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ملخص: 
االأع�شاء  يف  الفادح  النق�س  وهي  االأهمية  من  قدر  على  ق�شية  البحث  هذا  يعالج 
نقل  يف  التفكري  اإىل  دفعت  التي  والقان�نية  واالأخالقية  الطبية  ال�رضوط  وكذا  الب�رضية، 

االأع�شاء احلي�انية اإىل االإن�شان با�شتخدام بع�س االأجزاء ملعاجلة حاالت مر�شية.
اأظهر البحث اأنه تاريخيًا، رغم اأن زرع االأع�شاء احلي�انية بداأ يف الظه�ر ب�شكل م�ازي 
مع اإحراز تقدم كبري يف علم املناعة، فاإنه ما زال يثري جدال قان�نيًا وفقهيًا واأخالقيًا، بل 

حتى اجتماعيا اإ�شافة اإىل االأ�شباب االأخرى للرف�س ومنها خطر انتقال الفريو�شات.
فكرة  اأن  ال�ا�شح  من  اأ�شبح  املنا�شبة  الب�رضية  االأع�شاء  يف  الفادح  النق�س  ظل  يف 
اإىل  اأع�شاء ج�شم احلي�ان مغرية ي�مًا بعد ي�م كبدائل معدلة وراثيًا بداأت تظهر  ا�شتخدام 
ال�ج�د، فما مدى مالءمة اإمكانية نقل اأع�صاء احليوان اإىل الإن�صان من الناحية 

الطبية والدينية والأخالقية؟ 
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Future Prospects for Xenotransplants

Abstract: 

Historically, Xenotransplant trials escalated widely with the 
beginning of the 60’s with the leading achievements in modern medical 
development despite the outstanding fact of the lack of success of most of 
them.Today, Xenotransplants scope is developing very quickly, and there 
is a great interest on this field of knowledge.There is enormous danger in 
xenotransplantation because it is still far from being a perfect solution for 
most health problems.
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مقدمة: 
والراجع  االأهمية،  من  قدر كبري  على  التي هي  الب�رضية  االأع�شاء  الفادح يف  النق�س 
اأ�شا�شا اإىل ال�رضوط القان�نية والطبية واالأخالقية دفع الباحثني اإىل التفكري يف نقل االأع�شاء 
احلي�انية اإىل االإن�شان وجتلَّى هذا يف البداية يف ا�شتخدام بع�س اأجزاء من احلي�انات مثل: 
القابلة لالمت�شا�س، و�شمامات  البنكريا�س واخلي�ط اجلراحية  امل�شتخرج من  االأن�ش�لني 
احلل�ل  تلك  اعتربت  حيث  املر�شية،  احلاالت  بع�س  معاجلة  يف  وغريها،  اخلنزير،  قلب 

»مقب�لة« بالن�شبة لبع�شهم يف العالجات الطبية فقط.
وقد اأثار نقل اأع�شاء احلي�انات اإىل الب�رض وزراعتها قد اأثار جدال فقهيًا كبرياً وم�شكالت 
كبرية )1( حيث يرى بع�شهم اأن ال��شع الراهن ال يربر مثل هذه التجارب، خا�شة مع ثب�ت 
اأنها ال تقدم فائدة عالجية اأو حتى جمرد اأمل يف ال�شفاء، فاملدافع�ن عن مثل هذه التجارب 
يق�ل�ن اإنه ال ميكن تربير ذلك احلظر بعدم ت�افر بدائل اأخرى رغم تنامي املعارف املكت�شبة، 

و�شكك بع�شهم االآخر يف اأن املنع ينط�ي على تدخالت غري م�شئ�لة.
من جهة اأخرى، احتجت خمتلف جماعات حق�ق احلي�ان على هذه الت�شحية من طرف 
احلي�انات للم�شاركة يف البح�ث واإنقاذ اأرواح الب�رض، واعتربت اأن احلي�انات لي�شت »جمرد 
احلي�انات  على  الب�رضية  التجارب  نطاق  يك�ن  اأن  يجب  واإمنا  االإن�شان،  لرفاهة  و�شيلة« 
حمرتمًا اإىل قدر كبري يف االأبحاث، ومنها تخفيف االأمل اأو العذاب وتخفي�شه اإىل اأدنى حد 

ممكن، وحتديد بع�س االأع�شاء مثل القرنية اإذا كان ذلك ممكنًا ومربراً.
ويرى بع�شهم االآخر يرى اأن نقل اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان مرف��س اأخالقيًا؛ الأنه 
التط�رات  اأن  رغم  وكرامته،  يتعار�س  ما  وه�  واحلي�ان  االإن�شان  بني  اإخ�شاب  حماولة 
االأخرية اأثبتت اأن اخلنازير املعدلة وراثيًا ميكن اأن تك�ن اأكرث ت�افقا مع الب�رض من احلي�انات 
االأخرى، باالإ�شافة اإىل االأ�شباب االأخرى للرف�س، ومنها اال�شتجابات املناعية والقلق من 

خطر انتقال الفريو�شات وم�شببات االأمرا�س االأخرى من ن�ع جن�س اإىل اآخر.
وتعدُّ زراعة االأع�شاء واالأن�شجة من احلي�ان اإىل الب�رض فكرة قدمية، واأوالها نقل كلى 
احلي�انات اإىل االإن�شان مع بداية القرن الع�رضين ثم مت التخلي عنها يف فرن�شا واأملانيا الأنها 
مل تكلل بالنجاح )2( ، ثم بداأت يف الظه�ر مرة اأخرى خالل ال�شتينيات، عندما مت اإحراز تقدم 
الف�شل  يعان�ن من  الذين  للمر�شى  ال�شمبانزي  قرد  كلى  زرع  بتمام  املناعة  علم  كبري يف 
الكل�ي، خا�شة اإن اأن�شار التط�ر، من ناحية اأخرى، ي�شتندون يف اآرائهم اإىل درجة الت�شابه 
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ال�راثي بني االإن�شان واحلي�ان، كما مت يف عام 1984 زرع قلب قرد الباب�ن لر�شيع حديث 
ال�الدة وعا�س 20 ي�ما بعد العملية اجلراحية، )3( لكن هذه التط�رات �شاحبتها عقبات عدة 
االأخالقية  العامة، والق�شايا  لل�شحة  لي�س معياراً  الرف�س مفرط احلدة  للنجاح منها ك�ن 
املنا�شبة  الب�رضية  االأع�شاء  يف  الفادح  النق�س  ظل  ويف  وهكذا  الديني،  ال�ازع  جانب  اإىل 
من ال�ا�شح اأن فكرة ا�شتخدام اأع�شاء احلي�ان اأ�شبح مغرية ي�مًا بعد ي�م كبدائل بحاجة 
االأع�شاء  باإمكانية زرع  ي�ؤمن�ن  العلماء  واإن  اأكرث عمقًا، خا�شة  ا�شتك�شاف على نح�  اإىل 
على  اجل�اب  يك�ن  اأن  ميكن  وهذا  القادمة،  القليلة  ال�شن�ات  خالل  االإن�شان  اإىل  احلي�انية 

النق�س اخلطري يف االأع�شاء الب�رضية.

املبحث األول - ماهية نقل األعضاء احليوانية: 
وقت  اإىل  تاريخها  يع�د  االأع�شاء  زراعة  يف  جه�د  بذلت  احلديث،  احلي�ي  الطب  يف 
مبكر من هذا القرن اأي قبل معرفة املبادئ املناعية التي تق�م عليها عملية الزارعة، وف�شلت 
معظم هذه اجله�د، على الرغم من اأنه وجدت واحدة من ال�ش�ابق يف ال�شتينيات لزرع كلى 

ال�شمبانزي كللت بنجاح العمل بها حل�ايل ت�شعة اأ�شهر )4( .

