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 :بأهنا انحانٍةاٌَة ” هارفارد“ جبامعةوصفث كهٍة انقاوىن 

 ”أعظم عبارات انعذانة يف انعامل وعرب انحارٌخ“ 
 

 عهى احلائط املقابم نهمذخم انرئٍسً نهكهٍة،ووقشث اٌَة انكرمية 

 وهى حائط خمصص ألهم انعبارات انيت قٍهث عه انعذانة عرب األزمان.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واٌَة انكرمية املعنٍة هً قىنه جعاىل:

                              

                                

                             

 531اآليت  -النساءسىرة 

 اإلهداء
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إلى مف عاش ويعيش ألبنائو ليرتقي بيـ مصاؼ النببلء مف 
 والدي..............الناس....

ما تممؾ مف صادؽ  كؿ   نيتنحتمؾ التي م, الناس بحسف صحابتي إلى أحؽّ 
 والدتي...الودّ 

 أختي وأخوي  ......................ـ...ىـ, وكامؿ محبتيمروني بصادؽ ودّ إلى الذيف غ

الذيف لف أنسى فضميـ إلى 
 أصدقائي..............................................عميّ 

 إلى كؿ مف مد لي يد العوف...

 

 ..أىدي ىذا الجيد المتواضع

 وسٍم

 

 

 

 

 وتقدير شكر
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 يقوؿ النبي محمد صمى هللا عميو وسمـ في الحديث الذي أخرجو أحمد, وصححو األلباني:

 يشكر الناس لم يشكر هللا""من لم 

األستاذ  "أحمد العمر"لذا يسرني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ بعد شكر هللا سبحانو وتعالى إلى الدكتور 
 ,المساعد في قسـ القانوف الجزائي في كمية الحقوؽ بجامعة حمب, وعميد كمية الشريعة بجامعة حمب

حاطتي بتوجعمى تفضمو بقبوؿ اإلشراؼ عمى الرسالة, و  رشاده إلى أف رأت ا  ىذه ييو ونصحو وا 
 ني خير الجزاء.تو وأعبائو الكثيرة, فجزاه هللا عالرسالة النور, بالرغـ مف مسؤوليا

رئيس قسـ القانوف الجزائي و األستاذ المساعد  "محمود جالل"كما أوجو شكري وتقديري إلى الدكتور 
قسـ القانوف األستاذ المساعد في  "عبد العزيز الحسن"في كمية الحقوؽ بجامعة حمب, والدكتور 

 عمى قبوليما بتحكيـ الرسالة. ,الحقوؽ بجامعة حمب كميةالجزائي في 

ووكيمي الكمية  ,"حمود تنار"الدكتور ممثمًة بعميدىا  الحقوؽإدارة كمية كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى 
 محدود في سبيؿ رفع سوية البحث العممي في الكمية.عمى دعميـ البل

 ائي عمى ما قدموه مف عمـٍ وتوجيوٍ والشكر موصوؿ إلى كؿ األساتذة الفضبلء في قسـ القانوف الجز 
رشاد طيمة مدة الدراسة.  وا 

 ...وسيـ

 

 

 

 

  البحثخمتصراث 
 بالمغة اإلنكميزية(لممختصرات )مرتبة حسب الترتيب األبجدي 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مةالمقد  

المبعوث األميف, وعمى آلو وصحبو  الحمد هلل رب العالميف, والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمدٍ 

 أجمعيف, أما بعد:

 المختصر

Abbreviation 

 المصطلح

Idiom 

شرح المختصر باللغة 

 العربية

Art Article المادة 

H.R. House of Representatives   مسودة قانون مقدمة إلى

 مجلس النواب األمرٌكً

Ibid In the same place الموجغ السابق راته 

NGOs Non-Governmental 

Organizations 

 المنظمات غير الحكومية

No Number العذد 

P Page الصفحة 

Para Paragraph الفقرة 

Sec Section القسم 

§ Subsection الفرع 

Vol Volume المجلذ 
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الحؽ في الحياة حقًا فطريًا طبيعيًا, وىذا يفسر حرص كؿ الشرائع السماوية والقوانيف الوضعية  ُيعدّ 
 مما يجعؿعمى حماية الكياف البدني لئلنساف, معتبرًة حمايتو مف أىـ المصالح الجديرة بالرعاية واالىتماـ, 

 ة السمو.اعتبار أساليب السيطرة عمى الصحة, وابتكار الحموؿ الطبية أمرًا في غاي

في مجاؿ العمـو الطبية  ,حققيا العمـ في العقود األخيرة وقد ساعدت االكتشافات المذىمة التي
والحيوية في تحسيف صحة اإلنساف, وزيادة فرص بقائو عمى قيد الحياة, ىذه االكتشافات غّيرت وجو البشرية, 

 ه.ا بالمواصفات التي يريدىا والدمٍؿ مما دفع البعض لئلعبلف عف قدرتو عمى "صنع" إنساٍف كا

الوحيد ليذه األبحاث وما تنطوي عميو مف تجارب طبية, ورغـ شدة  ويبقى الجسد البشري ىو المحؿّ 
المبادئ القانونية التي تحمي ىذا الجسد ضد أي مساٍس غير مشروٍع بو, إال أف التطور العممي ال يحوؿ 

ىذا التطور العممي فرض بعض المرونة عمى  . مشروعيةت أبحاثو في قالب البلدوف تقدمو حائؿ, ولو صبّ 
د لظيور تقنياٍت مبادئ حرمة الجسد, وسمح ببعض الممارسات عميو رغـ انتفاء الغاية العبلجية, مما ميّ 

  واالستنساخ البشري. وعمميات التجميؿكاليندسة الوراثية  ,حديثةٍ 

 صداىا في زوايا بعض المختبرات, إال أف إال -قبؿ عدة عقودٍ  –تسمع ولـ تكف كممة االستنساخ لُ 
ىذا النقاش ال يزاؿ محتدمًا حوؿ  .سمع في أصغر الحمقات النقاشيةد يُ حتى كا, في السنوات األخيرةد تردّ 

يقدـ  إباحة أي بحثرى ضرورة طريقة التعامؿ مع قضايا العبلج, وتطوير قوى الجسـ البشري, ما بيف قسـٍ ي
منفعًة لمبشرية, ويساىـ بطريقٍة ما في تسييؿ حياتيا, وتخفيؼ معاناتيا, وىذا يستتبع ضرورة إباحة تجارب 

عمى  -تحت مظمة القانوف الوضعي, أو  ىذه األبحاثإبقاء ضرورة  االستنساخ البشري. وبيف قسـٍ يرى
 القانوف الطبيعي, وبالتالي ضرورة حظر ىذه التجارب. -األقؿ

ف تقنية االستنساخ قديمٌة ِقدـ الكممة ذاتيا, أي منذ أف عرؼ اليونانيوف أف زرع ُغصيف ورغـ أ
"Klonاألبحاث إلى  تـ نقؿثـ  ." مف نباٍت مرغوٍب في شجرة, سيجعميا تنتج مف ىذا النبات المرغوب

أف والدة النعجة إال مف الحيوانات بصفاٍت مرغوبة,  عددٍ  استنساخالمختبرات الحيوانية, وتمكف العمماء مف 
"دولمي" واحتماؿ امتداد التجارب إلى الكائنات الراقية, أثار موجًة مف ردود الفعؿ المختمفة حوؿ إمكانية 

 تطبيؽ ىذه التقنية عمى البشر.

ىذه تنسجـ ىؿ و ؟ ًا إلى عدٍد مف المبرراتفيؿ يجب إباحة تجارب االستنساخ البشري استناد
وىؿ ستقدـ ىذه التجارب الحؿ األمثؿ لمعظـ  ؟شخصيتمتع بيا كٌؿ تي التجارب مع الحقوؽ األخبلقية ال

والمبادئ  ,ه التجارب لمقواعد الدينيةحتراـ ىذاالتساؤؿ عف مدى  ثارتعصية؟ كما يالمشكبلت الطبية المس
 .مقررة لحرمة جسـ اإلنساف وكرامتوالقانونية ال

ولو افترضنا أنو تمت إباحة تجارب االستنساخ البشري, فيؿ ىذا يعني ترؾ ىذه التجارب دوف 
بحجة , ليااألشخاص الخاضعيف  موافقةىؿ يمكف إجراء ىذه التجارب دوف و شروٍط تحكميا أو قيوٍد تنظميا؟ 
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ىذه التجارب مع  ر التساؤؿ عف مدى انسجاـاكما يث؟ ـؤثر عمى صحتييلف منيـ  جسديةٍ  أف أخذ خميةٍ 
في حاؿ تـ المجوء لتقنية االستنساخ البشري  الواجب اتباعياوماىي الشروط  .الطبية لمتجارب الشروط العامة
 بيف الزوجيف؟

فيو أف غياب ىذه الشروط سيفرز عددًا مف التطبيقات التي ستيدد إنجازات االستنساخ  ومما ال شؾّ 
يسمى بتقنية تحسيف  شخاٍص يتمتعوف بصفاٍت متميزة, أو ماأالبشري بالكامؿ, فقد يقـو البعض باستنساخ 

 أي دورٍ  مستبعداً  -األنثى–النسؿ, كما أف ىناؾ مف قد يجري ىذه التجارب ضمف إطار الجنس الواحد وىو 
مختمطة المادة مستنَسخة  كما أف األمر يثير مخاوؼ إنتاج أجنةٍ لمرجؿ في مثؿ ىذا النوع مف التكاثر, 

الوراثية بيف اإلنساف والحيواف, فيؿ يجب حظر كؿ تجارب االستنساخ؟ أـ يجب االكتفاء بحظر بعض ىذه 
 مف إيجابيات ىذه التقنية؟ المثمىالممارسات وتحقيؽ االستفادة 

اع االستنساخ البشري, بعضيا كؿ أنو  تحظر الكثير مف الدوؿ, فىذه التساؤالت أثارت مخاوؼ 
بحظر التجارب التي ت دوٌؿ أخرى بينما اكتف ائمة التي قد تسببيا ىذه التجارب,المشكبلت الي ـّ استنادًا إلى ك

 تؤدي إلى والدة طفؿ بيذه التقنية, أي االستنساخ التكاثري.

ت تمؾ المتعمقة باإلطار الدستوري لقوانيف تنظيـ االستنساخ البشري, فيذه وأبرز ىذه المشكبل
القوانيف تثير مخاوؼ تعارضيا مع مبادئ الكرامة البشرية والخصوصية الجينية, كما أف مساسيا ببعض 

انيف طرح العديد مف اإلشكاليات حوؿ مشروعية قو ي المبادئ الدستورية كمبدأ البحث العممي والحرية التناسمية
 االستنساخ البشري مف الناحية الدستورية.

كما أف االستنساخ البشري يثير شبية المساس بالحقوؽ الفردية التي يتمتع بيا كؿ مولود, ومدى 
مكانية تعارضو مع الحقوؽ المصيقة  -أي االستنساخ–احترامو  لمبدأ الفردية واالستقبللية الوراثية, وا 

المولود إلى والديو البيولوجييف, كما أف احتماؿ إصابة المولود النسخة باألمراض  ةبالشخص, كالحؽ في نسب
 دخؿ البشرية في نفٍؽ مظمـٍ مف االحتماالت.والتشوىات الطبية قد يُ 

د أف المساس بالحقوؽ الفردية سينعكس عمى المجتمع بأسره, فاالستنساخ البشري قد ييدّ  شؾّ وال 
د بقاء مؤسسة األسرة ونظاـ الزواج, وقد يعزز الشذوذ مجتمع, كما أنو ييدّ الوراثي الموجود في ال التنّوع

 الجنسي في المجتمع, وقد يمغي قاعدة الزوجية التي يقـو عمييا المجتمع.

ضعؼ القيمة القانونية لوسائؿ تُ قد فتجاربو قواعد القانوف الجزائي,  لبشرياالستنساخ اد كما ييدّ 
خالؼ األدلة غير المباشرة كالقرائف والدالئؿ, مما يؤدي إلى تة كالشيادة, و يدـ األدلة المباشر تاإلثبات, و 
 العدالة وقواعد اإلثبات. بميزافاإلخبلؿ 
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ززىا فكرة إمكانية زيادة تع ,العدالة في المجتمع ميزافأف تأثير االستنساخ البشري عمى  شؾّ وال 
والفعؿ المنافي  ,الجرائـ التقميدية كاإلجياضمع, مف خبلؿ ارتفاع نسب ترتكاب الجرائـ في المجمعدالت ا
 .المستنَسخة واألعضاء البشرية ,بالبشر االتجارالنووي, و  سرقة الحمضكجرائـ جديدة,  إيجاد, أو لمحشمة

, يشيده المجتمعتطوٍر  أيّ  أشكاليا, فإفّ  وبما أف الظاىرة القانونية مبلزمٌة لمظواىر االجتماعية بكافة
انعكاساتو عمى المستوى القانوني. وبداًل مف أف نجد رجاؿ القانوف في مكانيـ الطبيعي كوف لو تال بد أف 

, نراىـ قابعيف في قفص االتياـ, بتيمة معارضة البحث العممي, فعيف عف المجتمع, وحاميف أفرادهمدا
 !ف بخوفيـ عمى مستقبؿ الجنس البشريو وما القضاة إال العمماء المتشدق الرفاىية, ومعارضة

دعاء البعض استحالة تطبيقيا في المدى القريب, إال أننا اورغـ حداثة تقنية االستنساخ البشري, و   
ع أال يختار الطريؽ األسيؿ, ويقؼ موقفًا سمبيًا غير مكترٍث بما قد يترتب عمى ىذه الممارسات نييب بالمشرّ 

حماية المجتمع, , محققًا التوازف بيف التشريع الناظـ ليذه التقنية لوضعبؿ عميو أف يتحرؾ  أضرار.مف 
 مف جيٍة أخرى.ـ مف أية فوائد محتممة والعناية بصحة أفراده مف جية, وعدـ حرماني

  وأنواعو االستنساخ البشريتعريف 

"عممية تكاثٍر ال جنسي, يتـ فييا زرع نواة خميٍة جسديٍة 1:بأنواصطبلحًا البشري ُيعّرؼ االستنساخ 
طابٍؽ إلى جنيٍف م البلقحةتتطور لية, شرارٍة كيربائ بوساطة أنثويٍة منزوعة النواة, ودمجيما في بويضةٍ 

 2صاحب الخمية الجسدية المعطاة".ل

كممة اليونانية ال" وىو مشتٌؽ مف Cloningميزي "كمصطمٌح عممٌي يقابؿ المصطمح االنفاالستنساخ 
""Klon3 .مجموعٌة مف الخبليا أو األفراد المتماثمة والذي يمكف تعريفو بأنو:  والتي تعني البرعـ أو الوليد"

 4".أو مف فرٍد واحد ,وراثيًا, والناتجة مف خميٍة واحدة

                                                           

أما لغويًا, فاالستنساخ مأخوٌذ مف النسخ, وتدور مادة الفعؿ "نسخ" حوؿ معنى "اإلزالة": كقولنا نسخت الشمس الظؿ,  -1
)وانتَسختو أي أزالتو, ونسخت الريح آثار الديار أي غّيرتيا. وورد في التنزيؿ:                         ) 

)(. ومعنى"النقؿ": كقولنا نسخُت الكتاب, أي نقمتو حرفًا بحرؼ, قاؿ تعالى: 106)البقرة            ) 

 بيروت, بدوف طبعة, بدوف تاريخ, مادة نسخ. (. أبو بكر الرازي, مختار الصحاح, دار الجيؿ,29)الجاثية
2
- Cloning involves extracting the genetic material from a cell of donor and injecting it into 

another cell that has been emptied of its own genetic material, resulting in an "embryo" that is a 

genetic clone of the original donor organism". MERRILL. R and ROSE. B., FDA Regulation of 

Human Cloning. Harvard Journal of Law and Technology, Volume 15, Number 1, 2001, P86. 
3

 - "Clone" from the Greek "klon" refers to a group of genetically identical molecules cells or 

organisms descended from a single common ancestor.  Human cloning and human dignity– An 

Ethical Inquiry. The President council on Bioethics, Washington DC, July 2002, P42. 
 .132, ص2010حسيف محجوب, االستنساخ في بعديو العممي واألخبلقي, مجمس الثقافة العاـ, ليبيا, ب.ط,  - 4
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ولكف الباحث  ح مصطمح "االستنساؿ" بديبًل عنو,استخداـ ىذا المصطمح, واقتر  1رفض البعضوقد 
   آخر. مصطمحٍ أّي مو وضوحًا لـ يناستعمالو أعطتو ًا ألف كثرة يستخدـ "االستنساخ" نظر سوؼ 

ثـ  2في سمسمة عمـو االستنساخ التي بدأت في النبات, كونو حمقةً  عفاالستنساخ البشري وال يعدو 
 تقسيـ يمكف حيث ,اإلنسافحتى وصمت إلى الكائف األكثر قدسية, وىو  3انتقمت إلى مممكة الحيواف,

 مف التجارب.الغاية أو  ,الوسيمة محؿ التقنيةبحسب  ,إلى عدة أنواع الواقع عمى البشراالستنساخ 

 أنواع االستنساخ البشري من حيث الوسيمة محل التقنية:

ُيطمؽ الفقو الطبي عمى ىذه التقنية اسـ االستتآـ  : Sexual Cloningاالستنساخ الجنسي -1
متماثٍؿ  ءـيمكف مف خبلليا إنتاج أكثر مف تو ة التي " وتعّرؼ بأنيا: "التقنيّ Twinning” Artificialالصناعي
بة إلى نصفيف متطابقيف, ثـ ُيحاط كؿ نصٍؼ بغشاٍء مستقٍؿ, حيث يتـ شطر البويضة المخصّ  4صناعيًا".

عمى حدى, حتى تتطور كؿ بويضٍة لتشكؿ جنينًا مطابقًا مف الناحية البيولوجية  االنقساـ في كؿ منيما ليبدأ
 لمجنيف اآلخر.

ىي الطريقة التي تـ بموجبيا استنساخ النعجة دولمي, :  Asexual Cloningاالستنساخ الجسدي -2
في  -التي تعد ترجمًة لكامؿ المادة الوراثية -وتعتمد ىذه الطريقة عمى اقتطاع خميٍة جسديٍة وزرع نواتيا

حتى تصؿ  ,قساـ والتمايزوتحريضيما كيربائيًا عمى االندماج, لتبدأ عممية االنبويضٍة مفرغٍة مف نواتيا, 
 5لمرحمة الجنيف الكامؿ.

 أنواع االستنساخ البشري من حيث الغاية:
                                                           

ز عمى إحدى الظواىر الناتجة عف العممية وىي التماثؿ في الشكؿ, مما يوحي بأف حيث يروف أف مصطمح االستنساخ يركّ  -3
كونو يعكس ربطًا واضحًا بيف التعريؼ  ,ىدؼ التجربة يتجسد في إنتاج نسٍخ مكررٍة, ولذلؾ يفضموف مصطمح "االستنساؿ"

والجانب الوظيفي مف التجربة. عبد المطيؼ ياسيف, االستنساخ بيف الديف والعمـ, مطابع اتحاد الكتاب العرب, دمشؽ, الطبعة 
 .23, ص2001. وأيضًا إياد العبيدي, االستنساؿ البايولوجي, دار المسيرة, عماف, الطبعة األولى,15, ص2000األولى, 

  "Vegetative Propagation"االستنساخ شائعًا في المممكة النباتية, وُيعرؼ أيضًا بالتكاثر الخضري بوساطةُيعد التكاثر  -2
كما يمكف أف تتـ ىذه  وفيو تتكاثر النباتات بطريقٍة غير جنسية "عذرية" مكونًة نباتاٍت جديدة, عف طريؽ نمو أجزاٍء مف النبات,

 .60, صاألولىفوزي حميد, االستنساخ البشري بيف التحميؿ والتجريـ, دار الصفدي, دمشؽ, الطبعة  .العممية بشكٍؿ صناعيٍ 
   .%0,4لـ تتجاوز  بنسبة نجاحٍ و  1997 عاـحتى والدة النعجة "دولمي" ,كؿ الحيوانات الثدية تقريباً  شممت التجارب -3

Dominic .W.S. Wong, ABCs of Gene Cloning, Springer, 2
nd

 Edition, 2006. P204. 

بكندا عاـ  ية الخصوبة األمريكية في مونتلايرو روبرت ستيمماف" في اجتماع جمع أعمف ىذا اإلنجاز العالماف "جيري ىوؿ -4
مشكبلت المسؤولية المدنية الناجمة عف نسريف منصور,  نجاز العممي عمى جائزة أىـ بحٍث في المؤتمر., وحصؿ ىذا اإل1993

 وما بعدىا.  19ص ,2008بدوف طبعة,  عمى البشر, دار النيضة العربية, القاىرة, عمميات االستنساخ
كمية محمود السيد ميراف, األحكاـ الشرعية والقانونية لمتدخؿ في عوامؿ الوراثة والتكاثر, رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه,  -5

 .302, ص2002, أسيوطجامعة الشريعة والقانوف, 
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 .اإلنجاب ىو االستنساخ الذي تكوف غايتو تحقيؽ :Reproductive Cloning االستنساخ التكاثري -1
 مستنَسخ.امرأٍة حاضنة, بقصد والدة طفؿ  رحـ في المستنَسخ الجنيف تـ زراعةتويتحقؽ ذلؾ عندما 

 

: ىو االستنساخ الذي ييدؼ إلى تخميؽ خبليا أو  Therapeutic Cloningاالستنساخ العالجي -2
 في المستنَسخ الجنيف إتبلؼ حيث يتـ .األعضاء التالفة في جسـ اإلنساف أعضاء بشرية, بقصد زرعيا مكاف

 1الخطيرة. األمراض بعض معالجة في خبلياه الستعماؿ وذلؾ, -يوماً  14 فترة بعد-نموه  مف األولى المرحمة
  

مع غيرىا مف التقنيات, ومنيا  -عند البعض–اختمطت  ثرة أنواع االستنساخ البشري, فقدونظرًا لك
 يمي: لوراثية, ونقؿ وزراعة األعضاء. وسيتـ توضيح الفرؽ فيماة االتمقيح الصناعي, واليندس

 تمييز االستنساخ البشري عن التمقيح الصناعي

" أحد مظاىر التطور المذىؿ في مجاؿ الطب Artificial Fecundationالتمقيح الصناعي "ُيعد 
 ؼ بأنو: وُيعرّ  3المنشود لمشكمة العقـ. تيدؼ إليجاد ما يسمى الحؿّ  وُيعد مف أىـ التقنيات التي 2الحديث,

ذلؾ في الرحـ, أو في أنبوب  "دمج الحيواف المنوي لمرجؿ ببويضة المرأة بغير الطريؽ المعتاد, سواًء تـّ 
ويختمؼ االستنساخ البشري عف التمقيح الصناعي فيما  4زرع في الرحـ".اختبار, ثـ إعادة البويضة الممقحة لتُ 

 يمي:

كروموسومًا, أما  23الخمية المستخدمة في التمقيح الصناعي ىي خميٌة جنسيٌة مؤلفة مف  إفّ  أواًل:
 كروموسومًا. 46يي خميٌة جسديٌة متخصصٌة مؤلفة مف فشري الخمية المستخدمة في االستنساخ الب

في  في التمقيح الصناعي يتـ دمج الخمية الجنسية الذكرية باألنثوية إما داخؿ الرحـ, أو ثانيًا:
 تـ إعادة خميٍة جسديٍة متمايزة إلى مرحمة البلتاخ البشري فاالستنسفي أما  .أنبوب, لتزرع بعدىا في الرحـ

 5., أو ُتوضع في وسط غذائي صناعيحـزرع في الرّ تمايز, ثـ تندمج بشرارٍة كيربائيٍة مع بويضة, ثـ تُ 

                                                           
, العدد 20تنساخ البشري مف وجية نظر قانونية, مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية, المجمدفواز صالح, االس -1

 .82, ص2004, األوؿ
ني ىيكؿ, النظاـ القانوني لئلنجاب الصناعي بيف القانوف الوضعي والشريعة اإلسبلمية, دار الكتب القانونية, القاىرة, حس - 2

 .10, بدوف طبعة, ص2007
نجاب مطمقًا, وال ة عمى إنتاج ذرية, أي استحالة اإلخصاب, فالعقـ: ىو عدـ القدر ز البعض بيف مصطمحي العقـ وعدـ اإلميّ ي -3

نجاب رغـ وجود عبلقٍة زوجيٍة سميمٍة, ولمدٍة معينٍة تقدر عدـ اإل :خصاب فيوأما عدـ اإل .يوجد عبلٌج ليذه المشكمة إلى اآلف
سناء الدبسي, االجتياد الفقيي المعاصر في اإلجياض وأيضًا . 319واحدة. حسيف محجوب, مرجع سابؽ, ص غالبًا بسنةٍ 

 .157, ص2010والتمقيح الصناعي, منشورات الحمبي الحقوقية, لبناف, الطبعة األولى, 
 .10, ص2001صر, ب.ط,دار النيضة, م سبلمية والقوانيف الوضعية,التمقيح الصناعي بيف الشريعة اإل شوقي الصالحي, -5
 .11, ص2010مفتاح سميـ سعد, االستنساخ وما يشتبو بو, مقاؿ منشور في مجمة مركز اإلعبلـ األمني, البحريف,  -5
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الجنيف في التمقيح الصناعي يحمؿ الصفات الوراثية لؤلب واألـ معًا, ألف كبًل منيما ساىـ  ثالثًا:
الجنيف يحمؿ الصفات الوراثية التي نجد الستنساخ البشري, بينما في ا 1.بجزٍء مف المحتوى الوراثي لمجنيف

 تو بيا نواة الخمية الجسدية, والتي تحمؿ صفات صاحبيا فقط.أمدّ 

تقنية التمقيح الصناعي ىو طفٌؿ سميـٌ خاٍؿ مف األمراض الوراثية, إال  بوساطةالطفؿ المولود  رابعًا:
حتماؿ إف اف -إف ُولد–االستنساخ البشري  بوساطةأما الطفؿ المولود  .وراثٍي عائمي في حاؿ وجود مرضٍ 

وىذه األمراض ظيرت بشكٍؿ واضٍح  -كأمراض الشيخوخة المبكرة وزيادة الوزف-إصابتو باألمراض كبيٌر جدًا 
 2لدت بيذه الطريقة.في المواليد الحيوانية التي وُ 

ة االستنساخ فقد إف التمقيح الصناعي ناجٌح في الحيواف والبشر عمى حٍد سواء, أما تقني خامسًا:
 3البشر. عندعمى نجاحيا  -حتى اآلف -الحيواف وبنسٍب مقبولٍة, إال أنو لـ يرد أي دليؿٍ  فينجحت 

   الوراثية اليندسةتمييز االستنساخ البشري عن 

ُتعّرؼ و  4جزءًا مف الثورة البيولوجية الحديثة,Genetic Engineering  اليندسة الوراثيةؿ ُتشكّ 
 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتتولى الجين 6,مسرح اليندسة الوراثية الخمية وُتعدّ  5والتحسيف التقني لمكائنات الحية".بأنيا: "التعديؿ 

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجين
 يمي: وتختمؼ عف االستنساخ البشري فيما 7مسؤولية تنظيـ الحياة داخميا, فيي "تكنولوجيا تطويع الجينات". 

األنثوية, الخمية في اليندسة الوراثية يتـ التعامؿ مع الجينات الموجودة داخؿ الخمية الذكرية أو  أواًل:
أما في االستنساخ البشري فيتـ التعامؿ مع الخمية الجسدية  .جيٍف معيٍف لحظة االندماج بينيمادخاؿ إأو ربما 

  والمتخصصة في وظيفٍة معينة. -مف جينات بكؿ ما تممكو –

                                                           
, الطبعة األولى,  - 1  .135, ص1996زياد أحمد سبلمة, أطفاؿ األنابيب بيف العمـ والشريعة, الدار العربية لمعمـو
 .25ص ,نسريف منصور, مرجع سابؽ -2
 .242ص ,حسني ىيكؿ, مرجع سابؽ -3
ف في بحوثيما ودراساتيما ىو أف ىاتيف األخيرتيف تتعامبل ,قارناىا بالفيزياء والكيمياءما إف سبب تأخر أبحاث البيولوجيا إذا  -4

الوراثية واألخبلؽ, مجمة , أما البيولوجيا فتبحث في كائناٍت حيٍة أكثر قدسيًة وتعقيدًا. ناىد البقصمي, اليندسة مع مواد جامدة
 .67, ص1993, 173عالـ المعرفة, الكويت, العدد 

 .13, ص1999وجدي سواحؿ, ثورة اليندسة الوراثية, مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي, الكويت, بدوف طبعة,  -5
عمميتيف, األولى ىي ثورة لثورتيف  ميو اليندسة الوراثية, وقد جاءت محصمةً المخزوف الجيني حجر األساس الذي تقـو ع ُيعدّ  -6

 " والتي تقـو بقّص "Restriction Enzymesوالثانية ىي ثورة اكتشاؼ أنزيمات التحديد  "DNA"اكتشاؼ أسرار المادة الوراثية 
"DNA"  ,2003في مواقع محددة. سعيد محمد الحفار, التقانات الحيوية, ىيئة الموسوعة العربية, دمشؽ, الطبعة األولى ,

 .17ص
 .23, ص2003إياد إبراىيـ, اليندسة الوراثية بيف معطيات العمـ وضوابط الشرع, دار الفتح, عماف, الطبعة األولى,  -7



41 
 

أما االستنساخ  .صفات الكائف الحي أو بيف األفراداليندسة الوراثية تزيد مف االختبلفات في  ثانيًا:
 1مف المستنَسخ منو. -جينيًا عمى األقؿ–بؽ األصؿ البشري فيعمؿ ضدىا, ألف ىدفو إيجاد نسخٍة طِ 

في ـو بإصبلح أي خطأ تيدؼ اليندسة الوراثية إلى عزؿ الجينات المسببة لممرض, وتق ثالثًا:
 2لمستنَسخ.عف اؽ األصؿ بإنتاج صورٍة طِ إلى فييدؼ  -التكاثري –ستنساخ البشريأما اال .أعضاء الجسـ

 األعضاء البشرية نقل وزراعةتمييز االستنساخ البشري عن 

استبداؿ أعضاء بشرية  3احوفحيف استطاع الجرّ , في مجاؿ الطب نقمًة نوعيةً التطور العممي  أحدث
بنقؿ عرؼ . بما أصبح يُ اءسميمة منقولٍة مف أشخاٍص أصحّ  ال تؤدي وظيفتيا, بأعضاٍء بشريةٍ  بشرية تالفة

و نقؿ جزٍء مف جسد أ ,مف جسـٍ إلى آخر عضوٍ نقؿ : "وىي  Organ Transplantationزراعة األعضاءو 
وتختمؼ عف  4في جسد المتمقي". بيدؼ استبداؿ العضو التالؼ نفسوالمريض إلى الجزء المصاب في الجسد 

 :في عف االستنساخ

العضو التالؼ, وال تأثير لذلؾ عمى الصفات  مكافوزرعو , عضوال نقؿفي نقؿ األعضاء يتـ أواًل: 
 5نقؿ الصفات الوراثية مف المستنَسخ إلى النسخة.إلى فييدؼ البشري الوراثية ألٍي منيما. أما االستنساخ 

أما في االستنساخ  ., كالكبد أو الكميةكامؿفي نقؿ األعضاء يتـ التعامؿ مع عضٍو موجوٍد  ثانيًا:
جراء التجارب عمييا, إليجاد العض  6.و المراد استنساخوالبشري فيتـ التعامؿ مع خميٍة بكافة مكوناتيا, وا 

فييدؼ أما االستنساخ البشري  .اعة األعضاء ىو إنقاذ حياة مريضٍ اليدؼ مف نقؿ وزر  إفّ  ثالثًا:
استنساخ  ةكما في حال ,كما في حالة االستنساخ التكاثري, أو إيجاد عضٍو كامؿٍ  ,إيجاد إنساٍف كامؿٍ  إلى

 7األعضاء البشرية.

                                                           
 .6د, مرجع سابؽ, صعمفتاح سميـ س -1
 .348ص شوقي الصالحي, مرجع سابؽ, -2
( زرع كمية, 72100)( عممية زراعة أعضاء منيا: 104650) 2009جرت عاـ أنو منظمة الصحة العالمية  أوردت -3
 . 2008% عف عاـ 4( زرع بنكرياس. بزيادة 3220) ( زرع رئة,3650) زرع قمب, (5405) زرع كبد, (21175)

Alexander Morgan Capron, The legal and Ethical Underpinnings of Organ Transplantation. 

University of Southern California, June, 2011, P26.  
سبلمية والتشريعات المقارنة, دار ة اإلسماعيؿ األنصاري, ضوابط نقؿ وزراعة األعضاء البشرية في الشريعإالحميد عبد  -4

 .5, ص2000 الفكر العربي, الطبعة األولى,
 .345شوقي الصالحي, مرجع سابؽ, ص -5
 .15ص ,مفتاح سميـ سعد, مرجع سابؽ -6
 .345شوقي الصالحي, مرجع سابؽ, ص -7
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والتقنيات األخرى المشابية لو, كونو ـ نرى اختبلفًا واضحًا بيف االستنساخ البشري مف خبلؿ ما تقدّ 
صة, ويعيد برمجتيا لتصبح خميًة قادرًة عمى التمايز واالنقساـ, مف أجؿ تخميؽ يستخدـ خميًة جسديًة متخصّ 

جنيٍف متكامٍؿ, كما في حالة االستنساخ التكاثري, أو توجيييا نحو تخميؽ العضو المطموب كما في حالة 
ترامًا لمبدأ قانوف في وجو مثؿ ىذه التجارب؟ ىؿ عميو أف يبقى محايدًا احاالستنساخ العبلجي. فما دور ال

 أو بصحة أفراده؟ بو أـ عميو أف يتدخؿ لحماية المجتمع مف أي تبلعٍب قد يمّس  حرية البحث العممي؟

عامًة, واالستنساخ البشري خاصًة,  البيولوجية نجازاتاإل عم يتفاعؿ أف القانوفنرى أف عمى 
ي ليذا النوع مف ع عبء التصدّ فإنو يقع عمى كاىؿ المشرّ  ,عف موقؼ الديف والفقو منو بصرؼ النظرو 

حياة واستقرار الكثير مف أبناء الجنس البشري, باإلضافة إلفرازىا العديد  -إف وقعت-دتيدّ سالتي  ,الممارسات
 مف القضايا المستحدثة, التي بدأت منذ اآلف تفرض نفسيا عمى مسرح التشريع القانوني. 

 

, ومػػف تقنيػػات االستنسػػاخونػػرى بػػأف موقػػؼ المشػػرّ  البشػػري بشػػكٍؿ  ع مػػف التطػػورات العمميػػة بشػػكٍؿ عػػاـٍ
  يكاد يخرج عف االفتراضات الثبلثة التالية:خاٍص, ال
سػػراعو فػػي وضػػع نػػٍص قػػانونٍي يعالجيػػا, ويتنػػاوؿ حػػدود تطبيقيػػا و المشػػرّ تنب ػػ األول: االفترررا  ع ليػػذه التقنيػػة, وا 

 1ع الياباني في قانوف حظر االستنساخ البشري التكاثري.عمى المجتمع والفرد, كما فعؿ المشرّ 
آخر قد  قانونيٌ  نٌص  يوجد مع عدـ إفراد نص مستقؿ ليا, ولكفع ليذه التقنية, المشرّ و تنب   الثاني: االفترا 

لنصوص  أف يعودع الفرنسي, حيث يجب عمى الباحث يصمح لحكميا بصورٍة غير مباشرٍة, وىو حاؿ المشرّ 
                                             2القوانيف الفرنسية المتفرقة ذات الصمة كقانوف الصحة العامة وتعديبلتو, والقانوف المدني.

ع ليذه التقنية, مع تجاىمو ليا, وعدـ وجود نٍص قانونٍي آخر يمكف و المشرّ عدـ تنب   الثالث: االفترا 
 حاؿ معظـ التشريعات العربية, ومنيا القانوف السوري. -مع األسؼ -, وىذا لتنظيـ ىذه التقنية االستعانة بو

ع في وضع تشريٍع يبلئـ التطورات المشرّ  لفراغ التشريعي الذي يتركو عدـ أو تأخرا بأفّ  شؾّ ال و 
أمرًا كيذا ال يخمو  مع أفالعممية الحاصمة, سيدفع القاضي إلى االجتياد, مستعينًا بعدٍد مف الوسائؿ الممكنة. 

يف, منعت األولى مف النقد. كما حدث في أمريكا مثبًل, عندما صدر حكماف متناقضاف مف محكمتيف مختمفت
إجراء تجارب االستنساخ لزوجيف مصابيف بالعقـ, بدواعي الحيمولة دوف إحداث "ضرٍب واسٍع مف المخاطر 

"إف  :معممًة حكميا بالقوؿ ,في المجوء لبلستنساخ البشري االجتماعية", بينما دعمت المحكمة الثانية بقوٍة الحؽّ 
 3عمى الدولة".اختيار طريقة التناسؿ يتوقؼ عمى الفرد وليس 

                                                           
 .2002القانوف الروسي  ,2005القانوف السويدي  ,2003القوانيف التي سمكت ىذا النيج: القانوف النرويجي مف  -1
, وفي 1993وقانوف الزواج  1992ب ينظـ ىذا الموضوع القانوف الفدرالي لتقنيات الطب المساعدة لئلنجا, أيضاً في النمسا و  -2
 .2003وتعديبلتو عاـ  1995عاـ  سبانيا نجد قانوف زراعة األعضاء البشرية الصادرإ
, الطبعة األولىمرتا. س. نيوسباـو  وكاس. ر. سونشتايف, االستنساخ مالو وما عميو, ترجمة أحمد رّمو, دار عبلء الديف,  - 3

 .163, ص2001
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ـ تجارب االستنساخ نظّ تُ  تشريعاتٍ  ع لسفّ ؿ المشرّ لتشديد عمى ضرورة تدخّ نخمص مف كؿ ذلؾ إلى ا
ويحمي  ض تجاربو,عمف أنواعو, بما يحقؽ الفائدة المرجوة مف ب البشري, ووضع األحكاـ الخاصة بكؿ نوعٍ 

 المتقدمة في ىذا المجاؿ.ويساىـ في لحاقنا بركب الدوؿ المجتمع وأفراده مف البعض اآلخر, 

 ة البحث:أىمي  

نما ُيعدّ إف أىميّ  االستنساخ البشري  ة ىذا الموضوع ال تقتصر عمى كونو تقنيًة طبيًة مستحدثة, وا 
المشاكؿ التي يطرحيا, وأىميا مدى معارضة قانوف تنظيـ تجارب  مجااًل خصبًا لمبحث القانوني مف خبلؿ كـّ 

 -أي التجارب –االستنساخ البشري لممبادئ الدستورية المستقرة, كمبدأ احتراـ الكرامة البشرية, ومدى انتياكيا 
لقواعد القانوف الجزائي كقواعد اإلثبات واألدلة العممية, كما تثير المخاوؼ حوؿ ىدميا لبعض المراكز 

 سب.القانونية المستقرة في المجتمع, والمساس بمؤسسة األسرة وأنظمة الزواج والنّ 

ع عمى كافة أبعاد ىذه التقنية, ليذه الدراسة في محاولة وضع يد المشرّ  ةالنظري  ة وتتجمى األىميّ 
قائـٌ  نظاـٌ  .ت العمميةحتى يتسنى لو وضع نظاـٍ قانونٍي متكامؿ, يتصدى بموجبو ليذا النوع مف الممارسا

عمى حسف التقدير وسبلمة المنيج, مف خبلؿ تضميف الدراسة أىـ ما جاءت بو قوانيف العمـو اإلحيائية, 
 سبلمية.واإل ومجتمعاتنا العربيةودراسة ىذه القوانيف وتحميميا, واالستفادة منيا بالمدى الذي يتناسب 

غبتيا في استنساخ البشر, وقبوليا فإف إعبلف بعض الشركات العالمية عف ر  ةالعممي  أما مف الناحية 
المتطوعيف لمثؿ ىذا النوع مف التجارب, وسماح العديد مف الدوؿ لعممائيا بالقياـ بالتجارب عمى أجنٍة 

صدار عدٍد كبيٍر مف الدوؿ لتشريعاٍت وقوانيف تنظـ ىذه التقنية, قد نقؿ ىذه التقنية مف إطار  1مستنَسخٍة, وا 
البحث بالواقع العممي, لمعرفة مدى جواز  اوىذا ما يستدعي بالضرورة ربط ىذ الخياؿ إلى مجاؿ الواقع,

ما و  لبلستفادة مف ىذه التقنية؟ إجراء ىذا النوع مف التجارب عمى البشر, وماىي الضمانات الواجب توافرىا
 وما ىي ؟بحاؿ قامت بيذا النوع مف التجار  نطاؽ المسؤولية المترتبة عمى األطباء والمراكز الطبية فيىو 

 المشاكؿ التي ستنجـ في حاؿ والدة طفٍؿ بوساطة ىذه التقنية؟

 

  ة البحث:إشكالي  

أي , بطريقة نقؿ النواة في مصير البويضة الممقحةالتي يتناوؿ ىذا البحث دراستيا المشكمة  تكمف
البويضة قبؿ سواًء تـ إتبلؼ ىذه  أنثوية بيا, بويضة وتمقيح, شخصجسدية مف  في حاؿ أخذ نواة خمية

يومًا عمى تكونيا, بيدؼ استخبلص المادة الخموية منيا, والتي تعد مصدرًا ىامًا لمخبليا الجذعية  14مرور 
                                                           

في   دولة 28حوؿ العالـ, موزعة عمى  دولةً  42ت قوانيف خاصة تنظـ أحكاـ االستنساخ البشري بمغ عدد الدوؿ التي سنّ  -1
  .مف أفريقيا والشرؽ األوسط في آسيا, ودولة واحدة في كؿٍ  5في أمريكا, و 7أوروبا, و

www.Thehumanfuture.com, Last visited 14/4/2011. 
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قد أو في حاؿ تركيا حتى تنمو وتكتمؿ, لتشكؿ جنينًا متكامبًل,  ,-ذات الدور العبلجي المستقبمي الياـ –
 ا التناسمية.الخبلي بوساطةقيف م  يرى النور أسوًة بنظرائو المخ

المبررات الطبية والدينية والقانونية,  كـّ استنادًا إلى  ,جارب االستنساخ البشريجب إباحة تتيؿ ف
مف أخذ الرضاء الحر المستنير لؤلشخاص الخاضعيف  ,د بالشروط الموضوعةالتقيّ  وخاصًة في حاؿ تـّ 

 .مف اإلباحة استثناء بعض التجارب إمكانية مع ؟الطبية لمتجاربالشروط العامة  ومراعاة ,لمتجارب

لمحقوؽ الفردية  وانتياكيا ,مقواعد الدستوريةل وأـ يجب تجريـ االستنساخ البشري نظرًا لمخالفة تجارب
 ؟مجتمعاللمقواعد التي يقـو عمييا  خرقياالتي يجب أف يتمتع بيا أي مولود, فضبًل عف 

مساس  وما ىو نطاؽوما ىو أثر تجارب االستنساخ البشري عمى قواعد القانوف الجزائي؟ 
مدى مخالفة المبادئ المقررة لحماية جسد اإلنساف ما و  ؟ثباتبالقيمة القانونية لوسائؿ اإلاالستنساخ البشري 

ادة نسبة خبلؿ زيمف  ,في زيادة معدؿ ارتكاب الجرائـ دور ىذه التجاربوأخيرًا نتساءؿ عف  ؟ومنتجاتو
 جرائـ مستحدثة, مما يساىـ في زيادة االضطراب في المجتمع. ظيورالجرائـ التقميدية, أو 

 مجال البحث: 

في عممية التمقيح  بالغةٍ  يةٍ البحث, وىو استخداـ خبليا جسد مف العرض السابؽ يظير لنا نطاؽ ىذا
استبداؿ إلى ثريًا. فاالستنساخ العبلجي ييدؼ الخبليا التناسمية, سواًء كاف الغرض عبلجيًا أو تكا عوضًا عف

عادة ال بًل يتـ أخذ خميٍة سميمٍة مف كبدِ الخبليا أو األعضاء التالفة بأخرى سميمة, فمث مصاب ثـ استنساخيا, وا 
لخمية المكونة ليذا وع, كوف ازرعيا في جسـ المريض, مما قد يحؿ مشاكؿ رفض الجسـ لمعضو المزر 

 مف المريض ذاتو. العضو مأخوذة

, وخاصًة في حاؿ عجز الرجؿ عف خصابإلعدـ امشكمة  حؿّ إلى أما االستنساخ التكاثري فييدؼ  
إنتاج الحيوانات المنوية لتقـو بعممية تمقيح البويضة. وبناًء عمى ذلؾ فإف ىذه الدراسة تتجو إلى تحديد مدى 

االستنساخ البشري في ضوء اإلمكانات الطبية اليائمة التي تنطوي عمييا, وبيف ضرورة حظر إباحة تجارب 
 ة خرقيا لمبادئ حرمة جسـ اإلنساف وكرامتو, ومبدأ تفرده واستقبلليتو.ىذه التجارب بحجّ 

 

 

 :الدراسات السابقة

 حدة وأستراليا.المممكة المت  ة البشرية واالستنساخ في تنظيم األبحاث المتعمقة باألجن   الدراسة األولى:
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The regulation of research involving Human Embryos and Cloning in the 

United Kingdom and Australia 

- Sonia Marie Allan   ,4119رسالة دكتوراه مقدمة إلى كمية الحقوؽ, جامعة ممبورف, أستراليا, نيساف. 

رسـ الخط الفاصؿ بيف الممارسات المسموحة محاولة اسة في ى إشكالية الدر تتجمّ  ص الرسالة:ممخ  
ة البشرية, وتمؾ غير المسموحة في ىذا النوع مف األبحاث, كما بحثت الدراسة الشروط البلزمة عمى األجنّ 

 خة.ة المستنسَ ة البشرية واألجنّ لمنح التراخيص البلزمة إلجراء األبحاث عمى األجنّ 

 عف الدراسة المذكورة في تناوليا قضية االستنساخ البشري في أكثر مف نظاـٍ  تتميز الدراسة الحالية
سبلمية تجاه ىذه األبحاث, باإلضافة إلى بحث تأثير االستنساخ انوني, مع توضيح موقؼ الشريعة اإلق

 ودوره في زيادة معدالت الجرائـ في المجتمع. حتمؿ عمى قواعد القانوف الجزائي,البشري الم

 االستنساخ البشري, نازلة معاصرة, دراسة فقيية وطبية وقانونية. ثانية:الدراسة ال

 .4115سبلمية, جامعة الجزائر, اجستير مقدمة إلى كمية العمـو اإلرسالة م -رشيدة بف عيسى

واستنساخ تكاثري,  ,مت الباحثة االستنساخ البشري إلى استنساخ عبلجيقسّ ص الرسالة: ممخ  
منيما, ثـ بحثت وجية نظر الييئات الحقوقية الدولية تجاه ىذه التقنية,  نوعٍ  ؿّ ووضعت األحكاـ الشرعية لك

 سبلمية والقانوف الوضعي تجاه ىذه التقنية.جو التوافؽ بيف أحكاـ الشريعة اإلواختتمت بتوضيح أو 

عف الدراسة السابقة في أنيا تركز عمى إباحة االستنساخ البشري أو تجريمو تتميز الدراسة الحالية 
تشريعات التي لـ تكف موجودة مف وجية نظر قانونية, كما أف الدراسة الحالية تتضمف الكثير مف القوانيف وال

 عداد الرسالة المذكورة سابقًا.عند إ 

 

 

 

 بين اإلباحة والتحريم في ضوء الشريعة االستنساخ البشري :الثالثةالدراسة 

 .4116الجنائية, جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية,  رسالة ماجستير مقدمة إلى قسـ العدالة -محمد العتيبي
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اسد التي فتحديد أبرز المصالح والمو واع,االستنساخ البشري إلى عدة أنتقسيـ  ص الرسالة:ممخ  
ية, مع بحث أغمب الجيود الجرائـ الدولية, واألبحاث الجنائصمة ىذه التجارب ب ومدىتصاحب ىذه التجارب, 

 االستنساخ البشري.عؿ فالقانونية لتكييؼ 

زت عمى الجانب القانوني أكثر مف الجانب ركّ  عف الدراسة السابقة في أنياتتميز الدراسة الحالية 
الدراسة تخصصت بالقانوف الجزائي, ونأت عف البحث في مواضيع ال صمة ليا  فّ الشرعي, كما أ

 بموضوعيا, كبحث ممكية الجينات, أو براءات االختراع.

 خطة البحث:

مف انطبلقًا  ,مف خبليا جسديٍة بالغة الكثير مف النقاش 1997أثار استنساخ النعجة "دولمي" عاـ   
فبيف  اإلنساف. وىو وصواًل إلى الكائف األكثر قدسية ,احتماؿ امتداد ىذه التجارب إلى الكائنات الراقية األخرى

بتوسيعيا واالستعانة بيا لمقضاء عمى األمراض الوراثية المستعصية, كؿ  ٍي مرحٍب بيذه اإلنجازات, مطالبٍ رأ
إياىا بيدر كرامة اإلنساف,  ليذه التجارب, متيـٍ  معارضٍ  رأيٍ و ذلؾ ضمف الضوابط المقترحة مف جانبيـ, 
  والمساس بجسده, والقضاء عمى تفرده وتميزه.

لمرأي المنادي صؿ األوؿ فال صصّ نخ ,لى فصميفإىذا االنقساـ فرض عمينا تقسيـ ىذا البحث 
المطالب يذه التقنية, و ل الرافضرأي لم الفصؿ الثاني صنخصّ ارب االستنساخ البشري, بينما جبإباحة ت
رأي كؿ اتجاٍه, والحجج المؤيدة فإف ىذا البحث يعرض  لذا .كيا العديد مف القواعد والمبادئالنتيا ,بتجريميا

التي و  ,بعض الدوؿت عمييا اآلراء, ويتبع ذلؾ بياف الشروط التي نصّ لو, ثـ المفاضمة والترجيح بيف ىذه 
 ـ يمكننا إيجاز خطة البحث بما يمي:وبما تقدّ  وضعت تشريعات تنظـ ىذه التقنية.

  الفصل األول: إباحة االستنساخ البشري

 الفصل الثاني: تجريم االستنساخ البشري

 

 

 

 الفصل األول

 إباحة االستنساخ البشري
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 أخذتواة, عبلمية التي أثارتيا والدة النعجة "دولمي" بطريؽ النقؿ النووي لمنىدأت الضجة اإلبعد أف 
الطبيعي في توضيح أبعاد ىذه التقنية, مبشرًة باإلنجازات اليامة التي قد تصاحبيا,  دورىات العقبلنية األصوا

ألخبلقية, أو القواعد الدينية, أو لممبادئ ا -مف حيث المبدأ–خاصًة بعد أف أوضحت عدـ مخالفة ىذه التقنية 
 القوانيف الوضعية.

ومع ازدياد الفيـ لتجارب االستنساخ البشري, والتقنية المستخدمة في إجرائيا, يرى بعض العمماء 
ىؿ سيحدث االستنساخ؟ إلى  :ؿ السؤاؿ مفالمناصريف لتوسيع نطاؽ تجارب االستنساخ البشري ضرورة تحوّ 

 متى سيحدث االستنساخ؟ :سؤاٍؿ آخر وىو

ديني أو قانوني  ارب االستنساخ البشري, لمجرد عدـ وجود نصٍ جولكف ىؿ يمكف فعبًل إباحة ت
ادة ؟ وىؿ تكفي الشروط المقترحة في تحقيؽ االستف(األصؿ في األشياء اإلباحة)مبدأ  ىيمنةظؿ  في ,يمنعيا

 وما؟ طيرة التي قد تنطوي عمييا ىذه التجاربؽ الباب أماـ الممارسات الخوا غبل ,األمثؿ مف ىذه التقنية
 في وضع لماذا تأخرت دوٌؿ معروفٌة بسرعة التقنيفو  ؟االستنساخ البشريمف موقؼ الدوؿ والمنظمات 

ي تسعى ؽ البيولوجي الذوج مف دائرة التفوّ ؼ مف الخر التخوّ  د السبب إلىو يعتشريعاٍت تنظـ ىذه التقنية؟ ىؿ 
ىذا ما  ة؟جديدة, قد تجعؿ إباحة ىذه التجارب ضرورًة ممحّ  إلى انتظار مستجداتأـ إليو جميع الدوؿ حاليًا؟ 

 عًا عمى المباحث األربعة التالية:سيتـ بحثو في ىذا الفصؿ, موز 

 المبحث األول

 رات إباحة االستنساخ البشريمبر  
يقيـ مناصرو االستنساخ البشري فكرة إباحة تجارب االستنساخ عمى جممٍة مف المبررات األخبلقية 

االستنساخ البشري عمبًل أخبلقيًا منسجمًا  ر التساؤؿ عف مدى اعتبارويثاوالطبية والدينية والقانونية وغيرىا, 
لبلستنساخ يامة ال التطبيقات الطبيةىـ وىؿ ستسامف المبادئ األخبلقية أىميا مبدأ الحرية الفردية.  مع عددٍ 
وما  ؟المستعصيةبلج الكثير مف األمراض الوراثية في ع والمساىمةالمعاناة عف اإلنساف,  في إزالةالبشري 

ر والبحث الجاد الكتشاؼ سنف هللا االستنساخ البشري مع المبادئ الدينية التي تدعو لضرورة التفكّ  مدى اتفاؽ
 لمجرد توافقو, اً اعتباره مشروعًا قانون ـيحتّ ًا أخبلقيًا وطبيًا ودينيًا, باحاعتباره مُ  يمكفما ؟ وىؿ كؿ في الخمؽ

مدى صدقية ىذه ما سبؽ سيكوف  بناًء عمى ؟مع المبادئ القانونية المقررة لحماية جسـ اإلنساف وكرامتو
  :في المطالب األربعة التالية بحثنا مدارالمبررات وأىميتيا 

 المطمب األول

 ةاألخالقي اتر المبر  
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ألبسط الحقوؽ األخبلقية  لحظر تجاربو ىي انتياؾٌ  أية محاولةٍ  يرى مؤيدو االستنساخ البشري أفّ 
ألف ىذه الحقوؽ تفرض احتراميا, وال يمكننا إىدارىا لمجرد أحاسيس ومشاعر  1-العامة منيا والنظرية –لمفرد

   2س فقط.عمى الحدْ  قائمةٍ وأفكار 

ية "الحر ىو حؽ ساخ البشري, الحؽ في االستن ايندرج ضمني الحقوؽ األخبلقية التيأوضح  لعؿّ و 
ب ولـ يسبّ  ,إذا ىـ اختاروا ذلؾ بلستنساخلالمجوء أف األفراد ليـ الحرية في إلى ىذا المبدأ  ويشير, الفردية"
 لوا رىًا, أمّ المرء كُ "فالشرط األخبلقي الذي ال يقبؿ الجدؿ ىو أال يتـ نسخ  3أي ضرٍر لمغير.ىذا عمميـ 

 4المستنَسخ بيذه الطريقة". والدةرغب المرء في أف يستنسخ نفسو, فبل يوجد أي مانٍع أخبلقي يمنع 

وسنبحث في ىذا المطمب الحؽ األخبلقي الذي يحمي االستنساخ البشري التكاثري في الفرع األوؿ, 
 ثـ سنخصص الفرع الثاني لتوضيح الحؽ األخبلقي الذي يحمي االستنساخ البشري العبلجي. 

