب توقف القلب عن العمل هو احلد الفاصل بني احلياة والوفاة، مث اجتـه     
وعليه فإن وضع تعريف قانوين سوف يكـون حمـالً لتعـديالت    . إىل حتديد حلطة املوت مبوت الدماغ    

كان يتفق مع تطور العلم إال أنه ال يتفق مع ما يلزم أن تكون عليه القواعـد                 متالحقة، وهذا األمر وإن     
.5القانونية من استقرار نسيب

يف الكثري من األحيان تعرض مسائل هلا جانب طيب وجانب قانوين فيترك القاضي اجلانب الطيب               
تطبيقات للجانب   ألصحاب اخلربة واالختصاص، ويستعني برأيهم يف تكوين عقيدته ألجل الوصول إىل          

.6القانونـي
إن املنطق وقواعد التخصص توجب ترك مسألة حتديد الوفاة لألطباء، بوصفهم اجلهة الوحيـدة              

ويقتضي ذلك عدم تقييدهم بنصوص قانونية جامدة،       . األقدر على البث يف هذا األمر من الناحية العلمية        
ن أن يفعله القانون هو وضع بعـض األسـس          تأىب طبيعة التحقق من املوت اخلضوع هلا، وكل ما ميك         

.                                         7والقواعد االسترشادية، دون الدخول يف التفاصيل الفنية للتأكد من الوفاة

.323.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية، املرجع السابق-1
.49.ص،الح أمحد فتحي العزة، املرجع السابقمهند ص-2
.323.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية، املرجع السابق؛ 598.حممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق، ص- 3
.324.ص،سابقالرجع  املمروك نصر الدين، -4
.324.ص،نفس املرجع-5
.280.ص،مسرية عايد الديات، املرجع السابق-6
.48.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-7
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فيترك . تستهدف هذه املعايري توفري الطمأنينة للمرضى من جهة، ومحاية األطباء من جهة أخرى            
ر يف إثبات الوفاة من عدمه، فهذه املسألة طبية بطبيعتها ولكـن نظـراً خلطورـا                للطبيب حرية التقدي  

وجسامتها، فإن الطبيب نفسه يناشد القانون يف معاونته بوضع بعض القواعد السلوكية اليت يسترشد ا               
.           1لتحديد الوفاة، مع إبقاء كامل احلرية للطبيب التأكد منها وفقا لألساليب العلمية

مع األخذ بعني –ال يقع رجال القانون " بأنه 1968ولقد أوصى مؤمتر بريوجيا املنعقد يف عام    
وضع تعريف قانوين للمـوت، أو حتديـد الطـرق           –االعتبار التقدم امللحوظ الذي متر به مهنة الطب         

أن األمور تبقى لألطباء ضمن اختـصاصهم ودراسـتهم          والوسائل اليت ميكن ا التأكد من الوفاة، بل       
ونشاطهم الفين، ورائدهم يف ذلك شرف املهنة وعلى أن يكون الطبيب ملماً بأحدث معطيات العلم يف                

.             2"هذا اال 
لكن يضاف إىل هذا أن حتديد حلظة املوت عن طريق الطبيب، أمر جيب أن يكون وفقاً للتقدير، 

غري أنه جيب أن توضع . س الطبيب يف ذلك األمور الفنية اليت تظهر يف جمال التقدم العلمي احلاصلويلتم
معلومات قانونية كحد أدنـى من اللوائح وفقاً للتطورات العلمية يف هذا امليدان، وهذا ما نؤيده وهو 

التشريعات املقارنة من السؤال الذي يثار ما موقف. الذي اجتهت إليه معظم اآلراء الفقهية والقانونية
.حتديد حلظة املوت وما موقف املشرع اجلزائري، وهو ما حناول اإلجابة عنه فيما يلي

الفرع الثـاين
حتديد حلظة املوت يف التشريعات املقارنة والقانون اجلزائري

رنـة،  لبيان موقف القانوين من حتديد حلظة املوت، ال بد من إلقاء نظرة حول التـشريعات املقا       
( فلقد تنوع املوقف القانونـي فيما خيص حتديد حلظة املوت بني فريقني، فريق مل يقدم معياراً للمـوت          

).ثالثاً( مث وجب بيان موقف املشرع اجلزائري ) ثانياً( وفريق آخر أعطى معياراً قانونياً للموت ) أوالً
القوانني اليت مل حتدد معياراً للموت: أوالً

قوانني مبسألة حتديد حلظة املوت، واعتربا مسألة طبية، ومن مث جاءت نصوصها            مل تم بعض ال   
: خالية من نص حيدد زمن املوت ومنها

I.القانون الفرنسي

501-78من بني القوانني اليت مل حتدد معياراً للموت القانون الفرنسي، فلقد صدر املرسـوم               
واخلاص بنقل وزرع األعضاء البـشرية،  1976ديسمرب 22لتطبيق قانون   1978مارس   31بتاريخ  

.203.ص،أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق-1
.325.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية، املرجع السابق-2
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على أن التثبت مـن      21ونص يف الفصل الرابع منه على طرق وإجراءات التحقق من املوت، يف املادة              
املوت يستند إىل تطابق األدلة اإلكلينيكية، حبيث تسمح لألطباء بالقول مبوت الشخص وجيب حتديـد               

لصحة بعد أخذ رأي األكادميية الوطنية للطب ونقابـة         الوسائل املستخدمة هلذا الغرض بقرار من وزير ا       
. 1األطباء

II.القانون البلجيكي

من القـانون  77مل يرد يف القانون البلجيكي نص حيدد معياراً ملوت الدماغ، فقد نص يف املادة     
املدين أن التأكد من حدوث الوفاة يقع على عاتق ضابط األحوال املدنية الذي يتعني عليـه اللجـوء إيل   

وحىت قانون العقوبات مل يتعرض هو اآلخر هلذه املسألة، . األطباء يف ذلك حىت ميكنه التصريح بدفن اجلثة      
واقتصر فقط على جترمي من يدفن اجلثة دون احلصول على ترخيص من ضابط احلالة املدنية وفقاً لـنص                  

. من القانون املدين77املادة 

والذي نص على أن التأكيد     16/1/1969لربملان يف   ونشري يف األخري إىل املشروع الذي قدم ل       
من الوفاة ال يتم إال من خالل القيام بثالث خمططات دماغية كهربائية مسطحة بشرط صـدور هـذا                  

وعلى ضوء ما سبق يتضح التزام املشرع البلجيكـي  . التقرير من جلنة طبية مشكلة من طبيبني على األقل      
سبق ذكره عن املشروع الذي أخذ مبفهوم املوت الدماغي، فلـم           الصمت إزاء حتديد حلظة الوفاة، وما       

.2يتعد كونه جمرد مشروع قانون مل ير النور

III.القانون السوري

يف املـادة    1963لعام   204اشترط املشرع السوري لدى تنظيمه لنقل العيون باملرسوم رقم          
ل جبميع اإلجراءات الالزمة للتأكـد  الثانية منه بأنه كي يتم نقل عني متوىف ضرورة قيام طبيبني على األق           

يثبتان فيه قيامهما ذه اإلجراءات ويؤكدان حصول الوفاة مع         ) عمل حمضر ( من صحة الوفاة وتنظيمها     
.ذكر األسباب الداعية هلذا التأكد

واملتعلق بنقل األعضاء    1972لعام   31ويف نفس النهج أشارت املادة اخلامسة من القانون رقم          
وز فتح اجلثة ول نقل أعضاء منها إال بعد التأكد من الوفاة بتقرير أصويل من ثالثة أطبـاء  ال جي" غرسها  

ومسايرة هلذه املادة أصـدرت وزارة الـصحة بتـاريخ          ". وفقاً للتعليمات اليت تصدرها وزارة الصحة     

.194.ص،أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق-1
.24.لسابق، صحممود أمحد طه، املرجع ا-2
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اء يعترب الشخص متوىف من قبل ثالثـة أطبـ     " توصيتها يف هذا اال واليت تنص على أن          7/8/1973
:باالستناد إىل توقف الظواهر احلياتية اآلتية جمتمعة ملدة مخس دقائق

.انعدام النبض)1

.انعدام دقات القلب)2

.توقف التنفس)3

.1"انعدام الضغط الشرياين)4

والواقع أن هذه التوصية الصادرة من وزارة الصحة، وإن كانت قد أوضحت لألطبـاء كيفيـة        
تكون جمرد توصية، فضالً عن كوا غري كافية ال سيما يف وقتنا الراهن التأكد من الوفاة، فإا ال تعدو أن      

للتأكد من حدوث الوفاة خاصة بعد تدخل وسائل اإلنعاش احلديثة واليت أثبتت عدم صـحة تـشخيص                
.2الوفاة على جمرد توقف القلب والرئتان، وهو ما يعرق باملوت الظاهري

IV.القانون املصري

لـسنة   260املصري أي نص بشأن تعريف الوفاة وقد أشار القانون رقم           مل يتضمن القانون املدين     
على ضـرورة    29يف املادة    1965لسنة   11يف شأن األحوال املدنية واملعدل بالقانون رقم         1960

من هذا القانون بعض     32/1وقد استلزمت املادة    . ساعة من حدوثها   24اإلبالغ عن الوفاة يف خالل      
وال يتم القيـد يف  . شتمل عليها التبليغ ومنها يوم الوفاة وتارخيها وساعتها وحملها       البيانات اليت جيب أن ي    

. دفتر الوفاة إال بعد تقدمي شهادة الوفاة وسببها وأن تكون صادرة من طبيب مصرح له مبزاولة الطـب                 
ويف حالة عدم وجود شهادة طبية يقوم طبيب الصحة يف املدن اليت ا مكاتـب الـصحة أو منـدوب            

.حة يف القرى بإجراء الكشف على اجلثةالص

وهكذا ترك القانون املصري للطبيب سلطة التحقق من تاريخ الوفاة وسببها ومل حيدد له وسائل               
فهذه مسألة وقائع متروكة ملطلق تقدير الطبيب والذي عليه         . معينة يستطيع بواسطتها التحقق من الوفاة     

.  أن يراعي يف ذلك األصول املهنية

.املتعلق بنقل وغرس أعضاء اإلنسان23/8/1972تاريخ 31انون السوري رقم املادة اخلامسة من الق-1
.23.سابق، صالرجع املحممود أمحد طه، - 2
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إىل حتديد حلظة الوفاة ومل     . 1يتعرض القانون املصري يف القوانني املتعلقة بتنظيم بنوك العيون         ومل
يلزم الطبيب بإيضاح ساعة وسبب الوفاة قبل استئصال العني ومل حيدد له أيضاً أساليب التحقـق مـن                  

.2الوفاة

وز نقل أي عضو أو   ال جي : " من قانون تنظيم وزرع األعضاء البشرية على أنه        14ونصت املادة   
جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إال بعد ثبوت املوت يقيناً تستحيل بعده عودتـه إىل احليـاة،                    

وحددت املـادة   ...". ويكون إثبات ذلك مبوجب قرار يصدر بإمجاع اآلراء من جلنة ثالثية من األطباء            
.أساليب التحقق من املوت بإجراء االختبارات اإلكلينيكية

V. األردنـيالقانون
لـسنة   43مل حتدد القوانني األردنية معياراً لتحديد الوفاة حيث مل يشر القانون املـدين رقـم                

كمـا مل   . على تاريخ الوفاة مبعيار منضبط يتم اعتماده من الناحية القانونية لتقرير واقعة الوفاة             1976
. 8-7-6املـوتى يف املـواد   يف األحكام املتعلقة بدفن 1971لسنة 21يشر قانون الصحة العامة رقم  

معياراً لتحديـد    1970لسنة   22كما مل يتنب نظام املقابر ودفن املوتى ونقل اجلثث ونبش القبور رقم             
فقرة ج منه على املدة اليت جيب مراعاا قبل الدفن وهي مدة ال تقـل        9حلظة املوت حيث نصت املادة      

صحة خبالف ذلك مع مراعاة حفظ اجلثـة      ساعة مامل يصرح طبيب ال     24ساعات وال تزيد عن      3عن  
والقوانني املعدلة له معيارا معيناً      1966لسنة   32كما مل يشر قانون األحوال املدنية رقم        . دون تفسخ 

ومل يصل قانون االنتفـاع بأعـضاء       ... مكتفياً مبسائل اإلجرائية كاإلخطار بالوفاة وتقدمي الشهادات        
ونشري يف  . 3إىل معيار معني   1980لسنة   17ملعدل له رقم    والقانون ا  1977لسنة   23اإلنسان رقم   

األخري إىل اجلهود اليت قامت ا جلنة تعريف املوت يف نقابة األطباء األردنية يف سبيل تعـديل نـصوص        
قانون االنتفاع بأعضاء جسم اإلنسان، حيث تولت تعريف املوت وبيان طرق تشخيصه، ولكن رغـم               

. ردين بدا مصمما على عدم تبين معار منضبط لتحديد حلظة املوتهذه اجلهود إال أن املشرع األ

:قرارات املصريةالقوانني وال-1
.يف شأن إعادة تنظيم بنوك العيون1962سنة ل103قانون تنظيم بنوك العيون، قرار رئيس اجلمهورية العربية املتحدة بالقانون رقم 

.يف شأن إعادة تنظيم بنوك العيون1962لسنة 103بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 1963لسنة 654قرار وزاري رقم -
1962لسنة 103رقم بالالئحة التنفيذية للقانون 1963لسنة 654بتعديل املادة التاسعة من القرار رقم 1964لسنة 760قرار وزاري رقم -

.يف شأن إعادة تنظيم بنوك العيون
.12/3/2010يف ) مكرر9( اجلريدة الرمسية العدد 2010لسنة 5قانون تنظيم زرع األعضاء البشرية رقم -
.610-609.صاملرجع السابق،حممد سامي السيد الشوا، - 2
.91.صاملرجع السابق،مسر األشقر، - 3
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القوانني اليت حددت معياراً للموت: ثانياً
إىل وضع معيار حمدد للموت،     ) القوانني املتعلقة بزراعة األعضاء   ( لقد اجتهت العديد من القوانني      

:وتبنت بذلك املعيار احلديث، ومن بني هذه القوانني
I.كيالقانون األمري

موت الدماغ معياراً لتحديـد حلظـة   ADHOCيف الواليات املتحدة األمريكية أقرت جلنة       
اقتـراح  1981كما وضعت جلنة من كبار األطباء يف جويليـة عـام    . املوت عند توافر شروط معينة    

وعلى الصعيد العلمي، فإن معظم األطباء      . تعريف جديد للموت، وهو التوقف التام جلميع وظائف املخ        
وقد أشارت  . الواليات املتحدة األمريكية يف الوقت احلاضر يعرفون املوت بأنه التوقف يف فعالية املخ             يف

الطبيـب هـو   " إىل أن        U.A.G.Aمن املادة السابعة من مشروع القانون املوحد  " ب"الفقرة  
م املشاركة يف عملية الذي يتوىل حتديد حلظة املوت وجيب على الطبيب الذي يتحقق من املوت ويثبته عد            

املـشروع مل حيـاول   " رئيس جلنة وضع املشروع بأن E.blythe Stasonوعلق األستاذ " الزرع
".التضييق على القرارات الطبية يف هذا امليدان املعقد

II.القانون األسباين
واخلاص بعمليات نقل األعـضاء مبـوت        22/2/1980أخذ املرسوم امللكي اإلسباين رقم      

وال ميكن استقطاع األعضاء احلية من      :" منه10كمعيار لتحديد حلظة املوت وذلك يف املادة         خاليا املخ 
جسم اإلنسان املتوىف الستخدامها يف أغراض النقل إال بعد التأكد من من وفاة املخ واملالحظة الفوريـة                 

:للعالمات اآلتية
.انعدام أي استجابة خمية وفقدان اإلحساس التام-
.لتلقائيانعدام التنفس ا-
انعدام املنعكسات املخية املقترنة بالتيبس العضلي واتساع حدقيت العني-
".   عدم تلقي جهاز رسام املخ أي إشارة-

III.    ،لـسنة   85املتعلق بعمليات زرع األعضاء البـشرية رقـم          العراقيالقانون  ومن القوانني العربية
ألول مرة يف قـانون عمليـات زرع        ، فلقد اجته املشرع العراقي إىل هذا املنحى عندما أقر           1985

حيث نص يف املادة الثانية على جواز أخذ األعـضاء مـن   1986لسنة   85األعضاء البشرية رقم    
املصابني مبوت الدماغ حسب األدلة العلمية احلديثة واليت تصدر بتعليمات، وقد صدرت التعليمـة              

حالة الفقـدان الالعائـد     " اليت تعرف املوت الدماغي بكونه     1987لسنة   3ذا اخلصوص برقم    
للوعي املصحوب بالفقدان الالعائد لقابلية التنفس التلقائي واالنعدام التام لألفعال االنعكاسية لعرق            
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احملدد لتعريف املوت بـالرقم     بالقرار من وزير الصحة التونسي       2القانون التونسي وكذا  . 1"الدماغ
التونسي من قضية املـوت إذ يـتم     حيث حتدد موقف التشريع     .1/8/1991املؤرخ يف    1048

حيث أشار املرسوم اإلشتراعي الـصادر يف      3القانون اللبناين ومن القوانني   . بالتوقف التام لعمل املخ   
يف املادة األوىل منه     -لتطبيق املرسوم اإلشتراعي املتعلق بأخذ األنسجة واألعضاء البشرية        -1984

. وظائف الدماغ مبا فيه جسر املخيخ والنخاع املستطيل        على أن اإلنسان يعترب ميتاً إذا توقفت مجيع       
املتعلق بزرع األعضاء الذي نـص يف        1991أوت عام    25الصادر بتاريخ    4القانون املغريب وكذا  
ال جيوز القيام بعمليات أخذ األعضاء إال بعد وضع حمضر معاينة طبية يثبت             " منع على أنه   21املادة  

...". وفاة املتربع دماغيا
موقف املشرع اجلزائري من حتديد حلظة املوت: ثاًثال

لقد تعرضنا إىل حتديد حلظة املوت يف القوانني املقارنة واليت كانت بني قوانني وضعت معيـاراً                
حمدداً للموت بني أخرى مل تأبه هلذا التحديد، غري أن ما استقر عليه الطب احلديث أن موت خاليا املخ                   

تساؤل الذي يطرح ههنا؛ ما هو موقف املشرع اجلزائري من كل ذلك؟هو املوت احلقيقي، غري أن ال
إذا رجعنا إىل قانون العقوبات اجلزائري يف النصوص املتعلقة حبرمة باملوتى واملدافن مـن املـواد           

وإذا رجعنـا كـذلك إىل   . جنده وأن كان جيرم املساس باملوتى ال يضع تعريفاً للموت   154إىل   150
الـيت تـبني حالـة    81املتعلقة بالترخيص بالدفن واملادة   78وباخلصوص املادتني    5ةقانون احلالة املدني  

حدوث املوت يف املستشفيات أو يف املؤسسات العمومية واإلجراءات لتحرير شهادة الوفـاة ال جنـده                
.كذلك ينص على حلظة حدوث املوت

.120.ص،املرجع السابقحسين عودة زعال، -1
مث صدر قرار من وزير . يتعلق بأخذ األعضاء البشرية وزرعها1991مارس25مؤرخ يف 1991لسنة 22صدر القانون التونسي عدد -2

.1/8/1991املؤرخ يف 1048الصحة احملدد لتعريف املوت بالرقم 
لق بأخذ األعضاء البشرية حلاجات طبية وعلمية، مث صدر مرسوم املتع16/09/1983يف 109يف لبنان صدر املرسوم اإلشتراعي رقم -3

املتعلق بأخذ األعضاء البشرية 16/09/1983يف 109لتطبيق أحكام املرسوم اإلشتراعي رقم 20/01/1984يف 1442اشتراعي رقم 
.حلاجات طبية وعلمية

املتعلق بالتربع 16.98بتنفيذ القانون رقم ) 1999أعسطس25(1420من مجادى األوىل 13يف 1.99.208صدر ظهري شريف رقم -4
.باإلعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها

املتعلق 19/02/1970هـ املوافق 1389ذي احلجة عام 1653املؤرخ يف 20-70قانون احلالة املدنية اجلزائري مبوجب األمر رقم -5
.بقانون احلالة املدنية
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164بالضبط يف املادة    جاءت نصوص تعرض مسألة الوفاة و      1ويف قانون محاية الصحة وترقيتها    
ال جيوز انتزاع األنسجة أو األعضاء من األشخاص املتوفني إال بعـد اإلثبـات الطـيب                :" الفقرة األوىل 

..". الشرعي للوفاة حسب املعايري العلمية اليت حيددها الوزير املكلف بالصحة العمومية
عايري، وأمـام هـذا الفـراغ    غري أن املشرع مل يضع ما يشري إىل حتديد املوت وفق معيار من امل          

أمام الـنقص يف    . التشريعي كان األطباء يلجئون يف احلياة العملية إىل حتديد الوفاة كل حسب إمكانياته            
الوسائل املادية اليت يتطلبها العمل الطيب احلديث، فكان األطباء وحىت اآلن يعتمدون علـى العالمـات                

يف 39-89أصدر قرار من وزير الصحة حتت رقـم  1989غري أنه يف سنة     . التقليدية يف حتديد الوفاة   
املتعلق بنقل وزرع األنسجة األعضاء البشرية، وقد نص هذا القرار أن املوت املعتمد              26/03/1989

. 2به هو موت املخ
ومن خالل ما ذكر يتبني أن املشرع اجلزائري يف إطار تعريف املوت وحتديد حلظة حدوثـه إزاء        

النظر للحاجة إىل األعضاء البشرية وما توفره اجلثة من أعضاء قد أخـذ باملعيـار               مواكبة التطور الطيب ب   
.احلديث معتمداً يف ذلك على ما ترجح لدى العلماء يف جمال الطب والشريعة

أن معيار موت الدماغ وإن استقرت عليه عديد اآلراء الطبيـة والفقهيـة الـشرعية                ويف رأينا 
:حلكم عليه لالعتبارات التاليةوالقانونية إال أننا نتوقّف يف ا

رغم أن الطب احلديث يشري إىل أن الغيبوبة العميقة هي أحسن أحوال اليت ميكن االستفادة فيهـا   .1
من اجلثة بصورة جيدة يف إطار البحث الطيب أو العالجي بالنظر إىل إمكانية احملافظة على القيمـة     

نعاش االصطناعي، وحىت ال تـتعفن اجلثـة        التشرحيية للجثة للتروية الدموية عن طريق أجهزة اإل       
.وتتحلل دون اإلفادة منها إال أن حاالت الغيبوبة العميقة حمدودة وال يتعرض إليها كل املرضى

إن استعمال حالة الغيبوبة قد يوصلنا إىل االستعجال يف احلكم على املريض حىت ولو كان ميؤساً                .2
وال تايئسوا من روح اهللا     :" وهو منايف لقوله تعاىل    من شفاءه أو أن حالته آيلة إىل املوت ال حمالة         
.3"إنه ال يايئس من روح اهللا أال القوم الكافرون

إن مسألة موت الدماغ ال تشهد إمجاعاً كبرياً على يف األوساط الطبية والشرعية والقانونية فلذلك  .3
.ندعو ملواصلة البحث حلصول اإلمجاع على املعيار احلقيقي

8اجلريدة الرمسية العدد. 1985فرباير سنة 16املوافق 1405مجادى األول عام 16املؤرخ يف 05-85يتها رقم قانون محاية الصحة وترق-1
.املعدل واملتمم

.371.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، املرجع السابق-2
.87.اآلية،سورة يوسف- 3
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دماغ ال حيقق اهلدف املنشود من استغراق احلماية اجلنائية للجسم البـشري إىل       إن معيار موت ال   .4
.غاية التثبت من انتهاء الشخصية اإلنسانية بوجه اليقني

إن الوضع الراهن يف اجلزائر خصوصاً ال يدعو إىل إعمال معيار موت الدماغ يف ظل عدم انتشار                 .5
إثبات املوت يف العديد من نواحي الـبالد  هذه املتطلبات الطبية على نطاق واسع وضعف وسائل  

. خاصة يف األماكن البعيدة عن احلضارة
وإذا كانت النتيجة املتوخاة من رأي املشرع اجلزائري أن املوت احلقيقي هو ختريب الدماغ حبيث               
ال ميكنه العودة للحياة جمدداً فأن احلدود بني احلياة واملوت تؤدي بالضرورة لبحـث مـسألة اإلثبـات      

.ومن هنا وجب حبث كيف نظم املشرع مشكلة التحقق من املوت أو إثباته. القانوين هلذه الواقعة
الفرع الثالث

اإلثبـات القانونــي للموت
حمـاولة الوصول إىل احلقيقة اردة وذلـك كاإلثبـات العلمـي أو            " اإلثبات مبعناه العام هو   

.                                                                       1"ري معـروفة أو متنازع علمي بأي وسيلة كانتالتارخيي، حيث ينشد اإلنسان التحقق من واقـعة غ
هو تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانونـي بالدليل الذي أباحـه القـانون              " أما اإلثبات قانونا    
بالنسبة للحق وإن كان جزء منه أو ركناً من         والدليل القانونـي جوهري    ". إلثبات ذلك احلق أو الثبت    

وما . 2"أركانه، ذلك أن احلق بدونه عدم؛ إذ الدليل وحده هو الذي يظهره وجيعل صاحبه يفيد     منه                     
يهمنا من اإلثبات معناه القانونـي من أجل التحقق من واقعة بيولوجية وقانونية وهي حلظة املوت الـيت        

وإثبات زمـن  . عال أو االعتداءات على اإلنسان وحتديد املسؤولية اجلنائيةهلا دور أساسي يف تكييف األف  
وقد حتصل  ) أوالً( املوت خيتلف باختالف املكان الذي وقعت فيه، فقد حتصل الوفاة يف املراكز الصحية              

كما ميكن أن حتدث يف أماكن ال يتواجد فيها إنسان مع           ) ثانياً( خارجها وبوجود أشخاص أثناء املوت      
). ثانياً( يت فيعثر على اجلثة دون معرفة الزمن الذي حدثت فيه املوت امل

حالة حدوث املوت يف املراكز الصحية : أوالً
غالباً ما يصاب امليت قبل موته مبرض يستدعي نقله إىل املستشفى لغرض العالج والرعاية 

طبيب بفحصه والتأكد من حتقق الصحية، فتحدث الوفاة داخل املراكز الصحية، ويف هذه احلالة يقوم ال
وحتتوي هذه الشهادة على البيانات . الوفاة، ويف حالة ثبوته، عليه أن حيرر شهادة طبية تثبت وفاته

.07.ص،2002،حسني منصور، قانون اإلثبات وطرقه، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصرحممد -1
.29.صالنشر،سنة وأمحد شتات، رسالة اإلثبات، الطبعة السابعة، اجلزء األول، ال توجد دار النشر-2
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اخلاصة بامليت، هوية الشخص ومكان إقامته وزمن الوفاة، واألسباب املؤدية إىل الوفاة ملعرفة ما إذا 
.كانت املوت طبيعية أم جنائية أو مشتبه فيها

يعد الزمن احملرر يف الوثيقة من قبل الطبيب، هو الزمن الذي حدثت فيه الوفاة وتلعب هذه 
الوثيقة دوراً هاماً، إذ أنه ال يسوغ استخراج وثيقة الترخيص بالدفن إال بتقدمي هذه الشهادة الطبية، كما 

منه 80الفرنسي يف املادة ونص القانون املدين. 1من قانون احلالة املدنية اجلزائري78ورد يف نص املادة 
بأنه جيب على املدراء اإلداريني أو مدراء املشايف االلتزام بإعطاء إشعار بالوفاة ملأمور األحوال املدنية إىل 
املستشفى وإمنا يتم حترير صكوك الوفاة، استنادا إىل شهادة الوفاة اليت مينحها الطبيب رئيس القسم يف 

.2شهادة الطبيباملستشفى، فيتم االعتماد على 
حالة حدوث املوت خارج املراكز الصحية مع تواجد أشخاص: ثانياً

يف احلالة اليت حيدث املوت يف غري املراكز الصحية حبضور أشخاص، جيب على هؤالء األشخاص        
من قانون احلالة املدنية أن يصرحوا بالوفاة إىل ضابط احلالة املدنية ويبلغوه ـا،               75مبقتضى نص املادة    

وعليه أن حيرر وثيقة الوفاة معتمداً على تصرحيات األقارب أو األشخاص الذين تتوفر لديهم معلومـات            
.مؤكدة بقدر اإلمكان

ولقد حددت املادة املهلة اليت جيب أن يتم التصريح خالهلا حبيث جيب أن تكون خـالل أربـع           
وفاة يقبل مهما كان متأخراً وحترر      وتضيف املادة أن التصريح بال    . وعشرين ساعة ابتداء من وقت الوفاة     

وثيقة الوفاة تبعاً له يف حالة إجراء فحص اجلثة، مهما كانت املدة املنقضية مابني حدوث الوفاة وإـاء                  
.الفحص والتحقيق

إن عدم احترام األشخاص الذين حصلت املوت عندهم هلذا األجل، أي مل يقوموا بإبالغ الوفاة               
من قانون العقوبات، فقد حددت املادة عقوبة احلبس مـن   441عاقبون باملادة   إىل ضابط احلالة املدنية ي    

.دينار جزائري1000إلـى 100عشرة أيام إىل شهرين وعقوبة مالية من 
حالة حدوث املوت يف اخلالء : ثالثاً

يف حالة العثور على اجلثة يف اخلالء، أويف األماكن غري اآلهلة كالكهوف والصحاري، وجيهـل               
حدوث املوت فيكون السبيل الوحيد ملعرفة الزمن الذي مضى من الوفاة، هو وضع اجلثة بني يدي                 زمن

وتتمثـل  . الطبيب الشرعي إلثبات زمن املوت باالعتماد، على العالمات والتغريات اليت تطرأ على اجلثة            
: هذه التغريات فيما يلي

.175.ص،1995،عبد العزيز سعد، نظام احلالة املدنية يف اجلزائر، دار هومة، اجلزائر-1
.213.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-2
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I.برودة اجلثة:
) ْم 37(إذ أن الشخص حيتفظ بدرجة حرارة ثابتة         تعد برودة اجلسم دليالً على موت اإلنسان،      

صيفاً وشتاء نتيجة عمليات األكسدة ووجود الدورة الدموية، األمر الذي يؤدي إىل هبوط حرارة اجلثة               
.تدرجيياً حىت تصل إىل درجة احلرارة احمليطة ا

ويـستمر  ْف كل ساعة من خالل ثالث ساعات اليت تعقب الوفاة     5وعموماً فإن اجلسم يفقد     
ساعة يف   36-24ْف حىت تصري حرارة اجلثة كدرجة حرارة اجلو بعد مضي            1اخنفاض احلرارة التالية    

.1الشتاء ونصف هذه املدة يف الصيف
وتتأثر سرعة برودة اجلثة بعوامل كثرية بعضها يف اجلسم نفسه مثل سبب الوفاة ودرجة حـرارة        

ئية، وبعضها خارج اجلسم كدرجة حرارة اجلو، ووجود        ، وحجم اجلسم وحالته الغذا    2اجلسم عند الوفاة  
وعلى هذا فاألجسام العارية يف . أغطية أو مالبس حول اجلثة، وحالة ما حييط ا من هواء أو ماء وهكذا     

املاء أو املوضوعة فوق أسطح معدنية، تربد أسرع من األجسام املغطاة يف اهلواء أو املوضوعة فوق أسطح                 
.3رديئة

II.لعيننيفقد ملعان ا
ويكون بتكون طبقة من املخاط على العينني تذهب ملعاا، ولكن قد يتأخر حدوثه إذا أقفلـت                

الـسيايدريك العينان عقب الوفاة مباشرة، أو كانت الوفاة بالتسمم بأول أكسيد الكربون أو محض              
.4ها العني ملعااأويف حاالت األسفيكسيا، كما جيب األخذ يف عني االعتبار حالة املرض الذي تفقد في

III.ارختاء العضالت
االرختاء األويل الذي حيدث عقب الوفاة، بسبب انقطاع التنبيه العصيب ويؤدي ارختاء       " يقصد به   

العضالت إىل تفرطح األجزاء املنخفضة املالصقة للمستوى الذي وقعت عليه اجلثة، بـسبب انـضغاط               
.5"العضالت يف األجزاء املرتكزة عليها

.414.، صمعوض عبد التواب، سينوت حليم دوس، املرجع السابق-1
قد يكون  سبب احتفاظ اجلثة بدرجة حرارة أطول للجسم ذاته كالتسمم امليكرويب، نظراً لتكاثر املكروبات يف اجلسم، الوفاة أثناء التشنجات -2

ة التسمم باإلستراكثني أو مرض التيتانوس نظراً لتوالد حرارة كبرية أثناء التشنجات، كذلك حالة حدوث خلل يف املركز املنظم لدرجة كما يف حال
معوض عبد . حرارة اجلسم، كحالة الرتيف يف املخ أو نتيجة ضربة مشس، كما أن العمر يف األطفال ختتلف درجة فقد احلرارة اجلثة عند البالغني

.415.ص،ب، سينوت حليم دوس، املرجع السابقالتوا
.النشر، صشريف الطباخ، أمحد جالل، موسوعة الفقه والقضاء يف الطب الشرعي، املركز القومي لإلصدارات القانونية، ال توجد سنة -3

229.
.16.صالنشر،ثة، ال توجد سنة مدحية فؤاد اخلضري، أمحد أبو الروس، الطب الشرعي ومسرح اجلرمية، املكتبة اجلامعية احلدي-4
.16.ص،مدحية فؤاد اخلضري، أمحد أبو الروس، املرجع السابق-5
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IV.زرقة اجلثة
عند حدوث املوت يتوقف الدم عن الدوران، وختضع حركة الدم لقوانني اجلاذبية فيميل الدم إىل              
الترسب يف األوردة أو األوعية الشعرية يف األجزاء السفلى من اجلسم وامتالء األوعية الدموية حتت اجللد               

فعندما تكون اجلثة   . لترسبيعطيه لوناً أرجوانياً، ويكفي أن نوجه ضغطاً حقيقياً لكي مينع حصول هذا ا            
ممددة على الظهر، فإن األماكن اليت ترتكز عليها اجلثة كلوحي الكتف والردفني، وعـضالت مـؤخرة                
السيقان تكون منضغطة، فال متتلئ عندها األوعية الدموية وتظهر ا شجوب، نفس األمر يف األمـاكن                

.1حتت األحزمة املشدودة وربطات العنق واجلوارب
ترسب يف اجلثة يف اهلواء الطلق، وكذا حاالت التسمم بغاز أكسيد الكربون واجلثـث              ويأخذ ال 

.احملفوظة يف الثالجات داخل املشرحة لوناً زهرياً
إن قيمة ازرقاق اجلثة تساعد شدته على احتساب زمن الوفاة، ويعطي دليالً على الوضعية الـيت              

أما عن الزمن فإن اإلزرقاق اجليفي حيصل غالباً بني          كان فيها اجلسم عند الوفاة، كما يف حالة التسمم،        
النصف ساعة والساعتني بعد الوفاة، ويكمل تشكيله بني ست وعشر ساعات، فهو يبدأ على شكل بقع                

.2مرقشة يف اجللد تتسع تدرجيياً وتندمج لتشكل بقعة واحدة واسعة
V .تيبس اجلثة

لعضالت بعد أن تكون قد ارختت عقـب        يبدأ عادة مع حصول زرقة يف اجلثة، حيث تتصلب ا         
ويبدأ جبفين العينني والفك األسفل والعنق، مث ميتد        . 3الوفاة مباشرة يف حدود ساعتني من موت الشخص       

إىل الصدر بالتدرج، مث البطن مث األطراف العليا مث السفلى، ويتم التيبس يف حوايل إثين عشرة سـاعة، مث      
يوم يف الصيف ويومني يف الشتاء تقريباً، ويزول التيبس مبتـدئاً            يظل كذلك حىت يبدأ التعفن بعد حوايل      

.أو سائرا للزوال
وعند انتهاء التيبس ترختي العضالت بسب حتلل املواد الزاللية املتجمدة بفعل النشادر ومخـائر               

.4التعفن وبانتهاء التيبس تبدأ عملية التعفن

.30-29.النشر، صحسن شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، ال توجد دار النشر وسنة -1
.30.صنفس املرجع،-2
.  21.ص،مدحية فؤاد اخلضري، أمحد أبو الروس، املرجع السابق-3
.24.ص،نفس املرجع-4
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VI .تعفن اجلثة

ات اليت تطرأ على اجلثة، نتيجة مخائر البكتريية اليت حتلل األنـسجة            املرحلة النهائية للتغري  " وهي  
والتعفن الرمي ال يتبني للحواس إال بعد مرور يـومني أو ثالثـة   . 1"تدرجيياً إىل غازات وسوائل وأمالح  

على الوفاة يف فصل الشتاء، أو مرور يوم واحد يف فصل الصيف، مع أنه يتبدئ وقـت الوفـاة فتبـدأ                 
األعضاء الباطنية يف الوضوح للنظر مبا يشاهد من البقع، كما أنه يتميز للشم مبا              ليت طرأت علىالتغريات ا

.2ينبعث من روائح كريهة

.239.ص،شريف الطباخ، أمحد جالل، املرجع السابق-1
.239.ص،السابقاملرجع معوض عبد التواب، سينوت حليم دوس، -2
.421-420.صنفس املرجع،-2



جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                        التدخل الطيب احلديث على 

403

الثانـيالفصل

التدخـل الطـيب احلديث على جثة اإلنسان 
وأثره على نطاق احلماية اجلنائية

ية الواردة على جثة اإلنسان، وهي مننتناول يف هذا الفصل جممل التصرفات أو التدخالت الطب
من مساس أكيد ومضمون باحلق يف تاملوضوعات الين تطرق إليها الفقه القانوين ملا متثله هذه التصرفا

سالمة اجلسم وجثته، ومصلحة الفرد اليت يكفلها القانون ليظل اجلسم البشري حمتفظاً بتكامله، كما 
تستوجبها املصلحة العامة تقرر احلد من املغاالة يف تلكنه العتبارا.املعاصرةةالقانونيمأكدته معظم النظ

مبدأ املعصومية اجلسدية وقدسية اجلثة والرتول به ملقتضيات املصاحل الفردية واجلماعية، فأبيحت العديد 
ه، من التدخالت الطبية نظراً النصراف احملاذير والعقبات املتمثلة يف محاية اجلسم البشري مما يهدد حيات

ومع هذا فإن هذه التصرفات اليت ترد عليها ليست طليقة من .بوصف أن التدخل الطيب يرد على جثة
كل قيد، وإمنا جيب التقيد بضوابط وشروط حمددة سيما وأن هذه التدخالت الطبية ليست على قدم 

ن أساس إباحة املساواة يف إطار املشروعية وحتقيق املصاحل املرعية إذ أن هذه التدخالت تستدعي بيا
؟ وما حدود سلطة الشخص يف ...التدخل الطيب، ومعرفة كيفية التصرف، وملن ينعقد اإلذن باملساس

التصرف يف جثته؟  
إن التشريعات الوضعية اليت تنظم مسألة املساس باجلثة آثرت يف التصرفات الواقعة على جثة 

دة يف البحث والتعرف على معطيات اجلسم اإلنسان تقدمي خدمة عالجية تارة، أو اهلدف العلمي وزيا
من أجل التوصل إىل التركيب التشرحيي تارة والكشف عن األمراض وأسباا أو لدواعي قانونية جنائية 

.تارة أخرى
حسبنا يف دراسة هذا الفصل االستعانة مبا تستوعبه الشريعة اإلسالمية من تراث جليل، ملعاجلة 

اعد املوازنة بني املصاحل واملفاسد وما تتوفر عليه القوانني من أحكام هذه التدخالت الطبية ضمن قو
ومن خالل اطالعنا على الكتب الطبية ذات اهلدف . قانونية زاجرة ورادعة يف إطار القانون اجلنائي

( العلمي والشرعي والقانوين جند أن اجلثة أصبحت اهلدف األساسي واملصدر الرئيسي ملنضدة التشريح
، سواء كانت اجلثة مكتملة العناصر أو كانت يف )املبحث الثانـي( وقطع غيار األعضاء ) ألولاملبحث ا

).املبحث الثالث( شكل أجنة جمهضة للهدف العلمي أو العالجي 

http://:@www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
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املبحث األول
التشريح الطيب وأثره على نطاق احلماية

اجلنائية جلثة اإلنسان
مبدأ حصانة اجلسم البـشري  " بأعىت املبادئ الكالسيكية، من بني العمليات الطبية اليت أطاحت  

، عمليات التشريح الطيب، الذي يعترب من العلوم الطبية اليت ال ميكن تمع من              "أو حصانة جثة اإلنسان     
اتمعات أن يكون يف غىن عنه، ذلك أن تقدم العلوم الطبية أصبح يشكل آفاقاً صحية، وراحة نفـسية                  

.احلرب املعلنة ضد األمراض وانتشارهاللمرضى على صعيد 
فمن جانب الشريعة اإلسالمية، فإا احتفت احتفاء كبرياً باإلنسان، عـن طريـق التفـضيل               
والتكرمي، فاهللا سبحانه وتعاىل فضل اإلنسان وكرمه وأودع فيه سر خلقه ما حيميه إىل حني، لقوله تعاىل                 

، وكانت عالمة التقـومي     2قنا اإلنسان يف أحسن تقومي ﴾     ؛ وقوله ﴿ لقد خل    1﴿ ولقد كرمنا بين آدم ﴾     
ومن أهم الوسائل اليت دفعت اإلنسان يف        .والتفضيل وجود العقل، ليكشف به ما أخفته احلياة من أسرار         

.إطار هذه احلرب، دراسة اجلسم البشري والتجريب والتطبيق عليه بواسطة التشريح
ون اخلطر الذي ميكن أن ينجر عن هذا التقدم يف العلـوم  ولقد أدرك فقهاء الشريعة ورجال القان     

الطبية، نتيجة فتح الباب على مصراعيه، على صعيد احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان أو جثتـه، ممـا أدى          
بالنتيجة إىل دراسة ومناقشة موضوع التشريح ووضعه يف اإلطار احملدد، حىت ال يطغى االسـتثناء علـى     

.مبدأ قدسية اجلسم البشري، ويستنكر املساس به بأي حال من األحوالاألصل، الذي يستند إىل
لقد اعتىن فقهاء الشريعة بدراسة ومناقشة عمليات تشريح اجلثة، باعتبارها من األمور املستجدة،             

. أو من النوازل، عن طريق ااميع الفقهية، أو أقوال وفتاوى الفقهاء
عات اهتمت بعمليات التشريح مبختلف أنواعه، وذلك عن طريـق          ويف جمال القانون فإن التشري    

.وضع القوانني املقترنة بالنصوص اجلزائية
مث) املطلب األول (وللخوض يف ذلك يتعني علينا أن نبحث يف موضوع التشريح، بدءاً مبفهومه             

إىل شروط تشريح جثـة      مث التعرض ) املطلب الثاين ( إىل مشروعية التشريح يف الفقه اإلسالمي والقانون        
).املطلب الثالث( اإلنسان يف الفقه اإلسالمي، وما توفره هذه الشروط من محاية جنائية 

.70.سورة اإلسراء، اآلية-1
.4.سورة التني، اآلية- 2
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املطلب األول
مفهوم تشريح جثة اإلنسان

، باعتباره من العلوم الطبية اليت أوجبتـها  1ارتبط تطور التشريح مع تطور الطب يف شىت العصور  
. مراض، حيث فتح جماال كبريا ملعرفة األمراض وأسرار اخللق وحتقيق العدالة          ضرورات احلياة وانتشار األ   

وقبل احلديث عن موقف الشريعة اإلسالمية والقانون من تشريح جثة اإلنسان، يتعني علينـا تعريـف                
). الفرع الثاين( والتعرض إىل أنواعه ) الفرع األول( التشريح 

الفرع األول
تعــريف التشــريح

رض إىل تعريف التشريح، وجيدر بنا التطرق إىل تعريفه اللغوي ملعرفة الداللة اللغوية لكلمة              سوف نتع 
مث التطرق إىل تعريفه االصطالحي وفرزه عـن بعـض املـصطلحات األخـرى              ) أوالً  " ( التشريح  " 

).ثانياً ( املرتبـطة به 
التعريف اللغوي للتشريح: أوالً

أي الكشف  " شرح"الراء، أما شرح بتخفيف الراء فمصدرها        التشريح مصدر من شرح بتشديد    
يقال شرح فالن أمره، أي وضحه، وشرح " كشف: "واإلبانة والتفسري، فلقد جاء يف تاج العروس شرح      

وبين وكشف وكل ما فتح من اجلواهر       " فتح"مسألة مشكلة؛ أي بينها، وشرح الشيء ويشرحه شرحاً؛         
.2امض إذا فسرتهشرحت الغ: قد شرح، أيضا تقول

قوانني الطب، نتج عنها استطاعتهم إجياد مادة حتافظ على عدم حتلل جسم املتوىف لقرون طويلة لقد تقدم الطب عند قدماء املصريني، ومجعوا -1
ووضع البابليون قوانني صارمة ملزاولة مهنة الطب، وتشددوا يف حماسبة األطباء، مما نتج عنه عزوفهم عن ممارسة الطب، واختلط الطب بالشعوذة 

عبد العزيز خليفة القصار، حكم .  جاء اإلسالم وأصل ملهنة الطب، وأبعده عن السحر والشعوذةوالسحر يف عصر اإلغريق وعصر الرومان، حىت 
.20-19.ص، 1999دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ،تشريح اإلنسان بني الشريعة والقانون، الطبعة األوىل

حيث ترمجوا يف البداية كتب التشريح القدمية، غم األثر البالوفيما يتعلق بالتشريح فهو فرع من فروع الطب اهتم به العلماء املسلمون، وكان هل
الذي ترمجه حنني بن إسحاق، ومل يقتصر عمل العلماء على الترمجة، بل أبدعوا وابتكروا حيث أضاف " جاليتوس"كترمجة كتاب التشريح لـ 

بد اهللا بن سينا، وعلي بن سهل ربان الصربي، والرازي، وعلي بن العلماء املسلمون أمورا كثرية يف القرن العاشر امليالدي، كابن علي احلسني بن ع
.02.حممد كرمي، أثر الطب اإلسالمي يف علوم التشريح، حبث مستخرج من األنثرنت، ص.  عباس اوسي

.http: //www. Islamset,com/arabic/aislam/civil/turat/tashrih/karem html:املوقع
بترمجته من طرف املهتمني يف عللتشريح، وجاء مستوعبا جلميع مسائله، مما دف"املنصوري"والً خاصة للتشريح، وأفرد كتابه فالرازي مثالً أفرد فص

...أوروبا
.البن سينا" القانون"، يعترب املرجع األول يف كتب الطب قبل صدور كتاب "الصناعة الطبية"أما بن عباس اوسي، صاحب كتاب

".     البن سينا"الذي شرح التشريح القانون " ابن النفيس"ف البغدادي يف تشريح العظام، وله عدة مؤلفات، ومن أبرز األطباء وعمل عبد اللطي
24-23.سابق، صالرجع املعبد العزيز خليفة القصار، 

.171.، صالنشرصادر، بريوت، لبنان، ال توجد سنةالسيد حممد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار -2
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قـال   1﴿ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليه غضب مـن اهللا﴾         :ويف سورة النحل، قال تعاىل    
ويف  2.القرطيب يف معىن اآلية؛ أي وسعه لقبول الكفر، وال يقدر على ذلك إال اهللا فهو يرد على القدرية                 

مر عظيم ال يقوى عليـه إال  فإنك كلفتين بأ"، أي 3﴿قال ريب اشرح يل صدري ﴾:سورة طه قوله تعاىل 
أما شرح بتشديد الراء، فمعناها شرح الشيء قطعه وفصل بعـضه عـن             . 4"من شرحت صدره وقويته   

والقطعة منه شـرحة    . التشريح، قطع اللحم عن العضو قطعاً، وقيل قطع اللحم عن العظم قطعاً           . بعض
لظباء اليت يجاء به يابساً كما هـو مل         والشرحة من ا  . 5وشرحية، وقيل الشرحية، القطعة من اللحم املرققة      

.يقدد
يقال خذ له شرحة من الظباء، وهو حلم مشروح، وقد شرحته وشـرحته والتـصفيف حنـو مـن         

وشرح اجلثـة فـصل     . 6التشريح، وهو ترقيق القطعة من اللحم، حىت يشق من رقته مث يلقى على اجلمر             
.أ للتشريحبعضها عن بعض للفحص العلمي، واملشرحة منضدة ي

التعريف االصطالحي للتشريح: ثانياً
معىن التشريح يف اصطالح األطباء، تقطيع جثة امليت، وحتليلها إىل دقائق شىت للوقـوف علـى                

ويطلق على العلم الذي يبحث . 7مواطن األعضاء، وهيئاا وكيفية تركيبها، وحقيقة أجزائها ومشتمالا     
.عها للفحص الطيبيف تركيب األجسام العضوية، وتقطي

هو علم باحث يف كيفيـة أجـزاء   "جاء يف موسوعة مصطلحات أجبد العلوم، أن علم التشريح          
البدن، وترتيبها من العروق واألعصاب والغضاريف والعظام واللحم وغري ذلك من أحوال كل عـضو               

وكيفية نضدها،   هو علم بتفاصيل أعضاء احليوان    : "ويقال. 8"عضو منه، وموضوعه أعضاء بدن اإلنسان     
من مل يعرف اهليئة والتشريح فهو عنني       : " وهلذا قيل ". وملا أودع فيها من عجائب الفطرة وآثار القدرة         

.9"عن معرفة اهللا تعاىل

.106.سورة النحل، اآلية-1
.191.ص،املرجع السابق، الد اخلامس، اجلزء العاشر، نالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآ-2
.25.سورة طه، اآلية-3
.49.ص،النشرالعالمة الصاوي، حاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني، اجلزء الرابع، دار اجليل، بريوت، لبنان، ال توجد سنة -4
.459.ص،املعلم بطرس البستاين، املرجع السابق-5
.479.ص،الد الثاين، املرجع السابقابن منظور،-6
.459.ص،املعلم بطرس البستاين، املرجع السابق-7
.361.ص، 2001بنان، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، ل، حممد صديق بن حسن القنوجي، موسوعة مصطلحات أجبد العلوم، الطبعة األوىل-8
.361.ص،نفس املرجع-9
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، فاجلرح هو شق يف جلد البدن،       Chirurgie1وهناك ألفاظ هلا صلة بالتشريح، منها اجلراحة        
جرحه جيرحـه   : وجيمع على جروح وجراح، ويقال    . أعضائه أو يف السطح اخلارجي أو الداخلي ألحد      

.جرحاً؛ أي إذا أثر فيه السالح
واجلراحة عند األطباء، تعـرف يف انفصال اللحم من غري قيـح، فإن تقـيح مسـي قرحـة،                 

.2واجلراحي الذي يعاجل اجلراح وصنعته اجلراحة
بدن اإلنـسان، وكيفيـة برئهـا       علم باحث عن أحوال اجلراحات العارضة ل      :" وعلم اجلراحة 

وعالجها، ومعرفة أنواعها، وكيفية القطع إن احتيج إليه، ومعرفة كيفية املراهم والضمادات وأنواعهـا،              
. 3"ومعرفة األدوات الالزمة، وهذا العلم جزء من علم الطب 

وقد ارتبط لفظ اجلراحة بالتشريح، ويعود ذلك إىل أن كالمها مشتمل علـى الـشق والقطـع         
ومهما يكن فأن التشريح ليس على نوع واحد بل أنواع متعددة، واملقتضى أن تتغري األحكام               . والتوسيع

.بتغري األغراض واألهداف يف إطار املشروعية، ومن مث يثور التساؤل عن أنواع التشريح
يـالثانالفرع

أنــواع التشــريح
العملية التشرحيية، ويتفق املؤلفـون علـى       تتعدد أنواع التشريح بالنظر إىل الغرض املتوخى من         

أنواع ثالثة للتشريح، رغم االختالف يف التسميات الناجتة عن الترادف يف معاين املصطلحات، ومهمـا               
:يكن فإن هذه العمليات، ال ميكن أن خترج عن األوصاف التالية

).أوال(اجلنائي تشريح ملعرفة أسباب الوفاة، عند االشتباه يف وجود جرمية، ويسمى بالتشريح-1
).ثانياً(تشريح ملعرفة أسباب الوفاة عموماً، ويصطلح عليه التشريح املرضي -2
. 4)ثالثاً(تشريح ملعرفة تركيبة اجلسم وأعضائه، وميكننا االصطالح عليه التشريح التعليمي -3

التشريح اجلنائي: أوالً
طب البشري، وعلم من العلـوم      وهو فرع من فروع علم ال     : " ويعىن ذا النوع الطب الشرعي    

املساعدة لعلم اإلجرام، الذي يهتم بتسبيب اجلرمية عن طريق العلوم اإلنسانية، فهو إذاً بـني الـسلطات       
".اإلجرامية للدعوى اجلنائية، وعلم الطب البشري

.72.ص،املرجع السابقيوسف شاللة، املعجم العلمي، -1
.100.ص،رجع السابقاملاملعلم بطرس البستاين، -2
.521.ص،سابقالرجع املحممد صديق بن حسن القنوجي، -3
.277.ص،مسرية عايد الديات، املرجع السابق-4
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الطب الشرعي أيضاً، انتقال أفراده مبعاينة مسرح اجلرمية، ذلك أن هـذا         1ومن بني اختصاصات  
الذي يقع عليه الفعل املادي املؤدي إىل نتيجة إجرامية يعاقب          " الشاهـد الصامت   " األخري يعرف بأنه    

.2عليها القانون
واختصاصه يف جمال التشريح، يتمثل يف تشريح جثث املتوفني، إذ اقتضت ذلك مصلحة التحقيق              

عن طريق البحث عن الوسائل املستخدمة      ، ويتم ذلك    3اجلنائي، يف حالة وجود شبهة جنائية وراء الوفاة       
يف القتل، وفحص اجلثة للوقوف على التغريات اليت تطرأ على اجلثة بعد الوفاة، باإلضافة إىل حتديد كيفية                 

.4حدوث املوت وتارخيها، واملدة اليت انقضت من متام اجلرمية إىل تاريخ الكشف
نائي، أصبح يقدم عمال نبيال للعدالة، اليت قـد         وبالنتيجة فإن التشريح وفقا ألغراض التحقيق اجل      

جيتهد ارم يف إخفائها، فهو وسيلة لكبح الظاهرة اإلجرامية، لردع من تسول له نفسه أن يقتل خفيـة،         
.بوسائل يرى فيها اخلالص من القبض عليه ومعاقبته

التشريح املرضي: ثانياً
ن قبل الطبيب املعاجل أو حتت رقابته، ويأخذ        ويسمى أيضا بالتشريح السريري، وهو الذي يتم م       

5.هذا التشريح صفة علمية، ويهدف ملواجهة املالحظات السريرية اليت متت أثناء املرض

ألنه يعترب مدخالً عاماً لتشخيص األمراض، عن طريـق الكـشف            ،ويسمى بالتشريح املرضي  
.تأثريها الختاذ ما يلزم إلزالتها بطرق شىتاحلقيقي للوفاة، ملعرفة العلل واألسقام، وحدة انتشارها و

والتشريح املرضي يساعد األطباء على التعرف على املرض الذي أدى إىل الوفاة وقد تكثر الوفاة               
بسبب هذا املرض، وخيشى أن ينتشر يف اتمع، لذا يتعني على األطباء أن يوجهوا عناية املـسؤولني إىل                  

: صاته كذلكومن بني اختصا-1
فحص املتهمني والكشف عليهم لبيان حاالم العقلية، وتقدير أعمارهم، حالة ادعائهم بعدم مسؤوليتهم اجلنائية الراجعة إىل عدم البلوغ -أ

.أو اجلنون أو العته
.واملواد الضارة واألدوات واألسلحة النارية واملقذوفات وعالقتها باجلرميةتفحص املضبوطا-ب
. ين عليهم لتحديد وسيلة اإلصابة، ومدى خطورا عليهمالكشف على ا-ج
شريف طباخ، أمحد . احلضور أمام احملاكم يف حالة استدعائه من احملكمة بطلب الشهود، لتوضيح أمر من األمور الواردة يف التقرير الطيب-د

.12-11.ص،جالل، املرجع السابق
.12-11.ص،شريف طباخ، أمحد جالل، املرجع السابق-2
محد الطبية، ومؤسسة ،طارق صالح الدين حممد، تشريح اجلثث اآلدمية، حبث منشور يف جملة الصحة،  جملة تصدر عن وزارة الصحة العامة-3

.01.ص،، مستخرج من االنترنت"الصحة أمراض الصيف واإلجازات"26قطر،  العدد 
.http://www.hmc.org.ga/hmc/health/26th/cover. Html:عاملوق

.13.ص،عبد العزيز خليفة القصار، املرجع السابق-4
.193.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-5
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ومن مث فإن هذا النوع من التـشريح،  . 1زم من اإلجراءات للحد من انتشارهاخلطر احملدق، ليتخذوا ما يل   
يدخل ضمن األسباب االحتياطية ملعرفة األوبئة واألمراض اليت دد صحة وحياة اإلنسان، وذلك هـو               

.العمل الطيب، إذ يرتكز على األساليب الوقائية، ومكافحة األمراض قبل استفحاهلا

التشريح التعليمي: ثالثاً

يهدف هذا النوع من التشريح إىل معرفة تركيبة اجلسم وأعضائه لتعلم الطب عموماً، ويكـون               
تشريح اجلثث حتت إشراف األطباء ملعرفة األجزاء الظاهرة واألجهزة الباطنة للجسد، ومعرفة وظيفة كل              

مراحـل   جهاز ومقاسه صحيحا أو مريضاً وكيفية عالجه، وكل هذا حيتاجه طالب كلية الطـب يف              
.2الدراسة

يشكل هذا النوع من التشريح، الركيزة األساسية لتقدم العلوم الطبية، حبيث يؤدي جتاهلـه إىل               
حرف الطب عن مساره، فكلما امتلك الطب معرفة تشرحيية أوفر، كان نصيبه من النجاح يف معاجلـة                 

:نلخصها فيما يلي3ةبأدوار أساسيأكرب، مثله يف ذلك مثل سائر العـلوم السريرية، فهو يقوم ضاألمرا

ففي التشريح التعليمي جترى دراسات دقيقة لتركيبات أعـضاء البـدن ووظائفهـا             : التعليم-1
.والعالقات بينهما

أدى التطور التقين يف العصر احلايل، إىل إجياد ثورة عظيمة يف علم الطـب، فـالتعليم        : التأهيل-2
تمد أساساً على التشـريح، بصفته أقصـر السبل       الطيب مدين يف تقدمه إىل التأهيـل الذي يع       

وملا كان التشريح بأبعاده املعاصرة وفوائده الطبية مسألة مستجدة  . 4وأجنعها يف تشخيص املرض   
كان ال بد من الدخول يف املوضوع ووضعه فوق ميزان املشروعية ملعرفة مشروعيته يف الفقـه                

.   اإلسالمي والقانون وهو ما حناول بيانه

.348.ص،، املرجع السابق...مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم-1
.215.ص،عبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع السابق-2
السنة 14و13البغدادي، التشريح من منظور الفقه والطب، حبث منشور يف جملة الفكر اإلسالمي، العددان محيد رضا شاكرين، ترمجة علي -3

:املوقع،02.هـ،  مستخرج من االنترنت، ص1417الرابعة، حمرم احلرام، مجادى األخري
http:// alshia. Com/ html/ara books/ magazine alfikr/20 alaislami/13109html.

.02.ص،املرجعنفس -4
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طلب الثانـيامل

مشروعية التشريح يف الفقه اإلسالمي والقانون 

الذي أصبح مرهوناً بتقدم الطب وازدهاره، ونظراً        -إن تقدم علوم الطب وخباصة علم التشريح      
استوجب من فقهاء الشريعة وفقهاء القانون البحث ملعرفـة          -لدوره املؤثر يف الدراسات واملعرفة الطبية     

عمال الطبية؛ ذلك أن هذه األخرية من القضايا املعاصرة اليت حتتاج إىل أحكام فقهية،             شرعية مثل هذه األ   
تبني حكم الشريعة اإلسالمية، مثلما هي حباجة إىل قواعد قانونية تنظم شأا، مبا حيقق املصلحة العامـة                 

.دون املساس حبريات األشخاص وممتلكام

على اختالف مللها ومعتقـداا،      -علمية والقانونية والدينية  لقد كثر الكالم واجلدل يف احملافل ال      
على حكم التشريح مـن الناحيـة الـشرعية والقانونيـة            -وحىت يف البلدان اليت ال تدين بدين مساوي       

.واألخالقية

فعلى صعيد العامل اإلسالمي رأينا عدة فتاوى فردية ومجاعية، تناولت هذا املوضوع بالدراسـة              
يف اجلانب القانوين أوجدت نصوص قانونية متعلقة بالتدخالت الطبية على جثـة اإلنـسان،        والتقرير، و 

فيتعني إذ ذاك بيان موقف الفقه االسالمي من التشريح         . ومن بينها النصوص املتعلقة بالعمليات التشرحيية     
).الفرع الثانـي( وموقف القانون )الفرع األول( مبختلف أنواعه 

الفرع األول

التشريح يف الفقه اإلسالمي مشروعية

أمجع فقهاء الشريعة اإلسالمية على أن تعلم الطب فرض من فروض الكفاية، وأنه واجب حتمي               
.1على كل شخص أن يتعلمه، وال يسقط عنه إال إذا قام به غريه

وحث اإلسالم على التداوي فقد روى مسلم يف صحيحه من حديث أيب الزبري، عن جابر بـن                 
.2"لكل داء دواء فإذا أصيب دواء داء بـرأ بـإذن اهللا           :" اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         عبد

.521-520.ص،عبد القادر عودة، الد األول، املرجع السابق-1
النووي، صحيح مسلم،  اجلزء العاشر، دار إحياء التراث العريب، بريوت، . رواه مسلم، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي-2

.191.، ص1972لبنان، الطبعة الثانية 



جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                        التدخل الطيب احلديث على 

411

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        : وروى مسلم يف صحيحه عن أسامة بن شريك قال        
.1"تداووا فإن اهللا مل يرتل داء إال وقد أنزل له شفاء"

بية، فهل ينساق حكمه إىل ما ورد من فرض الطب وتعلمه؟ وباعتبار التشريح من العلوم الط

يف معرض حديثه عن الدور القاصر للعرب يف علم التشريح، حيـث    " بولس غليوجي "لقد ذكر   
أكد بأن العرب يف تطوير هذا العلم، مل تكن مسامهتهم بنفس الدرجة اليت سامهوا فيها يف تطوير العلوم                  

.جع إىل أسباب دينية وإنسانية واجتماعيةاألخرى، ويرى أن األسباب تر

بـولس  " ، حياكي مـا ذكـره   "شرح تشريح القانون  " كما أن ما ذكره ابن النفيس يف كتابه       
وقد صدنا عن مباشرة التشريح، رادع الشريعة، وما يف أخالقنا من           " : ، فقد ذكر ابن النفيس    "غليوجي
2".الرمحة 

3ألطباء من اآلية القرآنية ﴿ ويف أنفسكم أفال تبصرون﴾        ويف جانب آخر من اآلراء، فقد جعل ا       

فقد . مدخال ملباشرة التشريح   4واآلية ﴿ سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق ﴾             
واحلقيقة . 5"من اشتغل بالتشريح إزداد إمياناً    " فقال  . جعل ابن رشد من التشريح وسيلة للتقرب إىل اهللا        

عملية التشريح مل تنتشر يف أوساط املسلمني يف الصدر األول، ويف عصر األئمة األربعة، بـل                 الثابتة أن 
.هي وليدة التقدم لذا مل يوجد للمتقدمني أقواال تبني حكم التشريح

وإمنا لنبني أن    -اآلن على األقل   -إن غايتنا يف هذا الصدد ليس هو االحتجاج ومناظرة اآلراء واألدلة          
شريح كان حمل جدل، قبوالً واعترضاً، وعليه يتحـتم علينـا عـرض اآلراء املختلفـة                املوقف من الت  

).ثانياً( مث االجتاه املبيح ) أوالً(ومناقشتها، بداية بعرض االجتاه املانع 
التشريح عند املانعني: أوالً

يات يف جمال حبث احلكم الشرعي من عمليات تشريح جثة اإلنسان، انربى اجتاه مانع هلذه العمل              
، "قول باهلوى " ومنكر هلا بأي صورة كانت، ومل يكن استنكارهم واعتراضهم مما يصح أن نطلق عليه        

بل استندوا إىل العديد من األدلة، واحناز إىل هذا االجتاه العديد من العلماء، وبعد حماكمتـهم العلميـة                  

اإلمام البخاري، صحيح البخاري، دار إحياء التراث العريب، بريوت، .كتاب الطب، باب ما أنزل اهللا داء اال وأنزل له شفاءالبخاري،رواه -1
.158.صالنشر،لبنان، ال توجد سنة 

:املوقع،01.ص،حبث منشور على االنترنيتحممد عيسى صاحلية، التشريح بني اللغة والطب، الكويت،: مقتبس عن-2
http://www.Islam set. Com/ arabic/ aislam/civil/ turath/tashrih/aysa. Html

.21.سورة الذاريات، اآلية-3
.53.اآلية،سورة فصلت-4
.1267.، ص1984حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد، الكليات يف الطب، الطبعة السابعة، اجلزء الثالث، دار القلم، - 5
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ميت يقتضي حرمة التـشريح،     والدقيقة لألدلة، خرجوا برأي موضوعه، أن ما دل على احترام اإلنسان            
:ولبيان ذلك نتطرق فيما يلي إىل أدلة حرمة التشريح يف النقاط التالية

I.استلزامه حمط بالكرامة اإلنسانية
لقد من اهللا على اإلنسان وفضله على سائر املخلوقات، وكرمه أميا تكرمي منذ بدأ خلقه، فعرف                

.1من علم وإدراكبه املالئكة، وبني هلم مكانته وما قدره له 
﴿ وعلم آدم األمسـاء     : ؛ وقوله 2﴿ وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة ﴾          :قال تعاىل 

﴿ مث سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال مـا         : ؛ وقوله تعاىل  3كلها ﴾ 
الذي خلقك فسواك فعـدلك يف أي  ﴿ يأيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي: ؛ وقوله أيضاً 4تشكرون ﴾ 

.5صورة ما شاء ركبك ﴾
وبعد هذا التكرمي فهل يشكر اإلنسان هذه النعم، أم يعبث ا ويتركها هلوى النفس والـشيطان          

ومـن مث   . ليأخذ ا ذات اليمني وذات الشمال ؟ إن هذا ما يقتضي منع تقطيع اجلسم اإلنساين أو جثته                
.من هذا النكرانفإن التشريح يعترب صورة

هذا وأن أخالقيات الطب تقتضي أن هذا الكائن الذي محل مـسؤولية خالفـــة األرض ال       
ومن مث ال بد للعامل بالعلوم الطبية أن يـذكر          . ميكن أن يصنف ضمن مجلة الكائنات البيولوجية الصامتة       
.6هذه الكرامة، وال يتناسى أبعادها الروحية يف كل تدخالته

وع الكرامة اإلنسانية املنحطة حال استلزام التشريح، يدعو إىل موضـوع آخـر، يعـىن            وموض
.بانتهاك حرمة امليت

فاحلرمة للميت ثابتة، والتشريح خمالف هلذه احلرمة وهاتك هلا؛ ألن معىن احلرمة من االحتـرام،               
احلياة أن ال يتعرض له يف والثابت أن حرمة احلي كحرمة امليت، فمن حقوقه يف     . مثل الفرقة من االفتراق   

جسده، بقطع أو خرق أو خدش بل أو حلق شعر؛ ألن ذلك موجب للقصاص والدية، فكذلك األمـر                  
:والدليل على هذا الكالم ما ورد يف األحاديث التالية. 7بعد الوفاة

.10.صالنشر،املغريب، حكم نقل األعضاء البشرية بني األحياء يف الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، ال توجد سنة حممد جنيب عوضني-1
.30.سورة البقرة، اآلية-2
. 31.سورة البقرة، اآلية-3
.09.سورة السجدة، اآلية-4
.08-06.سورة االنفطار، اآليات-5
،سنةال، العدد الثاين، وحية يف أخالقيات الطب عند املسلمني، حبث منشور يف جملة الس اإلسالمي األعلىعبد ايد مزيان، األصول الر-6

.10.ص،1999-هـ1419
:، املوقع02.ص،رنتتآية اهللا الشيخ حممد املؤمن، التشريح يف التعليم الطيب، حبث منشور على اإلن-7

http://www.elminhaj.arg/magazines/feqh/tashrih/html
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كسر عظم امليـت ككـسره   :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  
كـسر  : " ويف رواية عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت تقول               . 1"حيا

وروى الترمذي أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           . 2"عظم امليت ككسره وهو حي يعين يف اإلمث         
هللا عليه وسلم   أن الرسول صلى ا   : وروى الترمذي أيضا  . 3"ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها        :" قال
.4"ال تسبوا األموات فتؤذى األحياء :" قال

واخلالصة اليت ميكن أن تؤخذ مما تقدم، هي إن استنكار التشريح وحرمته، يربر عـدم العبـث                 
وانتهاك حرمة اإلنسان، ويف إباحة هذا النوع من األعمال يعنـي أن جثث املوتى ال تعدو أن تكون من                  

. هذا ما يقتضي حرمتها، مثل حرمة اإلنـسان يف حياتـه          ورباري والصحاري،   املتفرقة يف ال   راألحجـا
.وكما ال جيوز التعدي عليه بالقطع أو اجلرح أو الكسر حال احلياة؛ فال جيوز بالضرورة بعد املمات

II.استلزامه يعين املثلة
، "وامليت     قطع األنوف واآلذان وحنو ذلك من احلي        " إن تشريح البدن يعين التمثيل به، وهو        

5".واملثـلة نقمة ترتل باإلنسان، فتجعله مثاالً يرتدع به غريه، وذلك كالنكال 

.اليت يستدل اثومن األحادي
.6"بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيث عن الصدقة وينهى عن املثلة : " عن قتادة قال-1

أن هذا ما يدل على أن تشريح امليت، يعين جتاهل حقوقه، ولذلك جيب دفع الدية لتعويض ذلك، أما إذا "محيد رضا شاكرين"يذكر 
ا محيد رض. األخرويكانت حرمته حكما تكليفيا مستقالً ومن احلقوق اإلهلية اخلاصة، فيجب احلد أو التعزير بدال من الدية، أو االكتفاء بالعذاب

.05.ص،السابقشاكرين، املرجع
أيب داود، سنن أيب داود، اجلزء الثاين، شركة مكتبة ومطبعة . ، كتاب اجلنائز، باب احلفار جيد العظم هل ينتكب ذلك املكانرواه أبو داود-1

.464.ورواه أمحد، اجلزء السادس، ص.208.ص،مصطفى البابلي احلليب وأوالده، مصر
السيوطي، تنوير احلوالك شرح موطأ اإلمام مالك، مكتبة دار :مقتبس عنوطأ،كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف االختفاء، رواه مالك يف امل-2

.306.ص، 2003،الثقافة الدينية، القاهرة، مصر
رمذي، اجلامع الصحيح، اجلزء الت. رواه الترمذي يف كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف كراهية املشي على القبور واجللوس عليها والصالة إليها-3

ورواه مسلم، كتاب اجلنائز، باب النهي عن جتصيص القبور والبناء . 367.صالنشر، الثالث، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ال توجد سنة 
رجع املعلى القرب، اجلزء الثاين، ورواه ابو داود، كتاب اجلنائز، باب كراهية القعود. 37: صق،عليه واجللوس عليه، اجلزء السابع، املرجع الساب

.213.ص،سابقال
.310.ص،سابقالرجع امل، اجلزء الرابع، رواه الترمذي يف الرب والصلة، باب ما جاء يف الشتم-4
نترنت حبث مستخرج من اال317.مكتبة الفقه ص"حكم التشريح يف الشريعة اإلسالمية "الشيخ ناصر مكارم الشريازي، حبوث فقهية مهمة -5

http:www.alhmeh.com./arabic.mktaba fqh/bokth/b20.tml.h:املوقع 
السيوطي، سنن النسائي، شرح السيوطي،حاشية اإلمام السندي، اجلزء السابع، دار الكتاب . رواه النسائي، كتاب حترمي الدم، النهي عن املثلة-6

،البخاري، كتاب املظامل، باب النهي عن النهىب واملثلة، اجلزء الثالث، املرجع السابقورواه . 101.صالنشر،العريب، بريوت، لبنان، ال توجد سنة 
.178.ص
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سلم مرت به جنازة يهودي فقام، فقيل له        عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و           -2
.1"أليست نفسا : " أنه يهودي فقال

.2"ال تغدروا، وال متثلوا : "..قـال صلى اهللا عليه وسلم: عن بريدة رضي اهللا عنه قال-3

ووجه االستدالل من هذه األحاديث أن التشريح مشتمل على املثلة، للحاجة فيه إىل تقطيع األعضاء،               
.هي صرحياً يف حترمي تشويه جثث األعداء فإن تشريح جثة املسلم أوىل بالنهي والتحرميوإذا كان الن

III.استلزامه تأخري الدفن

إن تشريح جثة اإلنسان فيه فوات لدفنه، وهذا يتناىف مع ما أوجبه الفقهاء من إلزامية دفنه، فال                 
ومـن    3.عدمـه فهـو حـرام      جيوز تأخريه ملدة طويلة، وملا كان التشريح يتسبب يف تأخري الدفن أو           

:األحاديث الواردة يف دفن امليت ما يلي

عن مالك أنه بلغه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف يوم االثنني ودفن يـوم الثالثـاء    " -1
.4"وصلى الناس عليه أفذاذاً ال يؤمهم أحد 

مـا صـدقت   : لعن مالك أنه بلغه، أن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت تقو    " -2
.5"مبوت النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعت وقع الكرازين 

عن مالك، عن غري واحد ممن يثق به، أن سعد بن أيب وقاص، وسعيد بن يزيد ابن عمر بـن                   " -3
.6"نفيل توفيا بالعقيق، ومحال إىل املدينة ودفن ا 

.7ن ومواراته التراب اتفاقا فيهما؛ أي إدراجه يف الكف"وجيب كفنه ودفنه : " وجاء يف التسهيل

ورواه النسائي، كتاب اجلنائز، القيام . 108.ص،رواه البخاري، كتاب اجلنائز، باب من قام جلنازة يهودي، اجلزء الثاين، املرجع السابق-1
.45.ص،الثاين، املرجع السابقجلنازة أهل الشرك، اجلزء الرابع، الد 

رواه مسلم، كتاب اجلهاد والسري، بابا تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بأدب الغزو وغريها، اجلزء الثاين عشر، املرجع السابق  -2
الثاين، دار الكتب العلمية، ال توجد بلد النشر الدارمي، سنن الدارمي، اجلزء . ورواه الدارمي، كتاب السري، باب وصية اإلمام يف السرايا. 37.ص

.215.صلنشر،وسنة ا
.07.ص،السابقمحيد رضا شاكرين، املرجع-3
.298.صمأخوذ من تنوير احلوالك، املرجع السابق،ما جاء يف دفن امليت،برواه مالك يف املوطأ، كتاب اجلنائز، با4
.300.ص،نفس املرجع-5
301.ص،نفس املرجع-6
م، بريوت، لبنان، دار ابن حزالد الثالث، ،، الطبعة األوىل لدار ابن حزمالطبعة الثانيةالشيخ مبارك علي بن أمحد التميمي، التسهيل، -7

.642.ص،2001
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. 1"ويستحب املسارعة إىل جتهيزه إذا تيقن موته، ألنه أصون له وأحفظ له من التغيري             " ويف الشرح الكبري  
إين ألرى طلحة قد حدث فيه املوت، " :كما أن كرامة امليت تعجيله؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

.2"جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله فآذنوين به وعجلوا، فإنه ال ينبغي 
، 3"وغسله فرض على الكفاية، ولو غريقا كالصالة والـدفن         "وجاء يف منظومة البهجة الوردية      

. وجيب املبادرة ذه الفروض على الفور بعد العلم مبوته
وى أسرعوا باجلنازة، فإن تكن صاحلة فخري تقدموا إليه وإن تك سـ           " : ويف خرب الصحيحني  

التجهيز إال لغريق أو حنوه      لوتعجي" : ويف كتاب السيل اجلرار قوله    . 4"ذلك فشر تضعونه على رقابكم      
والكالم يف الدفن يف بيان وجوبه، فالدليل على وجوبه توارث الناس            ": وقال الكسانـي يف بدائعه   . 5"

.6"من لدن آدم صلوات اهللا عليه إىل يومنا هذا، مع النكري على تاركه 
ومن خالل هذا العرض، يتبني أن استلزام التشريح يؤدي إىل تأخري الدفن، وقد دللنا على وجوبه           

.واستحباب تعجيله، ومن مث فإن التشريح حمرم
IV. االحتجاج بعدم جواز شق بطن املرأة امليتة بإخراج الولد أو شق بطن اإلنسان امليت إلخراج

مال ابتلعه
، ما أدىل به بعض الفقهاء من حترمي شق بطن املرأة امليتة ويف بطنـها               إن ما يؤيد حرمة التشريح    

.محل يتحرك، كذا عدم جواز شق بطن اإلنسان امليت الستخراج مال ابتلعه
.عدم جواز شق بطن املرأة امليتة إلخراج الولد-1

نها، ويسطو  ويف بطنها ولد يتحرك فال يشق بط       تواملرأة إذا مات  : " يف هذه املسألة قال بن قدامه     
القوابل فيخرجنه، ومعىن يسطو القوابل، أن يدخلن أيديهن يف فرجها فيخرجن الولـد مـن خمرجـه،                 
واملذهب أنه ال يشق بطن امليتة إلخراج ولد مسلمة كانت أو ذمية، وخترجه القوابل إن علمت حياتـه                  

ياً ومل ميكـن خـروج      حبركة، وإن مل يوجد نساء مل يسطُ الرجال عليه وجاز الشق إذا خرج بعضه ح              
.7"بقيته

.308.صاملرجع السابق،مشس الدين ابن قدامى املقدسي، والشرح الكبري، اجلزء الثاين، -1
.196.اجلنائز، باب التعجيل باجلنازة، وكراهية حبسها، اجلزء الثاين، املرجع السابق، صأبو داود، كتاب رواه-2
العلمية، بريوت، لبنان، ، دار الكتباجلزء الثالث،الطبعة األوىلاإلمام الشيخ زكريا بن حممد األنصاري، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ، -3

. 216-215.ص،1997
.42.ص،كتاب اجلنائز والسرعة باجلنازة، الد الثاين، اجلزء الرابع، املرجع السابقرواه النسائي،-4
337.صالنشر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ال توجد سنة الشوكاين، كتاب السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، اجلزء األول، -5
318.صاملرجع السابق،جلزء اخلامس، ابدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ،الكساين-6
.413.صاملرجع السابق، موفق الدين بن قدامه املقدسي، املغين، الد الثاين، -7
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وخالصة القول يف هذا أن ابن قدامة مينع شق بطن املرأة امليت ويف بطنها احلمل، ألن فيه مثلة،                   
فضال عن أن حياته مظنونة، وال جيوز هتك حرمة امليت ألمر موهوم إال يف حالة خرج بعض احلمل حياً                   

ذلك، فإن التشريح مشتمل على الـشق، ومـن مث          وتعذر إخراجه إال بشق املخرج، فإذا كان األمر ك        
.وجب االمتناع عنه

شق بطن اإلنسان امليت إلخراج مال ابتلعه-2
:  " مينع بعض الفقهاء شق بطن امليتة إلخراج مال ابتلعه، ويف ذلك يقول الكـساين يف بدائعـه       

ه، وإن مل يترك مـاالً ال       رجل ابتلع درة رجـل فمات املبتلع، فإن ترك ماالً كـان قيمة الدرة يف تركت             
.1"يشق بطنه؛ ألن الشق حرام، وحرمة النفس أعظم من حرمة املال، وعليه قيمة الدرة؛ ألنه استهلكها 

V. الضرر ال يزال بالضرر " االحتجاج بقاعدة."
العامة، وتعين أالّ يدفع املـرء  اوهي قاعدة مشهورة يف الشريعة اإلسالمية، ومعدودة من قواعده      

ولقد دلت القاعدة املذكورة أن مفسدة الضرر ينبغي أال تزال مبثلها،           . 2عن نفسه باإلضرار بغريه   الضرر  
.والتشريح مشتمل على إزالة الضرر مبثله، فال جيوز التشريح الشتماله على الضرر

VI.ءتوافر ما يغين عن التشريح ملعرفة وظائف األعضا
جلثث اآلدمية لتوافر ما يغين عن تـشرحيها ملعرفـة   يرفض أنصار االجتاه املانع للتشريح، تشريح ا 

وظائف األعضاء، ويكون ذلك عن طريق تشريح احليوانات، ملا عرف بأن وظائف احليوانات متـساوية       
.يف وظائف أعضاء اإلنسان

عنه من أحباث    3وميكن االستغناء عن التشريح خبربة السابقني يف هذا العلم، أو االكتفاء مبا كتبوا            
.4ئج علمية مستفيضةونتا

.130.ص،الكساين، بدائع الصنائع ،  اجلزء اخلامس، املرجع السابق-1
علي . ده أو أمته، ألن دفع الضرر عنهما إضرار بهومن األمثلة أنه ال جيوز للمضطر أن يأكل مضطراً آخر، وال جيرب السيد على تزويج عب

. 270.ص1997حسب اهللا، أصول التشريع اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، 
.270.ص،علي حسب اهللا، املرجع السابق-2
األصمعي الذي مسى أعضاء ، كما يفعل من استقراء ما كتبوا يف مؤلفام خاصة العرب، نستفيد من وصف أعضاء اجلسم الداخلية واخلارجية-3

واحلديث عنها، اإلنسان من الرأس حىت القدم، على وجه االستقصاء ظاهريا، وكثريا مما أن داخل اجلسم، وقد يأيت وصف األعضاء بعد تسميتها
. من اجلمجمة إذ انشقت وبانتوبأا فلقة" كأا قعر قصعة"وهي باطن القحف فوق الدماغ وقال عنها " الصاقورة"فمثالً وصف ابن سيدة 

).قشور تكون على العظم دون اللحم"(الفراش"و" السمحاق"ووصف أيضا 
، اجلزء الثالث من كتابه يف الوصف التشرحيي جلسم اإلنسان، حيث يعرض جسم اإلنسان عرضاً تفصيليا )م922هـ، 310" (الزجاجي"وجعل 

.01.ص،السابقد عيسى صاحلية، املرجعحمم. من جلدة اإلنسان اخلارجية عامة حىت البشرة
.12-11.ص،مصطفى حممد الذهيب، املرجع السابق-4
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وميكن االستغناء يف تشريح بدن اإلنسان للتعلم، عن طريق املشاهدة املباشرة، إما مشاهدة دوائر              
كما أن هناك جسم مركب يعطي خصائص جسم اإلنسان وعلى منطه، مصنوع مـن              . التلفاز والفيديو 

.مواد خاصة لتعليم الطالب تشريح اجلسم اإلنسانـي
ومباشرة التشريح عند القيـام بالعمليـات        ةطريق املشاهدة املباشرة، مبساعد   وميكن التعلم عن    

.1اجلراحية املختلفة كما هو الواقع امللموس
إن ما جيري يف غرف التشريح اخلاصة باملستشفيات اجلامعية، أو املستشفيات العامة، وكـذلك             

ن بتحـرمي التـشريح، عمـال    ؟؟ الدروس اخلصوصية، جعل بعض العلماء يقــولو ) جمازر( مشارح  
هـو املوصـل إىل الـشيء       : فالذريعة يف االصطالح  . 2"سد الذرائع مقدم على جلب املصاحل     "بقاعدة  
.3املمنوع

خالد بن عبد اهللا املصلح    " ومن العلماء الذين أفتوا بعدم جواز التشريح التعليمي، فضيلة الشيخ           
والذي يظهر يل أنه ال جيوز التشريح ألجل التعليم، ملـا           : " حيث جاء يف فتواه اليت نشرها على موقعه       " 

؛ وألنه ال ريـب أن      ..يتضمنه التشريح من إهانة للميت، وهو خالف ما جيعله اهللا لبين آدم من التكرمي             
. 4"تشريح امليت تشويه له، وتغيري لصورته، وفيه انتهاك حلرمة حفظها له الشرع بعد موته يف بدنه وقربه 

يح عند املبيحنيالتشر: ثانياً
إذا كان االجتاه األول مينع التشريح، ويستدل على ذلك مبا ال يستهان من األدلـة فـإن هـذه             

فهناك رأي آخر يبيح هذه العمليات، حيث انطلق من فكـرة تعتمـد يف              . األخرية مل تسلم من االنتقاد    
معرفة أعضاء اإلنسان، كمـا أن       أساسها على ضرورة هذا العلم، سيما مع املشاهدة، إذ له أثر بالغ يف            

هذا العلم أصبح من مقدمات علم الطب الضرورية، واليت يتوقف عليها معرفة املرض وإنقاذ املرضى من                
.اهلالك

ولقد استند االجتاه املبيح للتشريح على العديد من األدلة، واتفق على إباحته العديد من العلمـاء                
ومن مث يتعني علينـا     . ة عن طريق اامع الفقهية والفتاوى الفردية      والفقهاء، فضال عن الفتاوى اجلماعي    

.عرض أدلة إباحة التشريح، مث الرد على أدلة التحرمي، مث بيان إباحة التشريح بالنظر إىل أنواعه

.12.ص،مصطفى حممد الذهيب، املرجع السابق-1
.12.صنفس الرجع،-2
.241.صالنشر،بدران أبو العينني بدران، أصول الفقه اإلسالمي، مؤسسة شباب اجلامعية، األسكندرية، مصر، ال توجد سنة -3
، فتوى منشورة 2003-هـ 11/09/1424: ، تاريخ الفتوى"حكم تشريح األموات للعلم"الشيخ خالد ابن عبد اهللا املصلح، فتاوى اجلنائز-4

.http://www.almosleh.com/publish/ article303shtml: على موقع الشيخ
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I.أدلة إباحة التشريح

.اعتمد الفريق املبيح لعمليات التشريح، يف عرض أدلته على نوعني من األدلة

:القياس على أمرين:أوالً

Øجواز شق بطن املرأة احلامل امليتة إلخراج الولد.