املطلب األول - تعريف نقل األعضاء احليوانية: 

نقل االأع�شاء ه� م�شطلح ي�شتخدم لتغطية زرع اخلاليا واالأن�شجة اأو االأع�شاء احلية 
من �شنف واحد الآخر )5( مثل من اخلنازير اإىل الب�رض )6( )اأي من احلي�انات وتزرع يف ج�شم 
االأع�شاء  اأو  االأع�شاء  اأو  واالأن�شجة  اخلاليا  وزرع  لنقل  العملية  هذه  وت�شمى   )7( االإن�شان( 
امل�شتمدة من احلي�انات )xenotransplants« )8» وميكن اأن يتم ذلك الزرع بالعديد من 

الطرق: 
اأو  ♦ املري�س  ال�شخ�س  خاليا  اأو  �ش�ائل  )ت�شفية  اخلارجية  احلي�انية  العالجات 

ت�شتنبت من خالل )النم�( مع اخلاليا احلي�انية ثم تع�د مرة اأخرى اإىل ال�شخ�س املري�س( .
االإن�شان املري�س  ♦ العالجات احلي�انية اخلل�ية )خاليا احلي�انات تزرع يف ج�شم 

للتع�ي�س عن نق�س عمل خاليا املري�س نف�شها( .
اأو  ♦ والكلى(  القلب  مثل  االأع�شاء  كل  خاللها  )من  كلها  احلي�انية  االأع�شاء  زرع 

االأن�شجة )كاجللد( تزرع يف ج�شم االإن�شان املري�س لتحل حمل الع�ش� املري�س اأو امل�شاب.
كانت م�اقف معظم جمال�س البح�ث ال�شحية والطبية حيال نقل االأع�شاء من احلي�ان 
اإىل االإن�شان بالت��شية على اأن التجارب ال�رضيرية ال�شابقة الذكر )نقل االأع�شاء( ي�شمح بها 
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فقط عند توافر ال�رشوط الآتية: 
تنفيذ اإدارة امل�اد العالجية اإطاراً ق�يًا لتنظيم التجارب ال�رضيرية التي تنط�ي على  ♦

زرع االأع�شاء ونقلها.
تاأ�شي�س معيار ق�ي للرقابة والر�شد، مبا يف ذلك، على �شبيل املثال، ا�شرتاتيجية  ♦

مراقبة وت�شجيل املري�س.
املطلب الثاني - أنواع نقل األعضاء احليوانية: 

واإىل  من  الذاتي  الرتقيع  وهي  بها،  القيام  ميكن  التي  الزرع  من  اأن�اع  اأربعة  هناك 
الزرع مع اختالف وراثي  الزرع بني �شخ�شني متطابقني وراثيا كالت�اأم،  ال�شخ�س نف�شه، 
والنقل من االأع�شاء امل�شتمدة من احلي�انات فبالن�شبة للن�ع االأول ال يثري م�شكالت اأخالقية 
اأو دينية، اأما الن�ع الثاين فه� ا�شتثناء من القاعدة، اأما الن�ع الثالث فه� االأكرث �شي�عًا، واأما 

الن�ع الرابع- فه� م��ش�عنا.
بدال من ذلك، يت�قع الباحث�ن اأنه، على املدى الق�شري اإىل املت��شط، العالج باخلاليا 
اخلارجية  العالجات  اأو  ال�شغرية(  الدماغ  خاليا  اأو  البنكريا�س  خاليا  )مثل  احلي�انية 
احلي�انية )مثل االأجهزة التي ت�شتخدم خاليا الكبد احلي�اين، اأو ترقيع اجللد( هي اأكرث عر�شة 
زرع  من  رف�شًا  اأقل  مناعة  ت�شبب  اخلارجية  واالإجراءات  اخلاليا  زرع  الأن  وذلك  للنجاح، 

الع�ش� واأقل م�شكالت من الناحية الهيكلية وال�ظيفية.
يف الوقت الراهن، و�صلت النتائج اإىل ثالثة اأنواع من عمليات الزرع منها: )9( 

العالج باخلاليا )مثل خاليا املخ اأو خاليا جزر البنكريا�س( ، اأو العالجات اخلارجية 
جناح  املت�قع  من  لي�س  اأنه  غري  اجللد(  ترقيع  اأو  اخلارجية  الكبد  خاليا  )مثل  احلي�انية 
الع�ش�  رف�س  ال�شليم،  االأداء  ب�شاأن  الرئي�شة  امل�شكالت  الأن  القريب،  امل�شتقبل  التجارب يف 

احلي�اين وم�شكالت اأخرى بحاجة ملزيد من البحث.
يف ال�شن�ات االأخرية، ا�شتخدم الباحث�ن تقنيات الهند�شة ال�راثية لتعديل اخلنازير من 
اأجل التغلب على اأق�شى اأ�شكال الرف�س املناعي، ويعتقد الباحث�ن اأن هذه االأوقات قد ت�شتمر 
يف التح�شن، خا�شة تقنية من� جلد االإن�شان على طبقات من اخلاليا احلي�انية املغذية، ثم 

ا�شتخدام اجللد الإ�شالح احلروق.
املطلب الثالث - وسائل نقل األعضاء احليوانية: 

كان  احلي�ان  من  االأع�شاء  نقل  ب�شاأن  والطبية  ال�شحية  البح�ث  جمال�س  م�قف 
بالت��شية )10( على اأن التجارب ال�رضيرية ال�شابقة الذكر ي�شمح بها فقط عند توافر ال�رشوط 
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الآتية: )11( 
تنفيذ اإدارة امل�اد العالجية اإطاراً ق�يًا لتنظيم التجارب ال�رضيرية التي تنط�ي على  ♦

زرع االأع�شاء ونقلها.
مراقبة  ♦ ا�شرتاتيجية  املثال،  �شبيل  على  والر�شد،  للرقابة  ق�ي  معيار  تاأ�شي�س 

وت�شجيل املري�س )12( .
العالج باخلاليا احلي�انية ينط�ي على زرع اخلاليا احلي�انية اأو جمم�عات معزولة  ♦

من اخلاليا لها القدرة على عالج االأمرا�س، مثل ال�شكري، ومر�س باركن�ش�ن وهنتنغت�ن، 
وقد تك�ن اأي�شا قادرة على اإ�شالح االأن�شجة اأو االأجهزة التالفة، وبالتايل جتنب احلاجة اإىل 

اجلراحة، الأنها قد حتقق بع�س النجاح.
يف  الراغبني  املر�شى  من   %  60 حيث  العامل  يف  ال�رضيرية  الزراعة  اأجهزة  نق�س 
اجل�شم  رف�س  الحظ  ال�شابق  اجليل  االنتظار،  قائمة  يف  يزال�ن  ال  امليتة  اخلاليا  ا�شتبدال 
لالأع�شاء املزروعة من كائن اآخر كاخلنزير، وقد يك�ن باالإمكان قريبًا التقليل من خماطر 
الرف�س، وا�شتخدام اأن�شجة بديلة الأن�شجة االإن�شان، فقد تنقذ زراعة االأع�شاء اآالف املر�شى 
املنتظرين للمتربعني باأع�شائهم، فخاليا احلي�انات كاخلنزير اأو قرد الرباح املعدلة وراثيًا 
بجينات االإن�شان تعمل على خداع جهاز االإن�شان املناعي ليتقبلها كجزء منه زراعة اأن�شجة 
جريبات  تط�ير  لدرا�شة  البح�ث  يف  فعليًا  ا�شتخدمت  املناعة  الناق�شة  الفئران  املبي�س 

املبي�س، وتتلخ�س اإيجابيات النقل يف: )13( 
اإمدادات غري حمدودة من االأجهزة املختارة وت�فري اأجهزة من كل االأحجام. ♦
اأو احل�ش�ل  ♦ اأثناء انتظار نقل الع�ش�  احلد من ال�قت وجتنب التده�ر ال�شحي يف 

عليه.
احلد من التكاليف املالية املتعلقة بالف�شل يف الق�شاء على االجتار غري امل�رضوع  ♦

باالأع�شاء الب�رضية.