 الفرع األول

 األخالقي إلباحة االستنساخ البشري التكاثري الحق  

ويتجسد ىذا إلباحة االستنساخ التكاثري,  مبدأ "حرية التناسؿ"لى إيستند مؤيدو االستنساخ البشري 
المبدأ في أف لمفرد الحؽ في اختيار التناسؿ مف عدمو, وتبعًا لذلؾ فإف الفرد لو اختار التناسؿ, فإف لو الحؽ 

الحؽ في استخداـ التقنيات المساعدة  :في اختيار طريقة التناسؿ التي يريد, ومف تطبيقات ىذا المبدأ
 5.-وسائؿ منع الحمؿ -انعة لئلنجاب أو التقنيات الم - واالستنساخ البشريأطفاؿ األنابيب  – لئلنجاب

عف مبدأ حرية التناسؿ  كنتيجٍة متفرعةٍ  التكاثري السماح بتطبيؽ تقنية االستنساخ البشري وعميو يجب
في اختيار وسيمة منع ذاتيا عمى غرار إطبلؽ الحرية  -حقيؽ اإلنجابولو لـ يكف ىو الوسيمة الوحيدة لت –

                                                           
الناس داخؿ مجتمٍع ما, وُتوصؼ بأنيا  األخبلقية التي تطبؽ عمى كؿّ ىي مجموعة المعايير : Morals)األخبلؽ العامة ) -1

فيي مجموعة المعايير  :Ethics) ةاألخبلؽ النظريّ )ا قواعد شديدة العمومية, تميز بيف الصواب والخطأ والفضيمة والرذيمة. أمّ 
مع, وىي غالبًا ُتضاؼ إلى مضاؼ إليو, فُيقاؿ األخبلقية الخاصة بمينٍة معينة, أو وظيفٍة محددة, أو حتى فئٍة بذاتيا داخؿ المجت

ديفيد روزنيؾ, أخبلقيات العمـ, ترجمة عبد النور عبد المنعـ, مجمة عالـ المعرفة, المجمس الوطني مثبًل األخبلقيات الطبية. 
 .32, ص2005, حزيراف 316, العدد لمثقافة والفنوف واآلداب

 .109سابؽ, ص مرتا. س. نيوسباـو و كاس. ر سنشتايف, مرجع -2
( أف المرء يجب أف يعامؿ الكائنات الراقية عمى أنيا 1804 -1724يرى فيمسوؼ عصر التنوير األلماني إيمانويؿ كانت ) -3

ذات قيمٍة أو جدارٍة داخمية, وليست مجرد أدواٍت أو موضوعاٍت ذات قيمة خارجية. وطبقًا ليذه الرؤية, فإف كؿ إنساف مسموٌح لو 
 .39عمؿ أي شيء ال يسبب ضررًا لمغير. ديفيد روزنيؾ, مرجع سابؽ, ص -ؽ العامةفي حدود األخبل –
 .310حسيف محجوب, مرجع سابؽ, صنقبًل عف , لـ أخبلؽ في كمية ألبرت أينشتايفعا -ىذا رأي الدكتور روث ماكميف -4
 .109, مرجع سابؽ, صمرتا. س. نيوسباـو و كاس. ر سنشتايف -5
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عندما  تتحوؿ إلى ضرورةقد  ,الحمؿ المبلئمة لمشخص, مع التأكيد عمى أف حرية المجوء لتقنية االستنساخ
 ف بعض األشخاص مف اإلنجاب.الوسيمة الوحيدة التي ُتمكّ  -ىذه التقنية –ُتعدّ 

البشري عف الغاية مف الرغبة التناسمية, فيؿ الغرض منيا ىو  كما يتساءؿ مناصرو االستنساخ
تحقيؽ التناسؿ فقط؟ ولو كاف الجواب باإليجاب, فمماذا ال نرى ىجومًا أخبلقيًا عمى األشخاص الذيف 

 تاج أطفاٍؿ يحمموف صفاٍت مرغوبة؟يختاروف شركاءىـ التناسمييف بعنايٍة, عمى أمؿ إن
 

تحقيؽ التناسؿ فقط,  ت فيالغاية مف الرغبة التناسمية ليس لقوؿ: إفّ ويجيبوف عمى ىذه التساؤالت با
نما ىي رغبٌة عميقٌة تنطوي عمى اختيار نوع األطفاؿ الذي نريد, وطالما يحؽّ  لنا كأفراد اختيار التناسؿ مف  وا 

 1أف ُيسمح لنا باختيار الوسيمة المناسبة التي تحقؽ ىذه العممية. بدّ  عدمو, فبل
إف  :بالقوؿوف فيردّ  2أمٌر غير مقبوٍؿ أخبلقيًا, بأف وجود أشخاٍص متطابقيف وراثيًا ىوأما االعتراض 

ف كانوا  3ف يعتبرىـ غير مقبوليف أخبلقيًا.المجتمع مميء بالتوائـ المتطابقيف وراثيًا, وال نجد م كونيـ وا 
شكمًة أخبلقيًة مع التوائـ في الشخصية واالىتمامات, وطالما أننا ال نجد م يختمفوفمتطابقيف وراثيًا, فيـ 

 4؟! -إف جاز التعبير -وائـ صناعيةالطبيعية, فما المشكمة لو ُوجدت ت
 

إف حرية الشخص  :ويختتـ ىذا الرأي دفاعو عف حرية استنساخ البشر مف الناحية األخبلقية بالقوؿ
نما ىي حريٌة واقعية, وىي مماثمٌة لحرية الشخص في تربيتيـ, فكما  في إنجاب األوالد ليست حريًة مطمقة, وا 
أف لمشخص حرية اتخاذ القرارات التي يراىا مناسبة مف أجؿ تنشئة األوالد, فإف ىذه الحرية مقيدة بمصالح 

نما تمتد لتشمؿ اختيار األوالد ذاتيـ, وىذه المصالح ال تقتصر عمى حماي تيـ مف األضرار والمخاطر فقط, وا 
 5وصياغة المبلمح والمزايا المرغوبة فييـ, واالستنساخ البشري ىو الطريقة التي تكفؿ ممارسة ىذا الحؽ.

                                                           
 .111, مرجع سابؽ, صو كاس. ر سنشتايف مرتا. س. نيوسباـو - 1

2-  Christopher Alexander Pynes, Human Cloning and Moral Statues. Florida State University, 

2004, P30.  
" صراحًة بالقوؿ: "طالما  John Harrisوىذا ما عبر عنو أستاذ األخبلؽ الحياتية في جامعة مانشستر العالـ "جوف ىاريس - 3

عمى شكؿ توائـ متماثمة, فبل نرى أي خطأ أخبلقي في استنساٍخ بشري  النسخ البشرية في العالـ موجودةأف ىناؾ العديد مف 
 .306, مرجع سابؽ, صحسيف محجوب مقصود, بداًل مف نسٍخ بشريٍة تأتي مصادفة".

4
-“Identical Twins” are genetically identical natural clones, yet people feel comfortable with 

existence of such twins, and don’t see them as an ethical problem. Since we don’t see identical 

twins as a problem, what can be the problem in artificially creating the “identical twin” through 

cloning? Reproductive cloning, ethical and social issues, Human Genetics Alert, Aberdeen 

House, January, 2004, P7. 
 .111, مرجع سابؽ, صمرتا. س. نيوسباـو و كاس. ر سنشتايف -5
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عف طريؽ اختيار أفضؿ الصفات  لبداية المنشودة الجيدة لؤلوالد,"فاالستنساخ البشري يحقؽ ا
 فؿ عمى بناء حياٍة سميمٍة, وىذا االلتزاـ األخبلقي يندرج ضمف التزامنا بتأميف كافةالوراثية التي تساعد الط

 1عمى درجات الرعاية المتاحة".إلى أ الرحـ حتى الوصوؿ مف متطمبات حياة ىذا الطفؿ, بدءًا 

 الفرع الثاني

 األخالقي إلباحة االستنساخ البشري العالجي الحق  

يدافع أنصار االستنساخ البشري العبلجي عف أخبلقية تجاربو, فيـ يروف أف ىذه التقنية ال تخالؼ 
التجارب تحقؽ المنفعة ىذه وطالما أف  مف أجؿ سعادة اإلنساف ورفاىيتو,أىـ المبادئ األخبلقية الموضوعة 

 تيا.احفيروف ضرورة إبى بأحد, وتحتـر استقبللية الشخص, ال تمحؽ األذلمبشرية, و 

عبلج التي تيدؼ إلى  في تجارب االستنساخ البشري العبلجي ف مبدأ المنفعة موجودٌ أ ال شؾّ 
بيذه التقنية بعد أخبلقيًا ب رحّ أف المجتمع سيُ  شؾّ معيف لدى الخاضع لمتجربة, وال  وراثي أو اختبلؿٍ  مرضٍ 

ف ناًء عمى ذلؾ فإبو  ,ميماً  طبياً  بعينو ىدفاً  الصحة الجيدة لمريضٍ  ألف المجتمع يعتبرأف يتثبت مف نتائجيا, 
لميدؼ نفسو بعد توسيع  محققةً تعد  ,مف خبلؿ األبحاث ,األمراض الوراثية خاصةً و  ,مكافحة األمراض عامةً 

فمف الواضح أف درجة  ,أف تمؾ األبحاث قد تنطوي عمى مخاطرمف رغـ الوب نطاقو ليشمؿ المجتمع ككؿ.
وبالتالي فإف  ,عبلجياراد ىا معقولة تزداد بازدياد شدة الحالة الوراثية التي يُ المخاطرة التي يمكف اعتبار 

ويعتبر أبحاثيا أخبلقية, نظرًا لخطورة ىذه  ىايمر والباركنسوفالمجتمع سيوافؽ عمى عبلج أمراض الز 
 2األمراض.

ا ىذا منّ يتطمب و في تجارب االستنساخ البشري العبلجي,  ذى موجودٌ عدـ إلحاؽ األ أكما أف مبد
حيث ال يجوز  لئلىماؿ, أو نتيجةً  عمداً  سواءً  ,لمخاضع لمتجاربالمبدأ أال نقـو بالتسبب في ضرر أو أذى 

. وتدعـ المعايير األخبلقية غير مبررة أو دوف داعٍ  آخر لمخطر بصورةٍ  أف يقـو إنساف بتعريض إنسافٍ 
مبني عمى تجنب خطر إلحاؽ األذى بالبشر أو تقميمو إلى  ,والقانونية لممجتمع تطبيؽ معيار سميـ لمرعاية

في تجارب االستنساخ البشري العبلجي, خاصًة إذا التـز القائـ بالتجربة  وىذا األمر موجودٌ  ,الحد األدنى
 3بالمعايير الموضوعة والمقترحة لتنظيـ ىذه التجارب.

                                                           
1

- Cloning might enable us to give our children a good genetic start in life, by creating the best 

conditions in womb and later by good care. John Harris, On Cloning, Rutledge Publishing, 1
ST

 

Edition, 2004, P30. 
 .61, ص 4113, 15عائشة أحمد حسف, االستنساخ واإلشكاليات األخبلقية, المجمة الجامعة, المجمد األوؿ, العدد -2
 السابؽ. الصفحة ذاتيا.المرجع  - 3
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متجربة لالخضوع جربة, أي حفظ حقو في ف التزاـ القائـ بالتجارب بمبدأ استقبللية الخاضع لمتكما أ
خارجية قد  بعد اطبلعو عمى المعمومات المتاحة التي تكفؿ لو سبلمة اتخاذ القرار, وبدوف تأثيراتٍ مف عدمو, 

 تجربة أخرى. ةعف أيّ  أخبلقية ال تقؿّ  ب ىذه التجارب صبغةً كسِ تؤثر في خضوعو لمتجربة, يُ 

, لذلؾ فإنو صحّ العمـ ال يكتمؿ, وىو يُ  أفّ يرى مناصرو االستنساخ البشري خيرًا أو  ح نفسو كؿ يـو
, يجب االنتظار حتى يحقؽ ثمراتو,  1.مف الخطأ ربط األخبلؽ بعمـٍ تطوري ولمعرفة مدى نفعية أي عمـٍ

 وف أفّ قرّ فيـ ال يُ  ,ويوضح نتائجو, ويجب تجنب صياغة المبادئ األخبلقية بحيث تشكؿ عائقًا يعرقؿ العمـ
 2جممًة مف المبادئ التي تمنع األشخاص مف السعادة قد تكّوف مبدًأ أخبلقيًا!.

 
أو قبيحة,  تتعرض لؤلحكاـ األخبلقية كونيا حسنةً  -تجريبية أو عقمية –كؿ األعماؿ العممية  إفّ 

صائبة أو غير صائبة, "وما يجب التركيز عميو ىو توظيؼ العمـ واالستفادة مف منجزاتو, مف أجؿ تحقيؽ 
 3اليدؼ المنشود وىو سعادة اإلنساف ورفاىيتو".
ـٍ أخبلقي جديد يتفؽ مع ـ األخبلقي السابؽ, والسعي لبناء سمّ ونعتقد أنو يجب إعادة النظر في السمّ 

وأوسع  ,أكثر عمقاً  والعممي الحديث. وىذا األمر لف يتحقؽ إال بتأمؿ المستقبؿ بنظرةٍ التقدـ الحضاري 
متوقعة منيجيًة, مف خبلؿ االىتماـ باألحداث الجارية في المجاالت العممية والتكنولوجية, ومناقشة األزمات ال

 .والحموؿ الممكنة مستقببلً 
ما نعمميـ دراساٍت عف الماضي. فيذه مف شأنيا فبل مانع مف تعميـ أوالدنا دراساٍت عف المستقبؿ, ك

وال مانع مف النظر إلى القصص  ,ة المتسعة تدريجيًا بيف مبادئنا األخبلقية والتطورات العمميةأف تضّيؽ اليوّ 
أدبًا افتراضيًا, مما يزود كونيا  كمادٍة اجتماعيٍة عف المستقبؿ, أكثر مف 4المعاصرة وأفبلـ الخياؿ العممي

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػستك ابصورٍة ديناميكية عممية, وليست افتراضيًة مشوىًة لم  -الذي ىو جيؿ المستقبؿ -الحالي الجيؿ 
.الحياة في المستقبؿ عميو

                                                           
ويردؼ  .مسبقة أف يكوف بنياننا المعرفي قد اكتمؿ بصورةٍ  ,ما أنو مف المفترض لدى إنشاء أخبلقيةٍ  "ديكارت"العالـ يرى  -1

 .111, ص, مرجع سابؽمرتا. س. نيوسباـو و كاس. ر سنشتايف ىؿ سيتاح لنا أف نبمغ ىذه المرحمة يومًا ما؟ :متسائبلً 

 
2

- Immanuel Kant asked: How could an ethical theory possibly morally legitimize pain and 

unhappiness? Blenche Williams, Advances In Management And Applied Economics, 

International Scientific Press, Vol 1, No 1, 2011, P79. 
 .267الحيوية, مرجع سابؽ, ص سعيد محمد الحفار, التقانات - 3
 وفيمـ "اليـو السادس".   "أوالد في البرازيؿ"فيمـ مف األفبلـ التي تناولت قضية االستنساخ فيمـ "النائـ" و  -4

John Woodward, The Ethics of Human Cloning, Greenhaven press, Thomson Gale, 2005, P25. 
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 المطمب الثاني

 ةالطبي اتر المبر  
ي يمكف تر بيا تقنية االستنساخ البشري مف أىـ المبررات البشّ اإلنجازات الطبية اليامة التي تُ  ُتعدّ         

أو  ,جديدة أىداؼٍ  لتحقيؽ إما أخرى, حيوية إلى تقاناتٍ  االستنساخ ضـ فيمكفاالستناد إلييا إلباحة تجاربو, 
 فإف ,أكثر عمقاً  وتطوير دراسةٍ  إلى وتحتاج ميدىا, في زالت ىذه التقنية ما أف ومع المتاحة. الطرائؽ لتحسيف
 قد الجيني, التحوير لمخبليا أي الجينية المعالجة االستنساخ في مجاؿ بمقدرة يتعمؽ العممية فيما التأمبلت

وأىـ التطبيقات  واقعة لؤلجياؿ البلحقة. مشكمةً  يكوف أف يمكف ما حيصحّ  قد األمر الذي ,لممناقشة فعبلً  رحتطُ 
 العبلجية لبلستنساخ ىي:

تواجو البشرية في المجاؿ الطبي العديد مف  أواًل: القضاء عمى األمرا  الوراثية والمستعصية:        
ؼ خبليا عضمة القمب عف النمو في المشكبلت, كامتناع خبليا الدماغ والنخاع الشوكي عف التجدد, وتوقْ 

األمثؿ لمعظـ ىذه المشاكؿ, عف طريؽ استنساخ خبليا  . ويشّكؿ االستنساخ العبلجي الحؿّ معينةٍ  مرحمةٍ 
 مما يساىـ في تجاوز مشكمة عدـ تجدد أو نمو بعض ىذه الخبليا., يتـ زرعيا مكاف الخبليا التالفة سميمةٍ 

 1والسكتات القمبية, يالسكر وبذلؾ يساىـ االستنساخ في عبلج الكثير مف األمراض الموروثة كمرض         
مف خبلؿ استنساخ خبليا بنكرياس تنتج األنسوليف  يفمثبًل يمكف معالجة مرض السكر  .ب الشراييفوتصمّ 

 اآلدمي, وزرعيا في المريض لتنتج لو األنسوليف ذاتيًا مدى الحياة, ويتـ القضاء عمى مرض السكري بشكؿٍ 
 2نيائي.

الذي يعاني فيو المريض مف عدـ قدرة  – Hemophiliaالييموفيميا –وفي مرض نزؼ الدـ الوراثي         
ثـ يتـ وضعيا  -في مستنبتاٍت صناعية -مف جسـ المريض واستنساخيا ط, يمكف أخذ خميةٍ الدـ عمى التجمّ 
  3ناقمة معّدلة وراثيًا, ليتـ إعادة حقنيا في الجسـ. عمى فيروساتٍ 

عارضو االستنساخ البشري إصابة النعجة "دولمي" بأعراض استغؿ م :ثانيًا: مكافحة الشيخوخة        
الشيخوخة المبكرة لمقوؿ بعدـ جدوى ىذه التقنية, وأف ىذا األمر ييدد إنجازات االستنساخ البشري, ويقضي 

 4إلى رحاب الخمود الدائـ.الذاتي قدت عميو لميروب مف حمقة الفناء عمى اآلماؿ التي عُ 

                                                           
1
-Human cloning technology could be used to reverse heart attacks. Scientists believe that they 

may be able to treat heart attack victims by cloning their healthy heart cells and injecting them 

into the areas of the heart that have been damaged. Simon Smith, The Benefits of Human 

Cloning, www.humancloning.org. Last visited: 18\11\2011. 
 .30, ص1999, 1, العبلج الجيني واستنساخ األعضاء البشرية, الدار المصرية المبنانية, مصر, طعبد اليادي مصباح -2
 .93صمرجع سابؽ, إياد إبراىيـ,  -3
 .156صإياد العبيدي, مرجع سابؽ,  -4

http://www.humancloning.org/
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, وىي بمثابة 1(Telomeres) تسمى التيموميرات كؿ كروموسـو عقد صغيرةوجد في نياية تحيث         
مع كؿ انقساـٍ لمخمية, وعندما تنتيي ىذه العقد,  منتظـٌ  لمخمية, فيذه العقد يحدث ليا فقدافٌ  بيولوجيةٍ  ساعةٍ 

 فيذا يعني موت الخمية.

حقف  بوساطةيروف أنو باإلمكاف تعويض ىذه "التيموميرات"  2إال أف مناصري االستنساخ البشري        
" الذي يتجدد تمقائيًا مع كؿ انقساـٍ لمخبليا, مما يسمح بعدـ  Telomerasالخبليا بأنزيـ يسمى "التيموميراز

نجح العمماء وقد  3ارتفاع متوسط عمر اإلنساف.إلى موت الخمية, أو حتى إصابتيا بالشيخوخة, مما يؤدي 
" مقاومة تآكؿ "التيموميرات بوساطة في رفع متوسط عمر بعض الحشرات إلى ضعؼ عمرىا االفتراضي,فعبًل 

 4داخؿ الخبليا.

يساعد االستنساخ البشري العبلجي في حؿ  األعضاء البشرية: ب عمى مشكالت زرعالتغم  ثالثًا:         
عف خميٍة جسديٍة  مشكمة رفض الجياز المناعي لممريض لمعضو المزروع, وذلؾ ألف العضو المستنَسخ ناجـٌ 

مف  سميمةٍ  جسديةٍ  يتـ أخذ خميةٍ في الكبد,  يعاني مف تمؼٍ  الشخصمأخوذة مف المريض ذاتو. فمثبًل لو كاف 
ألف الخبليا المزروعة  ,تزرع في جسد المريض الذي لف يرفضيا ,يا بعدٍد كبيرٍ كبده, واستنساخيا لتشكيؿ خبل

بيف  الخمؿاالستنساخ العبلجي مسألة  كما يحؿّ  5.ىذا المريض خبليا ممكوتالذي و نفسليا المخزوف الوراثي 
لعدٍد كبيٍر مف األفراد, مما  -قطع غيار - بشرية أعضاء توفيرإذ يمكف  6العرض والطمب عمى األعضاء,

 تجارة األعضاء البشرية. يجنبنا خطر

                                                           
1
- Telomeres: are the physical ends of linear eukaryotic which determine the age of the cell. In 

other words the length of the telomeres decrease the older a cell gets.  Christopher Alexander 

Pynes, Human Cloning and Moral Statues. Florida State University, 2004, P70. 
2
- Dr. "Richard Seed" suggests that it may someday be possible to reverse the “Ageing Process” 

because of what we learn from cloning. Simon Smith, The Benefits of Human Cloning, 

www.humancloning.org. Last visited: 19\11\2011. 
نما المقصود المباركة في عمر اإلنساف, حيث جاء في الحديث  -3 ليس المقصود بإطالة عمر اإلنساف إطالة العمر حقيقًة, وا 

الشريؼ مف حديث أنس بف مالؾ أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: )مف سره أف ينسأ لو في أجمو ويوسع عميو في رزقو 
 .2013\12\4تاريخ الدخوؿ لمموقع   .http://dorar.net/enc/aqadia/2107فميصؿ رحمو( 

 .    302, ص2010القانوف الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية, دار الفكر والقانوف, بدوف طبعة, محمد لطفي,  -4
بباريس أنو  (كريمميف بكستر))ايتدبولير( بمستشفى  . حيث ادعى العالـ الفرنسي354شوقي الصالحي, مرجع سابؽ, صيضًا: أو 

واالحتفاظ بحيوية الجسـ, وىذا العقار عبارة عف ىرموف يعرؼ  ,ؤخذ عمى شكؿ حبوب لوقؼ الشيخوخةعقار يُ  إنتاجتمكف مف 
وأثبتت األبحاث التي أجريت بجامعة كاليفورنيا أف الحقف بيذا اليرموف يؤدي إلى تحسيف  .وتفرزه الغدة الكظرية AEHD باسـ

 .114عميؽ. وجدي سواحؿ, مرجع سابؽ, ص نوـٍ و  ,وزيادة حرية الحركة ,ؼقدرة األشخاص عمى التصرّ 
 .46ص, 2005القانوف واالستنساخ البشري, ىيئة الموسوعة العربية, دمشؽ, الطبعة األولى, فواز صالح,  -5
 10عمميات إال لحوالي الجرى ألؼ شخص في أوروبا الغربية إلى زراعة كمية سنويًا, بينما ال تُ  40فمثبًل يحتاج أكثر مف  -6

ألؼ شخص  100آالؼ عممية سنويًا مف أصؿ  3مخيفة في اليند, حيث تجرى  آالؼ فقط, بينما يرتفع ىذا الرقـ إلى نسبٍ 
 .بحاجة ليذه العمميات

John Harris, On Cloning, Rutledge Publishing, 1
ST

 Edition, 2004, P18. 

http://www.humancloning.org/
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ر بيا االستنساخ البشري عمى الصعيد بشّ مف اإلنجازات الطبية التي يُ  رابعًا: معالجة عدم اإلخصاب:        
 طفاؿٍ إنتاج ذرية, والحصوؿ عمى أ في غير القادريف عمى اإلنجابالتكاثري, ىو مساعدة األشخاص 

 بيولوجييف منيـ.

في حالة عجز الرجؿ  , وخاصةً لعبلج مشكمة عدـ اإلخصاباالستنساخ أحد أىـ الحموؿ  ُيعدّ حيث         
 , يمكف أخذ خميةٍ ةالمعتاد ةفالرجؿ غير القادر عمى اإلنجاب بالطريق 1التاـ عف إنتاج الحيوانات المنوية,

 2حـ ليحصؿ الحمؿ.في الرّ  تمقيحيا بعدثـ زرعيا  ,وزرع نواتيا في بويضة زوجتو بعد تفريغيا ,منو جسديةٍ 

حدث ثورًة في ينطوي عمى إمكاناٍت ىائمٍة مف شأنيا أف تُ  -خاصةً  العبلجي–االستنساخ البشري  إفّ         
االعتقاد باستعصائيا عمى الطرائؽ العبلجية الطبية, إذ يجدد األمؿ في معالجة بعض األمراض التي ساد 

تكاثري, فيي لف تؤدي إال إلى  ؿ ىذا النوع مف االستنساخ إلى استنساخٍ المعالجة. وأما المخاوؼ مف تحوّ 
ضعؼ البحث والتطور العممي, وعرقمة الجيود المبذولة إليجاد العبلجات الشافية التي تيدؼ لتحسيف صحة 

 اإلنساف في نياية المطاؼ.

 رّ العنيفة التي واجيتيا الدعوات إلباحة االستنساخ التكاثري, اضطُ  االنتقاداتارة أنو نتيجة تجدر اإلش        
, خصابعدـ اإلأنصار ىذا النوع مف التجارب لمحاولة تبريرىا بالتركيز عمى ىدفيا العاـ وىو معالجة 

السعي بتشجيع العنصرية الوراثية, أو  إلييـو قد ُيوجّ  وتحقيؽ الرغبة باإلنجاب, ليصرفوا النظر عف أي اتياـٍ 
 معينة. بمواصفاتٍ  لمحاولة إنجاب أطفاؿٍ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
في القضايا الطبية المعاصرة, نظمتيا جمعية ابف سينا الطبية في فرنسا بالتعاوف مع ندوات حوارية تفاعمية حوؿ فقو الطبيب  -1

, لبناف, الطبعة األولى,  اإلنسانيةبي لمعمـو و المعيد األور   .306, ص2010في باريس, دار ابف حـز
بأف  2001\8\6ة في اإليطالي la Republica)لصحيفة )الريبابميكا   Severino Antinori)ح )سيفرينو أنتينوري صرّ  -2

و الباحث اإليطالي المتخصص في ووجّ  .مميوف رجؿ يعانوف العقـ في العالـ 75االستنساخ البشري ىو الحؿ الوحيد لمشكمة 
لمعصور المظممة. محمد لطفي, مرجع  ةٌ ر موقفيـ عمى أنو ردّ لمعارضي االستنساخ البشري, وفسّ  الذعةٍ  شؤوف العقـ انتقاداتٍ 

 .306سابؽ, ص
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 المطلب الثالث

 ةالديني اترالمبر  

مختمفة حوؿ ىذه القضية  دخمت قضية االستنساخ البشري دائرة اىتماـ عمماء الديف, الذيف تبنوا آراءً         
ت مف نتائج ىذه التقنية, حيف التثبّ  إلىث التي لـ تتريّ  وصدرت الكثير مف الفتاوى المتسرعةالمستحدثة, 

 إباحتيا. تالتي قد نحصؿ عمييا في حاؿ تمّ  مع الفوائد الجمة وموازنة المساوئ المصاحبة ليا

حيف أوضحوا الفرؽ بيف  فيؿ تكفي المبررات التي أوردىا عمماء الديف إلباحة ىذه التجارب؟ خاصةً         
تغييرًا  عد االستنساخوىؿ يُ  ف الخمؽ الذي ىو تخميٌؽ مف العدـ.االستنساخ وىو التخميؽ مف أصٍؿ موجود, وبي

مف  ر الموجودة مف خبلؿ استخداـ كائناتٍ ثف التكاقوانيبسيط عمى  والتفاؼٍ  لخمؽ هللا؟ أـ أنو مجرد تبلعبٍ 
 عمى قدرة هللا أـ ىو تحٍد لو؟ دليؿٌ  وىؿ االستنساخ البشريخمؽ هللا؟ 

 الفرع األول

 إباحة االستنساخ البشري في الشريعة اإلسالمية

إلباحة  اعتبروىا كافيةً ة الشرعية التي األدلّ مف  مجموعةً المعاصريف قّدـ عدٌد مف الفقياء المسمميف         
عطاء حكـٍ مستقٍؿ البشري ىذا النوع مف التجارب, مع التأكيد عمى ضرورة التمييز بيف أنواع االستنساخ , وا 

 لكؿ نوع, وانتظار ما ستسفر عنو تجارب العمماء في ىذا المجاؿ. وأىـ ىذه األدلة ما يمي:

رة, يقضي بتحريـ تقنية لمطيّ ال يوجد نٌص قاطٌع في القرآف الكريـ أو السنة النبوية ا الدليل األول:
نما ىي قضيٌة اجتياديٌة داخمٌة تحت بند المصالح المرسمة, وىذه المصالح محكومةٌ   االستنساخ البشري, وا 

ـ في حرّ , أو بالعكس, فما يُ ـ في وقٍت ومكاٍف آخرحرّ في وقٍت ومكاٍف ما, قد يُ  باحبقواعد أصوؿ الفقو, فما يُ 
 .وقٍت ومكاٍف آخرفي  باحيُ وقٍت ومكاٍف ما, قد 

ففي ما يسمى بفقو الواقع,  ولو أخذنا ىنا بفقو األولويات باإلضافة إلى فقو النص, وُيضاؼ إلييما
ينبغي أف نكّيؼ ىذه الظاىرة لصالح اإلنساف, إذا ثُبت أف المصالح فييا تفوؽ  1ظؿ ىذه المحاور الثبلثة,

 2اإلنساف.ننا مف االستفادة مف استنساخ مكّ المضار, مما يُ 

                                                           
ىو الفيـ العميؽ لما تدور  فقو الواقع: ىو العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المتعمقة بتعامؿ الناس في الدنيا. فقو األولويات: - 1

 العمـ بأسباب التنزيؿ.فيو  فقو النص:أما  عميو حياة الناس, ومايعترضيا ومايوجييا.

www.islamweb.com  last visited 22\11\2013. 

 .308. وأيضًا: محمد حسيف سميماف محجوب, مرجع سابؽ, ص338محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص -2

http://www.islamweb.com/
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خمؽ هللا وال روا في فكّ إف حدود التفكير العممي في اإلسبلـ ىي قوؿ الرسوؿ الكريـ: "تَ  الدليل الثاني:
ُيباح لنا النظر في دقائؽ الكوف والبحث في أسرار الكائنات, فاإلنساف حيف  وبالتالي 1".روا في ذات هللافكّ تُ 

ر السيارات والقطارات. وحيف نظر في الطاقة وسيّ األرض اكتشؼ البتروؿ, وسيطر عمى نظر في ظممات 
مف حؽ العقوؿ البشرية أف  ففؼ آالمو وتحميو مف األخطار. إذؿ ألجيزة وأدوية ووسائؿ تخداخمو توصّ 

ؤدي إلى الضبلؿ والحيرة, كما أنو بدع, مع ضرورة االبتعاد عف الذات اإلليية, ألف التفكير فييا سيتفكر وتُ 
وطالما أف االستنساخ البشري يتعامؿ في تجاربو مع خبليا وبويضات, وكميا  2.صؿ بنا إلى نتيجةيلف 

رًا كونو تفكّ ر بو, أف ىذه التجارب تدخؿ ضمف اإلطار العممي المسموح التفكّ  فبل شؾّ كائناٌت مف خمؽ هللا, 
 الذات اإلليية. التفكير بعف  تعاداً وابفي خمؽ هللا, 

 تحدياً ال يمكف اعتبار االستنساخ  , وعميوإلرادة هللا ليس تحدياً البشري االستنساخ  الدليل الثالث:        
إلرادة هللا, ألف الحضارات اإلنسانية ليست إال ثمرة التدخؿ البشري في النظاـ الطبيعي, إلعادة صياغتو 

 نجازٍ إأي عمى ردود الفعؿ السمبية ضد  -عبر التاريخ –فيد المجتمع البشري كمو. وقد اعتدنا وىيكمتو بما يُ 
"فإف غاية ما قاـ بو العمماء, ىو أنيـ درسوا قوانيف الخمؽ اإلليي ووعوىا, وقاموا بتطبيؽ ما  3جديد. عمميٍ 

 4عمموا عمى ما عمموا, فيـ لـ يخمقوا خميًة وال نواًة وال كروموسومًا".

 أما تفسير اآلية الكريمة "                                   "5  ,بأنو تحٍد إلرادة هللا
د بأف التحدي الذي أبداه هللا تعالى ىو لخمؽ الخمية الحية التناسمية, وليس الخمية الجسدية المستخدمة في فالرّ 

إرادتو  في وال حتى تدخبلً  فاالستنساخ ليس تحديًا هلل, 6تجارب االستنساخ البشري, والذي لـ يحدث مطمقًا.
 7اإلليية, ألف هللا مستغٍف عف العالميف جميعًا, وكؿ الخمؽ بحاجة إليو.

                                                           
 .2013\12\25تاريخ الدخوؿ إلى الموقع  http://dorar.net/enc/firq/3598, 6\250أخرجو الطبراني برقـ  - 1
 قاؿ تعالى: " - 2                    عبد المعز خطاب, 53". سورة فصلت, اآلٌة .

 .65, صاالستنساخ البشري هل هو ضد المشٌئة اإللهٌة, الدار الذهبٌة, مصر, بدون طبعة, بدون تارٌخ
. ويعتقد 44ص, 2001االستنساخ البشري بيف الشريعة والقانوف, مكتبة الجبلء الجديدة, مصر, بدوف طبعة,  ,ؾرمزي مبرو  -3

غاليميو دفع حياتو ثمنًا لقولو بدوراف األرض حوؿ الشمس, يجد معارضة شرسة بانتظاره, فالبعض أف كؿ مف يأتي بجديد, 
ومع األسؼ انجرؼ بعض رجاؿ الديف في  .حيف ُطرد مف الجامعة اديمياألكنظرية النسبية مستقبمو الفو اكتشاؼ وأينشتايف كمّ 

ـ بعضيـ معالجة مرضى اإليدز, الذي اعتبروه عقابًا مف هللا عمى الممارسات الجنسية الشاذة, واعتبروا ىذا السياؽ, حيف حرّ 
 .91مرجع سابؽ, صالعمماء كفرة, ألنيـ يساعدوف أولئؾ الذيف يمارسوف الشذوذ الجنسي. عبد المعز خطاب, 

الخادمي,  بمجمة اليداية التونسية بعنواف االستنساخ, مشار إليو في مرجع: نورالديف رأي المختار السبلمي في مقاؿٍ  -4
 .54ص, 2004 , دار وحي القمـ, لبناف,األولىاالستنساخ البشري في ضوء األصوؿ والقواعد والمقاصد الشرعية, الطبعة 

 .59-58 اآليتاف ,سورة الواقعة -5
 .338محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص -6
"قاؿ تعالى:  -7                             "  مرجع . عبد المعز خطاب, 15سورة فاطر, اآلية

 .36صسابؽ, 

http://dorar.net/enc/firq/3598
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ألف المعنى المراد بالخمؽ وىو "إيجاد الشيء مف العدـ",  ,ليس خمقاً البشري االستنساخ  الدليل الرابع:        
استخدمو العمماء في تجاربيـ مف خميٍة ؽ بيا االستنساخ, كوف كؿ ما في الصورة التي تحقّ  غير متحقؽٍ 

أوجدىا هللا عز وجؿ, لذلؾ فإف جّؿ ما قاموا بو ىو  جسدية وبويضٍة ورحـٍ حاضنة, ال تعدو كونيا مخموقاتٍ 
شكؿ خطرًا عمى عقيدة المسمـ في لف يُ أف االستنساخ  أي 1فيو تخميؽ وليس خمقًا. ,لؤلصؿ عممية نسخٍ 
فعممية  2بالخمؽ, بمعناه الديني االعتقادي, وذلؾ النتفاء صفة اإلبداع. د هللا تعالى وحدهاعتقاده بتفرّ 

وعبل, فالخمؽ ىو إيجاد الشيء مف  يًا عمى الخالؽ جؿّ االستنساخ ليست خمقًا جديدًا بأية صورة, وال ُتعد تعدّ 
تنساخ ليس سوى العدـ, وا عطاء الروح الحية, وىذه الروح مف أمر هللا, وىو وحده يبدأ الخمؽ ثـ يعيده, واالس

 3عممية تبلعٍب والتفاٍؼ بسيط عمى بعض قوانيف الطبيعة.

قة في تجاربو مف ألف اإلجراءات المطبّ  ,ليس تغييرًا لخمؽ هللاالبشري االستنساخ  الدليل الخامس:        
ُتعد مف سبيؿ تبلعٍب بالجينات, أو إعادة برمجة الخبليا الجسدية, أو إدخاؿ تعديبلٍت عمى الطاقـ الوراثي, ال 

ولو كاف ذلؾ صحيحًا,  في جسـ اإلنساف حرامًا, فمف غير المعقوؿ اعتبار كؿ تغييرٍ  التغيير المحّرـ شرعًا.
ىو تغيير الطبيعة  ـأف التغيير المحرّ  شؾّ . وال محرمةً  حبلقة الذقف أو قص الشعر أو الختافلكانت عمميات 

 4عممياٍت شيطانيٍة خرافية. بوساطة البشرية, أي إحداث تغييرٍ 

ـ غياب النص الديني الصريح الذي يحظر االستنساخ البشري في الكتاب أو السنة, نبلحظ مما تقدّ 
كما أف إجراء مثؿ ىذا النوع مف التجارب ُيعد عمبًل عمميًا وطبيًا ىدفو معالجة األمراض, ومساعدة الناس, 

سبلمي في حفظ الجسد والنسؿ, باإلضافة إلى أننا ال نرى في ع رؤية المشّرع اإلوىذا ما يجعمو منسجمًا م
االستنساخ البشري تحديًا لقدرة هللا عز وجؿ, خاصًة أف كؿ مكونات ىذه التجارب ىي مخموقاٌت أوجدىا هللا, 

 واقتصر دور العمماء في التحايؿ عمى بعض القوانيف المعروفة, فيو دليٌؿ عمى قدرة هللا, وليس تحديًا ليا.

ضعيفة مزعومًا لدى بعض النفوس  ماً تخّوؼ البعض مف أف االستنساخ البشري قد يشكؿ توىّ  أما
بل ُيتخذ ذريعًة وأف االستنساخ يجب أف ُيحّرـ كي", مفاده مضاىاة خمؽ هللا, ومماراتو, واالقتراب منو, اإليماف

ضعاؼ العقيدة لدى بعض الناس نرى أف  غير مبرر, فنحففإننا نرى أف ىذا التخوؼ  5."لزعزعة اإليماف وا 
-المؤمف الحؽ ال يداخمو أدنى تفكير أو أبسط توىـ حوؿ انفراد هللا بالخمؽ, وأف االقتدار في كؿ المجاالت

 ال يعني مضاىاة خمؽ هللا أو مخالفة فطرتو. -ومنيا التقدـ الطبي

                                                           
 .51بؽ, صارمزي فريد مبروؾ, مرجع س -1
 حسيف الشافعي أستاذ الفمسفة اإلسبلمية بجامعة القاىرة, ويستشيد باآلية الكريمة "ىذا رأي الدكتور  -2          

                     " 169إياد العبيدي, مرجع سابؽ, ص(. نقبًل عف 16 )الرعد. 
 .217حميد, مرجع سابؽ, ص فوري -3
 .47رمزي فريد مبروؾ, مرجع سابؽ, ص -4
 .51نور الديف مختار الخادمي, مرجع سابؽ, ص -5
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ف إباحة االستنساخ البشري عف طريؽ إيرابقي أف نذكر أننا ال نميؿ إلى  د الحجج السابقة الذكر, وا 
 عمى اإلباحة. ألنيا دليؿٌ ليست و توضيح عدـ كفايتيا لمحظر, بو  مقصودٌ التي نادت بالتجريـ, تفنيد الحجج 

 الفرع الثاني

 األخرى الشرائع السماويةإباحة االستنساخ البشري في 

 أواًل: الديانة المسيحية:
عمى  نرى أف الكنيسة ال تممؾ أية سمطٍة إلزاميةٍ مف خبلؿ استقراء آراء رجاؿ الديف المسيحي, 

منحى الثقة بالعمماء, والطمب منيـ احتراـ القواعد  وي في ىذا المجاؿ, لذلؾ نراىا تنحالتجارب التي تجر 
 1العامة لؤلبحاث, مثؿ قاعدة احتراـ الكرامة البشرية, وقاعدة احتراـ الجنيف البشري منذ لحظة تكونو.

 

سمطة ف صراحًة "بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكاف السابؽ" عندما قاؿ: "إر عنو وىذا ما عبّ 
الكنيسة تحرص عمى اإلعراب عف ثقتيا بالذيف يروف في العمـ خدمًة جميًة لخير الحياة الشامؿ, ولكرامة كؿ 

عديُد مف وعمى تشجيعيـ. وتتطّمع الكنيسة بأمٍؿ إلى البحث العممي, وتتمّنى أف يتكّرس ال ,بشريٍ  كائفٍ 
  2المسيحّييف لتطّور الطّب اإلحيائي شيادًة إليمانيـ".

ال  ,في حكميا األدبي عمى نتائج األبحاث الطبّية الحديثة بشأف اإلنساف وأصولو ف الكنيسةأكما 
لكنيا تذّكر جميع األطراؼ المختّصة بمسؤولّية أفعاليـ  ,تتدّخؿ في الميداف الخاّص بالعمـ الطبّي بحّد ذاتو

ف أف "القيمة الخمقّية لمعمـ الطبّي الحيوّي تقاس بالعودة إلى االحتراـ غير بيّ الخمقّية واالجتماعّية. حيث تُ 
 3مف لحظات وجوده". بشرّي في كّؿ لحظةٍ  المشروط الواجب لكّؿ كائفٍ 

 :الديانة الييودية ثانيًا:
مف العمماء الييود بأف ىناؾ عددًا مف الحاالت التي يمكف بيا مناقشة تقنيات االستنساخ  يرى عددٌ 

 لمحصوؿ عمى نخاعو الشوكي, والذي قد ينقذ حياة شخصٍ  البشري بجدية, كحالة ضرورة استنساخ شخصٍ 
 ذي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمف ولدىما ا الحصوؿ عمى نسخةٍ في ف مصاب بالسرطاف, أو حالة تمبية رغبة زوجيف متقدميف بالس

 
 

                                                           
1

-  Christopher Alexander Pynes, Human Cloning and Moral Statues. Florida State University, 

2004, P140. 
خطاب إلى المشاركيف في المؤتمر الدولي الذي نظمتو األكاديمية الحبرية لمحياة حوؿ موضوع "  -السادس عشر بنديكتوس -2

نساف, توجيو حوؿ بعض في كتاب كرامة اإل منشورٌ  , بحثٌ 2006شباط  27المضغة البشرية في مرحمة ما قبؿ التغريز" في 
 .4ص ,2008 ,لوسائؿ اإلعبلـ, لبنافمنشورات المجنة األسقفية  -بلقيات الحياةخقضايا عمـ أ

 .7صالمرجع السابؽ,  -3
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 1توفي مسبقًا.
تشبيو معارضي تقنية االستنساخ "بالسكاف  حتى أف بعض المتطرفيف الييود يذىب إلى حدّ 

البدائييف", والذيف كانوا يخافوف مف الكاميرا ألنيـ يعتقدوف بأنيا ستسرؽ روحيـ. ويعّبروف عف استخفافيـ 
ف مف لسعات و ألننا خائف ىؿ يمكف أف نتخمى عف العسؿ, فقط اؤؿ:بالمخاطر الناجمة عف ىذه التقنية بالتس

 2النحؿ؟! 
كبيرًا مف التقنيات الحديثة,  اً ف ىناؾ عددإ :مف الييود بالقوؿالبشري ويختتـ مناصرو االستنساخ 

في  ة البشرية, واألمومة باإلنابة, كانت مستيجنةً مثؿ التمقيح الصناعي, وأطفاؿ األنابيب, وتجميد األجنّ 
 اآلف. وىذا ما ُيتوقع حدوثو في تقنية االستنساخ البشري. البداية, ولكنيا أصبحت مقبولةً 

 
االكتفاء عدـ و مف جيتنا نتمنى الخروج مف مرحمة إطبلؽ األحكاـ الدينية عمى التقنيات المستحدثة, 

االنتقاؿ بالتالي يجب و  لف تثني العمماء عف المضي في تجاربيـ, ألنيابالقوؿ بإباحة التجارب أو تحريميا, 
أف المجامع  شؾّ ما يتطابؽ مع شرائعنا السماوية, واستبعاد ما يخالفيا, وال ىذه التقنيات بتوصيؼ مرحمة إلى 

مف  المثمىبما يحقؽ االستفادة  ,لتنظيـ مثؿ ىذه التطورات الطبية الدينية ستجد األحكاـ المناسبة اليادفة
 .ليا األفراد والمجتمع مف أي تأثيٍر سمبٍي محتمؿٍ حماية إيجابيات ىذه التجارب, و 

 المطمب الرابع

 ةالقانوني اتر المبر  

تقنية االستنساخ البشري مف التقنيات التي ثارت حوليا العديد مف التساؤالت حوؿ مشروعيتيا  ُتعدّ 
 القانونية, ومدى احتراميا لممبادئ المقررة لحماية جسد اإلنساف وكرامتو.

 انتقاصًا مفمساسًا بحرمة جسده؟ أو أو  ؟عمى جسـ اإلنسافتمثؿ ىذه التجارب اعتداًء فيؿ 
فضبًل عف أف  ؟باحة شرعًا وقانوناً الطبية المُ  التجاربأـ أف االستنساخ البشري ال يعدو كونو مف  ؟كرامتو

  التجارب.يمكف الركوف إليو في تجريـ ىذه  ال مضمؿ مصطمحٌ ذاتو,  بحدّ مصطمح الكرامة البشرية 

سنبحث في ىذا المطمب احتراـ االستنساخ البشري لممبادئ المقررة لحماية جسـ بناًء عمى ما سبؽ 
 اإلنساف في الفرع األوؿ, كما سنبحث احتراـ ىذه التقنية لكرامة الكائف البشري في الفرع الثاني.

                                                           
1
- There are many circumstances where one could argue that human cloning would be desirable, 

such as where there is a need to clone someone to obtain bone marrow that could save a cancer 

patient's life or when there is a wish to clone the only child of a middle-aged couple who has died 

in a car accident. Joshua H Lipschutz, to clone or not to clone - a Jewish Perspective, Journal of 

Medical Ethics 1999, 25, P106. 
2
- Christopher Alexander Pynes, Human Cloning and Moral Statues. Florida State University, 

2004, P136. 



21 
 

 الفرع األول

 احترام االستنساخ البشري لمبدأ حرمة المساس بجسم اإلنسان

في أف  , وتتجمى ىذه المصمحةفي سبلمة جسـ اإلنساف ىو مصمحة لمفرد يحمييا القانوف إف الحؽّ 
جسمو مؤديًا كؿ وظائؼ الحياة عمى النحو الطبيعي الذي ترسمو وتحدده القوانيف الطبيعية, وفي أف  يظؿّ 

ما  ىذا ؟البشري ىذا المبدأ. فيؿ يحتـر االستنساخ ر مف اآلالـ البدنيةيحتفظ بتكاممو الجسدي, وأف يتحرّ 
 .الستنساخ ليذا المبدأ ثانياً , ثـ احتراـ اأوالً  حرمة المساس بجسـ اإلنسافبالمقصود توضيح بسنبحثو 

 :أواًل: ماىية مبدأ حرمة المساس بجسم اإلنسان

 ُيشكؿ مساسًا أو اعتداءً  أو فعؿٍ  ُيعّرؼ مبدأ حرمة المساس بجسـ اإلنساف بأنو: "حظر كؿ عمؿٍ 
والقوانيف الوضعية,  2وُيعد ىذا المبدأ مقّدسًا في الشرائع السماوية 1عمى جسـ اإلنساف, أيًا كاف مصدره".