Øجواز شق بطن ميتة اإلنسان إلخراج مال ابتلعه.

:وتفصيل ذلك ما يلي. استدلوا بالنظر إىل قواعد الشريعة: ثانيا

إلخراج مال نجواز شق بطن املرأة احلامل امليتة إلخراج الولد، وجواز شق بطن ميتة اإلنسا.1
تلعهاب

، كذا استدل الفقهاء على جواز التشريح جبواز شق بطن املرأة احلامل ويف بطنها جنني يتحرك
.جواز الشق إلخراج مال ابتلعه

جواز شق بطن املرأة احلامل امليتة إلخراج الولد-أ

وردت هذه القضية على خالف بني الفقهاء، بالنسبة للمالكية فقد سئل مالك أيبقر بطن امليتـة             
قال سحنون ومسعت أن اجلنني إذا تيقنت حياته فال بأس أن .ذا كان جنينها يضطرب يف بطنها ؟ قال ال          إ

ال عن جنني وتؤولت أيضا على البقر أن رجي وإن قدر على     : " قال خليل . 1يبقر بطنها ويستخرج الولد   
.2"إخراجه من حملّه فُعل

. وإن مل يرد نص يف املوضوع عن اإلمام الشافعيأما مذهب الشافعية فريى جبواز الشق أو البقر،   
.3"وإن ماتت امرأة ويف بطنها جنني حي شق جوفها وأخرج : " قال ابن سريج

أما احلنفية فكذلك جييزون بقر املرأة احلامل امليتة الستخراج الولد، ألن شق بطن األم أهون من                
.4إهالك الولد احلي

الد األول، املكتبة العصرية، ، تنوخي، حتقيق محدي الدمرداش، الطبعة األوىلاإلمام مالك بن أنس، املدونة الكربى، رواية سحنون بن سعيد ال-1
.318.ص، 1999صيدا، بريوت، لبنان، 

الد الثاين، دار الكتب العلمية، بريوت، ، عبد الباقي ابن يوسف بن أمحد بن حممد الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل، الطبعة األوىل-2
.202.ص،2002لبنان، 

.403.صالنشر،ال توجد سنة اجلزائر، أمحد محاين، فتاوى الشيخ أمحد محاين، اجلزء الثاين، منشورات قصر الكتاب، -3
.130.ص،، اجلزء اخلامس، املرجع السابقيف ترتيب الشرائعالكساين، بدائع الصنائع-4
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يح جبواز الشق؛ ألن إنقاذ احلياة اإلنسانية أمر ضروري رغم ما ِيؤديه            وعلى هذا يرى االجتاه املب    
من انتهاك يف حرمة امليت، فإذا كان األمر كذلك، فيجوز إذ ذاك تشريح جسم اإلنسان لذات العلة أو                  

.لعلل أخرى صحيحة

:جواز شق بطن ميتة اإلنسان إلخراج مال ابتلعه-ب

تويف واملال يف بطنه، شق جوفه ليعاد املال إىل صاحبه،           ذهب الفقهاء إىل أن من بلع مال غريه مث        
أما بالنسبة للحنابلة،   . 1"وبقر عن مال كثري     : " فبالنسبة للمالكية، جاء يف شرح الزرقانـي، قال خليل       

إن امليت إذا بلع ماالً فهو إما أن يكون له أو لغريه، فإن كان له مل يشق بطنه؛ ألنـه                    " املغين  " جاء يف   
، فإن كان بإذن هذا األخري فهو كماله، وإن ابتلعـه غـصبا             هأما إذا كان املال لغري    . يف حياته  استهلكه

.2خفية ففيه وجهان، إما أال يشق وخيرج من تركته، وإما أن يشق إذا كان املال كثرياً

ح فإذا كان القول جبواز شق بطن امليتة ألغراض فيها مصلحة للميت ولورثته، فإنه جيوز التـشري    
.مىت كانت املصلحة متحققة

االستدالل بقواعد الشريعة اإلسالمية.2

استدل االجتاه املبيح للتشريح، ببعض قواعد الشريعة اإلسالمية لبيان وجه اإلباحـة أو أسـاس               
:شرعية التشريح، تتمثل يف القاعدتني التاليتني

أخفهما تفاديا ألشدمهاإذا تعارضت املصلحتان قدم أقواها، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب -أ

تتلخص هذه القاعدة يف أنه إذا تعارضت مفسدتان، روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما،             
وأن الضرر األشد يزال بالضرر األخف، ونظرا ألن التشريح من احلاجات اليت تتعلق به مصلحة العامة،                

.3فإن رعاية هذه املصاحل تقتضي القول جبواز التشريح

ان الضرر الذي يلحق اجلماعة من االمتناع عن التشريح أشد، مبقارنته مع الضرر الـذي               وملا ك 
ينتج عن تشريح اجلثة، فإن التشريح يعترب من باب تقدمي املصاحل القوية إذا تعارضت مع غريهـا مـن                   

.املصاحل، واستبعاد للمضار الشديدة الضرر، حال تعارضها مع املفاسد األخرى

.202-201.ص،ابقعبد الباقي ابن يوسف بن أمحد بن حممد الزرقاين، املرجع الس-1
.114.ص،موفق الدين بن قدامة املقدسي، املغين، اجلزء الثاين، املرجع السابق-2
.13.ص،مصطفى حممد الذهيب، املرجع السابق-3
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جب إالّ به فهو واجبما ال يتم الوا-ب

يتوقف وجوب الواجب على أسباب وشروط، كتوقف وجوب الصالة على دلوك الـشمس،             
.وعلى بلوغ املكلف وعقله، وتوقف وجوب الزكاة على بلوغ النصاب وحوالن احلول

ويتوجب على من أراد مزاولة الطب وإجراء العمليات اجلراحية، أن يكون عارفـا باألعـضاء               
ا،  علميا وعملياً وواقعياً عن طريق دراسة علم التشريح، وعليه فإن التشريح ال غـىن عنـه وال     وأماكنه

.بديل إليه، فهو مشروع أو باألحرى واجب

II.الرد على أدلة حترمي التشريح
من األدلة واستشهادهم    دلقد سبق أن أوردنا أدلة حرمة التشريح، فرغم اعتمادهم على غري واح           

:األدلة النقلية والعقلية، إال أن هذه األدلة انتقدت، وسنـأيت على مناقشتها فيما يليبغري قليل من
إذا كان أنصار االجتاه يرون بأن يف عمليات التشريح حط بكرامة اإلنسان، وأن يف اسـتلزامه                .1

يعين املثلة، فإن أنصار االجتاه املبيح يرون أنه لدحض هذا الدليل يكفي فيه القول بأن الـدوافع                
النفسية واالنعكاسات االجتماعية املتفاوتة لعلم التشريح ال تدخله ضمن عنوان املثلة، ألن املثلة             

وليس هذا األمر متحققا    . 1واحلقد على األعداء، وهو أحد أشكال احلرب النفسية        متعين االنتقا 
.3، فهو يستهدف أغراضاً عقالنية2يف التشريح، ألنه من األمور القصدية

بأن الواجب أال يهان امليت      -يؤدي إىل تأخري الدفن    -لى القول باستلزام التشريح     ميكن الرد ع  .2
.4ويستخف به، فالتعجيل مستحب واإلهانة حرام

وخبصوص قول املانعني لعدم شق بطن املرأة احلامل الستخراج الولـد، وشـق بطـن امليـت                 
.حو السابق الذكرالستخراج مال ابتلعه، فقد ورد رجحان أقوال ايزين على الن

.07.ص،السابقمحيد رضا شاكرين، املرجع-1
أن الفعل يعد خريا أو شرا حبسب نية فاعله، واألصل يف : لقاعدةوتعين هذه ا" األمور مبقاصدها"من القواعد املعروفة يف الشريعة اإلسالمية أن -2

على هذه القاعدة كثريا من األحكام، ومن ذلك ،  وقدا نبىن"إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى: "هذه القاعدة قوله صلى اله عليه وسلم
رف أنه سيقتل معصوما حرام، وبيعه لغريه حالل، بل قربة يثاب عليها إذا كان أن ذبح حيوان لألكل حالل وذحبه لغري اهللا حرام، وبيع سالح ملن يع

.275.ص،رجع السابقاملعلي حسب اهللا، . ملن جياهد يف سبيل اهللا
.318.ص،السابقالشيخ مكارم الشريازي، املرجع-3
.05-04.ص،سابقالاملرجعآية اهللا حممد املؤمن، -4



جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                        التدخل الطيب احلديث على 

421

III.بيان إباحة التشريح بالنظر إىل أنواعه
تتمثل يف التشريح اجلنائي والتشريح املرضي والتشريح        -كما سبق أن ذكر    -إن أنواع التشريح    

التعليمي، وإن كانت هذه األنواع بينةٌ من حيث مفهومها أو تعريفها فإن حكم التشريح ينصرف إليها،                
.ع نظراً الختالف العلل أو األهدافوخيتلف حبسب كل نو

حكم التشريح اجلنائي.1
يف هذا النوع من التشريح الذي يهدف إىل كشف اجلرمية ومعرفة مالبساا ملعرفة اجلاين مـن                

.الربيء، ال يسع للمفيت إال أن جييزه، ملا فيها من مصلحة راجحة على املفسدة املرجوحة
إىل أهلها ت﴿ إن اهللا يأمركم أن تودوا األمانا      :وقال أيضا . 1لعدل ﴾ ﴿ إن اهللا يأمر با    :قال تعاىل 

فاآليات اليت حتث على العدل وتدعوا إليه كثرية، فكان         . 2وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل ﴾       
.العدل واجباً، حيث يكون به إدانة ارم، وبراءة الربيء ورفع الظلم عنه

تشريح جثـث   " ي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي بشأن موضوع        لقد قرر جملس امع الفقه    
بأنه جيب تشريح جثث املوتى لغرض التحقيق يف دعوى جنائية، ملعرفة أسباب املوت أو اجلهـة         " املوتى  

.3املرتكبة هلا، عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة
-دية، جاء فيه بأن الس يرى يف إجازته         وصدر قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعو       

حتقيقا ملصاحل كثرية يف جماالت األمن والعدل، ويرى الس أن التـشريح هلـذا               -أي التشريح اجلنائي  
.4الغرض مباح، سواء كانت اجلثة ملعصوم الدم أم ال

د الـشريعة  والذي يقتضيه النظـر الـدقيق يف قواعـ    :" --املصرية ءوجاء يف فتوى دار اإلفتا    
وروحها، أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة يف شق البطن وتشريح اجلثة يف إثبات حق القتيـل قبـل                   

.5"املتهم، أو تربئة هذا املتهم من مة القتل بالسم مثالً، فإنه جيوز الشق والتشريح 

.90.سورة النحل، اآلية-1
.58.سورة النساء، اآلية-2
هـ 1408صفر 24السبت : قرار جملس امع اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العاشرة املنعقدة يف مكة املكرمة، الفترة من يوم3

مستخرج من " تشريح جثث املوتى"، نظر يف موضوع 1987أكتوبر 21الوافق1408صفر28األربعاء : إىل يوم 1987أكتوبر17املوافق 
،"فتاوى الطبيب املسلم"االنترنت منشور على شبكة البلسم للمعلومات الطبية والتثقيف الصحي

http://www.Alblsem.info/html doctor 28html:املوقع
مقتبس . هـ20/08/1396، الدورة التاسعة املنعقدة يف مدينة الطائف، بتاريخ 47قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية رقم -4

.81.ص،عبد العزيز خليفة القصار، املرجع السابق: عن
عبد العزيز : مقتبس عن. 1356شعبان 26/ م1937أكتوبر 31حول التشريح ) مفيت الديار املصرية( فتوى الشيخ عبد ايد سليم، -5

.84.ص،خليفة القصار، املرجع السابق
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رء احلـدود   قد أمر اإلسالم بـالتزام العـدل، ود       : " -رمحه اهللا  -الشيخ محاين وجاء يف فتوى    
بالشبهات، وى عن اعتماد الظن يف احلكم، فإذا حقق التشريح مثل هذه املصلحة فهو مقـدم علـى                  

.1"مفسدة انتهاك حرمة امليت وجائز اإلقدام عليه 
حكم التشريح املرضي: .2

تؤكد العديد من األحباث، وتدعمهم قرارات اهليئات العلمية الفقهية وفتاوى العلماء على إباحة             
هذا النوع من التشريح، الذي يعىن بالبحث عن أسباب الوفاة الكتشاف أمراض وبائية، خيـشى عـدم          

.البحث عنها وتشخيصها وإجياد الدواء املناسب هلا، أن تصاب األمة بسوء
ولقد أكد قرار الس العلمي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي على إباحة هذا النـوع حيـث             

تشريح جثث املوتى لغرض التحقق من األمراض، ليتخذ على ضوئه االحتياطات الواقيـة          ذكر بأنه جيوز    
كما أكد على ذلك قرار هيئة كبار العلمـاء بالـسعودية نظـرا             . والعالجات املناسبة لتلك األمراض   

.   للمصلحة املتحققة
حكم التشريح التعليمي: .3

تدريب عملي يتمكنون بواسطته مـن اإلملـام         ملا كان تعلم األطباء للجراحة الطبية، حيتاج إىل       
.نظرياً وعملياً بعلم اجلراحة، فإن العديد من اهليئات والفقهاء يرون جبوازه

أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املترتبة      -يف كتابه " حممد بن حممد املختار الشنقيطي    " لقد ذكر الشيخ  
:ر دون املسلم، وذلك كما يليهذه املسألة ويرى جبواز تشريح جثة الكاف-عليها
Ø                ا، والتشريح ليس إن األصل عدم جواز التصرف يف جثة املسلم إال يف احلدود الشرعية املأذون

.منها
Ø                ،إن احلاجة إىل التشريح ميكن سدها جبثث الكفار، فال جيوز العدول عنها إىل جثث املـسلمني

.2لعظيم حرمة املسلم

.474.ص،أمحد محاين، املرجع السابق-1
مستخرج من اإلنترنت ) 172-161(حممد بن حممد املختار الشنقيطي، أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املترتبة عنها، ملخص من الصفحة -2

.www.saaid.net .Dotal/zugail.html:املوقع. 01.ما حكم شراء امليت وتشرحيه للعلم؟ ص: بعنوان

.جثة املسلم إذا توقف عليها حياة مسلم حي، ولكن جيب على من يقطعه الديةيقول األستاذ اخلوئي جبواز تشريح
يف كل بلد يوجد ا جثة غري مسلم يكتفى ا لقضاء احلاجة، وإذا فرضنا عدم وجود ذلك، ومل يتيسر له :"ويقول مساحة الشيخ  آصف احملسين

ال يبعد جواز تقطيع . ى وجود االختصاصيني الذين ال يتيسر هلم العلم إال بالتشريحإال امليت املسلم، وفرضنا توقف حياة املسلمني يف املستقبل عل
:املوقعمستخرج من االنترنت،، 193.الشيخ حممد آصف احملسين، الفقه واملسائل الطبية ص". امليت املسلم

www.rafed. Net/books/ fiqh.
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Ø     سلم دون الكافر، فال حرج يف إهانته؛ ألنه أهان نفسه بالكفر          إن أدلة املنع ميكن ختصيصها بامل  .
.1﴿ ومن يهن اهللا فماله من مكرم ﴾:قال تعاىل

Ø                 ا بعد الوفاة من تغسيل وتكفني إن تشريح جثة املسلم يعطل أمورا كثري ة من الفروض املتعلقة
.والصالة عليه والدفن

إذا بلغ األمر حد الضرورة، فإن تشريح جثـة الكـافر   أنه" : خالد بن عبد اهللا املصلح "وذكر الشيخ   
.2وهذا الرأي أشري إليه من قبل اهليئات واامع الفقهية. أهون من جثة املسلم

وبعد هذا العرض نرى أن نبني الرد على قول الفريق املانع هلذا النوع من التشريح، حبجة تـوافر             
التشريح السابق الذي باشره األطباء، واالكتفاء باملـشاهدة        ما يغين ملعرفة وظائف األعضاء، واالكتفاء ب      

: املباشرة وذلك فيما يلي
رغم البحوث النظرية ملعرفة بدن اإلنسان، باالعتماد على الكتاب والصورة واسم والكمبيوتر،          -

إال أن األغلبية الساحقة من املتخصصني ال يعتربون هذه الوسائل كافية، بصفتها ال توفر للطالب          
.املمارسة العملية

إن بعض بلدان العامل الثالث يعانون بسبب املنهج املتبع يف إعداد األطباء واجلراحني، ومن نقص               -
خطري الفتقارهم إىل املعرفة التشرحيية، مما يدفع م إىل إرسال مرضاهم يف كثري من األحيان إىل                

.3الدول املتقدمة اللتماس العالج
لتخطي هذه العقبات، وخالصة     القيام بتشريح جثث املوتى اآلدميني     ومن مث بات من الضروري    

القول أن التشريح الزم وضروري يف أي صورة كانت، نظرا للمـصاحل الراجحـة يف مقابـل املـضار             
وأخريا يثور التساؤل عن موقف القانون من تشريح جثة اإلنسان، فهل تستوي معايري وموازين          . املرجوحة

حكم مغاير؟نوعيتها أم أن للقانوالدراسة يف بيان مشر

.18.سورة احلج، اآلية-1
وأما بالنسبة للتشريح التعليمي فنظراً إىل أن الشريعة اإلسالمية قد جـاءت            " حيث تقرر بأنه   باململكة العربية السعودية  كبار العلماء    ةهيئومنها  -2

وحيث أن تشريح غري اإلنسان من احليوان ال يغين عن تشريح اإلنسان، وحيث أن يف التشريح مصاحل كثرية ظهرت                   ... بتحصيل املصاحل وتكثريها    
بتـاريخ  جلنة اإلفتاء باململكة األردنية اهلامـشية وكذا ... ."جماالت الطب املختلفة فأن الس يرى جواز تسريح جثة اآلدمي   يف التقدم العلمي يف   

مجال مهدي حممود   : مقتبس عن ...". من األمور اجلائزة شرعاً   ... واليت رأت أن التشريح      18/5/1977هـ املوافق    1397مجادى األوىل    20
ثة اإلنسان بني احلظر واإلباحة، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الكتب القانونية، دار شـتات للنـشر                 األكشة، تشريح ج  
.141.، ص2011والربجميات، مصر، 

.02.ص،السابقمحيد رضا شاكرين، املرجع-3
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الفرع الثاين

مشروعية التشريح يف القانون 

يف إطار النظرة القانونية للعمليات التشرحيية، أو بيان موقف القانون من تشريح جثة اإلنـسان،               
ا ضمن األعمال الطبية، كمـ     نيتعني أن نذكر أن هذه األعمال تعترب تطبيقاً للتدخالت على جثة اإلنسا           

.أا موضوع من املواضيع احلادة اليت نشأت بني أنصار احلصانة املطلقة، واحلصانة النسبية جلثة اإلنسان

ومن مث يتعني بيان املوقف القانونـي من هذه العمليات، فهل احنازت القوانني إىل حترمي هـذه                
النسبية جلثة اإلنسان؟ةمببدأ احلصاناألعمال، عمالً مببدأ احلصانة املطلقة جلثة اإلنسان؟ أم أباحتها عمالً

إن القانون اجلنائي يف إطار دراسة النظريات العامة له، جتري تقسيماً حمكماً للقواعد القانونيـة               
.اجلنائية، تنبين على أثرها طبيعة األفعال والسلوكات املقترفة سواء كانت جمرمة أو مباحة

كما أنه لتمييز األفعـال     ) أوالً(ونية لتشريح جثة اإلنسان     ومن مث جيدر البحث عن الطبيعة القان      
ومن . القانونية من غريها، يتعني البحث عن األساس القانوين هلا، أو مصدر قانونيتها، إباحتها أو تأثيمها              

). ثانياً( مث وجب البحث عن األساس القانونـي ملختلف أنواع التشريح 

اإلنسانالطبيعة القانونية لتشريح جثة : أوالً

املقصود بالطبيعة القانونية لعملية التشريح هو حتديد ما إذا كان الفعل املشتمل على تشريح بدن               
اإلنسان أو تقطيعه، يعد يف نظر القانون جمرماً، وبالتايل يترتب عليه اجلزاء أو املسؤولية اجلزائية، أم يعـد         

.مباحاً وحينئذ تنتفي املسؤولية اجلزائية

ضح أن القانون يعاقب عند ارتكاب الفعل ارم بالعقوبة اجلزائية، ألن مفهـوم اجلـرم               من الوا 
.1ينفصل عن خرق القاعدة اجلنائية املشكلة للجرم، سواء كان اجلرم مدنيا أو جنائيا

ومن بني القواعد ارمة، القواعد اجلنائية اليت تنطوي على مساس مببدأ احلصانة القانونية للجسم              
كل من أحدث عمداً جروحاً     :" بقوهلا 264شري، ومن أمثلتها يف قانون العقوبات اجلزائري، املادة         الب

بالغري أو ارتكب أي عمل من أعمال العنف أو التعدي يعاقب باحلبس من شهر إىل مخـس سـنوات،                   
فيثور حينئذ التساؤل عن الطبيعة القانونية لتـشريح جثـة         ...". دج 10000إىل   500وبغرامة من   

.اإلنسان، أو بدن اإلنسان، ألن التشريح مشتمل على اجلرح والقطع والتعدي

.263.صاملرجع السابق،الد الثاين، - للعالمة رونيه غارو- لني صالح، موسوعة قانون العقوبات العام واخلاص-1
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إن القاعدة اجلنائية املعربة عن اجلرم واملعاقبة عليه، ميكن أن تبيح فعالً جمرماً حال كـون هـذا                  
ف ـا  ، لتحقيق مصلحة من املصاحل اليت يعتـر 1الفعل يعد حقاً للفاعل يف القيام به، أو موجبا القيام به          

.القانون، أو حلماية الصحة العامة، أو ملصلحة أوىل بالرعاية
ويسمي الفقهاء هذه القاعدة بالقاعدة املبيحة، أو باألفعال املربرة، أو أسباب اإلباحة ومعىن ذلك   

تزيل الطـابع –مبوجب القاعدة ارمة –أن القاعدة اليت تسمح أو تأمر باإلضرار مبصلحة حممية قانوناً           
:من قانون العقوبات اجلزائري على أنه39ولقد نصت املادة . 2اجلرمي للفعل

ومن بني األفعال املربرة أو أسباب اإلباحة، حـق  ... ". ال جرمية إذا كان الفعل أمر أو أذن به القانون    " 
.مباشرة األعمال الطبية

املرضى مباشرة، مثل إن مباشرة األعمال من كشف وتشخيص وعالج، تستلزم املساس بأجسام          
املساس مبا يعد من العورات، أو العمليات التجميلية أو اجلراحية العالجية أو التحاليل، أو بصورة غـري                 
مباشرة، كتقدمي الدواء والعقاقري اليت قد تسبب أآلما أو تغريات يف أجهزة اجلسم، أو وظائف األعضاء،                

.3يذاء أو القتل، حبسب النتيجة املترتبة عنهاوهذه األفعال من حيث شكلها يطلق عليها جرائم اإل
أو نإال أن هذه الصفة غري املشروعة هلذه األفعال وغريها، من تقطيع وتشريح جلـسم اإلنـسا               

وبالتـايل ال   ) حق التطبيب (جلثتـه، تزول مىت توافـرت شروط استعمال أو مباشرة هذه األعمـال           
...ال يعترب جرمية" على أنه2بند 176قوبات املصري يف املادة نص قانون الع4.تتقرر املسؤولية اجلنائية

العملية اجلراحية والعالجات الطبية املنضبطة على أصول الفن شرط أن جترى برضا العليل، أو رأي                -2
".ممثليه الشرعيني، أو حاالت الضرورة املاسة 

روعاً، جيب توافر شروط معينة     وليستفيد ممارس العمل الطيب من سبب التربير، ويصبح عمله مش         
: وهي

.صفة الطبيب-1
.رضا املريض ومن ميثله شرعاً-2
.مراعاة الطبيب أصول الفن أو املهنة-3
.5التدخل بقصد العالج-4

.263.ص،لني صالح، املرجع السابق-1
.318.نفس املرجع، ص-2
.272.صاملرجع السابق،عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، -3
.272.، صنفس املرجع-4
.273.، صاملرجع السابق، عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام-5
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وملا كان التشريح من العمليات الطبية، فإنه يدخل ضمن ما أذن به القانون أو ما أمر به القانون،       
لقة بأسباب اإلباحة، املندرجة ضمن العمليات اجلراحيـة والعالجـات          فينطبق حينئذ عليه األحكام املتع    

.الطبية، ومن مث يصري الطبيب املشرح مستفيداً من هذه األحكام، لترتفع عنه املسؤولية اجلنائية
األساس القانوين لتشريح جثة اإلنسان: ثانياً

و النص القانوين الذي على أساسه      نعين باألساس القانوين لتشريح جثة اإلنسان، السند القانوين أ        
ولقـد  . حيث جيد له مكاناً ضمن النصوص القانونية      -ميكن القول أن هذا العمل يكتسي صبغة قانونية         

التشريح اجلنائي، التشريح املرضي التشريح التعليمـي، فيجـدر         : جرى تقسيم التشريح إىل أنواع ثالثة     
:ل نوع من هذه األنواع فيما يليعندئذ التعرض إىل السند أو األساس القانوين لك

I.األساس القانوين للتشريح اجلنائي
إن الوفاة إما طبيعية أو مرضية أو جنائية، ففي حالة املوت الطبيعية واملرضية تتوىل اجلهة اخلاصة                

.باملواليد والوفيات بتنظيم إجراءاا كالترخيص بالدفن
مر الوفاة شبهة، كما يف حالة املوت الفجائية، حيـث          أما إذا كانت الوفاة جنائية، أو كان يف أ        

يتبادر إىل الذهن أن يف األمر جناية، ال سيما إذا كان املتوىف قد سبق أن تشاجر مع آخر قبل مفارقتـه                     
، فإن األمر خيتلف ههنا، حيث تتوىل النيابة العامة مهمة كشف اجلرم وحتقيق العدالة، عن طريـق    1احلياة

.ة على املتهمنيرفع الدعوى العمومي
تباشر النيابـة العامـة     :" من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على أنه       29لقد نصت املادة    

".الدعوى العمومية باسم اتمع وتطالب بتطبيق القانون 
-كشفه عن طريق التـشريح -وما يهمنا من وظيفة النيابة العامة وظيفتها املتعلقة بكشف اجلرم       

ميكن االستدالل على قانونية التشريح ؟ولكن كيف
منه يف فقرا الثانية، بأنه وتفادياً إىل        441بالرجوع إىل قانون العقوبات اجلزائري، نصت املادة      

االحتماالت اليت تؤدي إىل القول بأن الوفاة غري طبيعية، مينع القانون إجراء عمليـة الـدفن، إال بعـد                   
.ط احلالة املدنيةاحلصول على إذن كتابـي من ضاب

مينح هذا اإلذن استناداً إىل شهادة حيررها الطبيب، وإىل حمضر حيرره ضابط شـرطة قـضائية،                
.يكلّفه بالقيام بالتأكد من الوفاة والتحقيق يف ظروفها

.07.صالنشر،عبد احلميد املنشاوي، الطب الشرعي ودوره يف البحث عن اجلرمية، الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ال توجد سنة -1
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بأنه فيما يتعلق    82كما ميكن بالرجوع إىل قانون احلالة املدنية اجلزائري، الذي ينص يف مادته             
اة بطريقة العنف، أو ظهرت آثار على اجلثة فال ميكن إجراء الدفن إال بعد حترير حمضر من ضـابط                   بالوف

.شرطة يساعده طبيب يبني له ظروف الوفاة
هذا وأن يف حالة الوفاة الفجائية ال بد من الكشف الطيب، ويف كثري مـن األحيـان ال ميكـن                  

).اخلبري(بيب الشرعي الكشف على اجلرم، إال بتشريح اجلثث من طرف الط
جنـده خيـول لـبعض       -قانون اإلجراءات اجلزائية   –وبالرجوع إىل نصوص اخلربة يف القانون       

:األشخاص أو اهليئات إجراء اخلربة الطبية الشرعية وهم
.النيابة العامة·
.قاضي التحقيق·
.الضبطية القضائية·
.1األحكام والقرارات الصادرة من أي جهة قضائية كانت·

من قانون اإلجراءات    143وسند النيابة العامة لوضع اجلثة بني يدي اخلبري ينطلق من نص املادة             
لكل جهة قضائية تتوىل التحقيق أو جتلس للحكم تعرض هلا مسألة ذات طابع             :" اجلزائية اجلزائري بقوهلا  

ونـصت  ". تلقاء نفسها    فين، أن تأمر بندب خبري، إما بناء على طلب النيابة العامة أو اخلصوم، أو من              
".جيوز لقاضي التحقيق ندب خبري أو خرباء: "من نفس القانون على أنه143املادة 

أن يكونوا علـى     ممنه فجاءت تنص على أنه جيب على اخلرباء يف القيام مبهمته           148أما املادة   
.ال اليت يقومون ااتصال بقاضي التحقيق أو القاضي املنتدب، وأن حييطوه علماً بتطورات األعم

وباالطالع على قانون محاية الصحة وترقيتها، فيما يتعلق بالنصوص اخلاصة بانتزاع األعضاء جند       
.منه متنع انتزاع األعضاء البشرية، يف احلالة اليت تؤدي إىل إعاقة عملية التشريح165املادة 

ضو الذي يعيق انتزاعه عملية التـشريح،    فاملادة جعلت التشريح مقصدا وبالتايل منعت انتزاع الع       
وبالتايل ال تصل عملية التشريح إىل الغاية املرجوة منها، ورغم هذا املنع، إال أن هذه املـادة ال ميكـن                    

.اعتبارها السند القانوين، إذ مل تنص بصراحة على جواز التشريح ألغراض الطب الشرعي

.10.ص،حيىي بن لعلى، املرجع السابق-1
حممد توفيق أسكندر، اخلربة القضائية دار . و التجاري أو اإلدارياخلربة وسيلة للتحري يف مجيع فروع القضاء، سواء منها املدين أو اجلنائي أ

.07.ص،2002، هومة، اجلزائر
أحسن بوصقيعة، . وميادين اخلربة عديدة يف اجلانب اجلنائي، يف الطب الشرعي، الطب العقلي، ميادين البيولوجيا والكيمياء والتسمم وغريها

.114.ص،2002ن الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، الديوا، التحقيق القضائي، الطبعة الثانية
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على السلطة القضائية أن تعني أطباء أو من نفس القانون، بأنه جيب207ونصت املادة 
.جراحني أسنان، أو صيادلة خمتصني يف الطب الشرعي للقيام باألعمال الطبية الشرعية

لتكون األساس 17-90من نفس القانون واملعدلة مبوجب القانون رقم 168مث جاءت املادة 
جلثث يف اهلياكل اإلستشفائية، بناء القانوين الفاصل والصريح، حيث نصت بصراحة على جواز تشريح ا

.على طلب من السلطة العمومية يف إطار الطب الشرعي
ومن هنا ميكن القول أن املشرع اجلزائري أشار إىل تشريح جثة اإلنسان بشكل غري مباشـر يف                 

شتبه يف  معرض حديثه عن اخلربة، فلفظ اخلربة يتناول االستعانة باألطباء احمللفني، ألجل تشريح جثث امل             
.من قانون محاية الصحة وترقيتها198موم، مث نص بشكل صريح على ذلك بنص املادة 

إن ما يفهم من هذه النصوص، أن املشرع اجلزائري استوجب إجراء التشريح حبيث ال يتوقـف                
ذلك على موافقة املتوىف أو أسرته، ألن هناك مصلحة عليا، وهي الكشف عن احلقيقة وحتديـد سـبب           

فإذا كان أمر التشريح يندرج ضمن الطبيعة القانونية حتت أسباب اإلباحة، فإنـه             . الوفاة لتحقيق العدالة  
وبعد عرض السند . بالنسبة للتشريح اجلنائي بصفة خاصة أو بشكل أدق، يدخل ضمن ما أمر به القانون            

.القانوين للتشريح يف اجلزائر، نلقي نظرة حول القوانني املقارنة
القانون الفرنسي بالنسبة للتشريح الذي تأمر به السلطة القانونية عند وجود جرمية أو موت              ففي  

مشكوك فيه، أو موت نتيجة حلادث، ميكن أن متثل السلطة القضائية مبدعي اجلمهورية أو أحد نوابه أو                 
.قاضي التحقيق

ب الشرعي وميكن تعـيني     ويوجد الطبيب املعني بشكل عام على الئحة اخلرباء املختصني يف الط          
ضمناً إىل جواز التشريح للبحث عن أسباب        9-671وأشارت املادة   .1خبريين بعد تعليل قرار التعيني    

.2الوفاة بدون شرط املوافقة
ومن خالل هذه احلكام يتبني أن وجود احلق يف اإلثبات جيعل االعتداء على اجلثـة مـشروعاً                 

اجلرم، واألكيد أن أسرة املقتول أو الضحية سيكونون أكثر حرصاً          لسيادة املصلحة االجتماعية يف إثبات      
على السعي ملعرفة اجلاين وتنفيذ اجلزاء اجلنائي وهو ميثل أحد أهم أغراض العقوبة وهي الوظيفة املعنويـة        

يـق  حتق" باإلضافة إىل الوظيفة النفعية املعرب عنها       ". إرضاء الشعور االجتماعي بالعدالة   " واليت يعرب عنها    
".  الردع العام والردع اخلاص

.194.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-1
2- « Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du
décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa
famille… ». Aer 671-9. Loi n° 94-654.
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جندها تقـول  85أما بالنسبة للقانون املصري، فبالرجوع إىل قانون اإلجراءات اجلنائية يف املادة   
بأنه إذا استلزم إثبات حالة االستعانة بطبيب أو غريه من اخلرباء، جيب على قاضي التحقيق احلضور وقت          

.1العمل ومالحظته
املتعلق باحلصول على عيون املـوتى يف املـادة          1962لسنة   103صري رقم   ونص القانون امل  

.الثانية منه، على جواز احلصول على عيون املوتى، وقتلى احلوادث الذين تشرح جثثهم
كما صدرت التعليمات عن النيابة العامة املصرية بشأن الطب الشرعي والكشوف الطبية لتنص             

يندب األطبـاء الـشرعيون يف      :" بقوهلا 429لشرعيني، وذلك يف املادة     على إمكانية انتداب األطباء ا    
: األعمال التالية

تشريح جثث املتوفني يف القضايا اجلنائية، ويف حالة االشتباه يف الوفاة ملعرفـة سـبب الوفـاة،             -
.وكيفية حدوثها ومدى عالقة الوفاة باإلصابات اليت توجد باجلثة

.2يف وفام وتشرحيهااستخراج جثث املتوفني املشتبه -
: " من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنـه 39وبالنسبة للقانون اللبناين، نصت املادة     

إذا مات شخص قتيل، أو بأسباب جمهولة باعثة على الشبهة، فيستعني املدعي العام بطبيـب أو أكثـر                  
.3"لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وحبالة جثة امليت 

إذا توقـف   : " من قانون أصول احملاكمات اجلزائية بأنه      39ون األردنـي يف املادة     ونص القان 
متييز ماهية اجلرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع، فعلى املدعي العام أن يستصحب واحدا أو                

.4"أكثر من أرباب الفن والصنعة 
17الت اجلنائية إىل القـانون رقـم    ويستند القانون الكوييت إلجراء التشريح على اجلثة يف احلا        

يف اإلجراءات اجلزائية الذي أجاز ندب خبري للمساعدة يف كشف مالبـسات الوفـاة،               1967لسنة  
أن للمحقق أن يطلب من أي شـخص لـه     100حيث نصت املادة    ). 101-100(وذلك يف املواد    

منـه  101كما نصت املادة . نيخربة فنية تتطلب إبداء الرأي يف مسألة متعلقة بالتحقيق بعد حلف اليم   
.5جيب أن يقدم اخلبري رأيه كتابة، ولكل من اخلصوم أن يقدم تقريراً من خبري آخر بصفة استشارية

.125.صاملرجع السابق،دوس،يم ــسينوت حلالتــواب،معوض عبد -1
.126.صنفس املرجع،-2
.11.املرجع السابق، صحسني علي شحرور، -3
، 1996، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء الثاين، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردنحممد علي سامل عباد احلليب، الوسيط يف-4

.65.ص
.67.ص،عبد العزيز خليفة القصار، املرجع السابق-5
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ومن هنا فإن النيابة العامة أو احملكمة، يف واقعة معينة غابت مالبساا هلا أن تندب خبرياً يف جمال     
.الصفة التشرحييةالطب الشرعي لفحص جثة املتوىف، وتقدمي 

ومن خالل هذه األحكام يتبني أن األساس القانونـي بالنسبة للتشريح اجلنائي ينفـصل عـن               
أحكام اخلربة، وهي األحكام املنصوص عليها يف القوانني اإلجرائية يف اال اجلنائي، ويف رأينا أا تكفي                

يل عند املوت يف ظروف غامضة، ويتيقن       للتدليل على ذلك بالنظر للضرورة امللحة، ففيه أثبات حق القت         
.فيه القاضي أو يغلب على ظنه أن تشريح اجلثة من شأنه أن يكشف عن اجلرمية

II. األساس القانوين للتشريح املرضي
يعترب التشريح املرضي مدخال هاما لتشخيص األمراض، وطريقة يتم الكشف ا عـن الـسبب           

.ة واألمراض واختاذ اإلجراءات الالزمة إلنقاذ أفراد اتمع منهااحلقيقي للوفاة، أو معرفة أسباب األوبئ
وألمهية هذا النوع من التشريح ودوره االجتماعي والصحي، اجتهت القوانني إىل إباحته، وأقرته             

.القوانني يف نصوصها، فيتعني البحث عن السند أو األساس القانوين هلذا النوع من التشريح
وهي مـن النـصوص      161زائري نص قانون محاية الصحة وترقيتها يف املادة         ففي القانون اجل  

ال جيوز انتزاع أعضاء اإلنسان، وال زرع األنسجة أو األجهزة البشرية إال :"املتعلقة برتع األعضاء بقوهلا
".ألغراض عالجية أو تشخيصية، حسب الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون

تشمل التشريح الذي يكون الغرض منه الكشف عن األمراض أو األوبئة،           " تشخيصية  " فكلمة  
فيعمد الطبيب املشرح إىل تشريح اجلثة وإجراء التحاليل عليها، ومالحظة العالمات السريرية اليت متـت               

:جواز هذا النوع من التشريح كما يليىولقد نصت القوانني املقارنة عل. أثناء املرض
، يعين هذا النوع من التشريح، التشريح الذي يرصد للبحث الطـيب، فقـد              يف القانون الفرنسي  

اليت أشارت جلواز االقتطاع من اجلثة الختبار األمـراض          15-665يف املادة    654-49أشار قانون   
.1املعدية

علـى   03املتعلق بنقل وغرس أعضاء اإلنسان يف املادة         72-31ونص القانون السوري رقم     
: ة، وأخذ األعضاء أو فتح اجلثة لغاية التأكد من مرض أو وباء أصيب به املتوىف بقوهلا          جواز املساس باجلث  

".ال يعتد باعتراض األقرباء إذا كان فتح اجلثة للضرورات العلمية أو للتأكد من اإلصابة مبرض وبائي " 
السماح أن الضرورة امللحة تقتضي      -التشريح اجلنائي  -وما يالحظ أن التشريح املرضي وسابقه     

.مبساس باجلثة لألغراض الصحية والعدالة، يف غري حاجة لرضاء املتوىف وال إذن عائلته

1- «.Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à
des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles ». Art. L 665-15. Loi 94-
654.
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III.األساس القانوين للتشريح التعليمي
يف إطار دراسة األساس القانوين للمساس جبثة اإلنسان لألهداف العلمية والتعليمية وقع تضارب             

ساس ا إال إذا كان اهلدف عالجيـاً، ويـرى االجتـاه         كبري بني القوانني، إحدامها أن اجلثة ال ميكن امل        
-أي بقصد البحث العلمي -الثانـي، أنه باإلضافة إىل اهلدف العالجي ميكن املساس باجلثة لغاية جتريبية          
:وهو ما يقصد به التشريح العلمي أو التعليمي، ومن مث يتعني علينا بيان ذلك

االجتاه العالجي.1
أنه ال ميكن املساس باجلثة إال ألسباب عالجية، باستئصال عـضو منـها   يذهب هذا االجتاه إىل   

والقانون الربتغـايل    1982لشخص بقصد العالج، ويأخذ ذا الرأي القانون اليوغساليف الصادر عام           
.04/07/19751وقانون أملانيا الدميقراطية وفقا للمرسوم الصادر يف 1980الصادر عام 

يباالجتاه العالجي التجري.2
ويقصد ذا االجتاه أنه باإلضافة إىل األغراض العالجية للجثة، ميكن االستئصال ألغراض جتريبية،      

.بتشريح اجلثث للبحث العلمي، ذلك أن التشريح أصبح أمراً ال غىن عنه يف احلياة العلمية والعملية
1976ديـسمرب    22يف   رقد أخذ ذا االجتاه العديد من القوانني، القانون الفرنسي الـصاد          

وذلك يف املادة الثانية الفقرة األوىل إذا مل يعارض أثناء حياته االقتطاع املخصص لتحقيـق األهـداف                  
شرعية التشريح الحترام مهلة أربعة وعشرين  ساعة بعد          1941ديسمرب   31وأخضع مرسوم    2العلمية

من احملافظ أو من مدير الشرطة، ولكـن  التصريح عن الوفاة يف البلدية وبعد احلصول على موافقة مسبقة    
هذه القواعد ال تطبق على العمليات اليت جترى يف املشايف، وال تطبق كذلك علـى قاعـات التـشريح          

، وهو إشارة إىل جواز التشريح العلمي يف قاعات التشريح والدروس العلمية، وأشار             3املسموح به قانوناً  

.403.ص،املرجع السابقالبشرية يف الشريعة والقانون، ءمروك نصر الدين، نقل وزرع األعضا-1
2- « Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une
personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement …». Art 2-1, Loi n°76-1181 du
22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes

:31/12/1941من املرسوم الفرنسي 27-26- 25أنظر املواد - 3
Art  25. « Sauf dans le cas de l’article suivant, il est interdit de faire procéder au moulage ou à l’autopsie d’un
cadavre avant qu’il ne se soit écoulé un délai de ving-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie et
sans  avoir,  au  préalable,  obtenu l’autorisation  du  maire  de  la  commune où a  eu  lieu  le  décès  ou  du  préfet  de
police si le décès s’est produit dans le ressort de sa prefecture ».
 Art 26. « Si le moulage ou l’autopsie d’un cadavre est nécessaire avant l’expiration du délai de vingt-quatre
heures, la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un certificat de médecin, légalisé constatant que des
signes de décomposition rendent l’opération nécessaire avant les délais prescrits ».
Art 27 « Les dispositions des art. 25 et 26 ne sont pas applicables aux opérations pratiquées dans les hôpitaux,
ni dans les amphithéâtres de dissection légalement établis ». 31 décembre 1941 - Inhumation et sépulture -
Hygiène et santé publique - Décret codifiant les textes relatifs aux opérations d’inhumation, d’exhumation,
d’incinération et de transport de corps.
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الفقـرة األوىل    1-1232تطاع ألسباب علمية يف املادة      قانون الصحة الفرنسي صراحة إىل جواز االق      
أوت 25خالـصادر بتـاري  16.98ومن القوانني كذلك القانون املغريب رقم . 1ووفقاً لألصول الثابتة 

وكذا القانون اجلزائري يف النصوص املتعلقة بنقل وزرع األعضاء، يف قانون محايـة الـصحة                1999
.وترقيتها

اليت ستكون حمل دراسـة     –اه الغالب يقضي باجلمع بني األغراض العالجية        وملا كان هذا االجت   
واألغراض التجريبية التعليمية، فإنه يتحتم علينا البحث عن األساس القـانوين هلـذا             -2مفصلة فيما بعد  

.النوع من التشريح
ك يف  يف القانون اجلزائري نص املشرع صراحة على عمليات التشريح ألغراض جتريبيـة، وذلـ             

ميكن إجراء تشريح اجلثث    : " من قانون محاية الصحة وترقيتها املعدلة بقوهلا       2بند   2فقرة   168املادة  
:يف اهلياكل اإلستشفائية بناء على ما يلي

.طلب من الطبيب املختص قصد هدف علمي-
ني ويتم إجراء تشريح اجلثث من أجل هدف علمي مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف الفقرت             

".من نفس القانون 164من املادة 2-3
وملا كان هـذا النـوع   168ومن هنا يتبني أن السند القانوين للتشريح التعليمي هو نص املادة        

.يشترط فيه اإلذن فإنه يندرج ضمن ما أذن به القانون
لـسنة   654من القرار الوزاري رقم    12أما بالنسبة للقانون املصري، بالرجوع إىل نص املادة         

ال جيوز استعمال عيون مستأصلة يف أغراض جتريبية، إال         :" بشأن إعادة تنظيم بنك العيون بقوهلا      1963
".إذا كانت العني غري مطلوبة ألغراض طبية وقارب ميعاد انتهاء استعماهلا 

ذه العيون غري وبالتايل فإنه ومبفهوم املخالفة أن املادة جتيز التشريح ألغراض جتريبية، حال كون ه       
.مطلوبة طبياً، وقارب ميعاد انتهاء استعماهلا

وبالنسبة للقانون التونسي املتعلق بأخذ األعضاء وزرعها سابق الذكر، فقد نص على إمكانيـة              
جيوز أخذ عضو من جثة شخص ميـت        : " أخذ األعضاء ألغراض علمية، حيث جاء يف الفصل الثالث        

...".لغاية عالجية أو علمية
على أنه ميكن إجـراء      57يف الفصل    1973لسنة   496ونص األمر احملدد لواجبات الطبيب      

.التجارب على البشر

1- « Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à
des fins thérapeutiques ou scientifiques ». Art 1232-1. Code de la santé publique.

.وما بعدها من هذه الرسالة458أنظر الصفحة  - 2
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املغربـي يف القانون املتعلق بالتربع باألعـضاء واألنـسجة البـشرية وأخـذها         املشرعونص  
ال :" نه بقوهلا م 3أنه ميكن أخذ األعضاء ألغراض علمية، حيث نصت املادة           -سالف الذكر  -وزرعها

" ويفهم من لفظ    ". جيوز أن يتم التربع باألعضاء البشرية وأخذها وزرعها إال لغرض عالجي أو علمي              
املشار إليه يف قوانني نقل وزراعة األعضاء أنه جيوز املساس باجلثة لغـرض التـشريح               " علمي أو جترييب  

بشري واإلفادة يف تعلم الطب، ونفـس       العلمي الذي يهدف إىل زيادة املعارف الفنية لتركيب اجلسم ال         
جتريبية،  فإذا كان األمر مباحاً يف نظر الشريعة اإلسالمية والقـانون فـإن هـذه                 ةاألمر بالنسبة لكلم  

.العمليات قيدت بشروط أو ضوابط حىت ال خترج عن الدائرة املرسومة هلا وهو ما حناول تفصيله تباعاً

املطلب الثالث

ن وما توفره من محاية جنائيةشروط تشريح جثة اإلنسا

بعد أن تعرضنا إىل موقف الشريعة اإلسالمية والقانون من تشريح جثة اإلنسان يتنب أن كل من                
الشريعة والقانون يبيح هذه العمليات مبختلف أنواعها، غري أن التساؤل يثور حول حمددات إباحة هـذه               

تعترب من املستجدات فينبغي مراعاة عنـد    -ذكرهكما سبق    -العمليات وضوابطها؛ ألن هذه العمليات      
.احلكم عليها قواعد الشريعة اإلسالمية ومقاصدها

ويف جمال العمليات التشرحيية مبختلف أنواعها، مل يكن مدى إباحة هذه العمليات اإلطالق، بل              
.شرعيةأحاطته الشريعة بشروط حىت ال تكون اجلثة عرضة للعبث واالنتهاكات بغري دوافع جدية

وإذا نظرنا إىل اجلانب القانوين يف املسألة، جند القانون مثله والشريعة اإلسالمية يضع شـروطاً               
.وتدابرياً ينبغي مراعاا للقيام بتشريح جثة اإلنسان

وقوع االنتهاكات وارد لطغيان األغراض املادية، أو الرغبـة       لورغم هذه الشروط إال أن احتما     
ق العلمي أو ألي غرض آخر فكان انرباء اجلانب الوقائي الردعي أوجب وآكد، لتعزيـز               يف إحراز السب  

هذه الشروط بقوة جزائية عن طريق العقوبات اليت وضعتها كل من الشريعة والقانون، وبالتايل سندرس               
الفـرع  ( يف هذا املبحث شروط تشريح جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي وما توفره من محاية جنائيـة                 

).الفرع الثاين(مث يف القانون ) األول
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الفرع األول

شروط تشريح جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي وما توفره من محاية جنائية

اليت يتوجب مراعاا واألثر اجلنائي الذي تلعبـه        -على ضوء ما سبق نتعرض إىل بيان الشروط         
وهلذه الغاية نقسم هذا الفرع إىل نقطـتني،        . يةيف جانب الشريعة اإلسالم    -يف إطار محاية جثة اإلنسان    

).ثانياً( والثانية تتناول ما توفره هذه الشروط من محاية جنائية   ) أوالً ( األوىل تتضمن الشروط 

شروط تشريح جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي: أوالً

روطا عامة تشترك   لبيان شروط تشريح جثة اإلنسان لألغراض املشروعة، حيدد بعض الفقهاء ش          
فيها مجيع أنواع التشريح، ويضعون إىل جانب هذه الشروط، شروطاً إضافية خاصة بتشريح جثة املرأة،               

.وبالتايل يلزم بيان هذه الشروط

I.الشروط العامة لتشريح جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي

: يليتتمثل الشروط العامة لتشريح جثة اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية فيما 

أن تكون اجلثة لغري معصوم الدم .1

ويعين هذا أن ال جيوز تشريح جثة املسلم إال إذا تعذر احلصول علـى جثـث أمـوات غـري                    
معصومني، كاملرتد واحلريب فإذا أوجدت جثث لغري معصومي الدم فال جيوز العدول إىل غريها من جثث             

كمـا أن   . 1سائغ يف الفقه اإلسالمي ومنها التشريح     والتفريق بني املسلم والكافر يف األحكام       . املسلمني
القدر املتيقن فيما ذكر من حرمة الشق والتقطيع لبدن امليت هو املسلم، وأما الكافر فال دليل على حرمة                  

.2تشريح جسده وتقطيعه ألغراض علمية

أن  إال أن التحفظ وعدم التعرض جلثث األموات معصومني عن طريق التشريح فيه نظر، ذلـك              
احلصول على جثة معصوم الدم شبه مؤكدة، أما احلصول على جثة غري معصوم الدم يف زماننا ليـست                  

.3ميسرة، بل هي نادرة، وال يبىن حكم على النادر ومن مث فإن هذا الشرط يسقط حينئذ

فإذا اقتضت ضرورة احلصول على جزء من امليت، ومل يكن مثة متربع أو وريث يـأذن، فثمـة         
:نحالتا

.53.ص،عبد العزيز خليفة القصار، املرجع السابق-1
.10.ص،السابقية اهللا الشيخ حممد املؤمن، املرجعآ-2
.219.ص،ابراهيم موسى، املرجع السابقعبد اهللا-3
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ميكن االستفادة من جثث الذين يؤول أمر جتهيزهم ودفنهم إىل الويل العام، ممن ال يوجد               . أ
هلم ورثة من األقارب أو ذوي األرحام، ألن حق اإلرث يؤول إىل الويل العام، وهذا ما يتفق متاما مـع                    

.1"تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة العامة:" القاعدة األصولية

ريقة يلجأ إليها عند عدم حتقق احلالة األوىل، وذلك بإجراء قرعة جتريها الدولـة    وهي ط . ب
لتحقيق الواجب الكفائي، فيسقط بذلك حق الورثة الذين خرجت القرعة مليتهم، ويتوافق هذا الكـالم               

اجلهل الـذي  ومع قاعدة ارتكاب أخف الضررين؛ ألن تشريح اجلثة فيها ضرر، ولكن مثة ضرر أكرب ه             
.2بأبناء اتمع إذا مل يتعلموا الطبيلحق 

أن تكون هناك ضرورة فعلية للتشريح.2

لتشريح جثة اإلنسان ال بد من توافر ضرورة تستدعي تشرحيها، واحلقيقة أن هذه الضرورة هي               
علة احلكم بإباحة التشريح، فيدور معها وجوداً وعدماً، فإذا وجدت الضرورة وجدت علة التـشريح،               

.3أو انعدمت انعدم الغرض أو األساس الذي على إثره أبيح العملوإن انتفت 

وتقتضي الضرورة أن املكلف إذا وصل إىل درجة االضطرار، كان ارتكاب احملظـور رخـصة               
كما . ، فريخص إذ ذاك تقطيع بدن امليت وتشرحيه ملعرفة سبب الوفاة، لتربئة متهم من جناية قتل            4شرعية

بب الوفاة رعاية ملصلحة دفع ضرر وباء يوشك أن يستفحل يف اتمع وقـد  يرخص ذلك أيضاً ملعرفة س 
.يؤدي إىل إهالكه

وما يالحظ على هذا النوع من التشريح عدم اشتراط الرضا وهو أحد العاصر املوضوعية إلباحة               
ضرورة التدخل الطيب، واحلكمة تبدو واضحة على اعتبار أن املساس باجلثة هلذه األغراض بوجود حالة ال              

.تبيح املساس باجلثة، كما سنوضحه الحقاً
التأكد من موت الشخص املراد تشرحيه.3

إن احلديث عن اجلثة ال يتصور إال بعد التحقق من الوفاة، غري أن تطور العلم جعل االخـتالف               
كل واجلدل الشرعي والطيب والقانوين حمتدما بشأن حتديد حلظة الوفاة، وكيفية التأكد من حدوثها بالش             

.5السابق الذكر

.220.ص،عبد اهللا ابراهيم موسى، املرجع السابق-1
.220.صنفس املرجع،-2
.73.ص، 1987دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، ،األحكام الشرعية، الطبعة الثانيةأمحد شرف الدين،-3
.44.ص،حممد جنيب عوضني املغريب، املرجع السابق-4
.حبث فيصل عبد الرحيم شاهني، تعريف املوت. ملزيد من التفصيل راجع، حبث حممد علي البار، موت القلب وموت الدماغ-5
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وعليه البد من التأكد من وفاة من يراد تشرحيه، ألن تشريح اإلنسان قبل موته إيـذاء ومتثيـل                  
جممـع الفقـه    (باحلي، حمرم ولو كان الشخص كافراً، وباالقتصار على رأي أحد اجلهـات العلميـة               

: إحدى العالمتني التاليتنيميكن القول أنه ال جيوز تشريح جثة اإلنسان إال إذا تبينت1)اإلسالمي
إذا توقف قلب الشخص املراد تشرحيه وتنفسه توقفا تاما، وحكم األطباء بـأن هـذا               -أ

.التوقف ال رجعة فيه
إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال ائياً، وحكم األطباء االختصاصيون اخلرباء بأن            -ب

جثته، ولو كان بعض     هذا التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه يف التحلل فيجوز تشريح          
.األعضاء كالقلب مثالً يعمل بفعل أجهزة اإلنعاش املركبة

موافقة ذوي الشأن.4
، وقـد   2ويقصد مبوافقة ذوي الشأن، أن تصدر املوافقة من امليت املراد تشريح جثته قبل موتـه              
اإلرادات يكون بناء على وصية من قبل املتوىف، حيث أن إرادته تعلو من هذه الناحيـة علـى مجيـع                    

.3األخرى
فإذا أعلم يف حياته أنه يرفض أن يشرح بعد موته، أو أوصى أن ال يعبث جبثته بأي شكل مـن                    

.4األشكال، فال جيوز التعرض جلثته ولو كان كافراً، حربيا أو مرتدا
ومن ذوي الشأن كذلك، ورثة املتوىف، والتحقق من موافقتهم يكون الزما عند عـدم وجـود             

ويرجع أساس اشتراط ورثة املتوىف إىل أن أهل امليت هم الذين هلم احلق بل              . 5ن امليت قبل وفاته   وصية م 
.6من واجبهم خبدمة وتكرمي امليت

فإذا كان األصل العام أن موافقة املتوىف أو ورثته واجبة، فإنه ستثىن من ذلك حالـة التـشريح                  
هل امليت إلبداء موافقتهم، ألن هذا النـوع مـن   اجلنائي، حيث ال حاجة لرضا املتوىف قبل موته، وال أل  

.التشريح يتعلق به ظهور احلق وحتقيق العدالة
ويلحق ذا االستثناء كذلك التشريح املرضي، ألن التشريح يف حالة الكشف عن األمراض الوبائيـة               

.متعلق باملصلحة العامة

16-11هـ 1407صفر 13-18(الندوة الثانية واليت عقدت يف عمان األردن بشأن أجهزة اإلنعاش، 5قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم -1
.14.ص،السابقرجعاملموت القلب وموت الدماغ، حممد علي البار، :مقتبس عن.)1986أكتوبر 

.73.ص،أمحد شرف الدين، املرجع السابق-2
.137.ص،حسين عودة زعال، املرجع السابق-3
.54.ص،عبد العزيز خليفة القصار، املرجع السابق-4
.48.ص،قعبد احلميد إمساعيل األنصاري، املرجع الساب-5
.73.ص،شرف الدين، املرجع السابقأمحد-6
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عدم التمثيل باجلثة.5
حلدود الذي يستلزمها حتقيق الغرض الذي جيرى التـشريح         جيب أن يقتصر املساس باجلثة على ا      

من اجله، كما جيب أن تعامل اجلثة باحترام، ومن مث جيب جتميع أجزاء اجلثة بعد الفراغ مـن عمليـة                    
.1التشريح ودفنها، ذلك أن األصل هو وجوب دفن املوتى، وأن الضرورات تقدر بقدرها

يساء التصرف جبسده، مبا ال خيـدم البحـث العلمـي            ومن مثة تقرر مراعاة تكرمي امليت، فال      
والغرض التعليمي، فال تلقى اجلثة مقطعة األجزاء على منصات التشريح تتقاذفها أيـادي الطلبـة، دون                

.رادع أو زاجر، بل ال بد من احترام إنسانيته، حيث جيب االقتصار على مواضع احلاجة أو الضرورة
اءعدم احلصول على اجلثث ببيع أو شر.6

ال جيوز ألقارب امليت الذي يراد تشريح جثته أن يأخذوا ماالً يف مقابل جثة ميتهم؛ ألنه ال جيوز       
فالعقد على اإلنسان حمرم ومن شروط املبيع يف البيع الصحيح          . بيع جثة اإلنسان، ألجل التعلم أو التعليم      
لللبائع سواء أكان البائع هو امليت قبـ        واجلثة ليست مملوكة  . أن يكون مملوكاً للبائع إما أصالة أو نيابة       

.2موته، أو أولياءه
اآلدمي مكرم شـرع وإن  :" ، وقال"بيع ما ليس يف ملكه :" قال ابن عابدين من البيوع الفاسدة     

وهو غري جـائز وبعـضه يف       ... كان كافراً فإيراد العقل عليه وابتذاله به وإحلاقه باجلمادات إذالل به            
.3"حكمه

كان جسم اإلنسان ليس ملك له بل هو ملك هللا تعاىل، فال جيوز التـصرف فيـه بـالبيع                  وملا  
.واشترائه من أجل تشرحيه ألي غرض كان، ألنه إهانة وإذالل له ويتناىف والكرامة

II.الشروط اخلاصة لتشريح جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي
، فإن هناك ضوابط وشروط أخـرى       باإلضافة إىل الشروط العامة املتعلقة بتشريح بدن اإلنسان       

خاصة بتشريح املرأة، يف حالة عدم وجود طبيبات يقمن ذا العمل أو لضيق الوقت أو لوجود ضـرورة       
.تستدعي ذلك

إن معظم كتابات الفقه املعاصرة مل تفرق بني تشريح املرأة خـصوصا يف التـشريح اجلنـائي                 
يح املرضي واجلنائي خاصة، ال يغين فيها تشريح جثـة  واملرضي، لكونه ال يوجد فرق، ألن دواعي التشر 
.أخرى ملعرفة سبب الوفاة أو ملعرفة املرض الوبائي

.74.ص،أمحد شرف الدين، املرجع السابق-1
.55.صنفس املرجع،-2
.246-245.ص،2003الد السابع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ،ابن عابدين، رد املختار، الطبعة الثانية-3
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ويف التشريح التعليمي ال يغين تشريح جثة الرجل نظرا لالختالف يف تركيبة الرجـل يف بعـض        
:، وعليه يشترط يف تشريح جثة املرأة ما يلي1األعضاء ووظائفها

تشريح جثة املرأةأن تتوىل طبيبات.1
إذا كان التشريح ألجل اجلناية أو املرض فال يتوىل الرجل تشريح جثة املرأة، بل يتـوىل ذلـك                  
طبيبات وذلك حلرمة املرأة على األجانب، وملا يف التشريح من ملس للمرأة املتوفاة األجنبية وهـو أمـر                  

.حمرم

ذا ماتت جبوارهم ومل توجد امرأة وال حمـرم         مينع األجانب غسل األجنبية إ    :" قال بعض الفقهاء  
.2"هلا، بل يلجأ إىل صب املاء على جسدها على ثوب كثيف دون مباشرة اليد

ويف التشريح التعليمي، جيب أن يتعلم النساء الطب ليتمكن من الذهاب إىل طبيبـات حـىت ال             
علمات على تعلم األمراض النسائية     يضطررن إىل كشف عوران أمام األطباء الرجال، بل جيوز إجبار املت          

مبقدار حاجة النساء يف هذا العصر، ويتعلم الطبيبات علم التشريح على جثث النساء؛ ألن نظر اجلـنس                 
.إىل اجلنس أخف

عدم اخللوة جبثة املرأة.2

إذا مل يوجد طبيبات يقمن بتشريح جثة املرأة، فال سبيل من إجراء تلك العمليات التشرحيية من                
الرجال، ويكون األمر هنا بسبب الضرورة، سواء أكان األمر يف التشريح لغرض الكشف عن اجلرم،        قبل  

أو يف حالة التشريح املرضي أو التعليمي، ومن مث يتعني عدم خلوة الرجل جبثة املرأة، ألن اخللوة بـاملرأة                   
يح التعليمي البد من وجـود  األجنبية منهي عنه حال احلياة، فيستمر احلكم إىل ما بعد الوفاة، ويف التشر          

.3مجع من الطلبة حىت تنتفي اخللوة

ونستدل على ذلك بأحاديث النهي عن اخللوة باملرأة األجنبية ألي سبب كانت مهما كانـت               
.4"ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم:"قرابة الرجل منها، قال صلى اهللا عليه وسلم

من باهللا واليوم اآلخر أن تسافر سفراً يكون ثالثة أيام فصاعداً إال            ال حيل المرأة تؤ   :" وقال أيضا 
.5"ومعها أبوها أو إبنها أو زوجها أو أخوها أو ذو حمرم منها

.57.ص،سابقالرجع املعبد العزيز خليفة القصار، -1
.58.صنفس املرجع،-2
.59.صنفس املرجع،-3
. 109.ص،رواه مسلم، كتاب احلج، باب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج وغريه، اجلزء التاسع، املرجع السابق-4
.108.صالسابق،رواه مسلم، كتاب احلج، باب سفر املرأة مع حمرم إىل احلج أو غريه، اجلزء التاسع، املرجع-5
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ومل يتساهل الشرع اإلسالمي عما قد يتساهل فيه الناس عادة، كعدم احتجاب املرأة عـن أخ                
" إياكم والدخول على النساء   : "ى اهللا عليه وسلم   قال صل . فجاء التحذير عاماً وشامالً    -احلمو -زوجها

1".احلمو املوت:" أفرأيت احلمو؟ قال: فقال رجل من األنصار

أن يقتصر النظر واللمس على مواضع الضرورة.3

من الثابت أنه جيوز النظر إىل عورة امليت عند التشريح إذا كان داخال حتت عنوان الـضرورة،                 
قدار الواجب منه، ويعين أن يقتصر كشف اجلثة عن املكان املـراد دراسـته       ولكن البد من االكتفاء بامل    

.2ويستر ما بقي منه

كما جيوز اللمس مع االقتصار على مقدار الضرورة، وإن كان البد من اللمس فليكن بقفازين،               
.3حرصا على وجود حائل بني البشرتني

ما توفره هذه الشروط من محاية جنائية: ثانياً

الشريعة اإلسالمية يف جمال تكرمي اإلنسان وتفضيله أوجدت نظاماً زجريـا ردعيـاً، تـوفر          إن
ومما . لإلنسان إنسانيته ومحاية جلسمه، لدحض طرق االعتداء بالضرب أو القطع أو التشويه أو غري ذلك              

أو يؤكد هذه احلماية تشريع العقوبات جلرائم االعتداء على اجلسم، حيث تـصنفها ضـمن اجلـرائم                 
، وتعاقب عليها الشريعة اإلسالمية بعقوبات أصلية وهي القصاص، ويف حـال         4اجلنايات ما دون النفس   

.5تعذر ذلك لعدم توافر شروط القصاص، يصار إىل عقوبة الدية أو التعزير

ومن تطبيقات القصاص أن من فقع عيناً لشخص فقعت عينيه بنفس الطريقة، ومن قطع أذنـاً                
.6ه باألسلوب ذاته، طاملا ميكن املماثلة بني الفعلنيلشخص قطعت أذن

إن هذا الكالم ميكن احلديث عنه مطوالً عند احلديث عن احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان يف حالة            
ولكن ما شأن اجلثة إذ تشرح وتقطع وميثل ا؟. احلياة

.  153.ص،مسلم، كتاب السالم، حترمي اخللو باألجنبية، اجلزء الرابع عشر، املرجع السابقرواه-1
.325.ص،السابقناصر مكارم الشريازي، املرجع-2
. 59.ص،السابقععبد العزيز خليفة القصار، املرج-3
مت تشريح اجلثة، مع العلم بعدم حتقق املوت، ألن تشريح جسم ويف اجلناية على النفس، أي يف القتل العمد، وقد يتصور احلديث عن ذلك إذا-4

.احلي إزهاق لروحه
.87.ص،حسين عودة زعال، املرجع السابق-5
6- 144.ص، 1983دار الشروق، بريوت، لبنان، ،سي، العقوبة يف الفقه اإلسالمي، الطبعة اخلامسةنأمحد فتحي.
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إلنسان، وضعت لذلك قيوداً ال شك أن الشريعة اإلسالمية حينما أجازت عمليات تشريح جثة ا       
فإذا تعدى العمل حدود    . آثرت يف كل ذلك احلماية هلذا اجلسد، ألن األصل النهي ومراعاة كرامة امليت            

.اإلباحة واخترق الشروط، شكل ذلك اعتداء على هذه احلرمة

:ويتصور أن تكون اجلثة حمل اعتداء وخرق لكرامة امليت يف جمال التشريح فيما يلي

I.تداء على اجلثة بالتشريح حال كون التشريح غري منجر عن ضرورة فعلية وهو ما يوصف بأنـه                  االع
متثيل باجلثة، ويضاهي ذلك تشريح اجلثة مع عدم اإلذن أو املوافقة مـن ذوي الـشأن؛ ألن الـشق أو                 

ه وقد ي عن إذالل النفس حال احلياة، فإذا أوصـى أو أذن امليـت يف حياتـ                . إذالل للمؤمن  عالتقطي
.بتشريح جثته أو وافقت أسرته بذلك انتفى اإلذالل، وإال فهو اعتداء على حرمة امليت

II.                  ،االعتداء على اجلثة حال كون اجلثة املشرحة قد أخذت بعوض مايل، أو عن طريق البيع أو الـشراء
الية هلذا اجلسد،   ألن اإلنسان حياً أو ميتاً ال ميكن أن يكون حمال للمعامالت التجارية، النتفاء امللكية وامل              

فإذا صارت اجلثة تباع وتشترى الستعماهلا ولو ألغراض صحيحة، أعترب اعتداء على اجلثـة، ومـن مث                 
.يتقرر اجلزاء على هذه االنتهاكات
ما هو التكييف الشرعي العقايب هلذا االعتداءات يف جمـال الـشريعة            :ولكن يثور التساؤل التايل   

اإلسالمية؟
يح من األمور املستجدة اليت مل ترد ا نصوص قطعيـة يف إباحتـها فكـذلك مل           ملا كان التشر  

. تتعرض الشريعة اإلسالمية للجزاءات الناجتة عن خمالفة ضوابط أو شروط التشريح اليت وضعها الفقهاء             
غري أن النهي عن التمثيل باجلثة وارد، وإن مل تشر الشريعة ألجل ذلك على عقوبة حمددة، وهي حبسب                  

ال تدخل ضمن اجلرائم املقدرة واحملددة كاحلدود والقصاص، علـى الـرأي الغالـب يف الفقـه                  ذلك
. 1اإلسالمي

والنتيجة من كل ذلك يعترب االعتداء على اجلثة بالشكل املخالف لشروط التشريح داخالً ضمن              
تطبيق القـصاص أو  جرائم التعزير؛ ألن القاعدة العامة يف العقوبات الشرعية، أنه مىت انعدم نص يقضي ب         

.موجب للديةيقول علماء الشيعة إن قطع رأس ميت -1
".ومما انفردت به اإلمامية بأن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت املال:" قال السيد املرتضى يف االنتصار
".إن قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه، جيب فيه الدية كاملة لو كان حياً كان عليه مائة دينار دية اجلنني:"وقال شيخ الطائفة يف اخلالف

قطع رأس امليت احلر مائة دينار، ويف قطع جوارحه حبساب ديته، وكذا يف شجاحة وجراحة وال يورث وارثه منها شيئاً :" ق يف الشرائعوقال احملق
.01.ص،السابقية اهللا الشيخ حممد املؤمن، املرجعآ". بل تصرف يف وجوه القرب عليه
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احلد أو الدية أو الكفارة على الفعل، فإن هذا الفعل خيضع لعقوبة التعزير اليت يقصد ا العقوبـة عـن                    
.1اجلرمية اليت مل ترد فيها عقوبة من العقوبات املقدرة يف الشرع، فيفوض أمر تقديرها إىل اإلمام

امليت بتمزيق حلمه وكسر عظامه بغري غرض        إذا كان تشريح جثة   : " قال الشيخ محاين يف فتاواه    
صحيح وال ضرورة الزمة، فهو حرام يلزم فاعله إمث عظيم وعلى ويل األمر منع من أراده ومعاقبته عـن                   

تقييد عمليات التشريح دعت القوانني اللتزام مجلة        نوملثل ما سعت الشريعة اإلسالمية م     . 2"فعله بتعزيره 
. ية ردعاً ملخالفتها كما يليمن الشروط مقترنة جبزاءات جنائ

الفرع الثانـي
شروط تشريح جثة اإلنسان يف القانون وما توفره من محاية جنائية

لقد دفع اإلحساس املتعاظم لدى رجال القانون والباحثني يف جمال أخالقيات العلوم اإلحيائيـة              
ثله من انتهاك للحصانة اجلسمانية جلثة      املتمثلة يف تشريح اجلثث اآلدمية، وما مي       -خبطورة العمليات الطبية  

إىل القيام بتسليط األضواء على الشروط أو القيود القانونية اليت جيب توافرها، كيما حيفظ هلذه         -اإلنسان
.املمارسة الطبية مشروعيتها

ونظراً ملا تتضمنه هذه الشروط من محاية جلثة اإلنسان، حناول توجيه األنظار إىل ما توفره هـذه      
.الشروط من محاية

وما ميكن مالحظته من خالل استقراء النصوص القانونية والتعليمات اليت اشتملت عليها كتب 
) أوال(الطب الشرعي، أن هذه الشروط تنقسم إىل شروط موضوعية تتعلق مبوضوع التشريح ذاته  

.)ثالثاً(محاية جنائية ملا توفره من ). ثانيا(وشروط تدبريية مرعية يف مسار العملية التشرحيية 
الشروط املوضوعية لتشريح جثة اإلنسان يف القانون: أوالً

حىت ال تكون اجلثة عرضة للعبث دون دوافع جدية أحاطت التشريعات عملية التشريع بشروط              
ومن خالل استقراء هذه النصوص نالحـظ أن    . قانونية، موضوعية لتحقيق الغاية اليت شرعت من أجلها       

القانونية للتشريح اجلنـائي،     طمعظمها متيز بني الشروط اخلاصة بالتشريح التعليمي، والشرو        القوانني يف 
.والشروط القانونية للتشريح املرضي

I. الشروط القانونية للتشريح التعليمي
يعترب التشريح من قبيل التجارب العلمية اليت جيريها األطباء، وبالتايل جيب توفر شروط التجارب              

املقننة، وباألخص شرط املوافقة أو الرضا، ملا ميثله من أساس قانوين أو مربر قانوين إلباحة هـذه                 الطبية  

.109.ص،1987زهراء لإلعالم، ال، السيد صادق املهدي، العقوبات الشرعية، الطبعة األوىل-1
.436.ص،أمحد محاين، املرجع السابق-2
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إىل شرط التحقق من موت الشخص املراد تشرحيه جثته، وتوافر الغـرض العلمـي               ةالعمليات، باإلضاف 
.وعدم احلصول على اجلثث بواسطة بيع أو شراء

الرضا.1
جبسم اإلنسان إال برضاه، فيما عدا حاالت اإلسعاف اليت يكون فيها         من املعلوم ال جيوز املساس      

.وال بد أن يكون هذا الرضا حراً دون أي ضغط أو إكراه مادي أو معنوي. املصاب فاقد الوعي
ويقتضي ذلك أنه ال يعترب برضا احملبوس أو السجني أو أسرى احلرب، ألن هذا األمر يشكل قيداً        

كن بأي حال من األحوال للطبيب أن يستغين عن رضا صاحب اجلثة، ألا ليـست      ، فال مي  1على احلرية 
أداة بيده يفعل ا ما يشاء، إمنا هو إنسان له احلق يف سالمة جسمه، وذلك احلق يعـد مـن احلقـوق                 

.وينساق األمر كذلك إىل جثة اإلنسان. اللصيقة بشخصه ومن مصلحة اتمع
ويـتم  :"من قانون محاية الصحة وترقيتها على ما يلي        2-168ويف هذا السياق، نصت املادة    

مـن املـادة     3،  2تشريح اجلثث من أجل هدف علمي مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني            
ويف هذه احلالة جيوز االنتزاع إذا عرب املتـوىف أثنـاء    :" وتشري هذه األخرية بقوهلا   . من هذا القانون   164

لك، وإذا مل يعرب املتوىف أثناء حياته ال جيوز االنتزاع إال بعد موافقة أحد أعضاء األسرة                حياته على قبوله ذ   
األخ أو األخـت أو الـويل        -االبن أو البنـت    -الزوج أو الزوجة   –األب األم   : حسب الترتيب التايل  

".الشرعي إذا مل يكن للمتوىف أسرة
نص يف املادة    1976ديسمرب   22نسي الصادر يف    أما بالنسبة للقوانني املقارنة جند القانون الفر      

فيما يتعلق بإمكانية اقتطاع األعضاء ألهداف علمية من جثـة  " بأنه-سابفة الذكر -األوىل فقرة األوىل
مـن   72-671وهـو نفس ما أشارت إليه املادة       ". شخص مل يظهر أثناء حياته رفضه هلذا االقتطاع       

.السابق الذكر654-94قانون 
املتعــلق بأخذ األعضاء البشــرية للـسنة       22ن القوانني كذلك القانون التونسي رقم       وم

جيوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية عالجية أو علميـة مـا مل               :" بقوهلا 3يف املـادة    1991
".حتصل ممانعة من اهلالك يف حياته أو بعد وفاته من األشخاص كاملي األهلية

.27.ص،عبد احلميد إمساعيل األنصاري، املرجع السابق-1
2-  « Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant,
son refus d'un tel prélèvement.
Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il
est révocable à tout moment. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le
témoignage de sa famille ». Art 671-7. Loi n° 94-654.
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تشترط أن يفرغ الرضا يف قالب شكلي، يف شكل موافقة كتابية حيررهـا       غري أن بعض القوانني     
الشخص قبل وفاته، ويرجع اشتراط الشكلية يف املوافقة إىل التأكد من وجود الرضا حقيقة، خاصـة يف                 

103ومن بني هذه القوانني، القانون املصري اخلاص بتنظيم بنوك العيون،  رقم         . التجارب غري العالجية  
". ميكن احلصول على العيون من األشخاص الذين يوصون ا        :"منه 3حيث جاء يف املادة     1962لسنة  

جيـوز  " بقوهلـا 8املتعلق تنظيم زرع األعضاء البشرية يف املادة        2010لسنة   5والقانون املصري رقم    
". إذا كان امليت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة يف أية ورقة رمسية ...