املبحث الثاني - إجراءات نقل األعضاء احليوانية
معظم عمليات الزرع والنقل تك�ن ب��شع ع�ش� اأو ن�شيج حي اإىل ج�شم املري�س لتحل 
العالجات  فهي  وا�شتعماال  �شهرة  االأقل  اأما  الفا�شل،  اأو  املري�س  الن�شيج  اأو  الع�ش�  حمل 
اخلارجية، مثل تنمية جلد االإن�شان يف املخترب وا�شتخدامه يف وقت الحق كتطعيم لعالج 
احلروق، كما اأجريت جتارب �رضيرية اأخرى با�شتخدام خاليا اأو اأن�شجة من كائن اآخر لعالج 
بنجاح ميكن  العملية  اكتملت  الرعا�س ويف حال  ومر�س  الكبد  وف�شل  وال�شكري  ال�رضطان 
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االحتفاظ باخلاليا املزروعة ط�ال العمر، وجند اخلاليا واالأن�شجة اأكرث �شه�لة من االأجهزة 
للزراعة )14( .

املطلب األول - اخللفية التارخيية لنقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 
 FAE قام فريق من اجلراحني عام 1982، يف كاليف�رنيا، بزرع قلب قرد اإىل الطفل
الذي ولد بنق�س يف التن�شج متالزم مع البطني االأي�رض، على اأ�شا�س بع�س االأدلة املخربية 
التي ت�ؤكد اأن عملية النقل �ش�ف تتم بنجاح فنيًا، كانت العملية ناجحة لنح� ثالثة اأ�شابيع 
االإعالم  الزرع، قدمت و�شائل  االأوىل بعد عملية  االأيام  القلب، ويف  قبل رف�س اجل�شم لذلك 
تاأثري  اإىل حلقة لها  الطفلة �رضعان ما حت�لت  الثناء على جناحها، ولكن عند وفاة  كامل 
تقدمًا  اأكرث  بعمليات   1992 عام  يف  اتبعت  ثم   )15( االأع�شاء  زرع  جمال  يف  عام  �شلبي 
اإىل  الباب�ن  لكبد  زرع  عمليات  اأربع  باأداء  االأع�شاء  زرع  يف  النجاح  لتحقيق  ال�شعي  يف 
االإن�شان، وبعد وفاة كل املر�شى تقرر عدم اإجراء اأية عمليات زرع اأخرى؛ الأنه مل يكن هناك 
فكر علمي ومعرفة مبا فيه الكفاية للقيام بعمليات اأخرى، الأن ذلك يعدُّ مبثابة »جن�ن« )16( 
، ورغم اأنه كانت هناك تكهنات ح�ل هذه الظاهرة، من خالل اإن�شاء م�شت�ى حتت اإكلينيكي 
للطعم امل�شاد للمر�س اجلديد وتطعيم نظم املناعة للمتلقي )17( ، يف بع�س احلاالت كان 
هذا التكيف البي�ل�جي فعااًل بحيث ميكن ت�قيف املناعة الكيميائية دون اأن يت�قف رف�س 
التطعيم، واأخرياً مع اكت�شاف اخلاليا ال�همية اأو املفرت�شة »املي�رضة« – كفئة متميزة من 
اخلاليا التي ت�شهل من� زرع نخاع العظام )18( ، اقرتح عام 1995 ا�شتخدام زراعة نخاع 
العظم لقرد الباب�ن اإىل االإن�شان لعالج املري�س من فريو�س االإيدز عن طريق اإعادة ت�شكيل 
نخاعه جزئيا من قردة الباب�ن (chimaerism) الأن خالياه الليمفاوية ال ت�شاب بفريو�س 

نق�س املناعة املكت�شبة )19( .
احلالية  امل�شائل  وت��شح  االأع�شاء  زرع  تاريخ  يف  جدا  مفيدة  كانت  احللقة  هذه 
لالهتمام املتزايد بهذا امليدان، فمن وجهة نظر تنظيمية، الهيئات املعنية تتطلب احل�ش�ل 
على طلب حمدد اأويل اإىل االإدارة مثل ما ه� حا�شل مع اإدارة االأغذية واالأدوية االأمريكية 

(FDA) التي اأن�شاأت جلنة ملراجعة تلك الطلبات بدقة (20) .

الجدول )1( 
بعض أعضاء الحيوانا	 التي زرعت حتى 1995

مدة العي�س بالع�صوال�صنةعدد عمليات النقلالع�صواحليوان

03 اأيام011906الكلىاخلنزير

- 011995النخاعقرد الباب�ن
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مدة العي�س بالع�صوال�صنةعدد عمليات النقلالع�صواحليوان

09 اأ�شهر031963الكلىقرد ال�شمبانزي

20 ي�ما011985القلبقرد الباب�ن

26 ي�ما011993الكبدقرد الباب�ن

- 011995العظمقرد الباب�ن

المصدر: نشرة منظمة الصحة العالمية 1999، 77 (1) ، موقع منظمة الصحة العالمية

املطلب الثاني - النطاق الديين املتعلق بنقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

فاإن معظم  االإن�شان،  �شل�ك  مهمًا جداً يف  دوراً  ت�ؤدي  التي  الدينية،  النظر  من وجهة 
احلياة  بحفظ  ذلك  وتربر  باالأع�شاء،  االيثاري  التربع  تقبل  كلها  تكن  مل  اإن  الديانات 
زرع  حيال  املختلفة  الديانات  اأتباع  م�اقف  اإيجابية  من  الرغم  على  ولكن  وتعزيزها، 
االأع�شاء والتربعات، فهناك نق�س عاملي هائل )21( يف زرع االأع�شاء والكلى )22( على وجه 
التحديد؛ الأن العر�س ال ميكن اأن يغطي الطلب، زيادة على االأن�شطة غري امل�رضوعة وعمليات 

االجتار، مما قد يك�ن حجر عرثة يف امل��ش�ع )23( .
ونعلم اأن ال�رضيعة االإ�شالمية تكفل امل�شالح اخلم�س )24( ومنها احلق يف احلياة )25( 
وبالتايل ينبغي ا�شتخدام كل ال��شائل املمكنة الإنقاذ حياة الب�رض وعالجهم )26( طاملا اأن 
اأن  اإن التربعات يجب  ال��شائل امل�شتخدمة هي مقب�لة قان�نيًا ومربرة، واختتمت بالق�ل 
تك�ن حرة بني امل�شلمني وط�عًا )27( ، كما ينبغي اأال يعامل االإن�شان اأع�شاءه ك�شلعة للبيع 
ولكن اإذا كانت هناك حاجة ما�شة، و�رضاء الع�ش� ه� ال�شبيل ال�حيد، ففي هذه احلالة ميكن 
اإذا كان هذا االأخري حمتاجًا  اإال  )28( على الرغم من خطاأ البائع،  �رضاوؤه )بحكم ال�رضورة( 
للغاية )29( واأ�شارت اإىل وج�ب وج�د نظام ل��شع مكافاأة منا�شبة من قبل احلك�مة ملنع 
االجتار باالأع�شاء الب�رضية )30( والكثري ي�افق على هذه الروؤية، وي�ؤكد ج�از نقل اأع�شاء من 