والتي صاغت العديد مف األحكاـ والقوانيف لحماية جسد اإلنساف مف أي تيديٍد يمسو, سواًء كاف مصدر ىذا 
نفسو, ) مت قتؿ الشخصالتيديد ىو الشخص نفسو, فحرّ            ),3  أو إتبلؼ عضو مف أعضاء

جسمو, )               .)4  فحّرمت القتؿ واإليذاء والجرح,ىو الغير, أو كاف مصدر ىذا التيديد 
  5االنتحار والقتؿ إشفاقًا. مت المساعدة عمىكما حرّ 

إذا كاف األصؿ ىو عدـ جواز المساس بجسـ اإلنساف, بحيث ُيعد عمبًل غير مشروع يرتب  إال أنو
 ىذا األصؿ  فإفشكؿ مساسًا أو اعتداًء عمى جسـ اإلنساف, أو أيًا مف أعضائو. يُ  كؿ فعؿٍ  القانونية مسؤوليةال

                                                           
 .93رمزي فريد مبروؾ, مرجع سابؽ, ص -1
" مت قتؿ النفس إال بالحؽفحرّ حمت الشريعة اإلسبلمية النفس البشرية, -2                  " 

 " .أوؿ ما يقضي فيو بيف الناس ىو الدماء, وتوعد هللا مرتكب القتؿ العمد بالعذاب وجعؿ الشارع( 33سراء)اإل     

             "وىي  ,دنيوية عمى مقترؼ جرائـ قتؿ النفس والجرح العمدية كما وضع الشارع عقوبةً (, 93)النساء
 " القصاص             "  أحمد شرؼ الديف, األحكاـ الشرعية لؤلعماؿ الطبية, الطبعة الثانية, (. 178)البقرة
 .25, ص1987

 .29سورة النساء, اآلية  -3
 .195سورة البقرة, اآلية  -4
بي لحظر ىذه التقنية و المجمس األور  (, وقد صّوتEuthanasiaُتعرؼ ىذه الظاىرة بالقتؿ الرحيـ, أو القتؿ بدافع الشفقة ) -5

 28جريدة التمغراؼ البريطانية تاريخ  نقبًل عفدوؿ عف التصويت.  6, منيـ بريطانيا وىولندا وامتناع 16ضد  34بأغمبية 
 1988لمعمـو الطبية  اإلسبلميةبعد مناقشات الدورة الرابعة لممنظمة  إسبلمياً . ونذكر ىنا أف القتؿ الرحيـ محـر 2012حزيراف 

القضايا الطبية المستحدثة مباشر أو غير مباشر. سعد ىبللي,  تـ مف الطبيب أو غيره, وبشكؿٍ  سواءً  1999والثالثة عشرة 
  .65, ص2004سبلمية لمعمـو الطبية, رعية, مف واقع توصيات المنظمة اإلوحيثيات أحكاميا الش
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 مصمحة اإلنساف ذاتو, أو المصمحة العامة. قد تقتضييا 1ليس مطمقًا, بؿ ترد عميو عدة استثناءاٍت ىامة,

يتعرض فييا لبعض األمراض التي قد ُتعطؿ  وأحواؿٍ  بظروؼٍ  -خبلؿ حياتو –فقد يمّر اإلنساف 
ب لو بعض اآلالـ. ومف أجؿ المحافظة عمى صحة وحياة سبّ عمؿ بعض وظائؼ أجيزة الجسـ, أو قد تُ 

أو  كإحداث جرحٍ  –مف شأنيا المساس بجسـ المريض  يرّخص القانوف لمطبيب إتياف أفعاؿٍ  ,المريض
تتمثؿ في تخميصو مف  ,بيدؼ تحقيؽ مصمحة عبلجية لممريض -أو إعطاء مواد ضارة استئصاؿ عضوٍ 

 2التخفيؼ منيا. آالمو أو

طبية ُتشكؿ  جراء تدخبلتٍ إأما مقتضيات المصمحة العامة فتتمثؿ في بعض الحاالت التي تستمـز 
, كوف استنادًا إلى حالة الضرورة المريض ءساف, وىي تقـو بذلؾ دوف اشتراط رضامساسًا بجسـ اإلن

وبائي ُيخشى مف انتشاره سريعًا في  المصمحة الجماعية أىـ مف المصمحة الفردية. كما في حالة وجود مرضٍ 
التأكيد أف إلى مصمحة الجماعة والمجتمع. مع  عائداً إزالة ىذا المرض المعدي  يصبح حؽّ  المجتمع, ومف ثـّ 

 فيو ,في غير محمو امتناعو ىنا واقعٌ  ألفإجراء العبلج,  عمىالتدخؿ يجوز ولو امتنع المريض عف الموافقة 
 3ف ضررًا بالغير.يتضمّ 

 ثانيًا: عدم خرق االستنساخ لمبدأ حرمة جسم اإلنسان: 

عميو, إال أف ىذه إف تجارب االستنساخ رغـ ما فييا مف مساٍس واضٍح بجسـ اإلنساف, كونيا واقعة 
ف يشخاص القائمالتجارب تندرج ضمف االستثناءات المقررة ليذا المبدأ, وىو استثناء التجارب الطبية, كوف األ

ليـ بالكفاءة. وىـ يقوموف بتجاربيـ  ف, ومرخٌص ليـ مزاولة العمؿ الطبي, ومشيودٌ يأطباء مختصبالتجارب 
بعد أخذ الرضاء الحر والمستنير لمخاضعيف لتجاربيـ, كما أف معظـ ىذه التجارب, إف لـ نقؿ جميعيا, تتـ 

 وفؽ األصوؿ المعترؼ بيا بيف مزاولي المينة.
 بالنسبة لبلستنساخ –أف معالجة العقـ  شؾّ أما عف اشتراط الغاية العبلجية مف البحث, فبل 

 اً ميادين دعتُ  -بالنسبة لبلستنساخ العبلجي -واستنساخ أعضاء بشرية أو استقطاع خبليا جذعية  -التكاثري
 .بامتيازتتوفر فييا الغاية العبلجية 

                                                           
كاستثناٍء عمى مبدأ الحرمة المطمقة لجسـ اإلنساف, فمنيـ اختمؼ الفقياء حوؿ سبب إباحة مساس الطبيب بجسـ المريض  -1

ائي لدى الطبيب. إال أننا ننضـ نر أف السبب ىو انتفاء القصد الجمف اعتبر أف األساس ىو رضاء المريض, ومنيـ مف اعتب
ؿ. شوقي الصالحي, لمرأي الذي يعتبر أف نصوص قانوف العقوبات وقوانيف مزاولة األعماؿ الطبية ىي أساس شرعية ىذا التدخ

 .224مرجع سابؽ, ص
جامعة كمية الحقوؽ, أحمد العمر, نقؿ وزراعة األعضاء البشرية بيف اإلباحة والتجريـ, رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه,  - 2

 .30, ص1997القاىرة, 
ربية لمعمـو األمنية, الرياض, منصور عمر المعايطة, المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبية, جامعة نايؼ الع - 3

 .20, ص2004
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وقد يعترض البعض عمى إدراجيا ضمف جسـ اإلنساف,  تمس  أف تجارب االستنساخ  شؾّ ال 
ع في ىذه االستثناءات, إال أننا نرى بأف التطور يجوز التوسّ ألنو ال  ,االستثناءات الموضوعة ليذا المبدأ

بؿ , لمبدأ حرمة جسـ اإلنسافيجب أف يغير مف نظرتنا التقميدية  في وقتنا الراىف, الطبي المذىؿ الذي نشيده
ع وسّ مما يُ وا عطاء ىذه المبادئ بعض المرونة, الصحة والمرض بالكامؿ,  ييجب تغيير نظرتنا إلى مفيوم

 .يحقؽ الفائدة المرجوة مف ىذه التجاربو باحة عمى جسـ اإلنساف, ر األعماؿ المُ مف إطا

كما أف االستنساخ يتعامؿ في تجاربو مع خبليا وأنسجة, وىي ُتعد مف مشتقات الجسـ البشري, التي 
 قد ال يشمميا مبدأ حرمة المساس بجسـ اإلنساف, ونرى بضرورة إسباغ الحماية عمى منتجات الجسد البشري

مف التجارب عمى ىذه المنتجات, ونحقؽ الحماية مولة يحقؽ الفائدة المأ قانوني ع سياجٍ بدايًة, مف خبلؿ وض
 .المنشودة لمجسـ البشري

 الفرع الثاني

 احترام االستنساخ البشري لمفيوم كرامة الكائن البشري

البشرية, ومف غير مثؿ أي خرٍؽ لمكرامة يال و ف إجراء تجاربيرى أنصار االستنساخ البشري أ
ف كرامة المجتمع أ تسيء لممجتمع بأكممو, خاصةً  بأنياواحدة  المعقوؿ وصؼ فكرة إجراء عممية استنساخٍ 

خرؽ عدـ وقبؿ أف نحدد  1ليست سوى حقوؽ وحريات األفراد التي يجب حمايتيا, كي ُتصاف كرامة المجتمع.
يـو الكرامة اإلنسانية أواًل, ثـ احتراـ االستنساخ االستنساخ لمفيـو كرامة الكائف البشري, ينبغي تحديد مف

 :وىو ما سنبحثو فيما يمي ,البشري ليذا المبدأ ثانياً 

 المفيوم القانوني لمبدأ احترام الكرامة اإلنسانيةأواًل: 

تجدر اإلشارة في البداية أنو مف الصعوبة إيراد تعريٍؼ واضٍح ومحدد لمكرامة البشرية, ألف ىذا 
مثؿ التعذيب  – تشكمت في المجتمعات الحديثة, مفادىا أنو ىناؾ ممارساتٍ  محصمة قناعاتٍ المفيـو جاء 

 2تخالؼ بشكٍؿ مباشٍر الكرامة البشرية. -ؽوالرّ 

                                                           
( أف الكرامة البشرية ىي البوصمة التي توجو رحمتنا المستمرة باتجاه حماية حقوؽ Deirk Ullrichيرى )ديريؾ أولريخ  -1

 وحريات األفراد. 
Timothy Caulfield, Human cloning laws, human dignity and the poverty of the policy making 

dialogue, BMC Medical Ethics, 4:3, 29 July 2003, P4.  
 بذاتو غايةٌ  أنو عمى شخصٍ  أي معاممة يجب أنو  Emmanuel Kantايمانويؿ كانت  لفمسفة وفقاً  يعني الكرامة إف مفيـو -2

يء. الش مفيـو وبيف الشخص مفيـو بيف التمييز جاء ىنا ومف ,مشروطة غير قيمةً  يممؾ الشخص ثـ فإف مف ,وسيمة وليس
 ال ,بذاتو غايةً  منو تجعؿ بمعاممةٍ  التمتع في الحؽ اإلنساني الشخص ثرِ و تُ  التي القيمة" بأنيا: الكرامة الفيمسوؼ ىذا ويعّرؼ
فواز صالح, مبدأ احتراـ الكرامة البشرية في مجاؿ األخبلقيات الحيوية, مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو القانونية  ."ِ لغيره وسيمةٍ  مجرد

 .251ص, 2011, األوؿ , العدد27واالقتصادية, المجمد 
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أما مبدأ احتراـ الكرامة البشرية فيو: "منع كؿ عمٍؿ غير إنساني مف شأنو أف ينفي عف اإلنساف أو 
ىذا المبدأ مكرسًا وألىمية مبدأ احتراـ الكرامة البشرية, نرى  1.الكائف البشري صفة الشخص اإلنساني"

  3واألجنبية. 2بنصوٍص صريحٍة في أغمب الدساتير العربية 

, الذي نّص في مقدمتو عمى أف "الحفاظ 2012الدستور السوري الجديد الصادر عاـ  وكذلؾ فعؿ
منو أف "المجتمع يقـو  19لحضارة الوطف وىيبة الدولة", ورأت المادة  مى كرامة المجتمع والمواطف مؤشرٌ ع

         ف "الدولة تحفظ لممواطنيف كرامتيـ".إ :بالقوؿ 33عمى صيانة الكرامة اإلنسانية لكؿ فرد", واختتمت المادة 
 

مب االتفاقيات الدولية, وخاصًة تمؾ المتعمقة بالطب الحيوي والتجارب كما نجد ىذا المبدأ في صُ 
ت في مادتيا التي نصّ  ,واتفاقية أوفيدو 4عمى جسـ اإلنساف, مثؿ اإلعبلف العالمي حوؿ المجيف البشري

عة كرامة وفردية األشخاص, وأف تضمف بدوف أي تمييز احتراـ ضرورة أف تحمي الدوؿ الموقّ عمى األولى 
 5والحريات األساسية األخرى في مواجية تطبيقات عمـو الطب واألحياء. ,والحقوؽ ,ـ الجسديةسبلمتي

 ثانيًا: عدم خرق تجارب االستنساخ البشري لمبدأ احترام كرامة الكائن البشري

كما  -مف الكرامة اإلنسانية  ال يؤدي إلى الحطّ  -وحتى التكاثري منو –إف االستنساخ البشري 
ألنو لو تـ  الفردية, وومف الخطأ وصفو بذلؾ تحت شعار تيديده أىـ أركاف ىذه الكرامة وى 6-يعتبره البعض

التسميـ بصحة ىذا الكبلـ, وتـ اعتبار التمّيز الوراثي مف صمب الكرامة البشرية, فيجب التساؤؿ بدايًة عف 
" في تفرد اإلنساف  وؿ بأف نسخ ىذا الجينـووعف مدى صحة الق ,الدور الذي يمعبو الطاقـ الوراثي "الجينـو

  لمكرامة البشرية. البشري ىو انتياؾٌ 

                                                           
عف القرائف التي تعوزىا األدلة والبراىيف, حسيف  يتـ المجوء إليو كبديؿٍ  ىبلميٌ  يعتبر البعض أف مفيـو "الكرامة" ىو مفيوـٌ  - 1

 .311محجوب, مرجع سابؽ, ص
معاممتو بما جب ت, قيد حريتوحبس، أو تُ عميو، أو يُ قبض كؿ مف يُ "أف  4112الدستور المصري لعاـ  مف 55 المادةص تن -2

 ."كرامتوعميو يحفظ 
 أي شكؿٍ  ضدّ  اإلنسافوالذي نص عمى "حماية كرامة  1992لعاـ  322-323أصدر المجمس الدستوري الفرنسي القرار رقـ -3

 .454, مرجع سابؽ, صاألخبلقيات الحيويةمبدأ احتراـ الكرامة البشرية في مجاؿ  فواز صالح, مف أشكاؿ المذلة واإلىانة".
حتـر الحؽ في أف تُ  لكؿ إنسافٍ  -عمى أنو: أ 1997لعاـ  المادة الثامنة مف اإلعبلف العالمي حوؿ المجيف البشري تنّص  -4

رض احتراـ لوراثية وحدىا، وتفاعمى سماتيـ  وتفرض ىذه الكرامة أال يقصر األفراد -ب كرامتو وحقوقو أيًا كانت سماتو الوراثية.
 طابعيـ الفريد وتنوعيـ.

5
 - Article 1: Parties to this Convention shall protect the dignity and identity of all human beings 

and guarantee everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and 

fundamental freedoms with regard to the application of biology and medicine. Convention for the 

Protection of Human Rights and Dignity of the Human: Convention on Human Rights and 

Biomedicine. Oviedo, 4. IV.1997. 
, 2, العدد18, المجمد لمعمـو القانونية واالقتصاديةمحمد واصؿ, االستنساخ البشري في الشريعة والقانوف, مجمة جامعة دمشؽ  -6

 .42, ص2002
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      نكر أف الجينـو البشري يمعب دورًا ميمًا في تطور الفرد, ولكف ىذا ال يعني بأنو يحددفبل أحد يُ 
نساف في المستقبؿ, بؿ فالجينات البشرية ليست المحدد الوحيد لما سيكوف عميو اإل ماىيتو الفردية. -وحده -

فالفردية ال تعني  .تحديد شخصيتو فينكر أخرى مثؿ البيئة والحياة األسرية والعائمية, وأثرىا ال يُ  ىناؾ عوامؿ
 لمجينـو البشري ال يعني إىدار كرامة أصحابيا. ووجود عدة نسخٍ  1بأف يممؾ الشخص طاقمًا وراثيًا فريدًا.

 
سوؼ   -إف ُوجد –ف المولود النسخة إمى االستنساخ البشري يمكف القوؿ بإسقاط ىذا الكبلـ ع

 بمبدأ وجود طاقـ البشرية, وربط مفيـو الفردية فيويتمتع بالفردية, ومف غير المقبوؿ تقييد مفيـو الكرامة 
 2فريد. وراثي

ة البشرية ال يينًة لمكرامة البشرية, وحتى إتبلؼ ىذه األجنّ تجارب االستنساخ البشري ليست مُ  إفّ 
ة الفائضة عف عمميات عمى األجنّ  ذاتو ونتمنى لو نشاىد اليجـو األخبلقي 3الحياة. يمثؿ اعتداًء عمى حؽ

   4التمقيح الصناعي, والتي ُيسمح بإتبلفيا ألخذ الخبليا الجذعية منيا.

مؤكديف عمى ضرورة لبشرية, يحفظ كرامتو ا ما ياإلنساف باحتراـٍ واستقبللية, ى ونرى بأف معاممة
التي تكفؿ استمرار البحث العممي, ومساعدة المرضى, وضماف حقوؽ وكرامة الكائف  مراعاة الضوابط البلزمة

 البشري, وىذه الضوابط ستكوف محور بحثنا في المبحث التالي.

 

 

                                                           
1

- Some argue that, somehow, uniqueness is central to an individual’s dignity. We must ask, then, 

what role our genome has in our uniqueness and, more to the point, why copying it infringes 

human dignity. Our genome plays a key role in how we develop, but it is hardly determinative of 

who we are as individuals  . More importantly, our genes do not, on their own, bind our future life 

to a particular course. Absent other external factors (such as social or parental life), an 

individual's uniqueness is not compromised solely because he/ she does not have a unique 

genome. Timothy Caulfield, Human cloning laws, human dignity and the poverty of the policy 

making dialogue, BMC Medical Ethics, 4:3, 29 July 2003, P2. 

 
2
- A human clone would be wholly unique and, as such, it is difficult to maintain that even a 

"uniqueness" view of human dignity is dependent on having a unique genome. Ibid, P3 

 
جاء في توصيات الندوة الثالثة لممنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية بعنواف" رؤية إسبلمية لبعض الممارسات الطبية" عاـ  -3

مف أي نوع, وال احتراـ ليا قبؿ أف تنغرس في جدار الرحـ, وأنو لذلؾ  شرعيةٍ  حرمةٍ  ةبأف "البويضات الممقحة ليس ليا أي 1987
 .45سعد الديف ىبللي, مرجع سابؽ, ص .وسيمة" ةال يمتنع إعداميا بأي

 المصادرمف  الجذعية الخبليا عمى الحصوؿ جوازعمى  2003\12\17في 17قرار مجمع الفقو اإلسبلمي في الدورة نص  -4
 ال أنو عمى التأكيد مع .الوالداف بيا وتبرع وجدت, إذا األنابيب أطفاؿ مشاريع مف الفائضة المقائح: 5...4...3...2...1:اآلتية
 .41سابؽ, صالرجع الم .مشروع غير حمؿٍ  فيا استخدامي يجوز
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 المبحث الثاني

 ضوابط إباحة االستنساخ البشري
ضمف التقنية ىذه وضع إلى مف الضوابط التي تيدؼ  اً مناصرو تقنية االستنساخ البشري عدد وضع

ر التساؤؿ عف مدى كفاية وُيثا .منيا المثمى, وتحقيؽ االستفادة ياممف أجؿ تنظي ,إطار المشروعية الصحيح
قد ألف ذلؾ الشروط التي وضعيا أنصار االستنساخ البشري لحماية األفراد مف أي ممارساٍت خاطئة, 

لحؿ لو ا ليذه التجارب؟ وماشخاص الخاضعيف ااًل كثيرة, فما ىي شروط رضاء األيستغرؽ دفع ثمنيا أجي
لية القائـ ؿ عمى ىذا الرضاء لمقوؿ بعدـ مسؤو انعدـ رضاء أحد األشخاص أو جميعيـ؟ وىؿ يكفي الحصو 

بالتجارب, ميما كانت نتيجة ىذه التجارب؟ كما يتبادر إلى األذىاف مدى انسجاـ تجارب االستنساخ البشري 
رغـ انتفاء  ًا مشروعةً بوىؿ يمكف اعتبار تجارب االستنساخ البشري تجار  لمتجارب الطبية.مع الشروط العامة 
 الغاية العبلجية منيا؟

وىؿ سيؤدي الصناعي بينيما؟ وىؿ يجوز قياس حالة االستنساخ بيف الزوجيف عمى حالة التمقيح  
ىذه  لتكاثري؟ناء عمى االستنساخ استث, كاإلى السماح بإجراء تجارب االستنساخ البشري بيف الزوجيف ذلؾ

 الثبلثة التالية:الضوابط ستكوف مدار بحثنا في المطالب 

 المطمب األول

 رضاء األشخاص الخاضعين لتجارب االستنساخ البشري
تي ُيعد ضابط الحصوؿ عمى رضاء الشخص قبؿ إجراء أي تدخٍؿ طبٍي عميو, مف أىـ الضوابط ال

سة عمى جسمو, ال يتمتع بحقوؽ مقدّ  إنساٌف حر   المريض, عمى أساس أف يجب مراعاتيا مف ِقبؿ الطبيب
ؼ العبلقة بيف الطبيب ومريضو توجب الحصوؿ عمى يجوز المساس بيا دوف رضائو, كما أف الثقة التي تغمّ 

 ىذا الرضاء قبؿ مباشرة األعماؿ الطبية.

ف كاف منسجماً إال مف الصعوبات  فإنو قد يثير عدداً مع األعماؿ الطبية العبلجية,   أف ىذا الكبلـ وا 
المسائؿ التي في حالة االستنساخ البشري, كونيا تجارب غير عبلجية مف حيث المبدأ, مما يفرز عددًا مف 

ومدى قدرتو عمى التعبير ال بد مف الوقوؼ عندىا, وىذه المسائؿ منيا ما يتعمؽ بأىمية الخاضع لمتجارب, 
مف ضرورة أف يكوف في الرضاء الصادر منو,  ومنيا ما يتعمؽ بالشروط الواجب توافرىاعف ىذا الرضاء, 

وعف إمكانية إجراء بلع الخاضع لمتجارب عمى كافة تفاصيؿ ىذه التجربة, الرضاء حرًا, وصادرًا بعد اطّ 
التجارب عمى ناقص األىمية أو عديميا, وطبيعة االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ القائـ بالتجارب قبؿ 

 سيتـ بحثو تباعًا. الحصوؿ عمى ىذا الرضاء, وىذا ما
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 الفرع األول

 ة الشخص الخاضع لتجارب االستنساخ البشريأىمي  

سيتـ تخصيص ىذا الفرع لبحث أىمية الشخص البالغ في قبوؿ التدخؿ الطبي عمى جسمو, ثـ سيتـ 
 جسدييما.عمى ذاتو إلجراء التدخؿ  ماىمية عف موافقتيث إمكانية تعبير القاصر وعديـ األبح

 الشخص البالغ:أواًل: رضاء 

 يمّس  يجوز لمطبيب إجراء أي تدخؿٍ  الرضاء ركنًا أساسيًا وجوىريًا في الميداف العبلجي, إذ ال ُيعدّ 
تيدؼ إلى تحقيؽ منفعة مباشرة عبلجيٌة  لمعمؿ الطبي صفةٌ  تجسـ المريض إال برضائو, فحتى لو كان

أف يوافؽ المريض عمى ىذا التدخؿ. وقد  بدّ  لممريض, تتمثؿ في تخميصو مف آالمو أو التخفيؼ منيا, فبل
 1طبي عمى جسـ المريض, نصت أغمب القوانيف عمى ضرورة الحصوؿ عمى الرضاء قبؿ إجراء أي تدخؿٍ 

 2مع مراعاة بعض االستثناءات, مثؿ حالة الضرورة اإلسعافية.

 .الطبية مدى اعتبار رضاء الخاضع لمتجارب سبب تبرير ليذه التجارب حوؿالتساؤؿ بدايًة  يثار
نما يعد رضاء الخاضع لمتجارب شرطًا أو  مف جيتنا نرى أف رضاء الخاضع لمتجارب ال يعد سبب التبرير, وا 

نتاج ىذا السبب آثاره, أي أف التجربة العممية ال تستمد مصدر تبريرىا مف رضاء الشخص, زمًا إلعنصرًا ال
 فضبًل عف الشروط األخرى.ولكف ىذا الرضاء شرط ال غنى عنو, إلباحة التجارب الطبية 

 وسنبحث فيما يمي محؿ الرضاء في االستنساخ البشري, وشكمو, وشروطو, والعدوؿ عنو, وطبيعة
 المسؤولية المترتبة في حاؿ إجراء التجارب دوف الحصوؿ عمى ىذا الرضاء.

المأخوذة نقصد بمحؿ الرضاء في مجاؿ تجارب االستنساخ البشري, المنتجات والخبليا  محل الرضاء: -1
مف  مأخوذةٍ  الشخص عمى استعماؿ خبليا جسديةٍ  يوافؽ مف جسـ الشخص الخاضع لمتجارب. فيجب أف

كاف الخاضع لمتجارب أنثى, فيجب أف  أما إذامفرغة مف نواتيا.  جسمو, ومعالجتيا, ثـ زرعيا في بويضةٍ 
اليا في التجارب, أو أف توافؽ الستعم -البويضات – بدي موافقتيا عمى التنازؿ عف بعض خبلياىا الجنسيةتُ 

 حة في رحميا, إلتماـ تجارب االستنساخ البشري.ممقّ  عمى زرع بويضاتٍ 

                                                           
وال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عممية ت عمى أنو "التي نصّ  2014مف الدستور المصري الصادر في 60مثؿ المادة  -1

 .1972عاـ 13مف قانوف األخبلقيات الطبية األردني رقـ 2المادة  نفسو ". وفي المعنىعميو بغير رضاه الحر الموثؽ
عمميات الجراحية "ال-2...-1جريمة:  عمى أنو ال ُتعدّ  1949مف قانوف العقوبات السوري الصادر عاـ 185ت المادة نصّ  -2

والعبلجات الطبية المنطبقة عمى أصوؿ الفف, شرط أف ُتجرى برضا العميؿ أو رضا ممثميو الشرعييف, أو في حاالت الضرورة 
ف كنا نتمنى عمى المشرّ   ع لو أنو نّص الماسة". وىكذا يتبيف أف األصؿ ىو أف تجري العبلجات الطبية برضاء المريض. وا 

ألغى أحكاـ قانوف التنظيـ النقابي لؤلطباء والذي  2012\3\28ـ النقابي لؤلطباء البشرييف الصادر في صراحًة في قانوف التنظي
 .ضرورة أخذ رضاء المريض الحر والمستنير قبؿ إجراء التدخؿ الطبي عمى جسموعمى  16/8/1981( 31البشرييف رقـ )
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يًة أو فاشمأف ُيفرغ الرضاء في قالٍب معيٍف, فقد يتـ  –مف حيث المبدأ  -ال ُيشترط  شكل الرضاء: -2
ف مساٍس خطيٍر بجسـ إال أنو نظرًا لما تنطوي عميو بعض األعماؿ الطبية م 1كتابًة, صراحًة أو ضمنًا.

كتابية, ومف ىذه  ؤثر عمى حياتو, فإنو ُيشترط في بعض الحاالت إفراغ ىذا الرضاء في صورةٍ ياإلنساف, قد 
 4., والعمميات الجراحية الخطيرة3, وعمميات اإلنجاب المساعد2الحاالت عمميات نقؿ وزراعة األعضاء

                                                  عمى مف يقع عبء إثبات الرضاء؟ ونتساءؿ
ت إجراء التدخؿ الطبي دوف رضاء المريض يقع عمى عاتؽ ىذا المريض, إثبا تنص القواعد العامة عمى أف

 5ىذا الرضاء مف القرائف وظروؼ الحاؿ. ويستخمص

ضرورة إثبات الرضاء بالكتابة, نظرًا لما تنطوي عميو ىذه في تجارب االستنساخ البشري فنرى أما 
شرطًا الزمًا لكؿ تجربة, وأية تجربة تجري عميو مف  ,التجارب مف خطورة, حيث ُيعد رضاء الخاضع لمتجارب

مدنيًا يوجب التعويض مف , وتشكؿ اعتداًء عميو مف الناحية الجزائية, وخطًأ قانونيةدوف رضائو, ُتعد غير 
ضمانًة لمشخص الخاضع ليذه التجارب, وحصانًة لمقائـ بيا عمى الناحية المدنية. كما أف الكتابة تشكؿ 

 6السواء.
موافقة الشخص عمى إجراء تجارب االستنساخ البشري عمى جسمو, ال تعني  إفّ  العدول عن الرضاء: -3

 مسؤولية, ودوف أف تترتب عميو أية يمكف العدوؿ عنو في أي وقتٍ تنفيذ ىذا االتفاؽ, إذ بأنو أصبح ممزمًا 
 تجاه الشخص القائـ باألبحاث.

                                                           
 إطار في المريض فحص عمى أنو: )يتطمب 2004المبناني ( مف قانوف حقوؽ المرضى والموافقة المستنيرة 10تنص المادة ) -1

أصبًل  مفترضة تعتبر متمرف طبيبٌ  يفحصو أف المريض عمى موافقة أف غير المسبقة، المريض ىذا موافقة السريري، التعميـ
 شفى(.المإدخالو  لدى اإلجراء ىذا عمى موافقتو عدـ عف المريض أعمف في حاؿ إال ،ياً جامع مستشفىإدخالو  بمجرد

ال يتـ نقؿ : )عمى أف في فقرتيا الثالثة 2003لعاـ 30مف قانوف نقؿ وزراعة األعضاء السوري رقـ مادة الثانية نصت ال -2
 موثقة(. صريحةٍ  خطيةٍ  وبعد الحصوؿ منو عمى موافقةٍ  ,العضو إال مف المتبرع كامؿ األىمية

3-Article 8. (1) No person shall make use of human reproductive material for the purpose of 

creating an embryo unless the donor of the material has given written consent, in accordance with 

the regulations, to its use for that purpose. CANADA, Assisted Human Reproduction Act 2004. 
عمى أنو:  2004العالمي لؤلخبلقيات الصحية والطبية الصادر في القاىرة عاـ  اإلسبلميمف الميثاؽ  14تنص المادة  -4

 .الجراحية( والتدخبلت العمميات في عمى المعرفة مبني ةً  مستنيرةً  كتابيةً  الموافقة تكوف أف )يجب
 .112, ص4114لبناف, بدوف دار نشر, الطبعة األولى, عمي عصاـ غصف, المسؤولية الجزائية لمطبيب,  - 5

الصادر عاـ  العامة الصحة قانوف مف (L1121-10) المادة ألحكاـ حيوي في فرنسا طبي ببحثٍ  القائـ تخضع مسؤولية -6
 والذي عنو, الناجـ بتعويض الضرر حيوي طبي ببحث يقـو مف يمتـز أنو عمى المادة ىذه وتنص .2003والمعدؿ في  2000
 ناجـ غير الضرر ىذا أف بالبحث القائـ أثبت إذا حالة ما باستثناء ,بورثتو أو البحث لذلؾ  الخضوع ؿبِ قَ  الذي بالشخص يمحؽ
فواز صالح, تأثير التقدـ العممي في مجاؿ الطب الحيوي عمى حقوؽ  .البحث في آخر متدخؿٍ  أي خطأ عف أو خطئو, عف

 .488, ص2009, 2, العدد25مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو القانونية واالقتصادية, المجمد المرضى,
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قانوف  فقد نّص  1,الوطني والدولي يفالحؽ في العدوؿ مف المبادئ المستقرة عمى الصعيد وُيعدّ 
بقي الحؽ يُ عميو,  طبيةٍ  معالجةٍ  ةعمى أف "رضاء الشخص إلجراء أي 2012الصادر عاـ الصحة اإلنكميزي 

 2قبؿ انتياء المعالجة". يشاء, بشرط أف يتـ ذلؾ ليذا المريض في سحب ىذا الرضاء في أي وقتٍ 

نّصت اتفاقية "أوفيدو" لحماية الكائف  -ومنيا تجارب االستنساخ البشري –وفي مجاؿ الطب الحيوي 
عف إجراء التجارب  البشري في مواجية تطبيقات البيولوجيا, عمى "حؽ الشخص الكامؿ في سحب رضائو

 3عميو في أي وقت".
 

أبعد مف ذلؾ حيف اعتبر أف سحب الشخص الخاضع لمتجارب لرضائو, إلى ع الفرنسي وذىب المشرّ 
ال ينفي مسؤولية القائـ بالبحث عف األضرار التي لحقت بالشخص جراء خضوعو ليذه التجارب, وال يجوز 

في  بصورٍة مسبقٍة الخضوع لمبحث موافقتو عمى ذلؾ,لمقائـ بالبحث أف يتمسؾ بسحب الشخص الذي قِبؿ 
 4نفسو.سبيؿ دفع المسؤولية عف 

 

 شترط أف يكوف العدوؿ عف الرضاء بصورٍة كتابية؟ولكف ىؿ يُ 
قياسًا عمى حالة اشتراط أف يكوف التعبير عف أف العدوؿ عف الرضاء يجب أف يكوف كتابيًا,  نعتقدنعـ, 

 .كتابياً الرضاء في الخضوع لمتجربة 
  :ثانيًا: رضاء القاصر

رادتو في  يطرح تساؤؿ ميـ نفسو وىو قبوؿ العبلج أو عف إمكانية تعبير القاصر عف رضائو وا 
إلى ضرورة االعتداد برضاء القاصر بقبولو العبلج الطبي مف عدمو  5رفضو, ويذىب جانٌب كبيٌر مف الفقو

ولكننا باإلضافة إلى إشراؾ الممثؿ القانوني لمقاصر في اتخاذ مثؿ ىذه القرارات.   -كاف ذلؾ ممكناً إذا  –
 عد القاصر فييا أىبًل لمموافقة عمى مباشرة األعماؿ الطبية عمى جسده؟ي يمكف أف يُ السف التعف نتساءؿ 

يستمـز التمييز بيف  إلجراء تجارب االستنساخ البشري عمى جسد القاصر المطموبأف الرضاء ونرى 
 :حالتيف

ى نر مف األىمية الصحية, وبذلؾ ال  بنوعٍ يتمتع لقاصر المميز أف ا شؾّ ال  ز:القاصر الممي   :ىاألول الحالة
ـ ممكات يكوف جسـ القاصر أو منتجاتو محبًل لتجارب االستنساخ البشري, بسبب تقدّ أف مف  أي مانعٍ 

                                                           
 تشريف 19في اليونسكونصت المادة الثانية مف اإلعبلف العالمي ألخبلقيات البيولوجيا وحقوؽ اإلنساف الذي اعتمده  -1

 ."أو أذى , دوف أف يمحقو ضررٌ ألي سببٍ شاء و  عمى أنو: "يجوز لمشخص المعني الرجوع عف القبوؿ في أي وقتٍ  2005األوؿ
2

- Article1- Section 64FA : Where the consent of a patient to any treatment has been given as 

mentioned in section 64C(2)(a)  the patient may at any time before the completion of the 

treatment withdraw his consent. Health and Social Care Act 2012. 

3
- Chapter II –Article 5:  The person concerned may freely withdraw consent at any time.          

Convention on Human Rights and Biomedicine .Oviedo, 4.IV.1997. 
 .485المرضى, مرجع سابؽ, صفواز صالح, تأثير التقدـ العممي في مجاؿ الطب الحيوي عمى حقوؽ  -4

  .191, ص2002جامعة الموصؿ, كمية القانوف, إرادة المريض في العقد الطبي, رسالة دكتوراه مقدمة إلى زينة العبيدي,  -5
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ذلؾ  إال أفّ ليات, وبالتالي يجوز إجراء تجارب االستنساخ عميو, ؤو ر الذىنية وقدرتو عمى تحمؿ المسالقاص
 .وافقة ممثمو القانونيوم ,أخذ موافقتوبمنوٌط 

تجارب االستنساخ البشري عمى القاصر غير ال يمكف السماح بإجراء : الممي زالقاصر غير  :ةالثاني الحالة
كما ال يجوز الرضاء أو عف ممثمو القانوني غير معتبٍر قانونًا.  ,وُيعد الرضاء الصادر عنو ,مطمقاً  المميز
مف األب أو الولي الشرعي, ألف الوالية القانونية تقـو أساسًا عمى حماية مصمحة القاصر, وتجارب  الصادر

   1االستنساخ البشري تخرج عف حدود ىذه الوالية.

 :ثالثًا: رضاء األشخاص عديمي األىمية

في  كتمؿ نمو قواه العقمية, أو أصيب بعاىةٍ يـ األىمية بأنو: "الشخص الذي لـ ُيعّرؼ الشخص عدي
وعندما يكوف الشخص مريضًا عقميًا, فإنو يعجز عف التعبير عف رضائو تجاه أي  2عقمو أو ممكاتو الذىنية".

طبي قد يقع عمى جسمو. عندئٍذ ُيثار التساؤؿ عف مدى إمكانية تعبير عديـ األىمية عف رضائو، وعف  تدخؿٍ 
 دور الوصي في الحموؿ محمو في قبوؿ ىذا التدخؿ أو رفضو. ولئلجابة يمكف التمييز بيف فرضيف:

عمى لممريض, فيجب الحصوؿ  مباشرةً  إذا كاف موضوع التدخؿ عمبًل عبلجيًا يحقؽ مصمحةً  -1 
ذا  3.فترات اإلفاقة ولو بيف رضائو, إذا كاف باستطاعتو التعبير عف ذلؾ, كما يجب إشراكو في اتخاذ القرار وا 

  4رضاء ممثمو القانوني. ر الحصوؿ عمى رضاء المريض عقميًا, فيتـ أخذُ تعذّ 

 لمعبلج, وكاف مف شأف ىذا الرفض أف يشكؿ خطرًا  وفي حاؿ رفض الوصيّ واستنادًا إلى حالة الضرورة, 

 

 

                                                           

كما أف الشريعة اإلسبلمية أقرت بحماية الشخص فاقد األىمية أو ناقصيا مف التجاوز عميو, وعمى ذلؾ جاء في القواعد  -1
مف ال يصح تصرفو ال قوؿ لو". وقد أقامت لو الشريعة وليًا أو وصيًا, لتدبير أموره ورعاية شؤونو, عمى النحو : "العامةالفقيية 

 161ضار أو محتمؿ الضرر. قرار مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي رقـ الذي يحقؽ مصمحتو الخالصة, دوف أي تصرؼٍ 
 . ىػ1427 األخر,جمادى  2إلى األولى  جمادى 28( مف األردف) 17( المنعقد في دورتو 10/17)
 .146أحمد العمر, مرجع سابؽ, ص -2
ت ىذا الرأي بعض المحاكـ األمريكية حيف يرى بعض الفقو ضرورة األخذ برضاء المتخمؼ عقميًا في فترات اإلفاقة. وقد تبنّ  -3

 ات العقمية, ورفضت إجراء جراحةٍ المصحّ  عالج بأحدكانت تُ  تتمخص وقائعيا بأف سيدةً  قضت محكمة والية بنسمفانيا في قضيةٍ 
مف  مقبوؿٍ  وقررت المحكمة بتمتع المريضة بقدرٍ  ,عمى اعتبار أنيا تخشى مف نتائج الجراحة ,سرطاني بالثدي ليا الستئصاؿ ورـٍ 

 .180, صمرجع سابؽ زينة العبيدي, ,يسمح ليا باتخاذ قرار قبوؿ أو رفض العبلج عمى نحوٍ ,اإلدراؾ

( مف قانوف اآلداب الطبية المبناني عمى أنو: )إذا رفض المصاب أو المتخمؼ عقميًا تناوؿ العبلجات 9/ ؼ27) نصت المادة -4
 سمح ألقاربو ولمطبيب االستغناء عف موافقتو المسبقة(.يُ  ,المقترحة
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 1الطبيب القياـ بالعبلجات الضرورية. عمى صحة الشخص عديـ األىمية, فإنو يجب عمى

" Mental Act 2007أما القانوف اإلنكميزي فقد نظـ مسائؿ ناقصي األىمية وعديمييا في قانوف "
لو شرط  ء, حيث سمح القانوف بتقديـ المعالجة الطبيةومّيز بيف المريض الذي بمقدوره التعبير عف الرضا

وبيف المريض غير القادر عف التعبير عف رضائو, فيمكف تقديـ المعاممة  2,الحصوؿ عمى رضائو فعمياً 
 3الطبية لو دوف اشتراط الحصوؿ عمى ىذا الرضاء.

ومنيا تجارب االستنساخ  -تجارب طبية -الطبي عمبًل عممياً أما إذا كاف موضوع التدخؿ  -2 
 ,عميو تجاربالمباشرة لمخاضع لمتجارب, فنرى بعدـ جواز إجراء  البشري, أي في حاؿ عدـ وجود مصمحةً 

ُيعد إخبلاًل باالحتراـ الواجب لآلدمية, حتى لو كاف عديـ األىمية. كما أف ىذه الفئة بحاجة إلى  ألف ىذا
جارب االستنساخ عمييا, ولو وافؽ الممثؿ القانوني, ألف الوصاية الرعاية والحماية, وال يمكف السماح بإجراء ت

ليـ, فيؤالء لف  تقررت أساسًا لرعاية شؤوف ومصالح عديمي األىمية, وىذه التجارب ال تحقؽ أية منفعةٍ 
دراؾ الغاية السامية والنبيمة لمبادرتيـ اإلنسانية.  4يستطيعوا فيـ وا 

 عاـ, وتجارب االستنساخ بشكؿٍ  عماؿ الطبية بشكؿٍ وبعد أف أوضحنا أىمية الشخص لمخضوع لؤل
 خاص, سنبحث في الفرع التالي شروط رضاء األشخاص الخاضعيف لتجارب االستنساخ البشري.

 

 

 

 

 

                                                           
مف أجؿ إببلغ أقارب مـز الطبيب ببذؿ قصارى جيده تُ مف تقنيف اآلداب المينية الفرنسي التي  ٢٤ وىو ما أكدتو المادة -1

 يمكف اإلسعافية الضرورة حالة وفي ,يـئوالحصوؿ عمى رضا ,أو تبميغ ممثمو القانوني ,المريض الخاضع لموصاية وا عبلميـ
يـ. فواز صالح, تأثير التقدـ العممي في مجاؿ الطب الحيوي ئرضا عمى الحصوؿ دوف الضرورية بالعبلجات يقـو أف لمطبيب

 .496ع سابؽ, صعمى حقوؽ المرضى, مرج
2

 - "The treatment may not be given to the patient unless the patient has capacity to consent to it 

and does consent to it". 64B Adult community patients, 3b (i), Mental Act 2007. 

3
 - (1) "A person is authorized to give relevant treatment to a patient as mentioned in section 

64C(2) (c) if..... (2), before giving the treatment, the person takes reasonable steps to establish 

whether the patient lacks capacity to consent to the treatment". 64D Adult community patients, 

(2) Mental Act 2007. 
 .146العمر, مرجع سابؽ, ص أحمد -4
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 الفرع الثاني

 شروط رضاء الشخص الخاضع لتجارب االستنساخ البشري

, إال بعد اً أو مريض كاف اً سميم ,ال يستطيع الطبيب أف يقـو بأي عمٍؿ طبٍي عمى جسـ شخٍص آخر
حصولو عمى رضائو التاـ, أو رضاء مف ينوب عنو, وىذا الرضاء ال ُيعتد بو إال إذا كاف صادرًا عف إرادٍة 

التزاـٌ يتجسد   -قبؿ الحصوؿ عمى الرضاء الحر مف المريض -واعيٍة مستنيرة. ويقع عمى عاتؽ الطبيب 
مما يسمح ليذا  -عبلجيًا كاف أـ عممياً  –كافية عف التدخؿ الطبي  بتبصير المريض, وتزويده بمعموماتٍ 

وينسحب ىذا  .ا التدخؿ كي يتخذ القرار المناسبالمترتبة عمى ىذ واألضراراألخير بالموازنة بيف الفوائد 
إلجراء ولذلؾ سيتـ تخصيص ىذا الفرع لبحث شرطي الرضاء األمر عمى تجارب االستنساخ البشري, 

 .ره بعد تقديـ المعمومات البلزمةوصدو  ,حرةٍ  صدوره عف إرادةٍ  :وىماساخ البشري, تجارب االستن

 أواًل: الرضاء الحر

ؼ الرضاء الحر بأنو: "الرضاء الذي يكوف ثمرة إرادة المريض السميمة, أو الخالية مف أي عيٍب ُيعرّ 
 1مف عيوب اإلرادة".

الشخص صادرًا عف إرادٍة حرة, وقبؿ إجراء تتطمب أغمب القوانيف أف يكوف الرضاء الصادر عف و 
حيث أف الرضاء الحر أصبح مف المبادئ  2أكاف ىذا التدخؿ عبلجيًا أـ عمميًا. أي تدخٍؿ طبي عميو, سواءً 

ومف ضمنيا التجارب العممية, وخاصًة تجارب التقنيات  3القانونية المستقرة التي تحكـ األعماؿ الطبية,
 4المساعدة عمى اإلنجاب.

فاتفاقية "أوفيدو" لحماية الجسـ  5عف المواثيؽ والعيود الدولية, -ألىميتو -أف ىذا المبدأ لـ يغب كما
 جسـ الشخصت عمى أنو "ال يجوز إجراء أي تدخٍؿ عمى البشري في مواجية تطبيقات البيولوجيا, نصّ 

                                                           
1
 .115صعمي عصاـ غصف, مرجع سابؽ,  - 

 ." حرةً  : "يخضع كؿ عمؿ طبي لموافقة المريض موافقةً عمى أنو مف مدونة أخبلقيات الطب الجزائري 44المادة  تنص -2
بكندا, فيما يتعمؽ بالحصوؿ غالت بعض القوانيف في اشتراط أف يكوف الرضاء حرًا ودوف إكراه, فقد اعتبرت المحكمة العميا  -3

 نات مف الدـ عف طريؽ الشرطة, أف استعماؿ الجسـ البشري دوف رضاء صاحبو بيدؼ الحصوؿ عمى معموماتٍ عمى بعض العيّ 
المسؤولية الجنائية لميندسة الوراثية في الجنس  حساـ تماـ,خاصة بو, ُيعد اعتداًء عمى حياتو الخاصة وكرامتو الشخصية. 

  .324, ص2006المصرية لمكتاب, مصر, بدوف طبعة,  البشري, الدار
4
- Article 2- (d) the principle of free and informed consent must be promoted and applied as a 

fundamental condition of the use of human reproductive technologies .CANADA, Assisted 

Human Reproduction Act 2004. 
في  1966 يحظرت االتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوؽ المدنية والسياسية والتي أقرتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ف-5

 .370محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص. مادتيا السابعة "إخضاع أي فرد دوف رضائو الحر لمتجارب الطبية والعممية"
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 1إال بعد الحصوؿ عمى رضائو الحر".

استقبللية الشخص كامؿ األىمية المتطوع إلجراء البحوث أما موقؼ الشريعة اإلسبلمية فيو احتراـ 
لما ىو مقرر رادتو الحرة, واتخاذ القرار المناسب لو برضائو التاـ وا   ,الطبية, وتمكينو مف االختيار الشخصي

 2اآلدمي ال يجوز لغيره التصرؼ فيو بغير إذنو". شرعًا مف أف "حؽّ 

ـ مف مجمس التقرير المقدّ  فقد نّص  -ستنساخومنيا تجارب اال –وفي مجاؿ التجارب الحيوية 
جري األمريكية عمى أنو "ال يجوز لمقائـ باألبحاث أف يُ الشؤوف القضائية واألخبلقية التابع لمجمعية الطبية 

 3التجارب, إال بعد أف يضمف الحصوؿ عمى الرضاء الحر مف الشخص الخاضع لمتجارب".

 فيؿ يبقى الرضاء الصادر عنو حرًا؟ لمخاضع ليا,لقائـ بالتجارب مااًل ولكف لو قّدـ ا 

ما عمى إرادتو, وخاصًة إذا كاف  مًا لمف ُتجرى عميو التجارب قد يؤثر بشكؿٍ قدّ أف دفع مقابؿ مادي مُ  شؾّ ال 
 يبقى لو الحؽ في العدوؿ الحقًا.و لقياـ بالتجربة, جٍة لمماؿ, مما قد يجعمو مكرىًا عمى ابحا

تنساخ البشري ال يمكف القياـ بيا إال بعد أخذ موافقة الشخص الخاضع وبذلؾ نرى أف تجارب االس
لمتجارب بشكٍؿ حٍر, وبإرادٍة واعيٍة, وأف يصدر ىذا الرضاء بناًء عمى معموماٍت كافية وواضحة يقدميا 

 ما سيكوف موضوع بحثنا فيما يمي. وىذاالطبيب, وىو ما يسمى بتبصير المريض, 

ر  : ثانيًا: الرضاء المتبص 

في المجاؿ الطبي, وبو يكسب الشخص ثقة  ُيعد االلتزاـ بالتبصير جوىر الميف الحرة, وخاصةً 
فإنو يعّرض نفسو  ,عمبلئو, وُيعد ىذا االلتزاـ مف أىـ االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ الطبيب, فإذا أخّؿ بو

 عف أي ضرٍر قد يمحؽ بالمريض. مسؤوليةلم

يض بالمعمومات الضرورية التي تسمح لو باتخاذ قراره النيائي وُيعّرؼ التبصير بأنو: "تزويد المر 
 4بالموافقة أو رفض العبلج بإرادٍة حرة ومستنيرة".

                                                           
1

- Chapter II – Consent Article 5 – General rule 

"An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given 

free and informed consent to it". Oviedo, 4.IV.1997. 
األردنية  مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي المنعقد في دورتو السابعة عشرة بعماف )المممكة (10/17) 161قرار رقـ  -2

 .ـ2006حزيراف )يونيو(  28 – 24ىػ، الموافؽ 1427جمادى اآلخرة  2جمادى األولى إلى  28الياشمية( مف 
3
- Physicians who conduct research using stem cells should ensure that the research is carried out 

with appropriate informed consent. “Cloning for Biomedical Research” Report of the council on 

ethical and judicial affairs. American Medical Association. 2011, Page 6. 
سيى الصباحيف وآخروف, االلتزاـ بالتبصير في الجراحة التجميمية, مقاؿ منشور في مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث,  -4

 .1637, ص2012, 7, العدد26المجمد
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إال أننا نرى بأف أساس ىذا  1وقد اختمؼ الفقياء في تفسير أساس إلزاـ الطبيب بتبصير مريضو,
االلتزاـ عقدٌي ومينٌي في الوقت ذاتو, فيو التزاـٌ عقدٌي يجد سنده في العقد الطبي القائـ عمى الثقة 

 والمصداقية بيف الطبيب والمريض, والتزاـٌ أخبلقٌي مينٌي يجد سنده في القوانيف الناظمة لمينة الطب.

يجب التمييز بيف الناجمة عف تدخمو, فض باألخطار أما عف حدود التزاـ الطبيب بتبصير المري
 نوعيف مف التدخؿ الطبي:

كفي إحاطة المريض ببعض المعمومات عف العمؿ تيرى أغمب الفقو أنو  :العالجيأواًل: التدخل الطبي 
كما يجب تبصيره  2الطبي, والنتائج الطبيعية الغالبة لمعبلج مف ناحية المضاعفات واآلالـ المتوقعة,

ف كانت ىناؾ عدة طرؽ لمعبلج فعمى الطبيب إيضاحيا كميا,  ,بالمخاطر المحتممة في حاؿ رفض العبلج, وا 
 3حتى يستطيع المريض اتخاذ قراره المناسب حوؿ قبوؿ أو رفض العبلج.

وتتفؽ معظـ القوانيف عمى ضرورة أف يتـ تبصير المريض بالمعمومات الضرورية التي تسمح لو 
( مف L1111-2فالمادة )ومبسطة.  مفيومةٍ  ف يتـ ذلؾ بطريقةٍ ونوعية العمؿ الطبي, وأ ,فيـ طبيعة المرضب

وفي  4أف ُيحاط عممًا بوضعو الصحي".بلو الحؽ  عمى أف "كؿ شخصٍ  قانوف الصحة العامة الفرنسي تنّص 
فقانوف الصحة يرى "بضرورة تقديـ المعمومات المتعمقة بحالة القاصر الصحية إلى  ,حاؿ كاف المريض قاصراً 

 ة فيوالمشاركأصحاب السمطة األبوية أو األوصياء, ويحؽ ليؤالء القاصريف الحصوؿ عمى المعمومات, 

 

                                                           
لكونو  ,في المحافظة عمى جسده, ويحظر المساس بيذا الحؽ اإلنسافالطبيب بالتبصير ىو حؽ  إلزاـى البعض أف أساس ير  -1

 بأف أساس التبصير ىو العقد الطبي المبـر بيف الطبيب والمريض, بينما يرى اتجاهٌ  ثافٍ  مف متعمقات النظاـ العاـ, ويرى اتجاهٌ 
نظر في حجج ىذه اآلراء امينة التي تضعيا نقابة األطباء. مف قوانيف تنظيـ ال نابعٌ  مينيٌ  ثالث بأف أساس التبصير ىو أخبلقيٌ 

 .146و ليا, زينة العبيدي, مرجع سابؽ, صوالنقد الموجّ 
 .233شوقي زكريا الصالحي, مرجع سابؽ, ص -2
ف ذلؾ عائقًا أماـ بتبصير مريضو فقط بالمخاطر المتوقعة دوف االستثنائية, حتى ال يكو  يرى بعض الفقو أف الطبيب ممزـٌ  -3

المريض بكؿ المخاطر قد يولد لديو الفزع ويدفعو لرفض العبلج, في حيف يرى البعض  إعبلـو لمينتو, كما أف ئالطبيب في أدا
حتى لو كانت بعيدة االحتماؿ, حتى يتمكف  ,الطبيمزمو بالكشؼ عف مخاطر التدخؿ ويُ  ,اآلخر التوسع في مسؤولية الطبيب

اختيار  تقديرية بشأف لى أف الطبيب يممؾ سمطةً إ في حيف ذىب اتجاهٌ . مف اتخاذ قراره عمى ضوء الظروؼ المصاحبةالمريض 
في  إجراءاتف ا في كؿ ما يباشره مميجب أف يمتـز بي مذافالحرص والعناية ال امريض, ويحكمو معيار لميا المعمومات التي يبمغ

بو حسب ما ىو مستقر عميو مف  اإلعبلـأف المعيار المتبع في تحديد ما يجب إلى في حيف ذىب آخروف  .مواجية المريض
 .1639صمرجع سابؽ, أي مف قبؿ أىؿ الطب أنفسيـ. سيى الصباحيف وآخروف,  ,قبؿ أىؿ المينة

4
- Article L1111-2 Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Code de la 

Santé Publique. 

 يتولى مريض لكؿ : "يحؽ2004وبمعنى مشابو تنص المادة الثانية مف قانوف حقوؽ المرضى والموافقة المستنيرة المبناني لعاـ 
 ."الصحي حوؿ وضعو الكاممة المعمومات عمى يحصؿ بأف صحية، مؤسسة أو طبيب بو العناية أمر
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 1يتناسب مع درجة نضجيـ". بشكؿٍ  ,اتخاذ القرار المتعمؽ بيـ

المتعمقة بحالتو قدـ لممريض المعمومات يُ الطبيب بأف ُيمـز  نصٍ أما في القانوف السوري فبل يوجد أي 
, وال المرسوـ 2012حقًا. فبل قانوف التنظيـ النقابي لؤلطباء البشرييف لعاـ  مستغربٌ  الصحية, وىذا أمرٌ 

وعمى غرار ىذيف  .المتعمؽ بمزاولة الميف الطبية، قد نصا عمى ىذا االلتزاـ 1970 لعاـ 12 التشريعي رقـ
 خاليًا مف أي نٍص يؤكد حؽّ  1978 القانونيف، جاء نظاـ واجبات الطبيب وآداب المينة السوري لعاـ

 2.المريض في الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بمرضو

 ر التساؤؿ عمى مف يقع عبء إثبات تبصير المريض؟ ويثا

و أف يستخدـ كافة وسائؿ اإلثبات بما فييا يقع عبء إثبات التبصير عمى الطبيب حتمًا, والذي يمكف ل
ال تعرّ القرائف وشيادة الشيو   3ض لممساءلة القانونية.د, إلثبات قيامو بالتبصير, وا 

 ال عالجي(:الالعممي )ثانيًا: التدخل الطبي 

 وكون -وىو كذلؾ في مجاؿ تجارب االستنساخ البشري لمتبصير أىميٌة كبيرٌة في المجاؿ الطبي, 
ممزـٌ بأخذ موافقة  القائـ بالتجاربما يممؾ الفرد ويسعى لممحافظة عميو وىو جسده, وبما أف  يتصؿ بأىـّ 
بالمعمومات الكافية التي تسمح لو  ىذا الشخصقبؿ إجراء التدخؿ, فيجب بناًء عمى ذلؾ تزويد  الخاضع ليا

وفي  ,طبسّ بالتعبير عف ىذا الرضاء. وتتصؼ ىذه المعمومات بضرورة كونيا دقيقة ومفيومة, تُقدـ بشكٍؿ مُ 
 4وحاجاتو ومستواه الثقافي. الخاضع لمتجربةوقٍت مناسب, وأف تكوف متبلئمًة مع شخصية 

وأثرىا في صحة اإلنساف  البشري,االستنساخ نتيجًة لمخطورة البالغة التي تنطوي عمييا تجارب و 
, وذلؾ عف طريؽ تشديد االلتزاـ باإلفضاء الخاضع لياباحتراـ إرادة  القائـ بالتجاربأف يمتـز  بدّ  وحياتو, فبل

جرى عمى جسمو، فيذا يفرض تُ سإليو بالمعمومات, مف أجؿ الحصوؿ عمى رضائو المستنير بالتجربة التي 
 والنتيجة المتوخاة مف إجرائيا ومخاطرىا, مع ,مريضو بالغاية مف إجراء التجربة, ومدتياعمى الطبيب إعبلـ 

                                                           
 زودأف "يُ   عمى ضرورة 2004المادة الرابعة مف قانوف حقوؽ المرضى والموافقة المستنيرة المبناني الصادر عاـ  تكما نصّ  -1

 بغض, الفيـ عمى لسنيـ وقدرتيـ وفقاً , الصحي لوضعيـ الضرورية الطبيةواألعماؿ  الفحوصات عف بالمعمومات القاصروف
 ." ابي فيلقانونـ اييممثم يزودأف  ئماً دا الضروري مف التي المعمومات عف النظر

 .492فواز صالح, تأثير التقدـ العممي في مجاؿ الطب الحيوي عمى حقوؽ المرضى, مرجع سابؽ, ص -2
, "عاتقو االلتزاـ بالتبصير يقع عمى عاتقو إثبات حصولوعمى مف يقع "مبدأ عامًا مفاده أف  قررت محكمة التمييز الفرنسية - 3

ء إثبات تنفيذ التزاـ عب", قرر فييما أف 4111 الثانيكانوف  5بموجب قراريف صادريف في  ذلؾالفرنسي  الدولةوتبع مجمس 
 .116. عمي عصاـ غصف, مرجع سابؽ, ص"شفى العاـ الذي يتمقى فيو المريض العبلجالتبصير يقع عمى عاتؽ الم

 .1637سابؽ, صسيى الصباحيف, مرجع  -4
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  1إعطاء الحؽ لَمْف ُتجرى عميو التجربة برفض ذلؾ, وسحب رضائو في أية لحظة.