علـى   164املـادة    1مل يشترط القانون اجلزائري يف قانون محاية الصحة وترقيتها بعد تعديل          و
شكالً معيناً ومن مث جيوز أن تكون املوافقة شفهية أو كتابية يف صورة إقرار كتايب أو وصـية، وتكـون    

وحيتـاج الرضـا إىل     . 2املوافقة ولو باإلشارة املتداولة عرفاً، أو باألحرى بكافة طرق التعبري عن اإلرادة           
.جيب أن يكون حرا، متبصراثشروط صحة حتقق فاعليته حي

أن يكـون الرضـا حـراً.أ
لكي يكون الرضا صحيحا جيب أن تكون إرادة الشخص حرة وخاليـة مـن عيـوب اإلرادة               

نية، إذا كالغلط واإلكراه والتدليس، اليت من شأا أن تعطل الرضا، وبالتايل ال يكون للرضا أي قيمة قانو        
نص املشرع اجلزائري من القانون سالف الذكر علـى هـذه           ا  ويف هذ . 3كان ضحية أحد هذه العيوب    

...".وخيضع التجريب للموافقة احلرة:"... بقوهلا2-168الصفة يف املادة 
وال يكفي أن يصدر الرضا دون ضغط أو إكراه أو وعد أو وعيد أو ديد، إمنا البد أن يكـون            

شخص يتمتع مبلكات عقلية سليمة، فسالمة امللكات العقلية تؤدي إىل القدرة على ذلـك               قد صدر من  
.4التصرف

أن املوافقة جاءت جمردة عن أي ضغط نفـسي أو     نويلزم جانب من الفقه فوق هذا، التحقق م       
.5انفعال عاطفي، ألن هذه العوامل من املتصور أن تؤثر على موافقة الشخص املراد تشريح جثته

هذا وإن مل تتوفر موافقة املتوىف، ومل يوجد ما يدل على اعتراضه، جيوز أن تصدر املوافقة مـن                  
أعضاء أسرته، وبعض التشريعات أجازت إيصاء القاصر جبثته بشروط معينة، فقد جاء املشرع الفرنسي              

توفني إال بعد اإلثبات الطيب والشرعي للوفاة ال جيوز انتزاع األنسجة واألعضاء من األشخاص امل:" كانت تنص على أنه164قبل تعديل املادة -1
حسب املقاييس العلمية اليت حيددها الوزير املكلف بالصحة ويف هذه احلالة جيوز االنتزاع بناءاً على املوافقة الكتابية للشخص املعين وهو على قيد 

".احلياة
.1990لسنة 35لرمسية العدد اجلريدة ا1990يونيو31يف 17-90: عدلت املادة مبوجب القانون رقم-2
.333.ص،مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم، املرجع السابق-3
.75.صاملرجع السابق،حممد محاد مرهج اهلييت، -4
.134.ص،مهند صالح أمحد فتحي العزة، املرجع السابق-5
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قاصـر  ينص على ذلك، حيث ميكن االقتطاع من جثـة ال          11يف املادة   1978مارس   31باملرسوم  
ألغراض علمية أو من عدمي األهلية، وخيضع ذلك ملوافقة ممثله الشرعي بالشكل الكتايب مث تـسجيلها يف                

.1سجل موجود هلذه الغاية يف كل املؤسسات الصحية املرخصة مبمارسة اقتطاع األعضاء
ـ 3املتعلق بتنظيم بنك العيون يف املادة     1962لسنة   103ونص القانون املصري رقم      2رة فق

.على جواز أخذ عيون القصر بشرط احلصول على إقرار كتايب من وليه
أما املشرع اجلزائري فرق بني موافقة فاقد األهلية و القاصر، فبالنسبة لفاقد األهلية يعطي موافقته     

افقة األب أو األم أو الويل الشرعي، أما القاصر يعطي املوافقة عنه األب أو الويل الشرعي إذا تعذرت مو                 
.األب

ومن التشريعات من تأخذ بنظام تأميم اجلثة، الذي يعترب اجلثة ملكاً للدولة تتصرف فيها كمـا                
تشاء ضمن إطار املصلحة العامة، فاجلثة ليست مملوكة للشخص أو ألسرته ألن حقوق اتمع جيب أن                

2.تكون هلا األولوية

الـذي  1947أكتوبر 20وزير الصحة يف ومن هذه التشريعات القانون الفرنسي حيث صدر  
جيوز لرئيس القسم يف املستشفيات العامة اليت يصدر ا قرار من الوزير مىت تراءى لـه أن                 " يقضي بأنه   

كاستثناء يف حالـة عـدم      " هناك مصلحة علمية أو عالجية، تلزم تشريح اجلثة أو استئصال أجزاء منها           
مقطـع  3يف املادة 23/8/1972بتاريخ 31السوري رقم وأخذ بذلك التشريع   . وجود عائلة املتوىف  

حاالت املوت نتيجة اإلعدام واملتوىف اهول الشخصية، أو إذا تقرر منح اجلثة ألغراض علمية،               4و   3
أو التأكد من اإلصابة مبرض وبائي، ونص على ذلك املشرع املصري يف قانون تنظيم بنوك العيون رقـم              

يف حالة احلصول على عيون قتلى احلوادث، واملنفذ فيهم          5و   4مقطع   2يف املادة    1962لسنة   103
ونعتقد أن نظلم تأميم اجلثث فيه نوع من االهانة للجثة، ويـذكرنا            . حكم اإلعدام وجمهويل الشخصية   

مبرحلة تأميم احملروقات يف اجلزائر، وبالتايل ال بد من مراعاة األصل وهو حرمة جثة اإلنسان، وال يـربر                  
.   ل إال مبراعاة الشرط املوضوعي وهو رضاء املتوىفالتدخ

أن يكون الرضا مستنرياً.ب
حىت يكون الرضا صحيحا وينتج آثاره القانونية بالنسبة لعملية التشريح، جيب أن يبصر الشخص         
بأبعاده، ومجيع املعلومات اليت من شأا أن جتعل الشخص يصدر موافقته على بينة من أمره، وذلك ببيان           

.اهلدف من التشريح، والطرق املستخدمة يف ذلك

.261.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-1
.275.ص،مد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابقحم-2
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من قانون محاية الـصحة وترقيتـها   168وقد أكد املشرع اجلزائري على هذا الشرط يف املادة  
".املنرية للشخص...خيضع التجريب للموافقة:"بقوهلا

ث وتقتضي هذه الصفة كذلك أن الشخص ميكن أن يرجع عن وصيته وتعترب كأن مل تكن، حي               
فيـستفاد  " تكون هذه املوافقة ضرورية يف كل حلظة      :" من ذات القانون على أنه     2-168نصت املادة   

.من هذا النص، أن املوافقة ميكن العدول عنها يف أي وقت
موت الشخص املراد تشريح جثته.2

الفقهيـة   طلقد سبق أن ذكرنا أن مسألة حتديد حلظة املوت كان حمل خالف كبري بني األوسا              
الشرعية وبني رجل القانون والطبيب، واختلف فيه بني معيارين، معيار تقليدي يعتمد يف حتديد حلظـة                

.ياملوت على التوقف النهائي للدورة الدموية واجلهاز التنفس
مث ظهر معيار آخر يعتمد على موت خاليا الدماغ، ويتم التحقق من ذك عن طريـق الرسـام                  

ت اإلشارات فيعين ذلك توقف خاليا املخ، وإن كان القلب والرئتان يعمالن    الكهربائي للمخ، فإذا انعدم   
. بواسطة اإلنعاش الصناعي

وفقاً للمعيار احلديث وظهور    وعليه فإن تشريح جثة اإلنسان ال ميكن قبل التوقف النهائي للمخ          
وسعه إلنقاذ املريض،   هذه العالمات واستمرارها مدة كافية، فعلى الطبيب قبل ذلك أن يبذل كل ما يف               

وال يتعني عليه تشريح اجلثة، ألنه إيذاء للحي أو إزهاق لروحه حبسب احلال، سواء كان ذلك للبحـث             
.عن مرض وبائي، أو البحث العلمي

توافر الغرض التعليمي أو العلمي.3
ية، يف التشريح التعليمي واملرضي يشترط القانون أن ترصد العمليات التشرحيية لغايات ضـرور            

ففي التشريح التعليمي البد أن يكون الغرض من حتليل وتـشريح جثـة             . دف إىل الفائدة االجتماعية   
اإلنسان هو تعليم طلبة الطب، حيث يعترب ذلك ضروريا ألجل تكوين أطباء املستقبل، ومن أجل تطوير                

ق األهـداف العلميـة     املرضي يقوم الطبيب بتشريح اجلثة لتحقي      حويف التشري . العلوم الطبية بشكل عام   
.واالجتماعية للكشف عن مرض وبائي يف املنطقة

من قانون محاية الصحة وترقيتها املعدلة على جواز تشريح          1مقطع   1-168لقد نصت املادة    
:" جثة اإلنسان يف اهلياكل اإلستشفائية بطلب من الطبيب املختص بغية األهداف العلمية، وذلك بقوهلـا         

:اجلثث يف اهلياكل اإلستشفائية بناء على ما يليميكن إجراء تشريح 
".طلب من الطبيب املختص قصد هدف علمي-
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عدم احلصول على اجلثث بواسطة بيع أو شراء.4
يلزم املشرع على الطبيب االمتثال لألصول العلمية واألخالق املهنية، ألن خمالفة األصول العلمية             

شريح، ومن أمثلتها كتمان السر وعدم إفشائه، إال إذا كـان           قد يؤدي إىل تفويت الغرض من القيام بالت       
جيـب  :" من القانون سالف الذكر بأنـه 2-162فلقد نصت املادة . من باب ضرورة البحث العلمي  

احترام املبادئ األخالقية والعلمية اليت حتكم املمارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على اإلنسان يف إطار               
".البحث العلمي

ومن بني األصول القانونية األخالقية، عدم احلصول على اجلثة املراد تشرحيها بواسطة معاوضـة              
كما أن صريورة اجلثة ضمن املعامالت  . مالية أو مقابل مايل؛ ألنه أمر خمالف للنظام العام واآلداب العامة          

ظهـور عـصابات االجتـار    إىل ما ميكن أن ينجر عنها مـن          ةاملالية مناف للكرامة اإلنسانية، باإلضاف    
باألعضاء، عن طريق السطو والقتل والتهديد واستخدام األطفال املعوقني كمصدر سهل حليويـة هـذه          

.1التجارة
الفقرة الثانيـة مـن قـانون        1-16لقد نصت القوانني على هذا الشرط، حيث جاءت املادة          

. 2"ميكن أن تكون حمالً حلق مـايل       اجلسد البشري، أعضاؤه ومكوناته ال    : " املدنـي الفرنسي تبني أنه   
أعضاؤه ومكوناته هذا وأن مجيع االتفاقيات اليت يكون الغرض منها منح قيمة للجسد البشري أو حىت

.  3من نفس القانون5-16تعد باطلة، كما تنض املادة 
وال " يف قانون محاية الصحة وترقيتها بقوهلا2-161اجلزائري على ذلك يف املادة نونص القانو

ونـص عليـه   ". جيوز أن يكون انتزاع األعضاء أو األنسجة البشرية وال زرعها موضوع معاملة ماليـة  
حتصل هذه البنوك على العيـون مـن        " القانون املصري املتعلق بتنظيم بنوك العيون يف املادة الثانية بقوهلا         

لسنة  5والقانون املصري رقم     ".عيون األشخاص الذين يوصون ا أو يتربعون ا        -1: املصادر التالية 
حيظر التعامل يف أي عضو من أعضاء جسم أو جزء منه أو أحد أنـسجته        " على أنه  6يف املادة    2010

".على سبيل البيع أو الشراء أو مبقابل أياً كانت طبيعته

.32.ص،عبد احلميد إمساعيل األنصاري، املرجع السابق-1
2 -« Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial »Art 16-1-
2.Loi civil,
3-« Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à
ses produits sont nulls ». Art 16-5.code civil,
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ن وينفصل هذا احلكم من االستثناء املتعلق مببدأ حظر التعامل يف جسم اإلنسان وجثته، فإذا كـا     
ال جيوز التعامل مع جسم اإلنسان حبسب األصل، فإن االستثناء جواز ذلك يف إطار اانية، واإلخـالل          

. بذلك يعترب انتهاك صريح حلرمة اجلثة
II.الشروط القانونية للتشريح اجلنائي

حيكم عمل الطبيب الشرعي القائم بتشريح اجلثث لغاية الكشف عن اجلرمية شروط قانونية جيب              
:رها وهيتواف
توافر الشبهة اجلنائية.1

عند االشتباه يف وجود جرمية، يقوم الطبيب الشرعي بتشريح اجلثث للتعرف ما أذا كانت الوفاة 
نتيجة اعتداء خبنق أو ضرب أو سم، ألن اجلثة تعترب يف هذه احلالة حاملة لألدلة اخلفية، فالبد من 

لى حصول اجلرمية، وينتهي البحث بنتيجة إثبات احلالة الكشف عليها، والبحث عن اإلمارات اليت تدل ع
.1اجلنائية للواقعة، أو إثبات حالة الوفاة بسبب عادي، أو باعتداء من الشخص نفسه

:وهناك حاالت ال ميكن إجراء التشريح فيها مطلقاً وهي
افهم أو  حاالت األشخاص الذين يدخلون املستشفيات العامة أو اخلصوصية، أو يدخلون إليها إلسع           .أ

لعالجهم من حالة مرضية، مزمنة أو مفاجئة، كذحبة صدرية أو إلجراء جراحة، بشرط أال تقـدم                
.شكوى من أقرباء املتوفني موضوعها اإلمهال الطيب يف العالج أو االشتباه يف الوفاة

.حالة السقوط من علو إذا دلت ظروف الواقعة أن احلادث قضاء وقدر.ب
.2ثعابني، وعقر الكالب وغريها من احليواناتحالة لدغ العقارب أو عض ال.ت
.3حالة سقوط طائرة بركاا واحتراقها، وأتت النريان عليها وتوفوا متأثرين بذلك.ث

ويالحظ أنه مىت أمكن القطع بسبب الوفاة من جمرد الكشف الظاهري كما هو يف حال احلوادث 
ن إصابات انقالب قطار سكة كاصطدام سيارة بأخرى ووفاة بعض الركاب نتيجة ما حدث م م
وكذلك احلال إذا مل يكشف . حديدية أو سقوط طائرة بركاا فإنه ال داعي للتشريح يف هذه احلاالت

التحقيق أو الكشف الظاهري عن وجوب شبهة جنائية، فال حمل إلجراء التشريح حىت ولو قرر الطبيب 
ال موجب له وبالتايل ال بد من اإلسراع يف دفن الشرعي أنه ال يستطيع معرفة الوفاة إال بالتشريح، ألنه 

.اجلثة خشية التعفن

.227.ص،مسرية عايد الديات، املرجع السابق-1
.42.صالنشر،ر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ال توجد سنة حممد أمحد عابدين، األدلة الفنية للرباءة واإلدانة يف املواد اجلنائية، دار الفك-2
.43.ص،نفس املرجع-3
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وبالعكس من هذا هناك حاالت يتعني فيها إجراء التشريح بشكل إلزامي وهذه احلاالت تتمثـل      
:يف
o حاالت املتوفني يف حادث جنائي، سواء أكانت اجلرمية عمدية أو غري عمدية، إال إذا أمكن يف احلالة

، كما هو احلال يف حوادث الغرق أو اصطدام 1طع بسبب الوفاة من جمرد الكشف الظاهرياألخرية الق
.سيارة بأخرى

o احلاالت اليت يعثر فيها على جثث طافية على سطح البحر أو النهر سواء أكانت جمهولة الشخصية أم
إذا تبني أن يف معلومة، خصوصا إذا كان املتوىف مرتديا مالبسه كاملة، وذلك ملعرفة سب الوفاة، إال

.السقوط أو الغرق مالبسات أو ظروف تؤكد بأن احلادث قضاء وقدر
o مجيع احلاالت اليت يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف عن اجلثة ظاهرياً وجود شبهة جنائية يف

.2الوفاة
صفة الطبيب الشرعي.2

ت القضائية املختصة، بل البد ليس كل طبيب ميكنه القيام بتشريح اجلثة وتقدمي اخلربة إىل اجلها
أن يكون معيناً من طرف السلطة القضائية، وإن كان مبدئيا ميكن للجهة القضائية أن تسخر كل طبيب 
مؤهل ملمارسة املهنة، وخاصة يف احلاالت اإلستعجالية، أو يف غياب الطبيب الشرعي املقيد لدى هذه 

:على شروط وهي207صحة وترقيتها يف املادة ويف القانون اجلزائري، نص قانون محاية ال. اجلهات
أن يكون الشخص طبيبا أو جراحاً لألسنان أو صيدلياً خمتصاً يف الطب الشرعي، ولكـن هـذا        ·

الشرط يرد عليه استثناء يف حالة عدم وجود طبيب شرعي خمتص، فيمكن أن تسند املهمـة إىل                 
مهمة اخلـربة الطبيـة بطريـق        طبيب أو جراح أسنان عادي يف حدود اختصاصه، وتسند إليه         

.الكتابة

: قبل تشريح اجلثة على الطبيب أن يقوم بالفحص الظاهري للجثة، فيتبع اخلطوات التالية-1
.فحص مالبس اين عليه املتويف-أ

املوجودة باجلسد، ألن الشعر قد حيجب عالمات أو فحص جلد املتويف، وقد يتطلب ذلك قص الشعر مثالً لبيان مكان اإلصابات-ب
.إصابات موجودة باجللد

.فحص ظاهر اجلثة-ج
.وصف حالة اجلثة من حيث البيان اجلثماين-د
- 156.ص،1998، عبد العزيز سليم، دحض األدلة الفنية، النشر الذهيب للطباعة، القاهرة، مصر. تشريح اجلثة بطريقة تدرجية-ه

157-158.
.42:ص،سابقالرجع املعابدين، حممد أمحد-2
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أن يكون من بني اخلرباء الواردة أمسائهم يف اجلدول املعد سنويا من قبل الس الوطين لـآلداب              ·
.الطبية

، حيث تتحقق حالة القـصور إذا كانـت         1ويشترط كذلك أال يكون الطبيب يف حالة قصور       ·
ية عن التقنيات الطبية، وأال يكـون       اختصاصه، أو أجنب   ناملسائل املطروحة عليه ال تدخل ضم     

.الشخص املراد تشريح حثته من أقارب الطبيب
ويالحظ أن شرط صفة الطبيب الشرعي هو شرط عام يف كل التدخالت الطبية وقد أشرنا سابقاً                

وبالتايل ال ميكن   . إىل أن هذا الشرط هو األساس القانوين للممارسة العمل الطيب، وهو الشرط الشكلي            
. التشريح اجلنائي إال ملن خوله القانون ذلكإجراء 

الطلب من اجلهات املختصة.3
تتمتع اجلثة باحلماية الكاملة عن طريق حترمي العبث ا ومتزيقها لغرض من األغراض، ويف صورة 
التحقيق اجلنائي ال جيوز ألي شخص أن يتعرض للجثة بأي عمل مهما كانت درجة قرابته، فإذا اقتضى 

مسألة فنية لتحديد سبب الوفاة يتم اللجوء إىل اخلربة القضائية عن طريق تشريح اجلثة، ولكن األمر يف
ال ميكن ذلك إال بتكليف من اجلهات اليت خوهلا القانون سلطة انتداب اخلرباء، والبد أن يكون طلب 

ات يف جمال التشريح صادراً عن النيابة العامة بناء على ما خيوهلا القانون من صالحيات واختصاص
.2التحقيق

كما جيوز لقاضي التحقيق أن يأمر بندب خبري أو أكثر إلبداء رأيه يف مسألة فنية، إما من تلقاء 
وجيوز لضابط الشرطة القضائية أن يندب . 3نفسه، أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد اخلصوم

49، وذلك تطبيقاً لنص املادة 4ما عليه من أثاراألطباء واخلرباء لفحص جسم املتهم أو اين عليه لبيان
إذا اقتضى األمر إجراء معاينات ال ميكن تأخريها :" من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري بقوهلا

". فلضابط الشرطة القضائية أن يستعني بأشخاص مؤهلني لذلك

يف احلقيقة أن الطبيب جمرب على االمتثال للتكليف القضائي بأداء خربة كأصل عام، ما عدا بعض االستثناءات يف احلالة القوة القاهرة اليت يكون -1
بة، وكونه الطبيب املعاجل، ومهما يكن فإن فيها الطبيب مريضا، ويثبت ذلك بشهادة طبية، ويف حالة الغياب الطارئ، ويف حالة التعارض كالقرا
-10.ص،حيىي بن لعلى، املرجع السابق. إجبار الطبيب وإرغامه على القيام باملهمة ال ميارس إال بصفة استثنائيـة،  كما يف احلاالت االستعجالية

11.
، 1982ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، ة الثانيةإسحاق إبراهيم منصور، املبادئ األساسية يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، الطبع-2

.138.ص
.من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري143املادة - 3
.70.صاملرجع السابق،إسحاق إبراهيم منصور، املبادئ األساسية يف اإلجراءات اجلزائية اجلزائري، -4
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تلقاء نفسها، أو بناءاً علـى       كما ميكن ألي جهة قضائية تتوىل التحقيق احلق يف تعيني خبري من           
.1طلب النيابة العامة أو اخلصوم

III. الشروط القانونية للتشريح املرضي
إن التحقق من أسباب الوفيات اليت حتدث دون معرفة مسبباا، تقتضي تشريح بعض اجلثث اليت         

ضاء علـى هـذه     كانت حمل اإلصابة بأمراض وبائية حمتملة للقيام بإجراءات كفيلة حلفظ الصحة، والق           
.األمراض قبل استفحاهلا

إنه التشريح املرضي، فإذا كانت مدى شرعية هذا النوع من العمليـات واضـحة يف اجلانـب        
القانوين، إال أن البحث عن شروط هذا النوع من التشريح يثري صعوبة، خصوصاً ما تعلق بشرط املوافقة                 

.ية التشخيصية، أو لغرض التشريح املرضيمن امليت وذويه للقيام بتشريح جثته لألغراض الطب
يف دولة قطر رغم الفتاوى الفقهية اليت جتيز التشريح، إال أن املمارسة العملية لدى العـاملني يف                 
اال الطيب اصطدمت مبعارضة ذوي املتوفني، نظراً الحتجاج األهايل بعدم قانونية مثل هذا اإلجـراء،               

جييز للمختصني تشريح جثث املوتى دون الرجـوع إىل          عصدار تشري فسعت وزارة الصحة العامة إىل إ     
.2ذوي املتوىف ملعرفة سبب الوفاة يف احلاالت اليت ال ميكن فيها التوصل إىل هذه األسباب إال بالتشريح

بأن اقتطاع األعضاء الذي 9-671سابق الذكر يف املادة    654-94نص قانون الفرنسي رقم     
سباب الوفاة، أي الذي يهدف إلجراء التشريح السريري، تستبعد فيه موافقـة            البحث عن أ   يهدف إىل 

املتوىف أو أقربائه الذين ال تتجاوز درجة قرابتهم الدرجة الثالثة، واستثناء من ذلك عدم االعتداد باعتراض           
.3األقرباء، إذا كان التشريح أو االقتطاع بغرض التأكد من اإلصابة مبرض وبائي

بدو تغليب املصلحة العامة املتمثلة يف القضاء على األمراض الوبائية لـضمان صـحة              ومن هنا ي  
.اتمع

أما بالنسبة للقانون اجلزائري، فاألمر حيتاج إىل توضيح، فاملشرع ذكر أن التـشريح للغـرض               
م به الطبيب العلمي جيب توافر الرضا أو املوافقة كأهم شرط، إال أنه جيب أن نبني بأن التشريح الذي يقو      

:املعاجل عند وفاة املريض ينقسم إىل نوعني

.ئريمن قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزا143املادة - 1
.02.ص،السابقطارق صالح الدين حممد، املرجع-2

3- « Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du
décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa
famille.
Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité
parentale.
La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès ».Art 671-9, Loi 49-
654



جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                        التدخل الطيب احلديث على 

451

تشريح لغاية البحث العلمي احملض، وهو الذي يشترط فيه القانون املوافقة محاية حلقـوق امليـت                .1
.وأقربائه على جثته، ويدخل ضمن هذا التشريح التعليمي لطلبة الطب

راً لظهور وفيات مفاجئة ومماثلة،     تشريح لغرض البحث العلمي العملي للبحث عن أسباب الوفاة نظ         .2
ومـا ميكـن    . حيث يثور الشك بانتشار مرض وبائي، فإن هذا النوع نرى أنه ال يشترط فيه املوافقـة               

:اشتراطه يف هذا الصدد هو ما يلي
توافر ضرورة التشريح املرضي، حيث جيب أن يكون هناك شك بانتشار أمراض وبائيـة ألخـذ              -أ

.االحتياطات الطبية
اجلهات املختصة كما هو احلال يف قطر إذ يكون التشريح يف هذه احلالة بقـرار مـن            الطلب من -ب

.1الوزير بعد أخذ إذن احملكمة، وأن يقوم به طبيب استشاري يف أمراض األنسجة
الشروط التدبيـرية لتشريح جثة اإلنسان يف القانون: ثانياً

ة تدابري يف إطار الطب الشرعي، لـضمان        يف مسار العملية التشرحيية جلثة اإلنسان ينبغي مراعا       
وقـد  . السري احلسن للعملية التشرحيية، واحترام جثة اإلنسان بالقدر الالزم الذي تتطلبه ضرورة التشريح    

أصدرت النيابة العامة املصرية تعليمات ملصلحة الطب الشرعي، وتعترب هذه التعليمات دسـتورا لعمـل         
:التدابري تنقسم إىل ثالثة أقسام نبينها يف النقاط التاليةوما يالحظ أن هذه. األطباء الشرعيني

I.التدابري املتخذة قبل إجراء التشريح
يسبق إجراء تشريح اجلثة االستعراف عليها قبل استخراجها، مث القيام بالفحص الظاهري قبـل              

.تشرحيها
االستعراف على اجلثة.1

قل اجلثة، إال أنه يستحسن التحقـق مـن   وهو أول مراحل الفحص اخلارجي، ويتم عادة عند ن        
.2األمر مرة أخرى عند إجناز املهمة

إنه من صميم عمل الطبيب الشرعي التعرف على املوتى اهولني، فقد تكون هنـاك جثـث                 
طازجة وحمتفظة بكل املظاهر املميزة هلا، وقد تكون اجلثث متعفنة ضاعت بعض مميزاا، وقـد تكـون               

الء، كما يف حالة اجلثث املتقطعة األوصال، اليت ميكن العثور عليها يف منبع مائي على               اجلثة عبارة عن أش   
فترات متعاقبة، أو تكون متناثرة أو مشوهة يف شالل، أو يف قفف مرمية يف مناطق مهجورة، حيث جيب            

.01.ص،السابقطارق صالح الدين حممد، املرجع-1
.81.ص،حيىي بن لعلى، املرجع السابق-2
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على الطبيب إعادة تكوين اجلثة، وميكن أن تكون اجلثة عبارة عن عظـام ملخلفـات جثـث املـوتى                   
1هولنيا.

استخراج اجلثث .2
وهي احلالة اليت تكون فيها اجلثث قد دفنت، فعلى أعضاء النيابة العامة أو مندوبيهم أن يطلبـوا              
استخراج اجلثث، حيث يقتصر ذلك على أمر من النيابة العامة أو احملاكم بعد أخذ رأي الطبيب الشرعي                 

.2وموافقته
حيث  -فحص علم السالالت   -"ص األنتروبولوجي الفح"وتفحص اجلثة ويسمى هذا الفحص      

:يعطى أكرب قدر وعناية لإلجابة عن األسئلة التالية
هل البقايا البشرية ؟-
هل البقايا لشخص واحد أم لعدة أشخاص ؟-
، وبنيته ؟)أمين أوأيسر(ماذا كان جنس املتوىف، وعنصره وقامته، ووزن جسمه ويدويته -
ه شذوذ يف اهليكل العظمي ميكن أن تساعد علـى حتديـد            هل هناك أية خواص طبيعية أو أوج      -

3هوية املتوىف حتديداً قاطعاً ؟

وما جيدر ذكره يف هذا الصدد، أن استخراج اجلثث يصري بكيفية حمترمة، وأثناء محلها إذا كانت              
رهـة  ، ويلزم تركها يف اهلواء املطلق ب      4اجلثة متعفنة أو متحللة يستحسن إخراجها من القرب على حصرية         

لتخفيف الروائح املنبعثة منها، وميكن استعمال املطهرات إذا شاء الطبيب، اللهم إذا كان الشك يف الوفاة                
.5نتيجة للتسمم

يف احلالة اليت تكون اجلثث حمافظة على مميزاا، ميكن وضعها يف كيس للجثث أو ما يقوم مقام                 
ثة يف مكان بارد ومأمون ال يدع جماالً للعبث ا ذلك، وحيتفظ بالكيس بعد إخراج اجلثة منه، وحتفظ اجل  

.6وبأدلتها اإلثباتية

.64-63.ص،عبد احلميد املنشاوي، املرجع السابق-1
.134.ص،2002،عبد احلكم فودة، املوسوعة اجلنائية احلديثة، الد الثاين، دار الفكر والقانون، دار املنصورة-2
.136-135.ص،2000دار الثقافة، الدار العلمية، ةمكتب، بري، الطب الشرعي القضائي، الطبعة األوىلجالل اجلا-3
.451.ص،مدحية فؤاد اخلضري، أمحد بسيوين أبو الروس، املرجع السابق-4
.41.ص،عبد احلميد املنشاوي، املرجع السابق-5
.104.ص،جالل اجلابري، املرجع السابق-6
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الفحص الظاهري للجثة.3
إذا كان التشريح لغرض الطب الشرعي من حيث شرعيته ال يشترط املوافقـة أو الرضـا مـن       

اإلنسان لذات  صاحب اجلثة أو ألسرته، نظراً للمصلحة العامة املتمثلة يف حتقيق العدالة، فإن تشريح جثة               
الغرض، ال يسوغ للمشرح إال إذا كان الفحص الظاهري ال ميكّن من حتديد سـبب الوفـاة ومعرفـة             

.مالبساا
II.التدابري املتخذة أثناء إجراء التشريح

من أهم إجراءات التشريح أثناء القيام بالعملية التشرحيية ، التدرج يف عمليـة التـشريح فيبـدأ      
ن ما يكون بأنسجة الفروة من تكدمات وتبيني حالة السجايا، وحالة أنسجة            بتشريح الرأس، والبحث ع   

املخ اإلصابية واملرضية، وعظام الرأس ووصف ما به من كسور، والبدء بتشريح الرأس ال يسمح بظهور                
عالمات مضللة بأنسجة العنق، مث حبث إصابات الرقبة، وفحص الصدر والـبطن، ومجيـع إصـابات                

.1اجلسم
يد أن نفصل يف هذه األمور الفنية، ولكن من خالل مسار العملية التشرحيية يتبني أن هناك            وال نر 

ا، وتتمثـل هـذه التـدابري    ءتدابري ينبغي مراعاا لتشريح اجلثة، توحي بضرورة احترام اجلثة واالعتنا        
.باإلسراع يف عملية الفحص، وعدم القيام بأي تشويه غري ضروري

فحصاإلسراع يف عملية ال.1
يتعني على الطبيب املشرح فحص اجلثة بأسرع ما ميكن، خصوصاً يف فصل الصيف، حـىت ال                

.2تؤثر التغريات اليت تطرأ على اجلثة، وبالتايل متزق اجلثة دون حتقيق الغاية
عدم القيام بأي تشويه غري ضروري.2

عية، فينبغي التقيد حبسب ما     ومرد هذا التدبري أن التشريح دفعت إليه الضرورة واملصلحة االجتما         
اقتضته هذه الضرورة، وما تتحقق به الغاية، فيكتفي الطبيب باألماكن املعينة دون غريها وخاصة الوجه،               

.كما جيب أن تكون القطوع من اجللد بالقدر املطلوب للوصول إىل النتيجة
األحـشاء امللتـصقة    ويتعني على الطبيب أيضاً أال يستعمل العنف أو الشدة مثالً يف ختلـيص              

ببعضها، وجيب االمتناع عن الضغط والتناوب والتبادل بشدة، حىت ال يؤثر ذلك على بعض العالمـات               
.3املرضية

.158.ص،عزيز سليم، املرجع السابقعبد ال-1
.129.ص،عبد احلكم فودة، حسني الرضريي، املرجع السابق-2
.1047.ص،عبد احلميد املنشاوي، املرجع السابق-3
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III.اء التشريحالتدابري املتخذة بعد إ
من التدابري املعتمدة بعد إاء العملية التشرحيية، خياطة اجلثة ونظافتها مث إرجاعهـا إىل القـرب،                

.رير الصفة التشرحييةوكتابة تق
خياطة اجلثة.1

بعد انتهاء الطبيب من التشريح يقوم خبياطة اجلثة خياطة جيدة، حىت ال ينفذ منـها الـسوائل                 
.1كالدم، ولكي ترجع إىل شكلها قبل التشريح

ويعترب هذا األمر التزاما قانونيا، حبيث جيب على األطباء ترميم اجلسم بعد تشرحيه يف حالة أخذ                
ويكتسب هذا اإلجراء طابعا اجتماعيا ودينيا، وال يعترب احتراما         . األعضاء منه لغايات علمية أو عالجية     

ويف هـذا نـص   . للجثة فحسب، بل كذلك ألسرة املتوىف اليت قد تستاء من رؤية فقيدهم ذه الصورة         
ن يقومـون  أنه يلزم على األطبـاء الـذي    1994جويلية   29الصادر يف    654-94القانون الفرنسي   

.2باقتطاع األعضاء من الشخص امليت التأكد من الترميم احلسن واحملتشم للجسد
وهناك حاالت جيب على الطبيب، كحاالت االشتباه يف حصول التسمم من الطعام الفاسد، أن              

والكبد يأخذ خالف األجزاء املعتاد أخذها لبحثها من السموم مبعامل املصلحة جزءاً من املعدة وحمتوياا               
والطحال، وقطرميزات منفصلة، وجيب حفظ القطع التشرحيية بشكل طبيعي، وعند خياطة اجلثة جيب أن       

.3ترجع هذه األعضاء إىل اجلثة بعد االنتهاء
وبعد خياطة اجلثة جيب تنظيفها حىت يزول ما تعلق ا عند التشريح، كالدماء ومجيع الـسوائل                

4.الطبيعيةاخلارجة منها لتعود إىل صورا 

إرجاع اجلثة إىل القرب.2
يتوجب يف هذه احلالة على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن اجلثة يف أقرب وقت مستطاع، حىت ال                 
يتأخر دفنها من غري مربر، ومن أجل ذلك عليهم أن يشفعوا أمر ندب الطبيب بتصريح بالدفن بعد إمتام                  

.5التشريح

.452.ص،مدحية فؤاد اخلضري، أمحد بسيوين أبو الروس، املرجع السابق-1
2- « Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la
restauration décente de son corps ». Art. L 671-11, Loi N°: L94-654

.1049.ص،عبد احلميد املنشاوي، املرجع السابق-3
.452.ص،سابقالرجع املمدحية فؤاد اخلضري، أمحد بسيوين أبو الروس، -4
.464.صنفس املرجع،-5
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كتابة تقرير الصفة التشرحيية.3
يقوم الطبيب الشرعي بصفته نائباً عن مصلحة الطب الشرعي، وكأحد األجهزة التابعة لـوزارة             

.1العدل بكتابة التقرير الطيب، يف القضية أو الدعوى املنتدبة لعمل اخلربة الطبية، كما يف قضايا القتل
ما توفره هذه الشروط من محاية جنائية: ثالثاً

القانونية لكل أنواع التشريح، يتعني علينا عرض ما تـوفره هـذه             بعد أن تعرضنا إىل الشروط    
.الشروط من محاية جنائية

احلقيقة أن هذه الشروط املنصوص عليها يف القوانني، توفر قدرا من احلماية اجلنائية، ذلك أنه ال                
ذه الشروط يعرض   كما أن اإلخالل    . ميكن تشريح جثة اإلنسان إال بااللتزام بالشروط احملددة بالقانون        

اجلزائية، وخصوصا ما تعلق منها بشرط الرضا يف التشريح لغاية البحث العلمي أو              ةاألطباء إىل املسؤولي  
.التشريح التعليمي، وشرط اانية يف احلصول على اجلثث أو األعضاء من اجلثة لنفس الغاية

حترام الواجب جلسم اإلنسان ال     من القانون املدين الفرنسي أن اال      1-1-16لقد أشارت املادة    
فينبغي أن يعامل رفات املوتى، مبا يف ذلك رماد جثته الذي أسـفر عـن حرقهـا،                . يتوقف مع املوت  
.2باحترام وكرامة

من ذات القانون للقاضي صالحية استخدام مجيع الوسائل ملنع       2-16ومن جهتها أعطت املادة     
.3املساس غري املشروع على اجلسد البشري

على أن االعتداء علـى جـسم        2-1272ولقد نص قانون الصحة العامة الفرنسي يف املادة         
اإلنسان املتوىف باستعمال جثته لألغراض العلمية دون احترام شرط املوافقة املنصوص علـي يف املـادة                

. أورو100000سنوات والغرامة 7يعاقب عليه باحلبس -سابقة الذكر -الفقرة الثانية 1231-2
منه علـى أن  16املتعلق بأخذ األعضاء يف املادة 1991لسنة 22ونص القانون التونسي رقم  

تشريح اجلثة وأخذ األعضاء منها لغايات علمية، ال بد من توافر املوافقة الصادرة من املتوىف أو أسـرته،                  
1000طية تتراوح بني وكل خمالفة هلذا الشرط يؤدي إىل العقوبة بالسجن من عام إىل مخسة أعوام، وخب      

.دينار2000دينار و 

.151.ص،عبد العزيز سعد، املرجع السابق-1
2- «Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les
cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traits avec respect, dignité et décence ».Art
16-1-1, code civil.
3 « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain
ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort ». Art
16-2, code civil.
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املتعلق بزراعة األعضاء يف املادة      1999أوت   25الصادر   16.98ونص القانون املغريب رقم     
إىل  30000منه على أنه بأنه يعاقب باحلبس مدة سنتني إىل مخـس سـنوات وبغرامـة مـن                   36

اليت يكون اهلدف منها حتديد سـبب     درهم كل من أخذ أعضاء املتوىف ألغراض علمية غري         300000
الوفاة دون موافقة الشخص املتوىف، أو رغم اعتراض األشخاص من أسرة املتوىف الذين حـددم املـادة     

.من ذات القانون أو دون ترخيص من املمثل القانوين للمتوىف القاصر أو فاقد األهلية16
أن أخذ اجلثة وتشرحيها لغاية علمية وتعليمية       على   480ونص قانون العقوبات اللبناين يف املادة       

يعاقـب بالغرامـة مـن    :"دون موافقة من له احلق يف املوافقة يعرض الفاعل إىل العقوبة اجلنائية بقوهلـا  
".لرية واحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتني500000إىل 50000

نسي املغربـي يف جترميه وسد الطـرق أمـام   ومن خالل هذه النصوص يتبني جدية القانون الفر  
االنتهاكات القانونية للجثة وذلك بتشريح اجلثة دون املوافقة املسبقة من امليت وذلك برصد عقوبـات               
تبدو مالئمة بالنظر خلطورة الظاهرة اإلجرامية، على عكس املشرع اللبناين حيث يتبني أن هذه العقوبات              

. م واخلاص وحتقيق أغراض اجلزاء اجلزائيبسيطة ال تكفي لتحقيق الردع العا
أما بالنسبة خلرق قاعدة اانية يف احلصول على اجلثث قصد تـشرحيها ألهـداف علميـة، أو            
احلصول على اجلثث بطريق البيع أو الشراء، فلقد استنكرت هذه العمليات القوانني بأمجلها؛ ألا تتناىف               

تكتف حبظر أن تكون اجلثة من األشـياء الـيت تـدخل ضـمن          مع النظام العام واألخالق العامة، ومل     
املعامالت التجارية، بل حرمت كل ما يدعو إىل هذا عن طريق اإلعالنات التجاريـة، كـذا فرضـت         

.عقوبات جنائية لدحض هذه الظاهرة
وقانون العقوبات يف املادة     2فقرة   1-1272ففي فرنسا نص قانون الصحة الفرنسي يف املادة         

.1أورو100000على خرق مبدأ اانية وعاقب عليه باحلبس من سبع سنوات والغرامة 511-2
ونص القانون التونسي املتعلق بأخذ األعضاء سابق الذكر على خرق مبدأ اانيـة يف أخـذ أو            
تشريح اجلثة ألهداف علمية، وعاقب على ذلك بالسجن من عامني إىل مخسة أعوام، وخبطية تتراوح بني             

.من القانون اجلنائي221اليت حتيل إىل الفصل 17دينار يف املادة 5000دينار و2000

1-« Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le
paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa
provient d'un pays étranger. " Art L1272-1. Code de la santé ;Art 511-2  code pénale.
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من قانون املتعلق بزراعة األعضاء على أن احلصول  30نص القانون املغريب سابق الذكر يف املادة        
احلبس مـن   على األعضاء لتشرحيها بواسطة البيع أو الشراء، يكون جرمية يعاقب عليها القانون بعقوبة              

. درهم100000إىل 50000سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 
أما بالنسبة للقانون اجلزائري فإنه مل ينص على نصوص خاصة جزائية تتعلق مبخالفة الـضوابط               
القانونية لتشريح جثة اإلنسان لألغراض املختلفة، ورغم أنه نص على أحكام جزائية خاصـة مبخالفـة                

قة  بنقل وزرع األعضاء يف قانون العقوبات، إال أنه ال ميكن إعماهلا إال إذا كان متعلقـة                  األحكام املتعل 
بعضو مراد تشرحيه ألغراض علمية أو عالجية، ويف ذلك تطبيق ملبدأ الشرعية الذي يقوم على التفـسري                 

واملعنونـة   لذا يتعني الرجوع إىل النصوص اجلزائية العامة يف قانون العقوبـات،          . الضيق وحظر القياس  
وحنن من جانبنا   . السابقة الذكر  154إىل   150باجلرائم املتعلقة باملدافن وحبرمة املوتى وهي املواد من         

ال نؤيد الركون إىل القواعد العامة يف قانون العقوبات إلصباغ محاية جنائية على اجلثة يف خمالفة الضوابط        
:القانونية للتشريح لذا يتعني على املشرع ما يلي

ستكمال أحكام التشريح يف قانون محاية الصحة وترقيتها بشيء من التفصيل ببيـان خمتلـف               ا.1
.أنواعه وشرائطه

إضافة أحكام جزائية ملخالفة ضوابط أو شروط التشريح، بتجرمي القيام بالتشريح يف غري املوافقة              .2
.وشروطها، أو جمافاة األغراض املشروعة للتشريح العلمية والعالجية

ة صور احلصول على اجلثث البشرية عم طرق البيع وسد طرق املتاجرة ا، ومنع كافة               جترمي كاف .3
.سائل الدعاية واإلشهار الرامية لذلك، وقطع الطريق أما السماسرة وكافة أعمال الوساطة

فرض العقوبات التكميلية تستهدف حرمان القائم ذه العمليات يف غري ما أجازه القانون مـن               .4
.املهين املرتبط باجلرميةمزاولة النشاط 

.   توقيع العقوبة على األشخاص املعنوية حال مسامهتهم وفقاً للقواعد العامة لألشخاص املعنوية.5
ويف إطار محاية اجلثة من التدخالت الطبية مل تقتصر هذه التدخالت علـى حـدود التـشريح                 

ألعضاء منها بغرض زرعهـا     إلغراض مشروعية بل أصبحت اجلثة مرتعاً لتدخالت طبية أخرى كنقل ا          
وعليه ينبغي دراسة هذا الشأن الطيب مبا يفرزه من مشكالت قانونية           . لألحياء ملا توفره من أمل يف حلياة      

.يف إطار نطاق احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان
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املبحث الثانـي
جثـة اإلنسان مـن نقـل األعضــاء 

وأثره على نطاق احلماية اجلنائية
عمليات الطبية اليت أطاحت بأعىت املبادئ القانونية واألخالقية، وهي حصانة اجلسم البشري من ال

أو املعصومية اجلسدية، تلك املتعلقة بنقل األعضاء من جثة اإلنسان، اليت أدت إىل حتول مادة وخملفات 
كثر فاعلية يف اجلسم البشري إىل وسيلة عالجية، حيث جتاوز الطب دوره التقليدي يف العالج وأصبح أ

خصوصاً من األمراض . عالج األمراض املزمنة واملستعصية، وغدا قادراً على إنقاذ البشر من املوت احملقق
:املنتشرة وبنسب عالية

ويوجد ما مسى . 1ونسبته مرتفعة لعدة أسباب من بينها انتشار مرض البلهارسيا: الفشل الكلوي.1
ت مرتني أو ثالثة يف األسبوع وتشري اإلحصائيات بالغسيل الكلوي حيث جيلس املريض سبع ساعا

يستطيعون اإلنتاج %25من هؤالء املرضى يتوفون يف السنة األوىل من الغسيل، و%50أن 
.والباقي ال يستطيع اإلنتاج

نتيجة انتشار مرض البلهارسيا، وااللتهابات الفريوسية اليت تصيب الكبد وتؤدي إىل : الفشل الكبدي.2
.تليفه وفشله

مراض القلب، فيوجد روماتيزم القلب، وهو يؤدي إىل ضعف عضلة القلب، ومرض شرايني القلب أ.3
. 2ةنتيجة التدخني وتلوث البيئ

لقد توجهت األنظار بالدرجة األوىل إىل جثة اإلنسان كمصدر ومستودع لعملية نقل األعضاء 
شكاليات اليت تعترض هذه العمليات البشرية، على اعتبار أن االستئصال من جثة اإلنسان ال يثري ذات اإل

مريض بالقصور الكلوي 7000رئيس اجلمعية اجلزائرية ألمراض تصفية وزرع الكلى أن أكثر من " ن الطاهراري" يف اجلزائر أكد الربوفسور -1
منهم هلم متربع من عائالم، وأوضح الربوفسور أن احتياجات اجلزائر السنوية فيما خيص زرع %20ينتظرون زرعا للكلى، مضيفا أن أقل من 

.كلية سنويا100ًكلية، بينما ال تتعدى العدد املزروع منها 500الكلى تقدر بـ
رئيس مصلحة األمراض الكلى مبستشفى بين مسوس، " بن عباجي" دوة صحفية مع الربوفسور ن" ريان الطاهر" ولقد نشط الربوفسور

بغرض حتسيس الرأي العام بأمهية التربع بالكلى، نظراً لوجود قائمة طويلة للمحتاجني لزرع " فورم ااهد" ب2011أكتوبر 16يوم األحد 
يف %90التربع بكلية وسط اتمع اجلزائري من امليت إىل شخص حي بلغت وعن ذلك أوضح الربوفسور ريان أن نسبة رفض فكرة . الكلى

كلى 8يف فرنسا، حيث أن عائالت الشخص املتوىف ترفض فكرة التربع بأعضاء فقيدها، ولقد مت زرع 30%يف تونس و %70حني بلغت 
ما أدى إىل تزايد عدد طاليب عملية زرع %99بة سنة، ليبقى التربع حمصورا من شخص حي إىل آخر حي بنس26فقط من ميت إىل حي طوال 

بورويلة، اجلزائر تعرف . ص. شخص حيتاج  لزرع الكلية7000إىل 3000كلية، والذين تضاعف عددهم يف ظرف عشر سنوات مرتفعاً من 
6508العدد 2011أكتوبر 17نني آالف مريض يف حاجة لزرع الكلى، مقال نشر جبريدة اخلرب ليوم االث7نقصا ملحوظا يف التربع باألعضاء، 

.24.السنة الواحد والعشرون، ص
.15.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص-2
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ومنه فإن نقل األعضاء من جثة اإلنسان يتميز مبميزات ختتلف عن . حال نقل العضو من إنسان حي
.النقل من األحياء

كذلك تربز الصعوبة يف ارتباط هذه العمليات مبدى حق الشخص على جثته، وكذلك حق أسرته 
و احلقوق مع متطلبات العلم وخدمة اإلنسانية، ال سيما من بعده، وأيضا مدى تعارض تلك الرغبات أ

. أن التشريعات اجلنائية قررت محاية اجلسم البشري، إذ هو الوعاء املادي واملعنوي الذي ينتهي بوفاة
كما أن املتوىف تنقطع أعماله وتتوقف تصرفاته، والقانون يعترب اإلنسان مقدساً حياً أو ميتاً، وال جيوز 

1مبوافقته فاحلي يستأذن، ولكن امليت كيف يستأذن؟املساس به إال

ليس هذا فحسب، بل جند الشريعة اإلسالمية قد أولت عنايتها للجسم البشري بعد وفاته ومحايته من 
.تنص على حترمي كسر عظم امليت وت عن إيذائهثالعابثني، فجاءت األحادي

ان التصرف بأعضائه بعد املوت؟ وما حكم نقل هل ميلك اإلنس: وهنا تثور التساؤالت التالية
األعضاء من جثة اإلنسان؟ فإذا كان األمر جائزاً فما هي شرائطه وضمانته؟ وما هو تأثري هذه العمليات 
على صعيد احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكاالت نتناول مفهوم نقل األعضاء من 

مث مشروعية نقل األعضاء من جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي والقانون من )املطلب األول(جثة اإلنسان 
وأخرياً شروط نقل األعضاء من جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي والقانون وما توفره هذه ) املطلب الثاين(

).املطلب الثالث( الشروط من محاية جنائية 
املطلب األول

مفهوم نقل األعضاء من جثة اإلنسان
الفرع (اول يف هذا املطلب أن نتطرق إىل تعريف نقل األعضاء من جثة اإلنسان ومميزاتهحن

).الفرع الثاين( مث املشاكل القانونية اليت تثريها عمليات نقل األعضاء من جثة اإلنسان) األول
الفرع األول

تعريف نقل األعضاء من جثة اإلنسان ومميزاته
مث ما مييز نقل وزرع األعضاء من األحياء ) أوالً(نسان األعضاء من جثة اإللينبغي تعريف نق

).ثانياً(عن نقل األعضاء من األموات 
األعضاء من جثة اإلنسانلتعريف نق: أوالً

لقد تناولنا عند دراسة نقل وزراعة األعضاء من األحياء وأثره على نطاق احلماية اجلنائية  جلسم 
إشكالية املصطلح األصوب بني مصطلحي غرس وزرع، -الفصل الثاين من الباب األول-اإلنسان

.308.، ص، املرجع السابقيف الشريعة اإلسالمية والقانونمروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية -1
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وفكرة الترادف بني عمليت نقل وزرع، وخلصنا إىل القول بعدم الترادف بني لفظي النقل والزرع 
. التخيريية، فضال عن انفصال كل منهما بعمليتني مستقلتني" أو " العطف بدل " واو"الستعمال 

ألنه يفي بالغاية من الفصل الذي " نقل"ث على مصطلح غري أننا سنقتصر يف دراستنا هلذا املبح
ينطوي على أثر التطور الطيب على نطاق احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان، على اعتبار أن حمل النقل، هو إما 

.إنسان حي أو ميت، وهذا احملل األخري هو ما يهمنا على وجه التحديد يف هذا املبحث
ريفا لنقل األعضاء من جثة اإلنسان بأنه العملية اليت يتم ا استئصال وعليه ميكننا أن نأخذ تع

.حصراً متهيدا لزرعه يف جسم املتلقي يف احلال أو املآلنالعضو السليم القابل للنقل من جثة اإلنسا
مميزات نقل األعضاء من جثة اإلنسان: ثانياً

ا ختتلف عن النقل بني األحياء، من تتميز عمليات نقل األعضاء من جثة اإلنسان مبميزات جتعله
حيث انتفاء احملاذير الطبية، االستفادة من األعضاء املنفردة، وفرة األعضاء البشرية ونبني فيما يلي هذه 

:لاملميزات بشيء من التفصي
I. انتفاء احملاذير الطبية

عضاء من األموات، مما جيدر التنبيه إليه على سبيل املقارنة بني نقل األعضاء من اإلحياء ونقل األ
أنه ال جيوز قانوناً أن يتنازل الشخص السليم املعاىف من األمراض عن عضو من أعضاء جسمه، يؤدي 

كما يثور التساؤل عن مشروعية النقل من األحياء أو . وظائف هامة تؤثر على حياته وددها باالنقراض
ت القوانني جتاوزت البحث عن هذا من متنازل ال يشكو ضرراً يف جسمه لزرعه إىل غريه ؟ وأن كان

فال . التساؤل بإقرار مشروعية النقل من األحياء فإن املشكل ال يثار أصالً يف نقل األعضاء من األموات
. توجد حماذير من الناحية الطيبة بالنسبة للمتربع امليت، إذ ال ضرر عليه فهو قد أفضى ملا هو فيه

والفناء، وأن ما يؤخذ من األعضاء لن يغري املوت ولن يؤمله بل فيه وباعتبار أن اجلثة حملها إىل التحلُّل 
.      إحياء لنفس شارفت على اهلالك

II.االستفادة من األعضاء املنفـردة
النقل من احلي يقتضي عدم تنازل الشخص عن جزء من جسمه يترتب على ذلك مساس 

اهلا املساس باحلياة اإلنسانية يف جسم مستدمي بالسالمة اجلسدية، أو األعضاء اليت يترتب على استئص
وعلى هذا يعترب غري مشروع التصرف الذي يترتب عليه املساس باحلياة . اإلنسان احلي من الكلى والرئة

اإلنسانية مثل أن يتنازل الشخص عن قلبه، ألن هذا التنازل هو تنازل عن احلياة ذاا، وعليه فالطبيب 
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من جسم املعطي كالقلب مثالً لزرعه يف شخص آخر يسأل جنائياً اجلراح الذي يستأصل عضوياً حيوياً
.1ومدنياً، وال يعتد برضا اين عليه فرضائه ال مينع من قيام العمد وال حيول دون مساءلة مرتكبها

فإذا كان هذا شأن النقل من األحياء فإن النقل من امليت يوفر أعضاء يستحيل توفرها من املتربع 
.ب والرئتني والبنكرياس والكبداحلي، مثل القل

III.وفرة األعضاء البشرية
الزرع من امليت يوفر أعضاء عديدة من وإىل املرضى يف وقت واحد، كما حيدث يف املراكز 

.2املتقدمة، حيث يؤخذ القلب والكبد والكلى والرئتان يف آن واحد من ذات الشخص امليت
لكمية املطلوبة من األعضاء واألنسجة البشرية، لتلبية وترتبط هذه املزايا زمنياً مع عدم توافر ا

رغبة األعداد املتزايدة من املرضى، خاصة مع تطور عمليات نقل األعضاء، وزيادة احتمال النجاح 
.3واخنفاض حاالت الفشل، والتعرض للمخاطر اجلسدية بوجه عام

ة من املخاطر اجلسدية، وهذا ويردف ذلك تضاؤل عمليات النقل من األحياء، الراجع إىل اخلشي
ما يدفعنا إىل القول بأن هذه العمليات تكاد تنعدم من الناحية العملية اللهم بعض التربعات باألعضاء اليت 

وعطفاً على هذا فان نقل األعضاء من . 4تتم داخل األسرة الواحدة، وملصلحة فرد من أفرادها ال غري
أنه تثري العديد من املشاكل القانونية اليت نرى ضرورة تفصيلها جثة اإلنسان رغم املزايا اليت يوفرها إال

.  فيما يلي
الفرع الثاين

املشاكل القانونية اليت تثريها عمليات نقل األعضاء من جثة اإلنسان
أن احلقيقة الثابتة يف جمال نقل وزراعة األعضاء هي أن النقل من اجلثة ال يصطدم بكثري من 

يت واجهتها عمليات النقل من األحياء، ومع ذلك فإن نقل األعضاء من اجلثة يثري املشاكل القانونية ال
العديد من املشاكل خاصة منها ما تعلق بتحديد حلظة الوفاة وتلك اليت تتعلق وية األطراف وتلك 

. املتعلقة بالعمل الطيب
املشكل املتعلق بتحديد حلظة املوت  : أوالً

ثة امليت إىل شخص حي ال بد من التأكد من لوفاة، وحتديد يف عمليات نقل لألعضاء من ج
حلظة الوفاة يعترب ذا أمهية كبرية يف عمليات نقل القلب بالذات، واملوت مفارقة الروح للجسد، وهو 

.15.ص،أمحد حممد بدوي، املرجع السابق-1
.1، اهلامش 260.احلسين، املرجع السابق، صأمحد القامسي -2
.221.حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق، ص-3
.327.، املرجع السابق، ص...التطبيقات، ...مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية -4
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فقبل املوت نكون . يوضح احلد الفاصل بني احلياة واملوت وبالتايل الواجبات اليت تفرض على الطبيب
لى الطبيب أن يبذل ما يف جهده إلنقاذه ومعاونته، وأي مساس باجلسد قبل بصدد إنسان حي جبب ع

وقد اجتهد العلماء ملعرفة احلد الفاصل بني احلياة واملوت . 1حلظة املوت يرتب املسؤولية اجلنائية واملدنية
لنقاط ومشكلة حتديد حلظة املوت يثري بعض ا-على النحو السابق الذكر-بني املعيار التقليدي واحلديث

.املثرية للجدل
I.املسألة املتعلقة بالتشريع

يثور التساؤل حول اخلالف الفقهي بني القانونيني واألطباء حول إمكانية إخضاع مسألة املوت 
للتشريع، مبعىن هل املوت مسألة قانونية ومن مث وجب على املشرع أن يتدخل خبصوصها ويضع هلا 

ريعات املقارنة، أم أنه مسألة طبية حبتة تترك ألهل الفن نصوص قانونية كما هو الشأن بالنسبة للتش
واالختصاص وهم األطباء ليتولوا تعريفها دون معقب عليهم، واألمر ال يزال يشكل خالف بني 
التشريعات بني من ينظم الوفاة بنصوص قانونية ومن أوكلها لألطباء ومن ترك فراغ أو دون إشارة، 

2.وبني من يرى باملعيار احلديثوبني من يأخذ باملعيار التقليدي

II. املسألة املتعلقة بالطبيب املعاين للوفاة
الفقرة الثالثة من قانون محاية الصحة وترقيتها اجلــزائري على 165لقد نصت املادة 

... وال ميكن للطبيب الذي عاين وفاة املتربع أن يكون من بني اموعة اليت تقوم بعملية الزرع:"... أنه
من القانون املدين ملقاطعة كوبك بكندا والغاية من هذا النص 3فقرة 2ا النص تقابله املادة وهذ". 

