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زرع األعضاء: الكلي نموذجا

ال ريب أن الحديث عن زرع األعضاء حديث عن حقل مهم 

التي  والنفسية...  والدينية  واإلنسانية  املعرفية  الحقول  من 

اإلنسانية  العلوم  يف  والدارسني  الباحثني  باهتامم  استأثرت 

قدمها  رغم  فالظاهرة  الخصوص،  وجه  عىل  والطبية  عامة، 

وغزارة ما أريق فيها من حرب ما تزال قابلة للتعريف، والدعوة 

أقلها  به من قيم، لعل  إذاعتها، ملا تحفل  إليها، والحث عىل 

إعادة الحياة لإلنسان بعد شعوره بدنو أجله.

ويحاول املقال اإلجابة عن ماهية الزرع، والغرض منه، ومبدئه، 

ونعرج عن الحافز وراء الحديث عن التربع، واألعضاء املتربع 

بها، ومتى ال يسمح بالتربع بها.

للكشف عن جانب  الكيل منوذجا  أننا سنتخذ من زرع  عىل 

مهم من زرع األعضاء، يتعلق األمر بالبحث عن أسباب الفشل 

املزمن  وعالمات  به،  لإلصابة  املعرضني  املرىض  وكذا  الكلوي، 

منه، وتقنيات العالج، وفوائده، وتكلفته، ناهيك عن جراحته، 

ثم موقف الدين منه.

ما المقصود بزرع األعضاء؟

الزرع عملية زرع جسم غريب ليحل محل العضو املريض، وال 

يقترص الزرع عىل األعضاء فحسب، بل يتجاوزه إىل األنسجة 

يف  الزرع  من  الغرض  ويتجىل   .)cellules( والخاليا   )tissus(

إنقاذ حياة اإلنسان.

مبدأ زرع األعضاء

أو  األعضاء  أو  العضو  استبدال  األعضاء عىل  زرع  مبدأ  يقوم 

شخص  إىل  متربع/سليم  شخص  من  األنسجة  من  مجموعة 

الكبد،  أو  القلب،  تكون:  قد  املريضة،  فاألعضاء  مريض. 

األمعاء  أو   ،)pancréas( البنكرياس  أو  الرئة،  أو  الكيل،  أو 

حني  يف   ،)moelle osseuse( الدم  نخاع  أو   ،)intestins(

 ،)cartilages( والغضاريف  العظام  يف:  تتمثل  األنسجة  أن 

 ،)carotide( الوريد ،)valves cardiaques( وصاممات القلب

القرنية )cornée(، اليد، الحنجرة، الوجه. 

لم الحديث عن زرع األعضاء؟

ال يخفى عىل أحد أن الحديث عن الزرع هو حديث عن الحياة، 

لذا فإنه ال يعني فردا بعينه من أفراد املجتمع، بل كل مواطن/

إنسان يقّدر الحياة، ويثابر من أجل إنقاذ حياة اآلخرين، عالوة 

عىل وجود نقص مهول يف األعضاء يف جميع بقاع العامل، وبإمكان 

إي منا أن يسهم يف إنقاذ فرد من أفراد جنسه.

متى ال يسمح بزرع األعضاء؟

رغم ما تحبل به عملية الزرع من أهمية بالغة، إال أنها  تبقى 

ـ يف بعض األحيان ـ غري مسموح بها لوجود مانع ما يقف وراء 

عدم تحققها من قبيل:

تشويه الشخص السليم، �

خطر املوت واملضاعفات، �

مشاكل العالقة بني املتربع واملتلقي بعد التربع باألعضاء، �

خطر بيع األعضاء يف كثري من دول العامل. �

أسباب الفشل الكلوي

املرىض،  باختالف  وتختلف  الكلوي،  الفشل  أسباب  تتعدد 

وميكن تلخيصها فيام ييل:

�  ،)diabète( مرض السكري

� ،)hypertension( ارتفاع ضغط الدم

أمراض الكىل الوراثية، �

التهابات الكىل املزمنة، �

التناول الخاطئ لبعض األدوية املخفضة لآلالم، ناهيك عن  �

األعشاب ومضاعفاتها،

�  .)lithiase rénale( حىص الكىل
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عالمات الفشل الكلوي

تام  نتيجة حصول ضعف  آخر،  إىل  مريض  الكلوي من  الفشل  تتنوع عالمات 

يف الكليتني معا، ومينعهام من القيام بوظائفها الطالئعية داخل الجسم، وميكن 

إجاملها يف:

إصابة املريض ببعض األعراض التي تالزمه من وقت آلخر، �

الشعور بالقيء والغثيان واإلرهاق، �

فقدان الشهية، وعدم القدرة عىل تناول الطعام، �

صعوبة التنفس بشكل طبيعي، �

� .)myocarde( ضعف شديد يف عضلة القلب

زراعة الكلي

يتم زرع الكيل عن طريق أخذ كلية املتربع املنحدر من أقارب املريض أو من 

املتربع املتوىف دماغيا، مع مراعاة الظروف املالمئة للقيام بهذه العملية، ومدى 

للمتربع  الدم  فصيلة  وتطابق  الزرع،  بعد  ما  يف  للمناعة  املضاد  لتلقي  تحمله 

واملريض املستفيد من العضو/النسيج املزروع.