ىي تمؾ  لمخاضع لتجارب االستنساخ البشريـ قدّ والمعمومات محؿ التبصير والتي يجب أف تُ 
قصاءات والفحوصات والعبلجات وأعماؿ الوقاية المقترحة, والفائدة منيا, ومدى المتعمقة بمختمؼ االست

 2.جسيمة المحتممة, والنتائج المترتبة عمييا, واألخطار المعتادة أو الالتجاربضرورة ىذه 

ومضاعفاتيا  ,تبصير الخاضع ليا بكافة منافعيا بمثؿ ىذا النوع مف التجاربحيث يجب عمى القائـ 
جديدة  والمخاطر المتوقعة وغير المتوقعة التي تنطوي عمييا, ويقتضي في حاؿ طرأت معطياتٌ السمبية, 

 3يا فورًا.بإعبلـ الخاضع لمتجربة 

ذا كانت القواعد العامة في األعماؿ الطبية التقميدية تقتضي أف يخفي الطبيب عف  -أحياناً  -وا 
 4اطبلعو عمييا سيؤثر عمى حالتو النفسية والصحية,مريضو بعض النتائج الخطيرة لمعمميات الطبية, إذا كاف 

معافى,  سميـ الخاضع ليذه التجارب إنساف ألفر في تجارب االستنساخ البشري, فإف ىذا األمر غير متصوّ 
 ولف يصيبو أي ضرٍر في معرفة الحقيقة الكاممة عف التجربة.

شرطًا جوىريًا ليذا التدخؿ, مما سبؽ نرى أف رضاء األشخاص الخاضعيف ألي تدخٍؿ طبٍي ُيعد 
عمى تجارب االستنساخ البشري, وال يجوز لمقائـ باألبحاث إجراء تجارب االستنساخ ذاتو  وينسحب األمر
مع الشروط العامة  بقي ىذه الممارسات متوافقةً , إال بعد أخذ رضائو الحر والمستنير. وبما يُ عمى أي شخصٍ 

 ا فيما يمي.وف موضوع بحثنمتجارب الطبية, والتي ستكل

 

 

 

 

 

                                                           
1

 - Chapter II –Article 5 :This person shall beforehand be given appropriate information as to 

the purpose and nature of the intervention as well as on its consequences and risks.                    

Convention on Human Rights and Biomedicine .Oviedo, 4.IV.1997. 

 .488ر التقدـ العممي في مجاؿ الطب الحيوي عمى حقوؽ المرضى, مرجع سابؽ, صفواز صالح, تأثي - 2
3
- Physicians who conduct research using stem cells should disclosure of research risks and 

potential benefits. “Cloning for Biomedical Research” Report Of The Council On Ethical And 

Judicial Affairs.  American Medical Association. 2011, Page 6. 

 .152أحمد العمر, مرجع سابؽ, ص -4
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 المطمب الثاني

 الطبية التجاربانسجام تجارب االستنساخ البشري مع شروط إباحة 

دوف ضرورة تممييا حالة  ُتجرىُيقصد بالتجارب الطبية: "تمؾ األعماؿ العممية أو الفنية الطبية التي 
 1جمعاء".نسانية مية, أو لخدمة الطب, أو لخدمة اإلالمريض ذاتو, إلشباع شيوٍة عم

ف الجمعية الطبية العالمية, ععبلف الصادر امة لمتجارب الطبية عمى البشر اإليحكـ الشروط العو  
عبلف المبادئ العامة واألساسية لمتجارب الطبية عمى ف ىذا اإلحيث تضمّ " 1964والمسمى "إعبلف ىمسنكي 

كالحصوؿ عمى رضاء المريض بعد تبصيره,  2عمى المنتجات البشرية. ُتجرىالبشر, والتجارب الطبية التي 
 واحتراـ الخصوصية الجينية لمخاضع لمتجارب, فضبًل عف إجراء األبحاث مف قبؿ مختصيف.

التساؤؿ عف مدى انطباؽ المبادئ األساسية ليذه التجارب عمى تجارب االستنساخ  مما يدفعنا إلى
وىؿ يختمؼ األمر في حالة االستنساخ  ؟اربالبشري, وماىي اإلجراءات المسموحة لمقياـ بمثؿ ىذه التج

 .بعد فيماىذا ما سيتـ بحثو  ؟التكاثري عف االستنساخ العبلجي

ضمنًا, وال يعترؼ بو التكاثري بلف ىمسنكي يمنع االستنساخ البشري أف إععمى بدايًة التأكيد يجب 
 ضمف التجارب الطبية عمى البشر, وذلؾ لؤلسباب التالية:

معرفة عممية شاممة, وأف تقاـ في أفضؿ المخابر  بنى التجارب الطبية عمىأف تُ عبلف اشترط اإل -1
ما يزاؿ العمماء  حيثىذا الشرط غير متحقؽ في حالة االستنساخ التكاثري,  وُيعدّ  3أحدث األجيزة. وبوساطة

 إلى اآلف عاجزيف عف فيـ كافة حيثيات تجاربو.

ـ عف بالتجارب أف يتأكد مف أف المخاطر التي قد تنجأنو يتوجب عمى القائـ عبلف اإل دأكّ  -2
ر في االستنساخ التكاثري, فقد يولد الطفؿ مشوىًا, أو ىذا األمر غير متصوّ و  4التجربة يمكف السيطرة عمييا.

 مصابًا بعيوٍب وراثية, والدليؿ ىو نتائج ىذه التجارب عمى الحيواف.

                                                           
منذر الفضؿ, التجربة الطبية عمى الجسـ البشري, ومدى الحماية التي يكفميا القانوف المدني والقوانيف العقابية والطبية, مجمة  - 1

 .16ص ,4114, 7الكوفة, العدد
 .4118عبلف عدة مرات, كاف آخرىا في اجتماع الجمعية الطبية في كوريا الجنوبية عاـ ىذا اإلؿ وقد ُعدّ  - 2

3 - Medical research involving human subjects must conform to generally accepted 

scientific principles, be based on a thorough knowledge of the scientific literature, other 

relevant sources of information, and adequate laboratory. WORLD MEDICAL 

ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI, Para 12. 
4
 - Physicians may not participate in a research study involving human subjects unless they 

are confident that the risks involved have been adequately assessed and can be satisfactorily 

managed.WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI, Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Para20. 
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ضوابط قد تسمح بتجارب االستنساخ البشري  ى ما سبؽ نرى أنو ال يمكف وضع أيبناًء عم
ولكف ىؿ ينسحب األمر ذاتو عمى في الوقت الراىف, ألننا ال نعمـ ماذا يحصؿ في المستقبؿ, التكاثري, 

 االستنساخ العبلجي؟

عامة لمتجارب الطبية الواردة في نرى أف االستنساخ البشري العبلجي قد تنطبؽ عميو الشروط ال
جراء التجربة مف ِقبؿ أشخاصٍ احعبلف ىمسنكي, مف إ  مؤىميف  تراـ صحة وجسد وحقوؽ الخاضع لمتجربة, وا 

ص بعض مخّ لمتجارب, ويمكف أف نُ وفوائدىا لمخاضع  ,ومخاطرىا ,ومختصيف, وتوضيح حيثيات التجربة
  عبلف المذكور وفؽ ما يمي:ستنساخ البشري العبلجي في ضوء اإلضوابط اال

أف تكوف مصمحة الخاضع لمتجربة ليا األولوية عمى باقي المصالح األخرى, وحتى مصمحة  أواًل:
 1البحث العممي ذاتو.

تشكيؿ لجاف مختصة تأخذ في اعتبارىا القوانيف الوطنية واالتفاقيات الدولية, ويقع عمى عاتقيا  ثانيًا:
 2لمراقبة سير ىذه التجارب.مراقبة ىذه التجارب, وأف تستمـ تقارير دورية مف القائـ بيا, 

ت عف التجربة, مع ذكر األخطار المتوقعة وغير ر الخاضع لمتجارب بكافة المعموماتبصي ثالثًا:
باتخاذ الخاضع لمتجربة قد فيـ المعمومات بشكٍؿ يسمح لو  د بأفّ التأكالمتوقعة المصاحبة ليذه التجارب, مع 

 3قرار المشاركة في التجارب.

المعمومات ة مف أجؿ ضماف سريّ  القائـ بالتجارب اتخاذ االحتياطات البلزمةيجب عمى  رابعًا:
 4.االجتماعيةحياتو الشخصية, وتقميؿ آثار التجربة عمى صحة الشخص الجسدية و  ةالوراثي

ما قالو العالـ الشيير ليوف كاس  مف االنتقادات, وسنورد مثبلً  ُتواجو بسيؿٍ  جديدةٍ  كؿ تقنيةٍ  نرى بأفّ        
Leon Kass" "حوؿ تقنية أطفاؿ األنابيب  ةرئيس المجمس األمريكي الرئاسي لؤلخبلقيات الطبية والحيوي
مح بشيوع ممارسة تقنية أطفاؿ األنابيب, فإف المجتمع سيخاطر بقضايا ضخمة, بفكرة إنسانية بأنو: "إذا ما سُ 

ونعتقد أنو بعد مرور أكثر  5مؼ وبالخمؼ".نسية, وعبلقتيا بالس, وكينونتنا الجتجسيدناحياتنا البشرية, ومعنى 
 عامًا عمى نجاح ىذه التقنية, قد ال نجد اآلف مف يشاطره ىذا الرأي.  30مف 

                                                           
1
-WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI, Ethical Principles 

for Medical Research Involving Human Subjects. Para6. 
2
-Ibid, Para15. 

3
-Ibid, Para18. 

4
-Ibid,. Para23. 

, مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي, العدد جي, مخاوؼ كامنة, مقاؿ منشور في مىاني رزؽ, االستنساخ البشر  -5 - 10مة العمـو
 .4, ص2003, 11
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دنا الوراثي, إف : "إف االستنساخ يخرؽ مبدأ تفرّ "كاس"أما عف موضوع االستنساخ البشري فقد قاؿ         
ؿ األطفاؿ إلى مجرد أشياء, وىو يمنح جيبًل مف حوّ يُ  "يوجيني"االستنساخ ىو الخطوة األولى في عالـ 

  .لذلؾ يطالب بحظر ىذا النوع مف التجارب 1ير مسبوقة عمى األجياؿ البلحقة".غ وراثيةً  األجياؿ سيطرةً 

 ,أخبلقي رتكز عمى أساسٍ , يإف اجراء التجربة الطبية عمى جسـ اإلنساف :قوؿمف ذلؾ إلى ال ُص مُ خْ نَ         
ف ىذه األسس مر  وأساسٍ  ,عممي وأساسٍ  متجربة الطبية عمى تبطة فيما بينيا مف أجؿ أف تكوف لقانوني, وا 

         اإلنساف أىدافيا االنسانية التي تخدـ البشرية وفقًا لمضوابط القانونية.

لمجرد وجود بعض اآلراء التي تطالب بوقؼ تجاربو, بؿ  يتوقؼنعتقد مف جانبنا أف العمـ لف و         
صاحبة ليذه التقنيات فيجب أف تكوف دافعًا لبذؿ المزيد ستتواصؿ ىذا التجارب في الخفاء, أما األخطار المُ 

 .عمى أقؿ تقدير لتجاربمف الجيد لتبلفييا, وتقنيف ىذه ا

لبدء بتجارب االستنساخ البشري, وتمؾ التي يجب وبعد أف أوردنا الضوابط التي يجب مراعاتيا قبؿ ا        
أف ترافؽ ىذه التجارب, نصؿ اآلف لضابٍط خاٍص باالستنساخ البشري التكاثري, وىو السماح بإجرائو بيف 

 الزوجيف. والذي أثار ضجًة كبيرًة في األوساط الدينية والقانونية.

 المطمب الثالث

 ن الزوجينبياالستنساخ 
السماح لشخصيف تكاثري, والمقصود بو: الزوجيف خاصًا باالستنساخ ال فبيضابط االستنساخ  عدّ يُ 

مف الوسائؿ المساعدة  تقنية االستنساخ البشري, باعتبارىا وسيمةً  بوساطةاإلنجاب بتربطيما عبلقة زوجية 
 ال تختمؼ كثيرًا عف التمقيح الصناعي أو أطفاؿ األنابيب مثبًل.و عمى اإلنجاب, 

ا التقنيتيف تعتمداف عمى الحصوؿ عمى الخبليا مف تيرى أنصار االستنساخ البشري أف كم حيث
الزوج, والبويضات مف الزوجة, والزرع سيتـ في الحالتيف في رحـ الزوجة, وبالتالي ال مبرر لمسماح بالتمقيح 

تحقيؽ اإلنجاب  ا التجربتيف ىوتالغرض مف كم ريـ تقنية االستنساخ البشري, طالما أفّ جوت الصناعي,
 .ةالطبيعي ةلشخصيف غير قادريف عمى اإلنجاب بالطريق

عف إمكانية فصؿ االستنساخ البشري ضمف إطار العبلقة الزوجية عف االستنساخ خارج  ونتساءؿ 
طبلؽ حكـٍ خاٍص عمى كؿ  عمى  ف الزوجيف استثناءً بيد إلعبلف االستنساخ نوع, مما يميّ ىذه العبلقة, وا 

  .االستنساخ التكاثري المحظور

 

                                                           
1

 - Leon R. Cass and James Q. Wilson, The Ethics of Human Cloning, The AEI Press, 1998, P27. 
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, منيا 1الضوابطبعض مع اشتراط بالسماح لمزوجيف بالمجوء إلى تقنية االستنساخ  البعضيطالب و 
 .يف التالييفتيا, وىو ما سنقـو ببحثو في الفرعما ىو متعمؽ بأطراؼ العممية, ومنيا ما ىو متعمؽ بالعممية ذا

 الفرع األول

 العمميةقة بأطراف ضوابط متعم  

ب أف تكوف الخمية الجسدية مف الزوجيف: يج أف تكوف الخبليا المستخدمة في العممية مأخوذةً  -1
ا لو ـ الزوجة. أمّ حِ زرعيا في رَ  مف الزوجة, وبعد التمقيح يجب أف يتـّ  والبويضة مأخوذةً مف الزوج,  مأخوذةً 

مف الزوج, والبويضة مأخوذة مف أنثى غير الزوجة, أو لو كانت الخمية  كانت الخمية الجسدية مأخوذةً 
في الحالة  2ىالزن بمعنىالجسدية مأخوذة مف أنثى, والبويضة مف أنثى أخرى, فإف ذلؾ ال يجوز, إذ ُتعد 

 3.السحاؽ في الحالة الثانية وبمعنىاألولى 

, أي أف ُتجرى التجارب بيف زوجيف في رباٍط شرعي يزاالفشترط أف يكوف ىذاف الزوجاف ال كما يُ 
 4تجمعيما رابطة زوجية مشروعة قائمة حقيقًة وليس حكمًا.

رضاء الزوجيف: ُيعد ضابط رضاء الزوجيف بإجراء تجارب االستنساخ مف المفترضات  -2
يجب أخذ رضاء كٍؿ  أبويو, ومف ثـّ  ياألساسية التي يجب توافرىا, فيو شرٌط بدييي كوف الولد سيحمؿ اسم

في  لمحصوؿ عمى الرضاء في تجارب االستنساخ البشري عمى اعتبار أننا بحثنا الشروط العامةو منيما, 
بشري دوف إرادة الزوجيف أو أحدىما الستنساخ اال تجاربإجراء  البحث في, سنقتصر ىنا عمى المطمب األوؿ
 منعًا لمتكرار.

 5ز بيف فرضيف:ميّ دوف رضاء الزوجيف؟ لمجواب نُ ولكف كيؼ يمكف أف تتـ عممية االستنساخ 

                                                           
يرى البعض أف االستنساخ بيف الزوجيف يناقض الطبيعة التي ُفطر اإلنساف عمييا, وال يمكف المجوء ليذه التقنية إال بوضع  - 1

 .39حكـ بآثارىا ونتائجيا. محمد واصؿ, مرجع سابؽ, صضوابط محددة وواضحة, تمكننا مف الت
لـ تتوافر أركانيا لعدـ توافر شرط االتصاؿ الجنسي المباشر,  ىألنو ليس زنى حسيًا, فجريمة الزننو في معنى الزنى إقمنا  -2

خ البشري في ضوء ولكف االستنساخ يؤدي إلى ما يؤدي إليو الزنى مباشرة, وىو اختبلط األنساب. رأفت عثماف, االستنسا
   .2011\4\22, تاريخ الدخوؿ لمموقع 14صwww. bab.comالمقاصد الشرعية, مقاؿ منشور في موقع 

وبعد اطبلعو عمى ( , 10\2) 94قراره رقـ حيث أف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر, في  -3
البشري, أوصى بتحريـ كؿ الحاالت التي ُيقحـ فييا طرٌؼ ثالٌث عمى البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع االستنساخ 

 دت ىذا القرار توصيات المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية. العبلقة الزوجية, وأكّ 
وتكوف رابطة الزوجية قائمة حقيقًة عندما يكوف كبل الزوجيف عمى قيد الحياة, ولـ تنفصـ رابطة الزوجية بالطبلؽ, أما قياـ  -4
حسني ىيكؿ, مرجع سابؽ, ابطة الزوجية حكمًا فيقصد بو قياـ الزوج بطبلؽ زوجتو طبلقًا رجعيًا يجوز لو مراجعتيا فيو. ر 

 .175ص
 .471نسريف منصور, مرجع سابؽ, ص -5
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 :الفر  األول: حالة عدم رضاء أحد الزوجين

خر دوف عممو. فمثبًل قد تتفؽ ستنساخ الطرؼ اآللو اتفؽ أحد الزوجيف مع الطبيب عمى ا وذلؾ  
ر بالزوجة وأوىميا بأنو يريد الزوجة مع الطبيب عمى أخذ خمية مف زوجيا دوف عممو, أو أف الزوج قد غرّ 

الزوج كره أَ الحالة نفسيا فيما لو  وفيإجراء عممية تمقيح صناعي ليا, فإذا ىو يقـو بعممية استنساخ بشري. 
 عمى إجراء عممية االستنساخ البشري.  -ماديًا أو معنوياً  -زوجتو 

عمى مسؤولية ال وقوع, مما يستتبع فكؿ ىذه االفتراضات تدؿ عمى وجود خمٍؿ في إرادة أحد الزوجيف
كاممة, دوف الحاجة إلثبات الخطأ مف جانبو, أو حتى المسؤولية الالطبيب  تقع عمى عاتؽىذا الزوج, كما 

 1البحث في وجوده أو عدمو, وذلؾ النتفاء الرضاء الحر الصحيح ألحد طرفي العممية.

 ولية جزائية؟مدنية أـ مسؤ  فعؿ الطبيب مسؤوليةً  يسببىؿ  ىنا, ونتساءؿ

يثير المسؤولية الجزائية, ويبقى لممضرور أف يطالب  بيب في عدـ أخذ رضاء أحد الزوجيفنرى أف خطأ الط
 و عقدٌ تضمنّ  بالتعويض عف الضرر الذي أحدثو الجـر الجزائي, والذي أتى في الوقت نفسو إخبلاًل بالتزاـٍ 

 بيف القائـ بالتجارب وأحد الزوجيف. عَ مَ جَ 

 :الثاني: حالة عدم رضاء ِكال الزوجينالفر  

, تقع المسؤولية عمى عاتقولو قاـ الطبيب بإجراء عممية االستنساخ البشري دوف عمـ الزوجيف, فينا   
والطبيب بفعمو ىذا  2ر مشروعيتو.ويقع عميو عبء إثبات رضاء الزوجيف, باعتباره باشر عمبًل, وعميو أف يبرّ 

فقد خرج عف دائرة اإلباحة لعدـ الحصوؿ  ,اإلباحة استنادًا إلى ممارستو مينتوال يستطيع التمسؾ بسبب 
 3عمى الرضاء.

  تـ مقاضاة الطبيب أماـ المحاكـ الجزائية أـ المحاكـ المدنية؟لكف ىؿ ت 

أماـ القضاء المدني والقضاء الجزائي, استنادًا لممادة الخامسة مف قانوف  أف المطالبة بالتعويض تصحّ  ال شؾّ 
ف كنا نُ  4,السوري أصوؿ المحاكمات الجزائية نظرًا لسيولة اإلثبات,  ,ؿ أف يتـ ذلؾ أماـ المحاكـ الجزائيةفضّ وا 

مكانية التوفير في نفقات الدعوى.  وا 

                                                           
 .17, ص2008حمميؿ, المسؤولية الجزائية الطبية, ورقة عمؿ مقدمة إلى الجامعة األفريقية, الجزائر,  صالح - 1
 .25مرجع سابؽ, صالمسؤولية الجزائية في األخطاء الطبيى, منصور المعايطة,  -2
 .250شوقي الصالحي, مرجع سابؽ, ص -3
 قامة دعوى الحؽ الشخصي تبعاً إيجوز " أنو: عمى 1951نصت المادة الخامسة مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية لعاـ  -4

قامتيا عمى حدة لدى القضاء المدني، وفي ىذه إكما تجوز  ,المقامة لديو ىذه الدعوىماـ المرجع القضائي ألدعوى الحؽ العاـ 
 ."مبـر ف تفصؿ دعوى الحؽ العاـ بحكـٍ ألى إالحاؿ يتوقؼ النظر فييا 
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 الفرع الثاني

 قة بالعممية ذاتياضوابط متعم  

ال يجوز لجوء الزوجيف ليذه التقنية  يكوف اإلنجاب بالطرؽ الطبيعية أو الصناعية مستحيبًل:أف  -1
عف طريؽ االتصاؿ الجنسي المباشر أو غير المباشر )تمقيح  سواءً  1إال إذا أصبح اإلنجاب غير ممكف,

ة االستنساخ في صناعي داخمي أو خارجي "أطفاؿ األنابيب"(. وتبدو أىمية ىذا الضابط في منع إجراء عممي
حالة ما إذا كاف الزوجاف يرغباف في إنجاب ولٍد يشبو ولدًا ليما قد مات مسبقًا, أو تمبيًة لرغبة الزوجة في 

 2الحصوؿ عمى نسخٍة مف زوجيا.

يجب أف يكوف الغرض مف تجارب  أف يكوف الغرض مف التقنية الحصوؿ عمى مطمؽ النسؿ: -2
لحصوؿ اأما لو كاف الغرض غير عبلجي, ك 3ذرية. ط, وىو إنجاباالستنساخ البشري غرضًا عبلجيًا فق

 معينة )اليوجينا( فبل يجوز المجوء ليذه التقنية. عمى نسٍؿ بصفات

الزوجيف كاستثناٍء عمى االستنساخ البشري  بيفاالستنساخ البشري تطبيؽ أف اًء عمى ذلؾ نرى بن
, بداًل التجاربتنظيـ ىذه ويجب العمؿ عمى  ,يشوه القيـو يدمر األسرة  وقديضر المجتمع,  قدأمٌر  ,التكاثري

تبلؼ  ,ضياع الحقوؽ وبالتاليمما يجعؿ مف المتعذر متابعتيا, , تحكميا قواعد خفية مف تركيا دوف تنظيـٍ  وا 
 ذلؾ إىدار كرامة اإلنساف.مف األجنة, واألىـ 

وبذؿ الجيد, لوضع تشريٍع المخاوؼ التي تثار حوؿ ىذه التقنية, تدفعنا إلى مزيٍد مف العمؿ و 
متخصص يضع ىذه التقنية ضمف إطارىا الصحيح, ويحظر الممارسات التي تشكؿ خطرًا عمى الناس, 

 ويمنع أي تبلعٍب مف شأنو إىدار حقوؽ وحريات األفراد.

 

                                                           
"إف قراري باستنساخ نفسي ال يجب أف  ىذا الرأي بقولو راندولؼ ويكر رئيس الجبية المتحدة لحقوؽ االستنساخبينما يخالؼ  - 1

يكوف بعد اآلف شأنًا حكوميًا, أو مف شأف الكنيسة, بؿ مف شأني أنا, فاالستنساخ ميـٌ جدًا, إنو جزٌء مف الحقوؽ التناسمية لكؿ 
 .1997آذار  45, 18مجمة نيويورؾ تايمز, العددنقبًل عف  كائٍف إنساني".

 .184حسني ىيكؿ, مرجع سابؽ, ص -2

لتبرع بالخبليا الجنسية بيف الزوجيف ألغراض معالجة العقـ وتمكيف ا 2000عاـ  الصادرالفرنسي  قانوف الصحةيمنع لـ  - 3
بالتجريـ, وفقًا لقاعدة األصؿ في األشياء  ي المشروع, طالما لـ يرد فيو نصبقي ىذا األمر ضمف اإلطار القانوناإلنجاب. مما يُ 

المجردة, اشترطت توافر حالة الضرورة لدى المتمقي, ( والتي قيدت التبرع بالنطؼ البشرية (L 152-6اإلباحة, كما أف المادة
يمكف توسيع حكـ ىذه المادة مف أجؿ تطبيؽ  بحيث تكوف ىذه الوسيمة ىي الطريقة الوحيدة المتاحة أمامو لئلنجاب, ومف ثـّ 

 .458تقنية االستنساخ بيف الزوجيف انطبلقًا مف حالة الضرورة. نسريف منصور, مرجع سابؽ, ص
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وزيادًة في الحرص عمى تحقيؽ الفائدة المرجوة مف تجارب االستنساخ البشري, حظر مناصرو 
ـ ببعض النشاطات التي مف شأنيا أف تثير عددًا مف اإلشكاالت الطبية والدينية والقانونية, االستنساخ القيا

والتي  ,وأخرجوىا مف نطاؽ ىذه التجارب, تمييدًا إلعبلنيا كاستثناءاٍت عمى تجارب االستنساخ البشري
 .القادـوف مدار بحثنا في المبحث يطالبوف بإباحتيا, وىذه االستثناءات ستك

 الثالثالمبحث 

 االستثناءات من إباحة تجارب االستنساخ البشري
لـ يكد سعي أنصار االستنساخ البشري بالمطالبة بإباحة االستنساخ البشري استنادًا لعدٍد مف 

التي زعموا أنيا ستحقؽ االستفادة  ,المبررات يؤتي ثماره, وخاصًة بعد إيراد كـٍ ىائٍؿ مف الضوابط والشروط
أثارت مخاوؼ  السمبية تطفو عمى السطح, ممارساتٌ مف التقنية, حتى بدأت بعض الممارسات  المثمى
 وىمع الكثير مف الناس. ,وحفيظة رجاؿ الديف ,العمماء

ومف ىذه الممارسات استخداـ تجارب االستنساخ البشري في "تخميؽ" أطفاؿ بمواصفاٍت متميزة, مما  
صحة األنباء التي زعمت  وعف عمى آخر, غير مسبوقة لعرؽٍ  إمكانية سيطرة وراثيةؿ عف ر التساؤ يثي

ىؿ ستتمكف األنثى مف أف تنجب مف نفسيا؟ وماذا عف و  ؟استبعاد الرجؿ نيائيًا مف أية عممية تمقيح لممرأة
القياـ بزرع النواة البشرية في البويضات البشرية األنثوية, عف طريؽ  الرأي المنادي بتعويض النقص الحاصؿ

ة الناجمة عف ىذا االندماج؟ ىذا ما سيتـ بحثو تباعًا ة الميجنّ وما ىي طبيعة األجنّ  ؟اٍت حيوانيةفي بويض
 التالية: ةفي المطالب الثبلث

 المطمب األول

 تجارب االستنساخ البشري بيدف تحسين النسل ر  ظ  ح  
بدأ عمـ تحسيف النسؿ منذ بداية القرف العشريف تحت مسمى "التربية مف السبلالت األصمح", وقد 

مف العمماء. ثـ حدث تحوٌؿ ىاـٌ في الرأي العاـ ضد ىذا العمـ, وذلؾ بسبب  عند العديدالقى تأييدًا مقبواًل 
لعزوؼ عف االستمرار إلى اما دفع عددًا كبيرًا مف العمماء ات العرقية, مواستغبللو ضد األقميّ  ,ارتباطو بالنازية

 في أبحاثيـ, خوفًا مف االتياـ بالعنصرية.

تزاؿ تراود عددًا مف العمماء في الوقت  الإال أف الفكرة "اليوجينية" أو فكرة تحسيف الجنس البشري, 
وحصرىا فقط في إطار استبعاد  ,الحالي, مطالبيف بتحررييا مف الصبغة السمطوية أو العرقية أو العنصرية

 الجينات المسببة لؤلمراض, مما يحقؽ الرفاىية الطبية ألفراد المجتمع.
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فيؿ سيشكؿ استنساخ أطفاؿ متفوقيف بيولوجيًا بداية العصر الذىبي لتقنية تحسيف النسؿ؟ وماذا عف 
بشرية إلى عصور العبودية عيد ىذه التقنية اللتي قد تخمفيا مثؿ ىذه العمميات؟ ألف تُ ا اآلثار السمبية

والعنصرية المظممة؟ لبياف ذلؾ سنقـو بتحديد المقصود بيذه التقنية, ثـ بياف ضرورة حظر االستنساخ البشري 
 ف التالييف:ذلؾ الفرعيإذا ىدفت تجاربو إلى تحسيف النسؿ, مخصصيف ل

 الفرع األول

 ماىية عمم تحسين النسل

"مجموعة األفكار واألنشطة التي تيدؼ إلى  :بأنو Eugenics"1اليوجينا "عمـ تحسيف النسؿ  ُيعّرؼ
عف تصميـ السموؾ االجتماعي  فيو عبارةٌ  تحسيف نوعية جنس اإلنساف عف طريؽ معالجة وراثتو البيولوجية".

نتج أصحاب التراكيب الوراثية المتفوقة الجزء األكبر مف النسؿ, لتحسيف التركيب الوراثي لئلنساف, أي أف يُ 
 2نتجوف أي نسٍؿ عمى اإلطبلؽ.نتج أصحاب التراكيب الوراثية المتخمفة الجزء األقؿ, أو ال يُ ويُ 

 مف الطاقـ وُيقصد بتحسيف النسؿ في إطار االستنساخ البشري: قياـ العمماء بنسخ جيناٍت متميزةٍ 
كثارىا, بغرض الوصوؿ  يتمتع بكؿ الصفات الوراثية المرغوبة, ويخمو مف  ,شخٍص متميزإلى الوراثي وا 
 , ثـ القياـ باستنساخ ىؤالء المّميزوف.أو غير المرغوبة ,الصفات الوراثية المسببة لؤلمراض

 أو نبيؿ األرومة. ,إغريقية معناىا: طيب المولد وىي كممةٌ  Eugenes"3"وأصؿ كممة اليوجينا ىي 
( الذي اقترح تحسيف الجنس  Francis Galtonفرانسيس جالتوف)وأوؿ مف استخدميا ىو العالـ الفرنسي 

 4كما ىو عميو الحاؿ في النبات والحيواف. ,البشري

راد بيا المحافظة عمى المخزوف الوراثي السميـ, ثـ توالى استخداـ ىذه الكممة بعدة معاٍف, فأصبح يُ 
أىميا مراقبة زواج المصابيف بيذه األمراض والحيمولة دوف انتشار األمراض الوراثية, مف خبلؿ عدة نشاطاٍت 

 في كما) مف اإلبادة الجماعية وأراد البعض بيا مرادفًا لمقتؿ الرحيـ, عمى اعتبار أنيا نوعٌ  5.الصيف(كما في )

 
                                                           

1
- Eugenics is defined by the Concise Oxford Dictionary as" the science of using controlled 

breeding to increase the occurrence of desirable heritable characteristics in a population" .         

Human Reproductive Technologies and the Law, Science and Technology Committee, Fifth 

Report of Session 2004–05, Volume I, P54. 
 .160إياد العبيدي, مرجع سابؽ, ص -2

3
- Eugenics from Greek "Eugenes" meaning well-born or noble in heredity. CLONING HUMAN 

BEINGS, Report and Recommendations of the National Bioethics Advisory Commission, 

Rockville, Maryland, June 1997, P73 
 .14ص, 1997, 217الشيفرة الوراثية لئلنساف, ترجمة أحمد مستجير, مجمة عالـ المعرفة, العدددانييؿ كيفمس,  -4
 والدة أطفاؿ ليـ مزايا متدنية. تجنب و  الشعب الصيني. ى قدراتيدؼ رفع مستو ب 1995اـ في الصيف عصدر قانوف خاص  -5

Eleni Yannakis, Human Reproductive Cloning, McGill University, Canada, 1999, P51. 
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  1ألمانيا(. ثـ توّسع معناىا لتعّبر عف أي تبلعٍب بالجينات, أو تحكـٍ بالسياسة المبنية عمى الجينات.

 ضمف أحد النوعيف التالييف:المعاني السابقة كؿ  يمكف إدراج و

اليوجينيا اإليجابية: وىي مجموعة المناىج اليادفة لرفع مستوى الخصوبة لدى األشخاص ذوي -1
 ٍة أكبر. المخزوف الوراثي الجيد, وتشجيعيـ عمى إنجاب ذريّ 

يف المجتمع مف المنحطّ اليوجينيا السمبية: والتي تعني تحسيف نوعية السبللة البشرية بتخميص -2
 2 .أي أولئؾ الذيف يتمتعوف بصفاٍت وراثيٍة غير مرغوبة ;بيولوجياً 

مكانية لنسؿ في مجاؿ االستنساخ البشري ستثير الكثير مف المخاوؼ حوؿ إإال أف إباحة تحسيف ا
ت المطالبة لذلؾ تمّ س العنصرية الوراثية بيف أفراد البشر, سيطرة وراثية متفوقة, مما يكرّ جيؿ يتمتع ب "نتاجإ"

باألدلة والمبررات التي سيتـ  وأسترشدباستبعاد تجارب االستنساخ البشري إذا كانت تيدؼ إلى تحسيف النسؿ, 
 بحثيا في الفرع الثاني.

 الفرع الثاني

 إلى تحسين النسل اليادفةعدم مشروعية تجارب االستنساخ البشري رات مبر  

تحسيف النسؿ بالمطمؽ, إذ يعتبروف أف الموضوع الرئيسي ليذا ُيعارض عدٌد كبيٌر مف العمماء عمـ 
نوعية الخصائص التي تستحؽ أف تكوف جزءًا مف  -معينة استنادًا لقيـٍ  -العمـ ىو أف شخصًا ما يقرر

 3المجتمع, أو الخصائص التي ال تستحؽ ذلؾ.

                                                           
1
- Michel Morange, Eugenics Today, Booklet published on the occasion of the International 

Conference of the NGOs, UNESCO, Paris, 14, 15,16 December 2005, P21. 
اليوجينيا السمبية ما يسمى "بالتعقيـ القسري", وىو منع أشخاٍص يتمتعوف بصفاٍت غير مرغوبة مف اإلنجاب. مف أىـ أساليب  -2

ألفًا مف النساء والرجاؿ األمريكييف, خوفًا مف إنجاب  60تـ تعقيـ أكثر مف  1976و 1935وقد كشفت دراسات أنو بيف عامي 
( Beck v Billفي قضية ) 1927ريكا عف دستورية قوانيف التعقيـ في عاـ أطفاٍؿ منخفضي الذكاء أو القدرات. فقد أعمف في أم

حيف أعمف القاضي" أوليفر ىولمز"أف ثبلثة أجياؿ مف البمياء تكفي. وكانت الوالية الرائدة في ىذا المجاؿ ىي كاليفورنيا, التي 
ألؼ امرأة مف نزيبلت  15تـ تعقيـ حوالي أكثر مما عقمتو الواليات مجتمعًة. وكذلؾ الحاؿ في فرنسا, حيث  1933عقمت منذ 

 .20المستشفيات النفسية, المواتي يعانيف مف حاالت تخمؼ عقمي. دانييؿ كيفمس, مرجع سابؽ, ص
أنو لو كنا نتبع رأي جمعية تحسيف وىو مف أشد معارضي تقنية تحسيف النسؿ  James Bowmanيرى جيمس بوماف  -3

لكنا صنفنا كبًل مف: دوستوفيسكي ويوليوس قيصر المصابيف بالصرع,  1925النسؿ األمريكية, والمعايير التي وضعتيا عاـ 
ونيوتف وفاف جوغ الذىانييف, وبتيوفف األصـ, وشوباف وروبرت ستيفنس المصابيف بالسؿ, مف بيف األشخاص غير المرغوب بيـ 

 .269, ص1988, 130براىيـ, مجمة عالـ المعرفة, العددإي, التنبؤ الوراثي, ترجمة مصطفى مجتمع. زولت ىارسينسافي ال
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تحسيف النسؿ  )عمـ )عمـ تحسيف النسؿ الفردي( أو لمجتمٍع ما والسؤاؿ كيؼ يمكف لشخٍص ما
االجتماعي( أف يقرر أي الخصائص ُيسمح ليا أف تكوف في المواليد الجدد وأييا ال تكوف؟ وىؿ يمكف 

 1أف يعّدؿ في قرارات عمـ تحسيف النسؿ الفردي أو االجتماعي؟ -مستقببلً  –لمجتمع ما

كثارىا, اخيا وا  أما في مجاؿ تجارب االستنساخ, فما ىي الصفات الوراثية المرغوبة التي يجب استنس
في مجتمٍع ُيوصؼ بالمثالي  سيكوف العيشلصفات الشكمية؟! كيؼ إلى اوىؿ سيتجاوز األمر ليصؿ 

 الشعر؟!نوع والمتميز, وكؿ الناس فيو متشابيوف في لوف البشرة وطوؿ القامة ولوف العيوف و 

بأنو يجب منع  حتى أف فكرة تحسيف النسؿ ىي فكرٌة ساذجٌة بحد ذاتيا, فالمنادوف بيا مقتنعوف
وبالتالي يكوف ىناؾ سكاٌف أصحاء أكثر في كؿ جيؿ.  2األشخاص ذوي المرض الجيني مف إنجاب األطفاؿ,

ولكف ىذه الفكرة مرفوضة عمميًا, ألف معظـ التباينات الجينية المسببة لؤلمراض ارتداديٌة ونادرٌة بصورٍة كبيرٍة 
إف عدد األشخاص الحامميف لممرض يفوؽ كثيرًا عدد األشخاص المتأثريف بو فعبًل, فيؿ  ;جدًا, بمعنى آخر

 3سنقـو بإقصاء كؿ األشخاص الحامميف ليذه الجينات, رغـ أنيا قد ال تسبب المرض لحامميا؟

كما أف مناصري ىذه التقنية يبالغوف في إعطاء الجينات أىميًة كبرى في تحديد شخصياتنا, بينما 
ليا أكبر  يكوفلدراسات أف ما يحدد ماىيتنا ىو تفاعؿ مورثاتنا مع الظروؼ البيئية المحيطة بنا, والتي تثبت ا

ف سبللة استغبلؿ تجارب االستنساخ البشري في مجاؿ تحسي ال يجوزوليذا  4األثر في تحديد ما نحف عميو.
 يجب أف ُتمنع فكرة تحسيف النسؿ بحدّ إال إلى عالـٍ مف التشابو والتماثؿ المطمؽ. و  اإلنساف, ألنيا لف تقود

ذاتيا, وخاصًة في إطار تجارب االستنساخ البشري, وأف تصدر أحكاـ وقوانيف صريحة بالحظر تحتـر في 
 كثر مف احتراميا طاقمو الوراثي. اإلنساف فرديتو, أ

                                                           
1
- John Glad, Future Human Evolution, Eugenics in the Twenty-First Century, Hermitage 

Publishers, 2008, P28. 
2

 :"ال يمكننا لـو والديف يبذالف كؿ جيدىما لتجنب والدة طفميما مصابًا بإعاقةٍ  عف ذلؾ بالقوؿ الدكتور دايفيد كينغ يدافع  - 
 .معينة, إنو أمر أتفيمو تمامًا"

Human Reproductive Technologies and the Law, Science and Technology Committee, Fifth 

Report of Session 2004–05, Volume I, P54.                                                                                                             
واحد كي تنخفض ىذه الحالة إلى  جيبلً  90%مف السكاف فإف األمر يحتاج إلى 1غير مرغوبة في  فمثبًل إذا حصمت صفةٌ  -3

عشوائي. وحتى  جيؿ لتصؿ النسبة إلى واحد بالمميوف, وذلؾ كمو في ظؿ تزاوجٍ  900إلى نحتاج  أننامف السكاف, كما  باأللؼ
 .24المرجع السابؽ, ص ال نياية ليا. يجب أيضًا مواجيتو عمى أسسٍ , سيبقى ىناؾ معدؿ تغير وراثي مفاجئ ,ذلؾ الوقت

4
- Eugenic programs oversimplifies the role of genes in determining human traits and 

characteristics, but we know that behavioral characteristics that are associated with successful and 

rewarding human lives; result from complicated interactions among a number of genes and the 

environment. CLONING HUMAN BEINGS, Report and Recommendations of the National 

Bioethics Advisory Commission, Rockville, Maryland, June 1997, P73 
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عميو –عف النبي الكريـ  وفؽ ما وردبتحسيف النسؿ,  اىتمتفقد سبلمية, أما عف موقؼ الشريعة اإل
ر المأمور بو يتناوؿ يّ فيذا التخ 1.نكحوا إلييـ(أنكحوا األكفاء, و أروا لنطفكـ, و )تخيّ  قولو: -الصبلة والسبلـ

 الصفات األخبلقية, باإلضافة لممزايا الخمقية والصحية أيضًا.

عوامؿ الوراثة بيدؼ  أف التدخؿ في شؾّ  , وال(مراعاة المصالح ودرء المفاسد)ومف القواعد الفقيية 
تحسيف النسؿ, وتقميؿ احتماؿ إنجاب أبناء مرضى يعانوف طواؿ حياتيـ, ويكونوف عبئًا عمى أسرىـ 

  2ومجتمعيـ, ُيعد مف المصالح الراجحة التي دعت إلييا مقاصد الشريعة.

 اً ىذا التدخؿ, ألف فيو إىدار  3وفالكثير يرفض البشري, إذ  االستنساخ األمر في مجاؿ يختمؼ لكف 
عمى  األمر الذي قد ُيستغؿ إلدخاؿ تعديبلتٍ  .لباب الشر اً لحدود الضروريات, وفتح زاّ وتجاو  لكرامة اإلنساف,

 4الخبليا التناسمية, وىو أمٌر محظور.

كما أف هللا قد قّسـ بيف الناس أرزاقيـ, وفي ىذا الرزؽ ما وىبيـ هللا مف ذكاٍء وقوة حافظة, ومف لوٍف 
باب  فيأف تحسيف النسؿ يدخؿ  باإلضافة إلىأو جماؿ, وتغيير ىذه الصفات معناه عدـ الرضاء بقدر هللا. 

 5.ورةالة الضر ح في ثات إالالسماح بتعديؿ المورّ  يجبالتحسينات وليس الضروريات, وال 

قانوف يحظر ففي فرنسا عف المواقؼ السابؽ ذكرىا, يختمؼ وال يكاد موقؼ القوانيف الحالية 
إلى معالجة لممخزوف الوراثي, ويعتبر الممارسات اليادفة  ةبشكٍؿ صريحٍ أي 2004لعاـ الحيويةاألخبلقيات 

                                                           
 .2013\12\25تاريخ الدخوؿ http://dorar.net/h/8535746aef25e788eb243ffb6cac ة,ث السيدة عائشحدي -1
ـ إلى مؤتمر الفقو اإلسبلمي الثاني تحت عنواف " قضايا عبد هللا الجيني, األحكاـ الفقيية المتعمقة بتحسيف النسؿ, بحٌث مقدّ  -2

يوسؼ أحمد . 1ص ,1231ربيع الثاني  47-45خبلؿ الفترة  اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية, طبية معاصرة" المنعقد بجامعة
 .79, ص1994 ,الطبعة الثانية ,الرياض ,سبلميالدار العالمية لمكتاب اإل ,سبلميةلمشريعة اإلالمقاصد العامة , العالـ

في خصائص الدماغ كزيادة  يرى الدكتور وىبة الزحيمي أنو: إذا كاف تعديؿ الصفات الوراثية مف أجؿ تحسيف النسؿ, سواءً  -3
ألنو  ,أو في األلواف كتغيير لوف البشرة والعيوف, فبل يجوز شرعاً  كإطالة القامة أو اليديف,الذكاء أو االنتباه, أو في األعضاء 

نايؼ لمعمـو األمنية, محمد العتيبي, االستنساخ البشري بيف اإلباحة والتحريـ, رسالة ماجستير, جامعة نقبًل عف تغيير خمؽ هللا. 
 .179, ص4115

استخداـ اليندسة الوراثية في الخبليا الجنسية؛  1998ة سنة حظرت المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية في الندوة الثانية عشر  -4
 .94ص لما فيو مف محاذير شرعية. سعد الديف ىبللي, مرجع سابؽ,

بعنواف "مشروع قراءة الجينـو  1998سنة في الكويت في الندوة الثانية عشرة المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية جاء قرار قد و  -5
لتعديؿ البنية الجينية فيما يسمى  اليندسة الوراثية سياسةً  : "ال يجوز استخداـمؤيدًا ليذا الرأي بالقوؿ البشري وآثاره الشرعية"

ىو أمٌر محاولة لمعبث الجيني بشخصية اإلنساف أو التدخؿ في أىميتو لممسؤولية الفردية ة بتحسيف السبللة البشرية, ولذا فإف أي
 .94سابؽ,صالمرجع ال شرعًا". محظورٌ 
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وىذا الحظر الوارد في قانوف األخبلقيات الحيوية يأتي  1تحسيف النسؿ بمثابة جريمة ضد الجنس البشري.
 التي تنص عمى: 4\16بمادتو  1994منسجمًا مع نصوص القانوف المدني الفرنسي الصادر في عاـ 

منع كؿ الممارسات اليادفة االعتداء عمى كياف شخص اإلنساف وكرامتو, وتُ  "ال يحؽ ألي شخصٍ 
وتغيير  ,قياـ بتغييراٍت عمى الخصائص الجينية بيدؼ تحسيف النسؿإلى تنظيـ واختيار النسؿ, وال يجوز ال

 األجياؿ المنحدرة مف الخمؼ, ماداـ ذلؾ ال يمحؽ ضررًا باألبحاث العممية الساعية إلى وقاية وعبلج
 2األمراض الوراثية".

عمى , مثؿ بمجيكا التي أصدرت القانوف المتعمؽ باألبحاث 3في عدٍد مف الدوؿذاتو ونجد األمر 
ألغراض تحسيف  أو تجارب "حظر أي أبحاثٍ  :عمى ونص في مادتو الخامسة 2003\أيار\11ة في األجنّ 

  4تيدؼ إلى اختيار خصائص جينية ألغراٍض غير عبلجية". نشاطاتٍ  النسؿ, وأي

لبلتفاقيات الدولية, مثؿ اتفاقية حقوؽ اإلنساف في االتحاد  ةً مخالفتقنيًة كما يعتبر تحسيف النسؿ 
تيدؼ لتحسيف  ممارساتٍ  ة, حيف حظرت االستنساخ, وأي2000الصادرة في كانوف األوؿ عاـ  5بيو األور 

 بمواصفات معينة. تمؾ الرامية الختيار أشخاصٍ  النسؿ, وخاصةً 

ى إنجاب التكاثري إذا كانت تيدؼ إلمف جيتنا نميؿ إلى حظر استخداـ تقنية االستنساخ البشري 
س النظرة العنصرية والطبقية التي تنتيؾ مبدأ المساواة بيف ألف ذلؾ سوؼ يكرّ , أشخاٍص بمواصفاٍت معينة

                                                           
1
-  Rosario M. Isasi, National regulatory framework regarding human genetic modification 

technology. A Report for the Genetics and Public Policy Center, October 2006, P10. 
 بالمغة الفرنسية: 4-16وىذا ىو نص المادة  -2

Article 16-4 . Code Civil 

- 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. 
ظرت بالجينات, أو بالمخزوف الوراثي لئلنساف, وحُ  أي تبلعبٍ  (ICMR) منع المجمس الوطني لؤلبحاث الطبية مثبلً  في اليند -3

 أبحاث اليندسة الوراثية الرامية إلى تحسيف النسؿ.

Rosario M. Isasi, National regulatory framework regarding human genetic modification 

technology. A Report for the Genetics and Public Policy Center, October 2006, P14. 
4
-Art. 5: “It is forbidden to effect research or treatments with a eugenic purpose, in other words 

focused on the selection or amplification of non-pathological genetic characteristics of the human 

species.”  “Law concerning research on embryos in vitro” (11 May 2003). 
5

- “Charter of Fundamental Rights of the European Union” of December 2000 contains a 

prohibition on reproductive cloning and eugenic practices (fourth indent of Article 3(2)). 

 Cloning for reproductive purposes and cloning for the purposes of biomedical research, German 

National Ethics Council, Berlin, 2004, P31 
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طبيًا,  سميـٍ  مجتمعٍ إلى مراض, وبالتالي الوصوؿ الجينات المسببة لؤل تبعادالناس, كما أنيا لف تساىـ في اس
مف الجينات المصابة التي ال تؤثر عمى صحتنا, وبالتالي لف نستطيع  منا يحمؿ عددًا كبيراً  ألف كؿ شخصٍ "

 1."وما ال يمكف ,تحديد ما يمكف استبعاده منيا

تحسيف السبللة البشرية, إلى تجارب االستنساخ البشري الرامية بحظر  وىذا يقتضي منا المطالبة
أبسط المعايير , كوننا نعيش في عصٍر نفتقد فيو بمواصفاٍت معينة تيدؼ إلى إنجاب أطفاؿٍ  تقنيةٍ  ةومنع أي
لفائدة ا عدـ إنكارنامع  ,المسموح بو ألفراد الجنس البشري يمكف أف توّضح ما ىو مدى التحسيف التي

أنو مف الصعوبة التمييز في وقتنا الراىف بيف الممارسة الطبية  تب عمى ىذه التقنية, إالالعبلجية التي قد تتر 
 تقنيةٍ  ةالعبلجية وغير العبلجية, ألف النظرة العامة لمصحة والمرض قد تباينت, مما يجعؿ البعض يعتبر أي

 النظر عف األخطار الكبيرة التي قد تصاحبيا. بحكـ العبلجية, بغّض 

مف البدائؿ, لعؿ أىميا:  مف فوائد ليا, فيمكف تحقيقو بعددٍ  أما ما يزعـ مناصرو تقنية تحسيف النسؿ
إجراء إلى ة المصدر منذ بدايتيا, باإلضافة عبلج األمراض جينيفي المسح الوراثي الوقائي, والذي يسيـ 

وراثية,  الفحص الطبي قبؿ الزواج, مما يجّنب تزاوج أشخاص تزيد لدييـ فرص إصابة أطفاليـ بأمراضٍ 
 2وىناؾ أيضًا تقنية التشخيص قبؿ الزرع, والتي يتـ المجوء إلييا في تقنية التمقيح الصناعي.

تخضع لمفيـو الناس العاـ لمصحة والمرض, وتمييزىـ  -عاـ بشكؿٍ  -أف الممارسات الطبية شؾّ ال 
لمغاية العبلجية مف عدميا, وال يخفى عمى أحد التغيير الحاصؿ في مفيـو الصحة اآلف, والذي قد يفتح 

وتحسيف النسؿ. مما يستدعي تدخبًل  ,مستحدثة مثؿ االستنساخ البشري الباب عمى مصراعيو أماـ تقنياتٍ 
 ترىؽ كاىؿ الفرد والمجتمع عمى السواء. عاجبًل لتنظيـ ىذه الممارسات, وحظر بعضيا قبؿ أف تصبح مشكمةً 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1- Frank P. Grad,The debate on human cloning and legislative morality: Notes on eugenics for an 

age of affluence, Vol 4:1, 2001. P22.  

وما بعدىا, وأيضًا: رضا عبد الحميـ عبد المجيد, الحماية القانونية لمجيف  203عبد اليادي مصباح, مرجع سابؽ, ص - 2
 وما بعدىا. 17, ص1998البشري "االستنساخ وتداعياتو", دار النيضة العربية, مصر, بدوف طبعة, 
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 المطمب الثاني

 تجارب االستنساخ البشري ضمن إطار الجنس الواحد حظر
أىـ ما يميز تقنية االستنساخ البشري أنو يمكف تحقيقيا دوف االستعانة بالذكر إطبلقًا, فيمكف  لعؿّ 

 , دوف أي دوٍر لمرجؿ, ويتحقؽ ىذا األمر سواءً , أو ثبلثاثنتيفواحدة, أو  لتحقيؽ التجربة االستعانة بامرأةٍ 
 كاف االستنساخ عبلجيًا أو تكاثريًا.