وإن كان متاحا يف املستشفيات -استبعاد شبهة التالعب جبسم اإلنسان، ولكن جمال إعمال هذا النص
يزات الالزمة غري ممكن يف ظل شح الفرق الطبية وكذا التجه-العامة اليت تتوفر على فرق طبية وأجهزة

.  3يف مستشفيات أخرى
)املتنازل واملريض ( املشكل املتعلق وية الطرفني : ثانياً

من الشروط العامة املطلوبة يف جمال زراعة األعضاء أنه ال يوجد إعالن اسم املتربع للمريض وال 
قرة الثانية من الف165وقد نص على هذا الشرط املشرع اجلزائري يف املادة . ألسرته، والعكس صحيح

كما مينع كشف هوية املتربع املستفيد وكذا هوية األخري لعائلة " ...قانون محاية الصحة وترقيتها بالقول
...".املتربع

.19.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص-1
.340.، املرجع السابق، ص...التطبيقات،...لبشرية مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء ا-2
.340.، صنفس املرجع-3
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واهلدف من هذا احلفاظ على الطابع اإلنساين، ومبدأ اانية، وتفادي اإلعالن املبكر للموت 
، إال أننا جند هذه العمليات تتم يف أغلبها 1السبق العلميبدافع االستفادة من األعضاء احليوية أو حتقيق

بني األقارب ممن يعرف بعضهم البعض، وقد ال يتنازل لشخص إال ملن به صلة فما مصري هذا النص إذا 
كان أطراف العملية يعرف بعضهم البعض؟ كما أن التصرف يف جثة اإلنسان عن طريق نقل األعضاء 

.  يف إطار حبث مشروعية هذه التدخالت وهو ما جيدر بنا حبثه فيما يليةمنها لشخص حي يثري إشكالي
املطلب الثاين

مشروعية نقل األعضاء من جثة اإلنسان
يثري موضوع استقطاع األعضاء إلعادة زرعها يف جسم آخر كثري من التساؤالت يف فقه القانون 

ذا املضمار، حبيث أصبح األسلوب ضرورة عالجية خصوصاً عندما أثبتت التجارب الطبية جناحها يف ه
وبالتايل مل يعد للباحث القانوين بدا من إنكارها وإال وصف بعدم مسايرته للركب . لبعض املرضى

احلضاري يف استخدام الوسائل الفنية احلديثة لتحقيق مصاحل وسالمة اإلنسان، فنجد عمليات ترقيع اجللد 
ليم جبسم اإلنسان إىل موضع آخر تالف، وذلك بغية عالج بعض عن طريق نقل قطعة من النسيج الس

كما جند العدد اهلائل من عمليات نقل الكلى اليت يباشرها . التشوهات واحلروق اليت تصيب اجلسم
.2األطباء يف الوقت احلايل وتصادف جناحاً وخباصة يف عدم رفض اجلسم هلا

د مشروعية هذه التدخالت حيث أنكر البعض واملالحظ أن األنظمة القانونية قد اختلفت بصد
صفة املشروعية واعتربها بالرغم من حتقق مقتضيات التضامن االجتماعي تنال من عناصر احلق يف 

.        3السالمة اجلسدية مما يقتضي جترميه وتأثيم السلوك املادي له
مث مشروعية نقل ) الفرع األول ( وملثل هذا أمر نعمل عل إجياد القالب القانوين هلذه العمليات 

).الفرع الثانـي ( األعضاء من جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي 
الفـرع األول

مشروعية نقل األعضاء من جثة اإلنسان يف القانون
إن معايري احلياة السامية يقتضي منا معرفة املصاحل ذات القيمة احلياتية اليت ختلقها حتمية التقدم 

ري ما تستجد لنا األمور فنتلقاها باملعارضة، خاصة إذا كان هذا التقدم ميس عقيدة أو فكرة والتطور، فكث
أو نظرية استقرت زمنا طويالً، كتقديس مبدأ حصانة جثة اإلنسان بشكل مطلق، فيؤدي بنا إىل التراجع 

.581.حممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق، ص-1
.1052.صاملرجع السابق، عصام أمحد حممد، -2
.1054.صنفس املرجع، -3
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، فنتراجع عن والبعد عن احلركة، مث ال نلبث قليالً حىت نعترف مبصلحتها وضرورة مسايرة ذلك التقدم
. ذلك التقديس املطلق

وقد استحق األمر من رجل القانون إظهار التعامل مع العاملني يف الطب، حىت توضع هذه العمليات 
يف اإلطار القانوين السليم، وذلك بأن يقدم الطبيب الوسيلة الفنية، ويقوم رجل القانون بتقدمي القالب 

على مصاحل البشرية، فالتنظيم القانوين حيمي احلرية والكرامة القانوين، وبذلك ال يطغى التقدم العلمي
.اإلنسانية يف إطار التقدم العلمي، وهذا ما دفع إىل أن تسن القوانني الطبية

ولقد تولّت القوانني دراسة موضوع نقل األعضاء وما يهمنا على وجه اخلصوص شطره الثاين 
يه نبحث االجتاهات القانونية ملشروعية نقل األعضاء من جثة وعل. بنقل األعضاء من اجلثة حصراًقاملتعل

).ثانياً ( مث األساس القانوين لقل األعضاء من جثة اإلنسان ) أوالً ( اإلنسان 
االجتاهات القانونية ملشروعية نقل األعضاء من جثة اإلنسان : أوالً

، بني من مينع هذه العمليات تتنازع املواقف القانونية ملشروعية نقل األعضاء من جثة اإلنسان
.الطبية، وبني من يبيح هذه العمليات، وفيما يلي نتعرض هلذه املواقف بشيء من التفصيل

I.االجتاه القانوين املانع لنقل األعضاء من جثة اإلنسان
إن مبدأ معصومية اجلسد أي حرمة الكيان املادي جلسم اإلنسان، مل يقتصر أثره على اإلنسان 

د إىل محاية جثة اإلنسان، فنجد التشريعات الوضعية كالعقائد الدينية حترم املساس جبثة احلي، بل ميت
.املتوىف

بتحرمي انتهاك القبور أو حترمي أي 3فقرة 160فقد جاء يف قانون العقوبات املصري يف املادة 
بة جنائية ملخالفة عمل من شأنه املساس حبرمة اجلثة سواء كان هذا العبث قبل الدفن أو بعده، وأفرد عقو

.1هذه األفعال اإلجرامية
يعاقب :" على أنه1969لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم 374ونصت املادة 

باحلبس مدة ال تزيد عن سنتني وبغرامة ال تزيد عن مائيت دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني من انتهك 
حسر عنها الكفن وإذا وقع الفعل انتقاما من امليت أو عمدا حرمة جثة أو جزء منها أو رفات آدمية أو 

.2"تشهرياً به فتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات
يف الواقع هناك اجتاه فطري مقتضاه أنه ال ميكن املساس جبثة اإلنسان ألي سبب كان، وقد ظهر 

لدائم بالقيم األخالقية اليت ميثلها، ومن هذا اجلسم كأنه شيء مقدس، ونتج عن هذه القدسية االهتمام ا

.119.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص-1
.1مش اهلا،119.نفس املرجع، ص-2
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وألنه ال ميكن اعتبار هذه اجلثة ببساطة حمضة أا . مث تقرر احلظر القانوين للتدخل على جثة اإلنسان
شيء منقول، فإا أكثر بكثري من جمرد شيء، ألا متثل ذلك الشخص الذي كان كائنا بشريا، كما أا 

.تعرب عن مشاعر عديدة
ليست اجلثة إال شيء ولكن الوفاء لذكرى " 1966سافيتيه منذ عام الربوفيسور  جون كتب

.1"الشخص الذي متثله يفرض احترام هذه اجلثة 
إن حرمة اجلثة تقتضي احلماية القانونية؛ ألا من النظام العام، ويتبع الطابع املقدس الذي يرتبط 

الذي يف بطن أمه، إذ يقرر القانون حقوقاً له، وال ميكن أن بالشخص، قياساً على وجود احلماية للجنني
.وهلذه احلرمة احناز اجتاه مينع نقل األعضاء. 2تعامل اجلثة اليت تعترب غطاء جسدياً للروح

II.االجتاه القانوين املبيح لنقل األعضاء من جثة اإلنسان
الفة إلنقاذ حيام من إن حاجة املرضى من األحياء إىل أعضاء بشرية بدال من أعضائهم الت

املوت جعلت الفقه القانوين يتجه حنو البحث عن مدى مشروعية احلصول على قطع الغيار اآلدمية 
املطلوبة هلؤالء املرضى من جثث املوتى، وبناء على ذلك وإزاء قدسية اجلسد فإنه ال بد من التحلل ولو 

اين ألمر يعلو بكثري من احلرص على مبدأ جزئياً بالقدر الذي حيقق ضرورات التعاون والتضامن اإلنس
. 3حرمة املساس باجلثة

ونتساءل يف هذا املقام أيهما أكرم لإلنسان ؟ أن ميوت ويدفن قلبه يف التراب، أم أن يظل قلبه 
حياً يدق ويعطي احلياة للغري ؟

أنه " ايف جنوب إفريقي" جوهان سبورغ"جييب الدكتور برنارد الرائد يف نقل األعضاء مبستشفى 
ويقصد بذلك املوت البيولوجي بعد انقطاع -ال جيب أن يسمح مبوت القلب السليم يف شخص متوىف

وإمنا جيب االحتفاظ به خفّاقاً يتلقى جريانه كمية كافية من الدم املؤكسد حىت بعد أن –التروية الدموية 
ذه القلوب فترة من تتوقف يف اجلسم كل مظاهر احلياة، كما جيب أن تعمل تسهيالت الختزان ه

. 4"الزمن

.180.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق: مقتبس عن. زرع األعضاء أمام القانون:  J. Savatier. -1

.183.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-2
.119.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص-3
.400.ص،، املرجع السابقالمية والقانونيف الشريعة اإلسمروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية : مقتبس عن-4



جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                        التدخل الطيب احلديث على 

466

يسمح قانوناً أن يكون الشخص سيد جسمه حىت بعد املوت، وميكنه " رونيه سافتتيه"يقول العميد 
أن حيدد مصري جثته بشكل مطلق، حبيث ميكنه فرض ذلك قانوناً فيما بعد على أقاربه، وعلى مجيع أفراد 

.1اتمع
يستطيع الشخص :"1889جويلية 03الصادر يف وأعلنت حمكمة النقض البلجيكية يف قرارها

. 2"الذي كان سيد جسمه خالل حياته، التصرف حبرية جبثته يف الفترة اليت لن يكون فيها موجوداً 
اإلنسان هو سيد جسده بعد الوفاة، وهلذا فمن حقه أن حيدد كيفية التصرف يف جثته وإرادته تلزم ف

يتصرف الشخص يف جثته أو يف أي جزء منها يعد مشروعا أقاربه واتمع، والتصرف الذي مبقتضاه 
.3ومقبوالً وملزما لآلخرين، طاملا أن الغرض من التصرف هو توجيه اجلثة إىل غرض مشروع

وقد اختلفت التشريعات يف معاجلة هذا األمر، فمنها من نظم احلصول على بعض األعضاء دون 
وكثري من التشريعات . اح باإليصاء إىل ما بعد الوفاةبقية اجلثة، ومنها من التزم الصمت ومنها من أب

األجنبية تعرضت بالنص صراحة على جواز استئصال جزء من جثة املتوىف وزرعها يف جسم آخر حي، 
.4وهي أسبق يف تارخيها من تلك اليت تعرضت للتصرف يف جزء من جسم اإلنسان احلي

بشرية وأجاز العديد من التصرفات يف ففي فرنسا أدخلت استثناءات كثرية من أجل مصلحة ال
اخلاص بإباحة التصرف يف قرنية 7/7/1949جثة الشخص بشروط خمتلفة حيث صدر يف فرنسا قانون 

العني، ومن مث يعترب هذا القانون من التطبيقات التشريعية ملبدأ االستئصال من جثة اإلنسان، ويف أكتوبر 
دون -يز لرئيسي القسم باملستشفيات أن يصدر قرار صدر قرار وزير الصحة الفرنسي الذي جي1947

.5بتشريح اجلثة أو استئصال أجزاء منها إذا حتققت املصلحة العلمية أو العالجية-انتظار موافقة أحد
بشأن نقل وزرع األعضاء البشرية نصت مادته 1976لسنة 1181مث صدر القانون رقم 

مث املادة ". ثة شخص وذلك ألغراض عالجية أو علميةجيوز استئصال أجزاء من ج:"الثانية على أنه
.6واليت أشارت إىل نفس احلكم1994جويلية 29الصادر يف 94-654 من 671-7

1-R. Savatier : ،زرع االعضاء البشرية، مشاكل قانونيةCah. Laennec ،1956 .أمحد عبد الدائم، املرجع السابق:مقتيس عن،
.190.ص

.190.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق:مقتبس عن. 1886جويلية 30حمكمة النقض البلجيكية، -2
.121.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص-3
.120.صنفس املرجع،-4
.122.121.120.ص،أمحد حممد بدوي، املرجع السابق، ص-5

6 « Art. L 671-7. - Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins
thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat ».Art 671-7, loi 49-654.
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وهو يبيح نقل 30/7/1968وتطور الوضع يف القانون األمريكي، ووضع أول قانون يف 
.    1األعضاء من جثة شخص ميت

املتعلق بأخذ 16/9/1983الصادر يف 109بناين رقم ومن التشريعات العربية نص القانون الل
ميكن أخذ :" األعضاء يف املادة الثانية من املرسوم اإلشتراعي على االستئصال من اجلثة وذلك بقوهلا

...".األنسجة واألعضاء البشرية من جسد شخص ميت 
ساس باجلثة حيث املتعلق بأخذ األعضاء فقد أجاز امل1991لسنة 22أما القانون التونسي رقم 

.نص يف الفصل الثالث على أنه جيوز أخذ العضو من جثة شخص ميت لغايات حمددة
املتعلق بإعادة تنظيم بنوك العيون على جواز 1962ةلسن103كما نص القانون املصري رقم 

.احلوادثاملساس باجلثة لغرض االستئصال، حيث قرر يف املادة الثانية جواز أخذ العيون من املوتى وقتلى 
ال " املتعلق بتنظيم زرع األعضاء البشرية نص يف املادة األوىل 2010لسنة 5ويف القانون رقم 

جيوز إجراء عمليات زرع األعضاء أو أجزائها أو األنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج 
حكام هذا من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه يف جسم إنسان آخر إال طبقا أل

وأخرياً فُض اجلدل الفقهي املصري فيما يتعلق بإباحة ". القانون والئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له
اخلاص ببنك العيون وزرع 103تفسري القانون 2نقل األعضاء من جثة اإلنسان بعدما حاول البعض

اس لكونه مشروعا فيما يتعلق بأسباب القرنية وامتداد إباحتهما لغريه من األعضاء باالعتماد على القي
اإلباحة، وبذلك يكون املشرع املصري قد ج منهج القوانني يف النص صراحة على جواز نقل من اجلثة 
منعاً لالجتهادات الفقهية الطبية والقانونية والدينية ورفعاً للمسؤولية اجلزائية على األطراف املتدخلني يف 

.   العملية
املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية يف الفصل الثالث 16.98ريب رقم ونص القانون املغ

من ... ميكن إجراء عمليات أخذ األعضاء: منه16األموات فجاء يف املادة نعلى أخذ األعضاء م
... ".أشخاص متوفني

1 -« ... The following persons may become donees of gift of bodies or parts thereof for the purposes stated: -
(1) any hospital, surgeon, or physician, for medical or dental education, research  advancement of medical or
dental science therapy, or transplantation or.
(2) any accredited medical or dental school, college or university for education…etc.
(3) any banker or storage facility, for medical or dental education…ect.
(4) any specified individual for the therapy or transplantation needed by him » Sec (3). The Uniform Anatomical
Gift Act 1968.

؛ أمحد شوقي عمر 105.رجع السابق، ص؛  مهند صالح أمحد فتحي العزة، امل266.حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، املرجع السابق، ص-2
. 66-59.أبو خطوة، املرجع السابق، ص
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د من قانون محاية الصحة وترقيتها على السن164أما املشرع اجلزائري فقد نص يف املادة 
ال جيوز انتزاع األنسجة واألعضاء من األشخاص " القانوين إلباحة االستئصال األعضاء من اجلثة بقوهلا

املتوفني قصد زرعها إال بعد اإلثبات الطيب والشرعي للوفاة من قبل اللجنة الطبية املنصوص عليها يف 
نقل ( شرية ألغراض عالجية ومن خالل هذه النصوص يتبني إباحة التصرف يف اجلثة الب..." 167املادة 

وهو الطابع العام لكل القوانني سواء اليت نصت صراحة على إباحة عمليات األعضاء بصفة ) األعضاء
.عامة لكل األعضاء أو بصفة خاصة لبعض األعضاء

األساس القانوين لنقل األعضاء من جثة اإلنسان: ثانياً
وع نقل وزرع األعضاء يف حبوثهم بعرض القوانني يكتفي العديد من الفقهاء الذين آثروا دراسة موض

ءالغربية والعربية إلباحة نقل األعضاء وبيان مشروعيتها، فضالً عن دراسة األساس القانوين لنقل األعضا
بني األحياء، على اعتبار أن هذا النوع من النقل كان حمل حبث وجدل فقهي، فيتعني علينا حبث األساس 

مليات نقل األعضاء من جثة اإلنسان، وذلك باالعتماد على فكرة الضرورة أو التربير القانوين لع
العالجية، لبحث ما إذا كانت تصلح كأساس أو مربر هلذه العمليات، فهل ميكن اعتبار فكرة الضرورات 
العالجية األساس القانوين لنقل األعضاء من اإلنسان؟ أم أا البد أن تقترن بفكرة الرضا؟ وهو ما 

:ه يف النقطتني التالينيسنتناول
I.فكرة الضرورات العالجية

، فلقد أوهلما عالجي:دف عملية استئصال أجزاء من جثث املوتى إىل حتقيق هدفني مشروعني
غدت اجلثة ال تقل قيمة عن جسد اإلنسان احلي، وذلك بسبب تطور العلوم البيولوجية وصارت هلا 

لقطع الغيار الالزمة للبشرية من أعضاء أو أنسجة أو أمهية كربى يف عامل األحياء، فهي مصدر غين
فال يستطيع أحد أن جيادل يف أمهية الفحص البكترولوجي للجثث وثانيهما علميشرايني أو هرمونات؛ 

للوقوف على العديد من أسباب الوفاة وكذلك يف جمال علم األوبئة لالحتراز والوقاية من األمراض 
باعتباره من العلوم األساسية لطالب الطب لكي يقف -كما مر معنا–نائي وأيضاً يف جمال التشريح اجل

.  1على تركيب اجلسم ومعرفة مواطن األعضاء ووظائفها
وعلى هذا ال جيوز استعمال اجلثث البشرية من أجل حتقيق أغراض أخرى مثلما حدث يف أملانيا 

.2ن األمسدة والكيماوياتالنازية عند استعمال جثث املوتى من أجل إنتاج بعض أنواع م

.702-701.حممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق، ص-1
.702.نفس املرجع، ص-2
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1982واختلفت القوانني املقارنة بني االقتصار على األغراض العالجية كالقانون اليوغساليف 
وبني اجلمع األغراض العالجية والعلمية كالقانون الفرنسي 1980واالسباين 1976والربتغايل 

ن قانون محاية الصحة م161وكذا القانون اجلزائري بنص املادة ،1977واألرجنتيين 1976
ال جيوز انتزاع األعضاء وال زرع األنسجة أو األجهزة البشرية إال ألغراض عالجية أو " وترقيتها 
...". تشخيصية

ولكن اهلدف العالجي ال يصلح هكذا مربراً للمساس باجلثة، بل ال بد وأن يكون املساس باجلثة 
مثال عالج املريض بأنه وسيلة فعالة أخرى فإنه ال هي الوسيلة الوحيدة للعالج، فإذا كان من املمكن

جيوز املساس باجلثة إطالقاً فاملساس باجلثة جيب أن يكون الوسيلة األوىل واألخرية للعالج، وملثل هذا 
ال تزرع األنسجة واألعضاء البشرية إال إذا كان ميثل الوسيلة الوحيدة " بقوله166نصت املادة 

".قبل أو سالمته البدنيةللمحافظة على حياة املست
املتعلق بزراعة األعضاء السابق الذكر 2010لسنة 5تنص املادة الثامنة من القانون املصري رقم 

جيوز لضرورة تقتضيها احملافظة على حياة إنسان حي أو عالجه من مرض جسيم أو استكمال " بأنه
..." نسيج من جسد إنسان ميت نقص حيوي يف جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو

II.فكرة الرضا املقترن بالضرورات العالجية
جيب أن حيترم الناس رغبة املتوىف ضمن احلدود التقليدية للقانون والنظام العام واألخالق العامة، 

غري أنه . متثل فائدة اجتماعية ال تقبل الشكافيستطيع الشخص أن يوصي بكل أو جزء من جثته، أل
فرض املتوىف إعطاء جثته كطعام للحيوانات مثالً أو إذا أبرم عقداً لبيع بقايا جسمه، فإن األمر سوف إذا

يكون خمالفاً للنظام العام، فالبد من تقييد رضاه بضرورة عالجية، وهذا ما يفيد فكرة الرضا املقترنة 
.1بالضرورة العالجية

إقراره اهلدف العالجي، إال أن ذلك ال يفيد تربير سالف الذكر، رغم يكما أن القانون اإلجنليز
نقل األعضاء، بل أن األساس الصحيح هو الرضا الصادر من الشخص قبل وفاته؛ ألنه ال يغين توافر 

.2اهلدف العالجي عن رضا الشخص املتوىف أو أسرته
أنه ال ميكن أن وبالنسبة للمشرع اجلزائري فرغم وضوحه، وتبيينه لفكرة الضرورة العالجية، إال

ويف هذه : " ... على أنه164تكون وحدها كأسـاس إلباحة هذه العمليات، حيث نصت املــادة 
وكذا املادة الثامنة من القانون ...". احلالة جيوز االنتزاع إذا عرب املتوىف أثناء حياته على قبوله لذلك

.190.، املرجع السابق، صأمحد عبد الدائم-1
.122.نفس املرجع، ص-2
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إذا كان امليت قد أوصى ... ورة جيوز لضر" املتعلق بزراعة األعضاء 2010لسنة 5رقم املصري
بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة يف أية ورقة رمسية، أو أقر بذلك وفقاً لإلجراءات اليت حتددها 

وبعد بيان مشروعية نقل األعضاء من جثة يف القانون ينبغي بيان ". الالئحة التنفيذية هلذا القانون
. يمشروعية ذلك يف الشريعة اإلسالمية كما يل

الفرع الثاين
مشروعية نقل األعضاء من جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي

ذهب بعض العلماء والفقهاء سواء القدامى أو املعاصرين إىل أنه ال جيوز التربع باألعضاء، 
واستندوا يف التدليل على آرائهم الرافضة للتربع على عدد من احلجج واألدلة وميثل هؤالء االجتاه املانع 

يف حني يرى آخرون جبوار ذلك وميثل هذا االجتاه املبيح لنقل ) أوالً(األعضاء من جثة اإلنسان لنقل
.وسوف نورد آراءهم واألدلة اليت استندوا عيها يف هذا الشأن) ثانياً( األعضاء من جثة اإلنسان 

االجتاه املانع لنقل األعضاء من جثة اإلنسان: أوالً
ل األعضاء من جثة اإلنسان باالعتماد على املسائل التالية، مسألة مينع هذا االجتاه عمليات نق

قاعدة سد " الكرامة اإلنسانية، ومسألة ملكية اإلنسان جلسده، ومسألة التداوي باحملرم، ومسألة 
". الذرائع

I.مسألة الكرامة اإلنسانية
فنهى عن ابتذاله ال جدال يف أن اهللا سبحانه وتعاىل كرم اإلنسان وفضله على كثري من خلقه، 

والتعدي على حرماته حياً أو ميتاً، وال أدل على تكرمي اهللا للموتى من بين البشر، ما شرع من التكفني 
.1والدفن، وحترمي نبش القبور إال لضرورة

وإذا كان اإلسالم يوجب تغسيل امليت والدفن، وحترمي نبش القبور، وحترمي كسر عظام امليت 
عتداء على اجلسد بالقطع والتمثيل واإلتالف ممنوع كتأخري الدفن، ونقل األعضاء وشيمها، فإن اال

.يستلزم كل هذه املوانع فمن مث فهو ممنوع من باب أوىل
ألن جيلس أحدكم على :" عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال، قال رسول اهللا صلى عليه وسلم

القعود : وقال اإلمام النووي. 2"جيلس على قرب جلده، خري له من أن مجرة فتحرق ثيابه فتخلص إىل
3.على القرب حرام وكذا االستناد إليه واالتكاء عليه، فاحترام امليت يف قربه مبرتلة احترامه يف داره

.238.صاملرجع السابق،عبد القادر عثماين، -1
.95.ص،رواه النسائي، كتاب اجلنائز، التشديد يف اجللوس على القرب، الد الثاين، اجلزء الرابع، املرجع السابق-2
.255.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق: مقتبس عن-3



جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                        التدخل الطيب احلديث على 

471

ومن احلجج اليت استندوا عليها ليؤكدوا رأيهم ما جاء يف السنة املطهرة من ي الرسول عن 
وأيضا ما جاء يف حديث عائشة رضي اهللا . املتوىف فيه شيء من املثلةاملثلة، واستئصال عضو من جثة 

عن جابر رضي اهللا عنه . 1"كسر عظم امليت ككسره حياً :"عنها أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال
أم خرجوا يف جنازة فأخرج احلفار عظماً ساقاً أو عضداً فذهب ليكسرها، فقال الرسول صلى اله عليه 

عن جابر رضي اهللا عنه أن الرسول صلى . 2"رها، كسر عظم امليت ككسره حياً يف اإلمثوسلم ال تكس
.3"إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ : اهللا عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام فقيل له

ووجه االستدالل يف هذه األحاديث أن حرمة امليت كحرمة احلي، فال جيوز االعتداء عليه، 
.احلي يعترب اعتداء على حرمتهنامليت لزرعه يف جسم اإلنسانإلنساونزع العضو من ا

II.مسألة ملكية اإلنسان جلسده
، وإن ختلف هذا الشرط ترتب عن ختلفه "امللكية"كإن من أهم شروط االنعقاد يف عقود التملي

ليس مالكا عدم اإلنعقاد؛ أي البطالن، وال حاجة لتصحيح العقد؛ ألنه مل ينعقد أصالً، واإلنسان 
.4جلسده، فال يباح التصرف فيه

إن ما يقال عن جواز التربع بأجزاء :"-رمحه اهللا -قال فضيلة الشيخ حممد متويل الشعراوي
إذا كان هذا حيرم على إنسان وهو حي، فإنه من باب أوىل أن يكون : اجلسد يف حالة الوفاة، فإننا نقول

كان ال ميلك جسده وهو حي فمن باب أوىل ال ميلكه ورثته وهو حراماً إذا مات، ذلك إن اإلنسان إذا 
.5"ميت
III.مسألة التداوي باحملرم

إن ما أبني من حي هو شبيه مبيتة الطهارة والنجاسة، واإلنسان الكافر جنس، وما أبني منه حياً أو 
سلم ميتته جنسة، وما ، واألمر باغتساله إذا أسلم وامل6﴿ إمنا املشركون جنس ﴾:ميتاً جنس، لقوله تعاىل

أبني منه وهو حي جنس بدليل غسله بعد موته، لذا كان ترقيع املسلم احلي مبا هو جنس إخالل بواجبات 

413.حديث سبق خترجيه، ص-1
.413.حديث سبق خترجيه، ص-2
.413.حديث سبق خترجيه،ص-3
.57.صاملرجع السابق، سعاد سطحي، -4
:مقتبس عن. 11.، ص266هذا الرأي منشور يف تقرير جلنة الشؤون الصحية والبيئة مبجلس الشعب املصري، جملة اللواء اإلسالمي، العدد -5

.169.ص،أمحد حممد بدوي، املرجع السابق
.28.سورة التوبة، اآلية-6
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ووجه الداللة أن احلث على التداوي يقيد مبا هو حالل وملا كان األمر خبالف ذلك . 1الشريعة وآداا
.فهو حمرم ومن مث ال جيوز التداوي باألعضاء

IV. اعدة سد الذرائع ق" مسألة"
" قاعدة سد الذرائع"من األدلة اليت استند إليها أنصار الرأي املانع لنقل األعضاء من جثة اإلنسان 

.وقاية مما ميكن أن توصل إليه هذه العمليات الطبية من أضرار
، بل ميكن أن عملية نقل األعضاء هذه كالتربع بالكلية أو القرنية، لن يقف عند جمرد التربع ا

وقد تظهر استخدامات ومنافع أخرى، فإذا . أن تثبت أن أعضاء اإلنسان األخرى جمدية لغريه من الناس
فتح هذا الباب فإن املسلم سوف توزع أعضاءه ذات اليمني وذات الشمال، وبصورة كلية، وحينئذ لن 

2.يبقى منه شيء يدفن يف القرب

ع املعارض لنقل األعضاء من جثة اإلنسـان حيرمون ذلك، ميكننا القول أن أنصار الرأي املان
وحيرصون على حرمة وكرامة امليت، فهم يعتربونه أوىل باالحترام كما أم حيتاطون مما ميكن أن توصل 
إليه هذه العمليات من االجتار باألعضاء، وهو ما جيعل االمتناع عنه أوجب وآكد، كما أن إطار املنع 

مع ما تستلزمه احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان، من جراء األعمال الطبية حبيث يوفر يتالءم إىل حد كبري،
.هذا اإلطار أكرب محاية

االجتاه املبيح لنقل األعضاء من جثة اإلنسان: ثانياً
يبيح اجتاه آخر عمليات نقل األعضاء من اجلثة استنادا إىل إن حفظ النفس البشرية من الكليات 

ني الشرائع السماوية، وهي من أهم أهداف الشريعة اإلسالمية، حيث أن قتلها موجب املتفق عليها ب
﴿من :قال تعاىل. 3لغضب اهللا سبحانه وتعاىل وباملقابل فإن إحيائها من أجلّ األعمال ومن أعظم القُربات

لناس مجيعاً أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل ا
وعليه نتعرض إىل األدلة اليت اعتمد عليها هذا االجتاه وفتاوى . 4ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا﴾
: وآراء الفقهاء واامع الفقهية فيما يلي

I.أدلة إباحة نقل األعضاء من جثة اإلنسان
ر اإلطار الشرعي من خالل البحوث والدراسات اليت صدرت يف هذا املوضوع، جند أن عناص

:ايز لنقل األعضاء، يعتمد على العديد من قواعد الشريعة اإلسالمية تتمثل فيما يلي

.108.ص،السابقحممد فارح، املرجع-1
.125-124.ص،مصطفى حممد الذهيب، املرجع السابق-2
.189.ص،عبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع السابق-3
.32.سورة املائدة، اآلية-4
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النفوس وإزالة الضررذمبدأ إنقا.1
جسد اإلنسان على أساس من اآليات القرآنية ةاهتم فقهاء الشريعة اإلسالمية بإرساء مبدأ حرم

.1املساس جبسده، سواء أكان حياً أو ميتاًواألحاديث اليت حرمت قتل النفس، وحرمت 
﴿ وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم :؛ وقوله2﴿ وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق ﴾:قال تعاىل

؛ وقال 4﴿ وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني ﴾:؛ وقال أيضا3ًرحيماً ﴾
.5ناس مجيعاً ﴾﴿ ومن أحياها فكأمنا أحيا ال:تعاىل

:    " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ومن األحاديث ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه
ومن قتل نفسه حبديدة، فحديدته يف يده يتوجأ به يف بطنه يف نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه 

بداً ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو بسم فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم، خالداً خملداً فيها أ
.6"مترد يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبداً 

أوردا اوملا كان حفظ النفس من التهلكة ومحايتها من الضياع، مقصد من مقاصد الشريعة كم
السابقة باملعىن العام، فإن حفظ النفس البشرية بنقل عضو من شخص ميت إىل ثاآليات واألحادي

.ص حي حلفظ حياة هذا األخري، يدخل ضمن املعىن العام هلذه اآلياتشخ
حتصيل أعظم املصلحتني ودرء أعظم املفسدتني: .2

﴿ إمنا حرم عليكم امليتة : لقد أباح الشرع للمضطر أكل احملرمات يف آيات كثرية، قال تعاىل
؛ 7اد فال إمث عليه إن اهللا غفور رحيم﴾والدم وحلم اخلرتير وما أهل به لغري اهللا فمن اضطر غري باغ وال ع

.8﴾... ﴿ فمن اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث: وقال تعاىل
استمد الفقهاء من هذه اآليات وغريها القاعدة الكلية اليت تقضي بأن الضرورات تبيح 

فإنه يكون أكل احملرم مباحا يف حاالت الضرورة،نفإذا كا. ، وأن الضرورات تقدر بقدرهاتاحملظورا

لعدد جاسم علي الشامسي، نقل األعضاء البشرية يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة، حبث منشور يف جملة الس اإلسالمي األعلى، ا-1
.25.ص،1999-هـ1419،الثاين

.31.سورة اإلسراء، اآلية-2
.29.سورة النساء، اآلية-3
.95.سورة البقرة، اآلية-4
.32.سورة املائدة، اآلية-5
كتاب اإلميان  ورواه مسلم . 181.رواه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما خياف منه، اجلزء السابع، املرجع السابق ص-6

.118.ص،باب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، اجلزء الثاين، املرجع السابق
.173.سورة البقرة، اآلية-7
.03.سورة املائدة، اآلية-8
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فضرورة العالج كضرورة الغذاء تبيح احملظور، ألن اهلالك الذي ميكن أن . حاالت العالجكذلك يف
.1يعود على اإلنسان من عدم التغذي، ميكن أن يصيبه من عدم التداوي

وإذا كانت الشريعة اإلسالمية حرمت التمثيل باجلسد البشري، فأن هذا ال يقارن بالتمثيل يف 
وب، جتديع األنوف، وصلم األذان، وبقر البطون، ألن الدافع إىل التمثيل يف احلروب هو االنتقام، احلر

.2فأما هنا فالدافع الرمحة والعطف والشفقة من شخص مريد إلنقاذ شخص مهددة حياته بالتل
لك إن علماء املسلمني أجازوا شق بطن املرأة امليتة يف حال وجود مصلحة حمققة أو راجحة، وذ

والتمثيل يف امليت كالتمثيل . يف احلامل إذا ماتت ويف بطنها جنني حي، فإنه يشق بطن أمه إلخراجه حيا
يف احلي من حيث احلرمة، ومع ذلك أجاز العلماء ذلك، وهذا ما يفيد إعمال الضرورات تفيد 

.ن مالكما أجاز فقهاء الشريعة شق بطن امليت الستخراج ما يكون قد ابتلعه م. 3احملظورات
فإذا وجب الشق الستخراج اجلنني إلنقاذ نفس بشرية، واستخراج املال ليستفيد منه األحياء، 

.فإنه جيوز أخذ األعضاء من امليت وزرعها يف جسم اإلنسان احلي إنقاذا حلياته
املسلم ال ينجس ال حيا وال ميتاً.3

على املشهور كما "ميتة اآلدمي" الطاهر"و" :قفد جاء يف التسهيل. إن املسلم ال ينجس ال حيا وال ميتاً
استظهره ابن رشد وعبر عنه يف بيانه بالصحيح، واختاره عياض ومجاعة من العراقيني؛ ألن تغسيله 

فعن أيب العباس رضي اهللا عنه أن الرسول . وإكرامه كما يف آية ﴿ ولقد كرمنا بين آدم ﴾ تأىب تنجيسه
سبحان اهللا املؤمن ال : " ، ويف رواية أخرى"ينجس ال حياً وال ميتاًاملسلم ال: " صلى اهللا عليه وسلم قال

واألظهر يف الفقه املالكي أن امليت ولو كافراً طاهر، وأن ما انفصل منه حياً أو ميتاً طاهر . 4"ينجس
كذلك، ويف الصحيح عند احلنابلة أن اآلدمي طاهر حي أو ميت، ومقابل الصحيح أنه ينجس باملوت 

.5غسلويطهر بال
والتضامن بني الناسنمبدأ التعاو.4

إن جسم اإلنسان وإن كان وديعة من اهللا تعاىل فقد مكن اإلنسان من االنتفاع به والتصرف 
فيه، ولذلك جيوز الوصية باألعضاء بعد الوفاة؛ ألن ذلك ميثل منفعة خالصة للغري دون احتمال وجود 

.254.ص،حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق-1
.199-198.ص،نفس املرجع-2
.199.صنفس املرجع،-3
ورواه مسلم، كتاب احليض، الدليل على أن . 93.كتاب اجلنائز، باب غسل امليت ووضوئه، اجلزء الثاين، املرجع السابق صرواه البخاري، -4

.67.ص،املسلم ال ينجس، اجلزء الرابع، املرجع السابق
.66-65.ص،املرجع السابقاجلزء الثاين، ، علي ابن أمحد التميميالشيخ مبارك-5
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لها التراب، فإذا أوصى ببذهلا للغري قربة إىل اهللا ضرر؛ وألن هذه األعضاء سوف تتحلل بعد أيام ويأك
شيء " واستند هذا الرأي فيما ذهب إليه قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه . تعاىل فهو مثاب ومأجور

وهذا ال يتناىف مع حرمة امليت، ألن حرمة امليت مصونة غري ". ينفع أخاك وال يضرك، فلماذا متنعه
. 1للميت كما جترى للحي بكل عناية واحترام دون املساس حبرمة جسدهمنتهكة، وعملية النقل جترى 

يف هذا أن إبقاء أعضاء امليت لشخص حي ينتفع ا تعترب من باب الصدقة لووجه االستدال
.2اجلارية، وهذا أمر مندوب إليه، خاصة إذا أوصى صاحبها بذلك حمتسبا األجر عند اهللا عز وجل

اإليثار.5
زاء من اجلثة لتحقيق األغراض العالجية يتضمن معىن من معانـي التضامن إن استئصال أج

اإلنسانـي يف أمسى صوره، وال خيفى أن رعاية مصلحة األحياء أوىل من ترك اجلزء املنتفع به يبلى يف 
. 3التراب
اإلنسان ميلك نفسه.6

ىل حق واحد من إن مجيع األعمال والتصرفات واملواقف يرجعها علماء األصول والشريعة إ
والنسب واألمن العام، وإما أن دأربعة حقوق، إما أن تكون حقاً خالصاً هللا تعاىل، كالعبادات واحلدو

تكون حقا خالصا للعباد، كضمان الدين، وحرمة مال الغري وتعويض التالف، وإما أن تكون جامعة بني 
الدية يف اجلنايات على األبدان، وإما حقوق اهللا وحقوق العباد، وحقوق العباد فيها غالبة، كالقصاص و

والفرق . أن تكون جامعة بني حقوق اهللا وحقوق العباد وحقوق اهللا غالبة، كحد القذف وحرمة العرض
بني حقوق اهللا وحقوق العباد، أن حقوق اهللا تنطوي على املصلحة العامة، أما حقوق العباد خاصة بفرد 

ع به، أما إذا كان حق من حقوق اهللا اخلالصة أو الغالبة معني، ويف هذا جاز له أن يتصرف فيه ويترب
.4كاحلياة، فال جيوز له أن يتصرف فيه

II.امع الفقهيةفتاوى وأراء الفقهاء وا
بعد عرض أدلة إباحة نقل األعضاء من جثة اإلنسان، نأيت على بيان الفتاوى الصادرة يف هذا اال، 

ة أو اجلماعية، وقد أفتوا جبواز هذه األعمال، وأكدوا على أن الفتاوى الفردياوهي كثرية سواء منه

،2011.2010،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،مامي، االجتار باألعضاء البشرية بني الواقع والقانون، الطبعة األولعمر أبو الفتوح احل-1
.90:ص
.39.ص،سعاد سطحي، املرجع السابق-2
.107.أسامة السيد عبد السميع، املرجع السابق، ص-3
.112-111.، صنفس املرجع4
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الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان وقادرة على استيعاب كل املستجدات واملتطورات، عن 
:ىطريق قواعدها اليت تتميز باملرونة وفيما يلي نبني هذه الفتاو

م بإباحة 1973وافق فرباير هـ امل1392ذي احلجة 03فتوى فضيلة الشيخ حممد خاطر يف -1
.1039جلد امليت لعالج حروق األحياء، الفتوى

1087برقم 1959أفريل 04هـ املوافق 1378شوال 06فتوى الشيخ حسن مأموم يف -2
.1يف إباحة نقل عيون املوتى إىل األحياء

حيث يقول إذا كان الطب قد " زرع القلب يف جسم مريض: "فتوى الشيخ أمحد محاين بعنوان-3
بلغ تقدمه إىل درجة زرع القلب من جسم حديث الوفاة، يف جسم حي، وجيعل حياته تستمر، 
فال حرج يف ذلك، ما دام أن صاحب القلب تويف وحتققت وفاته، فلو كان ال يزال حياً ولو 

.2ميؤوساً مل جيز
جبواز أخذ قرنية العني من 993برقم 1966أكتوبر 23فتوى الشيخ أمحد هريدري يف -4

.وزرعها للحيميت 
ديسمرب 05هـ، املوافق 1400حمرم 15فتوى الشيخ جاد احلق علي جاد احلق يف -5

.3، بإباحة نقل األعضاء من إنسان آلخر1323برقم 1979
الفتوى الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت وتعرضت هذه الفتوى            -6

ألن الـضرورة  ... ان املنقول منه ميتاً جاز النقل إذا ك:" إىل النقل من أعضاء املوتى، جاء فيها  
.4..."يف إنقاذ حي تبيح احملظور

نرى مع مجهور الفقهاء أنه جيوز : "الفتوى الصادرة من مفيت مجهورية مصر العربية، جاء فيها-7
نقل عضو من أعضاء امليت إىل إنسان حي، لو كان يف ذلك منفعة ضرورية للمنقول إليه ال 

.5"بديل هلا
ذي القعدة 06يف 99:اململكة العربية السعودية بقرار رقمفتوى هيئة كبار العلماء يف-8

.6هـ الذي أباح نقل األعضاء من املتربع احلي أو امليت1402

زرع األعضاء، دورية املعيار تصدرها كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة جبامعة األمري عبد لفتاوى شرعية حوبلقاسم شتوان،: مقتبس عن-1
.134.ص،2003،جوان-هـ1424، السنة، القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، العدد السادس، ربيع الثاين

.448-447.أمحد محاين، املرجع السابق ص-2
.135.ص،سابقالاملرجعاسم شتوان، بلق: مقتبس عن-3
.257.ص،حممد عبد الوهاب اخلويل، املرجع السابق-4
.257.، صنفس املرجع -5
.136.ص،سابقالرجع املبلقاسم شتوان، -6
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وبعد عرض أدلة إباحة نقل األعضاء من جثة اإلنسان، وعرض الفتاوى واآلراء يف ذات الشأن، ميكن 
بقواعدها تبيح هذه العمليات يف إطار الضرورة العالجية وإنقاذ النفس 1القول بأن الشريعة اإلسالمية

البشرية، كما ال تؤثر هذه التدخالت الطبية عل صعيد احلماية اجلنائية، بدليل تقييد ذلك بضوابط 
-سنفصل فيها يف حينه-وأحكام 

ة ضد املوتى، وإن دل كما أن القول بإباحة هذه األعمال، يقودنا حنو املمارسات الوحشية واهلمجي
أن احلماية اجلنائية عن طريق ما أقرته الشريعة من أحكام عقابية جديرة بأن تكفل احلماية الواقع عليه إال

جلثة اإلنسان، نتيجة اإلخالل ذه الضوابط، فاخللل إذا يف االبتعاد عن أحكام الشريعة وجمافاة الشروط 
واليت تبقى هادفة جللب املصاحل ودفع املفاسد، فضالً عن والضوابط، وليس العيب يف األحكام ذاا، 

وعليه نتناول شروط نقل األعضاء من جثة اإلنسان مع ما توفره . مشوليتها وصالحيتها لكل زمان ومكان
.هذه الشروط من محاية جنائية

املطلب الثالث
شروط نقل األعضاء من جثة اإلنسان وما توفره من محاية جنائية

أينا فيما سبق، أن فقهاء الشريعة اإلسالمية أجازوا االنتفاع بأعضاء امليت، يف جمال لقد ر
الضرورات العالجية، غري أن هذا اجلواز مل يرد على اإلطالق، بل مثة شروط وضعها الفقهاء من أجل 

.محاية اجلثة، وحتقيق املصلحة اليت من أجلها أجيزت هذه العمليات الطبية
القانون خطورة نقل األعضاء وزرعها على نطاق احلماية اجلنائية جلسم كما أدرك رجال

اإلنسان، خاصة وأن هذه العمليات الطبية كان هلا الدور األساسي يف أفول جنم مبدأ احلصانة اجلسدية 
فغدت هذه العمليات استثناءات من هذا املبدأ، على أن ال يستغرق االستثناء األصل بكامله، لذا . املطلقة

قر القانون ضوابط أو شروط، حىت ال خترج هذه التدخالت الطبية عن نطاقها املشروع وحيزها أ
القانوين، ليس هذا فحسب، بل أوجدت إىل جانب هذه الشروط نصوص جزائية تكفل هلا التطبيق 

. اإللزامي على أكمل وجه، وتؤدي الدور الوقائي الذي دف إليه النصوص اجلزائية
الفرع ( اشترط القانون شرط اإلذن حال استئصالدنون مجلة من الشروط فقولقد اشترط القا

الذي يعين التجرد عن نية ) الفرع الثالث( جمانية التربع طوشر) الفرع الثاين( وموت املتربع ) األول
غري أننا سنقتصر على بيان الشرطني األولني، أم . إىل شرط التخصص الطيب واهليكليةالكسب، باإلضاف

، وأعلن أن نقل ية، ومسح بأخذها من جسم شخص متوىفوكذلك بالنسبة للديانة املسيحية حيث أباح بابا روما صراحة عمليات ترقيع القرن-1
.179.ص،أمحد حممد بدوي، املرجع السابق. القرنية يعترب وسيلة شفاء مرتقبة للكثري من املرضى، أو على األقل ختفف من مرضهم وحتسن نظرهم

.اذ حياة البشرأن اليهودية ال تعارض اقتطاع األعضاء عندما يتعلق األمر بإنقKaplinأما اليهودية فقد قرر البابا احلاخام األكرب 
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عند شرح شروط نقل -التخصص الطيب واهليكلي فليس فيه زيادة على ما تطرق إليه سابقاًشرط
فيتعني علينا إبراز هذين الشرطني وما يوفران من محاية جنائية، وذلك يف الفرعني -األعضاء من األحياء

:التالية
الفرع األول

اإلذن باالستئصال وما يوفره من محاية جنائية
الفرع شرط اإلذن باالستئصال سواء يف حالة املوافقة أو يف حالة الرفض، نتناول يف هذا 

وإمكانية النقل من األشخاص املنفذ عليهم حكم اإلعدام مث إذن أسرة املتوىف، واالستئصال من اجلثة دون 
).  ثانياً(وما يوفره هذا الشرط من محاية جنائية ) أوال(موافقة أحد 

اإلذن باالستئصال: أوالً
ال جيوز استئصال األعضاء من اجلثة إال بعد اإلذن بذلك، ويتخذ هذا األخري صور عدة، فقد 

ويف هذا . وقد ال يصرح ذا األذن1يأذن الشخص املتوىف يف حياته باالستئصال من جثته لغرض إنساين
ا من استغنت اختلفت التشريعات، فمنها من أقرت شرط إذن املتوىف وأفترض البعض هذه املوافقة، ومنه

.عن هذا اإلذن واملوافقة، وهذا ما سنبينه تباعا
I.إذن املتوىف

يقصد بالرضا شرط إذن امليت قبل موته، وموافقته على أخذ عضو من أعضائه، أو موافقة ورثته 
أو وليه الشرعي، ألن رعاية كرامته حق مقرر له يف الشرع، ال ينتهك إال بإذنه أو إذن ورثته أو وليه 

يف االستئصال من جثته غري أنه قد يرفض ه، وبالتايل فان الشخص قد يتنازل ويبدي موافقت2عيالشر
ومن مث فإن . ذلك، فهناك حالتني، حالة قبول االستئصال من اجلثة، وحالة رفض االستئصال من اجلثة

.استعمال عضو من أعضائه يكون على أحوال ثالثة
حالة قبول االستئصال من اجلثة.1

ستطيع الطبيب استقطاع أعضاء املوتى، البد من إبداء الشخص موافقته أو قبوله واملوافقة هلا لكي ي
:معاين عديدة

أن تكون عنصراً منشئاً للعقد، ضرورياً لتكوينه، فمثالً يف عقد البيع يأذن البائع بالتخلي عن -
.ملكية العقار، ويأذن املشتري بدفع الثمن

1 - Dierkens, op.cit, p.156.
.47: ص،اهللا أبو زيد، املرجع السابقبكر بن عبد-2
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الترخيص الذي يعطيه الغري إلجناز أحد التصرفات القانونية، وهلا معىن آخر وهو السماح أو -
.كإعطاء األبوين موافقتهم من أجل زواج ابنهم القاصر

وتقترب املوافقة على التصرف الطيب مع هذا املعىن الثاين، إال أنه يبتعد عنه يف كون املوافقة يف 
.1ضده بشكل مباشر وليس على الغرياملعىن الطيب، تنبعث من نفس الشخص الذي سيوجه االعتداء 

هذا وأن املوافقة أو الرضا الصادر من املانح، جيب أن يصدر دون ضغط أو إكراه أو وعد أو 
وعيد أو ديد، وأن يصدر من شخص يتمتع مبلكات عقلية سليمة، فسالمة امللكات الذهنية تؤدي إىل 

تج آلثاره القانونية، ومن فقد هذه امللكات، القدرة على تكوين رأي صحيح باجتاه معني، ويكون من
. 2أصبح ناقص األهلية ويعد تصرفه غري منتجاً آلثاره القانونية

ولقد حرصت بعض التشريعات يف شكل التعبري عن إرادة املتوىف، فذهب البعض إىل حتديد شكل 
سيلة، كالكتابة أو بطريقة معني، ومل يستلزم البعض اآلخر شكلية معينة، ويكون التعبري إذ ذاك بأي و

.شفهية أو بالوصية
ومن التشريعات اليت اشترطت شكلية معينة، القانون الفرنسي حيث مسح القانون الصادر يف 

مث نص قانون الصحة العامة . باستئصال قرنية العني بشرط اإليصاء ا قبل الوفاة1949جويلية 07
ويف . ن كل من له والية على القاصر أو من نائب قانوينالفرنسي إفراغ الرضاء الصريح واملكتوب م

الذي نص على إمكانية صدور الرضا كتابة أثناء حياة املعطي، 1961القانون اإلجنليزي الصادر 
باستئصال أعضاء من جثته ألغراض عالجية أو علمية، وأن يتم هذا يف حضور شاهدين أو أكثر أثناء 

. 3املرض الذي سبب الوفاة
لسنة 103املصري رقم نا القوانني العربية اليت اشترطت شكالً معيناً، يف مقدمتها القانوأم

املتعلق بتنظيم بنك العيون، الذي اختار الشكل اإليصائي حيث نص يف املادة الثالثة منه على 1962
ادة اخلامسة من وتنص امل. ضرورة احلصول على إقرار كتايب من املتربعني أو املوصني وهم كاملوا األهلية

يف مجيع األحوال جيب أن يكون " بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية بأنه2010لسنة 5قانون رقم 

.243-242.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-1
.75.ص،حممد محاد مرهج اهلييت، املرجع السابق-2

3- « If any person, either in writing at any time or crally in the presence of two or more witnesses during his last
illness,  has  expressed  a  request  that  his  body  or  any  specified  part  of  his  body  be  used  after  his  death  for
therapeutic purposes or for purposes of medical education or research, The person lawfully in possession of his
body after his death may, unless he has reason to believe that the request was subsequently withdrawn, authorise
the removal from the body of any part or, as the case may be the specifiedpart,  for use in accordance with the
request ». Subsec (1), sec (1) Human Tissue Act 1961.
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ويبدو أن شرط الشكلية أمر ...". التربع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتا بالكتابة
. يتناسب مع األصل وهو محاية اجلثة من كل االنتهاكات

ومنها مشروع . القوانني أخذ شكل جديد وهو محل بطاقة املتربعضهذا واستلزمت بعو
واخلاص باستئصال األعضاء بعد الوفاة، حيث يستطيع 1969يناير 19القانون البلجيكي الصادر يف 

كل شخص أن يطلب من اجلهة املختصة، أن يدون يف بطاقته الشخصية موافقته على التصرف يف جثته 
.1تعرضه حلادث ميتيف حالة 

إن أخذ بطاقة التربع تعترب خطوة هامة، حيث يؤدي إىل السرعة وتفادي املناقشات مع األسرة 
يف التصرف يف اجلثة، لذلك يب بالتشريعات لألخذ ذه الطريقة، نظراً إلجيابياا وتوافقها مع احلاجة 

.د عقب الوفاةلألعضاء، مع العلم أن صالحية األعضاء، مرهون بوقت حمد
أما القوانني اليت مل تفرض شكلية معينة إلبراز موافقة املتوىف أو رضائه لالستقطاع من جثته، 

الذي أشار إىل إمكانية التعبري عن رضاء 1983لسنة 426فمن بينها املرسوم امللكي األسباين رقم 
ا يستطيع الشخص أن حيدد أعضاء الشخص بكافة الطرق، سواء باإلشارة أو بالكالم أو بالكتابة، كم

.2بذاا وحيرم أعضاء أخرى مع حتديد هدف االستئصال سواء عالجي أو علمي
أما موقف القانون اجلزائري من كل هذا، فلقد كان قانون محاية الصحة وترقيتها يف النصوص 

تايب، حيث نصت املادة ، ينص على أن تكون املوافقة أو الرضا بالشكل الكءاملتعلقة بنقل وزرع األعضا
من قانون محاية الصحة وترقينها قبل تعديلها على شرط الكتابة، إال أن هذه املادة عدلت مبوجب 164

ويف هذه احلالة جيوز االنتزاع إذا عرب املتوىف أثناء حياته على :"...فنصت على ما يلي17-90القانون 
...".قبوله بذلك

ائري يف عدم اختاذ التعبري عن إرادة املتوىف شكلية معينة، وحينئذ ومن مث ظهرت نية املشرع اجلز
للبحث عن وسائل التعبري، فنجد عندئذ أن التعبري 3ميكن الرجوع إىل الشريعة العامة يف القانون املدين

يكون بكافة األساليب، بالكتابة أو باإلشارة املتداولة عرفاً أو اختاذ أي موقف ال يدع جماالًُ للشك يف
.داللته على مقصود صاحبه وقد يكون التعبري ضمنياً كذلك

.216-215.صوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، أمحد ش-1
.410.ص،سابقالرجع  املمروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية ، -2
أو باإلشارة املتداولة عرفا كما يكون باختاذ التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة: "من القانون املدين اجلزائري على60تنص املادة -3

موقف ال يدع أي شك يف داللته على مقصود صاحبه، وجيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنياً إذا مل ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن 
لقانون املدين املعدل واملتمم، الديوان يتضمن ا. 1975سبتمرب 26املوافق 1395رمضان عام 20مؤرخ يف 58-75األمر رقم" يكون صرحياً

.1999الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر 
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ولقد تعرض فقهاء الشريعة هلذا الشرط، بأن يتربع امليت بعضو حال حياته، حبيث يوصي أن 
.ولقد ذهب الفقهاء يف الشريعة اإلسالمية إىل تعريف الوصية بتعريفات متعددة1يأخذ منه بعد وفاته،

وذهب الشافعية، إىل ". متليك مضاف إىل ما بعد املوت، بطريق التربع":عرفها األحناف بأا
: ةأن الوصية جيب أن تكون بتخصيص بالتربع املضاف إىل ما بعد املوت أما املالكية يقولون أن الوصي

، "هبة الرجل ماله لشخص آخر أو ألشخاص بعد موته سواء صرح بلفظ الوصية أم مل يصرح به"
. 2متليك عني أو منفعة بعد املوت" وقال آخرون . ية بأا هي التربع بعد املوتوعرف احلنابلة الوص

ومن مث ال مانع أن يوصي اإلنسان بعضو بعد موته؛ ألن يف ذلك منفعة خالصة للغري، دون احتمال أي 
إىل ضرر عليه، فإن هذه األعضاء تتحلل بعد أيام، وتأكلها التراب، فإذا أوصى ببذهلا للغري، فذلك قربة 

.3اهللا تعاىل، وهو مثاب ومأجور
حالة رفض االستئصال من اجلثة.2

كما أن الشخص قد يوافق على استعمال جثته لغرض عالجي، عن طريق نقل األعضاء من 
إال أن شكل االعتراض اختلفت حوله التشريعات، فمنها من . جثته، فكذلك ميكنه االعتراض على ذلك

ومن التشريعات اليت مل تستلزم شكلية . مل يفترض أي شكلية خاصةيستلزم شكلية معينة، ومنها من
يف املادة الثامنة منه حبيث نص على أن اعتراض املتوىف جيب أن 1966لسنة 20القانون التشيكي رقم 
املتعلق بأخذ 1991مارس 25، ونفس االجتاه سار القانون التونسي الصادر يف 4يكون بطريق الكتابة

.من القانون املتعلق بزراعة األعضاء15ة يف املادة العاشرة والقانون املغريب يف املادة األعضاء البشري
من قانون محاية الصحة وترقيتها 165وأخذ هذا املنحى القانون اجلزائري، حيث نص يف املادة 

ك كتابيا مينع انتزاع األنسجة أو األعضاء قصد زرعها، إذا كان الشخص املعين قد رفض ذل:" على أنه
...".وهو على قيد احلياة

ومن مث ظهرت نية املشرع يف أن االعتراض يستلزم فيه الشكل الكتايب، وال ندري ما هو قصد 
هذه التشريعات من اشتراط الكتابة يف هذا الصدد وعدم افتراضه ألي شكلية يف حالة قبول االستئصال، 

نة اجلسدية وكان من باب أوىل تدعيمه بأكثر محاية خاصة وأن قبول االستئصال يتناىف مع مبدأ احلصا
.الشكلية، أما الرفض فهو ال حيتاج إىل شكلية معينة؛ ألن األصل عدم املساس باجلثةطباشترا

. 204.ص،إبراهيم موسى، املرجع السابقعبدا هللا-1
الدار اجلامعية للطباعة ،حممد مصطفى شليب، أحكام الوصايا واألوقاف، الطبعة الرابعة؛1910.الكساين، بدائع الصنائع، اجلزء السابع، ص-2

.22.ص، 1982والنشر، بريوت، 
.262.ص،أمحد القامسي احلسين، املرجع السابق: مقتبس عن-3
. 414.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، املرجع السابق-4
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خاصة إلثبات رفض املتوىف، ومن بينها القانون ةيف حني مل تستلزم بعض التشريعات أي شكلي
1978، واملرسوم الفرنسي الصادر يف مارس 1ستقطاع األعضاءامللكي األسباين سالف الذكر اخلاص با

الفرنسي املتعلق بالتربع 654-94وكذا قانون رقم . 2اخلاص بإثبات رفض املتوىف املساس جبثته
ما دام أن الشخص املتوىف مل يعرف عنه 7-671واستخدام عناصر ومنتجات للجسم البشري يف املادة 

من قانون الصحة 1-1232، وهو نفس ما أشارت إليه املادة 3ائهأثناء حياته رفضه للتربع بأعض
ويف رأينا أن رفض التصرف يف اجلسم البشري ال حيتاج إىل شكلية معينة عكس املوافقة ذلك أن . العامة

–املوافقة على املساس باجلسم البشري يعترب خروجا على املبدأ العام يف إطار التعامل يف اجلسم البشري 
كما أن سكوت الشخص جيب أن يفسر على سبيل االعتراض ال على سبيل اإلذن -ملحظر التعا

. بالنقل
II.إمكانية االستئصال من احملكوم عليهم باإلعدام بعد تنفيذ احلكم

عقوبة اإلعدام هي أقدم العقوبات وأشدها على اإلطالق، وتعين إزهاق روح احملكوم عليه 
.4ئصاليهباإلعدام، فهي يف جوهرها عقوبة است

وما يهمنا من عقوبة اإلعدام، أا ختلف جثة بعد توقيع العقوبة، ومن مث جيدر التعرف على 
.إمكانية استغالل هذه اجلثة لغرض عالجي

لاحلقيقة أن هذه املسألة ثار بصددها جدل كبري متعلق بشرط الرضا، فظهر اجتاه جييز استئصا
.عدام، واجتاه آخر يرفض ذلكمن جثة اإلنسان بعد تنفيذ حكم اإل

من جثة املنفذ فيه حكم اإلعداملجواز االستئصا.1
بإمكانية استئصال األعضاء من احملكوم عليهم باإلعدام بعد تنفيذ احلكم؛ 5يرى بعض الفقهاء

ألن مصلحة اإلنسانية تتطلب االستفادة من هذه األعضاء املستأصلة لزرعها يف جسد أشخاص آخرين 
.حيامإلنقاذ 

.415.ص،نون، املرجع السابقمروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف الشريعة اإلسالمية والقا-1
.01اهلامش130.أمحد حممد بدوي، املرجع السابق ص-2

3 -« Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être  effectué qu'à
des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel
prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national
automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment». Art. L 671-7.  Loi 94-654; Art 1232-1. Code de la
santé publique.

.438.، صعبد اهللا سليمان سليمان، شرح قانون العقوبات اجلزائري، القسم العام، اجلزء الثاين، املرجع السابق-4
.217.ص،أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق- 5
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تقتضي إهدار إذنه أو رضائه، ال سيما إذا كان قاتالً، فيكون تربعه جبسمه ةومصلحة اإلنساني
، وبالتايل فإن تربعه هو تعويض للمجتمع عن الضرر الذي أصابه، من جراء 1بدال عن اإلنسان الذي قتله

.2ارتكاب املنفذ فيه حكم اإلعدام جلرميته
تشريع املصري اخلاص املتعلق بتنظيم بنوك العيون، حيث نص يف املادة الثالثة ويؤيد هذا االجتاه ال

كتايب، ويأخذ رعلى أن استئصال القرنية من األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام دون احلصول على إقرا
.العراقي يف قانون مصارف العيوننذا االجتاه القانو

اإلعدامعدم جواز االستئصال من جثة املنفذ فيه حكم .2
ذهب هذا االجتاه إىل القول بعدم جواز نقل األعضاء من احملكوم عليه باإلعدام إال بعد إذنه، بأن 
أوصى به قبل موته، أو يشهد بذلك ورثته وهو املسعى الذي نؤيده  ألن استالب أعضائه دون رضاه 

وز إجباره على التنازل عن جزء من يتناىف وكرامته، فإذا كانت حياته قد أهدرت فإن أدميته باقية، فال جي
.جسده، وال جيوز تعذيبه أو التمثيل به، أو استخدامه يف التجارب العلمية والطبية

كما يرد على االجتاه ايز بأن اتمع قد استوىف حقه بتنفيذ عقوبة اإلعدام وليس للمجتمع من 
، حيث ال تثور اإلشكالية أصال يف 3ذا اإلجراءإىل أن القوانني مل جتز هةحق له على جثته، هذا باإلضاف

.09/10/19814الصادر يف 81-908القانون الفرنسي، حيث ألغيت عقوبة اإلعدام بالقانون رقم 
على قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج عأما يف ما يتعلق بالقانون اجلزائري، فباإلطال

.157إلـى 151اإلعدام يف املواد من ، نص على تنفيذ عقوبة5االجتماعي للمحبوسني
على املؤسسات اليت جيب أن ينقل إليها احملكوم عليه باإلعدام ونصت املادة 152نصت املادة 

على كيفية  تنفيذ 157على عدم إمكانية تنفيذ عقوبة اإلعدام إذا صدر عفو، وتنص املادة 155
.عقوبة اإلعدام على احملكوم عليه

هذه النصوص فإن واقع سرية تنفيذ عقوبة اإلعدام، يسري على مواراة التراب هلذه ومن خالل 
.6اجلثة ومن مث ال ميكن أخذ األعضاء منها

.217.ص،وة، املرجع السابقأمحد شوقي عمر أبو خط-1
عارف علي عارف، مدى االعتداد برضا احملكوم عليه باإلعدام يف نقل األعضاء منه، رؤية إسالمية، جملة الس اإلسالمي األعلى، العدد الثاين،-2

.84.ص،1999-هـ 1419السنة،
.13.ص،حممد محاد مرهج اهلييت، املرجع السابق-3
.218.ص،أبو خطوة، املرجع السابقأمحد شوقي عمر -4
، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني، 2005فرباير 6هـ املوافق 1425ذي احلجة عام 27مؤرخ يف 04-05القانون- 5

.1990منشورات وزارة العدل، اجلزائر 
.426.انون، املرجع السابق صمروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف الشريعة اإلسالمية والق-6
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، ذلك أن عقوبة 1وباإلضافة إىل ذلك فإن واقع عقوبة اإلعدام يف اجلزائر يتجه حنو اإللغاء
كما . حكاماً باإلعدام، إال يف حاالت نادرةمل تكن احملاكم اجلزائرية تصدر أ1992اإلعدام واىل غاية 

إن عدد األحكام اليت نفذت واملتعلقة باإلعدام كان جد ضئيل وارتفع عدد األحكام املنفذة مع حلول 
املصادفة النتشار ظاهرة اإلرهاب وأستمر هذا الوضع، إىل أن مت توقيف تنفيذ مثل هذه 1992سنة 

، وبالتايل فإن إلغاء هذه العقوبة، يعين أنه ال جمال 2ولةبأمر من رئيس الد1994األحكام يف سنة 
.للحديث عن اقتطاع األعضاء من جثة احملكوم عليهم، واملنفذ فيهم حكم اإلعدام يف اجلزائر

III.إذن أسرة املتوىف
ةيف الواقع قد حيدث أن ال يعرب الشخص عن إرادته يف االستئصال بوضوح وبالتايل تثور إشكالي

ى إرادة املتوىف، فيجب على العائلة أن تقرر ذلك ضمن اإلطار العام حلقوق العائلة على جثة التعرف عل
.قريبهم، ألن أسرة املتوىف من املفترض أن تعرف بشكل أفضل رغبات فقيدهم

ويف هذا الصدد جيب التنويه إىل أن حقوق األسرة على اجلثة، ليست حق ملكية وليست حقاً 
سه ضمن روابط الدم والعاطفة، فيمكن ألسرة املتوىف أن تقوم بإجراءات مصري اجلثة، مالياً، بل جيد أسا

من دفن وميكنها التربع ا، على أن ال يعترض املتوىف أثناء حياته على التربع، ألن دور األسرة هو 
.3كشف وتفسري رغبة املتوىف، أي معرفة القرار الذي كان سيتخذه لو كان املوضوع قد طرح أمامه

يف القانون املقارن، يشترط تشريع لوكسمبورج اخلاص باستئصال األعضاء من جثث املوتى يف مادته 
الثانية احلصول على موافقة أقارب املتوىف، وذلك حبسب ترتيب يف استحقاق التركة حىت الدرجة الثانية، 

يطايل اخلاص باستئصال األعضاء، واملوافقة الصادرة من املتوىف، تغين عن موافقة األسرة، ويف التشريع اإل
ويف رأينا أن استعمال بعض . 4أشترط موافقة أقارب املتوىف حىت الدرجة الثانية وأستبعد موافقة الزوج

التشريعات بشأن حتديد األقارب بدرجة استحقاق التركة أو عبارة الورثة يدل على أن عالقة األقارب 
، ولذلك يستعمل تعبري األقارب لبيان أن )الوالية على املال( بامليت عالقة مالية فهم خيلفونه يف أمواله 

العالقة تقوم على أساس صلة الدم أي أن حق األسرة على اجلثة من احلقوق اللصيقة بالشخصية، فهو 

يف الواليات املتحدة األمريكية توجد هناك واليات ألغت هذا احلكم وهي عموماً، واليات الشمال وواليات أبقت عليه وهي عموما واليات -1
.اجلنوب

اإلسالمية فهي جتمع على اإلبقاء على الغربية فهناك شبه إمجاع ينب بلداا على إلغاء حكم اإلعدام، أما يف الدول العربيةاأما يف أوروب
.200.ص،أحسن بوسقيعة، القانون اجلزائي العام، املرجع السابق. هذا احلكم

.200.ص،أحسن بوسقيعة، القانون اجلزائي العام، املرجع السابق-2
.251.ص،أمحد عبد الدائم، املرجع السابق-3
.429.ص،الشريعة اإلسالمية والقانون، املرجع السابقمروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف4
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حق معنوي يتمثل يف احملافظة على جثته، وبالتايل فالتغاضي عن موافقة األقارب يعترب اعتداء على احلقوق 
. للميتبقارب واالحترام املستوجاملعنوية لأل

بشأن عمليات زراعة 1983لسنة 7أما بالنسبة للقوانني العربية اشترط القانون الكوييت رقم 
.الكلى ضرورة موافقة اقرب األفراد املوجودين من أسرة املتوىف وذلك يف املادة الثانية

أفراد العائلة الذين جتب 23/8/1972الصادر بتاريخ 31ومل حيدد القانون السوري رقم 
.موافقتهم، ومثله القانون األردين

املتعلق بأخذ األعضاء البشرية يف املادة 1991مارس 25وأشار القانون التونسي الصادر يف 
إىل أنه جيوز أخذ األعضاء ما مل حتصل املمانعة من الشخص املتوىف أو األسرة حسب الترتيب ةالثالث
، األم، الزوج األخوات، الويل الشرعي، وال جيوز أخذ األعضاء، إذا عارض شخص األبناء، األب: التايل

.من بينهم حيتل مرتبة أقرب، أو يكون أكرب سناً بالنسبة لألبناء واإلخوة أو األخوات
إذا مل يعرب : "...منه على إنه164وسار على هذا املنوال القانون اجلزائري حيث نص يف املادة 

األب، األم، : حياته ال جيوز االنتزاع إال بعد موافقة احد أفراد األسرة حسب الترتيب األويلاملتوىف أثناء 
ويبدو ...". الزوج أو الزوجة، االبن أو البنت، األخ أو األخت، الويل الشرعي إذا مل يكن للمتوىف أسرة

قاعدة األقرب على املشرع اجلزائري والتونسي أما أخذ يف ترتيب األقارب حبسب األولوية أي 
.فاألقرب

يعلق إىل حد كبري ههذا وإن كانت يف موافقة األسرة حفظ حلقوقهم على جثة فقيدهم، إال أن
عمليات نقل األعضاء، واليت حتتاج إىل السرعة، كالقلب والكلية باإلضافة إىل أن األسرة تكون يف وضع 

لذلك أقرت بعض القوانني الرضا املفترض 1صعب خييم عليه احلزن، فيتعذر احلصول على موافقة األسرة
ويعين ذلك إذا مل يعرب املتوىف أثناء حياته عن اعتراضه، ومل يعرب أقاربه عن الرفض بعد . للمتوىف و ألسرته

. إخطارهم يف الوقت املناسب، أعترب عدم االعتراض رضا مفترض، خيول للطبيب االستئصال من اجلثة
جيب تبصري الرأي العام لكي يدرك أن قرينة الرضا بالنسبة لعملية "... القد جاء يف مؤمتر بريوجي

االستئصال األعضاء، تشبع مصلحة عامة، ويستجيب إلغراض إنسانية ولفكرة التضامن بني البشر، وأا 
.2..."ال تنطوي على أي مساس بالشعور بالرمحة أو االحترام الواجب جلثة املتوىف، أو النيل من كرامته

الصادر يف 1181ولقد أخذت مببدأ الرضا املفترض للمتوىف وأسرته القانون الفرنسي رقم 
واخلاص بنقل األعضاء، حيث جند املادة الثانية تقرر بأنه ميكن إجراء ألغراض عالجية 22/12/1976

.431.ص، املرجع السابق،مروك نصر الدين-1
.225.ص،أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق-2
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هو فحوى و،1أو علمية على جثة املتوىف، الذي مل يعرف أنه قد اعترض أثناء حياته على هذا استئصال
سابقة الذكر، إال أن الرضا املفترض يف اعتقادنا ال يتماشى من قانون الصحة الفرنسي7-671املادة 

وعلى أثر هذا ال نؤيد مسعى القوانني اليت تأخذ . واألصل الذي هو حصانة اجلسم وحظر التعامل فيه
مناقشات حول التدخل على جثة بفكرة املوافقة املفترضة، والذي يعتربونه حال جيداً لنتايف الدخول يف

.ألن ألسرة املتوىف حقوق معنوية على جثة فقيدهم. مورثهم
ويرى فقهاء الشريعة اإلسالمية جبواز أن يتربع بعضو يف حال عدم إبداء موقفه أن يصدر الرضا 

عيناً كان أو من  وصيه أو ورثته أو يأذنوا بذلك، فلقد قال العلماء بأنه ما كان حقاً للعبد يورث باملوت 
- معنوياً، وميكن التدليل على ذلك باالستئناس بعمل فعله أحد الصحابة الكرام، وأقره من كان معه 

ففي فتوح الشام كان عمرو بن العاص رضي اهللا عنه يقود ااهدين، واستشهد -رضوان اهللا عليهم
فسده، ويب املسلمني أن وسقط يف مكان ضيق مير به اجليش -رضي اهللا عنه-أخوه هشام بن العاص 

يدوسوه خبيلهم وأعجلهم مطاردة العدو، فأمرهم قائدهم عمرو أن يدوسوا جثته ويستمروا يف القتال 
وبعد االنتصار وانتهاء املعركة مجع أشالء أخيه ودفنه وأقره الصحابة على ذلك، وهذا يفيدنا يف . ففعلوا

.2والوسعأن املصلحة تستدعي اإلذن فيما ال جيوز يف الرخاء
يرى فضيلة الشيخ جاد احلق علي جاد احلق، أنه جيوز أخذ جزء من إنسان ميت إذا أوصى 

.3بذلك يف حياته، أو مبوافقة عصبته بترتيب املرياث
وأفىت الشيخ أمحد محاين بذلك كذلك، يف فتواه املتعلقة بنقل القرنية والقلب فبالنسبة لزرع 

".مل يأذن امليت قبل وفاته فلوليه اخلاص أن يأذن يف ذلكفإن :" القلب ملريض، يقول
IV.احلصول على األعضاء دون موافقة أحد

إذا كان نقل األعضاء من اجلثة يشترط موافقة املتوىف أثناء حياته، أو موافقة أفراد أسرته، سواء 
صرحية أو ضمنية أو مفترضة، فإن هناك اجتاه ال يتطلب أي موافقة، ومؤدى هذا االجتاه اعتبار ةموافق

ألن اجلثة ليست ملكاً للشخص . اجلثة ملك للدولة، تتصرف فيها كما تشاء يف أطار من املصلحة العامة
قوق أسرته وال ألسرته، وحقوق اتمع تتقدم من حيث ترتيب األولويات على املتوىف، وبالنسبة حل

.املعنوية، وهذا ما يسمى بنظام بتأميم اجلثة
ويقوم هذا االجتاه على ضرورة مسايرة التقدم العلمي، وترجيح املصلحة العامة على مصلحة 
األسرة، ذلك أن شفاء املاليني من الناس، أو توفري األمل يف احلياة عن طريق نقل األعضاء، يعلوا على 

.226-225.ص،أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق-1
.205.صعبد اهللا إبراهيم موسى، املرجع السابق،-2
. 262.ص،سابقالرجع  املأمحد القامسي احلسين، : س عنمقتب-3
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وهلذا يستطيع الطبيب مبفرده ودون حاجة للحصول على موافقة أقارب املتوىف، التمسك برضا األقارب،
عن طريق تقدير وموازنة مالئمة إجراء االستئصال من اجلثة، لزرعها يف جسم شخص آخر، فالطبيب 

.1هنا يتصرف باسم اتمع
ملتعلق باستئصال ومن التشريعات اليت أخذت ذا االجتاه، القانون اليوغساليف يف املرسوم ا

الذي مل يتضمن أي نص يتعلق مبوافقة الشخص املتوىف أو أسرته 1982األعضاء ونقلها الصادر سنة 
.2من أجل االستقطاع من اجلثة

تقرر بأنه بالنسبة للمستشفيات اليت 20/10/1947ويالحظ أن الالئحة الفرنسية الصادرة يف 
قسام، عندما يظهر له أن هناك مصلحة علمية أو عالجية حيددها وزير الصحة، جيوز لرئيس أحد األ

تستلزم تشريح اجلثة أو اقتطاع األعضاء منها، له أن يقرر ذلك بالرغم من عدم وجود اإلذن من املتوىف 
.3أو أسرته، وهذا يفيد اتفاق الالئحة لنظام تأميم اجلثة حتت شعار املصلحة الطبية أو العلمية

قانون اجلزائري من هذا النظام، فكما سبق إن رأينا أن املشرع يف نصوص وفيما خيص موقف ال
قانون محاية الصحة وترقيتها، املتعلقة بنقل وزرع األعضاء نص على ضرورة موافقة املتنازل حال حياته 

يف تعديل القانون 164غري أن املشرع اجلزائري أضاف فقرتني لنص املادة . أو موافقة أسرته من بعده
غري أنه جيوز انتزاع القرنية    والكلية دون املوافقة املشار "ففي الفقرة الثالثة هلذه املادة 17-90رقم 

إليها أعاله إذا تعذر االتصال يف الوقت املناسب بأسرة املتوىف أو ممثليه، أو كان تأخري أجل االنتزاع 
ة اإلستعجالية للمستفيد من يؤدي إىل عدم صالحية العضو موضوع االنتزاع، إذا قضت احلالة الصحي

".   من هذا القانون167العضو، اليت تعاينها اللجنة الطبية املنصوص عليها يف املادة 
ويتبني من نص هذه املادة أن أخذ القرنية أو الكلية يكون بدون موافقة أحد من أسرة املتوىف أو ممثليه 

:يف احلاالت التالية
.شخص املتوىفتعذر االتصال بأسرة أو ممثل ال-1
).الكلية أو القرنية (إذا كان التأخري يؤدي إىل إتالف العضو -2
.الضرورة العالجية اإلستعجالية للمريض إما املستفيد من الكلية أو القرنية-3

وميكن تسمية هذه البنود مبربرات نقل هذين العضوين دون موافقة أحد، غري أن هذه املادة 
للحالة الصحية 167عاينة اللجنة الطبية املنصوص عليها يف املادة تشترط شرطاً الزماً، وهو م

.اإلستعجالية للمستفيد

.139-138.ص،أمحد حممد بدوي، املرجع السابق-1
.441.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، املرجع السابق-2
.441.ص،نفس املرجع-3
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وبذلك فإن املشرع اجلزائري فيما يتعلق بنقل القرنية والكلية، خرج عن األصل وهو موافقة 
يت يتعني على املتوىف أو أسرته، إىل االستثناء الذي يقضي على هذه املوفقة يف احلاالت اإلستعجالية، ال

.اللجنة الطبية معاينتها
من اجلثة، يقضي بأنه الرضا املقترن بالضرورة ءفإذا كان األساس القانوين إلباحة نقل األعضا

العالجية، فإن األساس القانوين يف حال نقل القرنية أو الكلية هي الضرورة العالجية اإلستعجالية، ذلك 
لية واحتيـاج شديد يقـدم على ضرورة احلصول على موافقة أن إنقاذ شخص يف احلالـة اإلستعجا

.إنسانيةتاملتوىف أو أسرتـه، ألن هذا العمـل ال ينقص من كرامته؛ بل يؤدي إىل غايا
ومن هنا يتضح أن املشرع أخذ باالجتاه الذي ينص على احلصول على األعضاء دون موافقة 

صفة مطلقة بل بشروط كما ذكر ومل يأخذ بنظام تأميم أحد يف أخذ القرنية أو الكلية، ولكن ليس ب
.مملوكة للمجتمع يتصرف فيها كما يشاءةاجلثث الذي يقضي باعتبار اجلث

يف حياته، ومل يأذن وليه، ورفضه فالظاهر تأما يف الفقه اإلسالمي فإنه يف حالة انتفاء إذن املي
يل له، فيمكن االنتفاع بأعضائه إذا اقتضت املنع، فإن مل يكن للميت ويل فإن السلطان ويل من ال و

.1الضرورة أو املصلحة الراجحة، وهذا ما يعرب عنه باإلذن العام
واإلذن العام كما يقول الشيخ محاين، هو لرئيس الدولة الذي له أن يأذن يف جثث جمهولني، فإنه 

.2ويل من ال ويل له
ما يوفره شرط الرضا من محاية جنائية: ثانياً

لقد سبق القول أن جسم اإلنسان حياً أو ميتا ال جيوز املساس به، إال بعد احلصول على املوافقة 
الصرحية سواء من الشخص أو أقاربه، فيجب مراعاة رضا املتربع واحترام احلقوق املعنوية إلفراد األسرة 

.ئة على شعور األسرةعلى جثة قريبهم؛ ألن استئصال عضو دون موافقة أسرته يؤدي إىل آثار نفسية سي
وملا كان رضا الشخص املتوىف يشكل األساس القانوين حالة اقترانه بضرورة عالجية أو غاية 
اجتماعية، فإن استئصال أي عضو من جسده بعد وفاته، يشكل انتهاكاً صرحياً له، لذا يعاقب القانون 

.على عدم احترام إرادة املتوىف ويرتب املسؤولية اجلزائية
إىل عقوبة احلبس مدة سبع سنوات 2-1272أشار قانون الصحة العامة الفرنسي يف املادة وقد

.أورو100.000وغرامة 

. 214.ص،، املرجع السابق...البشرية، التطبيقات العمليةمروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء -1
.448.ص،سابقالرجع املأمحد محاين، -2
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، وتفرض عقوبات تكميلية يف هذا 1وميتد التجرمي سواء ارتكبت اجلرمية تامة أو شرع فيها
ؤولية اجلنائية للشخص ، باإلضافة املس2الصدد تتمثل يف احلرمان من مزاولة النشاط املهين واالجتماعي

.   3من قانون العقوبات الفرنسي28-511يف هذه اجلرائم تطبيقاً للمادة ماملعنوي حال مسامهته
املتعلق بالتربع 1999أوت 25الصادر بتاريخ 16.98ولقد نص القانون املغربـي رقم 

أصحاا أثناء حيام، على جترمي أخذ األعضاء من جثث املوتى دون موافقة36باألعضاء يف املادة 
.درهم30.000وعاقبت املخالف باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 

وفقا -أما املشرع املصري فرغم أنه أقر أحكاما جزائية لإلخالل بشرط الرضا أو موافقة احلي
الستئصال من فإنه مل يشمل القانون مادة تنص على جزاء اإلخالل بشرط لإلذن با-للضوابط املذكورة

امليت قبل وفاته بالشروط السابقة، وإن كان القانون نص على جزاء اإلخالل بشرط الرضا يف االقتطاع 
أو 2010لسنة 5من القانون رقم 17من اجلسم احلي، وال ميكن التوسع يف تفسري نص املادة 

.استعمال القياس تطبيقاً ملبدأ الشرعية
014-09فوفقاً للتعديل اجلديد لقانون العقوبات األخري بالقانون ي لقانون اجلزائرأما بالنسبة ا

املعدل واملتمم اختار املشرع فرض محاية جنائية حلماية جلثة اإلنسان عن طريق وضع أحكام جزائية 
املتضمن قانون العقوبات 156-66لعمليات نقل وزراعة األعضاء بإفراده لنصوص جديدة تتمم األمر 

خامس مكررقسم ةمن الباب الثاين من الكتاب الثالث من اجلزء الثاين وذلك باإلضافيف الفصل األول 
ونص على اجلزاء املترتب عن اقتطاع األعضاء أو األنسجة من جثة اإلنسان "االجتار باألعضاء"مساه

:دون اإلذن باالستئصال وفق ما يلي

1 -« La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1,
511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines ». Art 511-26. Code pénal.
2 - « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la
peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise ». Art 511-27. Code pénal
3 - « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38, les peines prévues par l'article 131-39 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ».Art, 511-28 code
pénal.

