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األعضاء التي يمكن زراعتها

الكلية،  � )القلب،  البرشية:  األعضاء  زراعة 

التي يكمن  األنسجة  أما  الكبد(  الرئة،  البنكرياس، 

القلب،  وصامات  )القرنية،  فتشمل:  بها  التربع 

كذلك الجلد، العظام، واألربطة(. 

زراعة األعضاء غري البرشية: يعترب زرع األعضاء  �

األمراض  من  كثر  إىل  بالنسبة  مفضالً  عالًجا 

والخاليا  واألنسجة  األعضاء  نقص  ولكن  الخطرة، 

البرية املتاحة يحد منه بشدة. ويعد زرع األعضاء 

غر البرية حالً ممكناً لهذه املشكلة. يعرف زرع 

األعضاء غر البرية بأنه: زرع الخاليا أو األنسجة 

الشخص  جسم  يف  الحية  األجنبية  األعضاء  أو 

املتلقي.  

لزراعة  اإلسبانية  الوطنية  املنظمة  منحت  وقد 

فلينسيا  يف   )La Fe( ملستشفى  ترصيًحا  األعضاء 

إلجراء أول عملية من نوعها يف العامل لزراعة ساقن 

كاملن زراعة ساقن كاملن. 

الجانب اللوجستيكي

فقد عرفت عمليات زرع األعضاء واألنسجة تطورا 

واضحا باملغرب، حيث تتوفر حاليا كل املستشفيات 

الجامعية، واملستشفيات الجامعية العسكرية، وكذا 

عى  قانونيا،  لها  املرخص  اإلستشفائية  املؤسسات 

إمكانيات تقنية وكفاءات برية مهمة.

كا وضعت وزارة الصحة املغربية ترسانة قانونية، 

تؤطر منظومة التربع وزرع األعضاء واألنسجة عرب 

امحمد برادة غزيول

رئيس أوال ملحكمة االستيناف بفاس 

سابقا

رئيس غرفة باملجلس األعى سابقا   

شغل منصب استاذ زائر ملادة 

التجارة الدولية باملعهد العايل 

للقضاء

التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها 
وزرعها بين المقاربة الدينية والحقوقية 

والمرجعية القانونية

تعتــرب عمليــة نقــل وزرع األعضــاء واألنســجة البرشيــة مــن بــني املوضوعــات  الســاخنة  التــي تفــرض نفســها عــىل الواقــع 

الطبــي ، رغــم إجــامع الفقهــاء، والفاعلــني السياســيني، والحقوقيــني، واألطبــاء واملســؤولني، عــىل أن التــربع جائــز رشعــا، 

ــط  ــة لضب ــد القانوني ــع القواع ــور إىل وض ــف دول املعم ــون يف مختل ــال القان ــا رج ــا دع ــو م ــاة وه ــح الحي ــه مين لكون

هذهالعمليــات، واعتبــار يــوم 17 أكتوبــر مــن كل ســنة يومــا عامليــا للتــربع باألعضــاء واألنســجة البرشيــة، ويومــا وطنيــا 

للتحسيس والحث عىل التربع باألعضاء واألنسجة البرشية..

مقــاالت
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تفسري املصطلحات املتعلقة بالتربع باألعضاء واألنسجة البرشية

يقصــد بهــا نقــل عضــو كامــل، أو جــزء مــن عضــو مــن شــخص آلخــر يعــاين مــن تلــف هــذا العضــو أو فشــله، ويدخــل فيــه بزراعة األعضاء 
نقل جزء من عضو من مكان معن يف الجسم إىل مكان آخر يف الجسم ذاته. 