ائد بضرورة وجود ذكر لتحقيؽ اإلنجاب, حيث يمكف تمقيح بويضة فيذه التقنية تيدـ االعتقاد الس
مف أنثى  مأخوذةٍ  أو أف يتـ تمقيح البويضة بخميةٍ  ,ذة منيا وىو "االستنساخ األحادي"مأخو  جسديةٍ  أنثى بخميةٍ 

مف أنثى ثانية, مأخوذة ٍ  أخرى, وىو "االستنساخ الثنائي", أو أف يتـ تمقيح البويضة المأخوذة مف أنثى بخميةٍ 
ثـ يتـ زرعيا في رحـ أنثى ثالثة, وىو" االستنساخ الثبلثي". وىذه الصور الثبلث ستكوف محور بحثنا في 

 :الفروع الثبلثة التالية

 الفرع األول

 لجسدية والبويضة من األنثى ذاتياالخمية ا

مأخوذة مف  جسديةٍ  خميةٍ في ىذه الصورة نحتاج إلى أنثى واحدة إلتماـ العممية, حيث نقـو بنزع نواة 
 بوساطةمنزوعة النواة مأخوذة منيا, وبعد تحقؽ االندماج  جسـ األنثى, ثـ نقـو بزرع نواتيا في بويضةٍ 

يتـ  ,وبعد مرور أربعة عشر يوماً نبضاٍت كيربائيٍة خفيفة, يتـ زرع البويضة الممقحة في رحـ األنثى ذاتيا, 
إخراج ىذه البويضة الممقحة, واستخراج المادة الخموية منيا, لمحصوؿ عمى الخبليا الجذعية التي ُتعد الحؿ 

في والمولود المثالي ألعقد المشاكؿ الطبية, أو يتـ تركيا في الرحـ, لتنقسـ وتنمو حتى تشكؿ جنينًا كامبًل, 
 خة.كوف أنثى مستنسَ يسجميع األحواؿ 

 ضيف:ار تفايجب التمييز بيف  ,ىذه الصورةحكـ ولموقوؼ عمى 

إذا كاف اليدؼ مف العممية عبلجيًا: مثؿ استنساخ عضو "كبد أو كمية" أو خمية " قمبية أو  -1
عصبية" بحيث يتـ زرعيا في جسـ األنثى, لنتجنب رفض الجياز المناعي لمجسـ ليذا العضو, كونو 

مف ذلؾ, شرط تحقؽ ضوابط إجراء  اً مف خمية ليا نفس المخزوف الوراثي لمجسـ, فبل نرى مانع اً مستنَسخ
 1التجارب الطبية عمى ىذه العمميات.

                                                           
 مف ىذه األطروحة. 24راجع ص - 1
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 1إذا كاف اليدؼ ىو تحقيؽ اإلنجاب, فإف ىذا ال يجوز لؤلسباب التالية: -2

 ألب.إلى افسيا, ضاع حؽ الولد في االنتساب إف األنثى لو أنجبت مف ن -

 تعطي ىذه الصورة المرأة الفرصة لبلستقبلؿ بنفسيا, وبالتالي تؤدي إلى ىدـ األسرة. -

 2ُتعد وسيمًة النتشار الرذيمة في المجتمع, ألف المرأة لدييا غريزة الجنس التي تحتاج إلى إشباعيا. -

ف كانا  – لو أٌب وأـ, ألف المقيط 3مقيطة بالو المولود النسخونختمؼ ىنا مع الرأي الذي شبّ  وا 
د نسب الطفؿ, أما في حالة المولو  ُيقّراففي يوـٍ ما و  والدليؿ أنو قد يأتي ىذاف الوالداف -لو ف بالنسبةمجيولي

 والدتو فقط.إلى نسب , ويُ مطمقاً  النسخة فبل والد لو

 الفرع الثاني

 ة من أنثى والبويضة من أنثى أخرىالخمية الجسدي

إلتماـ العممية, حيث تؤخذ نواة الخمية الجسدية مف إحداىما, امرأتيف إلى في ىذه الصورة نحتاج 
 .ندماج يتـ زرعيا في رحـ إحداىمامأخوذة مف األنثى األخرى, ثـ بعد اال زرع في بويضةٍ وتُ 

إنجاب إلى المواتي كّف يطمحف  4وقد لقيت إمكانية تطبيؽ ىذه التقنية ترحيبًا كبيرًا مف "السحاقيات"
درج ضمف إطار الحقوؽ المتعددة التي تطالب بيا نىذا الحؽ ي لوجيًا بكمتييما, ولعؿّ يكوف مرتبطًا بيو  طفؿٍ 

 5ىذه الفئة مؤخرًا.

 :افتراضيفحكـ ىذه الصورة: يجب التمييز بيف عمى  ؼولموقو 

 طرفيمة في جسـ اليدؼ مف العممية عبلجيًا: كمعالجة أحد األمراض الموروثة المتأصّ إذا كاف  -1 

                                                           
 .342محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص -1
      ومف أشير ىذه الغرائز وأقواىا تأثيرًا في حياة اإلنساف ,شبعإف اإلنساف مكوف مف غرائز تتحكـ فيو وتحتاج إلى أف تُ  -2

السامية, والمرأة إذا أنجبت عف طريؽ شبع. وشرع هللا الزواج إلشباع ىذه الغريزة بالطريقة الميذبة التي ال بد أف تُ  الغريزة الجنسية
نواٍة مأخوذة منيا لف تجد اإلشباع لغريزة الجنس, فقد تنزلؽ إلى الخطيئة, فاإلنجاب بيذه الطريقة  إذا شاع بيف النساء قد يصبح 

 .10ذريعًة لموقوع في الرذيمة, لذلؾ يجب حظر ىذه الصورة. محمد رأفت عثماف, مرجع سابؽ, ص
 .378الصالحي, مرجع سابؽ, صشوقي زكريا  -3

 .270, ص2009, يناير 37المثمية الجنسية الرضائية, مجمة الشريعة والقانوف, اإلمارات, العدد, وايسةنعبد اإللو ال -4
5

- Some commentators have noted that lesbian couples might choose to clone one of themselves 

to exercise more control over their reproduction. Each could contribute genetic material to a child 

(one the nuclear DNA, the other the egg and mitochondrial DNA). In this case they would both 

have a biologic connection with the child, and thus each might claim biologic motherhood. John 

A. Robertson, Liberty, Identity, and Human Cloning, 1998, p5. 
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 1أو استنساخ خبليا ُتزرع مكاف الخبليا التالفة في الجسـ, فبل نرى مانعًا مف ذلؾ. ,لعمميةا 

ألنيا تخالؼ المبدأ  ,اليدؼ مف العممية ىو تحقيؽ اإلنجاب: فيذه الصورة غير جائزةإذا كاف  -2
عف  فتخرجمة, ؤدي إلى إلغاء مفيـو األسرة وصورة األمو توس ,القائـ عمى أساس قاعدة الزوجية )ذكر وأنثى(

باإلضافة إلى حرماف النسخة األنثى مف حقيا  ,يحدث التبايف بيف أفراد المجتمعكما  .رسالتيا األساسية
عمى أساس  ,القياسب ىذه الصورةتحريـ صريف كما أثبت بعض الفقياء المعا 2الطبيعي في االنتساب لوالدىا.

 3تحريـ اإلنجاب قياسًا عمى ذلؾ. فاأَلولى بناوبالتالي االستمتاع الجنسي بيف أفراد الجنس الواحد,  تحريـ

 الفرع الثالث

 ثانية والزرع في رحم أنثى ثالثةالخمية الجسدية من أنثى والبويضة من أنثى 

إلتماـ العممية, حيث يتـ أخذ نواة الخمية الجسدية مف أنثى,  في ىذه الصورة نحتاج إلى ثبلث نساءٍ 
 ا معًا يتـ زرعيا في رحـ أنثى ثالثة. م, وبعد دمجيثانية والبويضة مف أنثى

أو  ,كانت التجربة بغرض العبلج حكـ الصورة الثانية السالفة الذكر, سواءً  حكـ ىذه الصورةأخذ يو 
 بغرض تحقيؽ اإلنجاب, لذلؾ نحيؿ القارئ الكريـ إلييا.

رغـ اعتبار البعض أف استخداـ خبليا مأخوذة مف جنٍس واحٍد في تجارب نو : إنختـ بالقوؿ
االستنساخ البشري ىو أمٌر غير مشروع, واعتبار البعض اآلخر أف ىذه التجارب مشروعة, كونيا تيدؼ 

فاالستنساخ  ,نميز بيف نوعي االستنساخ البشريلتحقيؽ غايات عبلجية بالدرجة األولى, فإننا مف جيتنا 
بشري  , أو استنساخ عضوٍ المصابةزرع مكاف الخبليا الذي ييدؼ إلى استنساخ خبليا سميمة تُ العبلجي 

إلى آخر, فبل  عمى حالة نقؿ عضو أو دـ مف شخصٍ يمكف قياسيا يذه الحالة فكامؿ يزرع في جسـ األنثى, 
أما لو كاف  4في عمميات نقؿ وزراعة األعضاء. المطموبةمانعًا مف ذلؾ, شرط تحقؽ الشروط نرى 

, لما يترتب عمى السماح بيذه التجارب أف ىذا األمر غير جائزنرى تحقيؽ اإلنجاب, فإلى االستنساخ ييدؼ 
شكاالتٍ   مشذوذ الجنسي.ل وشيوعٍ  ,لمؤسسة األسرة مقية, وىدـٍ خ مف محاذير شرعية, وا 

                                                           
قاؿ عمماء أمريكيوف إنيـ استخدموا االستنساخ البشري إلنتاج أجّنة في مرحمة أولى مف النمو، فيما يمثؿ "خطوة كبيرة" في  - 1

والتي يمكف استخداميا لتخميؽ عضمة قمب جديدة التقدـ الطبي, واستخدمت األجنة المستنسخة كمصدر إلنتاج الخبليا الجذعية، 
" نفس التقنية التي CELLواستخدمت الدراسة، التي نشرت في دورية " . وعظاـ وأنسجة المخ أو أي نوع آخر مف الخبليا

قؿ ولكف الباحثيف يقولوف إف المصادر األخرى لمخبليا الجذعية, قد تكوف أيسر وأرخص وأ .استخدمت الستنساخ النعجة دولي
 .BBC.com. Last visited 13\11\2013إثارة لمجدؿ. 

 .379شوقي زكريا الصالحي, مرجع سابؽ, ص -2

 .8محمد رأفت عثماف, مرجع سابؽ, صوأيضًا: . 343محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص -3
 مف ىذه الشروط: عدـ التبرع بعضو أساسي لمحياة, وأف تقدر لجنة مختصة مدى حاجة المتمقي لمعضو, والحصوؿ عمى - 4

 .2003لعاـ  30موافقة خطية كتابية مف المتبرع, وأال يكوف التنازؿ مقابؿ أي مبمغ مادي. القانوف السوري لزراعة األعضاء رقـ 
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 المطمب الثالث

 إدخال طرف حيواني في تجارب االستنساخ البشريحظر 
تحسيف  تيدؼ إلىمنيا في التجارب التي  أىمية استخداـ الحيوانات أو أعضاءٍ نكر يُ أحد ال 

ختبلفات في المادة الجينية لمحيوانات بعض االوظيور  ,المستوى الصحي لئلنساف, إال أنو مع تطور العمـ
ماء عف نظيرتيا البشرية, أضحى مف الصعوبة الحصوؿ عمى نتائج صادقة مف ىذه التجارب. حتى قاـ العم

الحيوانية, مما أضفى الكثير المادة الوراثية نة" التي تحتوي عمى المادة الوراثية البشرية و ة الميجّ بإنتاج "األجنّ 
استنكارًا كبيرًا مف البعض الذي وجد فيو  لقيإال أف ىذا األمر  1مف النجاحات عمى نتائج ىذه األبحاث.

تـ تخصيص ىذا المطمب لبحث يفي أيدي العمماء. وس مجرد سمعةٍ إلى حويبًل لكؿ مف اإلنساف والحيواف ت
 .تجارب االستنساخ البشرياستخداـ المنتجات الحيوانية في 

 الفرع األول

 ماىية استخدام المنتجات الحيوانية في تجارب االستنساخ البشري

بشرية  يتكوف مف أنسجةٍ  ف عمى أي مزيجٍ نة: ُيطمؽ وصؼ الجنيف الميجّ ة الميجّ أواًل: تعريؼ األجنّ 
 منيا:   حيوانية. ويتخذ ذلؾ عدة صورٍ  و أنسجةٍ 

1-2(Hybrid) منوٍي حيواني, أو العكس, أي تمقيح بويضةٍ  بسائؿٍ :ىو أف يتـ تمقيح بويضة بشرية 
 حيوانية بسائٍؿ منوٍي بشري.

2-(3(Chimera.ىو كائف حي يحتوي عمى مجموعة خبليا مأخوذة مف مصادر مختمفة جينيًا: 

3-(Cybrid)4  ٌيتشكؿ بإدخاؿ مادة خموية مأخوذة مف خمية بشرية في بويضة حيوانية.  :ىو جنيف
 % مف المادة السيتوببلزمية الحيوانية. 1أكثر مف  مىحيث ال تحوي خبليا الجنيف الناتج ع

 
                                                           

1
 -  Lori P. Knowles, Ethics of Research Using Hybrids, Chimeras and Cytoplasmic Hybrids, Stem 

Cell Network. P2 
2

 - “hybrid” is: (a) a human ovum that has been fertilized by a sperm of a non-human life form. 

                         (b) an ovum of a non-human life form that has been fertilized by a human sperm. 

 Article 3 from Assisted Human Reproduction Act In Canada (2004, c. 2) 
3

 - Chimera is "an organism with a mixture of cells from two or more genetically distinct species. 

Lori P. Knowles, Ethics of Research Using Hybrids, Chimeras and Cytoplasmic Hybrids, Stem 

Cell Network, P1. 
4
- Cybrid: an embryo formed by transferring the nucleus of a human cell into an enucleated 

animal oocyte (egg). Report of the Independent Review of the Prohibition of Human Cloning for 

Reproduction Act 2002And Research Involving Human Embryos Act 2002, Council of 

Australian Governments, Canberra, June 2011, P80. 
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 :نة في تجارب االستنساخ البشرية الميج  استخدام األجن   آليةثانيًا: 

وزرعيا , جسديةالنقؿ المادة الخموية الموجودة داخؿ نواة الخبليا البشرية في تمثؿ يجوىر ىذه التقنية 
ّرغت مسبقًا مف مادتيا الوراثية. والنتيجة ستكوف جنينًا ميجنًا تحتوي في بويضة حيوانية, بعد أف تكوف قد فُ 

 عد عدة أياـٍ تـ تنمية الجنيف في وسٍط غذائٍي, وبت. ثـ خبليا حيوانية%1, وخبليا بشرية% 99خبلياه عمى 
و وج  يقـو العمماء بإتبلؼ المادة الخموية لمجنيف, مف أجؿ الحصوؿ عمى الخبليا الجذعية التي يمكف أف تُ 

 1إلنتاج العضو المراد في الجسـ البشري.

عبلج  مفمّكف نيائي مف ىذه الخبليا, مما يُ  ال عدداالستنساخ يمكف إعادة إنتاج  فبوساطة
بكمياٍت كبيرٍة, أو استنساخ خمية  اً بشري اً تحوي دم ميجنةٍ  األمراض المستعصية, فيمكف مثبًل استنساخ خميةٍ 

 تحوي ىرموف األنسوليف البلـز لمرضى السكري, وىكذا...

إال أف معارضييا ال يألوف جيدًا في  2ورغـ مطالبة عدٍد كبيٍر مف العمماء بإباحة ىذه التجارب,
 .قانوف, وىذا ما سيتـ بحثو تباعاً مف رجاؿ الديف واألخبلؽ وال المطالبة بتحريميا, وخاصةً 

 الفرع الثاني

 إدخال الخاليا الحيوانية في تجارب االستنساخ البشري حظرة أدل  

تثير  , كونياتجارب االستنساخإدخاؿ المنتجات الحيوانية في إطار مف العمماء فكرة  عددٌ  يرفض
ٍة الحد الذي يمكف أف تبمغو ىذه التجارب, كما أف خمؽ أجنّ  فإلى اآلف ال ُيعرؼالعديد مف المسائؿ األخبلقية, 

 3والحيوانات. ظير بشكٍؿ واضٍح ضبابية الحدود الفاصمة بيف البشرنٍة مف خبليا حيوانية وخبليا بشرية, يُ ميجّ 

                                                           
1

- Scientists want to conduct involve transferring nuclei containing DNA from human cells, such 

as skin cells, into animal eggs that have had almost all of their genetic information removed.  The 

resulting cytoplasmic embryos - known as admixed embryos - are more than 99% human, with a 

small animal component, making up around.1%. The embryo would be grown in the lab for a few 

days, then harvested for stem cells - immature cells that can become many types of tissues. 

Http://BBC NEWS Health, Q&A Hybrid embryos, stm.mht\. Last visited 8\6\2012. 
يساعد العمماء في التغمب عمى  , ألف ذلؾع في استخداـ ىذه التقنية في مجاؿ تجارب االستنساخالتوسّ ببعض العمماء  يطالب - 2

أفضؿ. حيث أف الخبليا  رب ُتعد أقؿ كمفًة, وتحقؽ نتائج عمميةمشكمة نقص البويضات البشرية, باإلضافة إلى أف ىذه التجا
 األعضاء. مما يساىـ في حؿ مشكمة نقص ,الجذعية الناجمة عف ىذه التجارب يمكف توجيييا إلنتاج أعضاٍء بشرية

Lori P. Knowles, Ethics of Research Using Hybrids, Chimeras and Cytoplasmic Hybrids, Stem 

Cell Network, Page 2.  
3
- The use of animal eggs raises new concerns about animal-human hybrids. We have no idea 

where these and later interspecies experiments might lead. Yet the creation of such chimeras, 

even in embryonic form, shows how ready we seem to be to blur further the boundary -biological 

and moral- between human being and animal.  Human Cloning and Human Dignity, P165 
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( استخداـ الخبليا الحيوانية في Keith O'Brienوقد وصؼ الكارديناؿ الكاثوليكي كيث أوبرايف )
  1والحياة بكامميا". ,والكرامة البشرية ,التجارب البشرية بأنو "ىجوـٌ وحشٌي عمى الحقوؽ اإلنسانية

عكاسات كاف لو بعض االنتنساخ, استخداـ المنتجات الحيوانية في تجارب االس ىذا الرفض في
ـ ىذا االستخداـ, وتراوحت ىذه التشريعات تشريعاٍت تنظّ  القانونية, حيث سارعت الكثير مف الدوؿ إلى سفّ 

 ريـ الجزئي المشروط.بيف التجريـ المطمؽ, والتج

حظر قانوف التقنيات المساعدة عمى اإلنجاب إنتاج أي حيواٍف متعدد المادة الوراثية, أو  كندا: ففي
 نةحيوانية. كما حظر القانوف إنتاج أو استخداـ الحيوانات الميجّ  ـأنثى, سواء أكانت بشرية أفي رحـ زرعو 

 2في عمميات التناسؿ, أو أف يتـ زرعيا في رحـ إنساٍف أو حيواف.

نو حظر أي تخميٍؽ لكائٍف ىجيف مطمقًا, إي يختمؼ عف نظيره اإلنكميزي, إذ فموقؼ القانوف الكند
 3منتجات الحيوانية في إطار تجارب االستنساخ العبلجي.وبالتالي منع إدخاؿ ال

لتوصيات المجمس الفدرالي لعمـو الصحة والعمـو الطبيعية  وتخضع المؤسسات البحثية الكندية
والتي تضمف لوائحو التزاـ ىذه المراكز بالحدود  2002و 2000والمعدلة عامي  1998واالجتماعية لعاـ 

 REBs . 4اة الموضوعة مف ىذا المجمس والمسم

 :عمى 2000ت المادة الثالثة مف قانوف االستنساخ البشري الصادر عاـ نصّ  فقد اليابانفي  أما
أو  ,خنقؿ أية مادٍة وراثيٍة مأخوذة مف خمية بشرية, أو حيواٍف ميجٍف, أو حيواٍف ىجيٍف مستنسَ عدـ جواز "

 5في رحـ أنثى بشرية أو حيوانية". احيواٍف متعدد المادة الخموية, ليتـ زرعي
                                                           

1
 - Cardinal Keith O'Brien, leader of the church in Scotland, described this technique  as a 

"monstrous attack on human rights, human dignity and human life". See\ Http://BBC NEWS 

Health, Q&A Hybrid embryos, stm.mht\. Last visited 8\6\2012. 
2

 - It is prohibited to: 

(i) create a chimera, or transplant a chimera into either a human being or a non-human life form; 

(j) create a hybrid for the purpose of reproduction, or transplant a hybrid into either a human 

being or a non-human life form. Canadian Assisted Human Reproduction Act (2004) section 5. 
ُتعد المممكة المتحدة مف أوائؿ الدوؿ التي سمحت بإنتاج أجنٍة ميّجنٍة مف خبليا بشرية وحيوانية, وقامت فعبًل بإعطاء  - 3

عض المؤسسات والمراكز البحثية مف أجؿ القياـ بيذه التجارب, وقّيدت استخداميا في مجاؿ البحث العممي فقط. فقد تراخيص لب
 -بدوف الحصوؿ عمى ترخيص -عمى أنو: "ال يحؽ ألي شخصٍ  2008ؿ عاـ ة البريطاني المعدّ قانوف اإلخصاب واألجنّ  نّص 

 دث جنينًا ميجنًا, أو يستخدـ أو يحفظ جنينًا ميجنًا"أف يمزج أمشاٍج حيوانية مع أمشاٍج بشرية, أو أف يح

Human Fertilization and Embryology Act 2008, 3ZA (4A) (2). 

4
 - Guidelines articulated in the Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research 

Involving Humans, 1998 (with updates of May 2000 and September 2002). 
5 - Article3: No person shall transfer a Human Somatic Cell Nuclear Transfer Embryo, Human-

Animal Hybrid Embryo, Human-Animal Clone Embryo or Human-Animal Chimeric Embryo 

into a human or Animal uterus. (Act No. 146 of 2000). 
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ة في رحـ امرأة, وليس تخميقيا ألغراٍض تصر عمى زرع ىذه األجنّ قومف الواضح أف الحظر ىنا ي
القانوف المذكور عمى عقوبة الحبس مع التشغيؿ لمدة ال تتجاوز  وقد نّص  1أخرى, كالبحث العممي مثبًل.

 2اىما.تأو كم -ألؼ دوالر 93أي ما يعادؿ  -بلييف يف عشر سنوات, أو الغرامة عمى أال تزيد عف عشرة م

دولي, كي نتجنب حدوث أخطاء قد تدفع ثمنيا  كبيرة وتعاوف احتياطاتٍ نختـ بالقوؿ بضرورة اتخاذ 
متكافمة, دوف أف  البشرية جمعاء. فيناؾ عدٌد كبيٌر مف الفيروسات التي تعيش في أجساـ الحيوانات وبصورةٍ 

تسبب الضرر ليا, ولكف نقؿ العضو مف الحيواف إلى جسـ اإلنساف قد يفّعؿ ىذه الفيروسات, كما أف 
 3ب أنواعًا جديدًة مف األوبئة.في حامضو النووي فيسبّ  حدث طفرةً الفيروس قد يُ 

 ما عف رأينا في استخداـ المنتجات الحيوانية في التجارب البشرية فيجب أف نمّيز بيف حالتيف: أ

حٍؿ  عمى الحيوانات, أو إيجاد إذا كاف موضوع التجربة البشرية عبلجيًا ييدؼ إلى تجربة عقاٍر جديدٍ  -
 4لمرٍض مزمٍف, فبل نرى مانعًا مف ذلؾ, شرط استمرار مراقبة نتائج ىذه التجارب.

منتٍج حيواني في ىذه التجارب, أما إذا كانت التجربة خاصًة باالستنساخ البشري, فنرفض استخداـ أي  -
حرصًا عمى أف الجنيف الناتج سيتأثر ال محالة بالسيتوببلزما الحيوانية المحيطة بالنواة الجسدية البشرية, مما 

 يثير شبيات تداخؿ المادة الجينية البشرية مع الحيوانية.

 5 العممية, ىذه التجارب, أسوًة بكؿ التجارب بوجود إشكاالٍت ستصاحب االستنساخأنصار  ويعترؼ
باحة  حظر بعض الممارسات فقط, بؿ يجب  ,حظر كؿ ممارسات االستنساخ ومع ذلؾ يطالبوف بعدـ كؿ وا 

 الممارسات األخرى التي تسمح باالستفادة مف ىذه التجارب.
                                                           

1 - Article 3- (Act No. 146 of 2000). 
2-Article 16:A person who has violated the provisions of Article 3 shall be punished by impris-           

-onment with work for not more than ten years or a fine of not more than ten million yen, (about 

93,000 US $). or both. Act on Regulation of Human Cloning Techniques (Act No. 146 of 2000) 
 Simian),الذي كاف يعيش في فصيمة القرد األخضر في أفريقيا, وكاف اسـ ىذا الفيروس ىو  HIVمثؿ فيروس اإليدز  -3

Immunodeficiency Virus SIV) د مرض شمؿ األطفاؿ, حيث وبسبب استخداـ أنسجة مف ىذا القرد لتحضير مصؿ ض
 .117عبد اليادي مصباح, مرجع سابؽ, ص" مما استتبع نشر اإليدز.  "HIVكانت تستخدـ كبيئة مغذية, تحوؿ الفيروس إلى

يمكف أف تمتد فترة حضانة بعض الفيروسات بعد العدوى بو دوف أف تظير أعراض مرضية عمى اإلنساف نتيجة اإلصابة بو  -4
 . 119لمرجع السابؽ, صا .اً عام 40-30لمدة 

أو  قانونيٍ  مانعٍ  وىو مف مؤيدي استخداـ األجّنة الميّجنة في التجارب, أي( Chris Shawالبروفسور كريس شاو )ال يرى  - 5
في استخداـ المنتجات الحيوانية في مجاؿ االستنساخ. ويتابع قائبًل: "نحف نتفيـ المخاطر التي قد تنجـ عف ىذه  أخبلقي

ائنًا ىجينًا يعتمد عمى معموماٍت قميمٍة مضممة, مفادىا اعتقادىـ بأننا سنخمؽ ك التجارب, ومف يرفض ىذه التجارب فيو ببل شؾّ 
 يا فقط, ولف تتـ والدة أي حيواٍف أبدًا".ننا نتعامؿ مع خبلإجديدًا, وأقوؿ ليـ 

Lori P. Knowles, Ethics of Research Using Hybrids, Chimeras and Cytoplasmic Hybrids, Stem 

Cell Network, Page 2. 
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تتماشى تنظيـ ىذه التجارب ال يكوف إال بوضع تشريعاٍت قانونية خاصة وواضحة, إال أننا نرى أف 
تجاوزاٍت قد يمجأ إلييا البعض لتحقيؽ أغراض ومكاسب شخصية,  رات العممية المتسارعة, وتمنع أيالتطو  مع

لتي مف الدوؿ ا مع الدعوة إلقرار مثؿ ىذه التشريعات في ببلدنا العربية, وبأسرع وقٍت ممكف, أسوة بعدٍد كبيرٍ 
مة لمثؿ ىذا النوع مف التجارب, أو االنضماـ إلى المعاىدات الدولية المنظِ  ,تناولت ىذه الظاىرة بالتنظيـ

 وىذه االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ستكوف مدار بحثنا في المبحث التالي.

 المبحث الرابع

 االستنساخ البشري تجاربالجيود القانونية المبذولة لتنظيم 
بعد تمؾ الضجة اإلعبلمية التي رافقت نبأ اإلعبلف عف ميبلد النعجة "دولمي", وتتابع اإلعبلنات 

د العمماء بتطبيؽ ىذه التقنية عمى البشر, وجدت الييئات خة, وتوع  عف ميبلد الكثير مف الحيوانات المستنسَ 
بقي التي تُ الممزمة ىذه التقنية, ووضع الضوابط القانونية  بمراقبة التشريعية والسمطات القانونية نفسيا ممزمةً 

تنتيؾ مبادئ الكرامة  ىذه التقنية ضمف اإلطار الذي يحقؽ الفائدة المرجوة مف تجاربيا, وحظر أي تجاربٍ 
 البشرية وحقوؽ اإلنساف.

لمحاولة وضع وسعييا  -العامة واإلقميمية –وسنبحث الجيود القانونية التي بذلتيا المنظمات الدولية 
شاممة, توّحد اتجاىات الدوؿ ومواقفيا تجاه ىذه التجارب في المطمب األوؿ. كما سنبحث موقؼ  اتفاقياتٍ 

 في المطمب الثاني. لتنظيـ ىذه التجارب متبناة, واألسس الالتشريعات الوطنية

 المطمب األول
 الجيود المبذولة عمى الصعيد الدولي

اإلقميمية وكذلؾ بعض المنظمات  الخاصة التابعة لؤلمـ المتحدة,ت بعض المنظمات الدولية تبن  
وما , االستنساخ البشري. وفضبًل عف ذلؾ بذلت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تنظيـتيدؼ إلى  اتفاقياتٍ 

 بعقوباتٍ  بحيث تكوف مؤيدةً  ,تمنع االستنساخ البشري دوليةٍ  ي اتفاقيةٍ كبيرة في سبيؿ تبنّ  وداً يج ,زالت تبذؿ
 وؿ لو نفسو أف يحاوؿ استنساخ الكائف البشري. سّ رادعة لكؿ مف تُ 

وسنبحث في ىذا المطمب موقؼ المنظمات الدولية العامة مف االستنساخ البشري, ثـ سنبحث موقؼ 
 منيا فرعًا مستقبًل. ات الدولية اإلقميمية مف التجارب ذاتيا, مخصصيف لكؿالمنظم
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 الفرع األول

 الدولية العامةمات موقف المنظ  

 :United Nations ألمم المتحدةمة امنظ  أواًل: 

لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ييدؼ إلى حظر  بمشروع قرارٍ  2001تقدمت فرنسا وألمانيا عاـ  
ميمتيا دراسة إمكانية وضع  خاصةٍ  االستنساخ البشري. واستنادًا لذلؾ قررت الجمعية العامة تشكيؿ لجنةٍ 

بسبب  ,وفشمت المجنة في الوصوؿ إلى إجماعٍ  تيدؼ إلى حظر االستنساخ البشري لغايات التكاثر. اتفاقيةٍ 
بينما طالب البعض , بمنع االستنساخ التكاثري فقط)فرنسا, ألمانيا, سويسرا, الصيف( مطالبة بعض الدوؿ 

 بينيما إلى أي أساسٍ  ريؽالتفلعدـ استناد  ,بحظر كافة أشكاؿ االستنساخ البشريسبانيا( ا  )أمريكا و اآلخر 
 1عممي.

 2005 عاـ الصادر في 2ي "اإلعبلف العالمي لبلستنساخ البشري"وبقي ىذا الجداؿ دائرًا حتى تـ تبنّ 
عمى  وقد رأى ىذا اإلعبلف النور بناءً  3ممي لتنظيـ ظاىرة االستنساخ البشري.أُ  والذي ُيعد أشمؿ إعبلفٍ 
مساعدة الدوؿ في صياغة . وييدؼ ىذا االعبلف إلى الجمعية العموميةفة مف سة المكمّ توصيات المجنة الساد

 تنّظـ ىذه التقنية. وقد أوصت المجنة بضرورة: أحكاـٍ 

 4ي اإلجراءات الضرورية لحماية قدسية الحياة اإلنسانية بمواجية تطبيقات عمـو الحياة.تبنّ  -1

كونو مخالفًا لمبدأ الكرامة البشرية, ومبادئ دعوة جميع الدوؿ لحظر كافة أشكاؿ االستنساخ البشري,  -2
 5احتراـ حؽ اإلنساف في الحياة.

 :UNESCO ثانيًا: منظمة اليونسكو

في  6اإلعبلف العالمي لمجينـو البشري (أصدرت المنظمة العالمية لمتربية والثقافة والفنوف )اليونسكو
. والذي ييدؼ لتنظيـ األبحاث المتعمقة بتقنيات الطب الحيوي والوراثة, مع بحث كافة 1997عاـ 

                                                           
المكتب الجامعي االستنساخ, الماىية, أنواعو, عممياتو, أحكامو, رأي الديف والعمماء في االستنساخ, محمد أحمد غانـ,  - 1

 .155, ص2009الحديث, مصر, 
2
- United Nations Declaration on Human Cloning. 5 March 2005. 

 . ةف التصويت, منيا سوريعدولة  37دولة, بينما امتنعت  34 وتدولة, وعارض 84 اإلعبلفعمى ىذا  توافق -3
General assembly adopts United Nations Declaration,. Press Release, GA/10333. 

4
-  (a) Member States are called upon to adopt all measures necessary to protect adequately 

human life in the application of life sciences. 
5
- (b) Member States are called upon to prohibit all forms of human cloning inasmuch as they are 

incompatible with human dignity and the protection of human life.  

 
6
- Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. 11 November 1997. 
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اإلشكاليات األخبلقية المصاحبة ليذه التقنيات المستحدثة. وقد عّبرت المنظمة صراحًة عف رفضيا تقنية 
ًا عف "الممارسات التي تنتيؾ االستنساخ البشري التكاثري في المادة الحادية عشرة, واعتبرتو مثااًل واضح

 1الكرامة البشرية".

الذي ييدؼ بالدرجة  2005ثـ أصدرت المنظمة إعبلنيا العاـ لمبيولوجيا وحقوؽ اإلنساف في عاـ 
س احتراـ الكرامة البشرية واحتراـ كرّ البيولوجيا, وتُ ـ مسائؿ نظّ تُ  وضع تشريعاتٍ  فياألولى إلى مساعدة الدوؿ 

 2.العممي وضرورة ممارستو بحرية د اإلعبلف عمى أىمية البحثكّ حقوؽ اإلنساف, كما أ

 :World Health Organization مة الصحة العالميةثالثًا: منظ  

أخبلقية. أما  دعت منظمة الصحة العالمية إلى حظر كؿ األبحاث أو التجارب التي تثير إشكالياتٍ 
عمى موقفيا الرافض  1998خبلؿ سنة  51-50 دت خبلؿ اجتماعيا رقـبالنسبة لبلستنساخ البشري, فقد أكّ 

 اً ممتين ياً ال أخبلق عمبلً مت ذلؾ بكونو "لتنسيؿ الكائنات البشرية, وعمّ  لجعؿ تقنية االستنساخ البشري وسيمةً 
 3لمكرامة اإلنسانية".

" المدير العاـ لممنظمة في بياٍف Heirochy Nakagemaوعّمؽ الدكتور "ىيروشي ناكاجيما 
مف البشر, عمبًل  ألفرادٍ  : "إف المنظمة تعتبر استخداـ االستنساخ إلنتاج نسخٍ 1997-3-11صحفي في 
أخبلقيًا, كما أف فيو انتياكًا لبعض المبادئ األساسية التي تحكـ اإلنجاب عف طريؽ العوف  غير مقبوؿٍ 

". لكنو أوضح أف الطبي, ويدخؿ في ىذا احتراـ كرامة اإلنساف, وحماية أمف المادة الوراثية اإلنسانية
"معارضة االستنساخ البشري يجب أال تؤدي إلى حظر كافة إجراءات وبحوث االستنساخ دوف تمييز, 

ة مف أجؿ التشخيص في إنتاج األجساـ المضادة النقيّ  فاالستنساخ في حقؿ الخمية البشرية ىو إجراٌء معتادٌ 
المتعمؽ  ـ البحث في الطبلتقدّ  كالسرطاف, كما أف االستنساخ في الحيواف يوفر مجاالتٍ  والبحث في أمراضٍ 

 4بتشخيص وعبلج األمراض التي تؤثر عمى البشر".

 

 

 

                                                           
1
- Practices which are contrary to human dignity, such as reproductive cloning of human beings, 

shall not be permitted.  Ibid, Article 11. 
2
- Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. 19 October 2005. 

 ,2005, جامعة الجزائر, اإلسبلميةرشيدة بف عيسى, االستنساخ البشري, نازلة معاصرة, رسالة ماجستير مقدمة لكمية العمـو  -3
 .211ص

, اإلسبلمي, بحث مقدـ إلى الدورة العاشرة لمجمع الفقو واإلحجاـأحمد رجائي الجندي, االستنساخ البشري بيف اإلقداـ  -4
 .15ص .1997
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 الفرع الثاني

 موقف المنظمات الدولية اإلقميمية

 :(Council Of Europeبي )و أواًل: المجمس األور 

بي أوؿ اتفاٍؽ دولي مف نوعو لحظر استنساخ و األور بية عضوًا بالمجمس و دولة أور  19وّقعت 
قدت بمقر , وذلؾ مف خبلؿ مراسـ عُ Oviedoبمعاىدة أوفيدو  ممحؽٍ  1الكائنات البشرية, وذلؾ في بروتوكوؿٍ 
وتوكوؿ عمى أف "أية مداخمة وقد نّصت المادة األولى مف البر  .1998وزارة الخارجية الفرنسية في باريس 

 2أمٌر ممنوع". يآخر حي أو ميت ى وراثيًا لكائفٍ  طابؽٍ حي م خمؽ كائفٍ إلى تيدؼ 

في  2000بي في العاـ و اه االتحاد األور كما أف المادة الثالثة مف ميثاؽ الحقوؽ الجوىرية الذي تبنّ 
لو الحؽ في سبلمتو الجسدية والعقمية, ويجب في نطاؽ الطب  عمى أف "كؿ شخصٍ  نيس بفرنسا, تنّص 
رضاء الشخص المعني الصريح والمستنير وفقًا ألحكاـ القانوف, ومنع  جوىرية, وخاصةً  رٍ واألحياء مراعاة أمو 

 جسـ اإلنساف مصدرًا لمربح, ومنعُ  عدّ  الممارسات المتعمقة بتحسيف الجنس, وخاصًة انتقاء األشخاص, ومنعُ 
 3االستنساخ التكاثري لمكائنات البشرية".

عف موقفو المعارض ألي شكٍؿ مف أشكاؿ استنساخ  ر البرلماف األوروبيفضبًل عف ذلؾ فقد عبّ 
ى ىذا البرلماف قرارًا طمب فيو مف الدوؿ األعضاء تبنّ   11/3/1997الكائنات البشرية في مناسباٍت عدة. ففي 

قة, دوف تمييز بالنسبة لمطريقة المطب   ,منع استنساخ الكائنات البشرية في مختمؼ مراحؿ تكوينيا وتطورىا
 ؾ المنع مؤيدًا بعقوباٍت جزائيٍة رادعة. عمى أف يكوف ذل

بأف استنساخ الكائنات البشرية  تماماً مقتنٌع "بي في قراره المشار إليو أنو و وقد أكد البرلماف األور 
سواًء لغاياٍت بحثية أو لغاياٍت أخرى, ال يمكف في ظرٍؼ مف الظروؼ أف يسمح بو مجتمع إنساني أيًا كاف, 

سيمًة لمحقوؽ األساسية لئلنساف, وىو يعارض مبدأ المساواة بيف الناس ألنو يسمح وذلؾ ألنو يشكؿ مخالفًة ج
 4. "بانتقاء الجنس, وكذلؾ فإنو يشكؿ خرقًا لكرامة الكائف البشري

 

                                                           
1
- Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the 

Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of 

Cloning Human Beings. Paris, 12.I.1998.  

 
2
- Article 1: Any intervention seeking to create a human being genetically identical to another 

human being, whether living or dead, is prohibited. 
 .59فواز صالح, االستنساخ البشري والقانوف, مرجع سابؽ, ص -3
 .84سابؽ, صالمرجع لا - 4
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در في وقد أكد البرلماف األوروبي موقفو الرافض مف االستنساخ البشري في قراٍر آخر صا  
ف كؿ شخٍص لو الحؽ في ىويتو الوراثية الخاصة بو، ويترتب عمى ذلؾ "إوالذي جاء فيو:  15/1/1998

بي في قراره الجديد الدوؿ األعضاء إلى اتخاذ التدابير و دعا البرلماف األور . و "منع استنساخ الكائنات البشرية
 مؤيد نداءه بفرض حظٍر عالميٍ  د فيو أيضاً الكفيمة بمنع البحوث المتعمقة باستنساخ الكائف البشري. وأكّ 

بجزاءاٍت قانونيٍة لبلستنساخ البشري. ومنع البرلماف األوروبي في ىذا القرار استخداـ أي مصدٍر مالي تابع 
 1لصالح برامج بحوث تتعمؽ باالستنساخ البشري. مباشر أو غير مباشر بية بشكؿٍ و لممجموعة األور 

 : Islamic Organization for Medical Science ثانيًا: المنظمة اإلسالمية لمعموم الطبية

اقًة لبحث التقنيات الطبية المستحدثة, ومنيا تقنية كانت المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية سبّ 
مف احتماؿ حدوث  1983االستنساخ البشري. فقد حّذرت المنظمة في ندوة "اإلنجاب في ظؿ اإلسبلـ" في 

 ع في إبداء الحكـ الشرعي في قضية االستنساخ البشري. استنساخ اإلنساف, ورأت عدـ التسرّ 

 كؿ منيما:حكمًا مستقبًل ل االستنساخ إلى نوعيف, وأصدرت متوحسنًا فعمت المنظمة حيف قسّ 

بة إلنتاج توائـ. واعتبرت أف ىذه ة(: وىو عممية شطر صناعي لمبويضة المخصّ ر األجنّ االستتآـ )شطْ  -1
 النفع والضرر في حوزة المستقبؿ. تيدأ, ولكف تقويميا مف ناحيمف حيث المب التقنية سميمةٌ 

ز التطبيؽ, مف أبرزىا إف دخمت حيّ  نقؿ النواة: رأت المنظمة أف ىذه التقنية تكتنفيا محاذير فادحةٌ  -2
سخو(, وكذلؾ خمخمة الييكؿ زه مف بيف طائفة مف أشباىو )نُ يالعدواف عمى ذاتية الفرد وخصوصيتو, وتمي

بتحريـ كؿ "بلت األرحاـ. وقد أوصت المنظمة المستقر, والعصؼ بأسس القرابات واألنساب وصِ  االجتماعي
أكاف رحمًا أـ بويضًة أـ حيوانًا منويًا أـ  عمى العبلقة الزوجية, سواءً  ثالثٌ  ـ فييا طرؼٌ قحَ الحاالت التي يُ 
منزوعة النواة.  لبويضةٍ  جسديةٍ  تقنية نقؿ نواةٍ  بوساطةمنعت االستنساخ البشري . و "لبلستنساخ خميًة جسديةً 

 2جية الجواز أو المنع. إلى عرض لبياف حكميا الشرعي استثنائية تُ  فإف ظيرت في المستقبؿ حاالتٌ 

تجارب ل الناظمةرة عف المنظمات الدولية ـ نبلحظ أف أغمب القرارات الصادمف خبلؿ ما تقدّ 
الييئات  قراراتفمعظـ عمى الدوؿ,  ممزمةٍ  أية قوةٍ ليا  تاالستئناس, وليسعمى سبيؿ االستنساخ البشري, ىي 

عة الحرية في صياغة ترؾ لمدوؿ الموقّ , وتبإيراد األىداؼ العامة المصاحبة لؤلبحاث بشكٍؿ عاـ الدولية تكتفي
 لي.األحكاـ الداخمية لقوانينيا, وىذه األحكاـ الخاصة بالدوؿ ستكوف مدار بحثنا في المطمب التا

 

 
                                                           

 .84سابؽ, صالمرجع ال -1
 .2011\8\17تاريخ الدخوؿ إلى الموقع   www.islamset.comموقع المنظمة االسبلمية لمعمـو الطبية,  -2

http://www.islamset.comموقع/
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 المطمب الثاني

 الجيود المبذولة عمى الصعيد الوطني
انعكست خبلفات الدوؿ حوؿ نطاؽ تجريـ تجارب االستنساخ في المنظمات العامة واإلقميمية عمى 
التشريعات الوطنية ليذه الدوؿ, فمنيا مف حظر االستنساخ البشري بنوعيو, ومنيا مف حظر االستنساخ 

تجاه ىذه  صدر أي موقؼٍ مف الدوؿ تقؼ عمى الحياد, لـ تُ  تزاؿ ىناؾ طائفةٌ التكاثري دوف العبلجي, وما 
 :التاليةالثبلثة وف مدار بحثنا في الفروع التجارب الخطيرة, وىذه المواقؼ ستك

 الفرع األول

 الدول المؤيدة لتجارب االستنساخ البشري

يجدر التنويو أف التأييد يقتصر قبؿ البدء بتوضيح مواقؼ الدوؿ المؤيدة لتجارب االستنساخ البشري, 
  .تسمح بإجراء تجارب االستنساخ ألغراض التكاثر عمى الجانب العبلجي فقط, وال توجد أية دولةٍ 

 اليابان: 

صدر القانوف المنّظـ لتقنيات االستنساخ البشري والتقنيات المشابية لو في تشريف األوؿ عاـ 
 2001.1في حزيراف  التنفيذز , ودخؿ حيّ 2000

 يؤدي لزرع جنيفٍ  مستنَسخ. وحظرت كؿ فعؿٍ  وقد حظر القانوف في المادة الثالثة "والدة أي طفؿٍ 
والعقوبة عمى ىذا الخرؽ ىي الحبس مدة ال  2االستنساخ في رحـ أنثى بشرية أو حيوانية". بوساطةمخّمؽ 

ا, وفؽ المادة السادسة ىمتاألؼ دوالر( أو كم 93مبلييف يف ) 10غرامة ال تتجاوز السنوات, و  10تزيد عف 
 3عشرة مف القانوف المذكور.

ة, إصدار لوائح تنّظـ األبحاث عمى األجنّ بوقد فّوض القانوف في المادة الرابعة منو الوزير المختص 
التمقيح  ة الفائضة مف عممياتث عمى األجنّ , والتي ُسمح بموجبيا باألبحا2001وصدرت الموائح في 

  4يومًا. 14ىا عف الصناعي. والتي ال يزيد عمر 

                                                           
1
- Act on Regulation of Human Cloning Techniques (Act No. 146 of 2000). 

2
- Article3: No person shall transfer a Human Somatic Cell Nuclear. Transfer Embryo, Human-

Animal Hybrid Embryo, Human-Animal Clone Embryo or Human-Animal Chimeric Embryo 

into a human or animal uterus. 
3
- Article 16: A person who has violated the provisions of Article 3 shall be punished by 

Imprisonment with work for not more than ten years or a fine of not more than ten million yen, or 

both. 
4
-  Ibid, Article 4. 
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قّدمت لجنة األخبلقيات الحيوية التابعة لمجمس العمـو والتكنولوجيا تقريرًا يقضي  2004وفي عاـ 
 لتتماشى معة المستنَسخة. ويجري اآلف تعديؿ ىذه الموائح ة, ومنيا األجنّ بالسماح باألبحاث عمى األجنّ 
 1إباحة االستنساخ العبلجي. مفعمى موقؼ القانوف الياباني  التطورات المتبلحقة, مما يدؿّ 

 : المممكة المتحدة

االستنساخ  تجاربلتنظيـ  اً خاص اً كانت مف أوائؿ الدوؿ التي أفردت قانون المممكة المتحدةرغـ أف 
 ألغى قانوف االستنساخ البشري 2008ة الصادر عاـ . إال أف قانوف اإلخصاب واألجنّ 2001عاـ  2البشري

 3بالكامؿ, وأصبحت نصوص القانوف الجديد ىي الناظمة لتجارب االستنساخ البشري.

مف  خاصةً  ,ةجنّ األميزي سمح بتخميؽ كنع اإلاـ ىذا القانوف نرى أف المشرّ ومف خبلؿ استقراء أحك
تقنية نقؿ النواة, وىو ما يسمى  بوساطةأو  ,التمقيح الصناعي بوساطةتـ ذلؾ  أجؿ األبحاث, سواءً 

تبدأ مف لحظة  4يومًا عمى تخميقيا. 14"االستنساخ العبلجي", شرط أف يتـ إجراء األبحاث عمييا قبؿ مرور
 6,كما اشترط القانوف الحصوؿ عمى ترخيص لتخميؽ أو حفظ أو استعماؿ أي جنيف 5ف الجنيف.بداية تكوّ 
 7ىما.تاسنتيف, أو الغرامة أو كملاحبس حتى عاقب بالليذا النص يُ  وأي خرؽٍ 

االنتقادات التي انيالت عميو لسماحو باستنساخ  ؼ مجمس الموردات البريطاني مف كـّ ولكي يخفّ 
ة التابعة لو توصيًة تقضي بأنو "في مجاؿ بشرية, فقد أصدرت الييئة الوطنية لئلخصاب واألجنّ  ةً أجنّ 

فائضة لتحقيؽ  ةٍ ر الحصوؿ عمى أجنّ حاالٍت استثنائية, وتعذ  األبحاث ال يجب استنساخ األجنة إال في ظؿ 
 8ذلؾ الغرض". 

بتقنية االستنساخ, شرط عدـ زرعيا في رحـ  تسمح بعض الواليات بخمؽ أجنةٍ  9بع  الواليات األمريكية:
  ".Clone And Kill استنسخ واقتؿ"ؽ عمى ىذه العممية مطامرأة, أي لغرض األبحاث فقط, ويُ 

                                                           
1

 -  Bioethics legislation in selected countries, Global Legal Research Center, The Library of 

Congress, 2012, P27. 
2

 - The Human Reproductive Cloning Act 2001 (c. 23). 
3
- Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (c. 22) which amended Human Fertilisation and 

Embryology Act 1990, c. 37. 
4
- For the purposes of subsection (3)(a), the primitive streak is to be taken to have appeared in an 

embryo not later than the end of the period of 14 days. Ibid, Sec 3, §4. 
5
- Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (c. 22) Sec 3. 

6
- No person shall: (a) bring about the creation of an embryo, or (b) keep or use an embryo, 

except in pursuance of a license. Human Fertilisation and Embryology Act 1990, Sec 3, § 1. 
7
- Ibid,§ 41.   

8
- Bioethics legislation in selected countries, Global Legal Research Center, The Library of 

Congress, 2012, P16. 
واليات ىي: كاليفورنيا, إيمينوي, كونيكتيكت, أيوا, ميريبلند, ماساشوستس, ميسوري, مونتانا,  10يبمغ عدد ىذه الواليات  - 9

 نيوجيرسي, رود آيبلند.
Human Cloning Laws, 50 States Survey, Bioethics Defense Fund, 2011, P2 
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 الثانيالفرع 

 الدول المعارضة لتجارب االستنساخ البشري

 كانت ألغراضٍ  ىذه الطائفة مف الدوؿ بحظر تجارب االستنساخ البشري بالمطمؽ, سواءً طالبت 
عمى التجريـ ضمف نصوٍص دستورية كما ىو حاؿ  تعبلجية أو تكاثرية, حتى أف بعض ىذه الدوؿ نصّ 

مف أشكاؿ االستنساخ, أو أي  أي شكؿٍ "أف  119حيف اعتبر في المادة  1999ع السويسري في دستورالمشرّ 
 1."ممنوعأمٌر المخزوف الوراثي لئلنساف أو الجنيف ىو  يمّس  تدخؿٍ 

 فرنسا:

ـ أحكاـ االستنساخ البشري, إال أف وجود بعض نظّ مستقؿ يُ  رغـ أنو ال يوجد في فرنسا قانوفٌ  
والموجودة في قوانيف الصحة العامة والقانوف المدني, مع مؤيدات  النصوص القانونية الناظمة ليذه التقنية,

ع الفرنسي الواضح تجاه االستنساخ البشري بنوعيو, المشرّ  موقؼعف  واضحةً  قانوف العقوبات, تعطي فكرةً 
 وىو الحظر.