صفر 18املؤرخ يف 156-66يعدل ويتمم األمر رقم 2009فرباير سنة 25املوافق 1430صفر عام 29مؤرخ يف 01- 90قانون رقم - 4
مارس 8الصادرة بتاريخ 15زائرية، العدد املتضمن قانون العقوبات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجل1966يونيو سنة 8املوافق 1386عام 

2009.
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I.املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي عن ختلف شرط الرضا
لعقوبات األصليةا-1
انتزاع العضو البشري مع اإلخالل بشرط الرضا .أ

الفقرة الثانية على انتزاع عضو من شخص ميت، مبثل ما 17مكرر 303عاقب املشرع يف املادة 
عشر سنوات وبغرامة 10مخس سنوات إىل 5عاقب على انتزاع عضو من شخص حي، باحلبس من 

وتطبق نفس العقوبة إذا مت انتزاع عضو من :" لك بقوهلادج وذ1.000.000دج إىل 500.000من 
". شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري املفعول 

:وتشدد اجلرمية إىل جناية يف احلاالت التالية
.إذا كان اين عليه قاصراً أو مصاباً بإعاقة ذهنية·
.إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب اجلرمية·
.ة من أكثر من شخصإذا ارتكبت اجلرمي·
.إذا ارتكبت اجلرمية مع محل السالح والتهديد باستعماله·
. إذا ارتكبت اجلرمية من طرف مجاعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية·

.2فقرة 20مكرر 303املادة 
ائية على اجلسم من خالل ما ذكر يتبني استجابة املشرع للنداءات الرامية إىل إضفاء محاية جن

البشري يف جمال نقل األعضاء من جثة اإلنسان بتقرير املسؤولية اجلنائية حال القيام ذه العملية يف 
( فأقر عقوبة جنحية مغلظة -بالتفصيل السابق–غري إطار املوافقة املسبقة من امليت أو من العائلة 

ال يفرق بني احلصانة اجلسدية سواء بني لإلخالل بشرط الرضا والظاهر أن املشرع ) احلبس والغرامة
شخص حي أو ميت يف جمال العقوبة إذ أفرد نفس العقوبة، على أن تتحول اجلرمية إىل جناية بتوافر 

. الظروف املشددة
انتزاع األنسجة أو اخلاليا أو مجع مواد شخص ميت مع اإلخالل بشرط الرضا-ب

وهي احلبس من سنة إىل مخس سنوات 19مكرر 303يعاقب املشرع بعقوبة الفقرة األوىل من املادة 
وتطبق " دج حيث تنص الفقرة الثانية من نفس املادة 500.000دج إىل 100.000والغرامة من 

نفس العقوبة إذا مت انتزاع نسيج أو خاليا مجع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري 
". املفعول

اجلزائية بني نقل عضو وبني انتزاع ةيف إطار املسؤولييفرق املشرع يف جمال نقل األعضاء
األنسجة واخلاليا أو مجع مواد شخص ميت أخذا مبعيار الضرر أو التشويه الالحق باجلثة، ولذلك أقر 
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عقوبة احلبس من سنة إىل مخس سنوات، وتبدو العقوبة مالئمة للمقصد التشريعي يف القضاء على هذه 
.اجلرائم
ى انتزاع األعضاء أو األنسجة من اجلثة مع اإلخالل بشرط الرضاجرمية التستر عل-ت

جرم املشرع جمرد التستر على انتزاع األعضاء من جثة اإلنسان ولو كان املتستر من األشخاص 
مخس 5سنة إىل 1امللزمني بكتمان السر املهين، حبيث مل يبلغ السلطات املختصة فيعاقب باحلبس من 

دج واستثنت املادة من العقاب إذا كان املتستر 500.000دج إىل 100.000سنوات وبغرامة من 
أصهاره إىل غاية الدرجة الرابعة، ما مل يكن اين عليه قاصرا مل يبلغ من أقارب الفاعل أو حواشيه أو 

ورغبة من املشرع يف إضفاء ...سنة فإنه يسأل حنائيا ولو كان املستتر من األقارب أو األصهار13
املشروعية على هذه التدخالت الطبية عاقب على جمرد التستر على هذه اجلرائم إعماالً للقواعد طابع 

واستـثىن من ذلك حالة كون املتستر من أقارب .من قانون العقوبات181واملادة 180العامة يف املادة 
الروابط األسرية اليت الفاعل أو حواشيه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة العتبارات القرابة واحلفاظ على

قد متنع فضح هذه اجلرائم، وال يشفع اعتبار القرابة  لو أن اين عليه قاصر ألن وضع القاصر ومحايته 
.أوىل بالرعاية

العقوبات التكميلية .2
على تطبيق عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليها 22مكرر 303نصت املادة 

.ون العقوباتمن قان9يف املادة 
مبنع أي أجنيب حكم عليه بسبب هذه اجلرائم من اإلقامة يف 23مكرر 303وتنص املادة 

.عشر سنوات على األكثر10التراب الوطين إما ائياً أو ملدة 
II.املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن اإلخالل بشرط الرضاء

وال جزائيا عن اجلرائم املنصوص يكون الشخص املعنوي مسؤ" 26مكرر 303تنص املادة 
.مكرر من هذا القانون51عليها يف املادة 

". مكرر من هذا القانون18وتطبق على الشخص املعنوي العقوبات املنصوص عليها يف املادة 
التأكد من موت املتربع يف إطار -شرط املوافقة املسبقة–ويشترط تلقائياً باإلضافة إىل ما سبق 

.ق يف احلياة، ومن مث وجب بيان هذا الشرط ومعرفة ما يوفره من محاية جنائية وذلك فيما يليمحاية احل
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لفرع الثاينا
التحقق من موت املتربع وما يوفره من محاية جنائية

من الشروط البديهية اليت يشترطها القانون لنقل األعضاء من جثة اإلنسان التحقق من موت 
ل ما أثري عن هذه املسألة من مناقشات حادة بني رجال الطب والقانون، املتربع، ولقد سبق القول حو

). ثانياً ( وما يوفره من محاية جنائية )أوالً ( وعليه نتناول هذا شرط التحقق من موت املتربع 
التحقق من موت املتربع: أوالً

ربع بني األحياء، أثريت بعد أن أصبحت اجلثة املورد األساسي والوفري لألعضاء اآلدمية لقلة الت
إشكالية حتديد حلظة املوت، ذلك أن الطبيب لكي يتسىن له القيام بعملية انتزاع األعضاء من جثة 

وقد تعرضنا فيما سبق إىل اجلدل القانوين يف تبين إحدى . اإلنسان ال بد من التحقق من موت املتربع
).املوت الدماغي(ر احلديث املعايري احملددة للموت، بني املعيار التقليدي واملعيا

أن ما ميكننا أن نضيفه إىل هذا الشرط، هو أنه ال جيب مشاركة الفريق الطيب الذي قام بالتحقق 
الفقرة 165من الوفاة يف عملية استئصال األعضاء من جثة املتوىف، وهذا الشرط نصت عليه املادة 

".ع أن يكون من بني اموعة اليت تقوم بعملية الزرعوال ميكن الطبيب الذي عاين وفاة املترب: " 1الثالثة
ونص على هذا الشرط اإلضايف قانون أملانيا الدميقراطية يف املادة اخلامسة الفقرة الثانية من قانون 

الفقرة أ، 15يف الفصل 1991، كما نص عليه القانون التونسي 2املتعلق بزراعة األعضاء1975
يف املادة املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها98.16رقم والقانون املغربـي 

21.
ويشترط فقهاء الشريعة حىت يتمكن الطبيب من استئصال العضو املراد زراعته، ال بد من التحقق 

.من موت املتربع
ين األعضاء إن بعض من أنكروا موت الدماغ، قالوا بأن اهلدف من تشخيص موت الدماغ، هو ج

من املوتى، فلذلك يرون أن الذين ترتع عنهم أجهزة اإلنعاش الطبية أحياء على وجه احلقيقة، مادامت 
فيهم مظاهر احلياة، وقيام األطباء حبرمان هؤالء املرضى من وسائل عالجهم، يعد حمققا جلرمية القتل 

.3العمد أو العدوان

وبذلك يعترب قد ساير يف هذا القوانني املقارنة اليت تناولت 17–90هذه املادة استحدثها املشرع اجلزائري مبوجب التعديل اجلديد رقم -1
.عمليات نقل وزراعة األعضاء

.405.ص،السابقمروك نصر الدين، نقل وزراع األعضاء البشرية، املرجع-2
.04.صعبد الفتاح إدريس، املرجع السابق،-3
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ع من محاية جنائيةما يوفره شرط التحقق من موت الترب: ثانياً
تتحدد املسؤولية اجلنائية اليت تقع على الشخص طبقاً للمعيار املتبع يف حتديد حلظة املوت  فـإذا                 
تقرر لدى األطباء أو القوانني اليت حتدد معياراً للموت بأن الشخص يعترب ميتا حال توقف قلبه وتنفسه،                 

يعد فعلة واقع على ميت ولو كان املخ ال         فإن الشخص الذي يرتكب جرمية بعد توقف هذين العضوين،          
يزال سليماً، وتنتفي املسؤولية اجلنائية احملددة بنصوص القتل، طبقاً للنظرية املوضوعية، وقد يعترب مرتكباً              

.للشروع يف جرمية القتل طبقاً للنظرية الشخصية
املـوت  -حلظة املـوت أما إذا تقرر لدى األطباء أو القوانني اليت تأخذ باملعيار احلديث لتحديد      

حياً بني مرحليت توقف القلب والرئتني وتوقف الدماغ توقفاً ائياً، ويترتـب             فاإلنسان يعترب  -الدماغي
.على الشخص املسؤولية اجلنائية احملددة بنصوص القتل

عتـرب  أما األفعال املطابقة للركن املادي يف جرمية القتل الواقعة يف املرحلة التالية ملوت الدماغ، ت              
.أفعال واقعة على جثة ميت، وخيتل شرط اإلنسان احلي وتتهاوى نصوص القتل عن احلماية وتنحسر

إن أمهية تبين أحد املعايري يبدو أكثر أثر، خاصة بعد التطور اهلائل يف العلوم الطبية، ويتعلق األمر                 
نا أن املوت احلقيقي هـو   فإذا اعترب  .بتشريح اجلثة ألغراض معينة ونقل وزرع األعضاء ألغراض عالجية        

موت الدماغ، فإن الفترة بني توقف القلب والرئتني وموت الدماغ تعترب مرحلة تدب فيها احلياة، ويلزم                
.على الطبيب بالتزامات اجتاه املريض

ومسؤولية الطبيب اجتاه املريض هي مسؤولية املهارة يف املعرفة الطبية املتيسرة مع العناية الالزمة،              
فعلى . 1تين باملريض العناية الالزمة وأن يصف له من وسائل العالج ما يرجى شفاؤه من مرضه              حبيث يع 

.الطبيب أن حيترم هذه االلتزامات وخيضع للمسؤولية املدنية واجلنائية عن خمالفة ذلك
ويف جمال عمليات نقل وزراعة األعضاء يكون الطبيب الذي جيري عملية النقل من اجلثة قبل 

ومل .موت املتربع مرتكباً جلرمية ختتلف باختالف النتيجة اليت تسفر عنها عملية االستئصالالتأكد من
على عقوبة معينة " االجتار باألعضاء" ينص املشرع اجلزائري على جزاء يف أحكام القسم اخلامس مكرر

264تنص املادة وبالتايل جيب الرجوع لألحكام العامة املتعلقة جبرمية القتل أو أعمال العنف العمدية
وإذا ترتب على أعمال العنف املوضحة أعاله، فقد أو بتر إحدى األعضاء أو احلرمان من :" 3.4فقرة 

بدوي علي، االلتزامات املهنية للطبيب يف نظر القانون، موسوعة الفكر القانوين، ملف املسؤولية الطبية، مقال منشور يف جملة املوسوعة القضائية -1
.32.ص،اجلزائرية

بتحقيق نتيجة كاستعمال األدوات واألجهزة الطبية، فيسأل الطبيب مثالً عن الوفاة الناجتة عن انفجار هناك حاالت استثنائية يكون التزام الطبيب -
حممد حسني . الناتج عن الشرارة املتطايرة من جهاز التخدير، وكسر احلقنة بالعضالت، وكذلك بالنسبة للصيديل إذ عليه أن يقدم أدوية صاحلة

.159.سابق، صاملرجع المنصور، املسؤولية الطبية، 
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استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار أحدى العينني أو أية عاهة مستدمية أخرى فيعاقب اجلاين بالسجن 
املؤقت من مخس إىل عشر سنوات

ذي ارتكب عمدا إىل الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب اجلاين بالسجن وإذا أفضى الضرب أو اجلرح ال
".     املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين سنة

أما املشرع املغريب فقد وضع عقوبة حمددة يف القانون املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة البشرية 
39ات املغريب حيث جرمت املادة عن طريق اإلحالة إىل قانون العقوب-سابق الذكر–وأخذها وزرعها 

منه أخذ عضو من شخص متربع مل تعلن وفاته مبحضر قانوين وعاقبت املخالف حبسب أحكام املادة 
. من قانون العقوبات392

من قانون 21حينما نص يف املادة -وكذا املشرع املغربـي–ولقد أحسن املشرع املصري 
الذكر على جرمية نقل عضو أو جزءا منه أو نسيج دون تنظيم زرع األعضاء البشرية املصري سابق

يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق اإلصرار املنصوص عليها يف املادة :" ثبوت موته يقيناً وذلك بقوهلا
من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت 230

من هذا القانون مما أدى إىل وفاته مع علمه بذلك، وتكون )14(ادة موته يقينا وفقا ملا نصت عليه امل
العقوبة السجن املشدد أو السجن لكل من شارك يف إصدار قرار التثبت من املوت دون إجراء 

لكن ما يؤخذ عليه أن هذا العقوبة تتالءم ". من هذا القانون)14(االختبارات املنصوص عليها يف املادة 
ىل وفاة املنقول منه، لكن إذا مل يترتب على النقل الوفاة فهل يعترب شروعاً يف القتل أم حالة أدى النقل إ

عملية بتر عضو بشري؟
إن من بني أهم إفرازات عمليات نقل األعضاء وزراعها ظاهرة االجتار باألعضاء مما دعى 

فيتور . لبشر ومنع املصاحل املاديةالقوانني إىل اشتراط خاصية التربعية أو اانية يف إطار بعث التراحم بني ا
.  التساؤل عن مضمون هذا الشرط وما يوفره من محاية جنائية
الفرع الثالث

شرط جمانية التربع وما يوفره من محاية جنائية
" كان نتيجة كثرة األمراض اليت أدت إىل تلف بعض األعضاء من ناحية، واكتشاف عقار   

م يف عدم رفضه للعضو املزروع فيه من ناحية أخرى عامال يف والذي يساعد اجلس" السيكلوسربين
تسابق املرضى حنو زراعة األعضاء بالطرق الشرعية وغري الشرعية عن طريق البحث يف السوق القذر 
لالجتار باألعضاء، األمر الذي أدى إىل تدخل املشرع يف معظم دول العامل حنو تنظيم عملية نقل وزراعة 

التشريعات مبواد عقابية ملواجهة ظاهرة االجتار باألعضاء، هلذا كان من الضروري األعضاء وتضمني هذه
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وما ترصده من محاية جنائية ) أوالً(استقراء بعض التشريعات لبيان موقفها من شرط جمانية التربع 
).    ثانياً(

شرط جمانية التربع: أوالً
تربع باألعضاء، فيما يتعلق بشرط اانية بني اختلفت اآلراء القانونية واآلراء الفقهية يف مسألة ال

وفيما يلي نتناول بالتفصيل عرض هذه اآلراء يف النقاط . اجتاه مؤيد لشرط اانية، واجتاه معارض ا
:التالية

I.انيةاالجتاه املؤيد لشرط ا
أو إىل قبول فكرة أن يكون تنازل املتربع عن جزء من جسده 1ذهب جانب من الفقه القانوين

أخل ومن مث جيوز ...-سيارة أو بيت-أعضائه نظري مقابل، سواء متثل هذا املقابل يف صورة مالية أو عينية
بيع اجلثة؛ ألن من ميلك اإليصاء ميلك التصرف مبقابل وان الباعث الدافع الرئيسي هو خدمة الناس 

لناس الصطدامه بكل جديد حىت والعلم وما املقابل إال مسألة ثانوية حىت ولو كان األمر يضر مبشاعر ا
يعود إلميانه الصحيح واقتناعه بأن اجلثة ستتحول إىل ذكرى يف فترة وجيزة جدا، استنادا لقول أمساء بنت 

.2"لن يضر سلخ الشاة بعد ذحبها" أيب بكر حني قالت
جند أن وضع املريض واملعرض خلطر ...ومن جانبنا " "عمر أبو الفتوح احلمامي"ويرى الدكتور 

املوت هو وضع شائك، وخصوصاً إذا مل جيد قريب يتربع له بأحد أعضائه فال سبيل أمامه إال اللجوء 
-ونرى أنه ال إمث عليه يف هذه احلالة وإمنا اإلمث يقع على البائع، فاملشتري . إىل شراء عضو إلنقاذ حياته

.3..."هنا حياول احلفاظ على أهم شيء لديه وهو حياته-إن جاز القول
من بيع األعضاء البشرية وأن كان موقفا -كما سبق ذكره–أن حترمي الفقهاء الشريعة القدامى 

له من احلجة والقوة ما يربر ما ذهبوا إليه وفقاً ملا كان سائداً يف عصرهم، فلم يكن مبخيلتهم أنه ميكن 
رهم االنتفاع على االنتفاع بأي عضو آدمي مفصول عن اجلسم فيه مصلحة معتربة، كما مل يكن يف تصو

وجه غري منايف للكرامة اإلنسانية، وذلك كله يف ضوء املستجدات الطبية الكبرية املوجودة يف عاملنا 
: ، وانتهى هذا الرأي أن بيع األعضاء البشرية وفقا لضوابط وهي4املعاصر

1-  DOLL Paul-Julien, Transplantation d’organes, rapport présenté au colloque de Besançon 1974 « Les droits de
l’homme devant la vie et la mort», Rev. Dr. De l’homme, p.418.

دار النهضة العربية، عضاء بني احلظر واإلباحة، الطبعة األوىل،أل؛ أمحد حممود سعد، زرع ا138.املرجع السابق، صحسام الدين األهواين، 
.101.؛ عمر أبو الفتوح، املرجع السابق، ص50.، ص1986

.48.منذر الفضل، التصرف القانوين يف األعضاء البشرية، املرجع السابق، ص-2
.101.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص-3
.96.95.نفس املرجع، ص-4
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.تداولأال يكون فيها تعارض مع الكرامة اإلنسانية حبيث ال تكون الغرض الربح والتجارة وال.1
أن يكون بيعها من أجل االنتفاع ا ملثل ما خلقت له، وأن ال تباع إال ملن يعلم أنه يستتبعها يف .2

.ذلك
.أن يدفع البائع ببيع العضو مفسدة أعظم من مفسدة اإلضرار حبرمة امليت.3
4.ا أن ال يكون بيع العضو متعارضاً مع نص شرعي خاص مثل الشعر، ملا روته أمساء بنت أيب بكر أ

يا رسول اهللا، أن يل ابنة عريساً أصاا : جاءت امرأته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت: قالت
وكذلك . 1"لعن اهللا الواصلة واملستوصلة " حصبة فتمزق شعرها، أفأصله؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم

يف حرمة بيعه جيب أال يكون بيع العضو متعارضاً مع مبدأ شرعي آخر كمين الرجل، ألنه ال شك
.وبطالنه الن استعماله يؤدي إىل اختالط األنساب وهو حرام بال خالف

.أن ال يكون هناك أية بدائل صناعية لألعضاء اآلدمية تقوم مقامها وتغين عنها.5
أن يكون البيع والشراء حتت إشراف مؤسسة متخصصة رمسية موثوقة للتحقق من توافر الشروط .6

.  2السابقة
إمنا دون النفس له حكم األموال؛ ألنه خلق وقاية " سلك فيها مسلك األموال إن األعضاء ي

للنفس كاألموال أال ترى أنه يستوىف يف احلل واحلرم كما يستوىف األموال، وكذلك الوصي يلي استيفاء 
". ما دون النفس للصغري كما يلي استيفاء ماله فتعترب فيه املماثلة كما تعترب يف إتالف األموال

ووجه الداللة أنه جيوز لإلنسان أن " الضرورات تبيح احملظورات" كن االستشهاد بقاعدة ومي
.3يتصرف يف جسده عند الضرورة

II.انيةاالجتاه الرافض لشرط ا
إىل معارضة بيع األعضاء فيجب أن يكون التنازل عن العضو جمانا 4ذهب جانب آخر من الفقه

لرأي الغالب يف الفقه، إذ أنه ليس من املقبول التعامل يف جسم ودون مقابل مادي، وميثل هذا االجتاه ا
ليست من األشياء اليت -وكذا أعضائه-اإلنسان وأعضائه على أا سلعة تباع وتشترى، فجسم اإلنسان

وإن كانت فكرة . تدخل يف دائرة التعامل وكل عقد يرد عليها يعترب باطال لعدم مشروعية احملل والسبب

.حديث سبق خترجيه- 1
.49.48.منذر الفضل، التصرف القانوين يف األعضاء البشرية، املرجع السابق، ص-2
.18.السابق، صمد بن حيىي بن حسن النجيمي، املرجعحم-3

4 -  Doll ( P-J), L’aspect moral, religieux et Juridique des transplantations d’organes, Gaz. Pal 1974, p.821؛
Memeteau. (G), France, rapport national présenté au colloque « Droit pénal et techniques Biomédicales
Modernes », Rev. Int. dr. Pén. 1988, p.896.

.106.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص
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مرنة أدت إىل تغليب املصلحة احملمية األوىل بالرعاية وأبيح على إثر ذلك أن يكون جسم النظام العام 
اإلنسان حمال للتصرفات القانونية كاستئصال عضو أو اخلضوع للتجربة فإن النظام العام يفرض أن تبقى 

.1الدوافع اإلنسانية أساس كل تصرف قانوين
ة تسمو عن املال، ويأيت على رأس هذه القيم أن القيم اإلنساني" Savatier.Rيذكر الفقيه 

.2"بل حياته-ليس فقط أعضائه-احلب، فاإلنسان باحلب يستطيع أن يقدم
كما حيقق التنازل عن األعضاء واألنسجة من جثة اإلنسان ااين حيقق املزايا الطبية، فاإلغراءات 

اكل الصحية باعتبارها العامل يف مالئمة املالية قد تدفع باملتنازل إىل إخفاء األمراض الوراثية واملش
. 3العضو

ويترتب على هذا أن قرار التنازل عن 4إن من شأن االجتار باألعضاء فتح جمال استغالل الغين للفقري
أخذ األعضاء سوف يكون معيباً، إذ ال سلطان للشخص يف قراره، حيث يكون احتياجه املادي الباعث 

مقه ومن يعول من أوالده، فيؤدي بالنتيجة إىل احنسار احلماية القانونية عن الدافع على قبوله، لسد ر
.5الطبقة الفقرية يف اتمع

.107.106.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص-1
2 -  Savatier ( R), Les problèmes juridiques des transplatations d’organes humains, J.C.P, 1969-1-2247,no.4.

.107.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص: مقتبس عن
.107.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص-3
يف تقرير له حتت عنوان املظاهر األخالقية واالجتماعية واالقتصادية Bengt Domeijويدعى يرى أحد الباحثني األوربيني بالسويد -4

الستعمال البنوك احليوية اإلنسانية ملنع نقل األنسجة عن طريق البيع من أجل الربح املادي، أن اجلسد البشري هو من أكثر القيم اليت تتطلب محاية 
مي من زوايا خمتلفة قانونية ودينية وثقافية، وأحد أبرز مالمح محاية هذا اجلسد هي احلماية القانونية اليت وقدسية يف كل اتمعات املتحضرة فهو حم

عمر أبو الفتوح احلمامي، :مقتبس عن. تعين جترمي االجتار يف األعضاء البشرية خلوف اتمع من استغالل الفقراء كقطع غيار بشرية للمرضى األغنياء
.107.املرجع السابق، ص

وافقة املتوىف على ذلك حيال حياته، أو بدون موافقة ميتم احلصول على األعضاء البشرية من املتوفني مبا يعرف بوفاة جذع املخ، وبدون 
Vachiraأسرته بعد الوفاة، فقد كشف الس الطيب بتايالند عن عصابة إجرامية لالجتار يف األعضاء البشرية تضم ثالثة أطباء ومدير مستشفى 

Prakarn دف احلصول على األعضاء وذلك ما بني امهم بتعمده إعالن وفاة مرضى مبوت الدماغحيث مت استئصال 1997و1996عن ا
.. = واألكثر من ذلك قيام اجلراحون بإعطاء املرضى بعض العقاقري املخدرة اليت من . أكثر من مائة كلية وكبد للزراعة بطريق االجتار يف املرضى

=ا تدخل يف حاالت الوفاة جبذع املخ وهو ما شأا إفقاد الوعي ملدة طويلة، وهو األمر املعروف طبيا حباالت الغيبوبة العميقة، لوصفها بعد ذلك بأ
.107.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص. يقع بالفعل يف الربازيل واألرجنتني وروسيا

يسمح بالتربع باألعضاء بطريق النقل من احلي أو من امليت بعد الوفاة مباشرة مبوافقة امليت ويف الصني بالرغم من وجود قانون صيين
حال حياته، إال أن الواقع يشري إىل أن عمليات نقل وزراعة األعضاء تعتمد يف املقام األول على سوق االجتار باألعضاء البشرية املزدهر يف الصني، 

من هذا السوق، واملصدر %10ألول عن طريق بيع األعضاء من جانب األحياء وميثل هذا املصدر نسبةويقوم على أساس مصدرين لألعضاء، ا
عمر أبو الفتوح احلمامي، %.90الثاين يعتمد على األعضاء املستأصلة من املسجونني الصينيني املنفذ فيهم أحكام اإلعدام، وميثل هذا املصدر نسبة 

.169 .املرجع السابق، ص
.152:سابق صالرجع املصالح أمحد فتحي العزة، مهند-5
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ولقد حرص املشرع الفرنسي على عدم ترك مسألة التنازل عن األعضاء بقابل مادي رهينة 
دع جماالً للشك يف لذلك أرسى مبا ال ي. االجتهادات الفقهية وتقديرات املذاهب الفلسفية واألخالقية

ديسمرب 22فلقد نصت املادة الثالثة من قانون . حقيقته من حيث حظر االجتار باألعضاء البشرية
أنه ال ميكن أن يعطي االقتطاع يف أي حال من األحوال احلق باحلصول على تعويض مادي، 1976

. 1سواء مت االقتطاع من شخص حي أو من شخص ميت
منه واملعدلة بالقانون اخلاص باحترام جسد 162لفرنسي يف املادة وأرسى القانون املدين ا

مبدأ عاما ينطبق على كافة أشكال التربع سواء أكان بعضو من 1994لسنة 653اإلنسان رقم 
.األعضاء أو بأحد مشتقات اجلسم وعناصره وخالياه

ر اجلسم واخلاص بالتربع بعناص1994لسنة 654وبقدر من التخصيص جاء القانون رقم 
ومشتقاته ليعاجل مبدأ اانية وفقاً للتعديالت اليت أدخلها على قانون الصحة العامة والذي نص يف املادة 

ال جيوز على اإلطالق ختصيص أي مبلغ مايل وأيا كان كنهه ملصلحة من قام " أنه13فقرة 665
ذلك من دفع تكاليف وارتضى إجراء عملية نقل عنصر أو مكون من مكونات جسمه، دون أن حيول 

" كما أقر املشرع مبدأ . 3"عملية االستئصال وما يتكبده املانح من نفقات الزمة إلجراء هذه العملية
، ملا حيققه من دور وقائي يف درء شبهة االجتار 4الذي يقضي بإخفاء هوية أطراف العملية" الكتمان

كانت موجهة للفرد أو إلحدى املؤسسات باألعضاء، باإلضافة حظر القيام باإلعالنات التجارية سواء 
. أو اهليئات العامة

بشأن استقطاع القرنية من عيون املوتى وزرعتها يف 1953ويف التشريع االجنليزي ميثل قانون 
وقد صدر . عيون األحياء أول تشريع يف اجنلترا ينظم استقطاع عضو بشري من إنسان وزرعه يف آخر

ليبيح عملية استقطاع األعضاء من املتوفني يف حالة 1961زي يف سنة البشرية االجنليةقانون األنسج

.107-106: السابق، صرجع املمهند صالح أمحد فتحي العزة، -1
2 - « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect
de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Art, 16 du code civil.
 - «  Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps umain, ses éléments et ses
produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial». Art, 16-1 du code civil.
 - « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes
décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traits avec respect,
dignité et décence». 16-1-1, du code civil.
3 -  « Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement
d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement
des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». Art. L. 665-13, Loi 94-654.
4 -« Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur. ni le receveur celle du donneur. Aucune information
permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu
ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique » Art. L 665-14, loi 94-654.
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1989مث صدر القانون . 1عدم وجود اعتراض األقارب حسبما أوردته املادة الثانية من هذا القانون
وقد عاجل هذا القانون االجتار باألعضاء . ليتوسع يف إباحة عمليات نقل وزراعة األعضاء لألحياء

.2ارية اليت من شأا التشجيع على التنازل عن األعضاء مبقابل ماديواإلعالنات التج
كريس " الشهري أما واقعية التربع باألعضاء يف اجنلترا فقد أشار الربوفسور اجلراح الربيطاين

واملتخصص يف زراعة الكلى أن املشكلة يف بريطانيا هي مشكلة الندرة، ألن من حيملون " روجر
من الربيطانيني ال يرفضون التربع بأعضائهم %90، ومع أن الدراسات تشري إىل البطاقات قليلون جداً

انتهت إىل أن قرابة نصف أقرباء املتوفني رفضوا التربع 2008فإن أسرهم ترفض ذلك، ففي سنة 
.3بأعضاء موتاهم

واخلاص باستقطاع واستعمال 1996ويف التشريع االسبانـي صدر القانون مارس سنة  
لبشرية وأجازها بالنسبة للمتوفني مكتفياً بالرضاء املفترض، واعتمد هذا القانون يف تنظيم هذه األنسجة ا

العمليات على مبادئ الفاعلية والعدالة والشفافية، حيث جترى العمليات بإشراف منظمتني، اهليئة القومية 
ونتيجة .Officana Catalane Transplantement4لنقل األعضاء، مكتب كاتاالن لنقل األعضاء

هلذا تعترب إسبانيا الرائدة يف الدول األوربية يف جمال نقل األعضاء من املتوفني، فمعدل التربع يتراوح ما 
من مجلة عدد السكان، ويثق الشعب االسباين يف هذه العمليات احملاطة بسياج من %25و %20بني 

.    5ء البشريةاحلماية القانونية اليت تقضي على كل شبهة لالجتار باألعضا
نوفمرب 5وقد فتح املشرع األملانـي الباب الستقطاع األعضاء من املتوفني بصدور قانون 

.مشددا على توافر الرضاء املستنري للمتربع وعدم وجود أي مقابل مادي1997
قرة الف301يف املادة ) Public Health Service Act(ولقد أفرد قانون الصحة العامة األمريكي 

)a(ال جيوز شراء األعضاء أو احلصول عليها عمدا " تبني أنهواملعدلة بالقانون القومي لزراعة األعضاء
مبقابل مادي ذات قيمة مرتفعة مىت كان ذلك بقصد استخدامها يف عمليات زراعة األعضاء، ومىت كان 

ل هذه املادة يتبني عدم ومن خال". من شأن ذلك التأثري على النشاطات التجارية فيما بني الواليات

1-« Without prejudice to the foregoing subsection, the person lawfully in possession of the body of a deceased
person may authorise the removal of any part from the body for use for the said purposes if, having made such
reasonable Enquiry as may be practicable, he has no reason to believe.
(a) That the deceased had expressed an objection to his body being so dealt with after his death, and had not
withdrawn it: or
(b) That the surviving spouse or any surviving relative of the deceased objects to the body being so dealt with ».
Subsec (2), Sec (1), Human Tissue Act-1961.

.26.ص،2001دار النهضة العربية، ، ية بني األحياء، دراسة مقارنة، الطبعة األوىلفتحي سرور، نقل األعضاء البشرطارق-2
.153.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص-3
.29.املرجع السابق، صفتحي سرور، نقل األعضاء البشرية بني األحياء، طارق-4
.157.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص-5
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بأنه القيمة املرتفعة aاحلزم يف حترمي عمليات االجتار باألعضاء، ألن تعريف املشرع للمقابل يف الفقرة 
.يعين ببساطة مىت كان املقابل منخفضا يكون التصرف غري مؤمث

ففي تسجيل لعل مرونة هذه النصوص جعلت جتارة األعضاء يف الواليات املتحدة األمريكية رائجة 
ليفي إسحاق " مع متهم يدعى FBIسري مع أحد عمالء مكتب التحقيقات الفيدرالية األمريكي 

دوالر أمريكي من الفقراء ويبيعها بنحو 10000أنه كان يشتري الكلية الواحدة مببلغ " روزنبام
.  دوالر أمريكي للمرضى األغنياء يف أمريكا160000

العربية، فلقد نصت املادة السادسة من قانون تنظيم زرع األعضاء أما على صعيد التشريعات 
حيظر التعامل يف أي عضو من أعضاء جسم اإلنسان أو جزء منه أو " بأنه2010لسنة 5املصري رقم 

.أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو مبقابل أيا كانت طبيعته
ضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب ويف مجيع األحوال ال جيوز أن يترتب على زرع الع

.املتربع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من املتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو مبناسبته
كما حيظر على الطبيب املختص البدء يف إجراء عملية الزرع عند علمه مبخالفة أي حكم من 

ن املشرع املصري أرصد كل األبواب على كل عملية اجتار ومن هنا يتبني أ". أحكام الفقرتني السابقتني
. أو جمرد شبهة مهما كانت صفة املقابل أو مناسبته

وال "... من قانون محاية الصحة وترقيتها على أنه2فقرة 161ونص املشرع اجلزائري يف املادة 
".ماليةجيوز أن يكون انتزاع األعضاء أو األنسجة البشرية وال زرعها موضوع معاملة

وال يتصور احلديث عن التعويض يف حالة النقل من األموات، حيث ال يشكل النقل ضرراً 
صحياً لدى املتربع وإن كان من املمكن أن تتكبد األسرة تكاليف لنقل جثة فقيدهم، حال كوم أذنوا 

.يض الضرر الصحيومن مث فال يتصور احلديث عن تعو. باستئصال أعضاء منها أو أذن املتوىف يف حياته
إن اإلنسان حياً كان أو ميتاً ليس حمالً ممكناً وال مشروعاً ملعامالت ال يف ويرى فقهاء الشريعة

.الشرع وال يف الطبع وال يف العقل، وألجل ذلك وجب دفن اإلنسان وأجزائه احتراماً له
ماالً متقوماً بدليل أن اإلنسان ال إن أجزاء امليت ال تصلح للبيع؛ ألا ليست :" قال الكساين يف بدائعه

.1يضمنه باإلتالف
ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بـي مث :" قال اهللا عز وجل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

.2"غدر، ورجل باع حراً فأكل مثنه، ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يعط أجره 

.142.ص،ي، بدائع الصنائع، الد اخلامس، املرجع السابقـلكسانا-1
.108.رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إمث من باع حراً، اجلزء الثالث، املرجع السابق ص-2
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وجممع الفقه . 19691املؤمتر الدويل املنعقد مباليزيا يف شهر أفريل ولقد صدرت فتوى منع البيع يف
الذي نص على أن االتفاق على جواز نقل العضو من امليت، 1988اإلسالمي املنعقد جبدة يف فرباير 

.2مشروط بأن ال يتم ذلك عن طريق بيع العضو
، وجلنة الفتوى يف اململكة األردنية كما أصدر قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية

ونصت مجيع الفتاوى على أنه حيرم اقتضاء . 19723اهلامشية، وجلنة اإلفتاء بالس األعلى باجلزائر 
.اقتضاء مقابل للدم، ألن بيع اآلدمي احلر باطل شرعا لكرامتهممقابل للعضو املنقول، أو جزئه كما حير
وأما عظم اآلدمي وشعره فال جيوز :" ه كذلك، يقول الكسانـيأما شعر اآلدمي فال جيوز بيع

.4"بيعه، ال لنجاسته؛ ألنه طاهر يف الصحيح من الرواية، لكن احتراما له، واالبتذال بالبيع يشعر باإلهانة
أن النيب صلى اهللا عليه :" أما دم اآلدمي فال جيوز بيعه، عن عون بن أيب خليفة عن أبيه أنه قال

.6وهو حرام إمجاعاً؛ أي بيع الدم وأخذ مثنه. 5"مثن الدم، ومثن الكلب، وكسب البغيوسلم ى عن
ولقد انتشرت ظاهرة االجتار باألعضاء بشكل كبري، حيث أصبحت عملية الشراء والبيع تتم بني 

رم السماسرة واملستشفيات، وسداً لكل ذريعة أن يصبح اإلنسان وسيلة أو بضاعة يباع ويشترى، فإنه حي
ذلك؛ ألنه يوحي بالرجوع إىل العهد الذي انتشرت فيه جتارة العبيد، واستغالل اإلنسان عن طريق 

، ومن مث فإن ضرورة احلماية جلثة اإلنسان أو للجسم البشري، تقتضي منع هذه التصرفات وزجر 7الرق
.رأسها مبدأ احلصانة اجلسديةمرتكبيها، وقاية للمبادئ األساسية، وعلى

ما يوفره شرط اانية من محاية جنائية : انياًث
مل تكتف بعض التشريعات بوضع املبادئ العامة اليت تقرر وتؤكد على مبدأ جمانية التنازل عن 

2-511ومن ذلك القانون الفرنسي حيث جاءت املادة . األعضاء وإمنا فرض عقوبات جزائية صارمة
اخلاص باحترام جسد اإلنسان، وكذلك 1994لسنة 653من قانون العقوبات املعدل بالقانون رقم

من 2الفقرة 1-1272وهي نفس املادة -1994لسنة 654من قانون رقم 2فقرة 674املادة 
ألف أورو على فعل 100لتنصان على عقوبة احلبس مدة سبع سنوات وغرامة -قانون الصحة العامة

.50.سعاد سطحي، املرجع السابق ص- 1
الطبية، اجلزء ةا ، جملة املوسوعة القضائية اجلزائر، ملف املسؤوليبن داود عبد القادر، انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان أخر حيا كان أو ميت- 2

.   109.صالنشر،سنةعدد وال يوجد ، لاألو
.51.ص،سابقالرجع املسعاد سطحي، - 3
.142.ص،ي، بدائع الصنائع، الد اخلامس، املرجع السابقـالكسان-4
.111.ص،الثالث، املرجع السابقرواه البخاري، كتاب البيوع، باب مثن الكلب، اجلزء-5
.34.ص،مصطفى حممد الذهيب، املرجع السابق-6
.172.ص،مسرية عايد الديات، املرجع السابق-7
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وكذلك فرضت املادة العقوبة سواء كان العضو . 1هاحلصول على األعضاء مبقابل مادي أيا كان كنه
ملصلحة املتلقي، أو دفع الغري للتنازل عن عضو نظري مقابل مادي ويستوي األمر ولو كان العضو من 

.  خارج األراضي الفرنسية
العامة يف جمال نقل وزراعة األعضاء هلا من الثقل املايل واملهين ما توملا كانت املؤسسات واهليئا

جيعل منها مراكز متارس من خالهلا نشاطات االجتار باألعضاء بيعاً وشراء وتوسط، فقد فرض املشرع قد
الفرنسي على كل خرق ترتكبه هذه املؤسسات واهليئات للشروط والضوابط التشريعية اليت حتكم 

ت، وحىت عمليات نقل األعضاء عقوبات جنائية وإدارية رادعة تبدأ من الغرامة وسحب الترخيص املؤق
.2عقوبة اإللغاء والوقف النهائي عن ممارسة النشاط الذي ارتكبت اجلرمية خالله

واملالحظ أن املشرع الفرنسي حريص على محاية الكرامة اإلنسانية لإلنسان، من خالل حرصه 
على محاية مجيع أعضاء جسمه والبعد واالرتقاء ا عن مصاف السلع اليت تباع وتشترى مؤكدا أن مبدأ

اانية مبدأ عام ومهيمن على قواعد نقل األعضاء وزرعها، كما أن املشرع الفرنسي يسوي بني لفاعل 
األصلي والشريك يف العقاب مثله والقانون اجلزائري، إال أنه مل يبني حاالت اإلعفاء وعقاب املتستر على 

.    سياجلناة، وميكن الرجوع يف ذلك للقواعد العامة يف قانون العقوبات الفرن
اخلاص باألعضاء البشرية االجتار 1989جويلية 17ولقد جرم املشرع االجنليزي الصادر يف 

باألعضاء واإلعالنات التجارية اليت من شأا التشجيع على التنازل عن األعضاء مبقابل مادي بشكل 
جلنحة إذا قام يدفع أو يعد الشخص مرتكباً " مستفيض، فجاءت الفقرة األوىل من املادة األوىل لتقرر أنه

تلقي مبلغ مايل نظري قيامه بتحصيل عضو بشري أو إذا سعى لذلك، سواء أكان ذلك من شخص متوىف 
أو على قيد احلياة، وسواء كان العضو حمل اجلرمية مستأصالً بالفعل أو سيتم استئصاله وذلك بغرض 

كل من يتلقى أو يدفع مبلغ معني زراعتها لشخص آخر، كما يعد مرتكباً جلرمية االجتار باألعضاء 
بغرض العثور على مانح يرتضي استقطاع عضو من جسمه مبقابل مادي أو أن يقوم الشخص بغرض 

. 3"اإلمداد بأحد األعضاء نظري ما يدفع له من نقود 

1 -« Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni
de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel
organe du corps d'autrui. Les êmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions
prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger. Art 511-2, code pénal ; Art 1272-1-2. Code de la santé
publique.
2-« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-
38, les peines prévues par l'article 131-39 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de  l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ». Art 511-28. Code pénale.
3  - A person is guilty of an great Britain he:
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من املادة األوىل تدالن بشكل قاطع حترمي ) a – b(ومما جتدر اإلشارة إليه أن عبارات الفقرة 
كان املريض نفسه احملتاج إلجراء ال الوساطة يف عمليات بيع وشراء األعضاء أياً كان ولوكافة أشك

c(أما الفقرة . العملية  –  d( من نفس املادة يقضي بتجرمي جمرد اإلعداد لترتيبات أو االشتراك يف
أو مفاوضات يكون موضوعها احلصول على عضو من األعضاء البشرية أو السعي لذلك مبقابل مادي، 

.1االشتراك يف تشكيل وإدارة مجاعة لالجتار باألعضاء
وجرم التشريع االجنليزي اإلعالنات التجارية املتضمنة دعوة أو عرض لبيع األعضاء البشرية يف 

وال يشترط القانون شكال معينا يف اإلشهار حيث . سابق الذكراملادة الثانية من القسم األول من قانون
يتحقق اإلعالن بأي شكل من أشكال اإلعالن وسواء أكان موجها إىل العامة أو " نصت املادة الرابعة

.  2"إىل طائفة من األفراد أو لشخص أو أشخاص بذوام
أما العقوبة الواجبة التطبيق على ما يقترف من جرائم يف جمال االجتار باألعضاء فإن املادة 

ة االجتار باألعضاء سواء أكان ذلك بالبيع أو سالف الذكر قد ميز بني جرمي1989اخلامسة من قانون 
وبين جرمية . الشراء أو السعي لذلك وكذلك أعمال الوساطة اليت تتضمنها عمليات البيع والشراء

اإلعالن املنطوي على أحد هذه النشاطات، فنصت على عقوبة احلبس مدة تتجاوز ثالثة أشهر وغرامة 
وفقاً للتقدير القانوين أو إحدى هاتني العقوبتني وذلك بالنسبة ال يتجاوز حدها األقصى املستوى اخلامس

فقد اكتفى املشرع يفرض عقوبة الغرامة على مرتكبها حبد أقصى ال نللجرمية األوىل، أما جرمية اإلعال
.3يتجاوز املستوى اخلامس

امة املقررة وما يالحظه املرء من خالل تفصيل التشريع االجنليزي عدم كفاية عقوبة احلبس والغر
جلرمية االجتار باألعضاء النصوص عليها يف املادة اخلامسة، وكان أوىل أن ينص على عقوبة أشد تنسجم 

من القسم األول واليت تعطي انطباعا طيباً ) 4(إىل ) 1(على األقل وما فصله من أحكام بداية باملادة 

A) Makes or receives any payment for the supply of or an offer to supply an organ which has been or is to be
removed from a dead or living person and is intended to be transplanted into another  person whether in grate
britain or else where.
b) Seeks to find a person willing to supply for payment such an organ as is mentioned in paragraph (a) obove or
offers to supply such an organ for payment ». Subsec (1). Sec (1), Human Organ Transplants Act, 1989.

.148.عمر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، ص- 1
2 -«  In this section ( advertisment) includes any form of advertising whether to the public generally to any
section of the public or individually to selected  person ». Subsec (4). Sec (1), Human Organ Transplants Act,
1989.
3-  « A person guilty of an offence under subsection (1) above is liable on summary conviction to imprisonment
for a term not exceeding three months or a fine not exceeding level (5) on the standard scale or both and a person
guilty of an offence under subsection (2) above is lible on summary conviction to a fine not exceeding level (5)
on that scale ». Subsec (5). Sec (1), Human Organ Transplants Act, 1989.
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اطات االجتار باألعضاء رغبة يف سد كل ملسلك ال هوادة فيه يف جترمي كافة احلاالت، إذ فصل صور ونش
ثغرة تدعو لإلفالت من العقاب، فكانت النتيجة املنطقية تقضي بعقوبات صارمة موافقة حلجم الظاهرة 

.اإلجرامية إال أن ما حدث العكس
الصادر قي 109أما من التشريعات العربية نص املشرع اللبناين باملرسوم اإلشتراعي رقم 

إىل 8000ادة السابعة على عقوبة احلبس من شهر إىل سنة وبغرامة من يف امل16/9/1983
.لرية لبنانية، أو بإحدى هاتني العقوبتني80000

يعاقب بالسجن " بأنه2010لسنة 5من قانون رقم 20أما التشريع املصري فقد نص يف املادة 
من خالف أيا من أحكام املادة وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال تتجاوز مائيت ألف جنيه كل 

من هذا القانون، وذلك فضالً عن مصادرة املال أو الفائدة املادية أو العينية املتحصلة من اجلرمية أو ) 6(
.احلكم بقيمة يف حالة عدم ضبطه

) 6(وال تزيد عقوبة احلبس عن سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً باملخالفة حلكم املادة 
.نمن هذا القانو

وتكون اجلرمية املنصوص عليها يف هذه املادة من اجلرائم األصلية اليت يعاقب على غسل األموال 
".2002لسنة 80املتحصلة منها وفقاً ألحكام قانون مكافحة غسيل األموال الصادر بالقانون رقم 

ر، متيز فضال وما يالحظ على املشرع املصري باإلضافة إىل فعالية العقوبات وبيانه لكافة الصو
عن مصادرة األموال أو الفوائد املادية املتحصل عليها، احلكم بقيمة املال يف حالة عدم ضبطه تغرمياً وهو 
أمر حممود من جانبه، كما قد تتبع آثار هذه اجلرائم وعوائدها املالية يف إطار جرائم غسيل األموال 

.    ا من استغالل للفقراء والضعفاءوذلك لرواج هذه التجارة وما تدره من أربح، وما يصاحبه
املتعلق بالتربع باألعضاء واألنسجة 16.98من القانون املغربـي رقم 30ونصت املادة 

البشرية وأخذها وزرعها الذي أورد نصوصاً جزائية لكل خمالفة حيث عاقبت على االجتار باألعضاء 
إلـى 50.000وبغرامة من البشرية، أو التشهري هلا باحلبس من سنتني إلـى مخس سنوات

درهم كما نص على عقوبات تكميلية وهي املنع عن ممارسة املهنة أو نشاط يف امليدان 100.000
.الصحي ملدة من مخس وعشر سنوات أو مدى احلياة

وأخريا نص املشرع اجلزائري على جرائم االجتار باألعضاء وعنوا القسم اخلامس مكرر 
. قانون العقوباتاملعدل ل.01-09بالقانون 

بعقوبة احلبس من ثالث سنوات إىل عشر سنوات وبغرامة 16مكرر303عاقبت املادة 
دج ملن حيصل على عضو من أعضائه قابل منفعة مالية أو أية منفعة 1.000.000دج إىل 300.000
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أخرى مهما كانت طبيعتها، وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل احلصول
. على عضو من جسم شخص

باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من 18مكرر303أما بالنسبة للنسيج فعاقبت املادة 
دج 500.000دج إىل100.000

سنة ) 15(سنوات إىل مخس عشر) 5(وتشدد العقوبة إىل جنحة مغلظة باحلبس من مخس
20مكرر303املنصوص عليهم يف املادة يف احلاالت1.500.000دج إىل 500.000من ةوالغرام

إىل عشرين سنة 10وتشدد العقوبة كذلك يف حالة احلصول على عضو مبقابل منفعة مالية بالسجن من 
303بتوافر الظروف املنصوص عليهم يف املادة 2.000.000دج إىل 1.000.000والغرامة من 

.ويعاقب املشرع على الشروع20مكرر
على جمرد التستر على مثل هذه اجلرائم، وأضاف عقوبات تكميلية 25مكرر303وعاقبت املادة 

إعماال لنص املادة التاسعة من قانون العقوبات، ونص على حاالت اإلعفاء وكذا املسؤولية اجلنائية 
1.للشخص املعنوي

طبية إن محاية جثة جنائياً من التدخالت مل يقتصر على اجلثة املتكاملة بل طالت األعمال ال
األجنة اهضة يف إطار إجراء التجارب الطبية ألغراض علمية أو عالجية فينبغي إذ ذاك وضع املسألة 

.على طاولة البحث والدراسة وبيان أثرها على نطاق احلماية اجلناية جلثة اإلنسان فيما يلي
املبحث الثالث

إجراء التجارب الطبية على األجنة اهضة
علمية والتجارب الطبية والبيولوجية احلديثة على اإلنسان واملتعلقة باجلنني أثارت األحباث ال

اآلدمي، واألحباث الطبية احليوية ذات الصبغة العلمية خارج نطاق العالج أو غري اإلكلينيكية؛ وكذا 
وازنة بني العمليات اجلراحية التجريبية غري املسبوقة؛ أو املغايرة للعرف الطيب املتعارف عليه، إشكالية امل

املتطلبات العلمية املعاصرة يف جماالت الطب واجلراحة والبيولوجية، وبني توفري احلد األدىن من االحترام 
الواجب للجسم البشري واحلفاظ على الكرامة اإلنسانية اآلدمية، وحقوق وضمانات اإلنسان الشرعية 

.2والقانونية اليت ال جيوز انتهاكها وال املساس ا

املعدل واملتمم لقانون العقوبات اجلزائري2009فرباير 25املؤرخ يف .01.09. القانون رقم" االجتار باألعضاء" راجع القسم اخلامس مكرر- 1
ديوان املطبوعات ) دراسة مقارنة(انون الطيب اجلزائريالطبية على اإلنسان يف ضوء القببلحاج العريب، احلدود الشرعية واألخالقية للتجار-2

.8.7.ص،2011،اجلامعية، اجلزائر
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Médical(كن توفري ذلك إال بسن القوانني البيوأخالقية لتنظيم األخالقيات الطبية وال مي

Ethics( لتحديد القواعد القانونية واألخالقية األساسية اليت حتكم التجارب الطبية والعلمية على اإلنسان
على التقدم العلمي يف جمال األدوية املستجدة وطرق العالج املستحدثة، وكذا املمارسات اجلديدة النامجة 

.1الطب والبيولوجيا وعلوم اإلحياءنيف ميادي
اليتولقد مر معنا يف الفصل األول من الباب األول أثر الطب احلديث على القواعـد العامة 

وتوصلنا إىل فكرة مفادها أن تطور التدخالت الطبية العالجية وغري العالجية؛ ،2حتكم األعمال الطـبية
تغيري تفاصيل القواعد الطبية العلمية احملضة اليت ال تقتضيها ضرورة عالجية، أدت إىل أي ذات األبعاد 

وعليه حناول يف هذا املبحث معاجلة تأثري التطورات الطبية املتمثلة يف التجارب الطبية . العامة التقليدية
ايتها من التدخالت يف جمال محوفكرة التجارب الطبية أو البحث العلمي على اجلثة . اليت تطال اجلثة

الطبية ال تشمل اجلثة الواضحة املعامل بعد وفاة الشخص سواء كان صغرياً أو كبرياً، وقد يكفي يف 
وعليه . دراسته موضوع التشريح العلمي، بل تعين اجلثة كل شخص متوىف وتشمل األجنة واجلهيض

ث يثري هذا املوضوع العديد من نتناول يف هذا املبحث إجراء التجارب الطبية غلى األجنة اهضة حي
املطلب ( 3اإلشكاليات املتمثلة يف اعتبار األجنة اهضة أو اجلنني امليت أو املسقط حمال للتجارب العلمية

.8.، املرجع السابق، صبلحاج العريب-1
.وما بعدها من هذه الرسالة114أنظر الفصل األول من الباب األول من الصفحة - 2
احلديث الوصول إىل طرق وأساليب حديثة تساعدهم على اختيار جنس اجلنني مع تطور تقنيات الطب وعلم األجنة استطاع األطباء يف العصر-3

:املرغوب فيه لدى األبوين
إجنابوإما مسؤول عن )Y (الذكورإجنابفصل احليوانات املنوية عن بعضها البعض؛ ألن طبيعة احليوانات املنوية إما مسؤولة عن : الطريقة األوىل

ويف مقاومة احلموضة أو القلوية، ويف القدرة على لزوجة اختراق إفراز / رعة واالستجابة لتيار كهربائي ضعيفوخيتلفان من حيث الس)X( اإلناث
.عنق الرحم، وعليه يتم التحكم مبحاوالت الفصل بني احليوانات املنوية حاملة الذكورة واملنويات حاملة األنوثة

ملح الطعام يف األغذية اليت تتناوهلا الزوجة، إن كانت الرغبة يف الذكر، وهذه الدراسة تشري استعمال نوع من األغذية كزيادة كمية : الطريقة الثانية
.العلمي غري مثبت بعداألساسوإن كان %84إىل أن نسبة النجاح 

حياة أحد النوعني، بينما حتد تتكيف معحبيثتغيري احلالة الكيميائية للمهبل بالعمل على زيادة أو تقليل درجة احلموضة يف الرحم، : الطريقة الثالثة
إجنابوهو قاعدي للذكر، فإذا كان قاعدي فهو يشجع على لألنثىأو توقف من نشاط اآلخر، والوسط املفضل يف قناة املرأة التناسلية حامضي 

.اإلناثالذكور، وإذا كان حامضي فهو يشجع على إجناب 
ذلك يتم إرجاع اجلنني املرغوب بعدملعرفة ما إذا كانت خاليا ذكرية أو أنثوية مث خصاباإلالعمل على فحص خاليا اجلنني بعد : الطريقة الرابعة

.131. 130. 129. 128.طارق عبد املنعم حممد خلف اهللا، املرجع السابق، ص.فيه إىل رحم الزوجة
وه خطري، أما خالف ذلك فال يوجد أما احلكم الشرعي فأنه من املتفق عليه جواز اختيار جنس اجلنني إذا كان اللقيحة مرض أو تش

:ولكن بشروط" واألصل يف األشياء اإلباحة" دليل يدل غلى حرمته فيبقى احلال على أصله 
أن تكون عملية االختيار تابعة لعملية التلقيح الضروري أو احلاجية ملن ال يستطيع اإلجناب إال ذه الوسيلة، فال جيوز القيام ا ملن يقدر .1

.ألن الرغبة يف جنس معني ال يبيح كشف العورة للقيام بعملية التلقيح الصناعيعلى اإلجناب،
.أن تقتصر هذه العملية على احلاالت الفردية وال تكون سياسة عامة للدولة أو على نطاق مجاعي.2
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مث شروطها وأثر هذه التدخالت الطبية ) املطلب الثاين ( ، وكذا مشروعية إجراء التجارب عليها)األول 
).ب الثالث املطل( على نطاق محايتها جنائيا 

املطلب األول
اجلنني اهض كمحل للتجارب الطبية

أن موضوع البحث يف حقيقة التصرف يف األجنة يف جمال التجارب العلمية ال ميكن حتديدها إال 
فهل يعترب يف نظر الشرع والقانون . مبعرفة حقيقة احملل الذي يقع عيه ذلك التصرف وهو اجلنني ذاته

تكون فيها أم أنه ليس كذلك؟ أم أنه يكون آدميا يف مرحلة االجتنان وال يكون آدمي من أول حلظة ي
كذلك يف مرحلة أخرى؟ ليعلم إذ ذاك بعد إجهاضه بأنه جنني جمهض فيسوغ من الناحية املنهجية 

وعليه يتوجب التعرض إىل معىن اجلنني . إدخاله ضمن موضوع محاية جثة اإلنسان من التدخالت الطبية
.)الفرع الثاين( مث إجهاض اجلنني ) ألولالفرع ا(

الفرع األول
معـــىن اجلــنني

مت التعريف االصطالحي سواء ) أوالً" (جنني" يتعني علينا يف هذا الصدد بيان املعاين اللغوية للفظ
).ثانياً( يف عرف الفقه اإلسالمي أو الطيب وعلماء األجنة 

معىن اجلنني يف اللغة   : أوالً
نني يف اللغة الولد يف البطن، واجلمع أجنة وأجنن، وهو مشتق من جن؛ أي استتر، ومسي اجل

وجنني اآلدمي هو املخلوق الذي يتكون يف رحم املرأة نتيجة تالقح بيضتها . جنينا الستتاره يف بطن أمه
م يف رحم ويطلق أسم جنني على هذا املخلوق ما دا. مع احليوان املنوي الذي حيتوي عليه ماء الرجل

.أمه، لتحقق استتاره فيه، فيشمل مجيع مراحله من حني تكونه إىل وقت والدته
. وأجن عنه واستجن واستتر، واجلنني الولد مادام يف البطن الستتاره فيه:" وجاء يف تاج العروس

وأجنن . 1"وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم:" وهو من فعيل مبعىن مفعول مجعه أجنة، ومنه قوله تعاىل
.2"بإظهار التضعيف 

العمليات احتياطاً لالنساب ضرورة كون القائمني على عمليات التلقيح الصناعي ممن يتقون اهللا عز وجل ويتوخون احلذر والدقة يف هذه.3
إياد أمحد حممد إبراهيم، اهلندسة الوراثية بني املعطيات العلمية والضوابط الشرعية، . الواقعة يف رتبة الضرورات يف شريعتنا اإلسالمية

، 2001األردنية،حبث مقدم استماالً ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف الفقه وأصوله، كلية الدراسات اإلسالمية، اجلامعة
. 126.ص

.32.سورة النجم، اآلية- 1
.163.الزبيدي، تاج العروس، اجلزء التاسع، املرجع السابق، ص-2
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واجلنة بالضم ما وراك من السالح واستترت ... اجلنني الولد مادام يف البطن:" ويف لسان العرب
وقيل كل مستور جنني حىت أم ليقولون . به منه، واجلنة الستر، يقال استجن جبنة؛ أي استتر بسترة

،جنني وضغن ،جنني ومن هنا . 1"نه يقي املأموم من الزلل والسهوويف احلديث اإلمام جنة؛ أل...حقد
:ميكن القول أن معاين مادة جنني هلا معنيان يف اللغة

معىن عام يطلق على كل مستور، ومن ذلك إطالق اجلنة على البستان؛ ألا مستورة : املعىن األول
نون على زائل بورق الشجر، وإطالق اجلن على اجلان؛ ألم مستورون عن أعني اخللق، وإطالق اجل

العقل؛ ألنه يغطي العقل وإطالق اجلنة على ما يصري إليه املسلمون يف اآلخرة؛ ألنه ثواب مستور 
.عنهم اليوم، فمعاين كلمة جن تدور حول الستر والتستر

وإذا انتم يف بطون :" قال تعاىل. وهو معىن خاض، وهو الولد ما دام يف بطن أمه:املعىن الثاين
املعىن الذي نقصده من مجلة املعاين اللغوية سواء استتر اجلنني أم أسقط ألي سبب وهو. 2"أمهاتكم

. كان
معىن اجلنني يف االصطالح: ثانياً

فهو يطلق على الولد اللغوياالستعماليفهوعمااجلنني ختتلفكلمةاستعماليكادال
.املوجود يف بطن أمه

اإلماموقال.3"علقةأومضغةداممااحلملهواجلنني":عابدينابنقالاحلنفيةفعند
أما عند.4"هو مضغةوإمناجبننيليسألنهفيه؛شيءفالخلقهمنشيءيستنبملوان":الكساين
حتملهماكل": هوفقــالوا."رمحهايفاملرأةحتملهماكل":عندهماجلننيلفظفيشملاملالكية

ملاحلاراملاءعليهصبإذاالذياتمعالدمإنه" :وقالوا.5"خملّقًا يكنملوإنولدأنهيعرفممااملرأة
كانأواخللقةتامكانسواءولد،أنهيعلمممااملرأةطرحتماكل:"املالكيةعندفاجلننيولذا. 6"يذب

.95-93.ابن منظور، لسان العرب، الد الثالث عشر، املرجع السابق، ص-1
.556.الد الثاين، املرجع السابق، ص) ألنابيبأطفال ا( سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام التلقيح غري الطبيعي-2
.587 .ص،1992، بريوتالفكر،دار، عابدينابنحباشيةاملشهوراألبصارتنويرشرح،املختارالدرعلىاحملتارردعابدين،ابن-3
.325 .صاملرجع السابق، اجلزء السابع،الكساين،-4
.80 .صال توجد سنة النشر،العريبالفكرداراجلزء السابع،مالك،اإلمامموطأشرحملنتقىا،خلف الباجيبنسليمانالوليدأيب-5
.718.ص،1991،املغربالبيضاء،الداراحلديثة،الرشادداراجلزء الثاين،التحفة،شرحيفالبهجةالتسويل،-6



جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                        التدخل الطيب احلديث على 

509

والعلقةاملضغةيفارقأنجنينابهيكونماأقلاجلنني:"قالوا:الشافعيةوأما. 1"دماأوعلقةأومضغة
.2"ذلكأشبهماأوعنيأوأُظفرأوإصبعآدميخلقمنهيتبنيحىت

مراتبأول ألناألوىلالتلقيححلظةمنذالنطفةعلىيطلقاجلننيأن" الغزايلاإلماميرىبينما
.3"احلياةلقبولوتستعداملرأةمباءوختتلطالرحميفالنطفةتقعأنالوجود

ابن وقال. فيهاآلدميصورةتكوينبدايةمنذجنينا،يسمىاحلملإىل أن:احلنابلةفيما يذهب
آدميصورة فيهتكنملأوآدمي،خلقصورةفيهتكنملأوآدمي،خلقصورةفيهمااجلنني:" قدامة

.4"يتصوربقيلووأنهآلدميخفيةصورةفيهبأنثقاتشهدأنهإال
أماعلقة،كونهمنذوتصورهاجلننيبدايةأنويرىاملذهبلففيخااحلنبليرجبابنأما
.5"تنعقدالوقدبعد،تنعقدملفأاالنطفة 

وهيختلقهبدءمنذاألمرحميفاستكنمااجلننيإن:"حزمابنقالالظاهرأهلوعند مذهب
.6"هامتامبعدكانأواحلملمنأشهراألربعةمتامقبلكانسواءالعلقة،مرحلة

علىاجلننيلفظيقصرالفقهاءبعضمرده أن"اجلنني"معىنحتديديفالفقهياخلالفومنشأ
بداية منالفترةهذهوتكونذلكدونماعلىيطلقهوالاآلدميخلقمنشيءمنهاستباناحلمل الذي

"..الوالدةوقتإىلالسابعالشهر
صورةلهتكنملولوالرحميفاستكنماعلىإطالقهإىلحزموابناملالكيةذهببينما

ظاهرةصورةلهوكانتالرحميفاستكنماعلىيطلقاجلننيأنيرون-سبقكما-اآلدمي، وغريهم
.الوالدةحنيإىلاحلملمنالثالثالشهربنيفيماذلكويكونآلدمي،أو خفية

لد يف بطن أمه عندما يظهر عليه الطابع أما يف االصطالح الطيب يطلق األطباء لفظ اجلنني على الو
اإلنساين بتكون األجهزة املعروفة لإلنسان، ويكون ذلك فيما بني الشهر الثالث من احلمل إىل حني 

ويطلق على الولد يف بطن أمه إذا اكتملت بنيته، وكان بإمكانه أن يعيش إذا نزل حيا من بطن . الوالدة

.22 .ص،1996،بريوتالعلمية،كتبالداراجلزء السادس، الكبري،الشرحعلىالدسوقيحاشيةالدسوقي،-1
، 1994بريوت،العلمية،الكتبدار،الطبعة األوىل، اجلزء الثاين عشراملوجود،عبدعادلومعوضعلي:حتقيقالكبري،احلاوياملاوردي،-2

.385 .ص
.51 .صاملرجع السابق، ،الد الثاين،الغزايلحامدأبو-3
.532.صاملرجع السابق، ،اجلزء التاسعالكبري،والشرحملغينا،املقدسيقدامةابن- 4
.46 .صلبنان، ال توجد سنة النشر،بريوت،العلمية،الكتبدارواحلكم،العلومجامعاحلنبلي،رجبابن- 5
.ص، 1988بريوت،العلمية،الكتبداراحلادي عشراجلزء ،الطبعة األوىل،البنداريسليمانالغفارعبد:حتقيقباآلثار،احمللى،حزمابن6
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ويطلق أيضاً على الفترة . 1بداية الشهر السابع إىل وقت الوالدةأمه، ويكون هذا يف الفترة الواقعة بني
" الواقعة بني انغراز البيضة امللقحة يف جدار الرحم واية األسبوع الثامن، مث يطلقون عليه بعد ذلك اسم 

.2إىل أن يولد" محيل 
حقيقة اجلنني: ثالثاً

إلجراء التجارب العلمية ) األجنة ( لقائح تتعلق مسألة حقيقة اجلنني مبسألة بداية احلياة يف ال
عليها وهي مسألة ثار حوهلا نقاش كبري بني الفقهاء والباحثني من جهة، وبني األطباء من جهة أخرى، 
وذلك أن إجراء التجارب على األجنة بعد حدوث التلقيح إذا قيل بأا حية من  بداية التلقيح يعترب 

واختلف الفقهاء بني . انتفى اإلتالف وتغري على ضوئه احلكم الشرعيإتالف هلا، وإذا قيل بعدم حياا 
: قولني

I. واستدل هؤالء بأدلة أن احلياة تبدأ من تلقيح احليوان املنوي للبويضة يف رحم املرأة أو خارجه
:من الكتاب والسنة ومن املعقول

ه الداللة أن الشارع ووج. 3"وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن:" من الكتاب قوله تعاىل 
رتب على وجود اللقيحة أو اجلنني يف الرحم أحكاماً شرعية كانقضاء عدة احلامل بوضع محلها وال 

.شك أن من حتمل لقيحة هي من أوالت األمحال، وال فرق بني قصر مدة احلمل أو طوله
" ومن السنة حديث بريدة رضي اهللا عنه قال لى اهللا عليه جاءت الغامدية إىل رسول اهللا ص: 

مل : يا رسول اهللا : يا رسول اهللا، إين قد زنيت فطهرين، وأنه ردها، فلما كان الغد، قالت: وسلم فقالت
فلما " إما ال، فاذهيب حىت تلدي: " تردنـي؟ لعلك أن تردين كما رددت ماعزا، فواهللا إين حلبلى، قال

فلما فطمته، "  هيب فارضعيه حىت تفطميهاذ:" هذا قد ولدته، قال: ولدت أتته بالصيب يف خرقة، قالت
هذا يا نيب اهللا قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصيب إىل : أتته بالصيب يف يده كسرة خبز، فقالت

. 4"رجل من املسلمني، مث أمر ا، فحفر إىل صدرها، وأمر الناس فرمجوها
ضعه وتفطمه دون اشتراط أن ووجه الداللة أن احلامل إذا زنت ال ترجم حىت تضع ولدها وتر

. 5يكون احلمل قد بلغ مرحلة معينة كأربعني يوماً، أو مائة وعشرين يوماً

.52.ص،2008األردن، ،دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان،حممد نعيم ياسني، أحباث فقهية يف قضايا طبية معاصرة، الطبعة الرابعة-1
.52.نفس املرجع، ص- 2
.4.سورة الطالق، اآلية- 3
.1323.سه بالزنا، اجلزء الثالث، املرجع السابق، صرواه مسلم، كتاب احلدود، باب من اعترف على نف- 4
.582.الد الثاين، املرجع السابق، ص) أطفال األنابيب( سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام التلقيح غري الطبيعي- 5
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ومن العقل اتفاق الفقهاء على أن املرأة إذا كانت حامالً فإنه يثبت هلذا احلمل حق اإلرث 
أيضاً أن احليوان والوصية إن ولد حيا وهذا يعين أن احلياة هلا اعتبارها من حني العلوق؛ ومن العقل

.1املنوي إذا لقح البويضة نتج عن ذلك خلية واحدة تبدأ بالنمو، والنمو صفة أساسية من صفات احلياة

القدرة على : كما أن احلياة اإلنسانية حيكم ببدايتها يف الكائن احلي مىت توافرت الشروط اخلمسة
فضاء النمو لتكون اإلنسان؛ وأن ما سبق تكوينه النمو مامل حترم األسباب؛ البداية الواضحة واملعروفة؛ إ

ال ميكن أن ينمو فيفضي إىل إنسان؛ واكتمال احلصيلة الوراثية جلنس اإلنسان؛ وهذه الشروط توجد يف 
.اللقيحة فيحكم حبياا

II.واستدلوا بأدلة من .أن احلياة تبدأ بعد نفخ الروح يف اللقيحة وذلك مبضي أربعة أشهر رمحية
.ة واملعقولالكتاب والسن

كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم مث إليه :" قوله تعاىلمن الكتاب
ووجه الداللة أن اآليتني نصتا . 2..."قالوا ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني:" وأيضاً قوله تعاىل" ترجعون

احلالة اليت سبقت الروح يف اجلنني، وهي من وقت على وجود حياتني وموتتني، واملراد باملوتة األوىل هي
كانوا أمواتا يف أصالب أبائهم، فأحياهم اهللا وخلقهم، مث :" أي. تلقيح البويضة إىل أربعة أشهر رمحية

. 3"أمام املوتة اليت ال بد منها، مث أحياهم للبعث يوم القيامة، فهي حياتان وموتتان

نطفة يف قرار مكني مث خلقنا هن من ساللة من طني مث جعلناولقد خلقنا اإلنسا:" وقال تعاىل
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة  فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك 

ووجه الداللة أن أطوار النطفة والعلقة واملضغة يكون اإلنسان فاقدا ألهم عنصر . 4"اهللا أحسن اخلالقني
.5"مث أنشأناه خلقاً آخر" ه وهو الروح، فإذا نفخت صار خلقاً، وهذا معىن قولهإلنسانت

إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني :" حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قالالسنةومن 
ليلة مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك، مث يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك، مث يرسل إليه امللك، فينفخ فيه 

.6..".الروح

.583.ص، املرجع السابق،سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ- 1
. 28:يةسورة البقرة، اآل- 2
.572.الد الثاين، املرجع السابق، ص) أطفال األنابيب( سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام التلقيح غري الطبيعي- 3
.14.اآليةمنون،ؤسورة امل- 4
.574.ثاين، املرجع السابق، صالد ال) أطفال األنابيب( سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام التلقيح غري الطبيعي- 5
.44.، صحديث سبق خترجيه-6
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ووجه الداللة أن احلديث دل على أن نفخ الروح أمنا يكون يعد مرور مائة وعشرون يوما من 
.وجود اللقيحة يف الرحم

أن الطب قرر أن حياة اإلنسان تنتهي بنهاية حياة املخ فكذلك بداية احلياة تكون املعقولومن 
.أربعة أشهر رمحيةباكتمال منو املخ، ويكتمل منو املخ يف اللقيحة بعد مرور

اجلنني قبل نفح الروح فيه، هل كان فيه : فإن قيل:" ومما جاء يف كالم املتقدمني كقول ابن القيم
كان فيه حركة النمو واالغتذاء كالنبات ومل تكن حركة منوه واغتذائه : حركة وإحساس أم ال؟ قيل

وال :" وقال ابن حجر. 1"ه واغتذائهفلما نفخت انضمت حركة حسيته وإرادته إىل حركة منوةباإلراد
حاجة له أي اجلنني حينئذ إىل حس، وال حرة إرادية؛ ألنه حينئذ مبرتلة النبات، وإمنا يكون له قوة احلس 

:وهذا يبني أن اللقيحة أو اجلنني مير مبرحلتني حسب مراحل منوها. 2"واإلرادة عند تعلق النفس به

.بل نفخ الروح فيها، وهذه تتميز بالنمو واالغتذاءحياة نباتية وتكون ق: املرحلة األوىل

؛ أي بتكون ةحياة إنسانية، وتكون بعد نفخ الروح فيها، وهذه تتميز بقوة احلس واإلراد: املرحلة الثانية
.واستكماال ملفهوم األجنة اهضة نتناول فيما يلي إجهاض اجلنني. 3اجلهاز العصيب

الفرع الثاين

إجــهاض اجلــنني

اول يف هذا الفرع التعرض ملعىن اإلجهاض يف اللغة ويف االصطالح الفقهي مث يف االصطالح حن
) ثانياً ( -كمستخلصة  ملا ذكر-مث التعرض ملعىن اجلهيض ) أوالً(القانوين، ويف االصطالح الطيب 

).  ثالثاً(وأخرياً مشروعية اإلجهاض يف كل من الفقه اإلسالمي والقانون 

إلجهاض واجلهيضمعىن ا: أوالً

أسقطت املرأةمبعىنجهض،أوإجهاضاأجهضيقالجهض؛فعلمن" لغةاإلجهاض
فهيولدهاألقتإذاالناقةأجهضتومنهبسرعة،مكانهعنالشيءزوالمبعىنويأيت. محلها

.4"اخللقناقصأسقطتهإذاولدهااملرأةوأجهضت. جمهض

.221.طه يوسف شاهني، دار الكتاب العريب، بدون سنة النشر، ص: ابن قيم اجلوزية، التبيان يف أقسام القرآن، حتقيق- 1
الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، : قح صحيح البخاري، الطبعة الثالثة، اجلزء احلادي عشر، حتقيرابن حجر العسقالين، فتح الباري بش- 2

.491.، ص1407املكتبة السلفية، مصر، 
.578.577.الد الثاين، املرجع السابق، ص) أطفال األنابيب( أحكام التلقيح غري الطبيعيسعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، -3
.489.صال توجد سنة النشر، بريوت،اجليل،دار،اجلزء األولغة،اللمقاييسمعجم، فارسبنأمحداحلسنأيبزكريا،ابن-4
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وإنزال وإخراجوطرحوزلق،وإلقاء،فاظ، إسقاطالفقهي بني األلاالصطالحيفواإلجهاض