. W- (31) احلي�ان- حتى ول� كان خنزيرا
جميع الفروع االأربعة لليه�دية تدعم وت�شجع التربع باالأع�شاء واالأن�شجة، يف اليه�دية 
هناك مبداأ عام على اأن ت�فري »حياة لالإن�شان ياأخذ االأ�شبقية على جميع الق�انني االأخرى« 
مبا يف ذلك اأي تاأخري يف الدفن وت�شجع التربع لي�س فقط »الأجل الب�رضية«، ولكن اأي�شا »يف 

�شبيل اهلل« وذلك اأ�شمى تعبري عن التق�ى.
يف الب�ذية حيث هناك اعتقاد يف التنا�شخ، ميكن اأن تك�ن هناك اآراء مت�شاربة ح�ل 
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ما اإذا كان ا�شتخدام ع�ش� غري ب�رضي مينح االإن�شان اأو احلي�ان ميزة على هذا النح�، وترى 
الب�ذية اأن احلياة �شل�شلة مت�شلة، وال ينظر اإىل امل�ت ككارثة، ولكن جمرد تغيري يف ال�عي، 
ولذلك فاإن اإزالة االأجهزة واإنفاق م�ارد هائلة لتنا�شب هذه االأجهزة ج�شم املتلقي للحفاظ 
على احلياة )32( يبدو يف الب�ذية فعاًل من اأفعال ال�هم الذاتي، التي قد ت�شري اإىل جهل ه�ية 

املرء الروحية، وبالتايل ال تدين عملية زرع ونقل زرع االأع�شاء لكن ال تروج لها.
يف الهندو�شية اأي�شا، حيث وحدة ال�ج�د والفل�شفات، ال ي�جد اأي تعليق مبا�رض على 
مفه�م زرع االأع�شاء وا�شتخدام البقر ميكن اأن يثري م�شكلة مماثلة ال�شتخدام اخلنازير يف 

االإ�شالم واليه�دية.
وب�شكل  وجمم�عاتها،  لط�ائفها  الب�شيطة  االختالفات  من  الرغم  وعلى  امل�شيحية، 
اله�تي ر�شالة اخلال�س هي نف�شها ت�شجع اأي عمل من اأعمال االإيثار، مبا يف ذلك التربع 

باالأع�شاء �ش�اء من االأحياء اأو االأم�ات ما دام هذا القان�ن ال ينتهك كرامة االإن�شان.
ال حتظر الق�انني الدينية الهندية التربع باالأع�شاء وه� قرار فردي، وال ي�جد �شيء يف 
الديانة الهندو�شية ي�شري اإىل اأن اأجزاء من الب�رض، حيا اأو ميتا، ميكن اأن ت�شتخدم للتخفيف من 
معاناة الب�رض، لكن ال تقر التربع باالأع�شاء من اجلثث، وال�شعائر الدينية لي�شت هي ال�شبب 
ونق�س  احلرارة،  �شديد  واملناخ  والفقر،  النقل  و�شائل  نق�س  لها  ي�شاف  بل  لذلك،  ال�حيد 
اجلراحني املتخ�ش�شني يف عمليات الزرع والنقل- وكلها اأ�شا�شية يف احل�ش�ل عليها )33(.

حيث  واليابان،  ال�شني  مثل  املجتمعات  فاإن  االأخرى  الدينية  والنظم  الفل�شفات  يف 
لالإن�شان  جترد  بع�شهم  اعتقاد  يف  يك�ن  الدماغ  وخا�شة  امل�تى  من  االأع�شاء  ا�شتخراج 
اأما  باملثل،  اإليه  وينظر  ب�رضي  غري  جهاز  غر�س  يج�ز  ال  اأن  املمكن  فمن  اإن�شانيته،  من 
الك�نف��شي��شية تقليديًا ف�شد التربع باالأع�شاء، ولكن اإذا كان امل�ت )34( الدماغي ر�شميًا 
التربع باالأع�شاء، مع وج�ب  2000 الأغرا�س  ومعرتفًا به، كما حدث يف ك�ريا يف عام 

انعدام ال�رضر على اجل�شم كله.

املطلب الثالث - خماطر نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

الب�رضية  االأع�شاء  لزرع  املحتملة  احلي�انية  امل�شادر  هي  واخلنازير  الباب�ن  قردة 
الأ�شباب علمية، وقد اقرتحت القردة من قبل قلة من اجلراحني االأمريكيني الإثبات »الدليل 
اإجراء عملية زرع قلب لطفل ب�ا�شطة لي�نارد بايلي تلقت   1986 على املفه�م«، يف عام 
الكثري من الدعاية ال�شلبية ب�شبب املخاوف االأخالقية عن »التجارب« على امل�اليد اجلدد، 
الباب�ن  قل�ب  با�شتخدام  لالأطفال  احلي�انات  امل�شتمدة من  االأع�شاء  من  املزيد  ذلك  ومع 

يجري التخطيط لها حيث اأجريت اثنتان عام 1993 وف�شلت اأي�شا الأ�شباب غري معروفة.
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حالة  يف  لالإن�شان  االأجنبي  الطعم  جتارب  ت�رضيع  يف  االيدز  مكافحة  ن�شطاء  �شاعد 
التك�ين  يف  املخاطر  عالية  حماولة  يف  الباب�ن  عظم  نخاع  تلقى  باالإيدز  مري�س  وج�د 
املناعي، نخاع عظام القرد ف�شلت يف النم� ولكن املري�س ا�شتمد بع�س اال�شتفادة من نظام 
التكييف امل�شتخدم يف اإعداده لهذا االإجراء، لذلك ظل النخاع االأ�شلي للمري�س يعمل بكامل 
اإىل عدم  ا�شتنادا  الباحثني  انتقادات ق�ية وجهت للتجربة من طرف كثري من  طاقته لكن 
ل�ج�د  نتيجة  حتدث  التي  املعدية  االأمرا�س  خماطر  واإمكانية  مهمة  علمية  جدارة  وج�د 
اإليه وهذا االحتمال  اأن تنتقل  بع�س الفريو�شات تعي�س يف اع�شاء هذه احلي�انات وممكن 

ب�شيط جدا، ولكنه قد يحدث )35( .
مل يكن اال�شتخدام ال�ا�شع النطاق لالأع�شاء املهمة غري الب�رضية م�شتبعداً، وذلك اأ�شا�شا 
القردة،  طريق  عن  طبيعي  ب�شكل  املعدية  االأمرا�س  عن  الناجمة  اجل�شيمة  املخاطر  ب�شبب 
وحتى مع ظه�ر العالجات اخلل�ية مثل تلك امل�شتخدمة لعالج مر�شى »باركن�ش�ن« يبقى 
احتمال اخلطر اأكرب؛ لك�ن ه�ؤالء املر�شى من كبار ال�شن، فالدرا�شات جارية على املخاطر 

التي يتعر�س لها االأ�شخا�س من الفريو�شات الذاتية للخنزير )36( .