لعاـ  654-653والذي عّدؿ القانونيف  2004لعاـ  800فقد صدر قانوف األخبلقيات الحيوية  رقـ
مف القانوف المدني التي نّصت عمى "منع كؿ  16منو فقرة رابعة لممادة  25, وأضاؼ بموجب المادة 1994
 2آخر حي أو ميت". مطابؽ وراثيًا لشخصٍ  مف شأنيا أف تؤدي إلى والدة طفؿٍ  مداخمةٍ 

, والتي حظرت 2000لعاـ  كما وردت بعض النصوص في قانوف الصحة العامة الفرنسي
تخميؽ  ياذات كما منعت الفقرة الثانية مف المادة 3.(L 2151-4ري العبلجي, كما في المادة )االستنساخ البش

قانوف العقوبات  وقد نّص  4تقنية االستنساخ البشري الستخدامو في األبحاث. بوساطة تخميؽ أي جنيفٍ 
باألشغاؿ مف القانوف المدني  4-16عمى مؤيدات جزائية عمى خرؽ المادة  2-214الفرنسي في المادة 
  5مميوف يورو. 7,5سنة, وبالغرامة  30الشاقة المؤقتة حتى 

                                                           
1
- National Legislation Concerning Human Reproductive and Therapeutic Cloning, UNESCO 

Division of the Ethics of Science and Technology (Paris, April 2004), P14. 
2
- Article 16- 4: 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. Code Civil. 
3
- Article L2151-4: Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à 

à des fins thérapeutiques. Code de La Sante Publique. 
4
- Article L2151-2: La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon 

humain à des fins de recherche est interdite. Code de La Sante Publique. 
5
- Article 214-2 Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant 

génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de 

réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d'amende. Code Pénal. 
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ج لبلستنساخ روّ ألؼ يورو لكؿ مف يُ  45والغرامة  ,سنوات 3بالحبس  2-1-511كما عاقبت المادة 
 1ع عميو.تشجّ  البشري, أو يقـو بإعبلناتٍ 

ألؼ يورو كؿ شخص  150وبالغرامة  ,سنوات 10بالحبس وقد أحسف المشرع الفرنسي حيف عاقب 
 2.آخر حي أو ميت مطابؽ وراثيًا لشخصٍ  يقدـ لمباحثيف خبليا أو أنسجة لمحصوؿ عمى طفؿٍ 

 ألمانيا: 

, وحظر في الفصؿ 1990كانوف األوؿ  19ع األلماني قانوف حماية الجنيف في أصدر المشرّ 
 -حي أو ميت –أو شخص آخر  صناعي مطابؽ وراثيًا لجنيفٍ  بتخميؽ جنيفٍ  منو قياـ أي شخصٍ  3السادس

كؿ مف يحاوؿ أف يزرع  ذاتيا العقوبةبسنوات والغرامة. كما عاقب  5وعاقب عمى ىذا الفعؿ بالحبس حتى 
 في رحـ امرأة. كما عاقب عمى الشروع أيضًا. اً مستنَسخ اً جنين

تحقيؽ الحمؿ لدى إلى تيدؼ  تجاربٍ  وبذلؾ منع القانوف األلماني االستنساخ التكاثري بحظر أي
امرأة انطبلقًا مف خبليا مستنَسخة, كما أنو منع االستنساخ العبلجي, حيف منع إجراء أبحاث االستنساخ 

 4ة البشرية.العبلجي عمى األجنّ 

عف ركب الدوؿ المتقدمة في مجاؿ التكنولوجيا  الدولةؼ ومنعًا مف أف يؤدي ىذا الحظر إلى تخمّ 
والذي سمح باستيراد   2002Stammzellgesetz ع األلماني قانوف الخبليا الجذعيةالحيوية, أصدر المشرّ 

الخبليا الجذعية مف الخارج, إلجراء التجارب عمييا, شرط أف يكوف استقطاعيا قد تـ ألغراض التناسؿ, وأف 
سمح ليُ  2008نيساف  11دت ىذه المدة بموجب تعديؿ دّ , ثـ مُ 2002زيراف يتـ ىذا االستقطاع قبؿ ح

 2007.5أيار 1باالستيراد, شرط االقتطاع قبؿ 

                                                           
1
-Article 511-1-2: Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le 

mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif. Code Pénal. 
 .81مرجع سابؽ, صالقانوف واالستنساخ البشري, فواز صالح,  - 2

3
-  German National Ethics Council, Nationaler Etihikhat, Berlin. 2004, page 28. 

مف عمميات التمقيح الصناعي في ألمانيا, ألف القانوف المنظـ ليذه التقنية  فائضةٌ  كوف ىناؾ أجنةٌ تمف شبو المستحيؿ أف  -4
سبلمية, مما ية واإلفقط, وأف يتـ زرعيا كميا في الرحـ, ونتمنى لو ُيطبؽ ىذا األمر في دولنا العرب يشترط تمقيح ثبلث بويضاتٍ 

 ة. يجنبنا المحاذير الدينية واألخبلقية المصاحبة لمتصرؼ في األجنة الفائض
Bioethics legislation in selected countries, Global Legal Research Center, The Library of 

Congress, 2012, P19. 
بكافة التطورات الحاصمة  مباشرةٍ  بقاء العمماء األلماف عمى صمةٍ  يمف الخارج ىالخبليا الجذعية السماح باستيراد  فيالعمة  -5

حماية العمماء األلماف مف المحاكـ الدولية, ونفي لفي ىذا المجاؿ, أما سبب تحديد وقت زمني يجب أف يتـ االستقطاع قبمو ىو 
 و ليـ. وجّ تيمة التشجيع عمى االستقطاع التي قد تُ 

Gesetz zum Schutz von Embryonen [ESchG] [Embryo Protection Act], Dec. 13, 1990, BGBL. I 

at 2746, as last amended by Gesetz, Nov. 21, 2011. 
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  1بع  الواليات األمريكية:

 ةٍ حظرت بعض الواليات األمريكية االستنساخ البشري بنوعيو, التكاثري والعبلجي, ومنعت خمؽ أجنّ 
ىذه التقنية ألي غرض, كما حظرت بعض الواليات استخداـ الماؿ الحكومي في تمويؿ أبحاث  بوساطة

 2.االستنساخ البشري

أوؿ دولٍة عربيٍة منعت االستنساخ البشري بنٍص قانوني  تونس أما في نطاؽ الدوؿ العربية فتعدّ 
والمتعمؽ بالطب اإلنجابي  7/8/2001/ تاريخ 93صريح, إذ يمنع الفصؿ الثاني مف القانوف التونسي رقـ /

ٍة بشريٍة المجوء إلى تقانات االستنساخ, ويحظر الفصؿ التاسع مف القانوف المذكور الحصوؿ عمى أجنّ 
 أو بتقاناٍت أخرى ألغراض البحث العممي.  ,األنبوب بوساطة

 بوساطة/ مف القانوف نفسو إلى أنو ال يجوز الحصوؿ عمى جنيٍف بشرٍي 13وذىب الفصؿ /
/ مف 31وطبقًا لغاياتو, ويعاقب الفصؿ / ,ال في إطار الطب اإلنجابيإأو عف طريؽ تقاناٍت أخرى  ,وباألنب

وبخطية )غرامة(  ,سنوات شار إلييا أعبله بالسجف لمدة خمسالموف عمى مخالفة أحكاـ الفصوؿ ىذا القان
 3أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط.  ,قدرىا عشرة آالؼ دينارٍ 

 ,ع التونسي قد تساىؿ كثيرًا مع مرتكبي جريمة االستنساخ البشريالذي اعتقد أف المشرّ وننضـ لمرأي 
 4حيث يمكف معاقبتيـ فقط بالغرامة. 

 

 

 

 

                                                           
واليات ىي: أريزونا, أركنساس, إنديانا, ميتشيغاف, شماؿ داكوتا,  8بمغ عدد الواليات التي حظرت نوعي االستنساخ البشري  - 1

 جنوب داكوتا, أوكبلىوما, فيرجينيا.
2
-  Human Cloning Laws, 50 States Survey, Bioethics Defense Fund, 2011, P2 

 .66فواز صالح, االستنساخ البشري والقانوف, مرجع سابؽ, ص - 3
والذي حظر في  2008-10لقانوف المسؤولية الطبية الصادر في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقـ نوجيو  نفسو النقدو  -4

عمميات استنساخ الكائنات البشرية, كما حظر إجراء األبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائف إجراء  1-10المادة 
درىـ وال  200,000بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف وال تزيد عف خمس سنوات, وبغرامة ال تقؿ عف 28بشري. وعاقب في المادة 

كانوف  30لؼ ىذا الحظر. مركز اإلمارات لمدراسات واإلعبلـ, درىـ أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يخا 500,000تزيد عف
 .2008األوؿ 
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 الفرع الثالث

 قفًا صريحًا من االستنساخ البشريمو  التي لم تتبن  الدول 

لـ تجد قوانيف تنظيـ تجارب االستنساخ البشري الطريؽ إلى أغمب التشريعات العربية, وربما مرّد ىذا  
ع في االستجابة إلى المعطيات المعاصرة, أو اطمئناف أصحاب القرار لعدـ ضرورة ىذه المشرّ  بطءىو األمر 

لضعؼ التقنيات العممية, ونقص األجيزة  وذلؾالتشريعات أصبًل, نظرًا لعدـ احتماؿ قياـ التجارب في ببلدنا, 
إال أننا نخالؼ  ., فضبًل عف عدـ وجود كادر طبي مختص وقادر عمى إجراء ىذا النوع مف التجاربالمطموبة

سبلمية توّجو العمماء إلى ببلدنا العربية واإلىذه النظرة لتجارب االستنساخ البشري, ونؤكد عمى إمكانية 
 ونية, وخوفًا مف المبلحقة القانونية في ببلدىـ.مستغميف غياب الضوابط القان

, اخ البشريقانوني يحظر تجارب االستنس أي نص   ياال يوجد فيمف الدوؿ العربية التي  وُتعد سورية
أفرد بعضيا  حيثوحتى العربية منيا,  ,مف الدوؿ بعددٍ  ه أسوةً ع مؤلنأمؿ مف المشرّ  تشريعيٌ  وىذا فراغٌ 

كافة اإلجراءات التي  اتخاذووضع اإلطار الصحيح ليا, مع  التجاربصوصًا خاصة بيدؼ تنظيـ ىذه ن
 تسمح باالستفادة مف نتائج ىذه التجارب مف أجؿ معالجة األمراض الوراثية والمستعصية.

ستنساخ تجارب االمواد قانونية في النسيج القانوني السوري تسمح بحظر  وجود حوؿالتساؤؿ  ويدور
استقراء بعض اإلشارات مف نصوص الدستور السوري, ونصوص قانوف األحواؿ و إباحتيا, ويمكف أ

  ع السوري مف ىذه التجارب.عف موقؼ المشرّ  مبدئيةً  الشخصية, لتعطينا نظرةً 

الستنساخ البشري في عمميات ا التي تخّص  لممسائؿضح موقؼ الدستور السوري بالنسبة يتّ و 
 بالحؽ في الصحة. :يتعمؽ بتداعيات االستنساخ البشري عمى مستوى األسرة, والثاني :األوؿ ,جانبيف

العديد مف النصوص التي تتناوؿ  2012فقد أورد الدستور السوري الجديد لعاـ األسرة  وفيما يخّص 
األسرة ىي نواة في فقرتيا األولى عمى أف: " 20ت المادة حقوؽ المواطف ومنيا حقوؽ األسرة, إذ نصّ 

عمى أف ذاتيا ت الفقرة الثانية مف المادة ويحافظ القانوف عمى كيانيا ويقوي أواصرىا". كما نصّ  ,لمجتمعا
الدولة "تحمي الزواج وتشجع عميو, وتحمي األمومة والطفولة, وترعى النشء والشباب, وتوفر ليـ الظروؼ 

"تحمي الدولة صحة المواطنيف, وتوفر أف مف الدستور عمى  22المادة  كما تنّص  المناسبة لتنمية ممكاتيـ".
 ليـ وسائؿ الوقاية والمعالجة والتداوي".

ال تنادي بالحظر يي فتجارب االستنساخ البشري,  لتنظيـإال أننا نرى أف ىذه النصوص ال تكفي 
وال , ساسية لممجتمع, خاصًة أف المستنَسخ  قد ال يممؾ والدًا أبداً ؤلسرة التي ُتعد البنية األل ابحجة تيديدى

 مف وسائؿ المعالجة والتداوي. تنادي باإلباحة باعتبار االستنساخ البشري
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مت أحكامو الزواج والبنوة ظّ فقد نَ  1959لعاـ  59رقـ أما النسبة لقانوف األحواؿ الشخصية السوري 
 وىو ,كما يعترؼ بنوٍع واحٍد مف األبوة 1والنسب, فالقانوف المذكور يعتبر الزواج ىو الوسيمة الوحيدة لئلنجاب,

ولد كؿ زوجة في النكاح "مف قانوف األحواؿ الشخصية السوري أف  129ت المادة األبوة الشرعية, فقد نصّ 
أف ال  -أف يمضي عمى عقد الزواج أقؿ مدة الحمؿ. ب -نسب إلى زوجيا بالشرطيف التالييف: أالصحيح يُ 

 ."رٍة محسوسةٍ يثبت عدـ التبلقي بيف الزوجيف بصو 

دمر العبلقات الرحمية, يُ و وييدد نظاـ الزواج,  ,األسرة وأيضًا نرى أف االستنساخ البشري الذي يمّس 
تجارب قد ال تشممو مواد قانوف األحواؿ الشخصية, ألف ة عمى إثبات نسب المولود إلى والديو, المبنيّ 

 .عدـ تطبيؽ كؿ ىذه النصوص مجتمعةً مما يعني  ,العبلقة الزوجيةخارج إطار قد تحدث االستنساخ البشري 

, مف خبلؿ إصدار قانوٍف ىذا الفراغ التشريعي مؿءع السوري إلى ما ذكر نأمؿ مف المشرّ استنادًا 
لـ  كونوخاٍص ومستقٍؿ ينظـ تجارب االستنساخ البشري, وعدـ االكتفاء باتخاذ موقٍؼ سمبٍي مما يجري حولو, 

العقـ, ليذا وخاصة تمؾ المتصمة بمشاكؿ  ,الطبيةيعد خافيًا عمى أحد إمكانية استغبلؿ بعض المؤسسات 
بحاثيا وتجاربيا, مستغمًة حاجة الزوجيف لئلنجاب وبشتى الطرؽ, مما أنيا مف القياـ بالفراغ التشريعي مما يمكّ 

مستغميف غياب الضوابط  ,خ البشريتحويؿ ببلدنا إلى حقؿ تجارب تجري فيو تجارب االستنسابيسمح 
 ـ ىذه األبحاث. قانونية التي تنظّ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

نشاء إغايتو  ,لو شرعاً  تحؿّ  ,ت المادة األولى مف قانوف األحواؿ الشخصية السوري عمى أف: "الزواج عقٌد بيف رجؿ وامرأةنصّ  -1
 رابطة لمحياة المشتركة والنسؿ".
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 خالصة الفصل األول

حيف أىـ المبررات موضّ  الرأي المنادي بتطبيؽ تجارب االستنساخ عمى البشر, -فيما سبؽ-بحثنا 
عدـ مخالفتيا لمبادئ حرمة جسـ اإلنساف وكرامتو,  لييا إلباحة ىذه التجارب, وخاصةً إالتي تـ االستناد 

عمى اإلمكانات الطبية اليائمة  رّكزناغياب النص الديني الصريح الذي يحظر ىذه التجارب, كما الحظنا و 
 .تي تنطوي عمييا مثؿ ىذه التجاربال

مف ىذه التجارب, فاشترط  المثمىوقد وضع الرأي المؤيد مجموعة مف الضوابط لضماف االستفادة 
الطبية,  لمتجاربالحصوؿ عمى الرضاء قبؿ البدء بالتجارب, ثـ بضرورة انسجاـ تجاربو مع الشروط العامة 

مف  دت لعددٍ قائمة, ىذه الضوابط ميّ  زوجيةٍ  كما منع حدوث االستنساخ البشري التكاثري إال في ظؿ عبلقةٍ 
شر, فحظر استخداـ أي تجارب ضمف إطار الجنس الواحد, كما تطبيقيا عمى الببسموح مالاالستثناءات غير 

تحسيف إلى تيدؼ  تجربةٍ  ةحيوانية في التجارب, كما منع أي عمى عدـ جواز استخداـ أي منتجاتٍ  نّص 
 مميزة. وراثيةٍ  بمواصفاتٍ  والدة طفؿٍ إلى النسؿ, وترمي 

بيف دوٍؿ طالبت بالسماح كما بحثنا مواقؼ مختمؼ الدوؿ تجاه ىذه التقنية, والتي انقسمت  
ر بيا, وبيف دوؿ رفضت ىذه التجارب بشّ باالستنساخ البشري العبلجي نظرًا لئلمكانات الطبية اليامة التي تُ 

خضعاف لئلجراءات ذاتيا, ر إمكانية الفصؿ بينيما, كونيما تسواًء أكانت لمغاية العبلجية أو التكاثرية, لتعذ
ر ما ستسفر عنو تجارب العمماء ؼ تجاه ىذه التقنية, بانتظاأي موق تتبف   ه الدوؿ تبقى الدوؿ التي لـوبيف ىذ

 في ىذا المجاؿ.

تجارب االستنساخ البشري, إال أف الرأي المعارض لبلستنساخ البشري يرفض مبررات إباحة 
غير واقعية وموجودة في أذىاف أصحابيا فقط, كما أف الضوابط الموضوعة ىي  واىيةٍ  ىا مجرد حججٍ ويعتبر 
بتوسيع استثناءات الحظر, لتشمؿ كؿ  المعارضوف لبلستنساخ البشري ال يمكف مراقبتيا, ويطالب ىشةٌ  قيودٌ 
والمبادئ  ,ةوالتعاليـ الديني ,انتياكيا كؿ المفاىيـ األخبلقيةجارب االستنساخ البشري. مستنديف في ذلؾ إلى ت

 القانونية السائدة في المجتمع, وىذا ما سنقـو ببحثو في الفصؿ الثاني.
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 الفصل الثاني
 تجريم االستنساخ البشري

يرى الكثيروف أف تجارب االستنساخ البشري تنتيؾ أبسط المبادئ المستقرة في المجتمع, سواًء تمؾ  
 أو القوانيف الوضعية. ,أو األحكاـ الدينية ,تيا القواعد األخبلقيةالتي أقرّ 

 

لطبية التي استند إلييا معارضو االستنساخ البشري المبررات األخبلقية والدينية وا ورغـ كثرة  
اذير التي يا في قالٍب قانوني متجانس يبمور المحلممطالبة بتجريمو, إال أف كؿ ىذه المبررات يمكف صبّ 

 1بدييا معارضو ىذه التجارب.مخاوؼ التي يُ ال حويوضّ ُتصاحب ىذه التجارب, 
االستنساخ البشري بالقواعد القانونية, بدءًا بالقواعد األسمى وىي القواعد لذا سنقتصر عمى مساس 

كالقواعد الناظمة لمحقوؽ الفردية, مكانو داخؿ المجتمع, الدستورية, مرورًا بالقواعد األكثر صمًة بحياة الفرد و 
حقوؽ وحريات التي تكفؿ  القواعدَ  باعتبارىاالقانوف الجزائي,  وصواًل إلى قواعدوأىـ القواعد االجتماعية, 

شاعة الفوضى واالضطراب في المجتمعمختتميف ب, األفراد  .دور ىذه التجارب في زيادة نسبة الجرائـ, وا 
 

 المبحث األول
 البشري لمقواعد الدستوريةخرق االستنساخ 

تشريعية لظاىرٍة ما, ىو احتراميا لمبدأ دستورية القوانيف,  إف التحدي األوؿ الذي تواجيو أية محاولةٍ 
تنظيـ االستنساخ البشري. إال أف الخصوصية التي يتمتع بيا إلى ذا األمر عمى المحاوالت اليادفة وينطبؽ ى

 , جعمت أية محاولةٍ ت التي قد تثيرىا تجاربو عمى كافة األصعدةالمشكبل مف خبلؿ كـّ االستنساخ البشري, 
  تثير شبية التعارض مع أحكاـ الدستور.تشريعي ليا  لوضع إطارٍ 

 

خة, يتـ قتميا فيؿ تخالؼ تجارب االستنساخ البشري مبدأ الكرامة البشرية بخمؽ مواليد مستنسَ 
حظر ىذه التجارب قيدًا عمى حرية البحث العممي؟  وىؿ ُيعدّ  الستخداـ خبلياىا في معالجة مرضى آخريف؟

 ما تشاء مف القوانيف استجابًة لمتطمبات المصمحة العامة وحماية المجتمع؟ أـ أف مف حؽ الدولة سفّ 
 

أف  أـإلباحة ىذه التجارب؟ مظمة الدستورية ف اعتبار حرية الشخص في التناسؿ بمثابة اليمكوىؿ 
مبدأ الخصوصية مف ىذه التجارب, ُتعد انتياكًا صريحًا ل تحصيمياالمعمومات الشخصية الوراثية التي يمكف 

المبحث ىذا ىذه األسئمة ستكوف مدار بحثنا في  نفسو بقوة عمى دساتير دوؿ العالـ؟الجينية, الذي بدأ يفرض 
 منيا مطمبًا مستقبًل. مخصصيف لكؿ

 

                                                           
أثناء بحث خرؽ االستنساخ لقاعدة  الوقوؼ عندىات الدينية والطبية واألخبلقية, بؿ تـ ىذا ال يعني عدـ بحثنا ليذه المبررا - 1

 الزوجية, وحقوؽ النسب, والحقوؽ الطبية لممولود النسخة, كما سيمر معنا فيما بعد.
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 المطمب األول
 البشري ومبدأ احترام الكرامة البشريةاالستنساخ 

صريٍح أو ضمني, وىذا  تكّرس معظـ الدساتير في العالـ مبدأ احتراـ الكرامة اإلنسانية, سواًء بشكؿٍ 
ة تحديد يدؿ عمى المكانة التي يحتميا ىذا المبدأ, حتى بات ُيوصؼ بأنو مبدأ ذو بعٍد عالمي. ودفعت صعوب

إال أف ىذا ال ينتقص مف القيمة الدستورية التي  1إيراده في بعض الدساتير, عدـإلى معنى واحد ليذا المبدأ، 
 أو التشريعات الوطنية. ,في االتفاقيات الدولية يتمتع بيا ىذا المبدأ, سواءً 

 

تحديد  حتى لو اختمفنا في ,بحقيقتو وبقوتو ,غريزيةٍ  بصورةٍ  والكرامة اإلنسانية ىي مبدأ يشعر كؿ فردٍ 
 نسانية تتطمب عدـ معاممة اإلنساففإف الكرامة اإل يتعمؽ بدايًة بجوىر اإلنساف, ومف ثـّ مضمونو. فيو 
نما يجب االعتراؼ بو كصاحب حؽ ,كشيء أو كوسيمة  2.وا 

ثـ وسنبحث في ىذا المطمب أدلة خرؽ االستنساخ البشري لمبدأ الكرامة البشرية في الفرع األوؿ,  
 مف ىذا الخرؽ في الفرع الثاني. سنبحث موقؼ الفقياء والقوانيف

 
 الفرع األول

 أدلة خرق االستنساخ البشري لمكرامة البشرية
تقنية االستنساخ البشري مف أىـ التقنيات المستحدثة التي يتجمى فييا خرؽ الكرامة البشرية  ُتعدّ 

 واضح, وذلؾ لؤلسباب التالية: بشكؿٍ 

خبلياىـ في التجارب,  ُاستخدمتأولئؾ الذيف  اءً سو  -إف تقنية االستنساخ البشري ُتعامؿ البشر -1
 3أو مواد جامدة, وىذا ُيعد خرقًا لكرامتيـ. كأشياءٍ  -أو المولوديف بيذه التقنية

جينيًا لكائٍف آخر  الذي يسعى إلنتاج كائٍف مطابؽٍ  التكاثريسواًء  ,إف االستنساخ البشري -2
ة الستخبلص خبليا وأنسجة ُتزرع في أشخاص مصابيف, يدؿ موجود, أو العبلجي الذي يسعى لقتؿ األجنّ 

ت والدتو مف أجؿ غيره, وليس مف أجمو ىو, مما يشكؿ خرقًا أف المولود النسخة تمّ عمى وبشكٍؿ صريح 
 4فاضحًا لكرامة ىؤالء األشخاص, الذيف ُيعامموف كوسائؿ وليس كغايات.

                                                           
 المغربي كالدستور, بعيدٍ  مف وال قريبٍ  مف ال البشرية الكرامة احتراـ مبدأ إلى تتطرؽ لـ العربية التي الدساتير يوجد بعض -1

فواز صالح, مبدأ احتراـ الكرامة اإلنسانية في مجاؿ . 1952لعاـ  األردني والدستور 1972 لعاـ القطري والدستور 1972 لعاـ
 .256ص مرجع سابؽ, األخبلقيات الحيوية,

 .252المرجع السابؽ, ص -2
3

 -  Report and Recommendations of the National Bioethics Advisory Commission, P47. 
4

 -  Eleni Yiannakis, Human Reproductive Cloning, McGill University, Canada, 1999,  P54. 
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والت, مما يستتبع بالضرورة تدمير ىذه إف االستنساخ البشري يحتاج لعدٍد كبيٍر مف المحا -3
مف أجؿ استقطاع خبلياىا الجذعية, وتسكينيا إلنتاج العضو أو األنسجة المطموبة, وىذا  ,األجنة فيما بعد

عف كرامة  -وخاصًة الدينية منيا –ة, التي ال تميزىا بعض الجيات ُيعد خرقًا واضحًا لكرامة ىذه األجنّ 
 1اإلنساف البالغ.

أف تطبيؽ ىذه  شؾّ إف االستنساخ كوسيمة تكاثر يوجد عند أبسط أشكاؿ الكائنات الحية, وال  -4
 2إلى أدنى المستويات. انحداٌر بكرامة اإلنساففيو  التقنية عمى البشر

 الفرع الثاني

 االستنساخ البشري لمكرامة البشريةمن خرق  موقف الفقياء والقوانين

وىو مف أشد معارضي تقنية االستنساخ البشري, كؿ مف " Paul Ramseyيياجـ "بوؿ رامزي 
بالقوؿ: "إف الخمود ىو ببقاء مبادئ  خمود البشر, فيردّ يا ستؤدي إلى ا, وخاصًة حيف يّدعوف أنيطالب بإباحتي

 3الكرامة البشرية والحرية الشخصية, وال فائدة لبقاء البشر إذا ذىبت ىذه المبادئ".

" أف قياـ أية أسرة باستنساخ ابنيا المتوفى ىو إىداٌر George Williamsجورج ويميامز "كما يرى 
في عالـ  ُطوي, والذي بل الولديف, ويذىب لوصفيا بالخيانة المزدوجة, األولى تجاه االبف الذي توفىلكرامة كِ 

 .االبف اآلخرعف النسياف, والثانية تجاه االبف الثاني الذي تـ توليده ليعوض 

توقؼ عف التوالد الجنسي والتوجو لبلستنساخ البشري يشبو تمامًا تصوير ورقة ويرى ىذا العالـ أف ال
 4رىا, ألف الرقـ ال يتكرر. يانصيب رابحة, فالورقة ال تستطيع الفوز آالؼ المرات بعدد النسخ التي نصوّ 

والقوانيف الوضعية, نجد أف خرؽ االستنساخ  ,مف خبلؿ استعراض عدٍد مف االتفاقيات الدوليةو 
 البشري لمفيـو الكرامة البشرية, ىو مف أىـ أسباب حظر ىذه التقنية.

مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والجينـو  الحادية عشرةدت المادة أكّ  ,فعمى الصعيد الدولي
االستنساخ البشري "بت مثااًل ممارساٍت تنتيؾ الكرامة البشرية, وضر  ةعمى حظر أي 1997ي عاـ البشر 

 5."التكاثري

 

                                                           
1

 - . Fifth Report  of Science and Technology Committee, P59 
2
 -  Tanuj Kanshan et al, Multifacted Aspects of Human Cloning, JK science, Vol8, No.3, July- 

September, 2006, P126. 
3
-  Fifth Report of Science and Technology Committee, P49. 

 .207, ص2007, الطبعة األولى, ةلحقيقة والخياؿ, دار الفكر, سوريىناء نزار إنشاصي, االستنساخ بيف ا - 4
5
- Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 1997, Art 11. 
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إلى أف "االستنساخ البشري الذي ييدؼ دت منظمة الصحة العالمية , أكّ 1998وفي قرارىا لعاـ 
 1لمكرامة البشرية". أخبلقيًا, ومناقٌض  متطابقة وراثيًا ىو أمٌر غير مقبوؿٍ  توليد كائناتٍ 

( عمى التزاـ األطراؼ  Oviedo-اتفاقية )أوفيدودت المادة األولى مف وفي مجاؿ الطب الحيوي أكّ 
  2الموقعة عمى االتفاقية بضماف مبدأ الكرامة لكؿ كائٍف بشري.

واعتبر البروتوكوؿ اإلضافي الممحؽ باالتفاقية الصادر في باريس, أف خمؽ كائناٍت متطابقة وراثيًا 
 3.البشرية"ينتيؾ الكرامة  "أمرٌ 

ؼ التشريعات التي انحازت لقرار حظر االستنساخ اقتقاربًا في مو صعيد الوطني, فنرى أما عمى ال
 4, كونو يسيء لمكرامة البشرية.التكاثري البشري

عمى أف ىدؼ القانوف ىو  2000 قانوف تنظيـ االستنساخ البشري الصادر عاـ : نّص اليابانففي 
في مواجية المخاطر الناجمة عف  "حماية الكرامة البشرية, وضماف الحؽ في الحياة, والسبلمة الجسدية لمفرد

كما فّوض القانوف الوزير المختص في إصدار الموائح البلزمة التي  5استخداـ ىذه التقنيات المستحدثة".
 6تيدؼ إلى الحفاظ عمى الكرامة البشرية.

والناظـ ألحكاـ  2004: نّص قانوف تنظيـ التقنيات المساعدة عمى اإلنجاب الصادر عاـ كنداوفي 
وآثارىا اإليجابية عمى الفرد والعائمة والمجتمع, ال  ,أف فوائد التقنيات المستحدثةعمى االستنساخ البشري, تقنية 

ؿ القانوف ىيئة كما شكّ  7تتحقؽ إال باتخاذ ما يمـز لمحفاظ عمى الصحة العامة والسبلمة والكرامة البشرية.
 8وتعزيز صحة وسبلمة وكرامة الكندييف. ميمتيا حماية ,باسـ "الييئة الكندية لممساعدة عمى اإلنجاب"

 

                                                           
1

 -  Timothy Caulfield, Human cloning laws, human dignity and the poverty of the policy making 

dialogue, BMC Medical Ethics, 4:3, 29 July 2003, P2. 
2

 - Chapter I –Article 1: "Parties to this Convention shall protect the dignity and identity of all 

human beings". Oviedo, 4.IV.1997. 
3

 - Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the 

Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of 

Cloning Human Beings, Paris, 12.I.1998. 
بموجب قانوف رقـ  والقانوف السويدي الصادر .2004الصادر عاـ  التقنيات الحيويةالقانوف النرويجي المتعمؽ بتطبيقات مثؿ  -4

بأف ىدؼ القانوف ىو حماية الفرد أوضح  والذي 2004كانوف الثاني  األوؿ مفوالذي دخؿ حيز التنفيذ في  2003لعاـ  460
 ال يحتـر مبدأ الكرامة البشرية.  في مجاؿ البحث العممي, وحظر القانوف أي بحثٍ 

The Act on Ethical Review of Research involving Humans (460:2003). 
5
- Act on Regulation of Human Cloning Techniques (Act No. 146 of 2000), Article 1. 

6
 -  Ibid, Article 4. 

7
- Assisted Human Reproduction Act (2004, c. 2), Article 2. 

8
-  Ibid, Article 21. 
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كما اعتبر البرلماف االسكتمندي أف االعتراؼ باليوية والفردية الشخصية, ومبدأ احتراـ الكرامة 
 1مستقبمي لمتقنيات الحيوية. ىي األركاف األساسية التي يجب أف يقـو عمييا أي تشريعٍ  ,البشرية

 
نما ينتيؾ ىذا المبدأ في  وىكذا نرى أف االستنساخ البشري ال يمّس  مبدأ كرامة اإلنساف فقط, وا 

ع مف يوسّ  ,ع السوري نصًا دستوريًا خاصاً المشرّ  أف ُيصدروييدـ أركانو األساسية. ونتمنى أوضح صوره, 
ع السويسري الذي أفرد نصًا التطبيقات الطبية المعاصرة, أسوًة بالمشرّ  لمواجيةنطاؽ احتراـ الكرامة البشرية 

ت عمى "حماية األشخاص ضد إساءة نصّ  , والتي1999الدستور الصادر عاـ  مف 119المادة  خاصًا في
عمى حماية الكرامة البشرية,  د الدستوروىندسة الجينات", وأكّ  ,باستخداـ تقنيات الطب المساعدة عمى اإلنجا

 ممنوعٌ  أمرٌ  ية ىواعتبر "أف كؿ أشكاؿ االستنساخ والتدخؿ في المادة الوراثية لمخبليا التناسمية البشرية واألجنّ 
 4.والدستور األلماني 3كر في الدستور الروسيكؿ ما ذُ  ,مشابيةٍ  وبصيغةٍ , ونجد 2دستوريًا".

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
-  Report and Recommendations of the National Bioethics Advisory Commission, P21. 

2
- The Federal Constitution of Switzerland, at article 119, protects persons against abuse related 

to assisted procreation and gene technology. This article stipulates that the Swiss Constitution 

will ensure “the protection of human dignity, of personality, and of family, and in particular it 

shall respect [that]…all forms of cloning and interference with genetic material of human 

reproductive cells and embryos is prohibited.”  Rosario M. Isasi, National regulatory framework 

regarding human genetic modification technology. A Report for the Genetics and Public Policy 

Center, October 2006, P21. 
3

- Article 21 of the Russian Constitution, states that “[h]uman dignity shall be protected by the 

State. Nobody shall be subject to medical, scientific, or other experiments without his/her 

voluntary consent.” 

4
-  Article 1(1) of the Basic Law, the German Constitution of 1949, protects human dignity and 

article 2(2) guarantees the right to life.  Grundgesetzfür die Bundesrepublik Deutschland [GG], 

May 23, 1949, BGBL. I, arts. 1(1) and 2(2).   
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 المطمب الثاني

 البشري ومبدأ حرية البحث العممياالستنساخ 
مبدأ حرية البحث العممي مف الحقوؽ المحمية دستوريًا, وغالبًا ما تأخذ الدولة عمى عاتقيا  ُيعدّ 

يا, ورقيّ  ,ألىمية ىذا المبدأ كونو ُيعد مف دالئؿ تطور الدولةونظرًا وتوفير وسائؿ دعمو,  ,وتعزيزه ,تشجيعو
 واألجنبية, واالتفاقيات الدولية. ,موجودًا في أغمب الدساتير العربيةوارتفاع مستواىا الحضاري, نراه 

 

بحاث رب االستنساخ البشري ضمف نطاؽ األويطالب معارضو االستنساخ البشري بعدـ إدخاؿ تجا
العممية المحمية دستوريًا, كوف ىذه الممارسات ال تحقؽ أية مصمحٍة ألفراد المجتمع, كما أف ضررىا أكبر 

 .ي المدى المنظور عمى األقؿفعيا فمف ن
 لمبحث العممي بالمطمؽ؟ أـ أف الدولة تممؾ الحؽ في سفّ  االستنساخ البشري ىو حظرٌ  فيؿ حظرُ 

؟ وىؿ يختمؼ األمر في الدوؿ بحظرىا البحث العمميتراىا مناسبًة, ولو قيدت ما تشاء مف التشريعات التي 
 ىذا ما سنبحثو تباعًا. ؟بعد تشريعاتٍ ت تشريعات لتنظيـ االستنساخ عف الدوؿ التي لـ تسف سنّ  يالت
 

 الفرع األول
 لتنظيم االستنساخ البشريالبحث العممي في الدول التي لم تسن قوانين 

أىـ  ولعؿّ يوجد عدد مف الدوؿ التي لـ تسف بعد تشريعات تنظـ بموجبيا تجارب االستنساخ البشري, 
ذا تـ حظر ألنو إىو المطالبة بعدـ وضع القيود عمى مبدأ البحث العممي,  ,تأخر ىذه التشريعات أسباب

, سيتـ حظر تقنياتٍ  مصاعب حقيقية أخرى في المستقبؿ, مما يفتح الباب أماـ  االستنساخ البشري اليـو
 تنعكس آثارىا السمبية عمى البشرية جمعاء.سيواجييا العمماء, 

تكريٌس لو, مف مبدأ البحث العممي, بؿ ىو  حظر االستنساخ البشري ال يمّس  أفالبعض يؤكد ولكف 
ت مف , لحيف التثبّ المستحدثةخبلؿ وضع الضوابط والشروط التي تكفؿ االستفادة القصوى مف التقنيات 
, المتحدة األمريكية وسورية نتائجيا اإليجابية عمى أقؿ تقدير, وسنبحث ىذا األمر في كؿ مف الواليات

 ا القوانيف الناظمة لتجارب االستنساخ البشري بعد.ف لـ تسنّ عتبارىما دولتيبا
 الواليات المتحدة األمريكية: -

)حؽ لمدستور  مبدأ حرية البحث العممي مف الحقوؽ الدستورية المحمية بموجب التعديؿ األوؿ ُيعدّ 
 2.والتعديؿ الرابع عشر )حؽ الحرية( 1,حرية الكبلـ(

                                                           
1
-  Amendment 1 - Freedom of Religion, Press, Expression. Ratified 12/15/1791. 

"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 

exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 

peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances". 
2
- Amendment 14 - Citizenship Rights. Ratified 7/9/1868.  "No State shall deprive any person 

of life, liberty, or property, without due process of law".                                                                         
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حؽ إف " بالقوؿ: Meyer v Nebraska في قضيةىذا المبدأ الياـ القضاء األمريكي د كما أكّ 
إحدى المحاكـ الفدرالية  دت ىذا الحكـنافعة". وأيّ  الحرية يتضمف حؽ الشخص في الحصوؿ عمى معموماتٍ 

  1زيادة معرفة وعمـ اإلنساف".إلى احثيف في إجراء األبحاث اليادفة الب دت عمى "حؽّ حيف أكّ 
 

مف حيث المبدأ ال يمكف إباحة تجارب االستنساخ البشري تحت ذريعة حرية البحث العممي, إال أنو 
 .ة, وُتعد ىذه األخيرة غير محمية دستوريًا بنٍص صريحألف ىذه التجارب تتـ عمى األجنّ 

 

ذا عدنا إلى نّص   ب "يج :عمى أنو التي تنّص  1789المادة الثامنة مف الدستور األمريكي لعاـ  وا 
عمى الكونغرس أف يعزز تقدـ العمـ والفنوف النافعة, بضماف الحؽ الحصري لمكتّاب والمبدعيف والمخترعيف 

لى 2في خصوصية كتاباتيـ واختراعاتيـ." عمى أف "تعداد الدستور  الذي ينّص  التعديؿ التاسع لمدستور وا 
فإنو ال يمكف  3لبعض الحقوؽ, يجب أال ُيفسر بطريقٍة تمغي أو تنتقص حقوقًا أخرى موجودة لدى الناس".

عمى إباحة تجارب  فالّ يدىذيف النصيف  وأف خ البشر ىو حٌؽ مصاٌف بالدستور,بأف حؽ استنسا القوؿ
 4.شرياالستنساخ الب

 

كما أنو لـ يثبت إلى اآلف أف االستنساخ ىو مف العمـو النافعة التي ستحقؽ مصمحة ورفاىية 
الفوائد  كـّ  كثيراً يفوؽ  -حالياً  -ف جّؿ العمماء يؤكدوف أف الضرر المتحقؽ مف ىذه التجاربإبؿ األفراد, 

ما تشاء مف القوانيف التي تحقؽ المصمحة  فالدولة تممؾ الحؽ في أف تسفّ  ,وبناًء عمى ذلؾ 5المرجوة منيا.
ألفرادىا, دوف الخوؼ مف احتمالية وصؼ ىذه القوانيف بشبية البل دستورية, ألف مصمحة األفراد ىي المقاـ 

 األوؿ الذي يجب أخذه بعيف االعتبار.
 

عمى مبدأ حرية القوانيف المقدمة والمطالبة بحظر تجارب االستنساخ البشري, نراىا تؤكد  مشاريعكؿ كما أف 
حظر الممارسات التي يغمب ضررىا عمى نفعيا, كما  -وفقًا ليذه المشاريع -البحث العممي, والحظر يشمؿ 

 Human Cloning"تحت اسـ  2009شباط  12ـ لمكونغرس األمريكي في في مسودة القانوف المقدّ 
Prohibition Act 2009"  ضرورة "عدـ د عمى أكّ الذي طالب بحظر تجارب االستنساخ البشري, إال أنو

 6األعضاء".و  األنسجةو  الخبلياو  األبحاث عمى المادة الخموية تقييد القانوف المقترح  لمبحث العممي, وخاصةً 

                                                           
1
-  Lori B Andrews, Is there a right to clone? Constitutional challenges to Bans on Human 

Cloning, Harvard Journal of Law and Technology, Volume11, Number 3, 1998, P 661. 
2
- Article I, Section 8, Clause 8 and the Protection of Science. “The Congress shall have Power 

to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and 

Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. 
3
- Amendment 9 - Construction of Constitution. Ratified 12/15/1791. 

"The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or 

disparage others retained by the people". 
4
-  Report Of The President's Council On Bioethics, p176. 

5
-  Christopher Alexander Pynes, Human Cloning and Moral Statues. Florida State University, 

2004, P177. 
6
- H.R. 1050 (111th): Human Cloning Prohibition Act of 2009. 
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ف حظر االستنساخ البشري ال يعني حظر البحث العممي بالمطمؽ, ألف الغرض مف إ :ونختـ بالقوؿ
حكمًا لمقضاء  نجدوفي ىذا المجاؿ وليس وضع العراقيؿ أماـ البحث العممي.  ,قانوف تنظيـ ىذه التجاربال

األمريكي يعتبر بموجبو أف "األخطار المحتممة الناجمة عف سوء االستخداـ في المجاالت سريعة التطور, 
أف تقنية االستنساخ  شؾّ  وال, 1االقوانيف التي تحمي صحة وسبلمة مواطنيي يعطي الحؽ لمدولة في سفّ 

 البشري تندرج ضمف ىذه المجاالت.

 :ةسوري -
"تدعـ البحث العممي بكؿ الدولة ( عمى أف 31في المادة ) 2012الدستور الجديد لعاـ  نّص   

 2ر الوسائؿ المحققة لذلؾ."متطمباتو، وتكفؿ حرية اإلبداع العممي واألدبي والفني والثقافي، وتوفّ 
 

, أو بإباحة االستنساخ البشري في سوريةلمقوؿ  الدستوري النّص  ال يمكف االستناد إلى ىذا إال أنو
ف األبحاث العممية تتضمف حتى المطالبة بعدـ تجريمو, تحت شعار مخالفة مبادئ دستورية مستقرة. أل

يمكف وصفو بأنو  لعممي الوليذا السبب فإف مبدأ حرية البحث ا ,أفعااًل, فيي ليست مجرد أبحاٍث أو نظريات
لنتائج, فإف إلى اماء يقوموف بالتجارب قبؿ الوصوؿ يجب منحو لمشخص. فطالما أف العم قانونيٍ  مجرد حؽٍ 

سبب ضررًا لمغير, أو انتياكًا لحقوؽ وكرامة بعض األفراد, وقد تيدـ المبادئ التي يؤمف بيا أفعاليـ ىذه قد تُ 
 .المجتمع بالكامؿ

 

الدستوري يأتي منسجمًا مع الحقوؽ التي يتمتع بيا كؿ مواطف, بما يكفؿ حياتو,  كما أف ىذا النّص  
ثبت إلى اآلف الفوائد الطبية غير مشروع بيا, وطالما أنو لـ ت ومنع أي مساسٍ وصحتو, وسبلمة جسده, 

 اليامة التي يعدنا بيا مناصرو ىذه التقنية, فيجب تقييد مبدأ البحث العممي, ولو مؤقتًا.
 

مبدأ حرية البحث العممي يجب أال يكوف الذريعة التي تبرر  مف العرض السابؽ إلى أفنخمص 
استخداـ البحث  يألساسية مف إقرار ىذا المبدأ, وىالقياـ بما نشاء مف التجارب, ألف ىذا يناقض الغاية ا

 3العممي بما يحقؽ خير ومصمحة األفراد. 
 
 
 
 

                                                           
1  -  Ibid, p175. 

نراه في الدستور نفسو األمر و عمى أف "حرية البحث العممي مكفولة".  2014( مف دستور عاـ 66المادة ) وفي مصر تنّص  -2
في مادتو السابعة عمى رعاية الدولة لمعمـو والفنوف واآلداب, وتشجيع الدولة البحث  , حيف نّص 2002البحريني الصادر في 

 أف "حرية الرأي والبحث العممي مكفولة".ذاتو عمى مف الدستور  23المادة  العممي. كما تنّص 
3
-. Christopher Alexander Pynes, Human Cloning and Moral Statues. Florida State University, 

2004. P177. 
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 الفرع الثاني
 قوانين لتنظيم االستنساخ البشريت سن   البحث العممي في الدول التي

 القوانيفقوانيف لتنظيـ االستنساخ البشري, ولـ تعتبر ىذه  -خاصًة الغربية منيا –ت بعض الدوؿ سنّ  
نع عمى الدولة أف تصدر أي المت لبحث العممي, ولو كاف ذلؾ صحيحاً مخالفة لمدستور, أو مخالفة لمبادئ ا

المتحدة  و في كؿ مف المممكة, وسنضرب مثااًل عمى ىذا التوجّ العممي بحجة مخالفتو لحرية البحث قانوف
قوانيف لبلستنساخ البشري منذ أكثر مف عشر سنوات, دوف اعتبار ذلؾ مساسًا بقدسية  اوضعت حيثوأستراليا, 

 البحث العممي.
 حدة:المممكة المت   -

إلغاؤه بموجب قانوف , ثـ تـ 2001أصدرت المممكة المتحدة قانوف االستنساخ البشري عاـ 
الناظـ ألحكاـ االستنساخ البشري,  , وأصبح ىذا القانوف الجديد ىو2008ة الصادر عاـ خصاب واألجنّ اإل

خة إلجراء األبحاث عمييا, شرط ة مستنسَ حيث حظر االستنساخ البشري التكاثري, وسمح باستنساخ أجنّ 
 نيا.عمى تكوّ  يوماً  14 مرور يتـ قتميا قبؿ ة, وأفالحصوؿ عمى ترخيص الييئة الوطنية لئلخصاب واألجنّ 

 ف المممكةالبحث العممي أو تقييده, ال بؿ إ لغاءإ أحكاـ ىذا القانوف أية إشارة إلى وجد فيوال ت
مما يدؿ مف األبحاث, تحت سمطة الييئة الوطنية لئلخصاب واألجنة,  أصدرت تراخيص سمحت بإجراء مزيدٍ 

 االستنساخ البشري ال يعني انتياؾ مبدأ البحث العممي المحمي دستوريًا.أف تنظيـ عمى  وبشكٍؿ واضح

ومحافظًة عمى البحث  ,مف جية فالدولة تصدر التشريعات متوخيًة مف ذلؾ حماية األفراد وحقوقيـ
 .الخاصةالمصمحة تغميب المصمحة العامة عمى تحكميا قاعدة  ثانية, العممي وتطويره مف جيةٍ 

أف "إجراء عمى  2012قانوف الصحة العامة البريطاني الصادر عاـ  ّص ن نفسو وفي اإلطار 
 1.”األبحاث أو غيرىا مف الخطوات العممية يجب أف يتـ وفؽ ما تعتبره الدولة مناسبًا لتطوير المعرفة والعمـ

 :سترالياأ -

القانوف عمى حظر  نّص و  ,2002البشري عاـ  ع األسترالي قانوف حظر االستنساخأصدر المشرّ 
دأ البحث العممي الذي اشترط القانوف أف ىذا الحظر ال يعني المساس بمب تجارب االستنساخ البشري, إال

"احتراـ التطورات في  ت عمى:التي نصّ ( مف قانوف حظر االستنساخ البشري 4b)استمراره بدليؿ المادة 
 2ة لمثؿ ىذه األبحاث".مجاؿ البحث الطبي والعممي, والتطبيقات العبلجية المحتمم

                                                           
1
- (2A) The steps that may be taken include… (a) the conduct of research or such other steps as 

the Secretary of State considers appropriate for advancing knowledge and understanding. Health 

and Social Health Act, 2012, part 1. 
2
- 4(b) The persons undertaking the review must consider and report developments in medical 

research and scientific research and the potential therapeutic applications of such research. Part 4, 

Division 1, 25, Prohibition of Human Cloning Australia,  Act No. 144 of 2002  
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 بموجبيا تجارب االستنساخ البشري, التحظر  قوانيفبعض الدوؿ صدار إلى أف إنخمص مف ذلؾ 
ُتعتبر مخالفًة لمدستور بحجة مخالفتيا لمبدأ حرية البحث العممي, فيذه القوانيف حظرت بعض الممارسات 

 قًا.والتقنيات التي ال تحقؽ مصمحة األفراد, لكنيا لـ تمِغ البحث العممي مطم

الحظر ال يعني حظر الحصوؿ عمى المعرفة, ألف الحظر يقتصر عمى بعض الوسائؿ  كما أفّ 
المستخدمة في بعض األبحاث. فمثبًل تـ احتراـ مبدأ "االستقبللية الفردية" بوضع قيد الحصوؿ  واألساليب

وتحافظ  ,ما تشاء مف التشريعات التي تحمي مواطنييا عمى حؽ الدوؿ في سفّ  عمى الرضاء. وىذا مؤشرٌ 
 1عمى صحتيـ.

عميٌؽ عمى الفرد والمجتمع, لذلؾ تطبيقاتو تأثيٌر لمشروعًا اجتماعيًا, و  ُيعدالعمـ ـ بو أف ومف المسمّ 
بقي األبحاث نرى أف مبدأ حرية البحث العممي ال يمكف اعتباره حقًا مطمقًا, بؿ يبقى بمثابة المظمة التي تُ 

ذا وُ تحقيؽ مصمحة ورفاىية األضمف إطار  جدت فراد, وعمى العمماء أف يقوموا بأبحاثيـ ضمف ىذا اإلطار, وا 
قيوٍد عمى حرية البحث العممي, فبل يجوز النظر ليذه القيود عمى أنيا بعض الحاالت التي تستمـز وضع 

منع  تعريض حياة أفراد المجتمع لمخطر, أو ىو لحرية الباحث في عممو, طالما أف اليدؼ منيا  انتياؾٌ 
 تعريض حقوقيـ لمضياع. 

نساخ البشري خاصًة, االتفاقيات الدولية التي تناولت التقنيات الطبية عامًة, واالست بقي أف نذكر أفّ 
أحكاميا العديد مف الدوؿ, لـ تنص عمى إلغاء البحث العممي, ولـ تعتبر أحكاميا بمثابة قيود ت والتي تبنّ 

 وليس حظرًا ليا. ,أف يكوف مجرد تنظيـ ليذه األبحاث, فاألمر ال يعدو تمنع العمماء مف استكماؿ تجاربيـ

عمى  1997اإلعبلف العالمي لمجينـو البشري وحقوؽ اإلنساف, الصادر مف اليونيسكو عاـ  فقد نّص 
فيما  ت البيولوجيا وعمـ الوراثة والطباالنتفاع بمنجزا حؽّ تاح لمجميع يُ حرية البحث العممي, شريطة أف 

ـ بلزمة لتقدّ حرية البحث ال. كما أف وذلؾ في إطار احتراـ كرامة وحقوؽ كؿ فرد ,يخص المجيف البشري
 جيف البشري, والالمعارؼ, ىي حريٌة نابعٌة مف حرية الفكر, وينبغي أف تتوخى تطبيقات البحوث الخاصة بالمُ 

وتحسيف صحة الفرد والبشرية  تخفيؼ اآلالـ,ما تطبيقاتو في مجاالت البيولوجيا وعمـ الوراثة والطب, سيّ 
 2جمعاء.

" لحماية حقوؽ اإلنساف في مواجية عمـو التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتيا دت اتفاقية "أوفيدوكما أكّ 
"البحث العممي في مجاؿ عمـو الطب والبيولوجيا يجب أف يستمر بشكٍؿ  عمى أفّ  الخامسة عشرةفي المادة 

 3حر".

                                                           
1
-  Christopher Alexander Pynes, Human Cloning and Moral Statues. Florida State University, 

2004, P186. 
2
 - Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 1997, Article 12. 

3
- Chapter V –Article 15 – General rule: Scientific research in the field of biology and 

medicine shall be carried out freely. Oviedo, 4.IV.1997. 
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 المطمب الثالث

 االستنساخ البشري ومبدأ الحرية التناسمية
وي ضمنو ضر مبدأ الحرية التناسمية بمثابة اإلطار الذي تنيرفض معارضو االستنساخ البشري اعتبا

أف اإلنساف لو الحؽ في اإلنجاب أو عدـ اإلنجاب, كما أف لو مطمؽ  تجارب االستنساخ البشري, فبل شؾّ 
أو الوسائؿ المانعة لتحقيقو. إال أف  ,نو مف اإلنجاب "أطفاؿ االنابيب مثبًل"مكّ الحؽ في اختيار الوسائؿ التي تُ 

الوسائؿ يجب أف تبقى ضمف نطاؽ ما يفرضو المجتمع مف قواعد اجتماعيٍة وأخبلقيٍة وقانونيٍة, وبما  ىذه
بدءًا بتجنب إصابتو باألمراض والتشوىات, وصواًل  -في حاؿ اإلنجاب –يكفؿ تأميف كافة متطمبات المولود 

 ألعمى درجات الرعاية األسرية المتاحة.

ف, ُيخصص أوليما لبياف ماىية الحرية التناسمية, وموقعيا في وسيتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعي
عدٍد مف الدساتير واالتفاقيات المتعمقة بالطب الحيوي, وُيخصص ثانييما لتوضيح عدـ شموؿ مبدأ الحرية 

 التناسمية لتجارب االستنساخ البشري.

 الفرع األول

 ماىية مبدأ الحرية التناسمية

وتعتبر الحرية التناسمية جزءًا  1"حرية اتخاذ قراٍر بالحصوؿ عمى ذرية".ُتعّرؼ حرية التناسؿ بأنيا: 
مف الحرية الشخصية التي يتمتع بيا كؿ فرد. وتأتي أىمية ىذه الحرية مف خبلؿ األثر العميؽ الذي تتركو 

 ؽعمى االعتراؼ بح مقتصراً د ع مفيـو الحرية التناسمية في العصر الحديث, فمـ يعفي حياتنا. وقد توسّ 
الشخص في استخداـ الوسائؿ التي يراىا  في إنجاب األوالد فقط, بؿ توسع ىذا الحؽ ليشمؿ حؽّ لشخص ا

ف عدـ اإلنجاب "وسائؿ باإلضافة لموسائؿ التي تمكنو م ,ؽ اإلنجاب "التقنيات الطبية المساعدة"يلتحق مناسبةً 
خر ليذا آُبعدًا  تأعط ,حصوؿ غير المتزوجيف عمى ذرية كما أف التشريعات التي منحت حؽّ منع الحمؿ", 

, ناىيؾ عف األصوات المنادية   2 مثميي الجنس أيضًا.أخيرًا بضرورة شموؿ ىذا الحؽ المفيـو

ىذه المعطيات ساىمت في إيصاؿ مفيـو الحرية التناسمية إلى دساتير بعض الدوؿ, كما في 
 د في حؽد إلى أساٍس دستورٍي يتجسّ يستن ,اإلنجاب مف عدمواألمريكي الذي اعتبر أف حؽ اختيار  الدستور

   4وحؽ الحرية الشخصية. 3الخصوصية,

                                                           
1
-  John A. Robertson, Liberty, Identity, and Human Cloning, 1998, P10. 