الذي يسقطالولد"ومعناه"وكسرهاالسنيبفتح" السقطمنواإلسقاط.اإلجهاضمبعىنوملص،

.1"متامهقبلأمهبطنمن

".الكثريةاحلاملواملزالقومزلقمزلقةفهياجلننيأسقطتأياحلاملأزلفت"منوالزلق

ملص الشيءومنهبفتحتني؛ الزلق،" امللص"و. 3بعيدارماهإذاالشيءحطرمنوالطرح2.اإلجهاض
إمالص املرأة،عنسألأنه"-عنهاهللارضي-عمرعبيد عنأبوقال.4افلتإذاوامنلصيديمن

.5"بغرةوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفيهقضى:شعبةبناملغريةفقال

الطبيعيةوالدتهموعدقبلقصدااحلملحالةاءإ"هواإلجهاضأنالقانونيرى فقهاءو
اجلننيبقتلأوحيا،خرجلوحىتالطبيعيوالدتهموعدقبلأمهرحممناجلننيسواء بإخراج

التعريفهذاويستبعد.6"موتهإىلغالبايؤديحياوالدتهموعدقبلإخراجهرحم أمه، ألنداخل

التقلصاتنتيجةأي"تلقائية؛ بوسيلةالرحممنننياجلخرجإذاماحالةنطاق اإلجهاضمن
علىالتعريفهذاويصدق. 7"املبتسرة"بالوالدة يعرفماوهوميتاأوحيالعضالت الرحم،الطبيعية
8.غريهايرتكبهوقداإلجهاضاحلاملترتكبفقداإلجهاض املتنوعة،جرائم

علماءأما. 9للحياةقاباليكونأنقبلاحلملحمصولانقذافأنهاإلجهاضاألطباءعرف
متامتفريغها قبلمتإذااألوان،قبلالرحمحمتوياتلفظ" بأنهاإلجهاضعرفوافقدالشرعيالطب
بالقابليةيعرب عنهماوهواملنفصلة،للحياةاجلننيقابليةحيددالذيالسنوهوالرمحيالسادسالشهر

.10"األوان قبلوالدةبأنهاحلملشهورإمتاموقبلذلكدبعالرحمحمتوياتتفريغويعدللحياة،

.293.صالسابق، عاملرج،لسان العرب، الد السادسمنظور،ابن-1
.398.ص، ال توجد سنة وبلد النشر، الدعوةداراجلزء العاشر،،الوسيطاملعجمورفاقه،إبراهيممصطفى-2
.137.صسابق،الرجعملاالد الثامن،منظور،ابن-3
.177.ص،السابقاملرجع،الد الثالث عشر،ابن منظور-4
.179. صاملرجع السابق،،احلادي عشر، الدالقسامةبابمسلم،رواه -5
.177. صاملرجع السابق،األشخاص،علىالواقعةاألردين، اجلرائمالعقوباتقانونشرحسعيد منور،حممد-6
299.298.ص،1978،القاهرة، مصرجامعةالنهضة العربية، مطبعةداراملصري،العقوباتقانونشرحخبيت حسين،مودحم-7
.162.161.صاملرجع السابق،اإلنسان،علىالواقعةاجلرائم،كامل السعيد8
.7 .ص، 1996عمان،نشر،لادارال توجدالطبعة األوىل،فقهيا،قانونيا،طبيا،اإلجهاضفايز اللوزي،مىن-9

القاهرة، مصر، مشس،عنيجامعةاجلزء األول، مطبعة، الطبعة األوىلاجلنائي،الفينوالبوليسالشرعيالطبوآخرون،حييي شريف-10

.197.ص،1969
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" احلمل"بأنه1اإلجهاض" الدليل الطيب لتقدمي اخلدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية " ويعرف 
أنميكن" املستحثواإلجهاض."مستحثاأو يكونإسقاطاأيضايسمىتلقائيايكونأنميكنوهذا
مثالالعقاقريطريقعنيكونأووالكحتالتوسيعأوفط اهلوائيالشطريقعنمثالجراحيايكون

تعريف متولقد".آمنةغريأوآمنةبطريقةأو الربوستاجالندينات/ومضاد للربوجستنيباستخدام
بواسطةغري مرغوبمحلإلاءإجراء"بأنهالعامليةالصحةمنظمةبواسطة"اآلمنغرياإلجهاض"

.2"لكليهماأوالطبيةاملقاييسمنللحد األدىنتفتقربيئةيفبإجرائهأولالزمةاللمهاراتيفتقرشخص

اجلنني إذا نفصل عن رحم أمه، إما بنفسه " بأنه تعريف اجلهيض امليتومن خالل هذا ميكننا 
". أو بفعل فاعل، سواء مت يف أول مدة احلمل أم يف آخرها

ة؛ ألما ليستا بشيء، وال يتعلق ما شيء من ويستثين من تلك املدة مرحلتا النطفة والعلق
األحكام إمجاعا؛ ألن إطالق لفظ اجلنني على املراحل األوىل من احلمل قبل ظهور شيء من خلق 

.3اإلنسان إطالق جمازي وأنه مقدمة للجنني احلقيقي

التايل وللجنني بعد خروجه من بطن أمه حاالت ينبين عليها القول بأنه جنني ميت، أو جثة وب
على ما ذكر دفهل يعترب جثة قبل نفخ الروح باالعتما. تبىن عليه األحكام من تغسيل وتكفني وصالة

كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم مث إليه :" قوله تعاىلواستشهد به سابقاً يف 

تبيحأخرىأسبابوهناكاملرأة،ياةحإنقاذاحلاالت اليت تتطلبيفقانونيةبصورةاإلجهاضعمليةإجراءيتمتقريبا،العاملدولكليف-1

:الدول وتتضمنمنيف العديداإلجهاضعمليةإجراء

.للمرأةوالعقليةاجلسديةالصحةعلىاحملافظة•

.احملارمزىنأولالغتصابنتيجةمحلحدوث•

.اجلننيموتأوتلفضعف•

.واجتماعيةاقتصاديةأسباب•

.الطلبعند•
إجراءيفيرغنبالاليتللسيداتومتاحةخدمة آمنةتوفرأنالدولةعلىجيباإلجهاض،عمليةبإجراءواننيالقتسمحوعندما

الاليتللفئاتبتقدمي اخلدمةعمليواقعإىلوترمجتهاالقواننيمنلالستفادةجهدكلبذلالطبيةمقدمي اخلدمةعلىوجيب.اإلجهاضعملية

ةفتيحة تركي، أوشا ماهلوترا، مراجعة مارك بولسون، الدليل الطيب لتقدمي خدمات الصحة اإلجنابي.اإلجهاضةعمليباستخدامالقانونهلنيسمح
.281.، ص2004االحتاد الدويل لتنظيم األسرة، الطبعة الثالثة، واجلنسية،

االحتاد الدويل لتنظيم األسرة، واجلنسية،ةجنابيفتيحة تركي، أوشا ماهلوترا، مراجعة مارك بولسون، الدليل الطيب لتقدمي خدمات الصحة اإل-2
.280.، ص2004الطبعة الثالثة، 

رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة اإلمام حممد بن ،إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم، أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل-3
627.ص،2002ينة املنورة، السعودية، سلسلة إصدارات جملة احلكمة، املدسعود اإلسالمية،
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باعتبار هذين اآليتني تدالن . 2..."يتنا اثنتنيقالوا ربنا أمتنا اثنتني وأحي:" وأيضاً قوله تعاىل. 1"ترجعون
على وجود حياتني وموتتني، األوىل هي احلالة اليت سبقت الروح يف اجلنني، وهي من وقت تلقيح 

. البويضة إىل أربعة أشهر رمحية

ويرى الدكتور بلحاج العريب يف حبثه األحكام الشرعية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي أن اجلنني 
اجلنني الذي مل تنفخ فيه الروح، إذا كان ميتاً حقيقة أو حكماً، أي مبعىن صريورة خاليا " هوامليت 

ومن عالمات وفاة اجلنني يف بطن أمه توقف حركته متاماً، . "جسده عاجزة عن النمو والتطور واالنقسام
. للتأكد من ذلكأي عدم شعور األم باحلركة، داخل بطنها مطلقاً، وميكن االستعانة باألجهزة الطبية

مع العلم أن قول البعض إن اجلنني قبل أربعة أشهر هو بدون روح وإنه إذاً ميت، فهذا غري 
ني فيه احلياة من أول دقيقة من عمره، ألن الروح غري احلياة، واجلن؛صحيح من الناحية الشرعية والعلمية

ويسأَلُونك عِن الروِح قُِل الروح ": لقوله تعاىل.3وحنن ال نعلم عن الروح شيئاً فهي من أمر اهللا عز وجل
.4"ِمن أَمِر ربي

وجياب على هذا التساؤل على أن املرحلة األوىل ليست ميتة باملعىن احلقيقي لعدم ترتيب 
يف :" ويرى الدكتور حممد نعيم ياسني-على تفصيل يعرف يف موضعه-األحكام من تغسل وتكفني 

املتميزة عن مجيع ( ال يكون آدمياً، وال يوصف باإلنسانية، وال يكون حيا باحلياة اإلنسانية ةهذه الفتر
وكذلك ال يوصف بأنه آدمي ميت، ألن هذا الوصف ال يطلق إال على ). أنواع احلياة يف هذا الوجود

فهو أصال لآلدمي ... اجلسد الذي حلت الروح فيه يف وقت ما مث فارقته، وهذا مل حتل فيه الروح أصال
. 5"الذي تنفخ فيه الروح

قهاء يف الصالة على اهض، وتغسيله وتكفينه جند أن األمر ال وبالنظر إىل األحكام اليت ذكرها الف
خيلو من ثالث حاالت

.28.سورة البقرة، اآلية- 1
.11.سورة غافر، اآلية- 2
- 8، ص11، السنة 42جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد رعية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي،  حبث منشور يف شبلحاج العريب، األحكام ال-3

: املوقع53/145:ص24/11/2011: عتاريخ االطال: ، ومنشور على االنترنت160

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=467#_ftn1
.85.سورة الكهف، اآلية- 4
.88.، املرجع السابق، صأحباث فقهية يف قضايا طبية معاصرةحممد نعيم ياسني، -5



جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                        التدخل الطيب احلديث على 

516

أن جتهض احلامل اجلنني يعد نفخ الروح فيه وقد ظهرت فيه عالمة تدل على احلياة، حبيث خيرج .1
من رفع الصوت أو الرضاع أو تنفس أو -حياً، وتثبت حياته بعالمة تدل عليها من االستهالل

.على الراجح مث ميوت بعد ذلكحركة كثرية

أن جتهض بعد نفخ الروح فيه، ومل تظهر عليه عالمة تدل على حياته، وذلك بأن جتهضه ميتا، أو .2
وتكون -وهو اخلروج من مكان ضيق وحنوه-تظهر عليه عالمة حياة مستقرة كحركة االختالج

عد أربعة أشهر والروح هي سبب املدة اليت جيهض فيها قد جتاوزت األربعة أشهر، ألن الروح تنفخ ب
.احلياة اإلنسانية املتكاملة، وا تكون احلركة اإلرادية واحلس

أن جتهض قبل نفخ الروح فيه؛ أي قبل أن يبلغ أربعة أشهر، وال شك أنه ميت يف هذه املرحلة، .3
.1سواء كان اجلنني قد ختلق أم ال، لكن ال بد أن يكون قد جاوز مرحلة النطفة والعلقة

مشروعية اإلجهاض: نياًثا

انقسمت التشريعات اجلزائية املختلفة خبصوص موقفها من جترمي اإلجهاض إىل اجتاهني، اجتاه 
كما اختلف األمر لدى الفقهاء املسلمني بشأن االعتداء على اجلنني ومىت جيوز . 2إلغائي وآخر إبقائي

ل من الفقه اإلسالمي والقانون فيما اإلسقاط ومىت مينع، وعليه نتطرق إىل مشروعية اإلجهاض يف ك
:  يلي

I. مشروعية اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي

اختلف الفقهاء يف احلكم الشرعي من اإلجهاض بني مرحلتني، مرحلة ما قبل نفخ الروح، 
:ومرحلة بغد نفخ الروح وفق ما يلي

.629.628.املرجع السابق، صإبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم،-1
يقوم هذا االجتاه على عدم التجرمي، وقد أخذ هذا االجتاه بالنمو يف التشريع املقارن اعتماداً على مبادئ احلركة املنادية بتنظيم : االجتاه االلغائي-2

أن عدد السكان يتزايد بنسبة أعظم واليت مفادها " ماليتوس" ية فكرة االقتصادي االجنليزيبنالنسل، توصالً حلل العقبات االقتصادية واالجتماعية، مت
من تزايد املنتجات الغذائية، ويعد الوضع القانوين يف الواليات املتحدة األمريكية أكثر االجتاهات اإللغائية تطرفا فاملسؤولية اجلنائية اليت تنهض قبل 

1972يات املتحدة، فقد أصدرت احملكمة قرارها الشهري عام األطباء تعد انتهاكاً حلقوق املرأة يف اإلجهاض على حد تعبري احملكمة العليا يف الوال
.وأسست فيه حق املرأة يف اإلجهاض واعتربته داخالً ضمن نطاق الكفالة اخلاصة للتعديل الرابع عشر" ويد" ضد " رو" يف قضية 

تدمري وحتطيم كائن بشري قد بدأت فيه احلياة، فضال ويقوم على ضرورة إبقاء اإلجهاض جمرماً، مبقولة أنه يتكون يف احلقيقة من : االجتاه اإلبقائي
كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، اجلرائم الواقعة .عن املشكالت اليت يثريها اإلجهاض من الناحية األخالقية والصحية واالجتماعية والقانونية

.382.386.على اإلنسان، املرجع السابق، ص
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اإلجهاض قبل نفح الروح .1

الروح،نفخقبلوإسقاطهاجلننيعلىعتداءاالحكمعلىاملعتمدةالفقهيةاملذاهبتستقرمل

:كاآليتاالجتاهاتهذهبيانسيكونولذاخمتلفة،آراءعدةالواحداملذهبيفبل وظهر

:األولاالجتاه

اجلوزيوابنرجب احلنبلي،وابنتيميةوابنشافعي2الغزايلواإلمام1احلنفيةبعضذهب
منذوإسقاطهاجلننيعلىاالعتداءحبرمةإىل القول4الظاهريةلأقواأحداملالكية، وهووأكثر3احلنبلي

.الرحميفالنطفةوقوع
النطفةوضعالوجودمراتبفأولحاصل،موجودعلىجنايةاإلجهاض:" الغزايلاإلمامقال

مضغةأوعلقةصارتفإنجناية،فإفسادهااحلياةبقبولوتستعداملرأة،مباءالرحم فتختلطيف
قربكلماالتحرميفيقوى"فحشااجلنايةزادتاخللقةواستقرتالروحنفختفإنة أفحش،فاجلناي

رمتهذيل،منامرأتنيأنعنهاهللارضيهريرةأبوواستدلوا مبا رواه.5جرميةألنهالنفخزمن من
هووج. أمةأوعبدبغرةوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولفقضىفطرحت جنينهااألخرى،إحدامها
إلمثها،املرأة األخرىمحلأسقطتاليتاملرأةعلىالغرةأوجبوسلمعليهاهللاصلىالنيبأنالداللة

القتل، يفاشتراكهمالعلةالوأد،يشبهواإلسقاط.مطلقًااإلسقاطجوازعدمعليدلوهذا
.6فكالمها حرامكذلكوالوأدللنفسقتلفاإلسقاط

بيضعلىاالعتداءحرمةعلىختلقه،بدايةيفاجلننيعلىاالعتداءحرمةومن األدلة قياس
فكذلكعليه،مؤاخذًا-الصيدأصلهوالذي-للبيضاملتعرضكانفلماللمحرم باحلج،الصيد
.7إنزالهقبلللحياةمستعدوهواإلنسانأصلألنهله،التعرضجيوزالبداية ختلقهمنذاجلنني

.590 .صسابق،الرجعامللثاين،اجلزء ااحملتار،ردعابدين،ابن- 1
.51 .صسابق،الرجعاملالد الثاين،الدين،علومإحياءالغزايل،- 2
.273 .ص،1993قطر،اإلسالمية،والشؤوناألوقافوزارةالطبعة الثانية،النساء،أحكامعلى،بنالرمحنعبداجلوزي،ابن- 3
.236 .سابق صالرجعامل،اجلزء احلادي عشراحمللى،حزم،ابن- 4
.51 .صاملرجع السابق، ،الد الثاينالدين،علومإحياءالغزايل،- 5
.314.ص، 1991بريوت،اجليل،دارالطبعة األوىل،النسل،تنظيميفاإلسالميةالشريعةموقف،الزبرييعقوبالزين- 6
.591 .صسابق،الرجعاجلزء السادس، املاحملتار،ردعابدين،ابن- 7
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املرأة وإرادةالرجلإرادةفيهاجتمعتالذيالعقدمبرتلةاملرأةمباءالرجلماءاختالطإن
وموافقة الطرفنيإرادةدونالعقدوإلغاءورفعا،فسخايكونالعقديفالرجوعوأنوالقبولاإلجياب

.1أخذ موافقتهيتعذراليتاألطرافأحدوالسقطاإلسقاط،حيرمفإنههلذا.جائزغري
للحياةمعدفهويفسدملوإذااحلياةمآلهفإنالرحميفوقعإذااملاءأنذلكوعللوا

فهووتقليلهالنسلقطعيسببوإسقاطهبإتالفه،الضمانإجيابيفاحلياةحكملهفيكون.كاآلدمي
.2حرام

:يالثانـاالجتاه
جوازإىل5مذهب الشافعيةوهواحلنابلةعندوالراجح4احلنفيةوبعض3املالكيةبعضذهب

البدءبعدأيبعدهاوأا حراماحلمل،بدايةمناألوىليومااألربعنيقبلالنطفةيفاهةكراإلسقاط
:يأتـيمبااالجتاههذاأصحابواستدل. بالتخلق
صلبيفكانتلوكمامثلهاإلقائهاحالحكمايتعلقالولذاشيئًا،ليستالنطفةإن.1

.6تنعقدالوقدتنعقدملألاالرجل، 
لهفيجوزالعزلللرجلجيوزكمافقالوا،العزل،علىاملرحلةهذهيفاإلسقاطقياس.2

إسقاطاملرأةمعاجلةحكمالعزل،حكممنوينتزع":العسقالينحجرابنقال. اإلسقاط
يلحقأنفيمكنباجلوازقالومنأوىل،هذهففيباملنع،قالفمنالروح،نفخ قبلالنطفة

بالنطفةمرإذا": قالوسلمعليهاهللاصلىالنيبعنمسعودبنهللاعبدرواهوما".7ذا 
وحلمهاوجلدهاوبصرهامسعهاوخلقفصورهاملكًاإليهااهللابعثوأربعون ليلةثنتان

أوليفيكونخلقهواكتمالاجلننيتصويرأنيرشديف احلديثالداللةووجه.8وعظمها
.9جائزااحلالةهذهيفاإلسقاطكانولذاتكون،يالاملدةهذهوقبلالثانية،األربعني

51 .صسابق،الرجعالد الثاين، املالدين،علومإحياءالغزايل،-1
.314 .ص،املرجع السابقالزبري،الزين يعقوب - 2
481 .صسابق،الرجعاجلزء الرابع، املاملدونة،انس،مالك ابن- 3
588 .ص،سابقالرجعاجلزء السادس، املاحملتار،ردعابدين،ابن-4
.380.381 .صاجلزء السابع، املرجع السابق، احملتاج،ايةي،الرمل-5
.8.صاجلزء الثاين عشر، املرجع السابق،القران،ألحكاماجلامعالقرطيب،-6
.254 .ص،1989، بريوتالعلمية،الكتبدارالد التاسع،خباري،صحيحلشرحالباريفتحالعسقالين،-7
.حديث سبق خترجيه- 8
.24 .ص، 1983، بريوتالكتب،عاملاجلزء السادساإلقناع،منتعنالقناعكشاف،البهويت،إدريسبنيونسمنصور بنبهويت،ال-9
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:الثالثاالجتاه
يفالروحنفخقبلاملراحليف مجيعاإلسقاطجوازإىل2احلنابلةوبعض1احلنفيةبعضذهب

هلقال":عابدينابنقال.عذرأو لغريلعذركانسواءوالزوجةالزوجإذناحلنفيةواشترط.اجلين
مئةمروربعدإالذلكيكونلن. فيه شيءيتخلقملمايباحنعممل؟احلبعداإلسقاطيباح

فيهشيءفالآدميصورةفيهليسماتعمدت إسقاطإذااملرأة: "قدامةابنوقال.3يوماوعشرين
.5الروحفيهتنفخأنقبلإسقاطهجيوزأنههذا الكالموظاهر.4"اآلدميجننيأنهنعلمالألنا

:يأيتمباواستدلوا
وحرمة صيانتهوجوبمناآلدمي،أحكاملهتثبتوالبآدمي،فليسيتخلقملمااجلننيإن.1

حينئذإمثوالإسقاطهفيجوزعليه،االعتداء
فيهحلتلبدنيكونالوأدألنوأدا،إسقاطهيكونالالروحفيهتنفخملالذياجلننيإن.2

بعثوالالبعث،حالتسألواملوؤدة". لتقتذنببأيسئلتاملوؤدةوإذا:" تعالقال. الروح
.إسقاطهحيرموالوأداعليهاالعتداءيكونالولذاالروح،فيهحلتمنإال

6.العزلعلىقياسااإلسقاطجبوازالثايناالجتاهأصحاببهاستدلمباأيضاواستدلوا.3

التلقيح العلوق أو حلظةمنذمطلقًا؛ أيالتحرميحكميشملهالروحنفخقبلاإلجهاضأن

:اآلتيةللمربراتوذلك.احلمل
وصف مينحوالمبرحلتني،متراجلننيحياةأنذلكحلياته،إاءوإجهاضهحيكائناجلننيإن"-أ

احلكم، مناطحيددالذيهوالنفخقبلاجلننيحقيقةوحتديدمنهما،الثانيةاملرحلةيفإالاآلدمية
باختالف حكمهخيتلفواإلتالفوإتالف،إفساداألوىلةاملرحليفاجلننيأن إجهاضذلك

كانأوضارا،أواالستعمالحمرماملتلفكانإذاواجبااإلتالفيكونفقداملتلف،الشيء
يتلفأنلهوليسحاجة،أعضائه لغريمنعضوايتلفأنللمسلمفليس.نفعهمنضرره أكثر

.325.صاملرجع السابق،،زء السابعاجلالصنائع،بدائعالكساين،1

539 .صاملرجع السابق، ،اجلزء التاسعالكبري،والشرحاملغين،املقدسيقدامهابن2

.429.صزء السادس، املرجع السابق،اجلاحملتار،ردعابدين،بنا-3

.539 .صاجلزء التاسع،الكبري،والشرحاملغين،املقدسيقدامهابن-4

اجلزء ، الطبعة األوىل،الشافعيحسنحممدحتقيقحنبل،بنأمحداإلماممذهبعلىاخلالفمنالراجحمعرفةيفاألنصافاملرادوي،-5

.68 .ص، 1997بريوت،العلمية،الكتبدارلعاشر،ا
االقتصاديةللعلومدمشقجامعةجملةحيث منشور يف ، "موازنةفقهيةدراسة"باإلجهاضاجلننيعلىاالعتداءالرواشدة، عقوبةأمحدحممد-6

.439.ص، 2007 ،األولالعدد23 الدوالقانونية، 
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مؤهالواالنعقادويصبح بالعلوقاألم،بطنيفيتكونالذياجلننيأنشكوالأمالكه،
أنميكنوالالنافعة،األشياءيفيصنفأنإالميكنالالزمنمنفترةبعدالروحالستقبال

.1"حمرماحاجةلغريإسقاطهفيكونالضارة،األشياءيفيصنف

مينععزلالألنممتنعهذاأن"العزلعلىاجلننيإسقاطجوازقاسواالذينمناقشةوميكن-ب
"وناميةمستمرةحياتهتكونالتلقيحبعدواجلننيالبويضةإىلاملنويدخول احليوان إذ ليس . 

هذا، فالعزلذلكمنوال يلزمحاصل،موجودعلىجنايةذلكألنوالوأد؛العزل كاإلجهاض
مشاجباألتوصفوالالنطفة األمشاج،هيالتخلقمبدأألناجلنني؛علىاعتداءميثلوالمنع،

.2"امللقحةالبويضةكإفسادال يكونبالعزلالتلقيحمنومنعهاللبويضة،تلقيحهايتمأنبعدإال

العصبيةاألمراضويورثهاللمرأة،ضرراوفيه. اهللاإرادةعلىاعتراضفيهالنفخقبلاإلجهاض-ج
وصيانةلألسرةايةويف حترميه مح. وقانونيةاجتماعيةمشكالتفإنه يثريوكذاواخلوف،والقلق

فسدا الزنا،جرميةوإخفاء آثارالزنالتسهيلوسيلةاإلجهاضالناسيتخذفرمبالألخالق،
.للضرورةإالاملرحلةهذهيفاإلجهاضحبرمةحيكمللذريعة،

الضرورة، مفٍضتقتضيهاشرعيةقيودأوضوابطوبالاملرحلة،هذهيفاإلسقاطبإباحةالقولإن-د
إالاملترتبة عليهاملفاسدهذهتدرأوال. املصاحلجلبمنأوىلاملفاسدودرءظيمةعمفسدةإىل

.3املرحلةهذهيفحرمتهبإثبات

الروحنفخبعداإلجهاض.2
الفعلهذاإنوقالوافيه،الروحنفخبعداجلننيعلىاالعتداءجوازعدمعلىالفقهاءاتفق

بينكرمناولقد:" تعاىللقولهمكرمةونفساإنسانافيهالروحنفخبعدأصبحيعد قتال للجنني؛ ألنه

ختلق،إذاذلكمنوأشدله،التعرضجيزملاملينالرحمقبضوإذا":املالكيجزيابنقال. 4"أدم

الروح فيه نفخوإن":الغزايلاإلماموقال. 5إمجاعانفسقتلفإنهفيه،الروحنفخإذاذلكمنوأشد
.6"تفاحشااجلنايةادتازداخللقةواستوت

.221.، املرجع السابق، صحممد نعيم ياسني، أحباث فقهية- 1
.440.حممد أمحد الرواشدة، املرجع السابق، ص- 2
.440.نفس املرجع، ص-3
39.ص،1985الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ،حممد علي البار، مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية، الطبعة األوىل- 4
217.صلسابق، املرجع االفقهية،القواننيجزي،ابن-5
.51 .صاملرجع السابق،،الد الثاينالدين،علومإحياءالغزايل،-6
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يفتشكّلإنمثجرمية،ألنهزمن النفخ؛منقربفيماالتحرميويقوى":الرملياإلماموقال
العقوبةتوجبجرميةالروحنفخاإلجهاض بعدفإنلذاالغرة؛وجبتالقوابلوأدركتهآدميصورة

نفساصارالروحفيهنفخيالذشرعي، واجلننيسبببغريالنفسقتلحرمللضرورة، فاهللاإال

العصبيةواألمراضاملزمنةااللتهاباتأقلهاكثريةملخاطراألمنفستعريضوفيه."قتلهفيحرمآدمية،
.1املوتوآخرهاالعقليالتوازنواختاللالقلب،طمأنينةفقدااإىلاليت تؤديوالنفسية

II.مشروعية اإلجهاض يف القانون
يترتبأوحبياتهمتساليتاالعتداءأفعالفجرمت2للجننيجنائيةيةمحاكفلت النظم القانونية

عاقبوكذلك.عليهابداللتهاأواحلاملبرضاءأواعتداًءسواءمن الغريكانتإسقاطه سواءعليها
كانإذاالعقابوشددإسقاطها،يفذلكاستعماهلا وتسببمنغريهامكنتإذاالعقوبةبذاتاحلامل
.قابلةأوصيدلياًأوجراحاًأواًطبيباملسقط

كل من أجهض امرأة حامال أو :" من قانون العقوبات اجلزائري على أنه304تنص املادة 
مفترض محلها بإعطائها مأكوالت أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية 

اقب باحلبس من سنة إىل مخس على ذلك أو مل توافق أو شرع يف ذلك يعتوسيلة أخرى سواء وافق
.دينار10.000إىل 500سنوات وبغرامة من 

وإذا أفضى اإلجهاض إىل املوت فتكون العقوبة السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين 
. سنة

".ويف مجيع احلاالت جيوز احلكم على ذلك باملنع من اإلقامة
ميارس عادة األفعال املشار إليها يف وإذا ثبت أن اجلاين:" من ذات القانون305وتنص املادة 

فتضاعف عقوبة احلبس يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل وترفع عقوبة السجن 304املادة 
". املؤقت إىل احلد األقصى

.380.381. صسابق،الرجعامل،الد السابعاحملتاج،ايةالرملي،-1
ومنعه ونص على معاقبة الفاعل بقوة اإلجهاض عمالً الئقاً منذ األزمنة الغابرة وقد تشدد قانون اإلمرباطورية الرومانية بقمع اإلجهاضال يعترب -2

قيصر يف القرن األول قبل املسيح بأن يشمل العقاب حىت األم اليت تقبل بعملية إجهاض؛ ألا تكون بذلك قد " بوليوس"وأكثر من ذلك فقد طالب 
.حرمت اإلمرباطورية مواطنها اجلديد املرتقب

متنع اإلجهاض وتعاقب عليه، وملا جاءت املسيحية ساعدت بتعاليمها غلى احلد اليت تعترب أقدم الشرائع كانت كما أن شريعة محورايب
من إجراء اإلجهاض يف القرون األوىل وأما يف اتمع الغريب اجلاهلي فقد كان متوغال فيما هو أشد من اإلجهاض، إذ كان اإلنسان اجلاهلي يقوم 

وملا جاء اإلسالم حرم عليهم قتل النفس إال . شبح الفقر أو مبالغة يف الغرية على الغرضبوأد ابنته أو ابنه بعد أن يرى كل منهما النور خوفاً من 
مفتاح حممد اقزيط، احلماية املدنية واجلنائية للجنني بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار . باحلق وحرم اإلجهاض ألنه يعترب قتالً لنفس بريئة

.   227.، ص2002، الكتب القانونية، احمللة الكربى، مصر
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من نفس القانون األطباء أو القابالت أو جراحو األسنان أو الصيادلة 306وتعاقب املادة 
ألسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات وحمضرو العقاقري وصانعو وكذلك طلبة الطب أو طب ا

األربطة الطبية وجتار األدوات اجلراحية واملمرضون واملمرضات واملدلكون واملدلكات الذين يرشدون 
عن طرق إحداث اإلجهاض أو يسهلونه أو يقومون به تطبق عليهم العقوبات املنصوص عليها يف املادتني 

.لى حسب األحوالع305و 304
فضال عن 23وجيوز احلكم على اجلناة باحلرمان من ممارسة املهنة املنصوص عليه يف املادة 

"جواز احلكم عليهم باملنع من اإلقامة
ال جرمية على اإلجهاض إذا :" منه على حالة إباحة اإلجهاض بقوهلا308وتنص املادة 

آجراه طبيب أو جراح يف غري خفاء وبعد إبالغه استوجبته ضرورة إنقاذ حياة األم من اخلطر مىت
املرأة اليت جتهض نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت منه309وتعاقب املادة ". السلطات اإلدارية

على 310بينما تعاقب املادة . على استعمال الطرق اليت أرشدت إليها أو أعطيت هلا هلذا الغرض
.املنصوص عليهاالتحريض على اإلجهاض باستعمال الطرق

وجرمية اإلجهاض تستوجب وجود عناصر أو أركان منها الركن املفترض وهو وجود احلمل أو 
.افتراض وجوده والركن املادي واملعنوي

.وجود احلمل أو افتراض وجوده.1
، ويستمر إىل أن حأوهلما يرى أن احلمل يبدأ مع التلقي: اختلف الفقهاء يف بداية احلمل بني رأيني

. امللقحة منذ التلقيح، وذلك هو الرأي الغالب يف الفقه والطبةالوالدة الطبيعية، فاحلمل هو البويضتتم 
ولكن هناك رأياً آخر يعترب أن احلمل يبدأ بتمام زراعة البويضة امللقحة يف جدار الرحم، واملسافة الزمنية 

البويضة امللقحة تبقى ثالثة أيام يف بني التلقيح والزراعة حوايل اثين عشر أو ثالثة عشر يوماً، ذلك أن
قناة الرحم بعد التلقيح، وبط بعد ذلك إىل الرحم فتمكث فيه عشرة أيام وبعد انتهاء هذه املدة تقوم 

.1بااللتصاق جبدار الرحم وتسمى هذه العملية بعملية الزراعة
ل من بعده إجهاضاً ومل حيدد املشرع اجلزائري الزمن الذي يبدأ فيه احلمل، والذي يعترب الفع

.بالرغم من أن تبين أية وجهة نظر مما ذكر تؤدي إىل نتائج خطرية
فإذا قلنا أن احلمل يبدأ مع التلقيح كان معىن ذلك أن اللولب والكثري من األدوية اليت تروجها 

ئل هيئات تنظيم األسرة واليت تعمل على منع البويضة امللقحة من االلتصاق جبدار الرحم، تعترب وسا

دار أويل النهى ،مصطفى عبد الفتاح لبنة، جرمية إجهاض احلوامل، دراسة يف موقف الشرائع السماوية والقوانني املعاصرة، الطبعة األوىل-1
. 502.ص،1996للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، 
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إجهاض وليست وسائل لتحديد النسل؛ ألا تؤدي إىل إاء محل موجود فعالً وبالتايل يعاقب بعقوبة 
أما لو قلنا بالرأي الثاين الذي يبدأ مع تعلق البويضة جبدار الرحم فإن الوسائل السابقة هلذه . اإلجهاض

ل هذه الوسائل فال مسؤولية املرحلة وسائل خاصة مبنع احلمل؛ وألنه ال توجد نصوص متنع من استعما
أما اية احلمل فريجح الفقه أا ال تبدأ بالوالدة التامة أو بانفصال اجلنني متاماً وإمنا تبدأ مع . جنائية

. 1عملية الوضع اليت تبدأ بآالم الوضع
وتشترط غالبية التشريعات وجود احلمل كشرط أساسي لقيام جرمية اإلجهاض، فإذا مل يكن 

ويف ذلك نصت.2فال جمال للحديث عن قيام هذه اجلرمية حىت ولو اعتقد املتهم خطأ بوجودههناك محل 
حنوهأوبضربحبلىامرأةعمداًسقطأمنكل" أنعلىاملصريالعقوباتقانونمن260املادة 

عام إال أن بعض التشريعات كالقانون االجنليزي الصادر ."املشددبالسجناإليذاء يعاقبأنواعمن
محى اجلنني الومهي الذي ال وجود له إال يف خميلة اجلاين، حيث يعاقب كل شخص بالعقوبة 1861

املقررة جلرمية اإلجهاض إذا قام باألعمال الالزمة إلجهاض امرأة حىت ولو ثبت بعد ذلك أنه مل يكن 
و مفترض حامل أة، وهو ما يقرره املشرع اجلزائري حيث يقرر عقاب من أجهض امرأ3هناك محل

وهو املوقف الذي نؤيده العتبارات عدة بالنظر إىل فكرة اخلطورة اإلجرامية من جانب ومن .محلها
جانب آخر احلماية املزدوجة لكل من األم واحلمل، حيث يحمى حق اجلنني وذلك باستمرار احلمل 

نينها وصحتها ضد وتطوره من االعتداء عليه بغرض اإلسقاط، ويف نفس الوقت محاية األم يف محاية ج
. يف االعتداء على هذا احلق والعمل على إائهجمرد التفكري

الركن املادي يف جرمية اإلجهاض.2
جرمية اإلجهاض من اجلرائم االجيابية اليت يسعى اجلاين فيها للتخلص من احلمل، وإسقاطه من 

ئل تتحقق نتيجة ملموسة هلا فيتخذ من الوسائل ما هو الزم لتحقيق ذلك وباستعماله لتلك الوسا. الرحم
. كيان مادي يف العامل اخلارجي وتتمثل يف إاء احلمل قبل موعد الوالدة الطبيعي

ومل جتر التشريعات اجلزائية على وثرية واحدة خبصوص األلفاظ املستعملة للداللة على الفعل املادي 
انون العقوبات اجلزائري وقانون كما بالنسبة لق4"أجهض" املكون هلذه اجلرمية، فبعضها استعمل لفظ

من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض :" 322العقوبات واألردين حيث نص هذا األخري يف املادة 
وهو مصطلح " أسقط" وبعضها استخدم لفظ ". امرأة برضاها، عوقب باحلبس من سنة إىل ثالثة سنوات

.203.ص، املرجع السابق،مصطفى عبد الفتاح لبنة- 1
.351.اجلرائم الواقعة على اإلنسان، املرجع السابق، ص-، شرح قانون العقوباتكامل السعيد- 2
.508.507.مصطفى عبد الفتاح لبنة، املرجع السابق، ص- 3
.142.صاملرجع السابق،حممد صبحي جنم، اجلرائم الواقعة على األشخاص، - 4
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ففي حاالت استثنائية يتم إاء احلمل وال معيب تأسيساً على أنه ال حتيط جبميع صور إاء احلمل، 
يترتب على ذلك سقوطه وانفصاله عن احلامل بل يبقى فترة قد تطول يف رحم األم، وقد يبقى نتيجة 

.1وفاة األم فال حيدث اإلسقاط رغم أن ذلك ال حيدث إال نادراً
فيصح أن يكون نشاط اليت يلجأ إليها اجلاين يف سلوكه اإلجرامي ةومل تم التشريعات بالوسيل

اجلاين فعالً مادياً كالضرب أو الركل أو الضغط على البطن، والرياضة البدنية العنيفة اليت متارسها احلامل 
كما يصح أن يلجأ اجلاين إىل استخدام . أو الرقص العنيف وارتداء املالبس الضيقة أو األحزمة الضاغطة

يصح أن حيصل النشاط باستخدام القسطرة أو إبرة لثقب و. األدوية الطبية يف شراب أو طعام أو باحلقن
وكما ميكن أن يكون نشاط اجلاين مادياً يصح . 2األغشية اجلنينية فينقبض الرحم فيؤدي إىل اإلجهاض

يفهم منه أن " أو بأية وسيلة أخرى" وإضافة ... أن يكون معنوياً كالترويع والتخويف أو التهديد بالقتل 
ت على سبيل احلصر، وإمنا على سبيل املثال، وأن أية وسيلة أخرى كافية لقيام ما ذكر من وسائل ليس

.3اجلرمية طاملا أدت إىل إاء احلمل قبل موعده الطبيعي
وال يفرق املشرع اجلزائري بني الوسائل العنيفة يف اإلجهاض وغري العنيفة؛ وبني رضى املرأة 

أو ما يسمى باإلجهاض اإلجباري " و مل توافقسواء وافقت على ذلك أ"باإلجهاض أو عدم رضاها 
.واالختياري

ومل يعنت املشرع باملكان الذي جترى فيه عملية اإلجهاض فتقوم اجلرمية أياً كان املكان الذي متت 
فيه عملية اإلجهاض، وسواء كان ذلك املكان مستشفى عاما أو عيادة طبيب متخصص أو غري 

وإن كان من األجدر . لك من حيث ختفيف أو تشديد العقوبةمتخصص أو مكاناً خاصاً وال أثر لذ
تشديد العقاب حالة إجراء عملية اإلجهاض بعيدا عن اجلهات املتخصصة وعلى أيدي غري املتخصصني 

.4لردع أولئك الذين يتخذون من عمليات اإلجهاض جتارة وحرفة هلم
هناك التزام قانوين على الشخص مبنع وكما تتم اجلرمية بفعل إجيايب ميكن أن تتحقق بالترك طاملا 

وتتحقق هذه األخرية بإاء احلمل أو إسقاطه قبل موعد الوالدة الطبيعي ويتصور األمر . حدوث النتيجة
:يف احلاالت التالية

.أن ال يلحق باحلمل إي أذى أو ضرر كأن تكون الوسيلة اليت استعملها ليست بالفاعلية-أ
.اجلاين، وقد يصل إىل حد التشوهأن يصاب اجلنني بأذى نتيجة فعل-ب

.513.مصطفى عبد الفتاح لبنة، املرجع السابق، ص- 1
.277.، ص1983مود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم اخلاص، الطبعة الثامنة، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، حممود حم- 2
.359.كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، اجلرائم الواقعة على اإلنسان، املرجع السابق، ص- 3
.523.مصطفى عبد الفتاح لبنة، املرجع السابق، ص-4



جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائيةالفصل الثاين                        التدخل الطيب احلديث على 

525

.أن خيرج اجلنني حياً قبل موعده الطبيعي للوالدة نتيجة سلوك اجلاين-ج
.أن خيرج اجلنني ميتاً-د
.1أن تنتهي حياة اجلنني  بسبب وفاة أمه ولكنه يبقى داخل الرحم-ه

اليت يتطلب فيها القانون ضرورة-كأصل عام-2وتعترب جرمية اإلجهاض من جرائم الضرر
كما أا جرمية من جرائم اخلطر ". إاء احلمل قبل األوان" والضرر هنا يتمثل يف . حدوث ضرر معني

حيث جرم املشرع بعض صور السلوك بغض النظر عن النتيجة الضارة أو عدم حتقيقها تأسيساً على أن 
وبات اجلزائري من قانون العق310هذا السلوك ينشأ عنه حالة تنذر بإحداث الضرر كما يف املادة 

...". من حرض على اإلجهاض ولو مل يؤد حتريضه إىل نتيجة ما... يعاقب :" بأنه
ويتعني توافر عالقة سببية بني فعل اإلسقاط وموت اجلنني أو خروجه قبل املوعد الطبيعي 

.مورللوالدة، وذلك بأن يكون سلوك اجلاين هو السبب املالئم حلصول النتيجة وفقاً للمجرى العادي لأل
حيث سلك املشرع اجلزائري " الشروع يف جرمية اإلجهاض" ومن بني صور الركن املادي 

وغريه من التشريعات املعاصرة إىل جترمي الشروع أو احملاولة إمعاناً منها يف محاية اجلنني واملرأة فقررت 
تكن املرأة العقاب على أفعال اإلجهاض اليت يقوم ا أي شخص بغرض إسقاط احلمل حىت ولو مل 

. حامالً، إذ يكفي أن يعتقد اجلاين بوجود محل وأن يقوم بأعمال يهدف من ورائها إسقاط ذلك احلمل
إىل -بعبارة ال حتتمل التأويل-من قانون العقوبات 317وهذا ما أشار إليه املشرع الفرنسي يف املادة 

542بات اللبناين يف املادة وكذلك قانون العقو. عقاب من حياول إجهاض امرأة افترض أا حامل
ومل ... ". امرأة أو حماولة تطرحيها برضاها يعاقب) إجهاض ( من أقدم بأي وسيلة على تطريح " بقوهلا  

من 264يأخذ املشرع املصري حذو التشريعات املعاصرة حيث أوضح صراحة عن موقفه يف املادة 
...".ال عقاب على الشروع يف اإلسقاط" قانون العقوبات بأنه 

الركن املعنوي يف جرمية اإلجهاض.3
جرمية اإلجهاض جرمية عمدية حيث تتجه اإلرادة إىل حتقيق اجلرمية اليت يعاقب عليها القانون مع 

احلمل قبل ءالعلم بأركاا فضال عن نية حتقيق نتيجة معينة بذاا وهي طرد اجلنني قبل امليعاد أو إا
بينما نصت املادة 306و 305و 304زائري إىل ذلك، يف املادة النص اجلتوال تشري عبارا. األوان
املرأة اليت أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على ... تعاقب باحلبس:" على أنه 309

.532.، صالسابقاملرجع،ح لبنةمصطفى عبد الفتا- 1
فعلي حال على احلق أو املصلحة حمل احلماية اجلنائية، بينما جرائم اخلطر هي تلك جرائم الضرر هي تلك اليت يترتب على السلوك فيها عدوان-2

.477.عبد املنعم، املرجع السابق، صسليمان.اليت يترتب على السلوك فيها جمرد احتمال العدوان على احلق أو املصلحة حمل احلماية اجلنائية
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أما قانون العقوبات املصري فقد نص صراحة على توافر القصد اجلنائي حيث جاء ...". استعمال الطرق
...".   كل من أسقط عمداً امرأة حبلى.. " .بأنه 260يف املادة 

وبناء عليه فال يسأل الشخص عن جرمية إذا باشر نشاطه حتت تأثري إكراه مادي، كما لو وقع 
فإرادة الفعل شرط جوهري الزم يف . بسبب هذا اإلكراه على حامل فتسبب يف إاء حالة احلمل لديها

ويتطلب القصد اجلرمي أيضا أن تنصرف . مقصودةمجيع اجلرائم على حد سواء، مقصودة كانت أم غري
.1إرادة اجلاين إىل إحداث اإلجهاض، فما لو مل تتوفر هذه اإلرادة ال جمال للقول بقيامها

فإذا فرضنا أن شخصاً صدم بسيارته امرأة حامالً دون عمد من جانبه وأحدث ا إصابات أدت 
مساءلة هذا الشخص عن جرمية إجهاض بأي إىل إجهاضها فإننا نكون بصدد إصابة خطأ وال ميكن

وكذلك لو قام شخص بضرب امرأة حامل قاصداً إيالمها ومل تتجه إرادته إىل . حال من األحوال
إجهاضها إال أنه ونتيجة هلذا االعتداء أسقطت املرأة محلها، فإن اجلاين هنأ يسأل عن جنحة الضرب وال 

العمد أو عدم توافر نية حتقيق نتيجة معينة بذاا وهي طرد جيوز مسائلته عن جرمية اإلجهاض لعدم توافر
.2اجلنني قبل امليعاد

على عدم العقاب على اإلجهاض الذي -مصطفى عبد الفتاح-وقد اعترض جانب من الفقه
يقع بإمهال أو نتيجة للخطأ أو نتيجة ألفعال العنف الواقعة على جسم املرأة دون أن يكون هناك قصد 

في مجيع الصور ال يسأل اجلاين عن جرمية اإلجهاض اليت تقع إال عمدا ومع توافر نية معينة إلجهاضها، ف
وهذا فيه إهدار حلق اجلنني يف احلماية وإهدار حلق األم يف احلفاظ على جنينها . بذاا وهي إاء احلمل

ى ضرورة العقاب األمر الذي يعد أوجه الضعف يف التجرمي والعقاب اخلاصة ذه اجلرمية، فلذلك ير
وبعد بيان . 3على اإلجهاض غري العمدي حىت نوفر للجنني وللمرأة احلامل احلماية اجلنائية املناسبة

إجهاض اجلنني ومشروعيته وجب حبث إجراء التجارب الطبية عليها، فهل يدخل األمر ضمن اإلطار 
يؤدي إىل تغري احلكم ؟ وعليه العام للتجارب الطبية بشرائطها املختلفة، أم أن اختالف جمل التجربة

.حناول أن نزيل اللثام على هذا التساؤل فيما يلي

.366.اجلرائم الواقعة على اإلنسان، املرجع السابق، ص-كامل السعيد، شرح قانون العقوبات-1
.578.مصطفى عبد الفتاح لبنة، املرجع السابق، ص-2
.579.نفس املرجع، ص- 3
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املطلب الثانـي
مشروعية إجراء التجارب على األجنة اهضة

أن األحباث التجريبية على اإلنسان يف جماالت الطب واجلراحة والبيولوجية، سواء كانت عالجية 
من األنظمة الطبية العربية واإلسالمية، ضرورة مسايرا أم علمية حمضة تتطور بسرعة، لذا تطلب 

ومواكبتها، وذلك بصياغة قوانني طبية بيو أخالقية لتنظيم كيفية إجراء هذه األحباث اليت متس جسم 
اإلنسان حيا أو ميتا بشكل عام واجلنني بوجه خاض، واليت تكفل حتقيق التوازن بني حرية البحث 

م اإلنسانـي يف ااالت الطبية والبيولوجية والوراثة واألخالقيات احليوية، العلمي وعدم احلد من التقد
وبني حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بضمان احترام اجلسم البشري وعدم املساس بسالمته البدنية 

. والنفسية واحلفاظ على كرامته
 هضة من النوازل اليت مل يردا نص من املتقدمني وال كما أن مسألة التجارب على األجنة ا

املتأخرين، مما دعى الفقهاء العاصرين إىل البحث يف التراث اإلسالمي بأحكامه العامة وقواعده األصولية 
العامة لدراسة هذه املسألة، فصدرت العديد من األحباث الفقهية والفتاوى الفردية واجلماعية يف املؤمترات 

( من الفقه اإلسالمي يف إجراء التجارب على األجنة اهضة وعليه نبني موقف كل .واامع الفقهية
).الفرع الثانـي( مث موقف والقانون من ذلك ). الفرع األول

الفرع األول
مشروعية التجارب على األجنة اهضة يف الفقه اإلسالمي

:يتركز احلديث يف هذا املوضوع على جمالني
أو أعضاء منها، ملصلحة آدمي آخر أو لعالج بعض األمراض االستفادة من األجنة بأخذ أجزاء : أوهلا

.املستعصية
االستفادة من األجنة بإجراء التجارب واألحباث عليها ملعرفة بعض األمراض الوراثية، أو بعض : ثانيها

.املعارف والعلوم الطبية املتعلقة بالتشريح ووظائف األعضاء وغريها
لى املصدر الذي أخذ منه اجلنني، والوسيلة اليت استخدمت واحلكم الشرعي يف االستفادة ينبين ع

. يف إجهاضه، واملرحلة اليت أجهض فيها اجلنني، وخيتلف باختالف األغراض اليت يستخدم فيها اجلنني
:فمن حيث مصادر األجنة فهي

جنني آخذ يف النمو، حسب سنن اهللا يف اخللق، وسليم من األعراض، ويراد إجهاضه إلجراء .1
.ب عليه، أو االستفادة منهالتجار

.جنني سليم أيضاً وأجهض بفعل فاعل، لدافع أخالقي أو اجتماعي أو عدوانـي.2
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.جنني سقط تلقائيا بدون تدخل أحد، بسبب مرض أو عارض سبب إجهاضه.3
.جنني خشي منه على صحة أمه وسالمتها، وكان اإلجهاض ضرورة إلنقاذ أمه.4
.1أو أصيب مبرض وراثي فأجهض لذلكجنني غلب على الظن إصابته بتشوهات،.5

ومن حيث الوسيلة فقد ذكر األطباء أن االستفادة من اجلنني ال ميكن إال إذا كانت اخلاليا 
واألنسجة حية، وهذا يتطلب أن جيهض اجلنني بوسيلة ال ميوت ا، إما شفط اجلنني بآلة خمصصة هلذا 

تح بطن احلامل وأخذ اجلنني قبل موته، فشفطه الغرض، أو دواء جيهض املرأة، عملية جراحية تتطلب ف
يتلف اجلنني فال يستفاد منه إال يف العالج بل يف التجارب، وكذلك إجهاضه بدواء؛ ألنه سوف خيرج 

.ميتاً
ومن حيث املرحلة اليت جيهض فيها اجلنني، إما أن جيهض قبل نفخ الروح أو بعده وهو غري قابل 

ليت ميكن أن يعيش فيها، أو لعدم وجود اآلالت واألجهزة اليت تنقذ للحياة لعدم وصوله إىل املرحلة ا
.حياته، أو جيهض بعد نفخ الروح وفيه حياة وباإلمكان إنقاذ حياته

.2واألغراض اليت يستخدم فيها اجلنني إما أن تكون ضرورية، أو حاجية، أو حتسينية، أو زينية
ب الطبية على اجلنني اهض امليت أي ومن خالل هذا التقسيم نقصر دراسة مشروعية التجار

ومن خالل االطالع على  املوضوع . بعد نفخ الروح ألمر تقتضيه املنهجية ونطاق دراسة هذا املبحث
).ثانياً ( ومن حيرمها) أوالً( ميكن بيان احلكم من هذه التجارب بني موقفني، من يبيح إجراء التجارب

على األجنة اهضةاالجتاه احملرم إلجراء التجارب: أوالً
إذا كان اجلنني الذي نفخت فيه الروح قد نزل ميتاً، أو أنه أسقط حياً وتعذر إنقاذ حياته، إما 

وحقه يف الشرع أن لصغره، أو عدم توفر وسيلة ينقذ ا حياته، فحاله كحال اآلدمي الذي فاقته احلياة 
واستدلوا بأدلة عديدة . يكرم

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم : تعاىلاستدلوا بقوله الكتاب فمن
ووجه الداللة يف هذه اآلية قول ابن كثري يف تفسريها . 3"الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال

وهذه اآلية ". خيرب تعاىل عن تشريفه لبين آدم وتكرميه إياهم يف خلقه هلم على أحسن اهليئات وأكملها" 
لى حترمي إهانة اإلنسان حال حياته وكذلك بعد موته، وإجراء التجارب على األجنة اهضة أمر تدل ع

.609.608.إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم، املرجع السابق، ص-1
.610.، صنفس املرجع- 2
.70.سورة اإلسراء، اآلية- 3
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مع اجلمادات واحليوانات ؟؟ وفيه إهانة واضحة ومن مث حيرم استعمال األجنة اهضة يف لشبيه بالتعام
.التجارب الطبية

كان رسول اهللا صلى :" بيه قالاستدلوا مبا رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أالسنة  ومن
إذا أمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني -اهللا عليه وسلم

اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، أغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال :" ، مث قال-خرياً
.1..."متثلوا

كسر عظم امليت :" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -ي اهللا عنهارض-وأيضاً حبديث عائشة 
.2"ككسره حياً

ى : وأيضا مبا رواه البخاري عن عدي بن ثابت قال مسعت عبد اهللا بن زيد األنصاري قال
وإجراء التجارب على األجنة اهضة فيه . 3"على النهىب واملثلة -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

ثيل واقتراف لألمر املنهي عنه، الشتمال التجريب على الشق والتعامل يف العناصر واألعضاء ومشتقات مت
.ومنتجات اجلهيض مما يدعوا إىل حترميه

كرمت الشريعة اإلسالمية اإلنسان حيا وميتا جنينا جمهضاً أو سقطاً ومن فقد املعقولومن
يل الكفاية، غسله وتكفينه ودفنه والصالة عليه إن مظاهر تكرمي امليت أوجبت على املسلمني على سب

كان مسلماً، واألمر ينصرف للجنني اهض، والتجريب يعطل هذه الواجبات، والصالة على اهض 
:امليت يتفرع حكمها على التفصيل التايل

على أن خيرج اجلنني من بطن أمه حياً، وذلك بأن جتهضه بعد نفخ الروح فيه وتظهر فيه عالمة تدل.1
:حياته، مث ميوت بعد ذلك واحلكم يف هذه احلالة انه جتب الصالة عليه بإمجاع العلماء

فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو حتريك عضو، أو :" قال الكسانـي
.4"طرف أو غري ذلك فإنه يغسل باإلمجاع

ومل تظهر فيه عند خروجه -احلمل بهأي مبضي أربعة أشهر من -أن جتهضه بعد نفخ الروح فيه.2
وقد اختلف يف . عالمة تدل على حياته، أو ظهرت ولكنها ال تدل على احلياة، كحركة االختالج

أن -رضي اهللا عنه-فاملطلق حديث املغرية . الصالة عليه، وسبب اخلالف تعارض املطلق واملقيد

.414.حديث سبق خترجيه، ص-1
.413.حديث سبق خترجيه، ص-2
.413.حديث سبق خترجيه، ص- 3
.302.الكساين، بدائع الصنائع، اجلزء األول، املرجع السابق، ص-4
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:" -رضي اهللا عنه-حديث جابر قيدوامل". والسقط يصلى عليه" النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
الراجح أن الصالة جتب يإال أن الرأ".والطفل ال يصلى عليه، وال يرث وال يورث حىت يستهل

.على اهض إذا نفخت فيه الروح
والكالم عن تغسيل اهض وتكفينه يتفرع على الصالة عليه، فكل من شرعت الصالة عليه 

ومن 1نهما تام يطرد فكل من شرعت الصالة عليه شرع غسله وتكفينهشرع غسله وتكفينه، والتالزم بي
هنا فكل ما يستلزم فوات هذه الفروض حيرم، فإذا كان التجريب يعطل هذه الواجبات الشرعية 

.للجهيض أو السقط فإنه حيرم تبعا لذلك
بعض استدلوا على القول بعدم جواز التجريب على األجنة اهضة بالقواعد الفقهيةومن

ودلت هذه القاعدة على أن ". ال ضرر وال ضرار" و"الضرر ال يزال بالضرر" قاعدة: القواعد، ومنها
مفسدة الضرر جيب أال يزال مبثله، والتجريب على األجنة اهضة وإن كان موجب للتعلم وإزالة 

اقتطعت أجزاءه، األسقام ومعرفة طرق مداواا، إال أنه يرتب ضررا آخر يتعلق باجلنني امليت الذي 
ولقد أشار الفقهاء إىل مفاسد . وضرر أديب معنوي ألهله، فيكون من باب إزالة الضرر مبثله فيحرم

:التجريب على األجنة اهضة
إن استخدام األجنة اهضة يف زراعة األعضاء والتجارب العلمية فيه مفاسد عظيمة : املفسدة األوىل.1

.لك مينع من متام إعداده ليكون مركباً صاحلاً للروحمن جانب إتالف اجلنني، مبعىن أن ذ
املعانات اليت تصيب أم اجلنني من جراء إسقاطه، وتناوله بالتجريب؛ أي التقطيع : املفسدة الثانية.2

.والتجريب والتحليل
إن يف إجهاض املرأة للتجريب على األجنة اهضة عمل ينايف الشرع لتعرضه حملظور : املفسدة الثالثة.3

.ي وهو كشف عورة املرأة اليت يؤخذ منها اجلننيشرع
: هي املساس بكرامة اآلدمي من عدة أوجه، نقتصر على ذكر وجهني: املفسدة الرابعة.4

جعل مادة جسده حمالً للقطع والتشريح والتجارب-أ
إن تلك التصرفات ميكن أن تتخذ ذريعة للمتاجرة بأعضاء األجنة واستعماهلا ألغراض -ب

.2اإلنسانال تليق بكرامة 
، حيث يذكر الفقهاء أن بعض األجنة اهضة قد تستعمل "سد الذرائع"واستدلوا بقاعدة 

لتحصيل منافع تقل يف قيمتها، ورمبا كانت من التحسينات، أو أقل منها ورمبا كانت من باب التوسع يف 

.647.صاملرجع السابق،إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم،- 1
.106.105.حممد نعيم ياسني، املرجع السابق، ص- 2
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يات اإلنسان، تلبية الشهوة العلمية أو البحث العلمي، ورمبا كانت من قبل التوسع يف طلب مشته
كاستخراج بعض مستحضرات التجميل من األجنة، فهذه وال شك قيم هابطة القيمة ومصاحل ملغاة وال 

وسد ذريعة الوصول إىل حمظور أوىل باالعتبار، فيكون التجريب ذه . يستحق أن توضع يف كفة امليزان
1.الصفة حمرماً قطعاً

- مقبول من الناحية الشرعية؛ ألن اإلنسان ال جيوزإن إجراء التجارب واألحباث العلمية أمر غري 
أن يكون حمالً إلجراء جتارب وأحباث علمية حىت ولو صدرت املوافقة على -بأي حال من األحوال

. 2ذلك، ألنه ليس ملكاً لنفسه وجسده فكيف واألجنة ال يؤخذ منها قبوال أو رفضاً
إجراء التجارب العلمية يف األجنة مقبول لدي وال أجد أن"عبد اهللا حسن باسالمه "ويشري الدكتور 

إال أن حرمة اإلنسان جيب أن .. فإنه وإن كان سوف يساعد العلم والعلماء على اكتشافات طبية .. 
ويف بريطانيا أصدرت جلنة شكلت هلذا املوضوع تسمى . حىت وإن كان عبارة عن خلية واحدة!! تصان 
يوما األوىل من احلمل، أي قبل 18األجنة يف الـ مسحت بإجراء التجارب علىWarnackجلنة 

معارضة كبرية -يف بريطانيا -وعلى الرغم من ذلك فإنه ال تزال هناك ... ظهور امليزاب العصيب 
.  3"إلجراء التجارب على األجنة اآلدمية 

ون بأنسجة لقد دلت الوقائع أن حماذير الفساد واملتاجرة وتأجري األرحام اشترك فيها أطباء يعاجل
األجنة وأطباء جيهضون، ونساء بائعات ألجنتهن، فيحرم مثل هذه التصرفات سدا للذريعة ودرءاً 

.4للفساد
الذي " شطر األجنة"أو " االستنساخ اجلنيين" إن من بني صور التجريب على األجنة  ما يسمى 

بتفصيل -حباث احملرمة شرعاًاألجنة من أجل إعدامها واستغالهلا يف هذه األخميكن أن يؤدي إىل استنسا
كأن تطلب املرأة نقل اجلنني امد يف البنوك بعد وفاة زوجها، أو حتقيق احلمل المرأة -سبق ذكره 

كما يشري الفقهاء إىل إمكانية استنساخ امليت باحلصول على نواة خلية جسدية حية على اعتبار . 5أجنبية
:لتصرف واستدلوا على ذلك مبا يليأن اخلاليا متوت شيئا فشيئا، وحرموا هذا ا

.112.حممد نعيم ياسني، املرجع السابق ، ص-1
.420.حسيين هيكل، املرجع السابق، ص- 2
: املوقع5/6.ص30/11/2011:يف البنوك، حبث منشور على االنترنت، تاريخ االطالع... عبد اهللا حسن باسالمة، مصري األجنة - 3

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm
.619.إبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم، املرجع السابق، ص- 4
وجود أكثر من ربع 18/03/1985األمريكية بتاريخ " نيوزويك" لقد أوضحت دراسة متعلقة ببنوك املين واألجنة امدة، نشرا جريدة -5

مريكي ال يعرف هلم أب أصالً وال أم من ناحية النسب، وإمنا الذي محلته امرأة مستعارة استخدمت رمحاً مؤجرا، مقابل املال ولو بعد مليون طفل أ
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ü حبديث عائشة رضي اهللا عنها الذي دل على أن حرمة امليت كحرمة احلي، فال جيوز اإلقدام
.على كسر عظمه، واالستنساخ مشتمل على ذلك باستئصال خلية جنينية ومن مث ال جيوز فعله

üلعبث باإلنسان الذي عدم توافر الغرض العالجي أو الوقاية من املرض، فهو يدخل من باب ا
.1كرمه اهللا ورفع شأنه

ومن هنا فاالجتاه احملرم إلجراء التجارب على األجنة اهضة، يستنكر هذه التجارب بداللة 
النصوص القرآنية اليت تفصح عن الكرامة اإلنسانية، والشتماله على معىن املثلة كما دلت األحاديث 

ض من تغسيل وتكفني وصالة، فضال عن مجلة احملاذير النبوية، وما يستلزمه ذلك من تعطيل الفرو
.  وجب منعها خشية الوصول إىل احملظور" سد الذرائع " واملفاسد، وإعماالً لقاعدة 

االجتاه املبيح إلجراء التجارب على األجنة اهضة: ثانياً
ملتقدمني وال سبق أن ذكرنا أن مسالة التجريب على األجنة اهضة مل يرد فيه ذكر للفقهاء ا

للفقهاء املتأخرين باملعىن املعروف يف العصر احلديث، ولكنهم قاموا ببيان احلكم الشرعي لبعض األعمال 
اليت جتري على جثة امليت، مثل شق بطن امليتة احلامل إلخراج جنينها إذا كانت ترجى حياته، وكذلك 

دلة اليت اعتمد عليها الفقهاء املعاصرين وهو واحد من األ. شق بطن امليت إلخراج مال ابتلعه حال حياته
إلباحة التجريب على األجنة اهضة باستعمال القياس باإلضافة إىل أدلة من السنة ومن العقل والقواعد 

.الفقهية
:استدلوا بأحاديث كثرية منهاالسنةفمن

ما :" وسلم قالعن النيب صلى اهللا عليه-رضي اهللا عنه–ما رواه البخاري وغريه عن أيب هريرة .1
.2"نزل له شفاءأأنزل اهللا داء إال 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه -رضي اهللا عنه-وما رواه مسلم وأمحد واحلاكم عن جابر.2
.3"لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل:" قال

هم األبوين غري متزوجني، 2006ألف مولود يف فرنسا عام 380ومن جهة أعلن مكتب اإلحصاء احلكومي الرمسي يف فرنسا، أن . وفاة األبوين
.باملائة فقط199738باملائة وقد كانت سنة 50.5أي مبعدل 

) الطفل الطبيعي( الذي عدل أحكام التطليق يف فرنسا يقضي بأن ابن الزنا11/7/1975ومن املعلوم أن القانون الفرنسي املؤرخ يف 
بلحاج العريب، احلدود الشرعية واألخالقية .قطيتمتع حبقه يف االسم واجلنسية والنفقة القانونية وكذا املرياث اليت تكون عموما للطفل الشرعي ف

.67.66.، املرجع السابق، ص...بللتجار
.441.440.سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، ص- 1
.411. حديث سبق خترجيه، ص- 2
.411. حديث سبق خترجيه، ص- 3
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ه وسلم حث على التداوي؛ ألن املوىل ووجه االستدالل ذه األحاديث تؤكد أن النيب صلى اهللا علي
والتداوي ال يكون إال بتعلم الطب ومباشرته، ومقتضى ذلك التجريب . عز وجل مل يضع داء إال له دواء

والتجريب على وجه . على العموم ملعرفة الداء وموضع العلة للتشخيص والعالج النافع بالقدر املستطاع
ملا يهتدي إليه الطبيب من معرفة أسباب اإلجهاض أو اخلصوص على األجنة اهضة من الضرورة 
.لدراسة تكوين األجنة وكشف العلل ومداواا

:إجراء التجارب على األجنة اهضة قياساً على أمرين اثننيأجازواالقياسومن
فكما جيوز . جواز شق بطن امليتة إلخراج جنينها الذي يضطرب يف بطنها إذا كانت ترجى حياته.1

امليتة إخراج اجلنني الذي ترجى حياته، حلفظ النفس وحفظ احلياة وهي مصلحة معتربة، شق بطن 
.فكذلك جيوز إجراء التجارب على األجنة اهضة لدواعي التعرف على املرض وآثاره

جواز شق بطن امليتة إلخراج مال ابتلعه حال حياته، فكما جيوز ذلك فإنه جيوز إجراء التجارب على .2
.اً ملصلحة البحث العلمياألجنة حتقيق

للتجارب الطبية دور رئيسي وأساسي يف تطور علم الطب واألدوية، والعلوم فاملعقولمن أما
التجريبية بشكل عام، كما أن التجارب على جسم اإلنسان تعترب من العماد يف تطور الطب، إذ 

املعرفة الطبية على لوالها ملا وصل الطب إىل ما وصل إليه اآلن، وملكث متحجراً، والقتصرت
الصدفة وحدها؛ ألن الطب عامل متطور ال يتقدم إال نتيجة جتارب ومبادرات وفشل وجناح ولو 
أغلق هذا الباب خلسرت البشرية الكثري، وجلُهلت الكثري من األدوية اليت أنقذت البشرية من 

معارف فالتجارب الطبية حتقق مصاحل راجحة للمرضى عن طريق اكتساب . مهالك خطرية
مهمة، بعضها ال تقل عن مرتبة احلاجات، وقد ترتل مرتلة الضرورات؛ بسبب اتصافها بصفة 

وتاريخ استخدام األجنة البشرية يف األحباث والتجارب . الشمول وعموم نفعها جلنس آخر
يشرحان األجنة اهضة ملعرفة تركيبها "جالينوس وأبقراط"يرجع إىل العهد اليوناين حيث كان 

ة تطورها، وقد أدت هذه الدراسات يف جمال التطور العلمي ويف جمال التقنيات إىل معرفة وبني
وعليه فإن التجارب الطبية على األجنة اهضة ال غىن عنها . 1تكوين األجنة ومراحل منوها

.ملعرفة األمراض اجلنينية وطرق مداواا
اء التجارب على األجنة اهضة على عديد استدل الفقهاء يف جواز إجرفقد القواعد الفقهيةأما من

:القواعد الفقهية

من ام اجلثة البشرية  يف الفقه اإلسالمي، قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف الفقهحممد علي القضاة، أحك-1

.163.ص،2005،جامعة الريموك–كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - قسم الفقه وأصوله
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ألمر ضروري، فإذا كان التصرف يف اجلنني امليت". الضرورات تبيح احملظورات" قاعدة -أ
حبيث يكون باإلمكان االستفادة منه إلنقاذ حياة مريض أو عالج مرض ميؤوس منه، ويكون 

على ما ذكره الفقهاء يف أكل امليت من حلم فإنه ميكن ختريج هذا احلكمهذا العالج ضروري
.اإلنسان امليت

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها " و" الضرر األشد يزال بالضرر األخف " قاعدة -ب
وال شك أن هاتني القاعدتني مها وجهان لعملة واحدة،  واملقتضى ". ضررا بارتكاب أخفهما 

لى رعاية املصاحل الراجحة وحتمل الضرر األخف فقواعد الشريعة مبنية ع. تقدمي املصلحة األعلى
جللب مصلحة يترتب على تفويتها ضرراً أشد من هذا الضرر، فالتجريب من احلاجات اليت 

ويتوجب . 1تتعلق ا املصلحة العامة للناس، ففيه إحياء لنفوسهم وعالجهم وحتديد ألمراضهم
.األجنة يف التجارب الطبيةعلينا للتوضيح أكثر بيان املصاحل الراجحة يف استعمال 

üسج واألعضاء اجلنينية املختلفة، كالدماغ والكبد والطحالتستعمل ...لقد أصبحت الن
لدراسة فروع خمتلفة من العلوم الطبية، والكتشاف تأثري األدوية الكيماوية واإلشعاعية على 

ل السرطان فمثالً يف جما. النسيج البشري، وحماولة التوصل إىل إجياد عالجات جديدة
تستخدم هذه النسج لدراسة األورام اخلبيثة وكيفية نشوئها، وتأثريها على اإلنسان، وكيفية 

ويف جمال األمراض املعدية، تزرع . تكاثر اخلاليا السرطانية وغزوها للنسج السليمة
كم . الفريوسات يف النسج اجلنينية ملعرفة تأثريها وإنتاج اللقاحات املختلفة واختبارها

.2احليوية وغريهاءتستعمل يف جماالت علم الوراثة والكيميا
ü توجهت األنظار حنو األجنة عندما اكتشف لبعض أنسجتها فوائد عالجية، ومن ذلك، زرع

خاليا الكبد اجلنيين يف كبد املصاب ببعض األمراض املناعية، فتعمل اخلاليا املزروعة على 
خاليا البنكرياس ملرض السكري، زرع النخاع تصنيع الربوتني املناعي املطلوب، زرع 

ويعد معاجلة ضد السرطان، . العظمي للمرضى املصابني بالرمار اإلشعاعي لنخاع العظم
وضع النسيج العصيب الذي يكون الغدة الكظرية للجنني يف مكان معني من مخ املريض 

زروع النقص وتصلح فتجرب املادة اليت يفرزها النسيج امل) باركينوس(مبرض الشلل الرعاش 
.3اخللل

.77.صاملرجع السابق، مجال مهدي حممود األكشة، -1
.163.املرجع السابق، صقضاة، حممد علي ال- 2
.164.نفس املرجع، ص- 3
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üوعلى وجه العموم . الوقاية من اإلجهاض التلقائي ومن بعض العيوب واألمراض الوراثية
الوصول إىل معارف تشرحيية عن اإلنسان بصورة فعالة يف اكتشاف كثري من األمراض 

. 1وعالجها
له كفتان، نصب ميزان-بني مفاسد تصرف ما ومصاحله-ومن هنا تقتضي عملية املوازنة 

يوضع يف إحدى كفتيه ما يراد وزنه من مفاسد أو مصاحل، ويوضع يف الكفة األخرى املعايري اليت توزن 
وأحكام الشرع يرجى يف حتقيقها مقاصد الشارع يف . ا تلك املفاسد واملصاحل، مث يقارن بني النتائج

.حتسينيةاخللق ومحايتها، وأن هذه املقاصد إما ضرورية وإما حاجية، وإما 
وال شك أن إجراء التجربة على األجنة اهضة يؤدي إىل مفسدة املساس بكرامة اآلدمي  إال أن 
األمر يتوقف وجوده على القصد من األفعال اليت تفعل باآلدمي؛ حىت أن الفعل قد يوصف بأنه مهني 

عله؛ فإن كان قصده لإلنسان ومسيء إىل كرامته، وقد ال يوصف بذلك تبعاً لقصد فاعله وغايته من ف
التمثيل والتشنيع واإلهانة كان عمالً مسيئاً للكرامة اآلدمية، وإن جترد قصده واجته لتحقيق مصاحل معتربة 

أال يرى أن االجتهاد املعاصر قد استقر على جواز التربع ببعض .  لبين آدم، كان عمال أوىل باالعتبار
.علمية ومل يقف معىن الكرامة حائالً دون ذلكضغرااألعضاء اآلدمية وإجراء التجارب على اجلثث أل

أما مفسدة فتح الباب أمام استغالل وإساءة التصرف يف أجزاء األجنة فريد عليه إن هذه 
التصرفات ال تنشأ عن العمل يف ذاته، وإمنا عن االحنراف يف ممارسته فكل مباح ميكن أن يساء استعماله، 

ن حافزاً ألخذ االحتياطات العملية، فالنساء يلدن يف املستشفيات فال يكون سبباً للتحرمي وإمنا يكو
واالحتمال قائم يف اختالط املواليد، واملرأة قد حتتاج لعملية جراحية واحتمال أخذ بويضات منها قائم 

الة أيضاً، لذا فاملخرج هو تقييد املباحات اليت حتتمل االستغالل واالحتياط بالقيود التنفيذية واملراقبة الفع
.2واألخذ على يد الفاعل بالعقاب

إن املصاحل اليت يذكرها األطباء الستخدام األجنة يف زراعة األعضاء ويف التجارب العلمية واليت 
سبقت اإلشارة إليها يقع بعضها يف رتبة الضرورات وبعضها يف رتبة احلاجيات وأقلها يف رتبة 

ينبغي أن ينظر إىل كل حالة خبصوصها وإىل -ذكرعلى حنو ما-التحسينات، وعليه فاستخدام األجنة 
ولذلك فاحلكم الشرعي جيب أن يتخذ هذا املنحى، فيقال جبواز استخدم األجنة اهضة  . قيمة املصلحة

يف التجارب الطبية يف الضرورات واحلاجيات واستبعاد نطاق اجلواز يف احلاالت اليت تقتصر على مصاحل 
.حتسينية أو أقل منها

.106.حممد نعيم ياسني، املرجع السابق، ص- 1
.109. 108.، صنفس املرجع- 2
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املكرمةعشرة مبكةالسابعةدورتهيفاإلسالميالعاملبرابطةاإلسالميالفقهجممعجملسولوتنا
وميكن: 12/17/ 2003بتاريخاإلسالمي"اجلذعيةاخلالياوزراعةنقل"موضوع2003 سنة

.احلملمراحلمنمرحلةأييفالسقطاألجنة.2-:منهاعديدةمصادرمناخلالياهذهعلىاحلصول
العلميةإلجراء األحباثأوالعالجدفواستخدامهاوتنميتهااجلذعيةاخلالياعلىاحلصولجيوز:الأو

تلقائياً السقطاجلنني:اآلتيةاملصادر– املثال سبيلعلى– ذلكومنمباحاً،مصدرهاكانإذااملباحة،
امعدورةمنالقرار السابعيفوردمباالتذكريمع. الوالدينوبإذنالشرع،جييزهعالجيلسببأو

. احلملإسقاطفيهاجيوزاحلاالت اليتبشأنعشرة،الثانية
جيوز مادام أن ذلك ألغراض مشروعة، باعتباره من ةويف نظرنا أن استخدام األجنة اهض

رفة احلاجات اليت تقتضيها املصلحة العامة يف معرفة األمراض اليت تصيب األجنة وطرق مداواا، ومع
. األسباب املؤدية لإلسقاط، باإلضافة إىل األعراض العالجية والبحثية الرامية لتطور الطب وزيادة املعرفة

وإذا كان املوقف الشرعي من إجراء التجارب على األجنة اهضة ما ذكر فيثور التساؤل عن آثار هذا 
ن من إجرائها على األجنة اهضة ومن مث يثور التساؤل عن موقف القانو. األمر على اجلانب القانوين

.وهو ما حناول التعرض له فيما يلي
الفرع الثانـي

مشروعية إجراء التجارب على األجنة اهضة يف القانون
بهحيث تتعلقاإلنسانية،املهنوأهمأرقىمنالطبأنعلىبصريةلهمنكليتفقيكاد

علىأساساًتقوموأخالقيةإنسانيةمهنةمهنة الطبنًبأوإدراكا.تمعواالفردوحياةوصحةسالمة
تدريباًأو مدرباًملماًيكونأناملهنةهذهميارسكل منالقانون علىأوجبفقدواالحترام،العلم
العالجيةاملصلحةاستهدافعمله علىينحصروأناإلنسانية،الشخصيةحيترموأنممارستها،علىكافياً

.املطلقة
والتجارب املتواصلة،العلميةللبحوثنتاجاًيكن إالملالطبيشهدهالذيالتقدمأنشكوال

طريقفعنيف اال الطيب،وباألخصعلمكلتقدميفالزاويةوحجراألساسيةالنواةتعتربواليت
وكفاءةفعاليةمدىمعرفةلناوكيف يكونصحية،مشاكلمنيتهددناقدمانعرفالطبيةالتجارب

.نتعلمهما
تلك األعمال العلمية أو الفنية الطبية اليت تعمل دون ضرورة متليها حالة املريض ذاته، " فالتجربة 

سلسلة األعمال اليت ينفذها " أو بتعريف أمشل ". إشباع شهوة علمية، أو خدمة الطب واإلنسانية
دف خدمة ) األجنةامليت ككل أو عضو أو(املختص يف جمال الطب على اإلنسان احلي أو امليت 
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وموضوع األجنة اهضة هو ما يهمنا يف هذا الصدد فقد اختلفت اآلراء القانونية بني من ". اإلنسانية 
ومن يبيحها سواء كانت عالجية أو علمية حمضة ) أوالً(جييز هذه التجارب بشرط الضرورة عالجية 

).ثانياً(
ضةجواز التجارب العالجية على األجنة اه: أوالً

مل جيد الفقه أي صعوبة يف إجياد املربر القانوين إلجراء التجارب العالجية؛ ألا جتربة قصد 
العالج كأساس ملشروعيتها، مبعىن أن التجربة تكون يف إطار حماولة عالجية للمريض، فاملبدأ العام وفقاً 

لة يف اختيار طريقة املعاجلة اليت يعتقد أن الطبيب ميلك احلرية الكام1لقواعد القانون وما استقر عليه الفقه
أا أفضل الطالق لعالج مريضه، غري أن تلك احلرية جيب أن تكون مقيدة بطبيعة احلال بعدم جتاوز 

.2األصول العلمية ملهنة الطب، وكذلك عدم ختطي احلدود اليت يرمسها القانون إلباحة العمل الطيب
جتارب اهلدف منها حتقيق كشف مرض بعينه، ومن مث أما التجارب العلمية غري العالجية فهي 

فقد جترى على متطوع سليم البدن ال تكون له مصلحة شخصية مباشرة يف إجراء التجربة، ويطلق عليها 
وال تبدو فائدة التفرقة السابقة من حيث النتائج بل من حيث القصد . األطباء التجريب للبحث العلمي
ذا كان القصد أو الغرض شفاء أو عالج الفرد فالعمل يتعلق بالعالج العام الذي يثار فيه العمل، فإ

التقليدي، أما إذا كان اهلدف هو مالحظة النتائج أو اآلثار اليت يؤدي إليها العمل من أجل مصلحة 
.3شخصية مباشرة للشخص فإننا نكون أمام جتربة حمضة؛ أي جتربة غري عالجية

رب على األجنة خيتلف حكمها وفقاً للمقصد العام من ومن هذا املنطلق فإن مباشرة التجا
التجربة، وعلى اعتبار أن األجنة اهضة تعترب يف نظر القانون جثة إنسان فال مراء أن استعمال اجلثة 

.ألغراض عالجية أمر يتماشى والنصوص القانونية
ن سيد جسده حىت إىل االعتراف حبرية اإلنسان للتصرف يف جثته، فاإلنسا4مييل أغلب الفقه

فيما بعد احلياة ومن حق اإلنسان أن يرتب أوضاع ما بعد مماته حسب ما متليه عليه رغبـاته بل 
وقد تبلور هذا االجتاه أيضا يف القانون املقارن، فصار للفرد رغبة يف استئصال بعض . ومصاحله أيضا

االعتراض التام على أي أعضاء أو أنسجة من جثته من أجل نقلها لشخص أخر على قيد احلياة أو
.مساس جبثته

؛ حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، 62.، ص، املرجع السابقحممد عيد الغريب، التجارب الطبية وحرمة الكيان اجلسدي اإلنساين-1
.370.، املرجع السابق، صحممد لطفي عبد الفتاح؛ 77.سابق، صاملرجع ال

.370.، املرجع السابق، صحممد لطفي عبد الفتاح- 2
.371.670.نفس املرجع، ص- 3
.208.؛ أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص191.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق، ص- 4
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غري أن بعض التشريعات تكتفي باألغراض العالجية خبصوص التصرف يف جثث املوتى أو 
وأملانيا 1980واالسباين 1976والربتغايل 1986اليوغساليف لعام اجلهيض ومن بينها التشريع

التصرف يف اجلثث أو األجنة امليتة وال جتيز . 1975جويلية 4الدميقراطية وفقاً للمرسوم الصادر يف 
. 1ألغراض علمية

إىل انتفاء املربرات القانونية للتجارب 2ويؤيد ذلك ما أشار إليه بعض الفقه األجنلو أمريكي
العلمية غري العالجية على جسم اإلنسان لعدم وجود قصد العالج، وكذا استنادا إىل أن رضا الشخص 

بباً قانونياً إلباحة املساس بسالمة اجلسم، فال جيوز املساس جبسم الذي جترى عليه التجربة ال يعد س
.3اإلنسان إال لتحقيق غرض عالجي أو مصلحة عالجية له

يشترط يف الطبيب املعاجل عدم خروجه عن املعطيات العلمية وعدم جتاوز األصول املهنية اليت 
مثل هذه التجارب بدون ترخيص قانوين هو وبالتايل فإن يف إجراء. يرمسها القانون يف إباحة العمل الطيب

عمل غري مشروع يكون خطأ يستوجب مسؤولية الطبيب عن جرمية عمدية أو متجاوزة القصد حبسب 
.4األحوال

(ونالحظ أن هناك جتارة مغرية قائمة يف الواليات املتحدة ودول أمريكا الالتينية لالجتار باألجنة 
حيث تباع هذه األجنة إلجراء التجارب عليها، ) اضها عمداًاليت جتهض طبيعياً أو اليت يتم إجه

.5واستخدامها يف زرع األعضاء، أو استخراج بعض العقاقري واألدوية منها
وقد أثبتت الوقائع أن هذه اجلرائم اشترك فيها أطباء يعاجلون بأنسجة اجلنني، وأطباء جيهضون، 

.6ونساء بائعات جلنتهن
التدخل الطيب العالجي على األجنة اهضة يف حدود اليت جيوزكام من خالل استقراء هذه األح

يرمسها القانون، أما التجارب غري العالجية فال جيوز ولو مع الرضا ألنه ال يعد سبباً لإلباحة ويرتب ذلك 
. املسؤولية املدنية واجلزائية

.703.سابق، صحممد سامي السيد الشوا، املرجع ال- 1
2 - CF. DECOCQ (A), Essai d’une thérapie générale des droits sur la personne, thése ; paris, 1960, pp.76-82.