املطلب الرابع - بعض التجارب الدولية يف نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

 لقد اخترب ا�شتخدام اآالت خارجية حتت�ي على خاليا الكبد لعالج الف�شل الكبدي احلاد 
يف  والدواء  الغذاء  اإدارة  �شمحت  لذا  واعدة،  نتائج  وحقق  احلي�انات  من  عدد  درا�شات  يف 
اإجراءات غ�شيل  ال�رضيرية على  بالتجارب  اأوروبا  املعنية يف  وال�شلطات  املتحدة  ال�اليات 
كلى اخلنازير وعلى الكبد، واأظهرت التجارب مع بع�س النجاح يف »ك�شب ال�قت« ملر�شى 
الف�شل الكبدي الذين ينتظرون عملية زرع، ذلك اأن ا�شتخدام خاليا كبد اخلنزير بهذه الطريقة، 
الأنها ال ت�شبب اأي اآثار �شلبية، كما جرب بع�س االأطباء ا�شتخدام عظام من عج�ل �شغرية يف 

اإ�شالح اإ�شابات يف عظام مري�س )37( .
اإن اخلط�ط العري�شة لتنظيم زراعة االأع�شاء يف بريطانيا تتمثل، بالتقدم بطلب لهيئة 
انتظار  ال�شائدة يف  العملية مع املعتقدات واالأخالق  االأع�شاء ي��شح عدم تعار�س  زراعة 
بع�س  من  ت�جت  التي  الكثيفة  املناق�شات  رغم  ال�شحة«،  »وزارة  الطبية  الهيئة  م�افقة 
العلماء الذين اعتربوا امل�رضوع هدراً للمال، ويجب البحث عن م�شدر اآخر لالأع�شاء تفاديا 

لالإ�شابة مبا ال يقل عن 11 فريو�شا )38( .
اإن عملية زرع االأع�شاء الب�رضية يف احلي�ان اأو العك�س يف اأملانيا لي�س عيبًا والعمل 
اخلاليا  زرع  حظر  _على  فقط  لي�س  ي�رض_   )39( االأملاين  االأخالق  جمل�س  ولكن  بها،  جار 
اجلنينية الب�رضية يف ج�شم احلي�انات، بل اأي�شا على حظر زرع اخلاليا اجلنينية احلي�انية 
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الب�رضية يف  اأن يطال زرع اخلاليا  اأن املنع يجب  اأي�شا  االإن�شان، ويرى املجل�س  يف ج�شم 
املبي�س احلي�اين التي يهدف من ورائها احل�ش�ل على �شاللة من اجلينات الب�رضية )40( ، 
اأ�شط�رية ذات جينات  اأبقارا  2008 بهذه الطريقة  اأنتج باحث�ن �شنة  ففي بريطانيا مثال 
ب�رضية مما ت�شبب يف رد فعل على ال�شعيد العاملي، عك�س اأملانيا، فمثل هذه التجارب غري 

ممن�عة قان�نًا )41( .

املبحث الثالث - أسباب نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 
ما زال البحث عن نقل اأع�شاء احلي�ان وزرعها يف االن�شان يف تط�ر، والرتكيز احلايل 
يجري على ن�شبة النجاح، واإذا كان االأمر كذلك، فما مدى عالقته بال�شالمة الب�رضية، وذلك 
ب�شبب امل�شكالت املرتبطة بالرف�س وغريها من الع�امل الهيكلية وال�ظيفية، فزرع االأع�شاء 

�ش�ف يك�ن من اأ�شعب االإجراءات ورمبا لن يك�ن ناجحا.
ذلك نظرا للقي�د االأخالقية والت�رضيعات القان�نية والدينية التي تتحكم يف عمليات 
العلماء منذ �شن�ات عدة للبحث عن حل�ل لتجاوز هذه امل�شكلة  زراعة االأع�شاء، حيث بداأ 
واال�شتعا�شة عنها ببدائل اأ�شهل قب�اًل واأقل خطراً على االإن�شان، اإال اأن حماوالت العلماء زرع 
اأع�شاء حي�انية داخل االإن�شان وجتاوز حاجز االأجنا�س ما زالت ت�اجه مع�شالت �شحية 

واأخالقية وت�رضيعية )42( .

املطلب األول - البحوث العلمية وعملية النقل: 

ي�اجه املمار�س الطبي دائمًا حتديًا لي�س فقط ب�شاأن م�شاألة �شفاء املر�شى، ولكن اأي�شا 
العمر، ونتيجة لالأبحاث املتعددة، تكت�شف زمر خمتلفة ويتم حتديد ف�شائل  اإطالة  م�شاألة 
الدم واملخاطر املرتبطة بنقله والتي انخف�شت اإىل حد كبري بف�شل اجله�د املبذولة وبناء 
ا�شتبدال  اإمكانية  يف  النظر  اإىل  باالأطباء  حدا  مما  النقل،  عمليات  بداأت  النجاح  هذا  على 

االأع�شاء الب�رضية املعيبة باالأع�شاء ال�شحيحة من اجلثث )43( .
الي�م، وبعد �شن�ات و�شن�ات من التجربة، مل تعد اجلثث كعن�رض تربع، ولكن تعدى ذلك 
اإىل االأحياء )44( ثم احلي�انات، ويتم ذلك دون اأنانية )45( ، ومعناه خيار من اجلهة املانحة 

اأو اأ�رضته للتربع باالأع�شاء اأم ال ولي�س هناك تع�ي�س مايل للمتربع )اأو للعائلة( .
معمقة،  بطريقة  الب�رضي  التط�ر  يغري  قد  احلي�انية  االأع�شاء  زرع  جناح  احتمال 
فالفريو�شات االرجتاعية يف رواج كناقالت للجينات املك�كية اإىل املر�شى لعالج جمم�عة 
200 بروت�ك�ل �رضيري ب�رضي  اأكرث من  ال�راثية، حيث مت ت�شجيل  االأمرا�س  متن�عة من 
بيئة  تنتج  القهقرية  والفريو�شات  اخلنازير  واملزيج من خاليا  عليها،  ووفق  لنقل جينات 
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م�اتية لتنبيغ جينات اخلنازير من االرجتاع الذاتي، والعديد من الدرا�شات تدعم فكرة اأن 
هذا الفريو�س معد خلاليا االإن�شان، ونظريا، جينات اخلنازير املنبغة قد تندمج يف جينات 

االإن�شان عندما يتم اإ�شابة املتلقي بالفريو�س االرجتاعي املحلي للخنزير.

املطلب الثاني - الدواعي الطبية لعملية النقل: 

طبيا يحذر االأطباء من احتمال انتقال عدوى يف حالة نقل اأجزاء من ج�شم احلي�ان 
اإىل االإن�شان، كما ه� احلال يف عدوى االلتهاب الرئ�ي احلاد )�شار�س( القاتل، كذلك احلمى 
القالعية فاأكرب االأخطار التي �ش�ف ي�اجهها املري�س اكت�شابه لفريو�شات حي�انية ت�جد 
ببع�س  اخلاليا  يف  واخللط  العدوى  واحتمال  اأن�شجتها  يف  اأو  املزروعة  االأع�شاء  داخل 

وتاأثرياتها.
للندوة  ال�شابق  امل�شاعد  العام  االأمني  ال�هاب ن�ر ويل  الدكت�ر عبد  من جانبه يق�ل 
العاملية لل�شباب االإ�شالمي: »ال مانع من نقل االأع�شاء من احلي�ان لالإن�شان اإذا كان هناك 
جزء متعطل بج�شم االإن�شان وال ميكن عالجه اإال عن طريق اأع�شاء احلي�ان، فاإذا كان الع�ش� 
مت�افقا، ومل يرف�س من قبل ج�شم االإن�شان فهذا جيد جدا ول� تاأكد النجاح فذلك �ش�ف ي�فر 
ال�شيء الكثري...الأنه من املهم جدا املحافظة على حياة االإن�شان �ش�اء بنقل االأع�شاء له اأو 

ا�شتخدام التقنيات اجلديدة« )46( .
وي��شح الدكت�ر حممد عمر بادحدح، ا�شت�شاري اجلراحة مب�شت�شفى امللك فهد بجدة اأن 
اجل�شم الب�رضي يف اأغلب االأحيان يرف�س اأي �شيء غريب عنه، فاإذا كان هناك اإمكانية لزرع 
اأع�شاء احلي�انات فاإنها �ش�ف تك�ن نفعًا كبرياً و�شتحل م�شكالت كبرية وم�ؤرقة للمر�شى، 
فالتقبل حينئذ �شيك�ن بن�شب �شعيفة كما ه� احلال يف نقل الكلى، اإذ ال بد من التطابق يف 
امل�ا�شفات واالأن�شجة فامل�شكلة املطروحة هي يف تقبل اجل�شم الب�رضي للع�ش� احلي�اين اأو 

اخللية احلي�انية.