2
-  Roger H. Taylor, The fear of drawing the line at cloning, Boston University. Vol. 9:2, 2003, 

P16. 
3
- Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).  Lori B Andrews, P664. 

4
- Planned Parenthood v. Case, 505 U.S. 833 (1992).  Ibid, P 664. 



111 
 

صيٍؿ أكما اعترفت االتفاقيات الدولية, وخاصًة تمؾ المتعمقة بالطب الحيوي بحرية التناسؿ, كحٍؽ  
 الثانية عشرةفي المادة  1متفرٍع عف الحقوؽ األساسية لئلنساف, فقد نّص اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف

وكذلؾ  .أو مراسبلتو" ,أو مسكنو ,أو أسرتو ,ض أي أحٍد لتدخٍؿ تعسفي في حياتو الخاصةعمى "عدـ تعرّ 
بية لحقوؽ اإلنساف وتعديبلتيا التي اعتبرت أف "الحرية مف الحقوؽ األساسية التي يجب أف و االتفاقية األور 

 2يتمتع بيا كؿ كائٍف حي".

غًا لتبرير تجارب فقد رفض معارضو االستنساخ البشري اعتباره مسوّ  ,المبدأ وأىميتوورغـ قدسية ىذا 
 , مبرزيف عددًا مف األدلة, وىذه األدلة ستكوف موضوع بحثنا في الفرع الثاني.البشري االستنساخ

 الفرع الثاني

 تجارب االستنساخ البشريعدم شمول مبدأ الحرية التناسمية 

الحقوؽ  لمحصوؿ عمى ذرية, مفو تجاربإلى المجوء  اعتبار حؽّ البشري ستنساخ يرفض معارضو اال
اإلنجاب ٌر جوىرٌي وغير مسبوؽ في طريقة التي يحمييا مبدأ الحرية التناسمية. فيذه التقنية فييا تغيي

 المعروفة, وىذا التغيير ال تشممو الحماية الدستورية.

فتشبيو االستنساخ البشري بالتقنيات األخرى المساعدة عمى اإلنجاب, مثؿ التمقيح الصناعي, 
واألمومة باإلنابة, واالستعانة بالخبليا التناسمية الذكرية واألنثوية المجمدة, أمٌر تعوزه الدقة والمنطؽ, كوف ىذه 

  3ب لعممية "صنع لمبشر". التقنيات ىدفيا المساعدة عمى تكاثر البشر, أما االستنساخ فيو أقر 

بأف الحؽ الدستوري في حرية اتخاذ قراراٍت تناسمية يعطي الحؽ لؤلفراد في المجوء  االدعاءوأما 
بعض القرارات الدستورية الصادرة عف المحاكـ, مستنديف إلى  4لتقنية االستنساخ البشري لمحصوؿ عمى طفؿ,

 :اعتبر أنوذي دستورية العميا األمريكية القرار المحكمة المثؿ 

 ؿالتدخّ  مف ًا في أف يكوف حرّ  –باً أو أعز  اً متزوج–يعني شيئًا, فيو يعني حؽ الفرد الخصوصية  "إذا كاف حؽّ 

 
                                                           

 .1948ديسمبر عاـ  10( المؤرخ في 3-أ )د 217 أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة -1
2
- European Convention on Human Rights, Council OF Europe, Rome, 4 November 1950, Art5. 

ف حرية اإلنجاب تحتوي عمى ف أبرز مؤيدي الحرية التناسمية, أ" وىو م John Robertsonبينما يرى "جوف روبرتسوف  -3
حقوؽ تكسبيا وُيعترؼ لؾ بيا, وحقوؽ يجب أف تقاتؿ لتحصؿ عمييا, ومف ىذه الحقوؽ حؽ االستنساخ البشري. ويرى بأف كؿ 

في تحقيؽ اليدؼ   فاعميتياتقنية ُمساعدة عمى اإلنجاب يجب أف يشمميا مبدأ الحرية التناسمية, حتى يثبت عدـ جدواىا أو 
 حصوؿ الوالديف عمى ولد ليما.  المنشود, وىو

John A. Robertson, Liberty, Identity, and Human Cloning, 1998, P92. 

4
-  Ibid, P6. 
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  1مؤثرًة في حؽ الشخص في إنجاب طفؿ". فيو, وخاصًة في مسائؿ ُتعدّ  الحكومي غير المرغوب 

قرار مف العودة قميبًل إلى الوراء لمعرفة األصؿ التاريخي لمبدأ حرية التناسؿ, وتحديدًا إلى  فبل بدّ 
وتتمخص وقائع  ,Skinner v. Oklahoma في قضية 1942المحكمة الدستورية األمريكية العميا في عاـ 

ىذه القضية بقياـ والية أوكبلىوما بإجراء تعقيـ قسري لبعض السجناء الذيف ارتكبوا جرائـ خطيرة دوف 
ىذا األمر يخالؼ التعديؿ الرابع عشر مف الدستور  بعضيـ اآلخر, واعتبرت المحكمة الدستورية أفّ 

 2األمريكي.

نجاب متى شاء, باإلاعتبار مبدأ الحرية التناسمية حقًا مشروعًا لمشخص يسمح لو ليذا ال يجوز 
أو أطفاؿ األنابيب, أو  ,وكيفما شاء, وليس مف حقو اختيار طريقة التناسؿ التي يريدىا مف تمقيح طبيعي

 لحماية., فقرار المحكمة ال يعدو أف يحمي حؽ التناسؿ باعتباره حقًا أساسيًا واجب ااالستنساخ البشري

ف صدور تشريٍع يحظر تجارب االستنساخ البشري, ال ُيعد انتياكًا لقاعدٍة : إويختتـ ىذا الرأي بالقوؿ
دستوريٍة, فالدولة ليا الحؽ في اتخاذ القرارات المناسبة مف أجؿ حظر أية تقنية, بناًء عمى دوافع قوية وحاجٍة 

ب ضررًا لمفرد والمجتمع لكي تقـو ال يقع عمى عاتقيا إثبات أف ىذه التقنية المستحدثة تسبّ  دولة ةفأي 3ماسة,
ثبت الدولة أصدرت قرارًا منعت بموجبو إنجاب الطفؿ الذي يُ  فمثبًل لو أفّ  4-كما ُيطالب البعض -بحظرىا 

 عًا لؤلذىوذلؾ من Tay-Sachs Disease- 5مثؿ داء تاي زاكس – عضاؿٍ  التشخيص إصابتو بمرضٍ 
محؽ بالمولود, أال يعتبر ىذا حقًا مشروعًا لمدولة؟! وىو ما تقـو بو في حالة البدني والنفسي والعقمي الذي سي

, بدليؿ سنو, في المدى المنظور عمى األقؿاالستنساخ البشري, الذي ُتعد أخطاره أكبر بكثير مف محا
  .لدت بيذه التقنيةوُ ي التشوىات واإلصابات التي أصابت المواليد الحيوانية الت

 

 

                                                           
1
- Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438, 453 (1972).  Lori B. Andrews, Cloning human being, The 

Current and Future Legal Status of Cloning, P6. 
2 - Kerry Lynn Macintosh, Illegal Beings, Human Clones and the Law, Cambridge University 

Press, New York, 1
st
, 2005, p112.  

 كما فعمت بعض المحاكـ األمريكية "محكمة نيوجيرسي" التي منعت المجوء لتقنية األـ البديمة في اإلنجاب.  - 3
ROGER H. TAYLOR, The fear of drawing the line at cloning, Boston University. Vol. 9:2, 2003 
P130.  
4-  Lori B. Andrews, Cloning human being, The Current and Future Legal Status of Cloning, P6. 

5- (TSD ) ويسبب العمى  ,عصبي يظير عند األطفاؿ بعد الشير السادس, يؤدي إلى اختبلالت في وظائؼ الدماغ ىو مرٌض
 ي عبلج حاليًا, وغالبًا ما يموت الطفؿ في سف الخامسة. أوالتأخر العقمي وعدـ القدرة عمى البمع والشمؿ, وال يوجد لو 

Adrienne N. Cash, Attack of the clones: Legislative Approaches to human cloning in the United 

States, Duke Law & technology review, Volume 26, 2005. P2. 
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 المطمب الرابع

 االستنساخ البشري ومبدأ الخصوصية الجينية
يختمؼ مدلوؿ الحياة الخاصة باختبلؼ فروع القانوف المختمفة, فتحديد الحياة الخاصة في نظر 

يختمؼ عف غيره مف القوانيف األخرى, حيث ينتمي الحؽ في الحياة الخاصة إلى طائفة  ,قانوف العقوبات
عمى ما يرغب الفرد في إخفائو عف اآلخريف, وأي اعتداٍء عمى ىذا الحؽ  الحقوؽ الفردية, وموضوعو ينصب  

 تطمب وقوع نتيجٍة ممموسة.تي ال تداد "جرائـ الخطر" اليدخؿ في عِ 

المعمومات الجينية الخاصة بيوية الشخص, أو ما يطمؽ عميو "الخصوصية الجينية" مف  وُتعدّ 
أف المساس  وفعاـ, ويرى الكثير  ضمف المعمومات التي يحمييا الحؽ في حرمة الحياة الخاصة بشكؿٍ 

 سبلمة الجسـ, ولذلؾ يطالبوف بحماية الحؽب حقيقيبالخصوصية الجينية يتحقؽ ولو لـ يكف ىناؾ مساٌس 
عف النصوص القانونية التي تحمي الجسد, كما يطالبوف بأف تتـ ىذه  في الخصوصية الجينية, بمعزؿٍ 

 1عاـ. عف حماية المعمومات الطبية واألسرار بشكؿٍ  مستقؿٍ  الحماية بشكؿٍ 

مة مف الفحص الجيني, والتي الحؽ في الخصوصية الجينية ىو "كافة المعمومات المتحصّ  محؿّ فإذًا 
طبلع عمى المعمومات الالشخص في ا الخصوصية الجينية حؽّ يرغب الشخص في كتمانيا". كما تشمؿ 

حؽ الشخص في رفض معرفة ىذه إلى باإلضافة  2و, والموجودة في يد الغير.الوراثية التي تخصّ 
  4ؿ عاـ.في الخصوصية بشك لمحؽّ  تطبيٌؽ مميزٌ  -باختصار –فيي  3المعمومات.

 5وتتفرع الخصوصية الجينية إلى فرعيف:

                                                           
 .450محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص - 1
معطيات ذات طابع شخصي إلى  وىو ما عبرت عنو المحكمة الدستورية العميا في ألمانيا مف أف حؽ عدـ نقؿ معمومات أو -2

طبية متعمقة بأحد المتيميف وموجودة بمكتب  قضى بحجز معموماتٍ  اً مف مبدأ احتراـ الشخصية, وألغت المحكمة قرار  نابعٌ  ,الغير
 .327باعتبارىا انتياكًا لحؽ الخصوصية. حساـ تماـ, مرجع سابؽ, ص ,الطبيب

األوؿ الحؽ لمشخص في االتجاه يذىب الفقو في حؽ رفض الشخص في معرفة مصيره البيولوجي إلى اتجاىيف, يعطي  -3
ت ىذا الرأي المادة الخامسة مف اإلعبلف العالمي لممجيف نقميا لو, وتبنّ معرفة أو عدـ معرفة معمومات الفحص الجيني وطمب 

ت عمى "احتراـ حؽ كؿ فرد في أف يقرر إعبلمو أو عدـ إعبلمو بنتائج الفحص الطبي". بينما ذىب االتجاه البشري التي نصّ 
عبلجية.  وراثي, أو تحقيؽ غايةٍ  ضٍ المساعدة في كشؼ مر  :أىميا الثاني لمقوؿ بضرورة إعبلـ األسرة بنتائج الفحص بضوابط

 .455محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص
يتصؿ  يتصؿ بجسـ اإلنساف, والثاني معنويٌ  تتجمى خصوصية ىذا الحؽ في أنو يحتوي عمى عنصريف, األوؿ ماديٌ  -4

 .450بالمعمومات التي يفصح عنيا الفحص الجيني. المرجع السابؽ, ص
5
-  Graeme Laurie, Genetic Privacy, A challenge to Medico-Legal Norms, Cambridge University 

Press, 1
St

 Edition, 2002, P6. 
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بينما يتعمؽ "Spatial Privacy" األوؿ حالة عدـ المساس بكياف الشخص المادي, الفرع يتضمف 
 "."Informational Privacyيتعمؽ بيذا الشخص  الثاني بضرورة عدـ إفشاء أي سرٍ الفرع 

مة مف الفحص الجيني في الفرع المتحصّ وسنقتصر في دراستنا عمى الحؽ في حماية المعمومات 
 األوؿ, ثـ سنبحث خرؽ االستنساخ البشري ليذه الخصوصية في الفرع الثاني.

 الفرع األول

 حماية الخصوصية الجينية في الدساتير واالتفاقيات الدولية

األوؿ منيا  االتجاه, تناوؿ اتجاىيفالدساتير في تناوليا لمبدأ الخصوصية الجينية إلى  اتجيت
عمييا ضمنًا مف خبلؿ  الثاني بالنّص  االتجاهبينما اكتفى  1الخصوصية الجينية بنصوٍص دستوريٍة صريحة.

صادرٍة عف  نصوٍص دستوريٍة أخرى, كمبدأ الحؽ في حرمة الحياة الخاصة بشكٍؿ عاـ, أو مف خبلؿ أحكاـٍ 
 الدستورية. المحاكـ

ية الخصوصية الجينية نجد الدستور السويسري الصادر ت صراحًة عمى حمافمف الدساتير التي نصّ 
أو  ,بالقوؿ: "ال يمكف تحميؿ Fفقرة  119الذي نّص عمى حماية المعمومات الوراثية في المادة  1999عاـ 

 2.دوف رضاء الشخص المعني"أو إفشاء المعمومات الوراثية  ,تسجيؿ

عمى المعمومات الوراثية التي  االطبلععمى "حؽ الشخص في  Gفي الفقرة يا ذاتت المادة كما نصّ 
 3.أسبلفو" تخّص 

ـ الخصوصية الجينية, كالدستور الفرنسي الصادر أما الدساتير التي ال تحوي نصوصًا صريحًة تنظّ 
حؽ الخصوصية "بأف  1994ت المحكمة الدستورية الفرنسية في حكميا الصادر عاـ , فقد أقرّ 1958عاـ 
 4."بشكٍؿ ضمنٍي في نصوص الدستور موجودٌ 

منفرٍد يتناوؿ الخصوصية الجينية,  خاليًا مف نص   2012ري الصادر عاـ كما نجد الدستور السو 
 صاف دستوريًا ليشمؿ حؽّ ولكف يمكف معرفة موقؼ الدستور مف خبلؿ توسيع مفيـو الحياة الخاصة المُ 

عمى الحرية الشخصية, أو عمى حرمة  اعتداءٍ  عمى أف " كؿ 54ت المادة الخصوصية الجينية. فقد نصّ 

                                                           
 .59في المادة  1989, ودستور ىنغاريا لعاـ 14في المادة  1999مف ىذه الدساتير: دستور جنوب أفريقيا لعاـ  -1

2 - Article119-F. An individual’s person's genetic material may only be analyzed, registered 

or disclosed with their consent. The Constitution of the Swiss Confederation, Adopted in 1999, 

In force in 2000. 

3  - Article119-G. Everyone must person shall have access to the data concerning their ancestry. 

The Constitution of the Swiss Confederation, Adopted in 1999, In force in 2000. 

4
-  www.privacy international.com/report/france/chapterIV/html. Last visited 14/7/2013. 
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يعاقب عمييا  الحياة الخاصة, أو عمى غيرىا مف الحقوؽ والحريات العامة التي يكفميا الدستور, ُيعد جريمةً 
 القانوف".

تمؾ المتعمقة بحماية اإلنساف في  كما نجد مبدأ الخصوصية الجينية في االتفاقيات الدولية, وخاصةً 
ة معموماتيـ دت ىذه االتفاقيات عمى ضرورة احتراـ خصوصية األفراد, وسريّ مواجية التطبيقات الطبية. وشدّ 

فالمادة السابعة مف اإلعبلف  الوراثية, وعدـ السماح باستخداميا لغير الغرض الذي تمت الموافقة عميو.
عمى أف "المعمومات الوراثية التي تسمح بتحديد ىوية األشخاص,  تنّص  1997لعاـ  العالمي لممجيف البشري
 1وفؽ أحكاـ القانوف". يجب أف تبقى سريةً  ,آخر أو ألي غرضٍ  ,والمستخدمة في األبحاث

عمى وجوب  2005كما تؤكد المادة التاسعة مف اإلعبلف العالمي لمبيولوجيا وحقوؽ اإلنساف لعاـ 
مومات ال إلى أقصى الحدود الممكنة, وىذه المع ة معموماتيـ الوراثية"احتراـ خصوصية األشخاص وسريّ 

 2.غير الغرض التي جمعت مف أجمو" ىا ألي غرضٍ ؤ يجوز استخداميا أو إفشا

ة, سواًء في الدساتير أو اليائؿ مف النصوص التي تحمي الخصوصية الجيني وأماـ ىذا الكـّ 
ىذا ما  ؟بالتالي مخالفًة ليذه النصوص وُتعدّ  ؟ىذا الحؽ , فيؿ تخرؽ تجارب االستنساخ البشريتفاقياتاال

 سنبحثو في الفرع التالي.

 الفرع الثاني

 خ البشري لمبدأ الخصوصية الجينيةخرق االستنسا

مف خبلؿ قدرة القائـ  ,ة المعمومات الوراثية وتجارب االستنساخ البشريى العبلقة بيف سريّ تتجمّ 
بالتجارب عمى استخبلص ىذه المعمومات الوراثية مف الحمض النووي الموجود في الخبليا المستخدمة في 

بغير تصريٍح, ُيعد انتياكًا لمبدأ ىا ءأو إفشاالمعمومات استخداـ ىذه , وال شؾ أف تجارب االستنساخ البشري
  الخصوصية الجينية.

 ما ىييستطيع معرفة المعمومات المتعمقة بالتاريخ المرضي لمشخص, و  فالقائـ بتجارب االستنساخ
 .بأمراٍض وراثيٍة في المستقبؿ نيا أسبلفو, ومدى احتمالية إصابة الشخصاألمراض الوراثية التي عانى م

 لتمييزفاستغبلؿ ىذه المعمومات  ,بشكٍؿ خاص وُتعد ىذه المعمومات بالغة األىمية في مجالي العمؿ والتأميف
 ة المعمومات الوراثية.سريّ  أخرقًا لمبد , ُيعدّ أو بوليصة تأميف وظيفةً  منح البعضوعدـ  ,األشخاص

                                                           
1
- Article 7: Genetic data associated with an identifiable person and stored or processed for the 

purposes of research or any other purpose must be held confidential in the conditions set by law. 

Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 1997. 
2
 - Article 9 – Privacy and confidentiality: The privacy of the persons concerned and the 

confidentiality of their personal information should be respected. To the greatest extent possible, 

such information should not be used or disclosed for purposes other than those for which it was 

collected. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 2005. 
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في قد يستغؿ المعمومات التي حصؿ عمييا مف تجاربو البشري كما أف القائـ بتجارب االستنساخ 
الولد الذي أف د مف بالتأكّ يطالبوف ف خاصًة عندما نجد الكثير ممّ قضايا التحقؽ مف الوالدية البيولوجية, 

 لو مف صمبو.وارٍث نسب لو بيولوجيًا, أو في حالة وجود ثري يبحث عف أنجبتو الزوجة يُ 

تبعًا لمدور الياـ الذي ساءة استخداـ ىذه المعمومات الوراثية ال يمكف حصره, إأف مجاؿ  شؾّ ال و 
صؼ بالحداثة والدقة وسرعة أنو يتّ مف خبلؿ معالجة ىذا الموضوع لوحظ و في كثيٍر مف القضايا,  تمعبو

التطور, وسرعة ما يتـ التوصؿ إليو مف نتائج, األمر الذي يجعؿ مف الصعب عمى عمـ القانوف أف يتوقع 
دى ذلؾ إلى غياب النصوص الناظمة أة فقد ثونظرًا لتمؾ الحدا .ئج, وأف يضع ليا التنظيـ المناسبتمؾ النتا

مسمؾ  يسمؾأف ع السوري القضاء, لذلؾ نأمؿ مف المشرّ  أماـا ُعرض لمفيـو الخصوصية الجينية, مع قمة م
أو  ضمانًا لحريات وحقوؽ األفراد ومصالحيـ. ,ع السويسري الذي أكسب ىذا المبدأ صبغًة دستوريةً المشرّ 

ـ الخصوصية الجينية, ويوضح ماىية المعمومات التي يسمح ينظّ  اً خاص اً قانوني اً فرد نصّ يُ عمى األقؿ أف 
عمى حؽ الفرد في معرفة  صراحةً  بتداوليا, والمعمومات المحظورة عمى التداوؿ, كما نقترح أف ينّص 

المعمومات المتعمقة بوضعو, كما يعترؼ بحقو في الرفض. ألف حماية ىذه المعمومات ُتعد استكمااًل لحماية 
 الشخصية اإلنسانية.

ممحٌة, كوف ىذه ىو حاجٌة البشري  وضع تشريٍع يحظر تجارب االستنساخ أفّ رأينا فيما سبؽ 
ومبدأ الخصوصية الجينية, كما أف وضع قانوٍف يحظر ىذه التجارب  ,الكرامة البشرية أالتجارب تخرؽ مبد

والحرية التناسمية, كوف الدولة  ,وال يتعارض مع مبدأ حرية البحث العممي ,يخمو مف شبية عدـ الدستورية
وىذه المصالح االجتماعية  تحقؽ مصمحة المجتمع وأفراده.ما تشاء مف القوانيف التي  تممؾ الحؽ في أف تسفّ 

 والحقوؽ الفردية التي ييددىا االستنساخ البشري ستكوف محور بحثنا في المبحث التالي.
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 المبحث الثاني

 خرق االستنساخ البشري لمحقوق الفردية واالجتماعية
لممولود النسخة, فاالستنساخ البشري  شبية المساس بالحقوؽ الفرديةتثير تجارب االستنساخ البشري 

إنسانًا يتمتع بالصفات الشكمية والبنية الوراثية ذاتيا إلنساٍف آخر, مما يميد لمقضاء عمى التميز  "يخمؽ"
 .مايسعى كؿ شخص لمحفاظ عميي , واالستقبللية الوراثية, المذيفالشخصي

كبًل  -طبيعة العبلقة بيف المولود النسخة واألشخاص الذيف ساىموا في العممية  ويدور التساؤؿ حوؿ 
وصاحبة الرحـ, فضبًل عف التشوىات  ,مثؿ صاحب الخمية الجسدية, وصاحبة البويضة -أو بعضاً 

 والمشكبلت الطبية التي قد يتعرض ليا ىذا المولود.

ناء عف أحد األبويف في غشكٍؿ أعمؽ, فاالستأف ىذه اآلثار الفردية ستنعكس عمى المجتمع ب شؾّ وال  
عممية التكاثر قد يقضي عمى مؤسسة األسرة, وييدـ قاعدة الزوجية التي يقـو عمييا المجتمع, مما يميد 

 الوراثي. التنّوعلشيوع الشذوذ الجنسي, والقضاء عمى 

يتجمى بشكٍؿ واضح وعميؽ في  ,خرؽ االستنساخ لمحقوؽ الفردية واالجتماعية نذكر أفّ بقي أف  
 االستنساخ البشري التكاثري, أكثر منو في االستنساخ البشري العبلجي.

 المطمب األول

 انتياك االستنساخ البشري لمحقوق الفردية
 يبدو خرؽ االستنساخ البشري لمحقوؽ الفردية واضحًا مف خبلؿ والدة أشخاص مطابقيف لغيرىـ, مما

يحدث في التمقيح عكس ما  -ـمع غيرى اً متطابق اً وراثي اً ا أنيـ يممكوف طاقمكم تفردىـ,و يقضي عمى تميزىـ 
د لوالدة أطفاؿ يعانوف مف تشوىاٍت وأمراض وراثية, ال تضاىييا سوى اآلالـ مما يميّ  -الطبيعي أو الصناعي

 ف.والديو البيولوجيي وىويةسية التي سيعانييا المولود النسخة حيف يعجز عف معرفة نسبو, فالن

 الفرع األول

 الفرديةمبدأ ينتيك االستنساخ البشري 

حٌؽ أخبلقٌي  تع بيا كؿ إنساٍف منذ والدتو, فيود الشخص مف الحقوؽ األساسية التي يتمُيعد مبدأ تفرّ 
 بشريةٍ  إنتاج نسخٍ إلى ستنساخ البشري الذي ييدؼ يحوزه كؿ كائٍف بشري, ويعتبر الكثيروف أف اال يطبيع

 د.متطابقة ينتيؾ ىذا الحؽ, ويحـر األشخاص مف ميزة الشعور بالتميز والتفرّ 
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ذا وُ  الجينـو الخاص بكؿ شخصٍ  حيث يرى البعض أفّ  لد ىو جوىر وجوده, وىو أساس فرديتو, وا 
كأنو نسخٌة منو, وىذا سيخمؽ شعورًا داخميًا و  فسوؼ ُيعامؿشخٌص يحمؿ نفس الطاقـ الوراثي لشخٍص آخر, 

 1مولود النسخة بفقداف الفردية, والتي تعتبر أىـ ما يميز أي مولود.لدى ال

بطاقـٍ وراثٍي  والدة شخصٍ  أال تتـاالستنساخ البشري ييدـ مبدأ التفرد, وجوىر ىذا المبدأ ىو ف
 والذي وصؼ االستنساخ البشري بأنو مثيرٌ  "إياف ويمموت"حتى أف  2متطابٍؽ مع كائٍف بشري موجود.

 3لبلشمئزاز, أشار إلى أف انتياؾ االستنساخ البشري لمفردية, ىو مدعاة حظر تطبيؽ ىذه التقنية عمى البشر.
مبدأ الفردية ىو جوىر شعورنا بالخصوصية "الذي أكد أف  "فرانسيس بيزولي"ـ ر عنو العالِ وىو نفس ما عبّ 

 4واالستقبللية, وال شؾ أف االستنساخ البشري ييدـ ىذا المبدأ".

ع اإلنساف بالفردية يعني حصولو عمى طاقـٍ رأت أف تمت  و  ,ىذا التوجودت الكنيسة الكاثوليكية وأيّ 
وبيولوجية, حتى  واجتماعيةٍ  عوامؿ بيئيةٍ امتزاج  مف خبلؿتتحقؽ  ,هللامف  منحةٌ وراثٍي فريد, وترى أف الفردية 

  5نحصؿ عمى تفردنا.
لفردية االستنساخ البشري, استندت إلى انتياكو لمبدأ اكما أف أغمب القوانيف التي حظرت تجارب 

ستراليا اعتبرت المجنة المكمفة بتعديؿ قانوف االستنساخ البشري أف "االستنساخ البشري ألمحظر, ففي  كمبررٍ 
 6وأىميا مبدأ الفردية". ,التكاثري ينتيؾ مبادئ الكرامة البشرية

ىي مبادئ الفردية  ,عمييا قانوف تنظيـ الطب اإلنجابي ف أىـ المبادئ التي نّص إأما في كندا ف
 7التي يجب حمايتيا.و  ,الوراثي التنّوعو 
 

                                                           
1 -  John Harris, On Cloning, Rutledge Publishing, 1

ST
 Edition, 2004, P39. 

2
-  Ibid, P40. 

 .19المرجع السابؽ, ص سنوات. 5حظر االستنساخ لمدة بصدر قرارًا أوىو ما أشار إليو كمينتوف حيف  -3
4
-  Lori B Andrews, Is there a right to clone? Constitutional challenges to Bans on Human 

Cloning, Harvard Journal of Law and Technology, Volume11, Number 3, 1998, P 657. 

 
5
 - Roger A Willer, Human cloning, Papers of Church Consultation, Evangelical Lutheran Church 

in America. 2001, P85. 

 
6
-  Report of the Independent Review of the Prohibition of Human Cloning for Reproduction Act 

2002 and Research Involving Human Embryos Act 2002, Council of Australian Governments, 

Canberra, June 2011, P42. 

 
7
- (g) Human individuality and diversity, and the integrity of the human genome, must be 

preserved and protected. The idea of individuality is expressed as a natural moral right possessed 

by every human being, a right that would be violated each time a genetic copy was brought into 

the world. Assisted Human Reproduction Act (2004, c. 2)  
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كؿ كائٍف بشرٍي ىو إنساٌف "أوضح العالـ "جوف فورد" أف  ,وفي شيادتو أماـ مجمس العمـو البريطاني
تنتقص مف  -االستنساخ البشريومنيا -أف تقنية االنتخاب الجيني  شؾّ ويممؾ جدارًة وقيمًة ذاتية, وال ,متفردٌ 

 1."ىذه الفردية

ؽ في كؿ مرة بشري, وىذا الحؽ سيخرَ  أف الفردية حٌؽ طبيعٌي وأخبلقٌي يتمتع بو كؿ كائفٍ  ال شؾّ 
مطابقة لئلنساف إلى العالـ. ونحف نرى أف هللا أرادنا أف نكوف مختمفيف, ولو أراد أف يخمؽ  نسخةٌ فييا تأتي 

لفعؿ ذلؾ, ولكنو شاء أف يخمقيـ مختمفيف, قاؿ تعالى: ", واحدةٍ  البشر عمى ىيئةٍ              

                                ."2 
 الفرع الثاني

 الوراثية االستقالليةيقضي عمى االستنساخ البشري 

وُتعد االستقبللية جزءًا  3.ؼ االستقبللية بأنيا: "حرية الفرد في اتخاذ القرارات التي يراىا مناسبة"ُتعرّ 
ميمًا مف مكونات الكرامة البشرية, حيث يتـ التطرؽ إلى مسائؿ الفردية واالستقبللية بشكٍؿ دائـ أثناء مناقشة 

 مسائؿ الكرامة البشرية.

مسألة  الدولي أو الوطني. حيث ُتعدّ  يفيٍة كبيرٍة, عمى الصعيدويحظى مفيـو االستقبللية بأىم
ت المادة استقبللية الشخص مف المبادئ المستقرة دوليًا في مواجية التطبيقات الطبية المعاصرة. فقد نصّ 

عمى ضرورة "احتراـ استقبللية الفرد في اتخاذ قراراتو, شرط  4الخامسة مف اإلعبلف العالمي لمجينـو البشري
 ومراعاة الستقبللية اآلخريف".  مسؤوليةتتـ ب أف

الفرد في االستقبللية والخيارات الشخصية ىو مف الحقوؽ المصانة دستوريًا, كما في  كما أف حؽّ 
 وذاتوفي اإلطار  5قرار المحكمة الدستورية األمريكية العميا, التي اعتبرتو جزءًا مف الحريات األساسية لمفرد.

في اتخاذ قراٍر يؤثر عمى استقبللية أي  الدستورية الكندية التي اعتبرت أف "أية مساعدةٍ ذىبت المحكمة 
 6إنساف, تعد انتياكًا لمسبلمة الشخصية ليذا اإلنساف".

                                                           
1
-  Human Reproductive Technologies and the Law, Science and Technology Committee, Fifth 

Report of Session 2004–05, Volume I, P53. 
 .119-118سورة ىود, اآليتاف  - 2

3
 -  John Harris, On Cloning, Rutledge Publishing, 1

ST
 Edition, 2004, P48. 

4
 - Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. 11 November 1997. 

5
 -  Barry Brown, Human Cloning and Genetic Engineering: The Case For Proceeding Cautiously, 

Cautiously, Albany Law Review, Vol 62, 2002. P668. 
6
 - “a criminal sanction applied to another who would assist an individual in a fundamental choice 

choice affecting his or her personal autonomy can constitute an interference with that individual’s 

security of the person.”  Jennifer A Chandler, “Does a Patient have a Constitutional Right to the 

Freedom of Medical Research? Regenerative Medicine and Therapeutic Cloning Research in 

Canada” (2012) 6:2 MJLH 1, P35. 
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ويربط الكثير مف الفقياء الكرامة البشرية باالستقبللية الوراثية, وبقدرة اإلنساف عمى اتخاذ قراراٍت 
لشخٍص آخر, ىو عمٌؿ ال أخبلقٌي, وىذا الرأي مبنٌي عمى  -طاقـ وراثي –ينـو مستقمة, فيـ يروف أف نسخ ج

 , ىو شأٌف ميـٌ ضمف استقبللية اإلنساف.الخاص جينـوالافتراٍض أف استقبللية النسخة, و 

القياـ بنسخ اليوية الجينية لمشخص ىو عمٌؿ يخرؽ "د ىذا القوؿ "دونالد بروس" الذي اعتبر أف ويؤكّ 
 1."أمٌر يجب منعو", ويرى بأف إنتاج أفراٍد متطابقيف جينيًا "البشريةالكرامة 

( حظر ىذه التقنية HGSAستراليا)أعديؿ قانوف االستنساخ البشري في وقد دعمت المجنة المكمفة بت
 2ف انتياكًا الستقبللية الفرد.ألنيا تتضمّ 

ىـ أو ءيولدوف دوف أف يطابقوا آبا , وىـمف االستقبللية الوراثية عنا ف أوالدنا يولدوف بنوعٍ ونرى أ
ما أف المولود ك 3."وىذا يذكرنا بالواجب المفروض عمينا, وىو أف نحافظ ليـ عمى ىذه االستقبللية"أمياتيـ, 

ف االختيارات المسبقة التي أجراىا وقيمة تقدير الذات, أل باالستقبلليةالنسخة قد يشعر بنقص شعوره 
 منو لدى النسخة, وتسوقو نحو قدٍر مرسوـٍ لو مستقببًل. فإذا كاف المستنسخ المستنَسخ ستقيد الشعور بالحرية

نراه ذاتو الذي ناجحًا, فإف المولود النسخة سيشعر بالضغط بيدؼ الوصوؿ إلى مستوى سمفو, وىذا الشعور 
 الكبار.خوة اإلموجودًا لدى الصغار تجاه 

 الفرع الثالث

 النسبيخالف قواعد االستنساخ البشري 

أثارت تقنية االستنساخ البشري موجًة مف ردود الفعؿ المتناقضة حوؿ نسب المولود النسخة لوالديو, 
والديو إلى اآلخر أف المولود النسخة ُينسب  يرى البعض 4فبيف رأٍي يعتبر أف المولود النسخة ال والد لو,

 5النسخة. يكفؿ حقوؽ جديداً امعنا الدينية, لتضع إطارًا ضرورة توسيع أحكاـ مجشرعًا, وىناؾ مف يرى 

                                                           
1
-  Timothy Caulfield, Human cloning laws, human dignity and the poverty of the policy making 

dialogue, BMC Medical Ethics, 4:3, 29 July 2003, P4 
2
-  Report of Human Genetics Society Of Australiasia, HGSA Human Cloning Policy, April, 

2009, P2. 
3
-  Cloning Human Beings, Report and Recommendations of the National Bioethics Advisory 

Commission, Rockville, Maryland, June 1997, P66. 
4
 -  Moeinifar M, Azimzadeh Ardebeli F. Lineage and the Rights of Cloned Child in the Islamic 

Jurisprudence. J Reprod Infertil. 2012;13(2), P186. 
انتسب إلى غير أبيو, )مف  صمى هللا عميو وسمـ: أوجب اإلسبلـ حفظ األنساب وصيانتيا فعف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا -5

, وكؿ وأبا بكرالنيري قاؿ: سمعت سعدًا مواليو, فعميو لعنة هللا والمبلئكة والناس أجمعيف(. وعف أبي عثماف  أبيو, أو تولى غير
. أنو غير أبيو, فالجنة عميو حراـ(واحد منيما يقوؿ: سمعت أذناي, ووعى قمبي محمدًا يقوؿ: )مف ادعى إلى غير أبيو وىو يعمـ 

, حكـ الشرع ) وأي ما رجؿ جحد ولده وىو ينظر إليو احتجب هللا منو وفضحو عمى رؤوس األوليف واآلخريف(. عبد القديـ زلـو
 .8, ص1997دوف دار نشر, الطبعة األولى, في االستنساخ, ب
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ألنيا تشكؿ خرقًا فاضحًا لمحقوؽ  ,وجوب حظر ىذه التقنيةيروف معارضو االستنساخ إال أف 
ويعتبروف أف إباحة تجارب  إلى والديو.المولود النسخة باالنتساب  الشخصية المتصمة باإلنساف, وأىميا حؽّ 

  االستنساخ ستؤدي إلى إشكاالٍت ال حصر ليا, حوؿ طبيعة عبلقة المولود بجميع أفراد أسرتو.

حت بيا بويضة أنثوية, فيؿ سيكوف المولود ابنًا ليذا الرجؿ, أـ شقيقًا قّ ولُ  ,خذت خمية مف رجؿفمو أُ 
 ؟ؿ بالنسبة لممولودة األنثى, فيؿ تعتبر أختًا لمزوجةوكذلؾ الحا .(ونفس )باعتباره يحمؿ الطاقـ الوراثي ؟لو

 )باعتبارىا مف ولدتيا(. ؟( أـ بنتًا لياونفس )ألنيا تحمؿ طاقميا الوراثي

رعت في رحميا, فمف وزُ  ,قحت بويضتيا بياالخمية الجسدية مف أنثى, ثـ لُ  ولنفترض أنو تـ أخذُ 
 1سيكوف والد ىذه النسخة األنثى؟ ىؿ ىو والد المرأة صاحبة الخمية؟ أـ لف يكوف ليا والد؟. 

ف, فقاـ أحدىما باستنساخ ثبلث نسٍخ مف نفسو, اثري ولد عف حكـ حالة لو كاف ألبٍ  نتساءؿكما 
نسب أي ىؿ ستُ  2 نسخ األخرى؟فيؿ سيحصؿ عمى أربعة أخماس التركة, باألصالة عف نفسو والوالية عمى ال

  خة؟ث أـ لصاحب الخمية المستنسَ ىذه النسخ لموالد المورِ 

ريـ االستنساخ البشري النتياكو الحقوؽ الشخصية لمفرد, جلذلؾ يؤكد المعارضوف عمى وجوب ت
دخاؿ إال عمى إ ُيبفَ ويروف أف االستنساخ لـ يقـ إال عمى ىتؾ المقصد الكمي العاـ, وىو حفظ النسؿ, ولـ 

 3ومنظومة القيـ والعقائد في دائرة الفوضى واالضطراب. ,الروابط االجتماعية واألسرية

ف كؿ ما يتماثؿ بيف النسخة واألصؿ ىو ألزوج عمى أساس إلى اكما أف نسب المولود النسخة 
 تركيب البنية الوراثية فقط, الذي يؤدي إلى زيادة نسبة التشابو بينيما, أما محصمة صفات النسخة

ألف التكييؼ الصحيح ليذا المولود ىو ما سيثير  ,غير واردٍ  ىو أمرٌ  4أخرى, وخصائصو, فتخضع لمؤثراتٍ 
خًا أو أعتبر داخؿ األسرة؟ ىؿ يُ  النسخةعددًا مف المشاكؿ. فماذا عف اليوية االجتماعية والقانونية لمطفؿ 

 جداده أـ ابنًا ليـ؟عتبر حفيدًا أللوالديو؟ وىؿ يُ  و ابنةأختًا لوالديو؟ أـ ابنًا أ

ـ صاحبة البويضة؟ أـ ف ُينسب ليا المولود النسخة؟ فيؿ ىي األأعف األـ التي يجب  نتساءؿكما 
ىذه  أف اإلجابة عمى شؾّ األـ صاحبة الخمية الجسدية؟ أـ األـ التي يتـ زرع المولود في رحميا؟ ال 

 أطفاٍؿ ال نسب ليـ.ستغرؽ وقتًا ال يمكننا خبللو أف نغامر بوالدة تالتساؤالت س

 

                                                           
 .307محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص -1

 .170إياد العبيدي, مرجع سابؽ, ص -2
  .89ص مختار نور الديف الخادمي, مرجع سابؽ, -3
 .344محمود ميراف, مرجع سابؽ, ص -4
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كينونتو,  كؿ ىذه االحتماالت تجعؿ الشكوؾ تحيط بالوضع االجتماعي لمطفؿ وحالتو النفسية, وحتى
ندما تجد نفسؾ طفبًل أو أبًا لموقؼ عا قد يكوف والدًا )أمًا أو أبًا( اعتباريًا. ما مًا لشخصٍ ءسيصبح تو  فيو
ماذا عف اليوية  ؟جنسية مع أبييا )االعتباري( عبلقةٍ خة رغبت في المستنسَ  األنثىمؾ؟ ماذا لو أف ءلتو 

و إحساس الطفؿ ب واألـ, العـ والخاؿ, األخ واألخت؟ كؿ ىذا سيساىـ في تشوياالجتماعية؟ ماذا سيعني األ
 الفردية, وعبلقاتو األسرية واالجتماعية.بيويتو 

 الفرع الرابع

 لممولود النسخة الحقوق الطبيةينتيك لبشري االستنساخ ا

المعاناة الكبيرة التي ستسببيا ىذه التجارب  ىي تمؾاالستنساخ البشري  يأكثر ما يؤرؽ معارض لعؿّ 
 سمح بإجراء ىذهلممولود النسخة, ويرفضوف تنصيب أي شخٍص مف نفسو وليًا يتخذ القرار عف المولود, ويُ 

ب معارضو االستنساخ بحظره ويطال آخر غير المولود, ولو كانا أبويو. التجارب لتحقيؽ السعادة ألي شخصٍ 
 ألسباب طبية أىميا:

زيادة احتماؿ حدوث التشوىات: إف تقنية االستنساخ البشري تقـو عمى التعامؿ المباشر مع  -1
النواة الحاممة لممخزوف الوراثي, وىذه النواة ذات حساسيٍة عالية لمتأثر بالعوامؿ الخارجية, األمر الذي يجعؿ 

لعزليا أو دمجيا في بويضة, أمرًا شديد الخطورة, مما يزيد مف فرصة ظيور العيوب والتشوىات  أي تدخؿٍ 
 1 غير المرغوب فييا.

االنتقاء  تيمميات التزاوج الطبيعي حدوث عمميض لؤلمراض: مف نتائج عزيادة احتماؿ التعرّ  -2
ات المنوية الذكرية, لتكتسب البويضة الممقحة قح البويضة السميمة وراثيًا, إال أقوى الحيوانم  واالصطفاء, فبل يُ 

جنسي, وخاصًة االستنساخ مات النمو وأكمميا. ولكف ىذا األمر غير موجوٍد في التزاوج البلأفضؿ مقوّ 
نما نمٌط وراثٌي سائد, بغّض  فبل يوجد انتقاءالبشري,   2معيبًا. والنظر عف كونو سميمًا أ وال ارتقاء, وا 

الشيخوخة المبكرة: إف العمر الحقيقي لممولود النسخة سيكوف عمر الخمية اإلصابة بأعراض  -3
مولوٌد مف خميٍة جسديٍة عمر  دَ لِ لو وُ  :, ويتساءؿ معارضو االستنساخذاتو الجسدية المستخدمة في التجارب

 سنة؟  30سيكوف عمر المولود ىؿ سنة,  30صاحبيا 

 
                                                           

خة, وأكدت "جيري يانج" مف جامعة "كونتيكت" في الحيوانات المستنسَ  أثبتت تقارير عمـ الوراثة الطبيعية وجود حاالت شذوذٍ  -1
في موروثاتو, وأكدت "سيندي تياف" عضو الفريؽ العممي  خ وجد فيو خمؿٌ مف البقر المستنسَ  10مف أصؿ  9وفريقيا العممي أف

دة بسبب % المتبقية فترتفع فييا نسبة الوفيات مباشرة بعد الوال1% مف األجنة المستنسخة سيكوف مآليا الفشؿ, أما  99أف 
 .304مشاكؿ جينية. محمد لطفي, مرجع سابؽ, ىامش ص

 .181و 180رشيدة بف عيسى, مرجع سابؽ, ص - 2



114 
 

خة المبكرة, كدليٍؿ قوٍي لدعـ فكرة إصابة كؿ ويستشيدوف بإصابة النعجة "دولمي" بأعراض الشيخو 
 1المواليد الجدد بأعراض الشيخوخة المبكرة.

لييا في إباحة إد المعارضوف لبلستنساخ البشري المبررات الطبية الواىية التي يتـ االستناد فنّ كما يُ 
 2مثؿ ىذه التجارب, ويثبتوف باألدلة الطبية عدـ صحتيا.

, وبالتالي لف يسمح بإنتاج ذرية, لقوؿ عدـ اإلخصابلمثالي لمشكمة فاالستنساخ لف يحقؽ الحؿ ا
قد فإف المولود , عمماء االختصاص أف الشخص العاقر لسبٍب وراثي, ولو حقؽ االستنساخ لو "نعمة اإلنجاب"

 3 يتمكف مف اإلنجاب, وبالتالي سيكوف عقيمًا مثؿ والده.ال 

لممرضى, تتمثؿ بتوفير قطع  ىامةٍ  تحقيقو فوائد عبلجيةٍ ة الستنساخ العبلجي بحجّ اأما تبرير إباحة 
خاصة بو, وقد ال تتوافؽ  ألف كؿ شخٍص لو بروتينات مناعية ,طبياً  بشرية, فإف ىذا األمر مرفوٌض  غيارٍ 
أف النسخة لف يستطيع توفير األعضاء البشرية البديمة لعدٍد كبيٍر مف بروتينات معظـ الناس, مما يعني  مع

نما ستكوف الناس,   4مصدرًا مثاليًا ألعضاء الشخص المستنَسخ فقط, وليس لكؿ الناس. -إف حدثت –وا 

دنا ض مبدأ تفرّ أف االستنساخ البشري يؤثر عمى حقوقنا الفردية والشخصية والطبية, فيو يعرّ  شؾّ ال 
لة انتساب أكما أف مس خ,زنا لمخطر, ويجعؿ مف المواليد بيذه الطريقة, مجرد نسٍخ تابعٍة لؤلصؿ المستنسَ وتميّ 

في غاية التعقيد, فيؿ والدة المولود النسخة ىي صاحبة البويضة, أـ صاحبة الرحـ,  والديو مسألةٌ إلى المولود 
قد يكوف ليا أبمغ النسخة وأخيرًا إف المخاطر الطبية التي قد يعاني منيا المولود  ؟أـ صاحبة النواة الجسدية

 في المجاؿ العبلجي عمى األقؿ. فاعميتيابحاث, إلى حيف ثبوت األثر في إرجاء الحكـ عمى ىذه األ

أثر ىذه التجارب عمى الحقوؽ الفردية ال يقؿ عف أثره عمى المبادئ االجتماعية  فّ إ ونختـ بالقوؿ
دخمو في عالـٍ مف الفوضى واالضطراب. وىذا ما سيكوف مجاؿ المستقرة, والتي تيدد المجتمع بأكممو, وتُ 

 المطمب التالي.بحثنا في 

 

 

 

                                                           
1
- John Harris, Goodbye Dolly, The ethics of human cloning, Journal of medical ethics, 23 (6), 

2013, P1.  
 وما بعدىا بشيء مف التصرؼ. 63رمزي مبروؾ, مرجع سابؽ, ص -2

  يخبرىـ فييا  -ة دولميسنوات مف والد 3أي بعد  - 1999إلى مجمة الطبيعة في شير أيار عاـ  و إياف ويمموت رسالةً وجّ  -3
 .154سنوات. إياد العبيدي, مرجع سابؽ, ص 3سنوات وليس  9أف العمر الحقيقي لمنعجة "دولمي" ىو 

 .75رمزي مبروؾ, مرجع سابؽ, ص -4
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 المطمب الثاني

 انتياك االستنساخ البشري لمقواعد االجتماعية
لقواعد السائدة في المجتمع. حيث سنبحث في بااالستنساخ البشري  مساسسنبحث في ىذا المطمب 

ىدـ االستنساخ البشري لنظاـ األسرة, والتي تعد الركيزة األساسية التي يقـو عمييا المجتمع, مدى الفرع األوؿ 
الوراثي الموجود في المجتمع, كما  التنّوعقضاء االستنساخ البشري عمى إمكانية كما سنبحث في الفرع الثاني, 

, مف خبلؿ تمكيف المنحرفيف تعميؽ ىذه التجارب لمشذوذ الجنسي في المجتمع مدىسنبحث في الفرع الثالث 
ىدـ االستنساخ البشري مدى جنسيًا مف الحصوؿ عمى ولٍد بيولوجٍي مف صمبيـ, ونختتـ المطمب بتوضيح 

 لقاعدة الزوجية في الفرع الرابع.

 الفرع األول

 االستنساخ البشري ييدم مؤسسة األسرة

األزماف,  أثبتت صبلحيتيا وكفاءتيا عمى مرّ  حيثلممجتمعات البشرية,  األساساألسرة الركف  ُتعدّ 
وعممت عمى حمايتيا وتقويتيا ورعايتيا, باعتبارىا البيئة األنسب لرعاية  1وقد حرصت عمييا األدياف كميا,
 اإلنساف, وليدًا وطفبًل وشابًا وكيبًل.

بٍط ومودٍة ورحمٍة مف تراييدـ األسرة التي مبناىا الزوجاف, وما بينيما البشري أف االستنساخ  شؾّ وال 
بدوف تزاوج بيف الطرفيف, مما يؤذف بانتياء عصر الرجاؿ, وزمف الزواج,  د ذريةً وجِ , فيو يُ معاشرةوحسف 

مكانية والدة المرأة العذراء, وأف تمد المرأة مف نفسي ا أو مف وفتح أسواؽ بيع األجنة, واألرحاـ المؤجرة, وا 
والقيـ األخبلقية لؤلمومة واألبوة واألسرة, بوصفيا ركيزًة أساسيًة معاني السامية, لمصديقتيا, وفي ىذا ىدـٌ 

 2يقـو عمييا المجتمع.

ففي االستنساخ البشري لف يعرؼ المولود النسخة أصمو, وحتى لو عرفو ونشأ في رعايتو, فمف توجد 
 - ىو أبوه الطبيعينشأ الطفؿ في رعاية أٍب ليس  كما لوتمؾ العبلقة القمبية التي تصؿ األب واألـ بولدىما, 

 3فمف يجد لديو الحناف الحقيقي الذي يجده الطفؿ عند أبيو الطبيعي. -زوج أمو مثبًل 

                                                           
ات داخؿ إطارىا فحّرـ بيدؼ الحفاظ عمى مؤسسة األسرة, وتنظيـ العبلق القواعدالعديد مف  عمى نصت الشريعة اإلسبلمية -1

والمواط, وأثبت حرمة البيوت وحرية النفوس, وأحكاـ النكاح والرضاع والنفقة والوالية والوصاية وأحكاـ العدة والنسب ى الزن
 . 305والميراث. محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص

 .162, مرجع سابؽ, صإياد العبيدي -2

 .186صمرجع سابؽ, محمد الحفار, التقانات الحيوية,  سعيد -3
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االستنساخ  فبوساطةكما أف االستنساخ سيؤدي إلى تغيير المفيـو التقميدي لجميع أفراد األسرة, 
الناحية الجينية, وقد يتوسع ب عمى ولٍد مطابٍؽ تمامًا لو مف ف يحصؿ األأميا, و ءتستطيع األـ أف تمد تو 

 .ذاتيا ونرى جيميف في الفترة ,نطاؽ األسرة
سرة ال يرتكز عمى غياب العبلقة البيولوجية ف االعتراض عمى ىدـ االستنساخ لمؤسسة األأ شؾّ وال 

 1., بؿ عمى وجود تمؾ العبلقة مف الطرؼ اآلخر وحدهفحسب بيف المولود وأحد والديو
 

التي تعتبر الوحدة  ,االستنساخ البشري ستؤدي ال محالة إلى تقويض دعائـ األسرةإف إباحة تجارب 
األساسية لمكياف االجتماعي, كؿ ذلؾ سيسبب خمبًل في شبكة العبلقات داخؿ األسرة وفي المجتمع, وسيتوسع 

 2القيـ االجتماعية في المجتمع. ىذا الخمؿ ليصيب بدوف أدنى شؾّ 

 ,ه النفسيوالتشوّ  ,اء األسرة, وىو ضرٌب مف الخمؿ االجتماعيإلغإلى إف االستنساخ سيؤدي 
والحرماف العاطفي, قاؿ تعالى: "                                       

                   ."3 

 الفرع الثاني

 ز الشذوذ الجنسي في المجتمعاالستنساخ البشري يعز  

واألنس بيا,  الناس غالبًا إلى الزواج لغرض إنجاب األوالد واألنس بيـ, واالستمتاع بالزوجة يندفع
 وسعادٍة. ينةؽ, بفضؿ ما يجدونو مف مودٍة وسكف عف الشذوذ كالزنا والمواط والسحايوىو ما يجعميـ بعيد

ع عمى الشذوذ شجّ غير أف الوضع في االستنساخ البشري ال يجري عمى ىذا النحو, فيذه التقنية تُ 
دوف نكاح, وحتى دوف أي اتصاٍؿ إنجاب ذريٍة بغير زواج, و  مثميي الجنسالجنسي, إذ ُيصبح بمقدور 

جب منيا مقحيا بنواة خميتو, لينُ منيا, ثـ يُ  جنسي. حيث يكوف بوسع الرجؿ اختيار أية امرأة ألخذ بويضةٍ 
مولودًا ذكرًا, أو يأخذ منيا بويضًة, ومف غيرىا خميًة جسديًة, فيدمج نواتيا في البويضة المفرغة مف أجؿ 

تضع نواتيا في بويضتيا, و  ,جسديةً  إنجاب أنثى. كما يصبح بوسع المرأة أف تختار أي رجٍؿ لتأخذ منو خميةً 
 4لتنجب منو نسخًة مطابقة.