، املرجع )دراسة مقارنة(الطبية على اإلنسان يف ضوء القانون الطيب اجلزائريببلحاج العريب، احلدود الشرعية واألخالقية للتجار: مقتبس عن
.44:بق، صالسا

.45.44.، املرجع السابق، ص...الطبية على اإلنسان ببلحاج العريب، احلدود الشرعية واألخالقية للتجار- 3
.45.نفس املرجع، ص- 4
.54.املرجع السابق، صرعية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي،  شبلحاج العريب، األحكام ال- 5
.618.رجع السابق، صاملإبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم،- 6
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.هضةاجلمع بني األغراض العالجية والعلمية للتجارب على األجنة ا: ثانـياً
إلجراء ةعلى العكس من االجتاه األول ظهر اجتاه آخر جيمع بني األغراض العالجية والعلمي

التجارب على األجنة اهضة امليتة، حيث غدت هلذه األجنة قيمة عالجية وعلمية يف شىت جماالت 
:وميكن حصر استخداماا العلمية فيما يلي. الطب
.بها ومعرفة وظائفها ومن أجل العلم ومعرفة تركيب اإلنسانأحباث متعلقة بنمو األجنة وتركي.1
أحباث جترى على األنسجة واألجنة ملختلف فروع العلم املتعلقة بالفريوسات وعلم املناعة، وكذا .2

.1الفحص الوراثي للجنني
جترى على األجنة ةأحباث املتعلقة بعلم اجلينات واهلندسة الوراثية وكما جترى على األجنة احلي.3

.مليتةا
.قأحبث متعلقة باستخدام عقاقري وأدوية من املشيمة وكيس السلى واستخداماا لعالج احلرو.4
.2أحباث تتعلق بزرع األعضاء واألنسجة من األجنة امليتة.5

الذي نص صـراحة علـى       1976ديسمرب   22ويأخذ ذا االجتاه التشريع الفرنسي الصادر يف        
والقـانون  1958وتشريع لكسمبورغ الصادر يف نوفمرب ؛3يجواز تشريح اجلثث لغرض البحث العلم    

وحترص هذه التشريعات على ضرورة عـدم حتـول عمليـات           . 1977األرجنتيين الصادر يف مارس     
.4االستفادة من األجنة اهضة إىل نوع من التمثيل واإلهانة

جويلية  29املؤرخ   654-94يف القانون رقم     -حبسب األصل    –ولقد رفض املشرع الفرنسي     
بشأن التربع واستخدام عناصر ومنتجات للجسم البشري واإلجناب مبساعدة طبية والتشخيص            1994

هذهمنالعالجمنميكنممالإلمراض املبكراالكتشافمزيةمن-وسائل الفحص الوراثي –احلديثةالعلميةالوسائلبهاتسمتمماوبالرغم-1
وحىتحياتهعلىخطورةأوطفلللعليه إضراراًيترتبأوالوقتهذايفمستحيلعالجهكانإذااجلننيإسقاطقراراختاذيفيساعدأواألمراض،

أنوفقهياًعلمياًعليهاملتفقمنأنهإال. معوقاًيأيتأومنهاالربءويستحيلعالجهاميكنالضأمرامنيعاينأومشوهوهوالدنياإىلالطفليأيتال
وشكلهاجلننيلنوعاملبكراالكتشافيفاحلديثةعلميةالالوسائلهذهاستخدامأسيءماإذاوسلبياتإجيابياتاحلديثةالعلميةالوسائلالستخدام

علىللمحافظةولديكونأنهيفويرغبانأنثىألنهاجلننييفيرغبانالالوالدينكانإذابالفعلإجهاضهيفوالتفكريإعاقتهودرجةذكائه،ودرجة
.الأمذلكيفالتحكمميكنوهلأقل،ذكائهأومشوهشكلهأنأواحلكمأوالتركة

إساءةدونحتولاليتالقانونيةالضوابطبوضعللجننيالوراثيالفحصسائلويفاحلديثالتقدمالفرنسيالتشريعواكبلقدو
الطفلوحقاألمراضعالجالوراثي وهيصحللفالسليمالطريقعنااالحنرافأومنهااملشروعوالغرضاهلدفغرييفسائلالوهذهاستخدام

- 94 رقمالقانونيفالفرنسياملشرعقضىولذلك–والطفل  اإلنساناحلقوقالدوليةاالتفاقياتذلكأقرتكما– معافاسليماًلديوأنيف
حممد أسامة عبد اهللا قايد، الضوابط القانونية للفحص الوراثي، . الضوابطعلى هذههنم8-152املادةيف1994 جويلية29 يفالصادر654

.115.ينات البشرية، جامعة بين سويف، مصر، صملتقى اجل
.1.شاهلام،608.املرجع السابق، صإبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم،- 2
.193.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق ص-3
.703.حممد سامي السيد الشوا، املرجع السابق، ص- 4
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حيظر تصميم األجنـة البـشرية      " بأنه 8-152قبل الوالدة إجراء التجارب على اجلنة البشرية يف املادة          
استثناء جيوز للرجـل    غري أنه   . ألغراض البحث والدراسة والتجريب، حيظر مجيع التجارب على األجنة        

.1..."واملرأة املتزوجني أن يوافقا على إجراء دراسات على جنينهم بشرط املوافقة الكتابية

إىل شرعية التجارب العالجية أما التجارب غري العالجية بشكل عام فإن 2ويشري الفقه املصري
إال أن الرأي املتفق عليه يف . القانون املصري مل يرد فيه نص صريح بشأن حظر التجارب غري العالجية

وأا تكون خطأ يستوجب مسؤولية الطبيب عن "غري مشروع " فقهاً أن إجراء هذه التجارب هو أمر 
جرمية عمدية؛ ذلك أن الرضا ليس سبباً مبيحاً للمس بسالمة اجلسم، حيث تعترب هذه األخرية من النظام 

.3العام
إىل تأييد التفسري املوسع لنص املادة " عيد الغريب الدكتور حممد" ويتجه بعض الفقه ومنهم 

ال جيوز إجراء أي جتربة طبية أو علمية على أي إنسان بغري رضائه :" 1971من الدستور املصري 43
ليشمل مدلوله التجارب العالجية وغري العالجية بشرط املوافقة، وألنه من العسري وضع حدود " احلر
من الدستور يف 43ومن جهة أخرى لو حصرنا نص املادة . وغري العالجيةبني التجربة العالجية ةفاصل

نطاق التجارب العالجية لفقد النص احلكمة اليت استهدفها الدستور، ألن التجربة العالجية أمر ال حيتاج 
هو -املقرر بغري حاجة للنص الدستوري-أن ينبه عليه فال يستلزم األمر تدخال بشأا، فاألصل العام 

رعية التجارب العالجية ما يؤكد عمومية لفظ التجارب الوارد يف النص ليشمل إباحة التجارب ش
.  4العالجية وغري العالجية على السواء، بشرط أن يكون هناك رضا حر ملن جترى عليه التجربة

لسنة 238لقد صدرت يف مصر الئحة آداب املهنة الطبية وفقاً لقرار وزير الصحة حتت رقم 
يلتزم الطبيب مبراعاة تنفيذ كافة املعايري والضوابط األخالقية :" منها على أنه52ونصت املادة 2002

".والقيم االجتماعية والدينية اليت تضعها السلطات املختصة إلجراء البحوث الطبية على اآلدميني
التعليمية وبالنسبة للتجريب على األجنة اهضة فإن املشرع املصري أجار التشريح لإلغراض 

والعالجية بناء على طلب إحدى اجلهات الصحية أو اجلامعية وبعد موافقة ذوي الشأن من أقارب املتوىف 
. اخلاص باملواليد والوفيات1946لسنة )130(من القانون رقم ) 26(وذلك بنص املادة 

1 -«La conception In vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est
interdite. Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur
leurs embryons. Leur décision est exprimée par écrit » Art 152-8. Loi n°94-654.

.115.ص؛ عالء علي حسني نصر، املرجع السابق،12.، املرجع السابق، ص...يد الغريب، التجارب الطبيةعحممد - 2
.372.حممد لطفي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص- 3
.12.بق، ص، املرجع السا...يد الغريب، التجارب الطبيةعحممد - 4
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عيون بشأن إعادة تنظيم بنك ال1963لسنة 654من القرار الوزاري رقم 12ونصت املادة 
ال جيوز استعمال عيون مستأصلة يف أغراض جتريبية، إال إذا كانت العني غري مطلوبة ألغراض :" بقوهلا

ومبفهوم املخالفة جواز التجريب حال كون العيون غري مطلوبة ". طبية وقارب ميعاد انتهاء استعماهلا 
.ألغراض طبية

مكرر فقرة أوىل من قانون محاية 168وقد أجاز املشرع اجلزائري التجارب الطبية بنص املادة 
جيب احترام املبادئ األخالقية والعلمية اليت حتكم املمارسة الطبية أثناء القيام :" الصحة وترقيتها على أنه

ختضع " وتشري الفقرة الثانية من نفس املادة   ". بالتجريب على اإلنسان يف إطار البحث العلمي
...".عالج للرأي املسبق للمجلس الوطين ألخالقيات العلوم الطبيةالتجارب اليت ال يرجى من ورائها ال

من 2بند 2فقرة 168وجييز القانون عمليات التشريح ألغراض جتريبية، وذلك يف املادة 
ميكن إجراء تشريح اجلثث يف اهلياكل االستشفائية بناء على : " قانون محاية الصحة وترقيتها املعدلة بقوهلا

:ما يلي
.الطبيب املختص قصد هدف علميطلب من-
ويتم إجراء تشريح اجلثث من أجل هدف علمي مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني              -

ويثور التساؤل عن مدى أو نطاق هذه التجـارب         ". من نفس القانون     164من املادة    2-3
.تناوله يف ما يليالطبية فهل يؤخذ األمر على إطالقه أم ال بد من تقييده بشروط؟ وهو ما ن

املطلب الثالث
شروط إجراء التجارب على األجنة اهضة وما توفره من محاية جنائية

قدرة الـشريعة علـى      -مشروعية التجارب على األجنة اهضة     –يتضح من خالل ما تطرقنا إليه       
حيقق احملافظة علـى الـنفس   مسايرة العلوم الطبية وصور التقدم املختلفة ملا فيه خري للبشرية مجيعها ومبا           

وهلذا جند أحكام الشريعة عندما جتيز اخلروج على املبدأ العام الذي يقتضي احلفـاظ              . البشرية وخدمتها 
على اإلنسان حياً وجثته بعد املمات، وخباصة يف ظل الفتاوى احلديثة، فإن األمر ال يؤخذ على إطالقـه               

.   ردا تلك الفتاوىوإمنا يباح ذلك وفقاً للقيود الشرعية اليت أو
ويف اإلطار القانونـي فقد أشارت املواثيق العاملية واالتفاقيات الدولية اإلقليمية وقوانني الـدول        
على مشروعية إجراء التجارب الطبية، وقيدوا ذلك بضوابط وشروط قانونية حىت ال خترج عن اإلطـار                

اً على إجراء التجارب على األجنة اهضة   وعليه ميكن إسقاط هذه الشروط عموم     . اليت أبيحت من أجله   
.وما توفره هذه الشروط من محاية جنائية
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الفرع ( ومن خالل استقراء النصوص القانونية يتبني أن شروط أجراء التجارب هي شرط الرضا            
(فشرط الغاية العالجية أو التجريبيـة       ) الفرع الثاين ( مث شرط املصدر املشروع لألجنة اهضة       ) األول

وأخرياً شرط التخصص الطيب واهليكلي     ) الفرع الثالث ( وشرط حلقيق مصلحة مشروعة     ) الفرع الثالث 
. وعليه نتناول كل شرط وما يوفره من محاية جنائية). الفرع اخلامس( والرقايب 

الفرع األول
وما يوفره من محاية جنائيةشرط الرضا

       هضة، توافر الرضا؛ أي ال جيوز إجراء هـذه         يشترط بداية يف عمليات التجريب على األجنة ا
العمليات إال بعد احلصول على املوافقة الصرحية احلرة املستنرية، ولاللتزام ذا الـشرط فقـد وضـعت        

وما ) أوالً(لذلك نتطرق إىل شرط الرضا   . التشريعات نصوص جنائية حلماية هذه األجنة من التالعب ا        
).ثانياً(يوفره هذا الشرط من محاية حنائية

شرط الرضا: أوالً
ال جيوز قانوناً إجراء التجارب الطبية على اإلنسان ألغراض عالجية، أو دف البحث العلمـي           

وهو االلتزام بالتبصري امللقى    . احملض إال بعد الرضا املستنري واملتبصر للشخص اخلاضع للتجربة أو البحث          
ذا الشخص الرجوع عن رضائه وقف التجريب يف أي         على عاتق الطبيب أو الفريق الطيب، وبأن يكون هل        

ومن مث ال يعتد بالرضا الصادر منه إذا تعرض ألي إكراه أو ضغط مهما كان               . وقت شاء إذا طلب ذلك    
نوعه، فالرضاء املستنري أو املتبصر للشخص اخلاضع للتجربة أو البحث هو أحد اللوازم املبدئية األساسية               

هذه التجارب الطبية والبحثية اليت تقف يف احلقيقة على حدود حـساسة             أو اجلوهرية للدخول يف جمال    
. 1جدا من مبدأ املعصومية اجلسدية

املعـدل يف  1964من إعالن ميثاق هلسنكي لرابطة األطباء العاملية لعـام         9وقد نصت املادة    
بعد أخـذ املوافقـة   بأنه ال يسمح يف األحباث والتجارب الطبية على اإلنسان إال   2000صيغته احلالية   

من اتفاقية 5ونصت املادة . كتابة من الشخص وهو حر يف إرادته، وله احلق يف سحب موافقته مىت شاء            
1997حقوق اإلنسان والطب البيولوجي، املنعقد يف مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا يف شهر ينـاير               

.2"ة وحمررة كتابياأن تكون موافقة الشخص اخلاضع للتجربة موافقة حرة وحمدد:" على أنه
غري أنه استثناء جيوز للرجل واملرأة املتزوجني أن يوافقـا          "... الفقرة الثانية بأنه   8-152وأشارت املادة   

على إجراء دراسات على جنينهم بشرط املوافقة الكتابية، وال تكون هذه الدراسـات مـشروعة إال إذا     

.29.30.ص،2000،ار النهضة العربية، القاهرة، مصردخالد عبد الرمحن، التجارب الطبية، - 1
.110.، املرجع السابق، ص...ببلحاج العريب، احلدود الشرعية واألخالقية للتجار- 2
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الشروط احملددة بالشروط الـصادرة مـن جملـس         أدناه ب  3-184وافقت اللجنة املشار إليها يف املادة       
.1"الدولة

أن اللجنة الوطنية للطب والبيولوجيا واالستنساخ التشخيص قبل 3-184وأشارت املادة 
الوالدة هي املسؤولة عن تقدمي املشورة بشأن طلبات احلصول على إذن إلجراء أنشطة اإلجناب مبساعدة 

وتشارك يف رصد وتقييم أداء . ات سحب الترخيصطبية والتشخيص قبل الوالدة، وكذلك قرار
إىل وزير الصحة تقريرا عن تطور الطب والبيولوجيا وتقدم اللجنة.املؤسسات واملختربات معتمد

.ة2واالستنساخ التشخيص قبل الوالد
من قانون محاية الصحة وترقيتها 168وأكد املشرع اجلزائري على هذا الشرط يف املادة 

".املستنرية للشخص...جريب للموافقةخيضع الت:"بقوهلا
وقـد  . وتقتضي هذه الصفة كذلك أن الشخص ميكن أن يرجع عن وصيته وتعترب كأن مل تكن              

تكون هذه املوافقة ضرورية يف كـل  :" من نفس القانون بأنه   2-168نص القانون اجلزائري يف املادة      
جبثته أو بـأجزاء     -قبل وفاته  –نه أن يوصي    ومن الثابت أن الشخص مىت كان بالغاً عاقال ميك        ". حلظة

، إال أن اجلهيض ال ميكن له إبداء هذه املوافقة وبالتايل يلزم احلصول على املوافقة               3منها لألغراض العلمية  
.من وليه

إذا مل يعرب املتوىف أثنـاء حياتـه ال جيـوز    : "... من ذات القانون على أنه 164ونصت املادة   
األب، األم، الزوج أو الزوجة، االبـن   : فقة احد أفراد األسرة حسب الترتيب األويل      االنتزاع إال بعد موا   

...". أو البنت، األخ أو األخت، الويل الشرعي إذا مل يكن للمتوىف أسرة
ويشترط يف الشرع اإلسالمي االستئذان يف استخدام اجلنني يف جمال التجارب الطبية والعلمية إذ              

ألن اجلنني إذا كان يف بطن أمه استلزم استخدامه اإلضرار ـا، وإن كـان     يشترط رضاء أبويه، وذلك     

1 -« A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études
sur leurs embryons.Leur décision est exprimée par écrit.
Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 184-3 ci-
dessous dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur
objet ». Art 152-8-2. Loi n°94-654.
2- « La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée
de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation
et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi
que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des
établissements et laboratoires autorisés ». Art 184-3. Loi n°94-654.

.108.أمحد شوقي عمر أبو خطوة، املرجع السابق، ص-3
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ضرراً ميكن استدراكه فال بد من إذا، مث ال بد من إذن والد اجلنني أيضاً، ألن ضياع الولد فيه أثر على                     
1.األب كذلك، خاصة إن كانت حاجته للولد من الضروريات

استخدام هـذه األجنـة يف التجـارب       اإلسالمي جبواز   وقد أشار إىل هذا  قرار امع الفقهي         
خاصة يف زراعة خاليـا املـخ       (العلمية، أو األحباث العلمية، أو بوصفها مصدراً مهماً لزراعة األعضاء           

ووافق عليها امع الفقهـي      .احترام الضوابط الشرعية اليت قررها الفقهاء     واستوجب  ) واجلهاز العصيب 
وهي أن يكون استخدام    1990مارس   20إىل   14املنعقدة يف جدة من      اإلسالمي يف دورته السادسة   

.رضامهاوأاجلنني بإذن أبويه 
عشرة مبكة املكرمةالسابعةدورتهيفاإلسالميالعاملبرابطةاإلسالميالفقهجممعجملسوتناول

تفق معياخلاليا ومباتلكبتفصيل مصادر"اجلذعية اخلالياوزراعةنقل" موضوع2003 سنة
17/12/2003بتاريخ القراريف هذاجاءفقد1989سنةالسادسةندوايفاملنظمةتوصيات

.واشترط إذن والديه) السقط ( مصدر هذه اخلاليا األجنة اهضة 
ما يوفره شرط الرضا من محاية جنائية: ثانياً

ة مبمارسة التجريب على األجنة جترم التشريعات مجيع األفعال املخالفة للضوابط القانونية املتعلق
البشرية، وعلى اعتبار أن اجلنني امليت هو يف حكم اجلثة فيمكن القول بانسحاب األحكام اجلزائية عليها 

. حال خمالفة الضوابط القانونية
املتعلق بالتربع باألعضاء 1999أوت 25الصادر 16.98نص القانون املغربـي رقم 

على جترمي أخذ األعضاء من جثث املوتى دون موافقة أصحاا 36املادة وأخذها وزرعها يف ةواألنسج
.درهم30.000أثناء حيام، وعاقبت املخالف باحلبس من سنتني إىل مخس سنوات وبغرامة من 

ولقد عاقب املشرع الفرنسي على خمالفة الضوابط القانونية للتجريب على األجنة فعاقب على 
من القانون 17-152عن إجراء التجارب على اجلنني وذلك يف املادة خمالفة شرط موافقة الزوجني

من قانون العقوبات الفرنسي اليت تعاقب باحلبس سبع سنوات 19-511وهي نفس املادة 94-654
أورو، وإذا كانت التجارب متعلقة باخلاليا اجلذعية مبخالفة شرط املوافقة فيعاقب 100000والغرامة 

.     2أورو30000غرامة بسنتني حبساً مع وال

.121.حممد نعيم ياسني، املرجع السابق، ص- 1
2-« Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain : 1° Sans avoir préalablement
obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que
cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; 2° Sans se conformer aux
prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. II. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des
cellules souches embryonnaires : 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés
à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le
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املعدل 01-90فوفقاً للتعديل اجلديد لقانون العقوبات األخري بالقانون لقانون اجلزائري أما بالنسبة ا
واملتمم اختار املشرع فرض محاية جنائية حلماية جلثة اإلنسان عن طريق وضع أحكام جزائية لعمليات 

املتضمن قانون العقوبات يف الفصل 156-66م األمر نقل وزراعة األعضاء بإفراده لنصوص جديدة تتم
"مساهخامس مكررقسم ةاألول من الباب الثاين من الكتاب الثالث من اجلزء الثاين وذلك باإلضاف

ونص على اجلزاء املترتب عن اقتطاع األعضاء أو األنسجة من جثة اإلنسان دون "االجتار باألعضاء
رار فإننا حنيل إىل األحكام اليت مت تفصيلها فيما يتعلق ميا يوفره شرط وجتنباً للتك. اإلذن باالستئصال

وباإلضافة إىل شرط الرضا يشترط تلقائياً احلصول . الرضا يف نقل األعضاء من اجلثة من محاية قانونية
.على األجنة بصفة مشروعة كما سنبينه يف الفرع التايل

الفرع الثانـي
هضة وما يوفره من محاية جنائيةشرط املصدر املشروع لألجنة ا

يشترط يف القيام بالتجارب العلمية غلى األجنة اهضة أن يكون مصدرها مشروعاً، وألغراض 
وعليه . مشروعة، وجيب احلصول عليها بصفة تربعية جمانية، وإال فإن املشرع يوجب مسؤولية جنائية

مث عدم احلصول غلى األجنة عن طريق ) أوالً(نتناول املصادر املشروعة للتجريب على األجنة اهضة 
). ثالثاً(مث ما يوفره ذلك محاية جنائية ). ثانياً(االجتار 

املصادر املشروعة للتجريب على األجنة اهضة : أوالً
إن اجلنني إذا كان حياً يف بطن أمه أو أجهض إلنقاذ أمه وهو حي، وأمكن إنقاذ حياته بوسيلة                  

ه ال جيوز إجراء التجارب عليه، وال االنتفاع به لصاحل آدمي أخر، ذلك أن اجلنني إذا  صناعية وحنوها، فإن  
وال عربة بكونه سقط يف     . الدقيق مضت عليه أربعة أشهر ونفخت فيه الروح منه، فيكون قتالً له باملعىن           

قتـل، وال   وقت ال يعيش فيه، ألن العربة بوجود الروح يف اجلسد وبالتايل يدخل يف عموم النهي عن ال                
يسوغ إجهاضه وإزهاق روحه كونه سبباً يف إحياء روح آدمي، ألن احترام األنفـس واألرواح فـوق                

.اعتبار الضرورات
ومن مث يشترط يف إجراء التجارب على األجنة عدم لزوم إجهاضها هلذا الغـرض، وبالتـايل ال           

، أو أجهض لضرورة إنقاذ     1تلقائياًيكون االستفادة من األجنة اهضة إال حينما يكون اجلنني قد سقط            

consentement est révoqué ; 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles
fixées par cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende ».Art 511-19 I.
code de la santé publique..

:إن اجلنني الذي سقط تلقائياً ال ميكن استخدامه يف العالج ألمرين-1
.من األجنة%50تصيب أن نسبة األخطاء الكروموسومية عالية يف حاالت اإلجهاض التلقائي، وإليها يغزى اإلجهاض، وهي-أ
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أمه، ومل ميكن إنقاذه بالوسائل الصناعية، فمثل هذه األجنة فهي ميتة حقيقة أو حكماً، وميكن االستفادة                
منها يف زراعة األعضاء إذا أسرع الطبيب بنقل ما يريد منها بعد موته بدقائق قبل موت اخلاليا، وكـذا                  

أما األجنة اليت جتهض ميتة فال يستفاد منها إال يف األحباث اليت            . ميميكن االستفادة منها يف البحث العل     
وقد ذهبت . 1جترى ملعرفة أسباب اإلجهاض أو لدراسة تكوين األجنة أو الستخراج بعض العقاقري الطبية    

الندوة اليت عقدا املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية إىل جواز هذا التصرف، وكذلك يف الدورة الـسادسة        
         الفقرة الثانية بشأن زراعة املخ واجلهاز العصيب       -56/5/2مع الفقه اإلسالمي كما ورد يف القرار رقم

إذا كان املصدر للحصول على األنسجة هو خاليا حية من مخ جنني باكر فيختلـف احلكـم       :" مبا يلي 
:على النحو التايل

ح الرحم جراحياً وتستتبع هذه الطريقـة       أخذها من اجلنني اإلنسانـي يف بطن أمه، بفت       : الطريقة األوىل 
إماتة اجلنني مبجرد أخذ اخلاليا من خمه، وحيرم ذلك شرعاً إال إذا كان بعد إجهاض طبيعي غري متعمـد،       

".أو إجهاض مشروع إلنقاذ حياة األم وحتقق موت اجلنني
استخدام  ال جيوز :" بشأن استخدام األجنة مصدراً لزراعة األعضاء     58/5/6وكذا القرار رقم    

:األجنة مصدراً لألعضاء املطلوب زرعها يف اإلنسان آخر إال يف احلاالت بضوابط ال بد من توافرها
ال جيوز إحداث إجهاض من أجل استخدام اجلنني لزرع أعضائه يف إنسان آخر بل يقتـصر            -أ

اإلجهاض على اإلجهاض الطبيعي غري املتعمد، واإلجهاض لعذر شرعي، وال يلجأ إلجـراء      
".ملية اجلراحية الستخراج اجلنني، إال إذا تعينت إلنقاذ حياة األمالع

وقد أشار املشرع الفرنسي إىل منع اإلجهاض بعد التشخيص بالوالدة خمالفاً بـذلك أحكـام               
-511واليت تقابلها املادة    السابق الذكر  654-94من القانون    19-162القانون، وذلك يف املادة     

.2من قانون العقوبات19-1
املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات على جواز اإلجهاض يف حاالت تقتضيها احلالة            نص  ولقد  

ال عقوبة على اإلجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة األم مـن            :" منه308الصحية لالم يف املادة     
".اخلطر مىت أجراه طبيب أو جراح يف غري خفاء وبعد إبالغ السلطات اإلدارية

أا مصحوبة بنسبة عالية من التلوثات اجلرثومية، اليت حيرم ألجلها أن تستعمل يف العالج، وأن تودع أنسجتها يف أبدان مرضى، -ب
.611.املرجع السابق، صإبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم،.  باإلضافة إىل أا ميتة واملطلوب أنسجة حية

.623.املرجع السابق، صمد قاسم بن حممد رحيم،إبراهيم بن حم-1
2 - « Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules
embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que
diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros
d'amende » .Art 511-19-1. Code pénal.
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عدم احلصول على األجنة عن طريق االجتار:ثانياً
إن اجلسد البشري هو أحد أكثر القيم اليت تتطلب محاية وقدسية يف كل اتمعات املتحـضرة،                
فهو حممي من زوايا متعددة، القانونية والدينية والثقافية، وأحد مالمح هذه احلماية هي احلماية القانونية               

اء واألنسجة البشرية والعقاب على ذلك، خلوف اتمع من اسـتغالل           اليت تعين جترمي االجتار يف األعض     
.الفقراء والضعفاء والتعامل معهم كقطع غيار بشرية

فإذا كان جيوز التصرف لغايات مشروعة عالجية أو جتريبية دف البحث العلمي املـشروع يف           
اليت حيكم هذه العمليات والتجريب     األجنة البشرية فإن ذلك ال ميكن أن يتم إال وفق الضوابط القانونية             

فال جيوز أن يتعدى الصفة التربعية اانية هلذه العمليات خدمة لألغراض املشروعة؛ ورغـم    . بشكل عام 
إال أن الرأي -وفق ما ذكر-اجلدل القائم شرعياً وقانونياً يف مسألة التصرف يف األعضاء عن طريق البيع           

جلواز؛ ألن اإلنسان مكرم عند اهللا وال حيل التصرف فيه ببيعـه أو             الراجح عند فقهاء الشريعة هو عدم ا      
بيع عضو من أعضائه سواء كان حيا أو ميتاً وال ينفذ هذا البيع، بل هو باطل يلـزم نقـضه وال يقبـل     
اإلجازة وال تسري عليه أحكام التقادم وال يلزم بالقبض وال بالشروط، وال يترتب عليه حكـم مـن                  

واستدلوا على ذلك بعدم مالية اجلسم البشري؛ إذ من شروط          . على العقد الصحيح   األحكام اليت تترتب  
صحة عقد البيع باإلمجاع أن يكون حمله قابالً للتعاقد، بأن يكون ماال متقوماً مملوكاً جائزا االنتفاع بـه             

.وهو ما ال يتوفر يف بيع األعضاء
إذا كـان حمـل االلتـزام       :" اجلزائري  من القانون املدين     93ويكفي يف هذا املقام نص املادة       

من ذات  97واملادة  " مستحيالً يف ذاته أو خمالفاً للنظام العام أو اآلداب العامة كان باطالً بطالناً مطلقاً             
إذا التزم املتعاقد لسبب غري مشروع أو لسبب خمالف للنظام العام أو اآلداب العامة كان العقد                :" القانون
اليت حتكم عقد البيع فإنه يشترط لصحة هذا العقد          -وفقاً للقواعد العامة   –شترط  ومن مث فإنه ي   ". باطالً

أن يكون حمله وسببه مشروعني والعضو البشري مما خيرج من دائرة التعامل، كما أن السبب غري مشروع      
. للحصول على الثمن لقاء العضو أو أنسجة اجلسم

جويليـة   29مـن قـانون      2-16ادة  لقد نصت القوانني على هذا الشرط، حيث جاءت امل        
ال ميكن منح أي تعويض لذلك الشخص الذي يقبل إجراء التجارب           : " الفرنسي تنص على أنه    1994

. 1..."على جسمه

.107.أمحد عبد الدائم، املرجع السابق ص-1
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سابق الذكر على عدم جواز إنشاء احلمل أغراض جتارية          654-94من القانون    7-152وتشري املادة   
. 1أو صناعية

ونص عليه القانون   . 2-161لق حبماية الصحة وترقيتها على ذلك يف املادة         اجلزائري املتع  نونص القانو 
لسنة  5املتعلق بتنظيم بنوك العيون يف املادة الثانية، وكذا القانون رقم            1962لسنة   103املصري رقم   

الـصادر يف    31وكـذلك القـانون السـوري رقـم      . فقرة أوىل  6سابق الذكر يف املادة      2010
). 6(ب -2نقل وغرس أعضاء جسم اإلنسان يف املادة بشأن23/8/1972

ورغم هذه النصوص إال أن الوقائع دلت على وجود جتارة رائجة ومدرة ألربـاح كـبرية يف                 
االجتار باألجنة البشرية، فقد جلأت بعض شركات األدوية والتجميل العاملية سعياً وراء األرباح الطائلـة            

ل بشري، مث يتم تداوهلا يف أسواق العامل بأسعار مرتفعة، ويتم إنتـاج  إىل إنتاج مساحيق وعقاقري من أص  
األعضاء البشرية بعد حفظ وفصل ما      هذه املواد من سحق بقايا األجزاء البشرية اليت ال حتتاج إليها بنوك             

. سوف يستخدم من أعضاء
الـيت حيـصلون   ومل يقف األمر عند هذا احلد بل تلجأ هذه الشركات إىل شراء األجنة البشرية             

عليها عن طريق اإلجهاض يف فترات خمتلفة من احلمل لتحضري مستحضرات التجميل، وقـد مت إنـشاء         
العديد من بنوك األجنة يف الدول األوروبية وأمريكا السترياد آالف األجنة من الدول الفقرية حيث يـتم     

أسـبوعا فـأكثر   21و يف سن جتميدها لنقلها حية بني الدول، وتفضل هذه الشركات األجنة تامة النم       
.2الستخدامها يف تصنيع املستحضرات

ما يوفره شرط املصدر املشروع لألجنة من محاية جنائية: ثالثاً
يتبني مما ذكر أن التشريع ال جييز إجهاض اجلنني من دون عذر أو مربر قانوين من أجل استخدام                  

استخراج بعض العقاقري منه، أو اسـتثماره        أعضائه أو أنسجته أو خالياه، يف عمليات زرع األعضاء أو         
.جتارياً حتت طائلة العقاب

:" بقوهلا304فيما يتعلق باإلجهاض غري املشروع عاقب قانون العقوبات اجلزائري يف املادة
كل من أجهض امرأة حامال أو مفترض محلها بإعطائها مأكوالت أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال 

على ذلك أو مل توافق أو شرع يف ذلك يعاقب تبأية وسيلة أخرى سواء وافقطرق أو أعمال عنف أو 
.دينار10.000إىل 500باحلبس من سنة إىل مخس سنوات وبغرامة من 

1 -«  Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles ». Art. L 152-7.
Loi n°94-654.

.342.مر أبو الفتوح احلمامي، املرجع السابق، صع- 2
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وإذا أفضى اإلجهاض إىل املوت فتكون العقوبة السجن املؤقت من عشر سنوات إىل عشرين 
. سنة

".ن اإلقامةويف مجيع احلاالت جيوز احلكم على ذلك باملنع م
وإذا ثبت أن اجلاين ميارس عادة األفعال املشار إليهـا يف  :" من ذات القانون305وتنص املادة   

فتضاعف عقوبة احلبس يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل وترفع عقوبـة الـسجن                304املادة  
". املؤقت إىل احلد األقصى

ص عليها يف املادتني السابقتني علـى األطبـاء أو          ونفس العقوبات تطبق وفقاً لألحوال املنصو     
القابالت أو جراحو األسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طـب األسـنان وطلبـة الـصيدلة                  
ومستخدمو الصيدليات وحمضرو العقاقري وصانعو األربطة الطبية وجتار األدوات اجلراحية واملمرضـون            

دون عن طرق إحداث اإلجهاض أو يسهلونه أو يقومـون       واملمرضات واملدلكون واملدلكات الذين يرش    
.به

أما ما يتعلق باالجتار باألجنة البشرية فقد نصت التشريعات على جزاءات جنائية حملاربة هذه 
من قانون العقوبات 2فقرة 511القانون الفرنسي حيث جاءت املادة ومن ذلك . الظاهرة املتفشية

. اخلاص باحترام جسد اإلنسان1994لسنة 653املعدل بالقانون رقم 
املعدل لقانون الصحة العامة 1994لسنة 654من قانون رقم 2فقرة 674وكذلك املادة 

أورو على فعل احلصول على األعضاء 100000لتنصان على عقوبة احلبس مدة سبع سنوات وغرامة 
. مبقابل مادي

ات على إجراء احلمل يف من قانون العقوب17-511وبشيء من التخصيص عاقبت املادة 
100000املخترب من أجنة بشرية ألغراض صناعية أو جتارية بعقوبة احلبس سبع سنوات والغرامة 

. 1أورو
من 20يف املادة اخلامسة، وكذا التشريع املصري يف املادة 1989والقانون اإلجنليزي سنة 

املتعلق بالتربع 1999أوت 25الصادر 16.98والقانون املغريب رقم 2010لسنة 5قانون رقم 
.30وأخذها وزرعها يف املادة ةباألعضاء واألنسج

1-« Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Est puni des
mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ».Art 511-17.
Code pénal.
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وأخريا نص املشرع اجلزائري على جرائم االجتار باألعضاء وعنوا القسم اخلامس مكرر 
وما بعدها بالتفصيل 16مكرر303املعدل لقانون العقوبات، بداية من املادة .01-09بالقانون 

. السابق الذكر
ا كان الغرض العالجي أو التجرييب هو عنصر هام وهدف عام يف كافة التجارب الطبية على ومل

.اإلنسان فيثور التساؤل عن نصيب هذا الشرط يف جمال التجارب على األجنة اهضة
الفرع الثالث

شرط الغاية العالجية أو التجريبية
ائد التجربة أكثر مـن مـضارها،       يشترط يف التجارب الطبية على األجنة اهضة أن تكون فو         

ويقصد بذلك أن تكون املزايا املنتظرة أكثر من املخاطر اليت ستحدثها التجربة، على اعتبـار أن هـذه                  
وبالتايل جيب أن يكون الغاية منها هي العالج؛ ألن يف جناح مثل هذه             . التجارب هي استثناء من األصل    

حيثمـا  " تبة املصاحل اليت ال ينكرها الشرع فالقاعدة              التجارب فائدة عامة للبشرية مجعاء، فهي يف مر       
. 1"وجدت املصلحة فتم شرع اهللا

أنه إذا احتيج إىل مثل هذا اجلـنني يف التجـارب العلميـة             " ويقول الدكتور بلحاج العربـي   
جى النفع وال يشترط الفقهاء لذلك إال أن ير.واألحباث الطبية، فإنه ال يوجد شرعاً ما مينع االستفادة منه     

من البحث العلمي يف خالياه وأعضائه وأنسجته، وأن ال يكون عبثاً، وأن حيترم هذا اجلنني بوصفه أصل                 
.2"اآلدمي ومادته

من -يف استخدام األجنة اهضة –ومن بني األغراض العالجية أو التجريبية ما يذكره األطباء 
ومرض ) الباركنسونزم(صبية، كالشلل الرعاشي عالج بعض األمراض املستعصية اخلطرية، كاألمراض الع

ومرض رقص هنتختون، ومعاجلة األمراض اليت تصيب جهاز املناعة يف الصغار ) الزهامير ( اخلوف املبكر
وبعض أنواع السكري وبعض أنواع احلروق، فهذه املعارف اليت يتحصل عليها العلماء ويف إجراء هذه 

.ضالتجارب سبباً يف الوقاية من األمرا
وكذلك ما يذكر من حتصيل العلماء املعارف املؤدية للوقاية من اإلجهاض التلقـائي، وبعـض               
أنواع العقم عند الرجال وبعض املعارف اليت توصل إىل طرق لتعجيل اكتـشاف األمـراض الوراثيـة                 

. 421.حسين هيكل، املرجع السابق، ص- 1
.53.املرجع السابق، صرعية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي،  شبلحاج العريب، األحكام ال- 2
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يعود  والتشوهات اخللقية اخلطرية وكل هذه اآلفات ال بد هلا من جتريب وحبث، والتمكن من اكتشافها              
.1بالفائدة اليت ترجى من التجريب والبحث العلمي

مكرر من قانون محاية الصحة وترقيتـها يف فقرـا   168ولقد نص املشرع اجلزائري يف املادة   
األوىل بأنه جيب احترام املبادئ األخالقية والعلمية اليت حتكم التجريب على اإلنسان يف إطـار البحـث            

.يقر مبشروعية التجريب ويشترط التحلي بأخالقيات البحث الطيب التجرييبومن مث فإن املشرع . العلمي
من ذات القانون املعدلة على جواز تشريح جثة اإلنـسان يف            1مقطع   1-168ونصت املادة   

ميكـن إجـراء    :" اهلياكل االستشفائية بطلب من الطبيب املختص بغية األهداف العلمية، وذلك بقوهلا          
:ل االستشفائية بناء على ما يليتشريح اجلثث يف اهلياك

".طلب من الطبيب املختص قصد هدف علمي-
الفرع الرابع

شرط حتقيق مصلحة مشروعة
إنه من املبادئ املستقرة لدى فقه القانون بصفة عامة والقانون املدين بصفة خاصة هو مبدأ حرمة                

ـي، إال أن الفقه قرر جمموعـة  اجلسد بشقيه، عدم جواز التصرف، وعدم جواز املساس باجلسد اإلنسان  
من االستثناءات على هذا املبدأ من أمهها إجراء التجارب واألحباث العلمية مبا خيدم الكيان البـشري يف                 
إطار املشروعية، ولذلك يشترط أن تكون األحباث والتجارب العلمية الواقعة على األجنة مشروعة؛ أي              

. 2عدم خمالفتها للنظام العام واآلداب العامة
ألن احليوانات املنوية ستكون   ؛فإنه ال جيوز أخذ خصية اجلنني أو مبيضه لزراعته يف شخص آخر           

؛ ألن من خاليا تلك اخلصية املنقولة، فتكون نسبتها إىل اجلنني صاحب اخلصية، وكذلك احلال يف املبيض   
. هذا يؤدي إىل اختالط األنساب

بواسطة استئصال نواة من خلية حية جممدة حمتفظ         وال جيوز شرعاً استنساخ اجلنني امليت، سواء      
بوصفه عبثاً وتالعبـاً     ،ا قبل وفاة اجلنني، أو بواسطة استئصال نواة من إحدى خاليا اجلنني بعد وفاته             

وتغيرياً يف خلق اهللا عز وجل ومنافياً للفطرة السليمة اليت فطر اهللا الناس عليها، زيـادة علـى شـبهات           
.3نساباملفاسد واختالط األ

.110.109.املرجع السابق، صحممد نعيم ياسني،- 1
.424.حسين هيكل، املرجع السابق، ص- 2
.53.املرجع السابق، صرعية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي،  شبلحاج العريب، األحكام ال- 3
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والنتيجة أنه حيرم االستنساخ وبالتايل حيرم على الطبيب القيام بالتجارب على اخلاليا املـأخوذة              
من امليت كامال أو جهيضاً، وكذلك من يعينه يف هذه العملية من فين املخرب واألشعة وغريهم، ألن ذلك           

إذ يعترب ذلك من باب العبث       ،بكله من باب التعاون على اإلمث والعدوان، كما أنه حيرم إجراء التجار           
.1وتضييع للمال وصرف األوقات وبذل اجلهود فيما ال نفع فيه

من القانون املدين فال جيوز      4-16وقد منع املشرع الفرنسي حبوث االستنساخ اجلنيين يف املادة          
تقويض سالمة اجلنس البشري، وحيظر أي ممارسة دف إىل حتسني النـسل وتنظـيم جمموعـة مـن                  

.2شخاص دف ختليق طفل مطابق وراثيا آلخر حيا أو ميتاًاأل
من قانون العقوبات على أخذ اخلاليا أو األمشاج من أجل           1-511ويعاقب املشرع الفرنسي يف املادة      

.أورو150000سنوات وغرامة 10ختليق طفل مطابق وراثياً ألخر حي أو ميت، وذلك باحلبس 
نفس العقوبة املشار إليها يف املادة السابقة ولـو كـان   على تطبيق1-1-511وتضيف املادة   

. 3اجلرمية مرتكبة يف اخلارج من قبل مواطن فرنسي يقيم عادة يف األراضي الفرنسية
شرط -إلضفاء سياج املصلحة واملشروعية على هذه التجارب  -وكشرط إضايف يشترط القانون     

لي قانوين حتقيقاً للرقابة وترتيباً للمسؤولية حـال        إجرائها من أطباء خمتصني ويف حرم استشفائي أو هيك        
.  خمالفتها كما يلي

الفرع اخلامس
شرط التخصص الطيب واهليكلي والرقابـي

من الشروط اليت يشترطها القانون إلجراء التجارب على األجنة اهـض والتجـارب الطبيـة     
ل العلمي الذي يناسب القيام بالتجربة، فضال العلمية احملضة كفاءة القائم بالتجربة؛ أي حاصالً على املؤه       

عن توافر اخلربة والدراية يف هذا اال واشتراط كونه متخصصاً كي ال يـؤدي ممارسـته التجربـة إىل      
.أخطار وأضرار تفوق املنفعة اليت تعود على اخلاضع للتجربة من إجرائها

.442.سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، املرجع السابق، ص- 1
2 -« Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à
l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire
naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune
transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la
personne ». Art 16-4 code civil.
3-« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de
cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne,
vivante ou décédée ». Art 511-1 code pénal.
« Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne
résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa
de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article ». Art511-1-1 code pénal.
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1فقـرة   168املشرف يف املـادة     وقد أشار القانون هلذه الكفاءة العلمية يف الطبيب الباحث          
ميكن إجراء تشريح اجلثث يف اهلياكل االستشفائية بناء        :" من قانون محاية الصحة وترقيتها بأنه     1مقطع

:على ما يلي
طلب من الطبيب املختص قصد هدف علمي-

2،3ويتم إجراء تشريح اجلثث من أجل هدف علمي مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف الفقـرتني        
".من هذا القانون164من املادة 

168ويشترط يف إجراء التجارب موافقة الس الوطين ألخالقيات العلوم الطبيـة املـادة              
ختضع التجارب اليت ال يرجى من ورائها العـالج للـرأي املـسبق             :" من نفس القانون  2مكرر فقرة   

18وتضيف املادة   ". أعاله168/1ادة  للمجلس الوطين ألخالقيات العلوم الطبية املنصوص عليه يف امل        
ال جيوز النظر يف استعمال عالج جديد للمريض إال بعد          :" من مدونة أخالقيات الطب اجلزائرية على أنه      

دراسات بيولوجية مالئمة حتت رقابة صارمة، وبعد التأكد من أن هذا العالج يعود بفائدة مباشرة على                
".املريض

يلتزم الطبيب مبراعـاة    :" من ذات املدونة على أنه     52بية يف املادة    وتشري الئحة آداب املهنة الط    
تنفيذ كافة املعايري والضوابط األخالقية والقيم االجتماعية والدينية اليت تضعها السلطات املختصة إلجراء             

حيظر على الطبيب إجراء جتارب "من نفس املدونة أنه    53وتضيف املادة   ". البحوث الطبية على اآلدميني   
".األدوية والتقنيات قبل إقرارها من اجلهة املختصة
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المستقرةقواعدتتضمنعامةمبادئالبشرياجلسميفللتعاملأنلنايتبنيالدراسةهذهختاميف
ألزمنةاباختالفالقيمتلكختتلفالعامالنظامفكرةولنسبيةاألصل،حبسبخمالفتهاعلىاالتفاقجيوز

االجتماعيالتنظيمغايةألنهالبشري؛اجلسميفالتعاملحيكممحائيقانويننظاموضعتقرروعليه. واألمكنة
املبادئخيدمفيماإالاإلنسانجسميفالتعاملعدممبدأوتكرس. اتمعالستقراروضمانرعايةمحايتهويف

.واملشروعيةوالتربعيةالرضائيةبشرطاألساسية
املترتباالجتماعيلألثربالنظراحلمايةأنواعأهمأحدباعتبارهاالبشريللجسماجلنائيةاحلمايةإن

األخرىالقانونفروعبقيةبإشراكاحلمايةمنقدراتوفر-احلنائياجلزاء–اجلنائيةبالقواعداإلخاللعن
الوظائفبتأديةاملاديةاجلوانبمجيعيفاإلحيائيةالعلومجماليفالطبيةالتقنيةاحلركةتسارعمعخصوصا
.املثاليةبصورااحلياةللممارسةالفسيولوجيةوالنفسيةمستدامبشكلالعضوية

املاديالبعدسواءمباهيتهاحمليطةلإلنسانالطبيعيةاألبعادكافةاحلمايةجبوانباإلحاطةاستغرقلذا
الطبرجلمنكلعليهيتفقالذيالواضحاملعىنوهونونيةالقاالشخصيةاكتملتاستوياإذاالذينوالروحي
.والشرعوالقانون

املستقبلاجلسمهلذانظرتنامنونغيراجلنائيةاحلمايةجنزأأنعلينالزمالطبيةللتدخالتوبالنظرإنه
محايةهعناصركلعلىفنضفيومشتقات،ومنتجاتأعضاءالبشرياجلسمإىلالنظرةتغريمقابليفللروح
عندأو-للحياةالقاليةفكرة-البشري،اجلسموجودبدايةعندسواءاحلمايةيفمنددأنوجبكمامتميزة
حبياةمتمتعةواملنتجاتواخلاليااألعضاءدامتمااملوتبعدقريبةمرحلةاجلسموصفباستغراقانتهائه
.اجلسمجزئياتكلباستغاللالطبيةاألحباثتهأحرزالذيالسريعالتطورمعاملساعيهذهوتتوافقجزئية،

أواالثنينيةالنظرةأنبلفحسباملادياجلانبيشملالالبشريللجسماجلنائيةاحلمايةواستغراق
مبصادراملباشروغرياملباشروالتأثرالتأثريوحاديةعلىنؤكدلذامقبولة،تعدملواجلسمالنفسبنياالنفصالية

لغايةاألوىلللوهلةمشروعةتبدوقدألغراضأوكالتهديدواضحةإجراميةألغراضسواءلنفسيةااالعتداءات
املخدرالعقاركاستخدامبتجرميهاالتوصيةمعمشروعيتهاعدمعلىدللناواليتللجسماملرهقةاجلنائيالتحقيق

.وغريهااملغناطيسيالتنوميأو
قانوناًاحملميةللمصلحةالطبيعياإلطاريتناولأنينبغيريفهتعاتعددتوإناجلسمسالمةيفاحلقإن

-ونفسيمادي-الطبيعيالنحوعلىالوظائفاستمراريقتضيالفرديفاجلانباجلماعي،أوالفرديجبانبها
انوينالقالبنيانينهاراجلانبنيأحدوباختاللا،املنوطةاالجتماعيةبالوظيفةالنهوضهواالجتماعيواجلانب

.اجلنائيةللحمايةالعاماإلطاروخيتلعناصرهإحدىيفالقانويناملركزهذايتهددالذي
خيدممافإنبالضرر،والنفسيةاجلسميةاملادةعنبالتنازلاملساسمشروعيةعدمالعاماملبدأكانوإذا

عملهاشتملوإنللطبيبعيشرولذلكاملقابل،يفمشروعاًالبشرخلقةاستواءعلىوحيافظاجلسمسالمة
ونستنتج. واملوضوعيةالشكليةبشرائطهاحلقالستعمالالعاماإلطاريفيدخلدامماوالتمزيقوالقطعالشق
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وضمنذكركماواجلماعيةالفرديةاملصلحةتراعيأنجيبالطيبالتدخلغاياتأنالطبيةاألعمالخاللمن
...العالجيةوالغايةونالقانوترخيصالرضائيةالعامةالقواعد

يفالتقليديةحدودهالطبلتجاوزقانونيةمشكالتمنالعالجيةقاعدةأوفكرةتثريهملاواعتباراً
تتغريلذلك. بالقانونتتصلأنينبغيجوهريةميزةتعترباليتاملرونةمببدأالقاعدةهذهمعالتعامللزمالعالج

. العلميةالتجاربطريقعنالطبيةاملعرفةبزيادةاجلسديةالسالمةوهومالعااملبدأعلىحفاظاًالقاعدةهذه
يفالتفريطوعدمالبعيدةأواحملتملةوغريواحملتملةاآلنيةباملخاطراإلخطاربشرطالرضافكرةتتغريمثومن

. والراجحةاحملضةاملصلحةوتغليبالعلميةالفائدةكانتمهماللفردالصحيةاملصلحة
الطبيةاألعمالحتكمواليتاجلسمسالمةيفاحلقحتكماليت-العامةاملبادئهلذاإسقاطنادوبع

:نستنتجفإنناالبشريللجسمتطبيقااعلى-واحلديثةالتقليديةبصورا
األوضاعبشدةقلبتاجلسمموادباستخداممشلتاليتالطبيةالتطوراتهلذهاألوىلاملالحظةأن

إطاريفخاصةصياغتهاوإعادةاألحكاماختاللإىلوأدتالبشرياجلسممعالتعاملألسساملنظمةالقانونية
. مشروعيتها

يعقلالإذمبشاكل،العملياتهذهاصطدمتاألحياءمنوزرعهاواألنسجةاألعضاءنقلجمالففي
بأضرارإصابتهمكانيةوإمصلحتهرجحانمعخاصةجسمهمنجزءعناملعاىفالشخصيتنازلأنبداهة

يستسغملولذلك. املتصرفوأهليةوالشهوداملوافقةوشكلاملهينبالسركاملتعلقةأخرعوائقوهنا. متعددة
إلباحةشرعيةخمارجوجدواوالشرعيالقانويناجلانبنيويفالفقهاءأنإالهلا،القابلنيمزاعممعارضاجتاه
االيفأما. وغريهااملفاسددرءمقابليفاملصاحلوترجيحالنفوسإنقاذومبدأالرتاعإطاريفالتصرفاتهذه

الرضاإطاريفوتأويالمالفقهاءآراءعناملسألةوتبتعداإلشكاليفضالقانوينالسندبوجودفإنهالقانوين
.العالجيةبالضرورةاملقترن

يفاحلقألنالشروط،أهممنعياملوضوالشرطوهوالرضافيعتربالعملياتهذهشروطحيثمنو
يشاء،كمايستعملهاكأداةفيهيتصرفأنللطبيبوليسبالشخصيةاللصيقةاحلقوقمناجلسديةالسالمة
طائلةحتتهذاكل" العالجيفاملريضحرية" لفكرةتطبيقاًواملستقبلللمعطيبالنسبةالرضاويستوي
.العقاب

عدم-األصللتجاوزاإلضافيةالشروطمنباعتبارهنؤيدهالذيالكتايبالشكلالرضامتطلباتومن
:يليمبانوصيأنناعلى. العمليةيفاملتدخلنيوكلاجلنائيةللمسؤوليةونافية-ساملسا

بشهادةاالحتجاجوإمكانيةاملعطي،أواملتلقيبإحضارهمامللزمالشخصببيانالشهودأحكامبيان-
.ذلكغريإىلاألقارب

فالملصلحتهيكونالتربعألناجلسم،بالسالمةاملساسعدموهواألصلجيايفللمستقبلالكتابةشرطإن-
.للمعطيبالنسبةضرورتهعلىالتأكيدمعالكتايبللشرطضرورة
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حيثاملصرياملشرعيناقضهالذياجلزائرياملشرعفعلكمااملتوقعةباملخاطراملريضتبصريضرورة-
املخاطرجبميعاملعطيتبصريوضرورةواملستقبل،املعطيمنلكلوالبعيدةالقريبةاملخاطربالتبصرياشترط
.املوسعباالجتاهأخذا

مراعاةاألقرباءأواإلخوةبنيالتربعكانولواألعضاءنقلجماليف-املتربعني-القصراألشخاصإبعاد-
.يضرفيماالينفعفياالقاصرملصلحة

املصرياملشرعفعلكمااألقارببنيقصرهاوعدموزرعهااألحياءمنباألعضاءعالتربدائرةتوسيع-
.اتمعأفرادكافةبنيالتراحمأواصربعثعنفضاللألعضاءاملتزايدةللحاجةبالنظرواملغريب

عقوباتورصدوالفرنسيواملصرياجلزائريباملشرعأسوةالرضائيةشرطملخالفةجنائيةمحايةإضفاء-
بنيالتفرقةوجيباجلنائي،القانونيفالعامةللقواعداألمرتركوعدمالعمليةيفاملتدخلنيلكلصارمة

حبسبالعقوباتوبيانواملشتقات،األعضاءأخذعقوباتوبنيواملعنوية،الطبيعيةلألشخاصالعقوبات
اجلرائمهذهعلىالتستروجترمياملصري،واملغريبباملشرعأسوةعليهاينكوفاةالنقلعمليةإليهتؤديما

.والتخفيفاإلعفاءحاالتوبيان
ارتضىمنملصلحةشكلهكانمهمامايلمبلغأيختصيصعدمهوفاملبدأاانية،لشرطبالنسبةأما

شيءالباألعضاءاالجتارظاهرةانتشارعنخيربناالواقعأنغري. جسميةمنتجاتأواألعضاءنقلعمليةإجراء
. واملغريبواجلزائريواملصريالفرنسيكالقانونالظاهرةهذهملكافحةعقوباترصدإىلالقواننيدعىالذي
:عامبوجهالصددهذايفبهنوصيوما
وبيانوزرعهااألعضاءنقللعملياتالقانونيةالضوابطملخالفةالعقوباتتشديدالدولعلىيتعني-

رصدطريقعنعليهاالقائمنيواألشخاصاملستشفياتيفواملتمثلةعنويةامللألشخاصاجلنائيةاملسؤولية
.املهينواحلظرالرخصلتجميداإلداريةوالعقوباتالغرامات

بتنسيقاألعضاءنقلعملياتبرامجيفاملشاركةعلىوحثهماجلمهورلتوعيةالالزمةاجلهودبذلجيب-
الدولبنيواملهاراتاخلرباتتبادلجيبكماملختلفة،ااإلعالموسائلطريقعناإلعالميةاحلمالت

.االهذايفالرائدةالدولخاصة
احلمايةنطاقعلىوأثرهاالصطناعيبالتلقيحواملتعلقالثاينالفصلمنالثاينباملبحثيتعلقفيماأما
-اإلجناب-الفطريةللغريزةاحملققةاحللولمناالصطناعيالتلقيحأنالقولفيمكناإلنسان،جلسماجلنائية
الطبيةللمساعدةالطبيعيةالطرقفشلحالةيفالنفسياجلانبعلىبآثارهيلقيملاللزوجنياالستقراروحيقق

التلقيحأناملبحث،هلذاداستناخاللمننستنتجوما. العقمحلاالتعالجيأسلوبباعتبارهاإلجنابعلى
احلياةظليفالزوجنيبنيفيماينحصرالطبيةالتدخالتهلذهاملشروعةصورالأنغريخمتلفةصوراالصطناعي

باختالفالتدخالتهذهوتمنع. الزوجةغريبويضةأوالزوجغريمبينالغريمنتدخلكلومينعالزوجية
األم" األرحاماستئجارصورةيفاخلارجياالصطناعيالتلقيحمينعكماخارجي،أوداخليالتلقيحأنواع
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تناولإذماحدإىلللقواننيوذجمناألخريهذايعتربولذلكالفرنسي،القانونمنعهالذياألمروهو". البديلة
احتدامإىلدعىمماتنظيمأيمنتشريعاتهختلوإىلاملصرياملشرععكسبعقوباتوأقرنهمسائلهمجيع

القانونمبقتضىاألسرةقانونبتعديلالنقاشحسمفقداجلزائرياملشرعأما. ورداأخذاالفقهيةاالجتهادات
.مكرر45املادةيف05-02

يباحمثومناألزواجأغراضلتحقيقعظيمةآفاقاًيفتحالطريقهذهأنشكفالاإلسالميةالشريعةيفأما
لتكوينالطبيعيةالسننوفقتتموهيالوحي،نصوصمعيتعارضوملالطبيعةلقواننيخرقاًليسباعتباره
يفالفقهيةواامعاإلفتاءدورعليهدلتماوهوحياماحالالزوجيةالعالقةإطاريفتتمأاداممااجلنني
.والقانونيةالشرعيةوالضماناتالشروطإطار

املشرعأنغرياملسألة،هذهواجلزائريالفرنسياملشرعنظمحياماوأثناءالزوجيةالعالقةشرطففي
إىليؤديمماالشرط،ذااإلخاللحالصارمةعقوباتيضعملالفرنسياملشرعخالفعلىائرياجلز

هتكوجرميةاالغتصاب،جرميةبنيالتكييفاتلعديدختضعاملسألةجعلالذياألمرالعامةبالقواعداالستهداء
بشرطالفرنسياملشرعوانفرد. البديلةاألمتقنيةاستخدامحظركماالزنا،جرميةعلين،فاضحفعلالعرض،
. الطبيةاألعماللهختضععامشرطاجلزائريللمشرعبالنسبةيعدأناملمكنمنكانوأنالعالجيالغرض

:يليمبانوصياالستنتاجاتهذهخاللمنأنناغري
خارجامنهيأتيهماوتأثيمالضوابطتلكمراعاةبغريإخصابعملياتمنالطبيبجيريهماجترميجيب-

.للزوجنيبالغشمشوبةأواحملرمةأومشروعةغريبصورةالشرعي،اإلطار
-األنبوب،داخلاملخصبةبالبويضاتالتالعبعندجزائيةمحايةفرضمنصوصوسنالتلقيحأسلويبجتر

يفاملتدخلنياألطرافكلعلىصارمةعقوباتفرضمعالبديلةاألموبواسطةالغريبواسطةاالصطناعي
.العملية

عندوالتشديداآلخرالطرفرضادوناالصطناعيالتلقيحإىليلجأمنكلعلىصارمةعقوباتفرض-
.واالحتيالالغشطرقاستعمال

الشخصجلنساستبداليعترباألخريهذافإناجلنس،بتغيرياملتعلقالفصلنفسمنالثالثاملبحثويف
كالشذوذاجلنسياالحنرافمظاهربعضعنخيتلفالذيوهو. صلياألأوالطبيعيللجنسمغايرآخرجبنس

للذكرالظاهريةاألعضاءتغيرييتمجراحيةعمليةالتغيريهذاأنحيثاآلخر،باجلنسوالتشبهواخلنوثة،
.فحسبظاهريتغيريفهووالعكس،لألنثىالظاهريةباألعضاء

دراسةخاللمنأنناإالاملسألة،ذهمتعلقةلنصوصاجلزائريكالقانونالقواننيختصصعدمورغم
يطرأملااملدنيةاحلالةقانونجماليفاملدنيةاملشاكلمنلعديدإثارةمصدراجلنستغيريأنيتبنياملبحثهذه
أموريفاضطرابمنذلكعنينجروماالبيولوجيبالشرطإلخاللهاألسرةمسائلويف. البياناتيفتغيريمن

والنفقةواحلضانةواخللعوالتطليقوالطالق،الزوجات،تعددوحقعنها،والعدولاخلطبةأحكامككثرية
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املساسعلىاجلنائيةاملسؤوليةإطاريفاجلنائيااليفيثريهااليتللمسائلبالنسبةسواءوالشأن... واإلرث
.العامظامالنوفكرةالطبية،األعمالممارسةشروطمعويتعارضالبشري،باجلسم

التدخلأنذلكاملشكل،غريأواملشكلاخلنثىمشكلةيستبعدالعنصرهذادراسةجمالأنونستنتج
عدمبفرضتغيريهأما. اجلنستثبيتيسمىوهذامشروعةملعاجلةخيضعالغالباجلانبلترجيحاجلراحي
منفاملسألةمشروعيتهاحيثفمن. ةالدراسمبوضوعاملعنيةاجلراحةفهيواألنوثةالذكورةعناصراختالط
إىلاالستنادميكنوال. عليهاحملافظةمببدأوإخالالًاجلسديةبالسالمةمساساًوتعتربمرفوضةالقانونيةالناحية

. العالجيالغرضلشرطوافااالعامللنظاماجلراحاتهذهملخالفةعليهاينرضاءإىلوالالضرورةحالة
وقواننيللفطرةونفيوالعبثالشهوةبدافعاهللاخلقيفتغيريألنهالشرعياجلانبمنوضةمرفأاكما

واالجتماعيةوالنفسيةواجلسديةالصحيةلألضراروبالنظركاخلصاءللمحظوروممارسةونواميسها،الطبيعة
.وغريها

الركونميكنفإنهحيةصرنصوصوجودعدممنفبالرغمالتحديدوجهعلىاجلزائريالقانونيفأما
مثومنالزوجية،الرابطةلبناءاجلوهريةاألركانأحدمناجلنسيفاالختالفتعترباليتاألسرةقانونألحكام

جنسياً،شذوذاًأاعلىتكييفهاميكنجرميةيعدذلكخبالفوالقولذلك،غرييفزوجيةعالقةيتصورفال
منالعملياتهذهجترمياستنتاجوميكن. استعمالهمناحلرمانأواألعضاءألحدبترأوخصاءجرميةأو

. التعقيمعملياتجيرمالذيالطيبالقانون
إىلاألخرييفانتهىأنهغريأحكامهيفالفرنسيالقانونتذبذبفقدالقضائيباالجتهاداتيتعلقفيماأما
الفردية،احلريةواحترامالعالجيالغرضحبجةيزي،واإلجنلالبلجيكيالقضاءومثلهالشواذلرغبةتلبيةإباحتها
اليتالدولخصوصاًالطبيةالتدخالتهذهجترميهوالقضاءلدىالغالبالرأيأنغري. النفسيالتوازنوحتقيق

صرحية،نصوصوجودعدمرغماإلسالميةالشريعةملمبوافقتهااألنظمةهذهتتميزحيثباإلسالمتدين
هذايفنوصيأنناغري. الضرورةفكرةواختاللالعامالنظاموفكرةالعامةالقواعدضمنسألةاملبوضعوذلك
:بأنهاال

كلومعاقبةالطبيةالعملياتهذهعلىومعاقبةجمرمةصرحيةبنصوصاجلنائيةاملسؤوليةإقرارينبغي-
.إليهاوالداعنيالوسطاءوالشركاءاألصلينيالفاعلنيواألطباءمنهااملستفيدينمنالفاعلني

وتطبيقاملسخية،األفعالذهالقائماستشفائيةمؤسساتمناملعنويةلألشخاصاجلنائيةاملسؤوليةإقرار-
...الرخصوجتميداملهنةمزاولةمنكاملنعواإلداريةاجلنائيةالعقوبات

أنذكرنافقدالبشري،للجسماجلنائيةاحلمايةنطاقعلىوأثرهباالستنساخاملتعلقاملبحثيفأما
البشرياالستنساخأما. الدراسةمنمستثنيتانصورتانومهابشروط،جائزواحليوانالنباتيفاالستنساخ

اليتالصورةأنغرياإلسالمي،الفقهيفاإلنسانيفاالستنساخجوازعدمعلىشرعيإمجاعشبهفهناك
أنالراجحلكنيؤيدها،مناألخريةهذهوجدتحيث.... حةاللقيخاليافصلحالةهيالفقهفيهااختلف
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إهانةوفيهورغبام،وطباعهمصفامتباينيفخلقهيفاهللالسنةملخالفتهحمرمصورهبكافةاالستنساخ
ترتيبجماليفطوامويفتحالزوجيةلسنةمناقضوهوتكاثرها،يفوالنباتباحليواناتلإلنسانوتسوية
...املشوهةاألجنةوقتلاجلرائم،وإثباتالعقودواضطرابالنسبوحتديدواألمومة،باألبوةتعلقةاملاألحكام
ختليقالقواننيحظرتحيثالقانوينااليفالطبيةالتدخالتهذهمنععلىإمجاعشبههناكأنكما

القواننيإليهدعتالذيمراألوهو. ميتاًأوحياًكانسواءلآلخرمماثلشخصأواإلخصابطريقعنالبشر
ورغم. احلظرهذاملخالفةجزائيةنصوصعلىمشتملةصرحيةبنصوص-...واألمريكيالفرنسيالقانون–

األسرةألحكامووفقاًالطيبوالقانونللدستوراالحتكامأنإالاجلزائريالقانونيفصرحيةنصوصوجودعدم
: بأنهنوصيأنناعريالسابق،تفصيلبالمشروعيتهاعدمعلىالتدليليفيكفي

واستعماالا،الوراثيةواهلندسةاجليناتيفالتعاملوحتكماألحباثهذهجترمصرحيةنصوصصدورينبغي-
الدعايةصوروكافةفيه،الداخلةاألطرافومعاقبةصورهكافةوجترميباالستنساخاملتعلقةالتجاربومنع

.لذلكالداعيةواإلشهار
ممارسةمنواملنعوالنشطاء،املنشغلنيكلومعاقبةوغلقهااملؤسساتوتغرميالداعمةالوسائلكافةجترمي-

.خمالفتهاعندالرخصوسحبالطبيةباألحباثاخلاصةاملنشآتعلىرقابةووضعاملهنة
أشرناوقدري،البشللجسماجلنائيةاحلمايةيستتبعماإىلالرسالةهذهمنالثانـيالبابيفتطرقناولقد

ونسيجية،خلويةعضويةجزئيةحياةلوجودالبشرياجلسممرحلةتستتبعاألوىلمراحلهايفاجلثةأنإىل
.حديثةطبيةالستعماالتخصباًجماالًتفسحاجلزئيةاحلياةهذهعلىمبحافظتهافاجلثة

ومشاعرلذكرىترمزمعنويةقيمةكواكبريين،واحترامحبصانةتتمتعاجلثةأنإىلالبدايةيفنستخلص
القواننياوتأثرتالدينية،النظممناستلهمتهابقدسيةحتظىكانتمرحلةعنوتنبأاملتوىف،أسرة

للضروراتللطبالسريعالتطورمعأفلاملطلقةاحلصانةمبدأأنغري. جنيفكاتفاقيةالدوليةواالتفاقيات
.وغريهاوالتشريحاألعضاءكاستقطاعالعالجية

كمااهللاعندمكرمفأنهماتإذااإلنسانأنإذااإلنسان،جثةحصانةمبدأاإلسالميةالشريعةوعرفت
بهالتمثيلعنوىودفته،عليهوالصالةوتكفينهتغسيلهفوجبحياته،حالوتعاىلسبحانهعندهمكرمكان

أناجلثةتأىبحيثخاصة،جرائمتعتربثةاجلعلىالواقعةاجلرائمأننستخلصكما. وجهبأيواحتقاره
اجلثةجيعلهذابغريالقولألنالطبع،يفوالالشرعيفوالالقانونيفالحممية،األموالجرائمضمنتكون

اليدقطعيتقررملولذلكللمتوىف،املهنياألمروهوباملال،ومتقومةللتملكقابلةأواململوكةاألشياءحكميف
الشرع،يفالتعزيرفيقرراجلثةتدنيسضمنتدخلاجلثةعلىالفحشأعمالأنكما. يسرقهانمللشرعيف

.املوتىحبرمةاملاسةاجلرائمضمنقانوناًعليهويعاقب
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إكرامااحلمايةهلذهاجلنائيالقانونتوفرتقتضياإلنسانجلثةاجلنائيةاحلمايةمشتمالتأنونستخلص
املاسةاألفعالبتجرميجسمه،يفاحلياةمظاهرلزوالاملثبتةالطبيةاخلربةوثبوتوىف،املتوذكرىوقيمملشاعر
.الرادعاجلزاءووضعحبرمتها

بيانيفحامسة-الوفاةمصطلحعلىآثرناهالذياللفظ-املوتحلظةبتحديداملتعلقةاملشتملةوحتديد
أجهزةبظهورالطيبالشأنويفوالقانونيةالشرعيةالناحيةمنبالغةأمهيةاللحظةفلهذه. اجلنائيةاحلمايةهذه

.والبحثيةالعالجيةالطبيةاألعماليفاجلثةومستعمالتاألعضاءنقلوعملياتاالصطناعياإلنعاش
. اجلزئياملوتمنأنواعلعدةالتوقفمنيتكوناليتاإلحياءعلماءعندمفهومهخيتلفاملوتمصطلحإن
وباألسبابالرميةبالتغرياتويقرنونهالتقليديةالعالماتبظهورللموتالشرعينيألطباءاتعريفويرتبط
الشخصيةتالشيأيعليه؛املترتبةالقانونيةباآلثارمعرففهوالقانونيفاملوتأما. والتسميمكالشنقاجلنائية
.  وغريهااملدنيةاحلالةيفكالتغيريالقانوينالصعيدعلىتغيرياًيرتبالذي

املوتأنلنايفسروالقانونيةوالشرعيةالطبيةالنواحيمناملوتحلظةحتديدحولاآلراءتضاربإن
الأنهوالشرعية،والقانونيةالعلميةمنهاسواءاآلراءلتلكعرضناخاللومن. بالروحمتعلقةألاغيبيةظاهرة
محايةأمرين؛معيتعارضاإلطارهذايفواضحاًموقفاًتبينوأنوحديث،قدميمعياربنيقائمااجلدليزال

يستسيغهمامعاحلديثالرأيتأقلمورغم. احلديثةالطبيةلالعتباراتوتناسيااحلياة؛يفواحلقالبشرياجلسم
الأسلفناكمافإننااجلزئية،باحلياةمتمتعةصاحلةالبشريةلألعضاءللحاجةكمالئمتهاجلثةواستعماالتالطب
يشهدالذياجلزائريفللوضعوبالنظرشخصكلإليهايتعرضالالغيبوبةحاالتألناملعيارهذااعتمادنؤيد

.النواحيمنالعديديفللموتاملثبتةالبشريةوالكفاءاتالطبيةواملعداتالوسائليفضعفاً
وهياإلنسان،جثةعلىالواردةةالطبياألعمالتطبيقاتإىلتطرقنافقدالبابهذامنالثاينالفصلويف
. عنهغىنيفيكونأناتمعاتمنتمعميكنالاليتالطبيةالعلوممنيعتربالذيالطيبالتشريحعمليات

مالبسااومعرفةاجلرميةكشفإىليهدفالذياجلنائيالتشريحأنواعه،مبختلفالشرععلماءأجازهولقد
أما. املرجوحةاملفسدةعلىراجحةمصلحةمنفيهملاإباحتهعلىالكلجيمعيثحالربيء،مناجلاينومعرفة
التشريحوجيوز. املناسبةوالعالجاتالواقيةاالحتياطاتالختاذاألمراضمنالتحققلعلةفيباحاملرضيالترشح

.الطبيةللمعرفةزيادةالتعليمي
باخلربةاملتعلقةالعامةالنصوصإىلاالستنادميكنوجوازه،علىنصتالقواننيفإنالقانويناالويف

االستقطاعبعملياتاملتعلقةكالنصوصخاصةنصوصإىلاالستنادميكنكمااإلجرائية،القواننييفالطبية
جوازعلىصراحةنصتالتشريعاتبعضأنغري. املرضيبالتشريحيتعلقفيماتشخيصيةألغراضاألعضاء
.والفرنسياجلزائرياملشرعفعلكمابنصوصصراحةعهأنوامبختلفالتشريع
عقوبات،علىمشتملةشروطضوابطوضعمنمينعملذلكفإنإمجاعموضوعاإلباحةكانتوإن

التعازيرلعقوباتختضعفإاالقصاصأواحلدودمنيعتربالالشريعةيفالشروطتلكخمالفةأناعتباروعلى
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وملثل هذا عمل ) العقابتفريدمبدأ(اجلاينوخطورةاإلجراميةالظاهرةرتطومعتتالءمعقوباتوهي
القانون على وضع الشروط، إال أن معظم القوانني مل تعزز ذلك جبزاءات كالقانون اجلزائري ولذلك ننصح مبا 

:يلي
ط كل نوع جيب أن تفرد قوانني لتنظيم العمليات التشرحيية وبيان أحكامها اخلاصة بكل نوع وبيان شرو-

بشيء من التوضيح وفصل النصوص املتعلقة بالعمليات التشرحيية عن النصوص املنظمة الستقطاع األعضاء 
. نظرا لالختالف يف بعض األحكام باختالف أنواع التشريح

جيب أن توضع نصوص جزائية تتالءم وتطور الظاهرة اإلجرامية خصوصاً ما تعلق منها بشرط الرضا -
. ايل يف احلصول على اجلثث، وال جيب االكتفاء بالنصوص العامة يف قانون العقوباتوانتفاء العوض امل

رصد رقابة صارمة فيما خيص التشريح التعليمي حىت ال يساء استعمال هذه اجلثث، ومراقبة اجلثث وتنظيم -
.عملية دخوهلا والتساؤل عن مصريها

من جثة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائية أما املبحث الثاين من ذات الفصل املتعلق بنقل األعضاء
فإن اجلثة حتولت إىل مادة ووسيلة عالجية إذ ميتاز النقل من اجلثة خبصائص مهمة جعلت األنظار تتجه إليها 

.كانتفاء احملاذير الطبية، واالستفادة من األعضاء املنفردة، وفرة األعضاء البشرية
تدخل الطيب وكذا القوانني ألغراض عالجية بشروط كشرط إذن املتوىف إذ ولقد أباح فقهاء الشريعة هذا ال
ويستخلص أن اشتراط شكلية قي ذلك ضمانة حلماية جثة اإلنسان خاصة . ال جيوز التصرف يف اجلثة إال بإذنه

رفض فال األسلوب اجلديد املتعلق بأخذ بطاقة التربع وهو األمر الذي عدل عنه املشرع اجلزائري، أما يف حالة ال
أما االستئصال من احملكوم عليهم باإلعدام بعد . حيتاج إىل شكلية لتوافقه مع األصل عكس ما أقرته التشريعات

تنفيذ احلكم فالراجح يف ذلك أن ارتكاب اجلرمية ال يربر إهدار حقه يف إذنه، ولعل توجه التشريعات إىل إلغاء 
.  هذه العقوبة يفض اإلشكال مطلقاً

بة ملوافقة أسرة املتوىف فهي موافقة كاشفة ومفسرة لرغبة املتوىف، غري أن حتديد األقارب بدرجة أما بالنس
استحقاق التركة يوحي بالعالقة املالية بني األسرة واملتوىف، وعليه يفضل حتديد األقارب حبسب قاعدة األقرب 

صريح للجثة وحقوق األسرة عل جثة ويعترب فكرة الرضا املفترض انتهاك. فاألقرب كما فعل املشرع اجلزائري
أما شرط التحقق من موت املتربع فإن هذا الشرط جوهري يعزز حق اإلنسان يف احلياة ولو مع اليأس . فقيدهم

يف شفائه، وما ميكن التنويه إليه هو ضرورة النص على عقوبات جزائية حمددة كما فعل املشرع املغريب 
.ة قتل مع سبق اإلصرارواملصري حيث اعتربها هذا األخري جرمي

وبالنسبة لشرط اانية فال شك أن الطبيعة القانونية جلثة اإلنسان خترجها من دائرة التعامالت املالية، ومن 
مث ينبغي رصد العقوبات اجلنائية واإلدارية ملواجهة ظاهرة االجتار باألعضاء اعتباراً للواقع الذي خيربنا عن تفشي 

.ابات جتارة األعضاءهذه اجلرائم وانتشار عص
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ويف املبحث األخري من هذه الرسالة واملتعلق بإجراء التجارب الطبية على األجنة اهضة ذات الطبيعة 
أي الذي انفصل عن رحم أمه بنفسه أو بفعل فاعل يف –العلمية، فإن ما ميكن استخالصه أن اجلنني اهض 

طبق عليه أحكام اجلثة من تغسيل وتكفني والصالة عليه يأخذ حكم اجلثة، وبالتايل ت-أول احلمل أو آخره
أما مشروعية التجارب عليه فإن عملية املوازنة بني املفاسد واملصاحل تقتضي جواز استخدام األجنة . ودفنه

اهضة ما دام ألغراض مشروعة كمعرفة األمراض اليت تصيب األجنة وطرق مداواا ومعرفة األسباب املؤدية 
ال جيري إجراء -حبسب األصل -الشأن يف القانون يتفق مع ما ذكر، فاملشرع الفرنسي وأن كان و. لإلسقاط

. التجارب على األجنة بشكل عام فإنه يبيحها بشرط موافقة الزوجني
ورغم أن املشرع اجلزائري مل ينص صراحة على هذه التجارب إال أنه وفقاً لقانون الصحة وترقيتها 

الطبية مع احترام املبادئ األخالقية والعلمية اليت حتكم املمارسة الطبية أثناء القيام أجاز املشرع التجارب
بالتجريب على اإلنسان يف إطار البحث العلمي، والركون للرأي املسبق للمجلس الوطين ألخالقيات العلوم 

جيوز إحداث اإلجهاض من كما ميكن االستناد يف إباحتها بالقياس على التشريح التعليمي، على أنه ال. الطبية
أجل استخدام اجلنني يف األحباث الطبية، كما حيظر احلصول على األجنة عن طريق االجتار أو استعماهلا 

:وما ميكن أن نوصي به. ألغراض غري مشروعة كتخليق أجنة عن طريق خلية جنينية
.ائيةإفراد نصوص خاصة متعلقة بالتجارب على األجنة امليتة وإفرادها بنصوص جز-
جترمي التجارب على األجنة اهضة بدون املوافقة الكتابية من الزوجني، أو القيام ا ألغراض غري -

.مشروعة

جترمي احلصول على األجنة بالطرق التجارية أو السعي لإلجناب لغاية اإلسقاط مث إجراء التجارب عليهـا،                -
.ق الوساطة والدعاية واإلشهار هلذه األغراضومعاقبة األشخاص القائمني ا ومصادرة الوسائل وجترمي طر
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.2003األوىل، عمان األردن، 
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ردن، هدى حامد قشقوش، جرائم االعتداء على األشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األ.149
1994.