السكري  مرض  خاصة  األمراض،  من  املتربع  خلو  بالعملية  للقيام  ويشرتط 

والضغط الدموي، وأن ال يقل سنه عن 18 سنة، وال يكون حامال ألي فريوس 

أمراض  أيضا خال من  املتلقي  أن يكون  )bactérie(. والبد  أو بكرتيا   )virus(

القلب، واألمراض املزمنة، وغري حامل للفريوسات.

فوائد زرع الكلي 

لعل أهم فائدة ميكن أن يجنيها املستفيد من الزرع إعادة الحياة إىل مجراها 

الطبيعي، وشعوره مبا يشعر به السليم، ناهيك عن متكنه من االندماج يف عامل 

اإلنسان عائليا واجتامعيا وحرفيا... دون أن يغيب من أذهاننا تخلص املتلقي 

من مضاعفات الغسيل الكلوي، وما يعقبه من سوائل زائدة.

تكلفة زرع الكلي

الزرع من قطر إىل آخر، فتصل يف فرنسا إىل 560000 درهام،  تكلفة  تختلف 

يف حني يبلغ يف تونس 171000 درهام، بيد أن املغرب يصل فيها إىل 267864 

درهام. وكام اختلفت تكلفة الزرع، تنوعت نسب املتربعني أحياء وأمواتا، ففي 

أما   ،10% إىل  األموات  بينام   ،90% إىل  األحياء  املرتعني  نسبة  وصلت  فرنسا 

املتربعني األحياء إىل %34، ووصلت  املتحدة األمريكية فبلغت نسبة  الواليات 

يف صفوف األموات %66، بيد أن املغرب حصل عىل نسبة %99 من املتربعني 

األحياء، %1 من األموات ]1,2,3[.

موقف اإلسالم من التبرع باألعضاء

مل تكن الرشيعة اإلسالمية يف يوم من األيام ضد اإلنسان، بل تسارع جاهدة إىل 

جعل حياته فوق كل اعتبار، لذا نلفيه يحظر االتجار باألعضاء، وال يتعارض مع 

التربع بها، ملا تحققه من مبادئ متنوعة، من بينها:

مبدأ الكرامة واألفضلية اإلنسانية، كام يف قوله تعاىل ﴿َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدَم 	 

ْن  ِممَّ كَِثريٍ  َعىَلٰ  لَْناُهْم  َوفَضَّ الطَّيِّبَاِت  ِمَن  َوَرزَقَْناُهْم  َوالْبَْحِر  الرَْبِّ  يِف  َوَحَملَْناُهْم 

َخلَْقَنا تَْفِضياًل﴾ سورة اإلرساء، اآلية 70.

أَْحيَاَها 	  ﴿َوَمْن  النفس، ورفع الرضر، ويدخل تحت قوله تعاىل:  إنقاذ  مبدأ 

َا أَْحيَا النَّاَس َجِميعاً﴾ املائدة اآلية 32 ، فمن كان سببا يف إنقاذ نفس من  فََكأمَنَّ

اإلنقاذ، والرشع  باألعضاء من صميم  والتربع  الناس جميعا،  أحيا  املوت، كمن 

الرضر، خاصة  عنه  وتزيل  اإلنسان،  تخدم  التي  املصالح  مع  يتناىف  ال  الحنيف 

إذا تعلق األمر بالجسم، وما يتعرض له من أسقام قد تؤدي به إىل املوت، لذا 

ال حرج يف التربع إذا كان خاليا من الرضر سواء من جانب املتربع أو املتلقي.

مبدأ التعاون والتكافل االجتامعيني، وهو ما ينسجم مع قوله تعاىل:﴿َويُؤْثِرُوَن 	 

َعىَل أَنُْفِسِهْم َولَْو كَاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾، 

سورة الحرش اآلية 9، ويتناغم مع قول النبي صىل الله عليه وسلم: ﴿َمثَُل الُْمؤِْمِننَي 

يِف تََوادِِّهْم َوتَرَاُحِمِهْم َوتََعاطُِفِهْم، َمثَُل الَْجَسِد إِذَا اْشتََك ِمْنُه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر 

َهِر َوالُْحمَّى﴾، فالتربع باألعضاء شكل من أشكال التكافل والتعاون  الَْجَسِد ِبالسَّ

والرتاحم الذي يعيد للفرد املستفيد حياته. واألمثال عىل ذلك يف تاريخ اإلنسانية 

كثرية تدل، من بني ما تدل، عىل وجود املحبة والود واإلخاء بني أفراد املجتمع.

البالغة  اإلنسانية  الرضورات  الكيل رضورة من  أن زرع  ما سبق،  الحصيلة من 

وتتطلب  العملية،  لنجاح  احرتامها  لضوابط ورشوط وجب  واملتطلبة  األهمية، 

من الرأي العام السيايس والقانوين واملجتمع املدين مظافرة الجهود للحث عليها، 

وبيان أهميتها اإلنسانية والقانونية والدينية.

غسيل الكيلزرع الكيل السنة  الثانيةزرع الكيل السنة األوىل
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