املطلب الثالث - احنالل القيم األخالقية وعالقته بعملية نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان:)74( 

االإح�شان وعدم  الرحمة،  الطب احلي�ي مثل  االأ�شا�شية الأخالقيات  االأخالق واملبادئ 
الفرد  من  كل  مل�شلحة  وذلك  املجال،  هذا  يف  تطبق  اأن  يجب  )وغريها(  والعدالة  االإيذاء 
امل�شائل  من  وغريها  واالقت�شادية  االأخالقية  امل�شائل  جتاهل  ميكن  ال  الأنه  واملجتمع، 

املرتبطة بهذا الن�ع من التكن�ل�جيا املتقدمة )48( .
قد يك�ن هناك �رضاع حمتمل، على �شبيل املثال، بني حق مري�س يحت�رض يف العالج 
وم�شائل  ق�شايا  فهي  العدوى،  من  معروف  غري  تهديد  لتجنب  املجتمع  وحق  فقط  املتاح 
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اأول�ية تن�شاأ عند حتديد كيفية ا�شتخدام امل�ارد ال�شحية واحلاجة اإىل االإجراءات العالجية 
املكلفة، خا�شة واأن اأخالق االإيثار والت�شحية والتعاون على اخلري من جملة اأخالق االإ�شالم 
ومبادئه العامة التي جاء بها للب�رضية، والأن م�شلحة احلي مقدمة على م�شلحة امليت )49( .
يتناول ال�شارع باهتمام وقع واأهمية الفتاوى التي جتيز نقل اأع�شاء احلي�ان لالإن�شان، 
على غرار ال�شارع امل�رضي، وذلك بعد اأن اأ�شدر الدكت�ر على جمعة مفتي اجلمه�رية )مت نفي 
ذلك من قبل املفتي نف�شه( فت�ى تبيح نقل اأع�شاء االإن�شان اإىل احلي�ان والتداوي باأجزائه 

�رضط اأن يك�ن هذا احلي�ان طاهراً وغري جن�س )50( .
اأع�شاء  ا�شتخدام  اأمكن  »اإذا  بادحدح:  عمر  حممد  الدكت�ر  يق�ل  ال�شابق،  ال�شياق  يف 
احلي�انات املحرم اأكلها كال�شباع وغريها فال اأرى اأن هناك م�شكلة يف ا�شتخدامها، فكثري 
اأع�شائها  نقل  اأمكن  فاإذا  وغريها،  العني  واأمرا�س  الكل�ي  الف�شل  من  يعان�ن  الب�رض  من 
فاإنه �ش�ف يك�ن نفعا كبريا للب�رضية فاالإن�شان اأعز واأكرم ما خلق اهلل يف الك�ن، واالأر�س 
جميعها م�شخرة لالإن�شان، ماوؤها واأر�شها وج�ها ونباتها وحي�انها، فاإذا ا�شتفاد االإن�شان 

من ذلك يف �شحته وعالجه فهذا �شيء حمم�د ومقب�ل« )51( .

املبحث الرابع - الوضع احلالي واملشاريع املستقبلية لعملية نقل أعضاء 
احليوان إىل اإلنسان: 

لتقارب االأن�شجة احلي�انية من اأن�شجة االإن�شان مت النظر يف اإمكانية زرعها يف االإن�شان 
فاإن ـال�شمبانزي يعدُّ اخليار االأمثل وذلك الأنها مماثلة حلجم خاليا االإن�شان وكذلك لت�افق 
مت  لذلك  باالنقرا�س  املهددة  احلي�انات  قائمة  يف  مدرج  ال�شمبانزي  اأن  اإال  الدم،  ف�شيلة 
البحث عن جهات مانحة اأخرى كقرد الرباح ومع ذلك فاإنها اأي�شا غري جيدة وتكمن امل�شكلة 

يف �شغر حجمها وندرة ف�شيلة دمها وط�ل فرتة احلمل وزيادة خطر انتقال االأمرا�س.
ويعتقد حاليا باأن اخلنازير هي اأف�شل جهة للتربع باالأع�شاء، حيث اأن خطر انتقال 
من  م�شجعة  نتائج  اأي�شًا  وهناك  وتط�ره،  االإن�شان  من�  لزيادة  وذلك  منخف�س  االأمرا�س 
االإن�شان  تقنية من� جلد  �ش�اء يف  ال�رضيرية على حد  والتجارب  احلي�انات  الدرا�شات على 

على طبقات من اخلاليا احلي�انية املغذية، ثم ا�شتخدام اجللد الإ�شالح احلروق )52( .

املطلب األول - اسرتاتيجيات نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

يف  الطبية  والبح�ث  لل�شحة  ال�طني  املجل�س  اأن�شاأ  عام2001،  املثال،  �شبيل  على 
ا�شرتاليا (NHMRC) جلنة عمل زرع ونقل االأع�شاء لتقدمي امل�ش�رة ب�شاأن الق�شايا العلمية 
لتق�مي  ت�جيهية  مبادئ  وو�شع  املجال  هذا  يف  بالبح�ث  املتعلقة  والتقنية  االأخالقية 
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املقرتحات ح�ل حماوالت زرع ونقل االأع�شاء احلي�انية اإىل االإن�شان والت�شاور على نطاق 
وا�شع مع املجتمع ح�ل هذه الق�شايا، ويف ج�يلية 2002، اأ�شدرت اللجنة ورقة مناق�شة 
بعن�ان: “ورقة م�رضوع املبادئ الت�جيهية واملناق�شة يف امل��ش�ع”، وكان الدور الرئي�س 
الإجراء  الت�جيهية  املبادئ  وم�رضوع  امل�شاألة  هذه  وجتاه  ب�شاأن  املجتمع  وعي  تعزيز  لها 

حماوالت نقل اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان.
وقدمت  املجتمعية  امل�شاركة  عال،  م�شت�ى  على  عززت،  العامة  امل�شاورات  وهكذا، 
معل�مات كبرية اإىل املجل�س عن وجهات نظر املجتمع ح�ل نقل وزرع االأع�شاء وق�شايا 
الرفق باحلي�ان واإمكانية نقل اأمرا�س جديدة من احلي�ان اإىل االإن�شان، اأما القلق فتمثل يف 

كيفية تنظيم عملية البحث يف هذا املجال.
واإجراء  اأثريت  التي  للق�شايا  ي�شتجيب  اأن  ينبغي  العمل  فريق  اأن  على  املجل�س  وافق 
زرع  نح�  املجتمع  دليل  �شميت-  اإ�شافية  ب�ثيقة  اأو�شت  امل�شاورات  من  اأخرى  ج�الت 
اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان- والتي ينبغي ت�افرها لت�شهيل الفهم العام كما اتفقت اأي�شا 
على اأنه ينبغي للجنة الت��شع لت�شمل ذوي اخلربة يف جمال رعاية احلي�ان ومراقبة االأمرا�س 
املعدية وتنظيم التجارب ال�رضيرية ثم اأن�شئت جلنة فرعية ح�ل ق�شايا احلي�انات مل�شاعدة 
فريق العمل ح�ل ق�شايا االأخالق، والرفق باحلي�ان وتنظيم ا�شتخدام احلي�انات يف بحث 

زرع االأع�شاء والق�شايا الرئي�شية التي يجب الت�شاور ب�شاأنها مع املجتمع )53( .