.حيي بن لعلى، اخلربة يف الطب الشرعي، مطبعة عمار قريف، ال توجد سنة النشر.150
الطبعة األوىل، اجلزء األول، مطبعةاجلنائي،الفينوالبوليسالشرعيالطبوآخرون،حييي شريف.151

.1969عني مشس، القاهرة، مصر، جامعة
II.املؤلفات اخلاصة باللغة العربية

احللبوسي، اخلطأ املهين واخلطأ العادي يف إطار املسؤولية الطبية، الطبعة األوىل، إبراهيم علي محادي .1
.2007منشورات احلليب احلقوقية،بريوت، لبنان، 

أمحد شوقي عمر أبو خطوة، القانون اجلنائي والطب احلديث، دراسة حتليلية مقارنة ملشروعية نقل وزع .2
.1999األعضاء البشرية، دار النهضة العربية، مصر، 

أمحد حممد لطفي أمحد، التلقيح االصطناعي بني أقوال األطباء و أراء الفقهاء، دار الفكر اجلامعي، .3
.2006اإلسكندرية، 

.  1986أمحد حممود سعد، زرع األعضاء بني احلظر واإلباحة، الطبعة األوىل، دار النهضة العريب، .4
دار الفكر اجلامعي، -دراسة فقهية مقارنة-جلنسبديعة علي أمحد، اجلوانب الفقهية املتعلقة بتغيري ا.5

.2011اإلسكندرية، مصر، 
بلحاج العريب، احلدود الشرعية واألخالقية للتجارب الطبية على اإلنسان يف ضوء القانون الطيب اجلزائري .6

.2011ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ) دراسة مقارنة(
ه اإلسالمي على ضوء القانون الطيب اجلزائري والفتاوى الطبية بلحاج العريب، معصومية اجلثة يف الفق.7

.2007املعاصرة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
تشوار جياليل، الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان املطبوعات .8

.2001اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر،
تنظيم القانوين لطفل األنابيب، ندوة اجلمعية املصرية للطب والقانون حول أطفال توفيق حسن فرج، ال.9

.1985األنابيب، اإلسكندرية، مصر، 
مجال مهدي حممود األكشة، تشريح جثة اإلنسان بني احلظر واإلباحة، دراسة مقارنة بني الفقه .10

. 2011الربجميات، مصر، اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر و
حسيين حممود عبد الدامي، عقد إجارة األرحام بني احلظر و اإلباحة، درا الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، .11

.2007مصر، 
حسيين هيكل، النظام القانوين لإلجناب االصطناعي بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية، دار .12

.2007يات، مصر، الكتب القانونية، دار شتات للنشر و الربجم
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رياض أمحد عودة، االستنساخ يف ميزان اإلسالم، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، .13
2003.

سعاد سطحي، نقل وزرع األعضاء البشرية، دراسة فقهية طبية قانونية، دار اهلدى للطباعة والنشر .14
.2003والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، 

الطبعة -أطفال األنابيب -اهللا الشويرخ، أحكام التلقيح غري الطبيعيسعد بن عبد العزيز بن عبد .15
.2009األوىل، الد األول، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، 

سعد بن عبد العزيز بن عبد اهللا الشيويرخ، أحكام اهلندسة الوراثية، الطبعة األوىل، كنوز اشبيليا للنشر .16
.2007لتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، وا

سعدي إمساعيل الربزجنى، املشاكل القانونية النامجة عن تكنولوجيا اإلجناب اجلديدة، دار الكتب .17
.2009القانونية، دار شتات للنشر والربجميات، مصر، 

ناحية الطبية والشرعية سعيد بن منصور موفعة، املوسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري من ال.18
.2005والقانونية، دار اليمان، اإلسكندرية، مصر، 

مسري عبد السميع األودن، مسؤولية الطبيب اجلراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشأة املعارف، .19
.2004اإلسكندرية، مصر، 

ة األوىل، مكتبة مسرية عايد الديات، عمليات نقل وزراعة األعضاء البشرية بني الشرع والقانون، الطبع.20
.1999دار الثقافة، 

شوقي إبراهيم عبد الكرمي عالم، حتديد اجلنس وتغيريه بني احلظر واملشروعية، دراسة مقارنة، الطبعة .21
.2011األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، 

ية، دراسة مقارنة، ال شوقي زكريا الصاحلي، التلقيح الصناعي بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضع.22
.2001توجد دار النشر، 

طارق عبد املنعم حممد خلف، أحكام التدخل الطيب يف النطف البشرية يف الفقه اإلسالمي، الطبعة .23
.2010األوىل، دار النفائس للنشر والتوزيع، العبديل، األردن، 

بعة األوىل، دار النهضة فتحي سرور، نقل األعضاء البشرية بني األحياء، دراسة مقارنة، الططارق.24
.2001العربية، 

طاهري حسني، اخلطأ الطيب واخلطأ العالجي يف املستشفيات العامة، دار هومة، بوزريعة اجلزائر، .25
2002.

عامر أمحد القيسي، مشكالت املسؤولية الطبية املترتبة على التلقيح الصناعي، الطبعة األوىل، الدار .26
.2001دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، األردن، العلمية الدولية للنشر والتوزيع،
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عبد احلميد إمساعيل األنصاري، ضوابط نقل وزرع األعضاء البشرية يف الشريعة والتشريعات العربية، .27
.2000دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب القاهرة، مصر، 

ستشفيات، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر، عبد احلميد الشواريب، مسؤولية األطباء والصيادلة وامل.28
1998.

عبد العزيز خليفة القصار، حكم تشريح اإلنسان بني الشريعة والقانون، الطبعة األوىل، دار ابن حزم، .29
.1999بريوت، لبنان، 

دار النهضة -دراسة مقارنة-عبد الكرمي مأمون، حق املوافقة على األعمال الطبية وجزاء اإلخالل به.30
.2006بية، القاهرة، مصر، العر

عبد النيب حممد حممود أبو العينني، احلماية اجلنائية للجنني يف ضوء التطورات العلمية احلديثة يف الفقه .31
.2006اإلسالمي والقانون الوضعي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، 

ة األولـى، الدار املصرية اللبنانية، عبد اهلادي مصباح، العالج اجليين استنساخ األعضاء البشرية، الطبع.32
.1999القاهرة، مصر، 

عصام أمحد حممد، النظرية العامة للحق يف سالمة اجلسم، الد األول، دار الفكر والقانون باملنصورة، .33
.2008مصر، 

عالء علي حسني نصر، النظام القانوين لالستنساخ البشري، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، .34
.2006رة، مصر، القاه

علي حمي الدين القره داعي، علي يوسف احملمدي، فقه القضايا الطبية املعاصرة، دار البشائر اإلسالمية، .35
.2006الطبعة الثانية، بريوت، لبنان، 

عمر أبو الفتوح احلمامي، االجتار باألعضاء البشرية بني الواقع والقانون، الطبعة األوىل، دار النهضة .36
.2011.2010هرة، مصر، العربية، القا

حممد املدين بوساق، موقف الشريعة اإلسالمية من نقل األعضاء بني البشر، دار اخللدونية للنشر .37
.2004والتوزيع، اجلزائر، 

حممد املرسي زهرة، اإلجناب االصطناعي أحكامه القانونية و حدوده الشرعية، دراسة مقارنة، الناشر .38
.2008، دار النهضة العربية، القاهرة مصر

. 1987حممد أمين صايف، غرس األعضاء يف جسم اإلنسان، ال توجد دار النشر، .39
.2001حممد حسني منصور، املسؤولية الطبية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، .40
حممد محاد مرهج اهلييت، التكنولوجيا احلديثة والطب اجلنائي، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر .41

.2004التوزيع، عمان، األردن، و
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حممد خالد منصور، األحكام الطبية املتعلقة بالنساء يف الفقه اإلسالمي، الطبعة الثانية، دار النفائس .42
.2004للنشر والتوزيع، األردن، 

حممد سعيد رمضان البوطي، قضايا فقهية الطبعة األوىل، القسم الثاين، مكتبة الفرايب، دمشق، لبنان، .43
1999.

مد سليمان األشقر، أحباث اجتهادية يف الفقه الطيب، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، حم.44
.2001بريوت، لبنان، 

حممد عبد الوهاب اخلويل، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن استخدام األساليب املستحدثة يف اجلراحة، .45
.1994دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، بدون دار النشر، 

علي البار، اخلاليا اجلذعية والقضايا األخالقية والفقهية، الطبعة األوىل، الدار السعودية للنشر حممد.46
.2002والتوزيع، جدة، السعودية، 

حممد علي البار، خلق اإلنسان بني الطب والدين، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، .47
.1983الطبعة الرابعة، مزيدة ومنقحة، 

مد علي البار، مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية، الطبعة األوىل، الدار السعودية للنشر والتوزيع، حم.48
.1985جدة، السعودية، 

دار الفكر ) دراسة مقارنة( حممد لطفي عبد الفتاح، القانون اجلنائي واستخدامات التكنولوجيا احليوية .49
.2010والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر، 

مد جنيب عوضني املغريب، حكم نقل األعضاء البشرية بني األحياء يف الفقه اإلسالمي، دار النهضة حم.50
.العربية، ال توجد سنة النشر

حممد نعيم ياسني، أحباث فقهية يف قضايا طبية معاصرة، الطبعة الرابعة، دار النفائس للنشر والتوزيع، .51
.2008عمان األردن، 

املستشفيات واألطباء واملمرضني قانوناً فقهاً واجتهاداً، منشورات احلليب حممد يوسف ياسني، مسؤولية .52
.2003احلقوقية، بريوت، لبنان، 

مروك نصر الدين، تطور مفهوم احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم البشري، الطبعة األوىل، .53
.2004الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، 

زرع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، مروك نصر الدين، نقل و.54
.2003اجلزء األول ، الكتاب األول، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، اجلزائر، 

مروك نصر الدين، نقل وزرع األعضاء البشرية يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة، .55
طبيقات العملية لعمليات نقل وزرع األعضاء البشرية، اجلزء األول، الكتاب الثاين، دار هومة، للطباعة الت

.2003والنشر والتوزيع، بوزريعة، اجلزائر، 
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مصطفى حممد الذهيب، نقل األعضاء بني الطب والدين، الطبعة األوىل، دار احلديث، القاهرة، مصر، .56
1993.

القانونية للجنني بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، الطبعة األوىل، مفتاح حممد أقزيط، احلماية.57
.2004املكتب اجلامعي احلديث، 

منذر الفضل، التصرف القانوين يف األعضاء البشرية، الطبعة األوىل، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع، .58
.2002عمان، األردن، 

اء واجلراحني، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، منري رياض حنا، املسؤولية املدنية لألطب.59
.2007مصر، 

مهند صالح أمحد فتحي العزة، احلماية اجلنائية للجسم البشري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، .60
.2002مصر،

للنشر والتوزيع، موفق علي عبيد، املسؤولية اجلنائية لألطباء عن إفشاء السر املهين، مكتبة دار الثقافة.61
1998.

دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، -اجلوانب القانونية والشرعية–نادية حممد قزمار، اجلراحة التجميلية .62
.2010دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

كة نبيه عبد الرمحان عثمان، معجزة خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، مطابع رابطة العامل اإلسالمي، م.63
.املكرمة، السعودية، ال توجد سنة النشر

III.الرسائل واملذكرات
رسائل الدكتوراه·

أمحد عبد الدائم، أعضاء اإلنسان ضمن التعامل القانوين، رسالة دكتوراه يف احلقوق، جامعة روبري .1
.1999شومان يف ستراسبورغ، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 

سي، النظام القانوين حلماية جسم اإلنسان، رسالة دكتوراه يف احلقوق، حبيبة سيف سامل راشد الشام.2
.2006الطبعة األوىل، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

حسين عودة زعال، التصرف غري املشروع يف األعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، الدار .3
.2001العلمية الدولية، دار الثقافة، عمان األردن،

.1969سامي صادق املال، اعتراف املتهم، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، مصر، .4
دكتوراه يف احلقوق، جامعة رسالة -دراسة مقارنة–الشهايب إبراهيم الشرقاوي، تثبيت اجلنس وآثاره .5

.2002القاهرة، 
راه، احلقوق، جامعة حممد سامي السيد الشوا، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم، رسالة دكتو.6

.1986الزقازيق، مصر، 
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مروك نصر الدين، احلماية اجلنائية للحق يف سالمة اجلسم يف القانون اجلزائري والقانون املقارن .7
.1997-1996والشريعة اإلسالمية، أطروحة دكتوراه دولة يف القانون اجلنائي، 

و اإلباحة، دراسة مقارنة بني الشريعة نقل و زراعة األعضاء بني التجرمي ، ياسر حسني حسني عطية.8
.اإلسالمية و القانون املصري، رسالة دكتوراه جامعة اإلسكندرية، ال توجد سنة النشر

مذكرات املاجستري·
ماجستري مقدمة مذكرةإبراهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيم، أحكام اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي، .1

الطبعة األوىل، سلسلة إصدارات جملة احلكمة، املدينة مية،إىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال
.2002املنورة، السعودية، 

دار اخللدونية، " ماجستريمذكرة" أمحد القامسي احلسين، عالمات احلياة واملمات بني الفقه والطب،.2
.2001اجلزائر، 

مذكرة -دراسة مقارنة–ن بوشي يوسف، احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان يف الشريعة اإلسالمية والقانو.3
.2006-2005ماجستري يف القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، املركز اجلامعي بشار، 

خطوى عبد ايد، املسؤولية املدنية عن نقل الدم، مذكرة ماجستري يف القانون الطيب، جامعة أيب بكر .4
.2012-2011بلقايد، تلمسان، 

دار ابن حزم، بريوت، لبنان، "رسالة ماجستري" جلسدية يف اإلسالم،عبد اهللا إبراهيم موسى، املسؤولية ا.5
1995 .

عيساين رفيقة، املسؤولية الطبية أمام القاضي اإلداري، مذكرة ماجستري يف القانون العام، جامعة أيب .6
.2008-2007بكر بلقايد، تلمسان، 

ماجستري يف القانون مذكرة ي، يوسفاوي فاطمة، احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان يف القانون اجلزائر.7
.2006-2005اجلنائي والعلوم اجلنائية، املركز اجلامعي بشار، 

IV.ومقاالتحبوث
إبراهيم الصياد، حقوق املريض على الطبيب، جملة احلقوق و الشريعة السنة اخلامسة، العدد الثاين، .1

.1981الكويت، جوان، السنة، 
دميية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، إبراهيم صادق اجلندي، املوت الدماغي، أكا.2

2001الطبعة األوىل، الرياض، السعودية، السنة، 
أمحد العمر، موت الدماغ، املؤمتر العريب األول لعلوم األدلة اجلنائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية .3

. 2008للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، السنة، 
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د حسني منصور، اخلطأ الطيب يف العالج، حماضرة منشورة يف اموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية أمح.4
للمهنيني، اجلزء األول، املسؤولية الطبية، الطبعة الثانية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، السنة، 

2004.
اذيره،  مقال منشور يف جملة دراسات قانونية أمحد عمراين، التلقيح االصطناعي بعد الوفاة خماطره و حم.5

.2004، السنة، األولجامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية احلقوق، العدد 
استكماالً حبث مقدم أياد أمحد حممد إبراهيم، اهلندسة الوراثية بني املعطيات العلمية والضوابط الشرعية، .6

أصوله، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف الفقه و
2001.

بدوي علي، االلتزامات املهنية للطبيب يف نظر القانون، موسوعة الفكر القانوين، ملف املسؤولية الطبية، .7
1998جملة املوسوعة القضائية اجلزائرية، العدد، السنة،

يع اجلزائري، حبث مقدم للملتقى الوطين حول بلعيدي فريد، مسؤولية الطبيب املمتنع جنائياً يف التشر.8
.2008جانفي 24و 23املسؤولية الطبية، جامعة تيزو وزو، كلية احلقوق يومي 

بلقاسم شتوان، فتاوى شرعية حول زرع األعضاء، دورية املعيار تصدرها كلية أصول الدين والشريعة .9
طينة، العدد السادس، ربيع الثاين، السنة، واحلضارة جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسن

.م2003-هـ1424
بن داود عبد القادر، انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان أخر حيا كان أو ميتا ، جملة املوسوعة .10

.   القضائية اجلزائر، ملف املسؤولية الطبية، اجلزء األول، ال يوجد العدد والسنة
، الة اجلزائرية "يف مسائل التغيري اجلنسي واالستنساخ البشري األحكام اإلسالمية " تشوار جياليل ، .11

للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، جملة فصلية يصدرها معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، بن عكنون، 
.1998السنة، 36جامعة اجلزائر، العدد 

ر العاملي األول للطب اإلسالمي، جاسم جاريبو، نظام إسالمي يف آداب الطب، تقرير مقدم إىل املؤمت.12
.1981الكويت، السنة، 

جاسم علي الشامسي، نقل األعضاء البشرية يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة، جملة الس .13
.م1999-هـ1419اإلسالمي األعلى، العدد الثاين، السنة، 

حبث منشور يف جملة امليادين ،"التحول اجلنسي وما يثريه من مشاكل قانونية"مجيل صبحي برسوم، .14
جملة الدراسات العلمية يف حقول املعرفة احلقوقية واالقتصادية والسياسية، تصدرها جامعة حممد األول، 

-هـ 1412، وجدة، املغرب، العدد السابع، السنة، )كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
.م1991
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قيح الصناعي من الوجهة القانونية، ندوة األساليب الطبية احلديثة حسنني إبراهيم عبيد، تقرير حول التل.15
، مركز حبوث ودراسات مكافحة اجلرمية ومعاملة 1994نوفمرب 24إىل 23والقانون اجلنائي، من 

.1994ارمني، كلية احلقوق جامعة القاهرة، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر، 
ة العلوم القانونية واالقتصادية، يصدرها أساتذة كلية احلقوق محدي عبد الرمحن، معصومية اجلسد، جمل.16

.1980جبامعة عني مشس، القاهرة، مصر، العدد األول والثاين، السنة الثانية والعشرون، يناير ويوليو، 
رضا عبد احلليم عبد ايد، فلسفة القواعد الدولية يف محاية جسد اإلنسان، حبث منشور يف جملة .17

ية واالقتصادية، يصدرها أساتذة كلية احلقوق جبامعة عني مشس، القاهرة، العدد األول، السنة العلوم القانون
.2000الثانية واألربعون، يناير، 

رقية أسعد صاحل غرار، أحكام التصرف يف اجلثة يف الفقه اإلسالمي، حبث مقدم استكماالً ملتطلبات .18
الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، احلصول على درجة املاجستري والفقه والتشريع بكلية 

.2010فلسطني، 
عارف علي عارف، مدى االعتداد برضا احملكوم عليه باإلعدام يف نقل األعضاء منه، رؤية إسالمية، .19

.م1999-هـ 1419جملة الس اإلسالمي األعلى، اجلزائر، العدد الثاين، السنة، 
قيات الطب كما تقدمت تقنياته، حبث منشور يف جملة الس عبد القادر عثماين، هل تتقدم أخال.20

.م1999-هـ 1419األعلى، اجلزائر، العدد الثاين، السنة،
، عبد ايد مزيان، األصول الروحية يف أخالقيات الطب عند املسلمني، جملة الس اإلسالمي األعلى.21

م1999-هـ1419العدد الثاين، اجلزائر، السنة، 
وشا ماهلوترا، مراجعة مارك بولسون، الدليل الطيب لتقدمي خدمات الصحة اإلجنابية فتيحة تركي، أ.22

. 2004واجلنسية، االحتاد الدويل لتنظيم األسرة، الطبعة الثالثة، السنة، 
فواز صاحل، االستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية، حبث نشور يف جملة جامعة دمشق، للعلوم .23

.2004، العدد األول، السنة، 20ريا، الد، االقتصادية والقانونية، سو
فواز صاحل، جراحة اخلنوثة وتغيري اجلنس يف القانون السوري، حبث منشور يف جملة جامعة دمشق، ، .24

العدد الثاين، السنة، 19تصدر عن قسم القانون اخلاص كلية احلقوق جامعة دمشق، سوريا، الد 
2003.

ألحكام الشرعية املتعلقة باإلخصاب خارج اجلسم، حبث مقدم لبىن حممد جرب، شعبان الصفدي، ا.25
استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف الفقه املقارن، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 

هـ 1428
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ماهر حامد احلويل، احلكم الشرعي للتلقيح االصطناعي يف أطفال األنابيب، حبث مقدم يف اليوم .26
التلقيح االصطناعي " قد يف اجلامعة اإلسالمية غزة، كلية الشريعة والقانون املعنون بعنوانالدراسي املنع

.2004ديسمرب 21املنعقد بتاريخ الثالثاء " وأطفال األنابيب بني العلم والفقه
" و "WHOالعاملية الصحةمنظمة"معبالتعاون"CIOMS الطبيةللعلومالدوليةاملنظماتجملس.27

العامليةاألخالقيةاإلرشاديةالقواعد" حبث معد بعنوان "  CIOMS الطبية للعلوماإلسالميةاملنظمة
اإلسالميةاملنظمة2002، جنيف "إسالميةرؤية"اإلنسانيةباجلوانباملتعلقةالطب احليويألحباث
2004.الطبية، السنة، للعلوم

دمشقجامعة، جملة"موازنةفقهيةدراسة"جهاضباإلاجلننيعلىاالعتداءالرواشدة، عقوبةأمحدحممد.28
.2007األول، السنة، العدد23الدوالقانونية، سوريا،االقتصاديةللعلوم

حممد أسامة عبد اهللا قايد، الضوابط القانونية للفحص الوراثي، ملتقى اجلينات البشرية، جامعة بين .29
.سويف، مصر

( العايل التعليموزارة/ االعتمادلساحلواريي، امللتقىالعلمالبحثعواد، أخالقياتأمنيحممد.30
– اهلامشيةاألردنيةاململكة– فيالدلفيا عمانجامعة) أخالقيعملميثاقحنو– والعوملةالعايلالتعليم
./2005/11الثالثاء

ائري، حبث مقدم حممد بشري فلفلي، احلماية اجلنائية حلرمة امليت يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلز.31
استكماال ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم 

.2008األمنية، الرياض، السعودية، 
حممد بن دغيليب العتييب، االستنساخ البشري بني اإلباحة والتجرمي يف ضوء الشريعة مع بيان مواقف .32

اصرة، حبث مقدم استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية، اهليئات الدولية املع
ختصص التشريع اجلنائي اإلسالمي، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة 

.2005اجلنائية، الرياض، السعودية، 
ضاء البشرية بني احلظر واإلباحة يف الشريعة والقانون، حممد بن حيىي بن حسن النجيمي، اإلجتار باألع.33

حبث مقدم لكلية امللك فهد األمنية، الرياض، فعاليات جلسات ندوة اتمع واألمن، االجتاهات املعاصرة 
.2005سبتمرب 26املنظور الشرعي، الورقة األوىل يف : اجلرمية املعاصرة: للجرمية،  اجللسة األوىل

استكماالً ملتطلبات احلصول حبث مقدمأحكام اجلثة البشرية  يف الفقه اإلسالمي، حممد علي القضاة،.34
جامعة –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -على درجة املاجستري يف الفقه من قسم الفقه وأصوله

.2005الريموك، األردن، 
جملة الس اإلسالمي حممد فارح، حكم الشرع اإلسالمي يف العالج بغراسة األعضاء أو ترقيعها، .35

.م1999-هـ1419األعلى، اجلزائر، العدد الثاين، السنة، 
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حممد واصل، االستنساخ يف الشريعة والقانون، جملة جامعة دمشق، كلية احلقوق، قسم القانون .36
.2002اخلاص، سوريا، الد الثامن عشر، العدد الثاين، السنة، 

ديد حلظة الوفاة، أكادميية نايف العربية للعلم األمنية، مركز حممود أمحد طه، املسؤولية اجلنائية يف حت.37
.2001الدراسات والبحوث، الرياض، السعودية، السنة، 

مراد بدران، أساس املسؤولية عن األضرار املترتبة عن التلقيح اإلجباري، حبث مقدم إىل امللتقى الوطين .38
.2008جانفي، السنة، 24-23يومي حول املسؤولية الطبية، جامعة تيزو وزو، كلية احلقوق،

مروك نصر الدين، اإلنعاش الصناعي واملسؤولية الطبية، حبث منشور يف الة القضائية، العدد األول،.39
.1998السنة،

مروك نصر الدين، التلقيح االصطناعي يف القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، حبث منشور يف جملة .40
م 1999-هـ 1419العدد الثاين، السنة " عطاء اإلسالم يف أخالقيات الطب" الس اإلسالمي األعلى

مروك نصر الدين، املشاكل اليت تثريها عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية، حبث منشور يف الة .41
.2000القضائية، العدد الثاين، السنة، 

ملتطلباتاستكماالث مقدمحبمقارنة، للطبيب دراسةاملدنيةعساف، املسؤوليةحممدتيسريوائل.42
كلية الدراسات -الوطنيةالنجاحجامعةيفالدراسات العليابكليةاخلاصالقانونيفاملاجستريدرجة
.2008فلسطني، نابلس،-العليا

V.اخلاصة باللغة األجنبيةاملؤلفات القانونية
1. Ossoukine Abdel hafid, L éthique biomédicale, Dar el Gharb, 2ème edition

2000.
2. Ossoukine Abdel hafid, Traité de droit médical, Publications du laboratoire

de droit et des nouvelles technologies, université. Oran, Imprimé à Dar El
Gharb, Oran, 2003.

3. Diekens R, Les droit sur le corps et le cadavre collection de medecine légale
et de texicologie médicale ed, Masson, et Ge, Paris,1966.

4. Kornproblst L, La responsabilité du médecin devant la loi et la jurisprudence
française, ed, Flammarion, Paris, 1956.

5. Raymodis (LM), Problemes juridique d’une definition de la mort à propos,
des greffes d'organes, Rev. T. D. Civ; 1969.

قواميس ومعاجم: ثالثاً
بريوت ال توجد اجليل،داراجلزء األول،اللغة،مقاييسفارس، معجمبنأمحداحلسنأيبزكريا،ابن.1

.سنة النشر
.ابن منظور، لسان العرب، الد الثاين، بريوت للطباعة والنشر، لبنان، ال توجد سنة النشر.2
.النشرلسيد حممد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار صادر، بريوت، لبنان، ال توجد سنةا.3
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، الطبعة "القاموس احمليط"جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الفريوزبادي الشريازي الشافعي،.4
.م1995-ـه1415األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، اجلزء األول، 

ن حسن القنوجي، موسوعة مصطلحات أجبد العلوم، الطبعة األوىل، مكتبة لبنان ناشرون، حممد صديق ب.5
.2001بريوت لبنان، 

املعلم بطرس يوسف شاللة، امع العلمي، منشأة املعارف اإلسكندرية، مصر، ال توجد سنة النشر.6
.1998البستاين، حميط احمليط، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، 

االنترنتحبوث:رابعاً
إبراهيم الصياد، النظرية الطبية اإلسالمية يف الوقاية والعالج، حبث منشور على اإلنترنت،  تاريخ اإلطالع .1

:املوقع28-01-2008
http://www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html

أمحد عبد الوهاب سامل حممد، عالمة املوت بني الفقهاء واألطباء، وهل يعترب موت الدماغ موجباً للحكم .2
:املوقع14/1/2011:مبوت صحبه أو ال؟، حبث منشور على االنترنت، تاريخ اإلطالع

http://www.islam.gov.kw/eftaa/admin/softs/topics
-28وسياسة الصحة، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع أمحد عروة، آفاق إسالمية لفلسفة.3

:املوقع01-2008
http://www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html

:املوقع31/8/2009: استئجار األرحام، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع.4
http://www.bab.com/persons/88/personal_page.cfm?cat_id=5

: املوقع2008-4-8: االستنساخ، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع-.5
http://www.qalqilia.edu.ps

ز العلمي يف التركي هارون حيىي،  معجزة خلق اإلنسان ـ حليب األم أول غذاء يف احلياة، موسوعة اإلعجا-
: املوقع2008-02-25القرآن و السنة، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع 

http://www.55a.net/firas/arabic
تاريخ sehha.comحبث منشور على اإلنترنت على موقع صحة Immunization  التطعيمات .6

index. shtml /  http\\:www..sehha.com: املوقع2008-2-26اإلطالع 

ومسؤولية الطبيب، حبث منشور على اإلنترنت على موقع منتديات بيت حواء، ... التلقيح االصطناعي-.7
http://forum.hawahome.com:املوقع2009أوت 25:تاريخ اإلطالع

: املوقع: التلقيح االصطناعي، حبث منشور على اإلنترنت على موقع دار الغزايل، تاريخ االطالع.8
http://www.alghazali.ps/?page

http://:@www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
http://:@www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
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احلدود الشرعية واألخالقية للتجارب الطبية على اإلنسان يف الفقه اإلسالمي، حبث منشور من طرف .9
:املوقع2008-4-1:شركة مفكرة اإلسالم، منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع

http://www.islammemo.cc/default.aspx
الشيخ جاد احلق علي جاد احلق، التلقيح االصطناعي يف اإلنسان، فتوى منشورة على إسالم أون .10

: املوقع: تاريخ االطالع1980/ 23/3الين، اسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون، تاريخ الفتوى 
http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml

: ، تـاريخ الفتـوى    "حكم تشريح األموات للعلـم    "الشيخ خالد ابن عبد اهللا املصلح، فتاوى اجلنائز       .11
ـــ11/09/1424 ــشيخ   2003-هـ ــع الـ ــى موقـ ــشورة علـ ــوى منـ : ، فتـ

http://www.almosleh.com/publish/ article303shtml
حبث منشور يف جملة الفقه اإلسالمي جدة، الد الثاين الشيخ رجب بيوض التميمي، أطفال األنابيب،.12

: املوقع30/8/2009العدد الثاين، مستخرج من اإلنترنت، تاريخ اإلطالع 
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx

سن الشهايب، تبديل اجلنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية، حبث منشور يف الشيخ عمر عبد اهللا ح.13
: املوقع12/12/2009:على موقع املسلم نت، تاريخ اإلطالع11/10/1428اإلنترنت بتاريخ 

http://almoslim.net/node
:الشيخ حممد آصف احملسين، الفقه واملسائل الطبية، حبث مستخرج من االنترنت، املوقع.14
مكتبة "حكم التشريح يف الشريعة اإلسالمية "ناصر مكارم الشريازي، حبوث فقهية مهمة الشيخ .15

www.rafed. Net/books/ fiqh:حبث مستخرج من االنترنت املوقعالفقه،

حمور أماين عبد القادر، الشريعة واإلخصاب الصناعي، مقال منشور على اإلنترنت موقع لواء الشريعة،.16
:املوقع31/8/2009: تاريخ االطالع2008-6-19: يخنوازل ومنازالت، بتار

http://www.shareah.com/index.php?/records/list/id/1
حبث مىت تبدأ احلياة،..اء الدين إبراهيم، نفخ الروح : أولكول هاسكول، الترمجة عن اإلنكليزية.17

-25:تاريخ اإلطالع2007)سبتمرب-يوليو (8: منشور على اإلنترنت، يف جملة  هرياما قزين، العدد
php.index/com.hiramagazine.www://http:، املوقع3-2008

:ث منشور على اإلنترنت، املوقعآية اهللا الشيخ حممد املؤمن، التشريح يف التعليم الطيب، حب
http://www.elminhaj.arg/magazines/feqh/tashrih/html

بكر بن عبد اهللا أبو زيد، أجهزة اإلنعاش وحقيقة الوفاة بني الفقهاء واألطباء، حبث منشور على .18
http://saaid.net/book :املوقع14/01/2011: االنترنت تاريخ االطالع

حبث منشور على االنترنت زيد، التشريح اجلثماين والنقل والتعويض اإلنساين، بكر بن عبد اهللا أبو.19
:               املوقع10/12/2011:موقع ملتقى البحث العلمي، تاريخ االطالع

http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=867

http://:@www.islammemo.cc/default.aspx
http://:@www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
http://:@www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx
http://:@www.shareah.com/index.php?/records/list/id/1
http://:@www.hiramagazine.com/index.php
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مها الشرعي، حبث منشور على بكر بن عبد اهللا أبو زيد، طرق اإلجناب يف الطب احلديث وحك.20
http://saaid.net/book/10/3148.doc: اإلنترنت، تاريخ اإلطالع 

بلحاج العريب، األحكام الشرعية للمتوىف يف الفقه اإلسالمي،  حبث منشور يف جملة البحوث الفقهية .21
: وقعامل24/11/2011: تاريخ اإلطالع: ، ومنشور على االنترنت11، السنة 42املعاصرة، العدد 

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?
سويس إنفو، محاية اجلنني،  مشروع قانون جديد ملنع أي تالعب باجلنني، سواء -جورج انضوين .22

-4-13: ، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع)Keystone(بسبب جنسه أو وضعه الصحي
http. Swiss info.org/ ara/ index.html:املوقع2008

حسان مشسي باشا، جتارب عالجية بال أخالق، حبث منشور على اإلنترنت يف جملة العريب، العدد .23
2009-7-18: على موقع الدكتور حسان مشسي باشا، تاريخ اإلطالع2007فرباير 1يف 579

http://www.drchamsipasha.com/ar/index.php: املوقع

حسني حممد مليباري، حنو تعريف املوت يف املفهوم الطيب والشرعي، حبث مستخرج من اإلنترنت، .24
:تاريخ اإلطالع /http//www. Islamset.com:املوقع2005أوت 25: 

arabic/abioethics/deoth/not word. Molaare.doc
، التشريح من منظور الفقه والطب، حبث منشور يف جملة محيد رضا شاكرين، ترمجة علي البغدادي.25

هـ،  مستخرج من 1417السنة الرابعة، حمرم احلرام، مجادى األخري14و13الفكر اإلسالمي، العددان 
http:// alshia. Com/ html/ara books/ magazine alfikr/20:االنترنت، املوقع

alaislami/13109html.
" احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه" رلني، دليل دراسيديفيد أملييدا، روبرت ب.26

-5-1:، دليل منشور على اإلنترنت تاريخ اإلطالع2002مركز حقوق اإلنسان جبامعة منيسوتا، 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic:، املوقع2008

وح بعد ستة أسابيع من عمر اجلنني،  زغلول  النجار، من اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية، نفخ الر.27
:املوقع2008-3-25: حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع

http://www.ahram.org.eg/archive/2003/11/5/RAMA4.HTM
لسعودية، كيف يعمل العقل حتت تأثري التنومي زهري بن حسن خشيم، معاجل بالتنومي املغناطيسي با.28

:املوقع2008-3-18: ؟ حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ االطالع-اإلحيائي-املغناطيسي
http://www.almarsaa.net

أداة يسرية التناول . احللقة الرابعة،  اللقاح.. زينب الشمري، من أجل وعي صحي يدفع عنا املخاطر .29
- 26: اطر مجة، حبث منشور على اإلنترنت على موقع بنت الرافدين، تاريخ اإلطالعتبعد عن أطفالنا خم

http//: www- brob.org: املوقع6-2008

http://:@www.drchamsipasha.com/ar/index.php
http://:@www.ahram.org.eg/archive/2003/11/5/RAMA4.HTM
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مسر األشقر، املركز القانوين للميت دماغياً، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ .30
http://www.nashiri.net: املوقع"  ناشري" النشر اإللكتروين 23/1/2011:اإلطالع

تاريخ 1:صAalulbaytصحة الطفل، حبث منشور على اإلنترنت على مركز األخبار العاملي، .31
.www. http\\: al- shia. Info :املوقع2008-6-26اإلطالع 

طارق صالح الدين حممد، تشريح اجلثث اآلدمية، حبث منشور يف جملة الصحة،  جملة تصدر عن وزارة .32
:، مستخرج من االنترنت، املوقع"26ة، قطر،  العدد محد الطبيومؤسسة ،الصحة العامة

http://www.hmc.org.ga/hmc/health/26th/cover. Html
تصحيح أو تأكيد اجلنس أم ماذا؟، حبث منشور يف اإلنترنت على موقع -طه عبد الناصر، تغيري اجلنس.33

: تاريخ اإلطالعEgyptian Medical Syndicateالنقابة العامة ألطباء مصر،
http://www.ems.org.eg/site_map.htm :املوقع12/12/2009

عائشة سعيد، جرمية اإلجهاض بني الشريعة والقانون، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع .34
http://aichasa3id.maktoobblog.com/764848:املوقع25-3-2008

-25: عبد اجلواد الصاوي، أطوار اجلنني ونفخ الروح، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع.35
http://themano.maktoobblog.com/527198:املوقع3-2008

على اإلنترنت، تاريخ عبد احلطاب، الوثيقة اإلسالمية ألخالقيات الطب والصحة، حبث منشور.36
:املوقع2008-4-17:اإلطالع

http://www.islamset.com/arabic/alwseka/word/Abdul%20Hattab.doc
" أون الين نت عبد الفتاح إدريس، موت الدماغ من منظور إسالمي فتوى منشورة على إسالم.37

:املوقع. 10/11/2004تاريخ الفتوى" اسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون
www.islamonline.net.fatawa

: عبد اهللا حسن باسالمة، مصري األجنة يف البنوك، حبث منشور على االنترنت، تاريخ اإلطالع.38
:، املوقع30/11/2011

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm
عبد املنعم حسب اهللا، اإلسالم والطب ونقل األعضاء، مقاالت نشرا اجلمعية العربية ألمراض وزرع .39

/ASNRT.arg. articl.arasp.http: الكلى مستخرج من اإلنترنت املوقع

تاريخ: فوزي بن عمران، األخالق الطبية، نظرات يف الطب الشرعي، حبث منشور على اإلنترنت.40
:املوقع2009-7-21:اإلطالع

http://www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid
http: فيصل عبد الرحيم شاهني، تعريف املوت، حبث مستخرج من اإلنترنت املوقع.41

www.islamset conu arabic/abioelhics/ aieath/ moot/ fesal.

http://:@aichasa3id.maktoobblog.com/764848
http://:@themano.maktoobblog.com/527198
http://:@www.islamset.com/arabic/alwseka/word/Abdul%20Hattab.doc
http://:@www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid=27
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4/22/2002: تاريخ الفتوى311: فيصل مولوي، حكم عمليات تغيري اجلنس، رقم الفتوى.42

: املوقع22/2/2010: منشورة على موقع مساحة الشيخ فيصل املولوي، تاريخ اإلطالع
http://www.mawlawi.net/default.asp

إلجهاض بني الشريعة اإلسالمية والتشريعات الغربية، مقال مستخرج من حمسن عبد املقصود، ا.43
http--www.shareah.com-index.php: املوقع2009-02-24: اإلنترنت، تاريخ اإلطالع

بني موقف الطب ورأي الدين، حبث منشور يف اإلنترنت على موقع ...حممد املهدي، التحول اجلنسي.44
: املوقع12/12/2009:إسالم أون الين، تاريخ اإلطالع

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
حممد برادة غزيول، اإلخصاب االصطناعي من منظور إسالمي، حبث نشور على اإلنترنت، تاريخ .45

http://membres.lycos.fr/berradarz/m3.htm:اإلطالع

ر املترتبة عنها، حبث مستخرج من حممد بن حممد املختار الشنقيطي، أحكام اجلراحة الطبية واآلثا.46
www.saaid.net.Dotal/zugail.html:ما حكم شراء امليت وتشرحيه للعلم؟ املوقع: اإلنترنت بعنوان

حممد علي البار، لوثة حتويل اجلنس، حبث منشور على اإلنترنت على موقع الدكتور حممد البار، تاريخ .47
http://www.khayma.com/maalbar :املوقع12/12/2009:اإلطالع

تعريفه وعالماته وتشخيصه، حبث منشور ....املوت.....حممد علي البار، موت القلب وموت الدماغ.48
: مستخرج من اإلنترنت املوقع15يف جملة اإلعجاز العلمي اليت تصدرها رابطة العامل اإلسالمي، العدد 

http // www. nooran .arg /95.htm
:ح بني اللغة والطب، الكويت، حبث منشور على االنترنيت، املوقعحممد عيسى صاحلية، التشري.49

http://www.Islam set. Com/ arabic/ aislam/civil/ turath/tashrih/aysa.
http:حممد كرمي، أثر الطب اإلسالمي يف علوم التشريح، حبث مستخرج من األنثرنت، املوقع.50

Islamset,com/arabic/aislam/civil/turat/tashrih/karem ht
اسألوا أهل " حممود شلتوت، التلقيح االصطناعي، فتوى منشورة على إسالم أون الين، بنك الفتاوى .51

:املوقع. 31/8/2009: تاريخ اإلطالع29/6/2006: ، بتاريخ"الذكر أن كنتم ال تعلمون
-4-19مصطفى الزرقا، حكم التلقيح االصطناعي، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع .52

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml :املوقع2008

حبث منشور ) تعريف الصحة( املدخل إىل الطب املندمج، الدرس الرابع )  دروس( منصف املرزوقي، .53
http//www.Moncef Marzouki.net: املوقع2008-4-19:على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع
/IMG/ doc.madkhal2 .doc.

يف 235نادر شافـي، الطبيب بني الرسالة واملساءلة، حبث منشور على جملة اجليش اللبنانية، العدد.54
2008-4-17:منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع

http://www.lebarmy.gov.lb/PrintArticle.asp?id=6814:املوقع

http://:@www.lebarmy.gov.lb/PrintArticle.asp?id=6814
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حكمه، حبث منشور على اإلنترنت، -دوافعه-حقيقته-نايف بن عمار آل وقيان، استئجار الرحم.55
http://faculty.ksu.edu.sa/26616:املوقع31/8/2009: تاريخ اإلطالع

2008-3-16نبيل خليل، علم النفس واألعصاب، حبث منشور على اإلنترنت، تاريخ اإلطالع .56

http://www.nabilkhalil.org/nabil.html:املوقع

نزار حممد عثمان، سيداو يف امليزان، حبث منشور على اإلنترنت على شبكة املشكاة اإلسالمية، تاريخ .57
http://meshkat.net/new/home.php :املوقع2008-4-14: اإلطالع

نني يف اإلسالم، حبث منشور يف موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن نظمي خليل أبو العطا، حقوق اجل.58
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php:املوقع2008-4-1: والسنة، تاريخ اإلطالع

، حبث مستخرج من اإلنترنت، تاريخ هاين بن عبد اهللا اجلبري، األخطاء الطبية يف ميزان القضاء.59
http://majles.alukah.net/showthread.php: :، املوقع2009-3-3:اإلطالع

القوانني واألوامر واملراسيم : ساًخام
I.واألوامرالقوانني

هـ 1389ذي احلجة عام 1653املؤرخ يف 20-70قانون احلالة املدنية اجلزائري مبوجب األمر رقم .1
.املتعلق بقانون احلالة املدنية19/02/1970املوافق 

املتضمن القانون 1975سبتمرب سنة 26املوافق 1395رمضان عام 20املؤرخ يف 58-75األمر .2
.املدين اجلزائري املعدل واملتمم

املتعلق باجلنازات، 1975ديسمرب 15املوافق 1395ذي احلجة 12املؤرخ يف 78-75األمر رقم .3
.1975لسنة 103مهورية اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية للج

املتعلق بدفن 1975ديسمرب 15املوافق 1395املؤرخ يف ذي احلجة 79-75األمر رقم .4
.1975لسنة 103املوتى،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

ؤرخ يف امل98/05واملعدل واملتمم بالقانون رقم 23/10/1976املؤرخ يف 80-76األمر رقم .5
.املتضمن القانون البحري اجلزائري25/06/1998

املتعلق حبماية 1405مجادى األول عام املوافق لـ 1985فرباير 16املؤرخ يف 05-85القانون رقم .6
.املعدل واملتمم. 1985سنة 08الصحة وترقيتها، اجلريدة الرمسية العدد 

املعدل 2004نوفمرب سنة 10ملوافق لـ ا1425رمضان عام 27املؤرخ قي 15-04القانون رقم .7
.2004لسنة 71املتضمن قانون العقوبات اجلزائري، أجلريدة الرمسية رقم 156-66لألمر رقم 

الصادر يف 84/11املعدل و املتمم للقانون رقم 2005يوليو 27املؤرخ يف 02-05األمر .8
.املتضمن قانون األسرة اجلزائري11/6/1984

http://:@www.nabilkhalil.org/nabil.html
http://:@www.55a.net/firas/arabic/index.php
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، يتضمن 2005فرباير 6هـ املوافق 1425ذي احلجة عام 27مؤرخ يف 04-05القانون رقم .1
.1990قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساجني، منشورات وزارة العدل، اجلزائر 

يعدل ويتمم 2009فرباير سنة 25املوافق 1430صفر عام 29املؤرخ يف 01-09قانون رقم .2
املتضمن قانون 1966يونيو سنة 8املوافق 1386ام صفر ع18املؤرخ يف 156-66األمر رقم 

.2009مارس 8الصادرة بتاريخ 15العقوبات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
II. املراسيم

، يتضمن 10/02/1972هـ املوافق 1391ذي احلجة عام 25املؤرخ يف 02-72املرسوم رقم .1
.1990ني، منشورات وزارة العدل، اجلزائر قانون تنظيم السجون وإعادة تربية املساج

يتضمن 1975ديسمرب 15املوافق 1395ذي احلجة عام 12املؤرخ يف 152-75املرسوم رقم .2
حتديد قواعد حفظ الصحة فيما خيص الدفن ونقل اجلثث وإخراج املوتى من القبور وإعادة دفنها، اجلريدة 

.1975لسنة103الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
يتعلق بالتلقيح اإلجباري،    1969يونيو   18املوافق   1389ربيع الثاين    2املؤرخ يف    88-69املرسوم  .3

1969لسنة 53اجلريدة الرمسية العدد 

يتـضمن  1992يوليو سنة    6املوافق   1413حمرم عام   5املؤرخ يف    276-92املرسوم التنفيذي رقم    .4
.مدونة أخالقيات الطب

IV.بيةقوانني الدول العر
يف شأن 1962لسنة 103قانون تنظيم بنوك العيون، قرار رئيس اجلمهورية العربية املتحدة بالقانون رقم .1

.إعادة تنظيم بنوك العيون
يف شأن إعادة 1962لسنة 103بالالئحة التنفيذية للقانون رقم 1963لسنة 654قرار وزاري رقم .2

.تنظيم بنوك العيون
بالالئحة 1963لسنة 654بتعديل املادة التاسعة من القرار رقم 1964لسنة 760قرار وزاري رقم .3

.يف شأن إعادة تنظيم بنوك العيون1962لسنة 103التنفيذية للقانون رقم 
يف ) مكرر9( اجلريدة الرمسية العدد 2010لسنة 5قانون تنظيم زرع األعضاء البشرية رقم .4

12/3/2010.
يتعلق بأخذ األعضاء البشرية 1991مارس25مؤرخ يف 1991لسنة 22القانون التونسي عدد .5

.1/8/1991املؤرخ يف 1048مث صدر قرار من وزير الصحة احملدد لتعريف املوت بالرقم . وزرعها
املتعلق بأخذ األعضاء البشرية حلاجات طبية 16/09/1983يف 109املرسوم اإلشتراعي اللبناين رقم .6

وعلمية
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يف 109لتطبيق أحكام املرسوم اإلشتراعي رقم 20/01/1984يف 1442املرسوم اإلشتراعي رقم .7
.املتعلق بأخذ األعضاء البشرية حلاجات طبية وعلمية16/09/1983

) 1999أوت 25(1420من مجادى األوىل 13يف 1.99.208رقم ) ظهري شريف ( القانون املغريب .8
.سجة البشرية وأخذها وزرعهااملتعلق بالتربع باألعضاء واألن16.98بتنفيذ القانون رقم 

واملوافق 29/01/1981دليل إجراءات زراعة األعضاء السعودي مبوجب قرار من وزير الصحة يف .9
.هـ18/106/1414

.املتعلق بنقل وغرس أعضاء اإلنسان23/8/1972بتاريخ 31القانون السوري رقم .10

V. القوانني األجنبية
1. Human Organ Transplants Act 27 th July 1989, Web-http// www. Organet. Co. Uk/ body/

Hot. See also, International Digest of Health Legislation( IDHL) 1989.

2. Human Tissue Act 27th July 1961Web: http// www. Orgonet. Co. Uk/ body/ hot.

3. Loi n° 76, 1181, Du 22 Décembre 1976 Relative aux Prélèvements d’organes (J.O.R.F 23
Décembre 1976)- Gazette du Palais –No (1) Janvier- Février, 1977, Législation – p.31.

4. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits
du  corps  humain,  à  l'assistance  médicale  à  la  procréation  et  au  diagnostic  prénatal.  J.
O.R.F 30 juillet 1994.

5. The National Organ Transplant Act ( Public Law N° 98-507) 19 October 1984( US code
congressional and Administrative News, December, 1984, N° 10 ? pp 2339-2348) ,
International Digest of Heaith Legislation (IDHL) 1985-36(3) p.604.

6. Human Cloaning Prohibition Act. 2001( An Act to amend title 18, United States Code, to
prohibit human cloaning), HR 2505 EH, 107th congress, 1st Session, H.R. 2505, In july
31, 2001, Web: http: // thomas. 10c. gov/cgi- bin/query.

7. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
Adoptée par la Conférence Diplomatique pour l'élaboration de Conventions
internationales destinées à protéger les victimes de la guerre, réunie à Genève du 21avril
au 12 août 1949.

8. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).

9. Décret du 31 décembre 1941 - Inhumation et sépulture -Hygiène et santé publique -
Décret codifiant les textes relatifs aux opérations d’inhumation, d’exhumation,
d’incinération et de transport de corps. J.O. 27 janvier 1942.
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فهـرس املوضوعـات

كلمة شكر 

1......................................................................................مقدمة

اق احلماية اجلنائية جلسم اإلنسانأثر التطور الطبـي على نط: الباب األول

8.....................................املبادئ العامة للحماية اجلنائية جلسم اإلنسان   :الفصل األول

9.............................................مفهوم احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان :املبحث األول

10.................................................مفهوم جسم اإلنسان :املطلب األول 

11.....................................أبعـاد الطبيـعة البشـرية: الفرع األول

14.................................م اإلنسان  اجلوانب املكونة جلس:الفرع الثاين 

40.........................)اجلانب الروحي ( بداية وجود جسم اإلنسان  :املطلب الثانـي 

40...................................حلظـة الوجـود اإلنسانـي:الفرع األول

55.........مدى استجابة هذه اآلراء للحماية اجلنائية جلسم اإلنسان : الفرع الثانـي

59.................................................احلـق يف سالمة اجلـسم : املبحث الثانـي

60..........................................مة اجلسممفهوم احلق يف سال : املطلب األول 

60...........................تعريف احلق يف سالمة اجلسم يف الطب   : الفرع األول

62.......................تعريف احلق يف سالمة اجلسم يف القانون  : الفرع الثانـي

66.........................................طبيعة احلق يف سالمة اجلسم : املطلب الثانـي 

67............................الطابع الفردي للحق يف سالمة اجلسم   : الفرع األول

77....................مة اجلسم الطـابع االجتماعي للحق يف سال : الفرع الثانـي

90..................................................مشـروعية التدخل الطـيب :املبحث الثالث

91...........................إباحة بعض أفعال االعتداء على جسم اإلنسان   :املطلب األول 

91............................................سند استعمال احلق  :الفـرع األول

93...........................................شروط استعمال احلق  : الفرع الثاين
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95..حلق كتطبيق الستعمال ا إباحة األعمال الطبية واجلراحية على جسم اإلنسان    :املطلب الثاين 

97.....................................أساس إباحة األعمال الطبية  : الفرع األول

99...............القواعد العامة اليت حتكم األعمال الطبية واجلراحية    : الفرع الثانـي

110....................................مدى التــزام الطبـيب: الفرع الثالث

114....أثر الطب احلديث على القواعـد العامة اليت حتكم األعمال الطـبية     :املطلب الثالث 

115....................................التجــربة الطبية تعريف  : الفرع األول

116.................................مشـروعية التجارب الطبية: الفرع الثانـي

122.......وأثره على نطاق احلماية اجلنائية   التدخل الطيب احلديث على جسم اإلنسان     : الفصل الثاين

122..وأثره على نطاق احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان نقل األعضاء من األحياء وزعها  : املبحث األول

123.........................مفهوم نقل األعضاء من جسم اإلنسان وزعها  :املطلب األول 

124.............متييز نقل األعضاء عن غريه من املصطلحات املشاة     : الفرع األول

126................تعريف نقل األعضاء من جسم اإلنسان وزعها  : الفرع الثانـي

127املشاكل القانونية اليت تثريها عملية نقل األعضاء بني األحياء وزعها  : الفرع الثالث

130.........................مشروعية نقل األعضاء من األحياء وزرعها: ب الثانـي املطل

130............مشروعية نقل األعضاء من األحياء وزعها يف القانون : الفرع األول

139...مشروعية نقل األعضاء من األحياء وزعها يف الفقه اإلسالمي: الفرع الثانـي

144.......ة جنائيةشروط نقل وزع األعضاء من األحياء وما توفره من محاي : املطلب الثالث 

144...................شرط الرضــاء وما يوفره من محاية جنائية :الفرع األول

159.....شــرط انعدام املقابل املـايل وما يوفره من محاية جنائية   : الفرع الثانـي

172............التخصص الطيب واهليكلي وما يوفره من محاية جنائية   : الفرع الثالث

178...........ق احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان التلقيح االصطناعي وأثره على نطا   : املبحث الثانـي

180...........................................مفهوم التلقيح االصطناعي  : املطلب األول 

180....................................تعريف التلقيح االصطناعي   : الفرع األول

182.............................أنواع التلقيــح االصطـناعي:الفـرع الثاين
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188.........................................مشروعية التلقيح االصطناعي  : ملطلب الثاين ا

189.............ضاء والقانون  مشروعية التلقـيح االصطناعي يف الق : الفرع األول

195..................مشروعية التلقيح االصطناعي يف الفقه اإلسالمي  :الفرع الثاين

207..................شروط التلقيح االصطناعي وما توفره من محاية جنائية  :املطلب الثالث 

207..........شرط وجود العالقة الشرعية وما يوفره من محاية جنائية  : الفرع األول

210......وما يوفره من محاية جنائية شرط رضا الزوجني أثناء احلياة:الفرع الثانـي

وما شرط أن ال يكون هناك جمال لالختالط األنساب:لفرع الثالثا

215.......................................يوفره من محاية جنائية 

218........................................شرط الغرض العالجي   : الفرع الرابع 

220...................تغيري اجلنس وأثره على نطاق احلماية اجلنائية جلسم اإلنسان  : املبحث الثالث

221...........................................مفهـوم تغـيري اجلـنس:لاملطلب األو 

221......................................تعـريف تغـيري اجلنس: لفرع األولا

224............متييز تغيري اجلنس عن بعض مظاهر االحنراف اجلنسي   :الفرع الثانـي

227.............................ما يثريه تغيري اجلنس من مشاكل قانونية:املطلب الثانـي 

227...............ما يثريه تغيري اجلنس من مشاكل يف املسائل املدنية   : الفرع األول

230............ما يثريه تغيري اجلنس من مشاكل يف املسائل اجلنائية : فرع الثانـيال

231........................................مشروعية تغـيري اجلــنس: املطلب الثالث 

233...................مشروعية التدخل الطيب اجلراحي لتغيري اجلنس     : الفرع األول

240.............عدم مشروعية التدخل الطيب اجلراحي لتغيري اجلنس    :الفرع الثانـي

264............البشري وأثره على نطاق احلماية اجلنائية للجسم البشري االستنساخ:  املبحث الرابع 

264.................................................مفهوم االستنساخ : املطلب األول 

264...........................................تعريف االستنساخ  : الفرع األول

272..........................................أنواع االستنساخ : الفرع الثانـي

282......................................مشروعية االستنساخ البشري:املطلب الثانـي 
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283........................مشروعية االستنساخ يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول

290.............................مشروعية االستنساخ يف القانون: الفرع الثانـي

297.............................املسؤولية اجلنائية عن االستنساخ البشري: املطلب الثالث 

نأثر التطور الطبـي على نطاق احلماية اجلنائية جلثـة اإلنسا:البـاب الثانـي

300....................................مفهـوم احلمـاية اجلنائـية جلثة اإلنسان: الفصل األول

301.................................قصـود باحلماية اجلنـائية جلثة اإلنسـانامل : املبحث األول

301.........................................املقصود باجلثة حمل احلماية   : املطلب األول 

301..................................التعريف اللغوي جلثة اإلنسان  : الفرع األول

303...........................التعريف االصطالحي جلثة اإلنسان : الفرع الثانـي

305......................................مشـول اجلثة باحلمـاية اجلنائية: املطلب الثاين 

306...............................ثة اإلنسان يف القانون  حصانة ج: الفرع األول

314..............................حصانة اجلثة يف الفقه اإلسالمي: الفرع الثانـي

320........املواجهة اجلنائية ملخالفة احلظر القانوين ملبدأ حصانة جثة اإلنسان   : املطلب الثالث 

320................حمل احلماية اجلنائية يف االعتداء على جثة اإلنسان    : الفرع األول

323......................لواقعة على جثة اإلنسان تصنيف اجلرمية ا : الفرع الثانـي

344........................................تعريف املوت وحتديد حلظة حدوثه  : املبحث الثانـي

345................................................تعـريف املــوت : املطلب األول 

346.......................................التعريف اللغوي للموت  : الفرع األول

348..........................التعريف االصطالحي الطيب للموت  : الفرع الثانـي

350................التعريف االصطالحي للموت يف الفقه االسالمي  : الفرع الثالث

353........................التعريف االصطالحي القانونـي للموت  : لفرع الرابع ا

354........................................حتديد حلظة حدوث املوت :املطلب الثانـي 

356.......................................أمهية حتديد حلظة املوت : الفرع األول

359....................................معايري حتديد حلظة املوت: الفرع الثانـي
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376..............................حتديد حلظة املوت يف الفقه اإلسالمي والقانون   :املبحث الثالث 

377.................................حتديد حلظة املوت يف الفقه اإلسالمي  : املطلب األول 

378.......................معيار املوت لدى علماء الشريعة القدامى  : الفرع األول

380.....................معيار املوت لدى علماء الشريعة املعاصرين : الفرع الثاين 

388........................................حتديد حلظة املوت يف القانون  : املطلب الثاين 

389.....................مدى مالءمة التحديد القانوين للحظة املوت   : الفرع األول

391.....حتديد حلظة املوت يف التشريعات املقارنة والقانون اجلزائري : الفرع الثـاين

398...............................اإلثبـات القانونــي للموت: الفرع الثالث

403.التدخـل الطـيب احلديث على جثة اإلنسان  وأثره على نطاق احلماية اجلنائية    : الثانـيالفصل 

404...................احلماية اجلنائية جلثة اإلنسان التشريح الطيب وأثره على نطاق     : املبحث األول

405..........................................مفهوم تشريح جثة اإلنسان : املطلب األول 

405.....................................تعــريف التشــريح: الفرع األول

407....................................أنــواع التشــريح: الفرع الثانـي

410......................مشروعية التشريح يف الفقه اإلسالمي والقانون  : املطلب الثانـي 

410..........................مي  مشروعية التشريح يف الفقه اإلسال : الفرع األول

424..................................مشروعية التشريح يف القانون : الفرع الثاين

433................شروط تشريح جثة اإلنسان وما توفره من محاية جنائية : املطلب الثالث 

شروط تشريح جثة اإلنسان يف الفقه اإلسالمي:الفرع األول

434...................................وما توفره من محاية جنائية 

ن يف القانون وما توفرهشروط تشريح جثة اإلنسا: الفرع الثانـي

441.............................................من محاية جنائية 

458....نقـل األعضــاء مـن جثـة اإلنسان وأثره على نطاق احلماية اجلنائية : املبحث الثانـي

459................................مفهوم نقل األعضاء من جثة اإلنسان  :  املطلب األول 

459...................تعريف نقل األعضاء من جثة اإلنسان ومميزاته   : الفرع األول
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461املشاكل القانونية اليت تثريها عمليات نقل األعضاء من جثة اإلنسان  : فرع الثاينال

463...............................مشروعية نقل األعضاء من جثة اإلنسان : املطلب الثاين 

463............مشروعية نقل األعضاء من جثة اإلنسان يف القانون : الفـرع األول

470........اإلسالميمشروعية نقل األعضاء من جثة اإلنسان يف الفقه  : الفرع الثاين

477.......شروط نقل األعضاء من جثة اإلنسان وما توفره من محاية جنائية  : املطلب الثالث 

478...................اإلذن باالستئصال وما يوفره من محاية جنائية  : الفرع األول

492..............التحقق من موت املتربع وما يوفره من محاية جنائية  : الفرع الثاين

494..................ه من محاية جنائية شرط جمانية التربع وما يوفر: الفرع الثالث

505...................................إجراء التجارب الطبية على األجنة اهضة  : املبحث الثالث

507................................اجلنني اهض كمحل للتجارب الطبية  : املطلب األول 

507.......................................معـــىن اجلــنني: الفرع األول

512.......................................إجــهاض اجلــنني:الفرع الثاين

527.......................ةمشروعية إجراء التجارب على األجنة اهض : املطلب الثانـي 

527.......مشروعية التجارب على األجنة اهضة يف الفقه اإلسالمي : الفرع األول

536.......مشروعية إجراء التجارب على األجنة اهضة يف القانون : الفرع الثانـي

541..شروط إجراء التجارب على األجنة اهضة وما توفره من محاية جنائية   : املطلب الثالث 

542.........................يوفره من محاية جنائية شرط الرضا وما : الفرع األول

545شرط املصدر املشروع لألجنة اهضة وما يوفره من محاية جنائية  : الفرع الثانـي

550..............................شرط الغاية العالجية أو التجريبية : الفرع الثالث

551..................................شرط حتقيق مصلحة مشروعة  : الفرع الرابع 
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:ملخص
شهد املنتصف الثاين من القرن العشرين طفرة هائلة يف جمال التقنيات احلديثة، فتوسعت معارف اإلنسان واكتشافاته يف حل ألغاز الكون 

اجلسدي اإلنساين بوصفه مركز التنظيم وأسراره وقوانينه، وأخطر ااالت اليت اكتسحها اإلنسان وأخضعها لبحثه وجتاربه ما تعلق منها بالكيان
االجتماعي وغايته، ومع تقدم العلوم الطبية جعلت موضوع هذه األفكار مادة للبحث املتجدد فاقترب اجلسم من مشرط اجلراح تتقاذفه أيادي 

بية عمليات نقل األعضاء وزرعها، ومن أمثلة هذه التدخالت الط. األطباء تارة حتت مقتضيات العالج وتارة أخرى حتت مقتضيات البحث العلمي
وغريها، ... التلقيح االصطناعي، وتغيري اجلنس، وعمليات االستنساخ، وتشريح اجلثث ألغراض جنائية أو علمية، والتجارب على األجنة اهضة

ثة األشد خطورة على كيان اإلنسان فاحتار املشرع اجلنائي يف التعامل معها، ومن مث تعترب هذه الدراسة حماولة حلصر التدخالت الطبية احلدي
وحرمته، وأعظمها أثراً يف اضطراب النصوص القانونية مبجافاا للقواعد الثابتة يف إطار التعامل مع اجلسم البشري، ويعاجل املوضوع إشكالية أثر 

.التطورات الطبية احلديثة على نطاق محاية اجلسم بالبشري يف القانون اجلنائي
:ةالكلمات املفتاحي

.التجارب الطبية–زراعة األعضاء –التلقيح االصطناعي –احلماية اجلنائية –التطور الطيب –اجلسم البشري -
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Résumé
La deuxième moitie du XXe siècle a rencontré un boom dans le domaine des technologies modernes, ce qui a
permet à l'être humain d'élargir ces connaissances et ces découvertes dans la résolution des énigmes de l'univers
et la mise en évidences de ces lois. Pamir ces domaines de recherche et de développement on trouve les
expériences et les recherches réalisées sur le corps humain étant considéré comme l'unité fonctionnelle
fondamentale de la société.
Avec le développement de la recherche scientifique notamment dans le domaine médicale il est devenu possible
de traiter des cas qui nécessite même un greffe d'organe, ou même le traitement de la fertilité et la sélection
génétique via l'insémination artificielle, le clonage et la transgénèse. Outres ces techniques de recherche on
trouve l'autopsie du corps humain que le législateur a trouvé des difficultés de la mettre dans un cadre juridique
claire. La présente étude a pour objectif de mettre en éclaircissement, du point de vue législatif, les principales
interventions réalisées sur l'être humain qui touche sa vie privée et sa dignité.
Mot clé:
Corps humain- développement médicale – insémination artificielle – greffe d'organe –  expérience médicale.
__________________________________________________________________

Summary
The second half of the twentieth century has registered a boom in the field of modern technology, which has
permit to human to broaden knowledge and discovery in the resolution of the enigmas of the universe and his
laws. Among these areas of research and development, we find the experiences and research that has been done
on the human body being the fundamental unit of society.
With the development of scientific research, particularly in the medical field, it has become possible to treat
cases that need organ transplant, or even the treatment of fertility and genetic selection via artificial
insemination, cloning and transgenesis. Wineskins these research techniques are found autopsy of the human
body that the legislature has found a huge difficult to put it  a clear juridical context .the aim of the present study
is to highlight, in legislative context, the main interventions realized on the human body which touches his
private life and dignity.
Key words:
- Human body – medical development – artificial insemination – organ transplantation – medical fields