يقصد به نقل عضو أو نسيج من شخص لذاته، يف نفس املوضع أو ملكان آخر يف الجسم.بالغرس الذايت 

بزراعــة األعضــاء مــن إنســان 
حي إىل آخر 

ــربع إىل الشــخص  ــن املت ــن األنســجة م ــة م ــل عضــو ســليم أو مجموع ــا : نق ــة( ويقصــد به ــة املتباين وتســمى أيضــاً )الزراع
املريــض، ويكــون الجــزء املــزروع : عضــوا كامــالً، أو جــزء مــن عضــو،  أو نســيج. وميكن التــربع بــكل األعضــاء الزوجيــة ، التــي 
ميكــن العيــش بــدون أي مضاعفــات مــع إحداهــا دون اآلخــر. ولكــن مــا ينقــل عــادة داخــل املغــرب جــزء مــن الكبــد، الكليــة، 

القرنية، الرئة،القلب، البنكرياس 

بزراعــة األعضــاء مــن إنســان 
متوىف إىل آخر حي 

يقصــد بهــا عمليــة إزالــة العضــو املصــاب، أو التالــف مــن جســم الشــخص )املتلقــي( واســتبداله بآخــر ســليم مــن شــخص آخــر 
متربع )املتوىف(، ويقوم الجراحون املتخصصون بزراعة ووصل العضو املتربع به السليم داخل جسم املتلقي

التسلسل الزمني لعمليات زراعة األعضاء الناجحة

الطبيب الذي أجرى العملية عملية زراعة السنة 

إدوارد زيرم قرنية 1905

جوزيف موراي )بوسطن، الواليات املتحدة األمريكية(كلية 1954

ريتشارد ليلهاي ووليام كييل )مينيسوتا، الواليات املتحدة األمريكية( بنكرياس 1966

توماس ستار زل )دينفر، الواليات املتحدة األمريكية( كبد 1967

كريستيان برنارد )كيب تاون، جنوب أفريقيا( قلب 1967

بروس ريتز )ستانفورد، الواليات املتحدة األمريكية( قلب/رئة 1981

باولو ماتشياريني )برشلونة، أسبانيا( قصبة هوائية لإلنسان 2008

جوان بري باريت وفريقه )مستشفى جامعة فال ديربون برشلونة، أسبانيا( وجه بالكامل 2010

القانون رقم 16-98، والذي يتميز بتكثيفه للحاية 

القانونية للُمتربِّع، حيث حسم يف كل ما من شأنه 

التالعب واالتجار باألعضاء البرية.

إنشاء وتشغيل بنك  التنظيمي، تم  وعى املستوى 

األنسجة مبراكش والرباط، كا تم تفعيل مجموعة 

من األجهزة، من ضمنها املجلس االستشاري لزرع 

األعضاء  زرع  ولجان  البرية،  واألنسجة  األعضاء 

باملستشفيات الجامعية، ووحدات تنسيق عمليات 

نقل وزرع األعضاء داخل شبكة املستشفيات. 

تم  املغربية،  الصحة  وزارة  إحصائيات  وحسب 

 220 املغرب،  يف  للكيل  زراعة  عملية   460 إجراء 

منها تم إنجازها يف الفرتة املمتدة بن2010 و2015. 

وبلغ مجموع عمليات زراعة الكبد 13 عملية منذ 

إىل   باإلضافة  املغرب،  يف  سنة2014  زرعها  بداية 

عملية   3000 وإجراء  واحدة،  قلب  زراعة  عملية 

زراعة القرنية، و300 عملية لزرع النخاع العظمي 

من  األعضاء  لزرع  عملية  و90  الجذعية،  والخاليا 

املعالجة  القوقعة  لزرع  عملية  و63  ميت،  مانح 

املستوى  دون  تبقى  األرقام  هذه  أن  إال  للصمم، 

يف  حالة  ألف   20 قرابة  هناك  أن  إذ  املطلوب، 

الكيل  ملرىض  بالنسبة  والخاص  العام  القطاعن 

تنتظر متربعا.