املطلب الثاني - آليات ووسائل نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

منها  نذكر  املجال،  هذا  يف  ت�جيهية  مبادئ  �شاغت  التي  املهمة  املنظمات  بع�س 
جمل�س اأوروبا، جمل�س ال�شحة يف ه�لندا، اللجنة ال�ش�يدية لزرع االأع�شاء، اللجنة الفرعية 
وزارة  جلنة  االأع�شاء،  لزرع  االأرجنتينية  ال�طنية  واللجنة  االأع�شاء،  لزرع  االإ�شبانية 
لتنظيم  امل�ؤقتة  الهيئة  املتحدة،  ال�اليات  يف  االأع�شاء  لزرع  الب�رضية  واخلدمات  ال�شحة 
اجل�انب  فرن�شا،  يف  االأع�شاء،  لزرع  االإيطالية  اللجنة  املتحدة  اململكة  يف  االأع�شاء  زرع 
االأخالقية حمل درا�شة من قبل اأخالقيات اللجنة ال�طنية الفرن�شية لالأخالقيات وتطبيقات 
التجارب ال�رضيرية وهي يف حاجة اإىل م�افقة من وكالة �شالمة املنتجات ال�شحية التابعة 
ل�زارة ال�شحة وامل�شكلة حديثا، يف اأملانيا اأن�شاأ املجل�س الطبي االأملاين جلنة الإعداد مبادئ 
ت�جيهية ب�شاأن زرع االأع�شاء، اأما يف كندا »ف�زارة ال�شحة » لها �شلطة تنظيم زرع االأع�شاء 

كتكن�ل�جيا جديدة.
حتى االآن ال ت�جد عملية زراعة ناجحة وهناك العديد من العقبات ال�شتجابة اجلهاز 
املناعي هذا الرد ب�شكل عام حمبط، وي�ؤدي يف النهاية اإىل رف�س فكرة زراعة االأع�شاء، ويف 
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بع�س احلاالت ت�ؤدي زراعة االأع�شاء اإىل ال�فاة الف�رية، وهناك اأن�اع عدة لرف�س اجلهاز 
املناعي وت�شمل: الرف�س القطعي ورف�س االأوعية الدم�ية والرف�س اخلل�ي واملزمن )54( ، 
وعليه مت الت�قف عن زراعة االأع�شاء ونقلها من احلي�انات اإىل االإن�شان ملدد معينة نقاًل عن 
التط�رات الدولية بهذا ال�شاأن ب��شاطة منظمة ال�شحة العاملية وال�كاالت الدولية وجميع 

الدول التي قامت بتجارب من هذا الن�ع خا�شة يف الدول الغربية املتط�رة.
الجدول )2(

جانب من زرع األعضاء باستخدام الخاليا أو األعضاء الرئيسية غير البشرية

مدة البقاء حيا بالع�صو م�صدر الع�صو احليواين عدد املتلقني ال�صنة

ي�مان كلى قرد 01 1910

 /  / 01 1913

لكل واحد 9 اأ�شهر كلى �شمبانزي )12( ، قرد )1(  13 63 /1964

اأقل من 60 ي�ما كلى باب�ن 06 1964

05 اأيام كلى باب�ن 01 1964

02 �شاعات قلب �شمبانزي 01 1964

04 اأ�شهر كلى �شمبانزي 02 1965

اأقل من 01 ي�م كبد �شمبانزي 01 1966

31 ي�ما كلى �شمبانزي 01 1966

اأقل من ي�م اإىل 09 اأيام كبد �شمبانزي/ باب�ن 02 1969

04 �شاعات قلب �شمبانزي 01 1969

03 اأيام كبد باب�ن 01 1970

اأقل من 01 ي�م كبد باب�ن 01 1970

ت�فيت اخلاليا خاليا مناعية لباب�ن مري�س باالإيدز 1995

المصدر: مجلس اوروبا تقرير عن حالة من الفن في ميدان زرع األعضاء، ص40.

املطلب الثالث - اآلراء التنظيمية والقانونية يف نقل أعضاء احليوان إىل اإلنسان: 

احلي�ان  ورعاية  �شحة  قان�ن  قبل  من  منظم  احلي�انات  ا�شتخدام  مثال،  ه�لندا  يف 
الذي ين�س على اأن القيام باإجراءات التكن�ل�جيا احلي�ية، مبا يف ذلك التعديالت ال�راثية، 
يخ�شع للرتخي�س على اأ�شا�س حكم اأخالقي من قبل جلنة، والتي اقرتحت تعديل الق�انني 
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ال�شتخدام االأن�شجة واالأع�شاء )55( واخلاليا من احلي�انات املعدلة وراثيا خارج ه�لندا.
اأوروبيا، هناك ت��شيات بال�شعي اإىل اتفاق داخل االحتاد فيما يتعلق بتطبيق االأنظمة 
املتعلقة باالأع�شاء املعدلة وراثيًا بالطريقة التي تتعامل حتديداً مع الق�شايا املحيطة بزرع 
االأع�شاء، حيث احلك�مات ينبغي اأن تعمل قبل بداية التجريب ال�رضيري، حلماية املر�شى 

وال�شحة العامة �شد املخاطر املرتبطة بزرع االأع�شاء.
هناك اأي�شا ت��شيات خمتلفة ب�شاأن ت�شمني متطلبات اجل�دة التي تنطبق على ق�انني 

االإنتاج ومتطلبات رقابة جتارة االأع�شاء مبعايري م�حدة يف جميع اأنحاء العامل.
ق�انني  على  املقبلة  الطبية  البح�ث  ت�شمني  وج�ب  على  ين�س  العلمي  االإحلاح 
م��ش�عات االإن�شان التي تغطي التجارب ال�رضيرية يف نقل االأع�شاء وزرعها، وهي دع�ة 
اأ�شا�شية لالإ�رضاف على هذه االأن�شطة )56( ب��شاطة جلان حملية اأخالقية طبية تعطي االإذن 
التي تنط�ي  البح�ث  �شلطة مراجعة بروت�ك�الت  ال�رضيرية مب�جب قان�ن مع  بالتجارب 

على زرع االأع�شاء لالإن�شان والهدف ه� ر�شد التط�رات يف هذا املجال )57( .
زرع  اإجراءات  تنظم  اأخالقية  اأو  قان�نية  اأو  تنظيمية  وثيقة  ت�جد  ال  االآن  غاية  اإىل 
اأع�شاء احلي�ان اإىل االن�شان يف جميع اأنحاء العامل، لكن اأفرج عن وثائق عدة مكت�بة يف 
ال�شن�ات القليلة املا�شية والتي ميكن اأن ت�شكل االأ�شا�س الإطار تنظيمي دويل يف هذا ال�شاأن، 
(PHS) املعنية  العامة يف ال�اليات املتحدة  ال�ثائق »ت�جيهات خدمة ال�شحة  ومن هذه 
)58( ، كما جند الت��شية  بق�شايا االأمرا�س املعدية يف زرع االأع�شاء )19 جانفي 2001( 
التي  ال�ثيقة  وكذا  االأوروبي،  االحتاد  يف  االأع�شاء  الدول  وزراء  للجنة   10  )2003( رقم 
اأعدت يف اأعقاب عقد امل�شاورة اال�شت�شارية ح�ل زرع االأع�شاء يف جنيف يف اأفريل 2005 
االأخالقية  واملبادئ  ال�شالمة  وج�انب  فعالية  ت�شمل  وغريها  املتن�عة  ال�ثائق  هذه  وكل 

واالأطر التنظيمية للزرع.
م�ازاة مع اإعداد اإطار تنظيمي مقب�ل ومطبق دوليًا، مثل التقرير الذي �شكل االأ�شا�س 
2004، والذي يعد  اعتمد �شهر ماي  الذي  العاملية،  ال�شحة  العامة ملنظمة  لقرار اجلمعية 
ال�شحيح«  االأع�شاء يف مكانها  االإجراءات و�شيا�شات زرع  اأوىل مهمة نح� م�اءمة  خط�ة 

