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«حزب الله»
يقود المافيا الدولية
لإلتجار باألعضاء

الحزب يتزعم عصابات تتاجر
في األعضاء البشرية عبر القارات
من الصين إلى أمريكا الجنوبية



40

<< ارتكب «حزب الله» اللبناني
ك��ل ال��ج��رائ��م ال��ت��ي يمكن ّ
تخيلها
ف��ي ح��ق مواطني س��وري��ا وال��ع��راق
واليمن ،وعلى رأسها جريمة اإلتجار
باألعضاء البشرية ملواطني هذه
ال���دول ،حيث يقود ال��ح��زب املافيا
الدولية العاملة في ه��ذا النشاط
اإلجرامي عبر القارات على نطاق
واسع ،من الصني إلى أمريكا الجنوبية.
وذكر تقرير أعده «املركز الوطني
السوري» في نهاية العام املاضي أن
«حزب الله» هو أحد أهم األطراف
امل��ت��ورط��ة ف��ي اإلت��ج��ار باألعضاء
البشرية الخاصة بشهداء املعارك
الدائرة في البالد بال انقطاع منذ
عام  2011حتى اآلن ،وذلك في إطار
بحث الحزب عن أي مصادر لتمويل
عملياته العسكرية في سوريا.
وأك��د التقرير أن «ح��زب الله»
ي��ت��زع��م وي��دي��ر ش��ب��ك��ات اإلت��ج��ار
باألعضاء في سوريا ،التي تضم أيضا
أعضاء في تنظيم «داع��ش» ،وهذه
الشبكات تمارس نشاطها علنا ،نظرا
لـ«توفر» آالف الجثث الناتجة عن
الحرب األهلية السورية ،فضال عن
مشاركة الحزب في تجارة األعضاء
املزدهرة في اليمن أيضا ،وهو أمر لم
ينفه الحزب علنا.
ومن املحزن أن أسواق بيع أعضاء
السوريني كـ«قطع غيار بشرية»
مفتوحة وامل��س��اوم��ات ت��ج��رى سرًا
وعلنًا ،بينما تصم املنظمات الدولية
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آذان��ه��ا وت��غ��ل��ق عيونها ع��ن ه��ذه
الجريمة البشعة.
وهناك عصابات يديرها الحزب
ف��ي س��وري��ا تتعامل م��ع عصابات
عربية ودولية للمتاجرة باألعضاء،
التي يتم نقلها في برادات خاصة من
سوريا إلى بعض ال��دول األوروبية
واآلس��ي��وي��ة .كما ازده����رت تجارة
األع��ض��اء البشرية ف��ي كردستان،
خاصة بني النازحني إلى اإلقليم،
وتنتشر في مناطق عراقية أخرى
مع املواجهات املسلحة واالنفجارات
املتتالية التي وقع على إثرها ضحايا
عدة ،ما أسهم في ازدهار تجارة بيع
األع��ض��اء م��ن خ�لال استفادة تلك
املافيات من الجثث املجهولة.
وف��ي خضم ال��ح��رب السورية،
أصبحت عملية الحصول على أعضاء
السوريني أسهل ،حيث تتم سرقة
األعضاء عبر مافيات منظمات طبية
وغير طبية تستهدف السوريني،
تحت إشراف مباشر من «حزب الله»
بدءًا من الكشف على الضحايا ،وهي
تستهدف األصحاء ،فأعضاء املرضى
غير م��رغ��وب فيها وتتم العملية
ع��ب��ر دول ع���دة ،وذل���ك ب���دءا من
الحصول على األعضاء وإرسالها عبر
«الترانزيت» إلى الدول التي ينبغي
الوصول إليها.

مسالخ بشرية
ف��ي ع��ام  2013ان��ت��ش��رت على
صفحات التواصل االجتماعي صور
ألطباء روس يعملون في سوريا ،حيث
تساءل النشطاء عن سر وجودهم
بكثرة في مناطق الصراع السوري،
وخصوصا في املناطق التي يقاتل
فيها «ح��زب الله» ،وتضمنت الصور
تجولهم داخل إحدى برادات املوتى
بمستشفى عسكري في دمشق.
وحسب ما أكدته ع��دة مصادر
س��وري��ة ،ف��إن��ه يحظر التكلم في
اإلت��ج��ار باألعضاء البشرية أم��ام
العامة ،لذلك صار ُيطلق عليها اسم
«الجريمة الصامتة» ،التي تحدث
بعيدًا عن املحاسبة واملراقبة .ولهذا
السبب ،أي كونها جريمة سرية،
تعاني املنظمات اإلغاثية من صعوبة
حصر الحاالت التي تعرضت لسرقة
أعضائها ،إال أن صحيفة «السفير»
اللبنانية ذكرت في أبريل  ،2014أن
جهات حقوقية قامت بتوثيق 18
ألف حالة تعرضت لسرقة أعضائها
في الشمال السوري وحده.
غير أن الرقم السابق ال ٌيمثل
إال النذر اليسير من الحقيقة التي
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قد تجعل من هذا األم��ر هو الوباء
األص��ع��ب التي تعرضت ل��ه سوريا
وشعبها على أيدي عصابات «حزب
الله» اإلجرامية انتشرت في ربوع
البالد من أجل هذا الغرض خصيصا.
وق����ال ن��اش��ط ف���ي امل��ع��ارض��ة
السورية ،رفض الكشف عن اسمه،
إن��ه «بعيدًا ع��ن املناطق امل��ح��ررة،
تحولت املشافي العسكرية الواقعة
في مناطق سيطرة النظام إل��ى ما
يشبه الدكان الذي يجد فيه تجار
األعضاء البشرية كل ما يحتاجونه
بأبخس األث��م��ان ،فالعرض كبير