موقف  هو  فا  اللوجستييك،  الجانب  عن  هذا 

العمليات من حيث  الساوية من هذه  الديانات 

اإلباحة أو املنع ؟ ومتى تكون عملية زرع األعضاء 

واألنسجة البرية مروعة ؟ ومتى تصبح انتهاكا 

موقف  هو  وما  له؟  ومهانة  اإلنسان  لحقوق 

 Don( والزرع  التربع  هذا  من  املغريب  القانون 

التي  الحاية  نوع  وما  ؟   )et transplantation

استثناء  يعترب  الذي  املوضوع،  هذا  عى  أصبغها 

الحقوق  ميس  و  البري،  الجسد  حرمة  مبدأ  من 

الجسم  سالمة  يف  الحق  وهو  لإلنسان  األساسية 

والصحة؟

عملية  من  السماوية  الشرائع  موقف 
الزرع واالقتطاع

احرتام  عى  الساوية  الرائع  مختلف  أجمعت 

النفس البرية وأباحت نقل األعضاء البرية من 

االتداوي  أهمية  عى  أكدت  أنها  كا  ألخر  جسم 

وتخفيف اآلالم التي يعاين منها الجسم.

1. موقف الفقه والترشيع اإلسالمي :

وأوصانا  بالتداوي  السالم  عليه  النبي  نصحنا  لقد 

باالجتهاد يف معرفة أدوية األمراض فقال « يا أيها 

أنزل  إال  داء  من  ينزل  مل  الله  فإن  تداووا،  الناس 

له دواء ». لن ندخل يف تفاصيل وحجج املعرتضن 

فقد  البرية،  واألنسجة  باألعضاء  التربع  عى 

يف  اإلسالمي  العامل  لرابطة  الفقهي  املجمع  أوىص 

من  عضو  أخذ  بأن   1985/01/28 يف  املؤرخ  قراره 

أخر  إنسان  جسم  يف  وزرعه  حي  إنسان  جسم 

مضطر إليه النقاد حياته، أو الستعادة وظيفة من 

التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها بين المقاربة الدينية والحقوقية والمرجعية القانونية
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وظائف أعضائه األساسية، هو عمل جائز ال يتناىف 

للأمخوذ منه، وفيه  بالنسبة  الكرامة اإلنسانية  مع 

واستعرضت   فيه.  للمزروع  وإعانة  كبرة  مصلحة 

من  مجموعة  الشأن  هذا  يف  املذكورة  الرابطة 

من  العملية  هذه  يف  توفرها  يجب  التي  الروط 

صدر  كا  واملجانية.  باملانح  اإلرضار  عدم  قبيل 

بتاريخ  آخر  قرارا  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عن 

1988/2/11 وعن نفس الجهة مباليزيا سنة 1969 

كلها تسر يف نفس االتجاه األول.

2. موقف الكنيسة والدين املسيحي:

القبطية  الكنيسة  الثالث" عن  "البابا شنودة  اعترب 

مل  والجديد،  القديم  بعهديه  املقدس  الكتاب  بأن 

هذا  ألن  البرية،  األعضاء  نقل  عن  ينه  ومل  يأمر 

ولكن  الوقت،  ذلك  يف  واردا  يكن  مل  املوضوع 

انقاد  إىل  العطاء والبذل و  الكتاب تدعو إىل  روح 

اإلمكان.  بقدر  حياتهم  عى  والحرص  اآلخرين، 

أو  عضو  نقل  يجوز  املقدس  الكتاب  تعاليم  ومن 

آخر،  إنسان  ملنفعة  حي  إنسان  جسد  من  نسيج 

أو  وال ترى املسيحية يف ذلك عبثا بجسد املعطي 

إتالفا أو متثيال به، أو خدشا للكرامة. وترى الكنيسة 

العمل  هذا  أن  معتربة  اليشء،  نفس  الكاثوليكية 

الدينية  الناحية  من  به  مسموحا  أخالقيا  يعترب 

من  انطالقا  الرعية  ومتنحه  الكنيسة،  وتشجعه 

مبدإ املشاركة، والتضامن، واالحرتام املطلق لكرامة 

اإلنسان. 

3. موقف الديانة اليهودية من التربع باألعضاء:

أجاز الحاخام اإلرسائييل األكرب للديانة اليهودية يف 

إرسائيل، نقل وزراعة األعضاء البرية إلنقاذ حياة 

عى  رضر  فيه  ليس  طاملا  عامة،  بصفة  اآلخرين 

حياة املتربع بأعضائه، وليس فيه امتهان لجثته بعد 

موته. 