)59( ، وتنفيذ مثل هذا القرار ميكن تلخي�صه يف ما )60(:

اإجراء جرد ملمار�شات زرع ونقل االأع�شاء احلي�انية يف كل دولة. ♦
ال�شماح بالنقل اإال اإذا كان هناك نظام رقابي فعال. ♦
تاأكد ال�شلطات التنظيمية من املخاطر واملنافع املحتملة الأي جتربة ب�شكل �شحيح  ♦
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قبل اإعطاء االإذن.
فيما  ♦ ال�شحيح،  مكانها  يف  االأوىل  الدرجة  من  التنظيمية  املعايري  اأن  من  التاأكد 

يتعلق باحلي�انات امل�شدر؛ واالإذن باالإجراءات، وامل�افقة االأخالقية؛ ...
التي قد ت�شكل خطراً حمتماًل  ♦ اأنظمة مراقبة فعالة وحتديد االأحداث  �شمان وج�د 

على ال�شحة العامة.
�شمان ال�شفافية ح�ل اأن�شطة زرع ونقل االأع�شاء. ♦
تقدمي اأف�شل رعاية لنجاحها وتقليل خماطر الف�شل. ♦
ا�شتخدام اخلاليا اجلذعية يف جتارب عالج خا�شة االأمرا�س القلبية وابتكار بديل  ♦

ال�شتن�شاخ االأجنة.
تعزيز ال�عي العام ب�شاأن التربع باالأع�شاء االإن�شانية. ♦

اخلامتة: 
هيمنة  هناك  كبرية،  ب�رضعة  يتحرك  االإن�شان  اإىل  احلي�ان  من  االأع�شاء  نقل  جمال 
واهتمام  كبرية  خط�رة  اأي�شا  وهناك  املجال،  هذا  على  امل�شلحة  اأ�شحاب  لبع�س  كبرية 
وا�شع بالن�شبة لبع�شهم االآخر، فالبح�ث الرئي�شية التي جتري االآن ح�ل هذا امل��ش�ع مت�ل 
وتنفذ من قبل �رضكات التكن�ل�جيا احلي�ية، وواحدة من االعتبارات يف املناق�شات احلالية 
ه� الدور الذي تق�م به هذه ال�رضكات يف حتديد الت�قيت، والتكن�ل�جيا وتط�ير زرع ونقل 

االأع�شاء ككل.
هناك فرق وا�شح يف نهج نقل وزرع االأع�شاء يف العامل، ففي دول على غرار االأوربية 
ال�رضيرية، ولذلك  التجارب  العلمية غري كافية لل�رضوع يف  القاعدة  باأن  منها هناك �شع�ر 
فهناك يف ال�قت احلا�رض فر�س حظر فعال اأما يف دول اأخرى كال�اليات املتحدة فالت�افق 
اإىل  اأو  نف�شه  احلي�ان  اإىل  �ش�اء  احلي�انات  على  التجارب  وهذه  املخترب  هذا  اأن  يف  يبدو 
لتقدم  ال�حيد  ال�شبيل  واأن  الرئي�شة،  امل�شائل  على  و�شافية  كافية  اإجابة  جتيب  ال  االإن�شان 

القاعدة العلمية ه� »امل�شي قدما بحذر« نح� التجارب ال�رضيرية.
جتارب زراعة اأع�شاء واأن�شجة احلي�ان اإىل االإن�شان مل تن�شاأ يف فراغ، بل هي النتيجة 
اأن احلل ملعظم امل�شكالت ال�شحية يف  الفقه الطبي مفادها  اأ�شا�شية يف  النهائية لفر�شية 
هذه  خط�رة  رغم  م�شى،  وقت  اأي  من  اأكرث  واالإنفاق  والبحث  التط�ير  يف  يكمن  املجتمع 

التجارب وردود الفعل ح�لها.
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وعالوة على ذلك، بدال من اال�شتبعاد الكلي ال�شتخدام الرئي�شيات غري الب�رضية، النهج 
حتقيقها،  تقريبا  امل�شتحيل  من  التي  امل�شت�يات  على  ال�شتخدامها  متطلبات  و�شع  ه� 
املبادئ  فبع�س  �شائكة  تك�ن  اأن  املرجح  من  ال�رضيرية،  التجارب  على  امل�افقة  وم�شاألة 

االأ�شا�شية التقليدية للم�افقة قد تتعر�س لالنتهاك )61( .
تك�ن  اأن  من  اأبعد  لكنها  روتينية،  اأكرث  الي�م  والنقل  الزرع  عمليات  اأ�شبحت  وقد 
التقدم  الرغم من هذا  اإىل حلها، وعلى  ت�شعى  التي  ال�شحية  امل�شكالت  االأمثل ملعظم  احلل 
متاأنية  درا�شة  تتطلب  االأخالقية  الق�شايا  من  عدداً  فاإن  الهائلة  ال�رضيرية  واالإمكانات 

م�شتقبال منها اإ�رضاك امل�شتفيدين و�رضكات التكن�ل�جيا احلي�ية واجلمه�ر العام.

النتائج: 
املتربع . 1 االأع�شاء  لزيادة عر�س  العامل  اأنحاء  وم�شتقباًل، يف  ثمة حاجة، حا�رضاً 

بها.
كثري من عالمات اال�شتفهام ال تزال عالقة ب�شاأن م��ش�ع نقل اأع�شاء احلي�ان.. 2
االأدلة غري كافية ال�شتنتاج للرد على املخاوف املحتملة من عمليات النقل.. 3
ال ميكن االعتداد بالتجارب ال�رضيرية رغم جناح بع�شها.. 4
زرع اأع�شاء احلي�ان اإىل االإن�شان يف جانب منه نظري اأكرث من اإجرائي.. 5
بع�س الدرا�شات الرائدة يف هذا املجال �شلبية اأكرث ب�شبب الدعاية ال�شلبية.. 6
التط�ر احلا�شل يف ال�قت احلا�رض يفتح االأب�اب الكت�شافات اأخرى يف هذا املجال.. 7
يبقى امل��ش�ع دائما ي�شطدم باالعتبارات الدينية واالجتماعية وحتى النف�شية.. 8

التوصيات: 
ج�انب . 1 على  لل�شيطرة  حك�ميا  مدع�مة  النطاق  وا�شعة  وطنية  هيئات  اإن�شاء 

امل��ش�ع.
اإر�شاء هيئة دولية تت�ىل التن�شيق بني الهيئات ال�شابقة.. 2
االأخذ بعني االعتبار الق�شايا االأخالقية املحيطة والن�س على حمايتها قان�نا.. 3
ر�شد جميع املخاوف امل�شرتكة واالختالفات بني الدول يف احلق�ق، والثقافات، . 4

والتقاليد الدينية يف اتفاقيات واجبة التطبيق.
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دعم الربامج ال�شحية وال�شيدالنية يف هذا املجال.. 5
تط�ير املناهج الدرا�شية خا�شة باجلامعات.. 6
م�شاعدة الطالب على التعلم عن اخليارات املهنية يف املجاالت ذات ال�شلة.. 7
اجراء بح�ث ودرا�شات يف هذا املجال وباللغة العربية.. 8
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االأع�شاء، ق�شم االأبحاث ال�رضعية، دار االإفتاء امل�رضية، 28 فيفري 2009.

حميي الدين لبنية، قطع غيار حي�انية الأج�شام الب�رض، جملة العربي، العدد 434، جانفي . 37
1995 �س18 وما يليها.

التغيري يعزى . 38 تقرير هيئة اململكة املتحدة امل�ؤقتة لتنظيم زرع االأع�شاء اعتربت هذا 
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