عليها مافيا تجار األعضاء.
وفضال عن الشهداء من ضحايا
ال��ص��راع ال��س��وري ،أش��ارت التقارير
الرسمية لألمم املتحدة إلى أن عدد
الالجئني والنازحني خ��ارج سوريا
بلغ قرابة  4.3مليون الجئ ،ازدحم
أغلبهم في مخيمات الالجئني على
الحدود السورية التركية ،ولبنان
واألردن ،يعاني ُجلهم م��ن ن��درة
امل��وارد األساسية ،وارتفاع البطالة،
بل العيش في الطرقاتّ ،
مما كان
سببًا قويًا للتفكير في بيع أعضائهم
للحصول على املال ،وهو األمر الذي
يستغله مجرمو «حزب الله» الذين


عصابات مرتبطة بالحزب
تبيع الكلية مقابل  5آالف دوالر
لتباع بـ 90ألفا في السوق الدولية


ومتوافر ومتجدد ،وهو ما يدفع جهات
خارجية منها حزب الله اللبناني
إلى املشاركة في هذه التجارة ،ففي
كل يوم يتم تزويد املشافي بأعداد
كبيرة م��ن املصابني نظرًا التخاذ
املعارك على األرض منحى أعنف».
وال يغيب عن أذهاننا املعتقلني
داخل أجهزة نظام األسد ،فاألمر لم
يستثنيهم ،وغالبية جثامني ضحايا
التعذيب التي تم تسليمهم لذويهم،
ُ
لوحظ عليها وجود شق في الصدر
بطريقة وحشية ت��دل على عبث
بأجساد نهشها التعذيب ،ثم أجهزت
ٍ

يعملون كوسطاء في هذه التجارة
غير املشروعة.

«قطع غيار» بشرية
م��ا يميز ال��وض��ع ال��س��وري ،هو
وقوف عدة جهات وراء جرائم تجارة
األعضاء البشرية بالسوريني ،فقد
كشفت معلومات عن وقوف النظام
ال��س��وري وراء عمليات بيع أعضاء
ملعتقلني معارضني كـ«قطع غيار
بشرية».

وقال ناشطون حقوقيون سوريون
إن «سياسة بيع األعضاء البشرية هي
السبب الرئيسي وراء عمليات القتل
املمنهج الذي يتعرض لها املعتقلون
لدى النظام ،حيث يتم تسليم الجثث
إلى «املتعهدين» املرتبطني بالحزب
اللبناني م��ن أج��ل تصديرها إلى
الخارج.
وي���ش���ارك ب��ع��ض األط���ب���اء في
مستشفيات واق��ع��ة تحت سيطرة
النظام في بيع األعضاء البشرية
للمعتقلني أو الشهداء ،وك��ان هؤالء
ع��ل��ى ص��ل��ة م��ب��اش��رة م��ع ق���ادة في
األجهزة األمنية السورية ،هؤالء
لاً
ً
كثيرا نظير كل معتقل
تقاضوا ما
يتم نقله إلى املشافي العسكرية التي
تقوم بعملية قتل املعتقل وتشريح
جثته ونزع أعضائه.
وأوضح معارضون سوريون أنه في
إط��ار بحث «ح��زب الله» عن مصادر
لتمويل عملياته ،تورط في تجارة
أعضاء الالجئني السوريني في لبنان.
وي��ؤك��د تقرير أمني أع��ده املركز
املجلس الوطني السوري أن« :الضائقة
املالية الشديدة التي يعيشها الحزب
ً
أوصلته إلى العمل بشكل سري جدا
بتجارة األعضاء وباألخص الكبد
والكلية ،مقابل  5آالف دوالر ،لتباع
بعدها بسعر تسعني ألف دوالر في
السوق الدولية».
وهناك معلومات جديدة كشفها
الدكتور حسني نوفل رئيس قسم
الطب الشرعي في جامعة دمشق،
حيث أكد أن «هناك عصابات طبية
سورية تتعامل مع عصابات عربية
ودولية للمتاجرة بقرنية العني»،
موضحًا أن هناك آالف الحاالت ،ال
سيما في بعض املناطق الحدودية
وفي مراكز اللجوء.
وأضاف نوفل أن «هذه العصابات
تبيع جميع قرنيات العيون ،التي
حصلت عليها من املواطنني السوريني
في ال��دول األوروبية وبعض الدول
اآلسيوية ،على أساس أنها استوردتها
من دول أخرى غير سوريا ،وبأسعار
تصل إلى مليون ونصف املليون ليرة
سورية».
وبمقارنة بسيطة بني األسعار
ال��ت��ي ت��ب��اع فيها ق��رن��ي��ات عيون
السوريني في الوقت الراهن ،بمعرفة
عصابات «حزب الله» وبني تلك التي
كانت سائدة قبل نحو  6أعوام ،يتضح
أن قرنيات عيون السوريني تسببت
في انخفاض كبير في األسعار العاملية
للقرنيات ،حيث كانت تباع القرنيات
بأسعار تتجاوز  1200دوالر قبيل
الحرب ،واآلن ال يتجاوز سعرها 500
دوالر للواحدة.
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