4. موقف حقوق اإلنسان:

تجيز املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان نقل األعضاء 

إىل  العملية  هذه  تحويل  دون  وزراعتها،  البرية 

تجارة. فالربتوكول اإلضايف التفاقية حقوق اإلنسان 

والطب الحيوي ينظر إىل زراعة األعضاء  واألنسجة 

تطرقنا يف هذا الجزء إىل  التعريف  مبوضوع زراعة األعضاء و  موقف الرائع الساوية منه ، و من أجل دراية و تعمق أكر  يفرض علينا 

التطرق  ملختلف جوانب موضوع بشكل مفصل   من خالل مجموعة من املقاالت سنعمد عى نرها تباعا عى صدر صفحات هذه املجلة 

خالل األعداد املقبلة مساهمة منا  يف إغناء النقاش العلمي الجاد حول هذا املوضوع .

مقــاالت
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البرية، بأنها ساهمت يف إنقاذ األرواح أو تحسن 

نوعيتها، ويعتربها جزءا ثابتا من الخدمات الصحية  

الدول  الربتوكول  هذا  مينح  كا  للسكان،  املقدمة 

إىل  املناسبة  القضائية  الحاية  تقدم  أن  األطراف، 

حد كبر، ملنع أو لوضع حد لالنتهاك غر القانوين 

للحقوق واملبادئ املبينة يف هذا الربتوكول.

5. موقف القانون املغريب: 

ما الشك فيه أن إدخال األعضاء البرية والتربع 

يعني  ال  القانوين،  التعامل  نطاق  ضمن  بها 

لذلك  رشط.  أو  قيد  دون  من  بها  الترصف  إباحة 

وضعت االتفاقيات واملواثيق الدولية والتريعات 

والقوانن، األسس املنظمة لهذا التعامل.

للقانون  بالنسبة  الوضع  هو  فما 
المغربي؟

التي كانت  القوانن  القانون املغريب من بن  يعترب 

سباقة لتقنن عملية اقتطاع وزرع األعضاء البرية  

ظهر  أول  صدر  حيث  العمومية،  باملستشفيات 

عدل  والذي   ،1952/07/15 بتاريخ  الشأن  هذا  يف 

بتاريخ   1-99-208 رقم  الريف  الظهر  مبقتىض 

13 جادى األوىل 1423 املوافق 25 غشت 1999، 

البرية  واألنسجة  باألعضاء  بالتربع  املتعلق 

التنظيمية  املراسيم  إىل  باإلضافة  وزرعها.  وأخذها 

املنظم  القانون  إىل  إضافة  التطبيقية  والقرارات 

 2013 سنة  صدر  والذي  القارصين  أنسجة  لنقل 

 Don au prélèvement et la transplantation(

 .)d’organes et de tissus humains

ويعترب صدور هذه القوانن حدثا تريعيا وطبيا له 

القانون  التريعي، يأيت هذا  املنظور  داللته. فمن 

الطبية،  املنظومة  يف  التريعي  للبناء  تكملة 

املــغريب يف هذا  التريــع  لتـحديث  والتي تؤرش 

خاصة  املقارن،   بالتريع  ومقاربته  املوضوع، 

أقرت مثل هذه  وأن  املعمور سبق  وأن جل دول 

هذا  صدور  يتم  أن  الالزم  من  كان  لذا  القوانن. 

القانون، الذي جاء لخلق التواصل والتوافق ملسايرة 

اإلسالمي   الفقه  ومجمع  الدويل  املنتظم  توصيات 

ال  حتى  اإلنسان،  بحقوق  املهتمة  والجمعيات 

حيا  أعضائه  بعض  لبيع  البري  الجسم  يتعرض 

أو ميتا. كا جاء هذا القانون أيضا إلرساء هيكلة 

تتسم بالتكامل والشمولية والشفافية وتوفر إطار 

قانوين. 

املعادلة  هذه  أطراف  ليحمي  جاء  القانون  فهذا 

الثالثية، وفقا لضوابط محددة تهم :

املتربع بعضوه حتى ال يلحق به أي رضر، وحتى  �

ال يتم بيع عضوه أثناء حياته، أو بعد وفاته، ووفقا 

ملجموعة من الضانات. 

كا جاء هذا القانون أيضا لحاية املتلقي حتى   �

ولحاية   به  املتربع  العضو  من  أي رضر  يلحقه  ال 

الطبيب حتى ال يتعرض ألية مالحقة قضائية جنائيا 

أو مدنيا.

كا جاء هذا القانون لتكملة هذه الحلقات. �

واالجتاعية،  � الطبية،  األبعاد  بذلك  وليشكل 

والقانونية، واألخالقية.

األساسية  � الروط  لكافة  عام  بشكل  وليؤطر 

اخذ  عمليات  تنظيم  شأنها  التي من   ، والرضورية 

وأسس  رشوط  ضمن  البرية،  األعضاء  وزرع 

وقواعد، انطالقا من قاعدة، ال رضر وال رضار، وال 

امتهان لكرامة اإلنسان.

املتربع  � ومصالح  وحاجات  ذكر،  ما  بن  وليالئم 

واملتلقي. 

منوذجا  القانون،  هذا  يشكل  الطبي  املنظور  ومن 

باعتاده  القانونية،  القاعدة  خلق  يف  متميزا 

الثوابت الرعية واألخالقية، والحفاظ عى حقوق 

اإلنسان املعتمدة يف هذا املجال. 

أمام نص تريعي، يتضمن مقتضيات  فنحن اآلن 

يف  التقني  التطور  مواكبة  عى  ورهانا  هامة، 

املجاالت السالفة الذكر. 

ظهر  ألغى  الذي  القانون،  هذا  حقق  فهل 

التطبيقي،  الرتاكم  من  يكفي  ما   1952/7/15

للكشف عن اإلشكاليات العملية منذ صدوره ؟ 

النقط،  بعض  يف  ثغرات  معه  التعامل  أفرز  وهل 

التي جاء بها منذ بداية التطبيق، والتي تستوجب 

منا التوقف عندها ومناقشتها، من أجل إثارة انتباه 

املرع لتداركها مستقبال ؟ 

متجانسا،  قانونيا  إطارا  القانون  هذا  وفر  وهل 

املتلقي،  و  واملتربع  الطبيب  بن  العالقة  لتنظيم 

بدوره  الطبيب  ليقوم  النهج،  هذا  يف  للسر  كفيل 

بكل أمان واطمئنان يف إطار قانوين سليم بعيدا عن 

أية مساءلة مدنية أو جنائية ؟

املرع  وضعها  التي  واإلجراءات،  القيود  هي  ما 

أن  للطبيب  ينبغي  والتي  العملية،  بهذه  للقيام 

يلتزم بها، إلبعاد املسؤولية عنه ؟ 

تأثرها  ومدى  للانح،  املخولة  الضانات  هي  ما 

عى مبدأ جواز الترصف مبقابل مادي، يف أجزاء من 

جسمه ؟ 

هذه  سالمة  لضان  وفرها  التي  اآلليات  هي  ما 

تلك  مخالفة  عى  رتبها  التي  والعقوبات  العملية، 

اإلجراءات ؟

ما هو الوقت الذي ميكن فيه اعتبار الشخص ميتا 

وبالتايل ميكن نقل العضو منه ؟ 

تحديد  يف  اعتادها  ميكن  التي  املعاير  هي  ما 

اللحظة التي يعترب فيها الشخص ميتا ؟ 

تطرقنا يف هذا الجزء إىل التعريف مبوضوع زراعة 

من  و  منه،  الساوية  الرائع  موقف  و  األعضاء 

التطرق   علينا  يفرض  أكر  تعمق  و  دراية  أجل 

ملختلف جوانب املوضوع بشكل مفصل من خالل 

تباعا  نرها  عى  سنعمد  املقاالت  من  مجموعة 

األعداد  خالل  املجلة  هذه  صفحات  صدر  عى 

املقبلة مساهمة منا  يف إغناء النقاش العلمي الجاد 

حول هذا املوضوع .

التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها بين المقاربة الدينية والحقوقية والمرجعية القانونية