                                                           
1
 - The crucial point is not the absence of the natural biological connections between parents and 

children. The crucial point is, on the contrary, the presence of a unique, one-sided, and replicative 

biological connection to only one progenitor.  Human Cloning and Human Dignity, An Ethical 

Inquiry. The President council on Bioethics, Washington DC, July 2002,P110. 
,  ,المعاصرةعائشة المرزوقي, إثبات النسب في ضوء المعطيات العممية  -2  .379, ص2000 ,جامعة القاىرةكمية دار العمـو
. اآلية  -3  .21سورة الرـو
 .80نور الديف الخادمي, مرجع سابؽ, ص -4
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ؽ اإلنجاب والتناسؿ, وال تحقيلزواج لإلى اوسع الشواذ والمنحرفيف جنسيًا أال يمجؤوا ذا يكوف بوىك
مستعار, بؿ يمكف أف يستنسخوا مف يبحثوا في مستودع الخبليا وبنوؾ الجينات, ومخازف الرحـ الأف يضطروا 
 1ما يجعميـ ينعموف بالمولود المنتظر.مأنفسيـ 

و الجنسي نحو يف, عمى افتراض أف أسباب التوجّ مثميي الجنس شاذّ إال أف ىناؾ مف يرفض اعتبار 
التشخيص  بوساطةفي رحميا إذا عرفت  ه الجينات, فيؿ يجب أف ُتمنع المرأة مف زرع جنيفٍ ذات الجنس مردّ 

مؿ أال يحمؿ ذلؾ أقبؿ الزرع أف مولودىا سيكوف منحرفًا جنسيًا؟ وىؿ يمكف أف تقـو بزرع ولٍد جديٍد عمى 
 ؟في مجتمعنا ضد المنحرفيف جنسياً  اً وتمييز  لمجرد أف ىناؾ عداءً  ,لجيف المسبب لمشذوذ الجنسياالطفؿ 

 

التوجو الجنسي, واألفكار الخاطئة عف المنحرفيف  يتـ محاربة التمييز عمى أساستوطالما أنو 
ع عمى شجّ ي, فبل يجوز حظره بحجة أنو يُ جنسيًا, فإف األمر نفسو يجب أف ينطبؽ في حالة االستنساخ البشر 

وينضـ ىذا الرأي إلى نظيره المؤيد لبلستقبللية الوراثية, ويرى أف محاربة التمييز في  .الشذوذ الجنسي
 2غير مباشر ىذه اآلراء الخاطئة. س وبشكؿٍ التي تكرّ مف النظرة المجتمع أكثر توافقًا مع الكرامة البشرية, 

 
لمحصوؿ  فتح الباب أماـ المنحرفيف جنسياً إباحة تجارب االستنساخ البشري قد تمف جيتنا أف نعتبر 

وتيدـ كؿ  ,د المجتمع البشريع مف انتشار ىذه الظاىرة التي تيدّ عمى ولٍد بيولوجٍي مف صمبيـ, مما يوسّ 
عد الدينية, وكؿ الكثير مف القوا فيو يبت أننا في زمٍف قد غابت فيو أبسط القواعد األخبلقية, وغُ  قيمو, وخاصةً 

 ذلؾ تحت شعار رفاىية اإلنساف و"حقوقو".
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .80لمرجع السابؽ, صا  1- 

2
 - Suppose sexual orientation is genetic, and can be discovered by a simple test. Should we 

forbid a woman to implant an embryo which she knows as a result of pre-implantation genetic 

diagnosis (PGD) will result in a homosexual child and oblige her to conceive a new one in the 

hope that it does not have that disposition, because in our society homosexuals are discriminated 

against? 

 Rather we should combat prejudices and mistaken ideas concerning homosexuals. The same is 

true for cloning. Moreover, a view that defends reproductive freedom and autonomy and combats 

prejudices and discrimination in society is more compatible with human dignity than a view 

which indirectly stimulates or maintains those mistaken ideas and reduces our reproductive 

autonomy.  John Harris, On Cloning, Rutledge Publishing, 1
ST

 Edition, 2004, P49. 
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 الفرع الثالث

 الوراثي التنو عاالستنساخ البشري ييدم 

الوراثي, ألف تمقيح البويضة األنثوية بنطفة الرجؿ  التنّوعتساىـ عممية التكاثر الجنسي في إغناء 
 ,وراثيًا جديدًا نصفو مف األب طاقماً سيؤدي لمزج الجينات المحمولة عمى الكروموسومات, مما يستتبع 

 ونصفو مف األـ.

ت عميو االتفاقيات الخاصة بالبيولوجيا وحقوؽ اإلنساف, فاإلعبلف الوراثي فقد نصّ  التنّوعوألىمية 
وضرورة  ,الوراثي البشري التنّوعد عمى "أىمية أكّ  2005لمبيولوجيا الصادر عف اليونيسكو في  العالمي

 1الحفاظ عميو, بوصفو جزءًا مف التراث العالمي لئلنساف".

الوراثي, ألف المولود النسخة ُيعد صورًة  التنّوعإال أف تقنية االستنساخ البشري ستؤدي إلى ىدـ ىذا 
ي البعض اآلخر الخمية الجسدية, مما سيؤدي إلى سيادة بعض الصفات الوراثية, وتنحّ  مطابقًة جينيًا لصاحب

ف زواج األقارب يسبب الكثير مف األمراض الوراثية, نتيجة إ :ويستدلوف عمى ذلؾ بالقوؿ أو ربما انقراضيا.
 2واحد؟ تقارب الصفات الوراثية بيف الزوجيف, فماذا ستكوف النتيجة لو كاف كؿ الجينـو مف شخٍص 

 Philippeد ىذا القوؿ المتحدث الرسمي باسـ منظمة الصحة العالمية "فيميب ستروت وقد أكّ 
"Stroot   ٍتدمير التنوع   , ألنو ييدد التطور البشري مف خبلؿحيف أوضح أف "االستنساخ البشري غير مقبوؿ

 3الوراثي".

الحاؿ عمى التنوع الوراثي, الذي سيمجأ ليذه التقنية قميٌؿ جدًا, ولف يؤثر بطبيعة أما القوؿ بأف العدد 
الستنساخ, فإف ىذا لف يقضي إلى ا واؤ لجلو افترضنا أف ستة مميارات إنساٍف موجودوف في العالـ اآلف  ألنو
القمؽ  ما يثيرعمى ذلؾ بأف  فالردّ  4الوراثي, ألنو سيكوف لدينا ستة مميارات إنساٍف مختمفيف وراثيًا, التنّوععمى 

واحٍد أو مجموعٍة بذاتيا  ,قياـ شخصٍ  يكوف عندليس قياـ كؿ شخٍص بعممية استنساخ واحدة, ولكف القمؽ 
 5الوراثي الموجود حاليًا. التنّوعفقرًا ب  -ال محالة-إجراء آالؼ عمميات االستنساخ, مما سيسبب ب

                                                           
1

- Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, 19 October 2005. 
2
-  Glen G. Scorgie and Claire F. Evans Jones, Human life is not sheep: An ethical perspective on 

cloning: Journal of the evangelical theological society, jets40/4 , 1997, P667. 
3

-  Lori B. Andrews, Cloning Human beings, Chicago-Kent College of Law, P17. 
4
-  Issues raised by human cloning research, hearing before the subcommittee on oversight and 

investigation of the committee on energy and commerce House of Representatives 107
th
 

Congress, first Session, 2001, Serial No. 107–5, P134. 
5
 -  Christopher Alexander Pynes, Human Cloning and Moral Statues. Florida State University, 

2004, P80. 
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الوراثي, ألنو يحافظ عمى  التنّوععمى ظاىرة مف جيتنا ال نرى بأف االستنساخ البشري يقضي 
البيولوجي, ويقـو  التنّوعويمنع تعرض البشرية لخطر االفتقار إلى  -النباتية والحيوانية –السبلالت النادرة 

كثارىا واستنساخيا, مف أجؿ الحفاظ عمى أو الميددة باالنقراض,  ,بميمة جمع السبلالت النادرة وحفظيا وا 
الوراثي, فإف االستنساخ البشري ىو الذي يحقؽ  التنّوعية. ألنو لو كانت الغاية الحفاظ عمى معموماتيا الوراث

عي البعض, فيمكف ببساطة استنساخ أي مخزوف وراثي نادر مما يسمح ببقائو, ىذه الغاية, وال يمغييا كما يدّ 
 1وليس التكاثر الطبيعي".وعدـ غيابو المطمؽ. و"استنساخ الناس ىو الذي يحافظ عمى المخزوف الوراثي 

 الفرع الرابع

 االستنساخ البشري يقضي عمى قاعدة الزوجية في المجتمع

"قاؿ تعالى:                      ."2  مؽ عمى شيٍء في الكوف خُ أي أف كؿ
 التناسمية, والصبغيات داخؿ النواة, لنصؿ إلى أدؽّ قاعدة الزوجية, فيي موجودة في الكائنات الحية, والخبليا 

 مؽ وىو الذرة.ما خُ 

حيث يستطيع المتأمؿ في الكوف أف يستمر في ىذا السياؽ إلى ماال نياية, ليؤكد عمى حقيقة 
الزوجية في كؿ أمٍر مف أمور ىذا الكوف, وليكوف ذلؾ شيادًة بأف الوحدانية المطمقة ىي هلل الخالؽ وحده, ال 
يشاركو فييا شريؾ, وال ينازعو عمييا منازع, فيي مف صفات الواحد األحد, الفرد الصمد, الذي لـ يمد ولـ 

 يولد, ولـ يكف لو كفوًا أحد.
خ سيحمؿ إما صفات ف المستنسَ أإلى خمٍؿ في الطبيعة, حيث يؤدي فإف االستنساخ البشري قد لذلؾ 

خمية التي استخدمت في ىذه العممية, وفي ىذه الحالة تعتبر ال أحدىما خذت مفأُ  فقدصفات المرأة,  أو الرجؿ
ف حققت بعض الفوائد. ىذه العممية غي ـ في المواليد المطموبة لممجتمعات, سيؤدي كما أف التحكّ ر طبيعية, وا 

إلى تدمير المجتمع عمى المدى البعيد, ألف الغالب في المجتمعات اإلنسانية ىو المساواة بيف الرجاؿ والنساء 
% ذكور, 49% إناث, و51سب بيف الذكور واإلناث, تقريبًا نحو ي األعداد, ولذلؾ جعؿ الخالؽ الحكيـ النِ ف

التحكـ والتبلعب فييا, طبقًا  يجوزأو العكس, والتوازف أساس استمرارية الحياة, وىي حكمٌة إلييٌة بالغة, ال 
قاؿ تعالى: "  3ألىواء البشر.                           ."4 

ر قاعدة الزوجية, حيث أف المرأة لـ تعد بحاجة لمرجؿ لمحصوؿ دمّ فيو أف االستنساخ يُ  شؾّ ومما ال 
نما تأخذ خميًة جسديًة  وتزرعيا في بويضتيا بعد تفريغيا, ثـ تزرعيا في الرحـ, ف جسميا, معمى ذرية, وا 

                                                           
1
-  John Harris, On Cloning, Rutledge Publishing, 1

ST
 Edition, 2004, P50. 

 .49سورة الذاريات, اآلية  -2
 .306محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص -3
 .71سورة المؤمنوف, اآلية  -4
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ة بشكٍؿ قاطٍع عمى أف التناسؿ مف ذكر الطريقة األحادية في التناسؿ تناقض آيات الذكر الحكيـ الدالّ وىذه 
 1وأنثى ىي الطريؽ الطبيعية إلنجاب ذرية.

بطؿ قاعدة الزوجية, وييدـ قانوف التكاثر البشري الطبيعي القائـ عمى مبدأ الزوجية, وال فاالستنساخ يُ 
أعداد طغى فييا تواج, وينشئ حياًة أحادية الجنس, يختفي منو الز  في عالـٍ  يفيد االستنساخ إال في جعمنا
 2اإلناث عمى الذكور أو العكس.

أف تقنيات االستنساخ البشري سيكوف ليا عميؽ األثر عمى مختمؼ حقوقنا الفردية  شؾّ ال 
ظمت متماسكة عبر ستيدد مراكز قانونية وأنظمًة اجتماعية  -شؾّ ببل  –والشخصية والطبية, كما أنيا 

القروف, ولكف مجرد إبداء المخاوؼ مف خطر انتشار ىذه التقنية لف يثني العمماء في مخابرىـ عف االستمرار 
في التجارب, بؿ يجب تنظيـ ىذه التقنية بنصوٍص تشريعيٍة واضحة, تحظر الممارسات التي  تيدد الفرد 

المفروضة, مما يسمح باالستفادة القصوى مف  والمجتمع, وتسمح ببعض الممارسات ضمف الضوابط والقيود
 ىذه التقنية, والمحاؽ بركب التطور العممي.

بسبب  ,تأييدًا كبيرًا مف عدٍد مف رجاؿ القانوف وتكتسب فكرة حظر تجارب االستنساخ البشري
ادئ التي , وأىـ المبالمشكبلت الكبيرة التي تسببيا ىذه التجارب, خاصًة مخالفتيا لقواعد القانوف الجزائي

 يسعى ىذا القانوف لترسيخيا, وىذا ما سيتـ بحثو في المبحث التالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قاؿ تعالى: " - 1               وقاؿ تعالى: "45". النجـ .                

        72". النحؿ. 
 .29أيضًا: محمد أحمد غانـ, مرجع سابؽ, ص, و 22رمزي مبروؾ, مرجع سابؽ, ص - 2
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 المبحث الثالث  

 خرق االستنساخ البشري لقواعد القانون الجزائي
يتميز القانوف الجزائي عف باقي فروع القانوف, سواًء مف حيث طبيعة المصالح الحيوية والجوىرية 

 ؽ عمى مخالفي أحكامو.طبّ الجزاءات التي تُ التي يحمييا, أو مف حيث 

مدى احتراـ تجارب االستنساخ البشري لقواعد القانوف الجزائي, فيذه  يدور عفالتساؤؿ  ولعؿّ 
 ,التجارب تقع عمى جسـ الشخص مباشرًة, مما يثير شبية معارضة ىذه التجارب لمبدأ معصومية الجسد

الذي عّد القانوف أي مساٍس بو ال يستند إلى االستثناءات التي أوردىا, أمرًا غير مشروع. وىؿ يختمؼ األمر 
 في حاؿ إجراء التجارب عمى منتجات ىذا الجسد؟

ثير مشاكؿ حوؿ والبنية الوراثية لشخٍص آخر, قد تمف الناحية الشكمية  كما أف والدة شخص مطابؽٍ  
, مما يثير مخاوؼ اإلخبلؿ األدلة العممية في كشؼ الجرائـ وقدرةات الحالية, وسائؿ اإلثب فاعميةمدى 

 بموازيف العدالة في المجتمع.

 المطمب األول

 خرق االستنساخ البشري لممبادئ المقررة لحماية الجسد اإلنساني ومنتجاتو
دأبت  حيث ,مبدأ معصومية جسد اإلنساف وحرمة المساس بو, مف المبادئ القانونية اليامة ُيعدّ 

واضحًا في مسمؾ التشريعات القانونية ؿ التحوّ القوانيف الوضعية والشرائع السماوية عمى حمايتو, كما أضحى 
في تناوؿ ىذا المبدأ, تحوٌؿ فرضتو التطورات الطبية المتسارعة, والتي سمحت ببعض المرونة في تطبيؽ ىذا 

ؿ منتجات الجسد وأنسجتو وخبلياه. وسنبحث فيما يمي ئية لتشمالحماية الجزا المبدأ, كما ساىمت في امتداد
خرؽ مدى ؼ بجسـ اإلنساف في الفرع األوؿ, ثـ سنبحث خرؽ االستنساخ البشري لمبدأ حرمة التصرّ مدى 

 .ؼ بمنتجات الجسد وخبلياه في الفرع الثانيلمبدأ عدـ جواز التصرّ  التجارب ذاتيا

 الفرع األول

 ومية الجسد اإلنسانيخرق االستنساخ البشري لمبدأ معص

مف المبادئ المتعمقة بالنظاـ العاـ,  ,وخروجو مف دائرة التعامؿ ,مبدأ معصومية الجسد اإلنساني ُيعدّ 
كما أف  .لذا فبل يمكف االتفاؽ عمى أف يكوف الجسد اإلنساني محبًل لمعقود, خاصًة االتفاقات التجارية منيا

الطبية كاستثناءاٍت عمى مبدأ المعصومية, بيدؼ تحقيؽ مصمحٍة جماعية, ال يمكف  العبلجاتتكريس بعض 



141 
 

غ إدراج أية تجربٍة طبيٍة حديثٍة ضمف ىذه االستثناءات, بحجة تحقيؽ ىذه المصمحة, قاعدًة عامًة تسوّ  اعتباره
 وينسحب ىذا األمر عمى تجارب االستنساخ البشري.

 :حق في سالمة جسم اإلنسانالأواًل: خرق االستنساخ البشري مبدأ 

 جسـ اإلنسافوتمؾ التي ينتيي عندىا, أصبح  ,بيف المحظة التي يتحقؽ عندىا وجود اإلنساف
صبح األمر  يفي سبلمتو وتكاممو الجسدي. وقد  يتعرض لممارساٍت طبية, تشكؿ أحيانًا خطورًة عمى الحؽ

عف القواعد الشرعية والقانونية أحيانًا, واألخبلقية  خروجاً  ؿ ىذه الممارساتعندما ُتشكّ  ,خطورًة وتأثيراً  أشدّ 
 أحيانًا أخرى.

ت حدود التجارب العممية والتي تخطّ تجارب االستنساخ البشري, ولعّؿ أبرز ىذه اإلنجازات العممية 
وتنتيؾ ىذه التجارب عناصر الحؽ في سبلمة جسـ  1ودخمت منذ عيٍد قريٍب دائرة التطبيؽ. ,والطبية

 اإلنساف, وفؽ التفصيؿ التالي:
أعضاء الجسـ وأجيزتو تؤدي  أف تظؿّ الحؽ في سبلمة جسـ اإلنساف يقتضي إن العنصر األول: 

إال أف االستنساخ البشري يمثؿ اعتداًء عمى ىذا الحؽ, عف طريؽ  2وظائفيا عمى نحٍو عادي وطبيعي.
وخاصًة مف القمب أو  ,سير الطبيعي ليذه األعضاء واألجيزة, فاستقطاع خبليا مف جسـ اإلنسافاإلخبلؿ بال

 الكبد, قد يسبب تعطيبًل ليذه األعضاء, مما ُيعد مساسًا بسبلمة الجسـ.
االحتفاظ بكؿ أعضاء الجسـ كاممًة غير يتطمب  الحؽ في سبلمة جسـ اإلنسافإف  العنصر الثاني:

تماسؾ يناؿ مف  حداث أي تغييرٍ أو إ ,فعٍؿ يؤدي إلى االنتقاص مف ىذه األعضاءأف كؿ منقوصة, أي 
وباعتبار أف  3 بالحؽ في سبلمة جسـ اإلنساف.عؼ منيا ُيعد مساسًا غير مشروٍع أو يض ,الخبليا واألنسجة

ىذه ي مادة الجسـ, ويساىـ في اإلخبلؿ بتكامؿ أجزائيا, مما قد يضعؼ فاالستنساخ يؤدي إلى العبث 
 بحؽ اإلنساف في سبلمة جسمو.نو ُيعد مساسًا غير مشروع إالخبليا, أو ينتقص مف تماسكيا, ف

حرر اإلنساف مف اآلالـ تي أف يفالحؽ يشمؿ  الحؽ في سبلمة جسـ اإلنسافإف  العنصر الثالث: 
بدنية لـ تكف معروفة مف قبؿ, أو الزيادة في  إحداث آالـٍ يؤدي إلى  البدنية والنفسية, حيث أف أي فعؿٍ 
ساىـ بشكٍؿ تأف تجارب االستنساخ البشري  شؾّ وال  4 ي سبلمة جسمو,فمقدارىا, ُيعد مساسًا بحؽ اإلنساف 

ساىـ في اليبوط بالمستوى الصحي لمشخص الخاضع بدنية ونفسية لـ تكف موجودة, وت ما في إحداث آالـٍ 
 االستنساخ البشري لكؿ عناصر الحؽ في سبلمة جسـ اإلنساف. لمتجارب, مما يدلنا عمى خرؽ

 
                                                           

, ولـ يتـ التثبت مف ذلؾ عمميًا, 2002عف والدة أوؿ طفمة مستنَسخة في  بريجيت بواسمييو Clonaidأعمنت مديرة شركة  -1
 .43فواز صالح, القانوف واالستنساخ البشري, مرجع سابؽ, ص

 .52عمي عصاـ غصف, مرجع سابؽ, ص - 2
 .52سابؽ, صالمرجع ال - 3
 .53سابؽ, صالمرجع ال - 4
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 ف بجسم اإلنسانالتصر  قابمية عدم  مبدأاالستنساخ البشري ثانيًا: خرق 

سنبحث فيما يمي صورًة مف صور إخضاع جسد اإلنساف لمتعامؿ المادي في نطاؽ تجارب 
ٍخ, ثـ تسميمو لشخٍص آخر, ستنسَ لحمؿ طفٍؿ مُ تقنية األـ البديمة إلى ستنساخ البشري, وىي حالة المجوء اال

 سواًء تـ ذلؾ بعوٍض أو بدوف عوض.

ؿ الحمؿ لحساب الغير في نطاؽ االستنساخ البشري صورًة مف صور وضع الجسـ اإلنساني, ويمثّ 
ؼ الغير, فالمرأة الحامؿ تضع في الحمؿ لحساب الغير أو بعبارٍة أدؽ, وضع رحـ المرأة تحت تصرّ 

 1المولود المستنَسخ بعد والدتو لمف أوصى عميو. قتيا التناسمية وأجيزتيا اإلنجابية, وتمتـز بردّ ومصمحتو, طا
ذا تـ ىذا االتفاؽ  ,ثماٌر واستغبلٌؿ لجسـ المرأةفيو باختصار است مما يؤدي العتبارىا مجرد وعاٍء ال أكثر, وا 

تـ في ىذه الحالة استعارة تلى ما يشبو عارية االستعماؿ, إذ دوف مقابٍؿ, فإف الحمؿ لحساب الغير يتحوؿ إ
رحـ المرأة مف أجؿ الحصوؿ عمى المولود النسخة. أما إذا تـ ىذا االتفاؽ بمقابٍؿ, فيكوف الحمؿ ىنا أشبو 

 2باستثمار رحـ المرأة لمدٍة معينة ىي مدة الحمؿ.

ديمة, فقد يكوف السبب عدـ قدرتيا عمى وتختمؼ مبررات لجوء األـ البيولوجية لبلستعانة باألـ الب
كما تختمؼ دوافع األـ البديمة لمقبوؿ بيذه الميمة, بيف تحقيؽ كسٍب مادٍي,  3الحمؿ, أو لعدـ رغبتيا في ذلؾ.

 4وبيف تقديـ خدمٍة لمغير.

 5التالية: االفتراضاتوتتجمى حاالت الحمؿ لحساب الغير في نطاؽ االستنساخ البشري في 

حيث ُتؤخذ  ,أو ال ةالطبيعي ةا اإلنجاب بالطريقالنظر عف إمكانيم بغّض  ,أراد زوجاف اإلنجابحالة لو  -
بويضٌة منزوعة النواة مف الزوجة, وُتمقح بنواة خميٍة جسديٍة مأخوذة مف الزوج, ثـ ُتزرع البلقحة في رحـ األـ 

 البديمة.
                                                           

الحمؿ  بوساطةارب التمقيح الصناعي, وكانت أوؿ حالة إنجاب ات, في نطاؽ تجيوقد بدأ شيوع ىذه التقنية في السبعين -1
عف طريؽ المحامية "نويؿ كايف", التي أسست جمعية ىدفيا تحقيؽ  1976لحساب الغير في والية ميتشغاف األمريكية عاـ 

 .353حسني ىيكؿ, مرجع سابؽ, صالتواصؿ بيف األزواج العقيميف, واألميات الراغبات باإلنجاب. 
 .140مبروؾ, مرجع سابؽ, صرمزي  -2
جمالية  قد تكوف لدواعٍ فعمى الحمؿ عدـ وجود رحـ لدييا. أما أسباب عدـ رغبتيا في ذلؾ  المرأةمف أسباب عدـ قدرة  -3
مف انتقاؿ مرض وراثي(,  بيولوجية )الخوؼ لعمؿ في وظيفة مرموقة(, أو لدواعٍ اقتصادية )ا المحافظة عمى الرشاقة(, أو لدواعٍ )

 .233منصور, مرجع سابؽ, ص ترفييية )عدـ تحمؿ آالـ الحمؿ والوالدة(. نسريف عٍ أو لدوا 
أفاد تقرير مكتب الكونغرس األمريكي لمتكنولوجيا أف النساء البلتي تطوعف لمحمؿ كأمياٍت بديبلت, أقؿ في مستوى التعميـ  -4

التعويضات المالية لف نجد إال القميؿ النادر مف النساء يف, وأنو بدوف صادي مف مستوى األسر التي استأجرتوالمستوى االقت
البلتي يقبمف تقديـ أنفسيف كأمياٍت بديبلت, يوجيف برودي, تقنيات الطب البيولوجية وحقوؽ اإلنساف, ترجمة يعقوب السمطاف, 

 .160, ص1999مؤسسة الكويت لمتأليؼ والترجمة والتعريب, الكويت, 
 .138أيضًا: رمزي مبروؾ, مرجع سابؽ, صو . 238نسريف منصور, مرجع سابؽ, ص - 5



144 
 

مقحيا بنواة خميٍة جسدية مأخوذٍة منو, ويتـ زرع حالة شخٍص يريد نسخ نفسو, فيقـو بشراء بويضٍة أنثوية, ويُ  -
 البويضة الممقحة في رحـ األـ البديمة.

حالة أنثى تريد اإلنجاب دوف رجؿ, فتمقح بويضتيا بنواة خميٍة مأخوذة مف جسدىا, أو مف جسد أنثى  -
 أخرى, ثـ تزرع البويضة في رحـ األـ البديمة.

 خبلياه الجذعية. وأخذحالة زرع بويضٍة ممقحٍة في رحـ أـٍ بديمة, لتخميؽ جنيٍف ثـ إجياضو,  -

في جميع الفروض السابقة نرى أف المرأة الحامؿ في االستنساخ البشري تقـو بإعارة رحميا, أو 
رأة الحامؿ في تأجيره لحساب الغير, لمدٍة معينة ىي مدة الحمؿ الطبيعية, وىذا مف شأنو أف يضع جسـ الم

يصبح محبًل لمحقوؽ المالية, وىو ما يشكؿ خرقًا لمبدأ مف ثـ مصاؼ األشياء التي تدخؿ في دائرة التعامؿ, و 
 عدـ قابمية الجسـ لمتصرؼ بو.

وُيعارض الكثير مف الفقياء فكرة المجوء لتقنية األـ البديمة في تجارب االستنساخ البشري, كونيا 
 وففضبًل عف المشكبلت القانونية. حيث يعتبر  1كبلت األخبلقية والدينية والبيولوجية,تثير كمًا ىائبًل مف المش

ؿ األمر إلى استثماٍر ؼ بو, ألف ىذا يحوّ , وال ُيسمح لئلنساف التصرّ لتصرؼ بالجسد البشري غير مشروعٍ أف ا
 لرحـ المرأة, مما يعيدنا خطوًة لموراء في مجاؿ العبودية.

 فالقوؿ بأففكرة وجود العقد في العبلقة بيف صاحبي البويضة الممقحة واألـ البديمة, وف نكر كما يُ 
بالمحافظة عمى الجنيف المستنَسخ ما  التعيداالتفاؽ ُيمـز األـ البديمة بزرع البويضة الممقحة في رحميا, و 

قوُؿ غير  ,النفقات البلزمةأمكف, ثـ بتسميـ ىذا المولود إلى الطرؼ الثاني, الذي يتعيد بالمقابؿ بتحمؿ كافة 
يروف أف األمر مجرد تفاىـٍ عمى وضٍع معيف, وأف ىذا الوضع ال يرتب أية التزاماٍت عمى  فيـ. صحيح

يحؽ ليا االحتفاظ بالمولود  -ولعدـ وجود عقدٍ   –النتيجة أف األـ البديمة هويترتب عمى ىذ عاتؽ طرفيو.
 2ونسبتو إلييا, باعتبارىا األـ القانونية لو.

وقد بحث الفقياء المسمموف حكـ ىذه التقنية, وأخذت المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية في ندوتيا 
ت عمى "تحريـ كؿ الحاالت التي ونصّ  ,، برأي األكثرية, وىو تحريـ "الرحـ الظئر" مطمقاً  1983األولى سنة

                                                           
ف يحقيؽ اإلنجاب, كوف األوالد مرتبطبديمة لت بيح االستعانة بأـٍ يأو السنة النبوية  ,في القرآف الكريـ صريحٌ  ال يوجد نٌص  -1

بالزوجة, لقولو تعالى: "                       "ممقحةً  . كما أنو ال يجوز وضع بويضةً (38)الرعد 
كما أف العممية التي تضع بموجبيا المرأة  أخرى لو, فكيؼ ُيسمح بوضعيا في رحـ امرأة أجنبية؟!. مف ماء الزوج في رحـ زوجةٍ 

لمعنى  الحمؿ لحساب الغير فيو إفسادٌ ف إف وأخيراً  مادي, ىي أشبو بالدعارة. محددة, وبمقابؿٍ  جسميا في خدمة اآلخريف ولفترةٍ 
 .394و 386ؿ األـ البيولوجية آلالـ الحمؿ والوضع. حسني ىيكؿ, مرجع سابؽ, صاألمومة, لعدـ تحمّ 

 .354المرجع السابؽ, ص -2
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, أـ حيوانًا منويًا, أـ خميًة جسديًة ُيقحـ فييا طرٌؼ ثالٌث عمى العبلقة الزوجية سواًء أكاف رحمًا, أـ بويضة
 1997.1في توصيات الندوة العاشرة عاـو ذاتدت القرار لبلستنساخ". ثـ أكّ 

 
ع الفرنسي فقد منع المشرّ  2ت بعض القوانيف ىذا الحظر, إما بشكٍؿ مطمٍؽ, أو ضمف قيوٍد.كما تبن  

في  1994لعاـ  العقوبات الفرنسيتطبيؽ تقنية الحمؿ لحساب الغير بنصوٍص واضحة, حيف عاقب قانوف 
ت والدتو سواء تمّ  -والديف أو أحدىما لمتخمي عف طفميما  عمى كؿ فعٍؿ مف شأنو حثّ  12فقرة  227المادة 

أو إساءة استعماٍؿ لمنفوذ, بالحبس لمدة ستة أشير,  ,أو تيديدٍ  ,أو وعودٍ  ,أو ىدايا ,مقابؿ مبمٍغ ماليٍ  -ال ـأ
أما عقوبة الوساطة بيف شخٍص يرغب بالحصوؿ عمى طفٍؿ, وبيف أبويف يرغباف  3يورو. 7500وبالغرامة 

في حالة يا ذاتوُتطبؽ العقوبة  4يورو. 15000والغرامة  ,بالتخمي عف ابنيما, فالعقوبة ىي الحبس لمدة سنة
يا, التوسط بيف شخٍص أو ثنائي يرغب بالحصوؿ عمى طفٍؿ, وبيف امرأة توافؽ عمى حمؿ ىذا الطفؿ في رحم

ب. كما ُيعاقب ضاعؼ العقوبة في حاؿ التكرار, أو إذا تمت بقصد التكسّ وتُ  5وتنوي تسميمو  ليما عند والدتو.
النظر عف  وباعتبار أف ىذه النصوص عاقبت عمى تسميـ المولود بعد والدتو, بغّض  6عمى الشروع فييا.

, فإننا نرى شمولية ىذه النصوص لتشمؿ التمقيح الطبيعي أو التمقيح الصناعي بوساطةوسيمة إنجابو, سواًء 
 الطفؿ المولود بتقنية االستنساخ البشري.

فبل يوجد نٌص صريٌح يحكـ مسألة الحمؿ لحساب الغير في تجارب االستنساخ  :ةأما في سوري
ولكف مف استقراء بعض النصوص القانونية, وخاصًة نصوص القانوف المدني, نرى أف  7البشري أو خارجيا,

                                                           
 .12سعد الديف ىبللي, مرجع سابؽ, ص , 1997إضافة الجممة األخيرة بعد اإلعبلف عف االستنساخ عاـ  تتم -1
ميزي بالمجوء ليذه الوسيمة ضمف ضوابٍط أىميا: عدـ جواز تمقي األـ البديمة مقاببًل ماديًا لقياميا كع اإلنالمشرّ  حيث يسمح -2

ع القياـ بأي إعبلٍف في المممكة المتحدة بيدؼ مجنيف, كما يمنع المشرّ للتي ُتعد ضروريًة لؤلـ البديمة و بيذا العمؿ, ماعدا النفقات ا
 ,أو الغرامة ,أشير 3عمى عقوبة الحبس لمدٍة ال تزيد عف  ما يمنع أي شكٍؿ مف أشكاؿ الوساطة. ونّص الترويج ليذه الوسيمة, ك

 Surrogacy Arrangements Act c.49-1985. يما, لمف يخالؼ ىذه النصوص القانونيةتيأو كم
3
- Article227-12: Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace 

ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de 

six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.  
4
- Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant 

et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et 

de 15000 euros d'amende. 
5
- Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou 

un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en 

vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, 

les peines sont portées au double. 
6
- La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est 

punie des mêmes peines. Code pénal 
 مف الئحة آداب مينة الطب لعاـ 45يحظر أو يبيح الحمؿ لحساب الغير, ولكف المادة  خاٌص  في مصر: ال يوجد تقنيفٌ  -7

 لزرعيا في أرحاـ نساء غير األميات الشرعيات ليذه البويضات".  مخصبةٍ  أنو "ال يجوز نقؿ بويضاتٍ  تنّص  2003
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نتائج قانونية, وليس لو أية آثاٍر ممزمٍة, ألف السبب  ةب أيالسوري اعتبر ىذا العقد باطبًل, وال يرتّ القانوف 
شترط في السبب في العقد أف يكوف موجودًا, وغير مخالٍؼ لمنظاـ محؿ مخالفاف لمنظاـ العاـ؛ حيث يُ وال

 ,اف الذي ال يجوز التعامؿ بوالعقد, فالمحؿ في عقد استئجار الرحـ ىو جسـ اإلنس وكذلؾ محؿّ  1,العاـ
 فالجزاء المترتب عمى ىذا العقد ىو البطبلف.

إف الحمؿ لحساب الغير في نطاؽ االستنساخ البشري ىو حمٌؿ غير مشروٍع قانونًا, واالتفاؽ 
لعدـ مشروعية المحؿ والسبب, وتصادمو مع مبدأ عدـ قابمية وذلؾ المتعمؽ بو ىو اتفاٌؽ باطٌؿ بطبلنًا مطمقًا. 

 مبدأ متعمٌؽ بالنظاـ العاـ. ؼ, وىو الجسـ لمتصرّ 

ظيرىا في نطاؽ اإلنجاب شأف ن ,كما أف وسيمة الحمؿ لحساب الغير في نطاؽ االستنساخ البشري
نما باعتباره  2ؤدي إلى تحويؿ المولود إلى شيء,تالصناعي,  أي النظر إليو ليس باعتباره كائنًا بشريًا, وا 

الطفؿ نتاج تقنية االستنساخ  بعد والدتو إلى الغير  . فالمرأة الحامؿ تمتـز بردّ ةً أو بضاع مجرد شيء, أو محبلً 
 شؾّ وال وقد يتـ ذلؾ بعوض أو بدوف عوض, الذي تـ الحمؿ لحسابو, حسب االتفاؽ المبـر في ىذا الشأف, 

مٌؽ بالنظاـ ؼ في الجسـ اإلنساني, وىو مبدأ متعخرقًا لمبدأ عدـ جواز التصرّ أف ذلؾ يشكؿ في الحالتيف 
 العاـ. 

تاج االستنساخ ال يمكف قانونًا أف يكوف محبًل لعقد بيٍع أو عقد ىبٍة, ألنو ليس شيئًا, فجسـ الطفؿ نِ 
أف يكوف محبًل لمحقوؽ المالية, فضبًل عمى أف بيع الطفؿ, أو ىبتو, ال يتفؽ مطمقًا مع  ومف ثـ ال يصحّ 

 3احتراـ مبدأ كرامة اإلنساف.

 الفرع الثاني

 ف بمنتجات الجسداالستنساخ البشري لمبدأ عدم جواز التصر   خرق

حماية القانوف مقتصرًة عمى حماية الجسد اإلنساني فقط, بؿ امتدت ىذه الحماية لتشمؿ  لـ تعدْ 
منتجات وخبليا ىذا الجسد, نظرًا لؤلىمية الكبيرة التي بدأت تحظى فييا في اآلونة األخيرة, نتيجًة لخطورة 

ؤدييا, ولذلؾ سنخصص ىذا الفرع لبحث مدى خرؽ االستنساخ البشري لمقواعد القانونية الوظيفة التي ت
والتي ُتعتبر نواة إجراء تجارب االستنساخ البشري, ثـ  4ؼ البشرية المجردة والممقحة,االمقررة لحماية النط

                                                           
 «.كاف العقد باطبلً  ,أو كاف سببو مخالفًا لمنظاـ العاـ ,إذا لـ يكف لبللتزاـ سبب»قانوف مدني سوري:  137المادة  -1
 .145رمزي مبروؾ, مرجع سابؽ, ص -2
 .146المرجع السابؽ, ص -3
ميزي كثنا في ىذا المطمب ىي: القانوف الفرنسي كنموذج عف النظاـ الفرانكفوني, والقانوف اإلنالقوانيف التي ستكوف مدار بح -4

 كنموذج عف النظاـ األنكموسكسوني, والقانوف السوري كنموذج عف القوانيف العربية, مع تبياف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية السمحاء.
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نصوصًا مستقمًة اعد لحظر تجارب االستنساخ البشري في الدوؿ التي ال تحوي سنبحث مدى كفاية ىذه القو 
 لتنظيـ ىذه التجارب.

 والممقحة ف البشرية المجردةاأواًل: مخالفة االستنساخ البشري لمقواعد المقررة لحماية النط

 ( Eggالبويضة األنثوية -Spermؼ البشرية المجردة: )الحيواف المنوي الذكري االنط  -1

االستنساخ البشري, وخاصًة بالنسبة ؼ البشرية المجردة حجر األساس لمقياـ بتجارب اُتعد النط
 لمبويضة األنثوية, التي ُتعد بمثابة الوعاء الذي توضع فيو نواة الخمية الجسدية.

قانوف ؼ البشرية المجردة, فاى ىذه النطوقد وضعت الدوؿ عددًا مف القوانيف إلسباغ الحماية عم
 ,مجردة, بيدؼ المساعدة عمى اإلنجابؼ البشرية الاسمح بانتقاؿ النط 2000الصادر عاـ الفرنسي الصحة 

أو البحث العممي, ولكنو أحاط ىذا االنتقاؿ بعدٍد مف الشروط والقيود, منيا ما ىو متعمٌؽ بالمانح, ومنيا ما 
 2ومنيا ما ىو متعمٌؽ بالطبيب. 1ىو متعمٌؽ بالمتمقي,

قة بالمانح, حيث أف تجارب االستنساخ البشري تخالؼ ىذه القواعد, وخاصًة تمؾ المتعم شؾّ وال 
فو المجردة, الكي يتمكف مف منح غيره نط 3اشترط القانوف الفرنسي في المانح أف يكوف قد سبؽ لو اإلنجاب,

ي االستنساخ البشري فالستنساخ البشري العبلجي, فإنو مف المستحيؿ تصوره اإف أمكف تصوره في وىذا 
 إال لعدـ قدرتو عمى اإلنجاب. ,ىذه التقنيةإلى , ألف الشخص لـ يمجأ التكاثري

ع السوري, ولـ يتناوؿ تنظيميا ؼ البشرية المجردة اىتمامًا ُيذكر مف المشرّ الـ تمَؽ النط :ةوفي سوري
ليا مف تأثيٍر كبيٍر عمى الحقوؽ الشخصية لصاحبيا, كاختبلط  في أي مف القوانيف السورية, رغـ ما

 ي الفاحشة. وتفشّ  ,رةاألنساب, أو الحقوؽ االجتماعية كانييار األس

القانوني المباشر الذي ينطبؽ عمى ىذه المسائؿ المستحدثة, كاف لزامًا عمينا  ومع غياب النّص 
القانوف المدني مف  30المادة  ونجد ىنا نّص ؼ. االبحث في القواعد العامة إلسباغ الحماية عمى ىذه النط

أف يكوف  بطبيعتو, أو بحكـ القانوف, يصحّ  : "كؿ شيء غير خارج عف التعامؿأف عمىت التي نصّ السوري 
أف يكوف محبًل لمحقوؽ  محبًل لمحقوؽ المالية". ولما كاف الجسد البشري يخرج عف دائرة التعامؿ, وال يصحّ 

                                                           
كوف تمقي النطفة مف متبرع ىو يمى ىذا التمقي, ويشترط أف ي عأىـ شروط المتمقي: يجب أف يوافؽ صراحًة وبشكؿ كتاب -1

  .Article 2141-6, Code de la santé publiqueالوسيمة الوحيدة المتاحة أمامو لئلنجاب. 
العبلقة. أما التزامات الطبيب فبل تزيد عف االلتزامات العامة لمطبيب كااللتزاـ بالتبصير, وااللتزاـ بعدـ كشؼ ىوية أطراؼ  -2

ألؼ يورو, عمى كؿ مف يقـو  30( مف قانوف العقوبات الفرنسي بالحبس سنتيف, والغرامة مقدارىا 10-511حيث ُتعاقب المادة )
  Article 511-10, Code Pénalؼ. ابإفشاء معمومات مف شأنيا تحديد ىوية المتبرع أو المتمقي ليذه النط

 .69نسريف منصور, مرجع سابؽ, ص -3



146 
 

ؼ البشرية تأخذ ىذا الحكـ باعتبارىا جزءًا ال يتجزأ مف الجسد, وبالتالي فإف إجراء تجارب االمالية, فإف النط
 .عد مساسًا بمعصومية الجسد البشرييُ  االستنساخ عمييا

حاطتيا بنوٍع مف اع اإلنكميزي بالنطفرغـ اىتماـ المشرّ بريطانيا:  أما في ؼ البشرية المجردة, وا 
إىدار كؿ قيمٍة معنويٍة أو ماديٍة ليا, إال أف القيود التي وضعيا عمى إلى الحماية, لمنع أية ممارسٍة تؤدي 

ية الكفيمة بحظر تجارب االستنساخ البشري. وأىـ ىذه الضوابط: الحصوؿ ال تحقؽ الحما ,ىذه الممارسات
ؼ بعد اوالحصوؿ عمى موافقة صاحب النط ,(Act 1990 Section 5) عمى ترخيص الييئة المختصة

ع خمط وعدـ جواز تمقي أو دفع أية مبالغ مالية. كما منع المشرّ  ,(Act 1990 Section 12 §(e)تبصيره, 
 10وأال يستمر حفظيا أكثر مف  ,(Act 2008  S4A (2) (a) ) ؼ حيوانيةامع نطؼ البشرية االنط

 .-Act 2008- Section15) (3§ سنوات

ؼ البشرية المجردة, ألف الشريعة اإلسبلمية االتصرؼ في النط جيز الشريعة اإلسبلميةكما ال تُ  
تشترط النعقاد العقد أف يكوف المعقود عميو مااًل بالدرجة األولى, وكذلؾ يجب أف يكوف الماؿ متقومًا, ولو 

 .1ؼ البشرية ال تعتبر كذلؾافي أف النط شؾّ قيمٌة معتبرٌة شرعًا. وال 

 (Zygote) ؼ البشرية الممقحة:االنط -2

ؼ المجردة, بؿ تعداىا ليخرؽ اتجارب االستنساخ البشري عمى خرؽ القواعد المقررة لمنطال تقتصر 
 ليا مف أىميٍة بالغٍة, كونيا تشكؿ بداية الحياة اإلنسانية. ؼ الممقحة, رغـ مااالقواعد المقررة لحماية النط

عاقب  الرحـ, فقدؼ البشرية, بشرط كينونتيا داخؿ اوقد أسبغ القانوف السوري حمايتو عمى ىذه النط
(, كما 527قانوف العقوبات السوري المرأة التي تجيض نفسيا بالحبس مف ستة شيوٍر إلى ثبلث سنواٍت )مادة

(. وعاقب 528إلى ثبلث سنوات )مادة قدـ عمى إجياض امرأة برضاىا بالحبس مف سنةٍ عاقب كؿ مف يُ 
سنواٍت عمى األقؿ  5الشاقة مدة  أيضًا كؿ مف يتسبب عف قصٍد بإجياض امرأة دوف رضاىا باألشغاؿ

ع السوري المرأة الحامؿ عذرًا مخففًا في حاؿ أجيضت نفسيا محافظًة عمى شرفيا, (, ومنح المشرّ 529)مادة
أو قريباتو حتى  ,ووسع نطاؽ ىذا العذر ليشمؿ أي شخٍص يرتكب الفعؿ, ليحافظ عمى شرؼ إحدى فروعو

 (532العقوبة  إذا ارتكب إحدى ىذه الجنح طبيٌب أو قابمة. )مادةع د المشرّ (, وشدّ 531الدرجة الثانية )مادة

ؼ البشرية الممقحة خارج الرحـ, فبل يوجد نٌص في القانوف السوري يتناوؿ ىذه اما بالنسبة لمنطأ
يا نجد يفُتعد مصدرًا مف مصادر التشريع, و سبلمية التي مكف العودة إلى مبادئ الشريعة اإلالمسألة, لذا ي
 عنايةٍ  دوف تترؾ الوجوه, مف وجوٍ  بأي البويضات مف فائض حصؿ "إذا :الفقو االسبلمي بأنو قرار مجمع

 . الطبيعي" الوجو عمى الفائض ذلؾ حياة تنتيي إلى أف طبيةٍ 

                                                           
 .56منصور, مرجع سابؽ, ص = نسريف1
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في تحقيؽ الحمؿ لدى امرأٍة أخرى, أو حتى  أف ىذا القرار يمنع وبأي شكٍؿ استخداـ ىذه المقائح شؾّ وال 
 1ألغراض البحث العممي والتجريب.

إال أننا نرى ضرورة صدور  .لحظر تجارب االستنساخ البشري اً كافي النّص  ارى البعض ىذقد يو 
ف كاف يغمؽ الباب أماـ بعض الممارسات  –ـ ىذا النوع مف األبحاث, كوف ىذا الحظر تنظّ  2قوانيف مستقمةٍ  وا 

اىية يحـر المجتمع مف تطبيقاٍت طبيٍة ىامٍة, قد يكوف ليا أكبر األثر في تحقيؽ رف -الطبية غير النافعة
 المجتمع وتأميف صحة أفراده.

 
 ف البشرية لحظر االستنساخ البشرياثانيًا: مدى كفاية النصوص القانونية المقررة لحماية النط

 فرنسا:  -1

ينظـ أحكاـ االستنساخ البشري, إال أف ىناؾ مجموعًة كبيرًة مف رغـ غياب القانوف المستقؿ الذي 
ولنفترض  لحظر ىذه التقنية في فرنسا.تثير التساؤؿ عف مدى كفايتيا  ,النصوص, موجودة في قوانيف متفرقة

يحظر االستنساخ البشري في فرنسا, فقرر إجراء مستقؿ أف ىناؾ شخصًا ما سمع أنو ال وجود لقانوف 
 , فيؿ سيتمكف مف ذلؾ؟التجارب فييا

خمية جسدية( ليبدأ تجاربو, فقد يحاوؿ  -ٍؼ بشرية )بويضةابدايًة يحتاج ىذا الشخص إلى نط -أ
 مف قانوف العقوبات 4-511الحصوؿ عمييا عف طريؽ شخٍص آخر بمقابٍؿ أو بدونو, فيصطدـ بنص المادة 

بدوف رضاء  أو مجانًا, ,أو خبليا بمقابؿ ,, التي تعاقب عمى كؿ فعؿ مف شأنو اقتطاع أنسجة1994لعاـ 
 ألؼ يورو. 75والغرامة  ,بالحبس خمس سنوات الشخص,

المادة  ؽ بنَص ؼ, لكنو سيبلحَ امؤسسٍة تقـو بيذه الميمة ليحصؿ عمى النطإلى لذلؾ قرر المجوء 
لحصوؿ إلى اعمى كؿ عمٍؿ ييدؼ نفسيا العقوبة السابقة بمف القانوف المذكور سابقًا, والتي تعاقب  511-9

ثغرٍة قانونيٍة وىي إلى ذه الخبليا. وأخيرًا قرر المجوء عمى خبليا مف مؤسسة قامت بإعداد وتحضير وحفظ ى
عقوبات, التي تسمح باقتطاع خبليا مف الشخص, بشرط الحصوؿ عمى رضائو  6-511نص المادة 

 ى المواد الضرورية لتجاربو.ف مف الحصوؿ عمالصريح وموافقتو الكتابية, وبذلؾ تمكّ 

                                                           
 .47. المرجع السابؽ, ص1990في جدة  6\5\57قرار مجمع الفقو اإلسبلمي رقـ  -1
ة البشرية ة عمى األجنّ الممارسات العممية المنصبّ  2008و 1990فقد نظـ قانوف اإلخصاب واألجنة عاـ  بريطانيا: كما في -2

يومًا, تبدأ مف لحظة تشكؿ  14فييا ألغراض البحث العممي, شرط عدـ مرورع التصرؼ الموجودة خارج الرحـ. وقد أجاز المشرّ 
 سنوات.  10ؼ مدة اىذه األجنة, وال يتجاوز حفظ ىذه النط

Human Fertilisation and Embryology Act 1990 and Human Fertilisation and Embryology Act 

2008 (c. 22). 



148 
 

بعد أف وصؿ ىذا الشخص إلى مختبره, قاـ بتمقيح البويضة بنواة الخمية الجسدية, وحصؿ عمى  -ب
 القحة )جنيف مستنَسخ( وبدأ يفكر ماذا سيفعؿ بيذا الجنيف؟!

 L2141-8ىو بالتأكيد لف يستطيع االستفادة منو تجاريًا أو صناعيًا, ألنو سيعاقب حسب المادة 
. ولذلؾ قرر االستمرار في أبحاثو, استنادًا إلى معيار حرية البحث 2000لعاـ  مف قانوف الصحة العامة

ة بحمايٍة مضاعفٍة, فمو كاف ىدؼ البحث ىو ع الفرنسي أحاط األبحاث عمى األجنّ العممي, إال أف المشرّ 
, كما أف 1994لعاـ  مف القانوف المدني 4-16حسب المادة  فيو ممنوعٌ  ,تحسيف النسؿ, أو اختيار الجنس

 مف قانوف العقوبات. 18-511المادة  عميو بنّص  ة لغرض األبحاث فقط, معاقبٌ تخميؽ األجنّ 

ؼ اولكف ىذا الشخص قد يستغؿ ثغرًة قانونيًة أخرى, مفادىا السماح بإجراء التجارب عمى النط
شرط موافقة صاحبيا, أو مرور فترة الحفظ دوف  IVFتمقيح الصناعي البشرية الممقحة الفائضة عف عمميات ال

الخاص بتقنيات الطب  2004لعاـ  800المطالبة بيا, ليقـو بتجارب االستنساخ البشري, فيبرز دور القانوف 
منو, حيف منع "أي مداخمٍة مف شأنيا أف تؤدي لوالدة  25الحيوي, الذي حظر االستنساخ التكاثري في المادة 

سنة,  30ىذا الفعؿ باألشغاؿ الشاقة لمدة  خٍص آخر حي أو متوفى". وعاقب عمىؿ مطابٍؽ وراثيًا لشطف
مف قانوف   2151Lمميوف يورو. كما منع القانوف االستنساخ البشري العبلجي وفؽ المادة  7,5والغرامة 

 الصحة العامة.

 بريطانيا: -2

ميزي غير كافيٍة لحظر تجارب االستنساخ البشري, ألف كع اإلنالنصوص التي أوردىا المشرّ  نرى أف
والتي كانت تحظر استبداؿ نواة خميٍة  1990خصاب واألجنة عاـ المادة الثالثة مف قانوف اإلمف  (d)الفقرة 

أو أية القحة في أية مرحمة مف مراحؿ التطور, قد تـ  ,أو شخصٍ  ,جسديٍة بنواٍة أخرى مأخوذة مف جنيفٍ 
 2008.1عديؿ قانوف اإلخصاب واألجنة إلغاؤىا بموجب ت

قد استثنت مف فة, أما المادة الثالثة التي منعت منح أي ترخيٍص يسمح بإجراء أبحاث عمى األجنّ 
مما يستتبع بطبيعة الحاؿ القوؿ بمنح ىذا  2يومًا, 14ة ال يزيد عف الحظر, حالة إذا ما كاف عمر ىذه األجنّ 
يومًا, ميما كاف الغرض مف البحث, ولو ألغراض  14ؿ عف الترخيص, إذا كاف عمر ىذه األجنة يق

ميزي يبيح تجارب االستنساخ البشري كأف المشرع اإلنعمى االستنساخ البشري, مما يدؿ وبشكٍؿ واضح 
 العبلجي. 

 
                                                           

 بالكامؿ. 2001قد ألغى قانوف حظر االستنساخ البشري لعاـ  2008اـ ة لعنيذكر أف قانوف اإلخصاب واألج - 1
2- Section 3: (4) For the purposes of subsection (3)(a), the primitive streak is to be taken to have 

appeared in an embryo not later than the end of the period of 14 days. Human Fertilisation and 

Embryology Act 1990. 
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 : ةسوري -3

مف خبلؿ استقراء أحكاـ القوانيف السورية نراىا غير كافيٍة لحظر تجارب االستنساخ البشري, 
أو التصرؼ فييا, واالكتفاء  ,ع أية حمايٍة, ولـ يورد قواعد تحكـ انتقالياالمجردة لـ يمنحيا المشرّ ؼ افالنط

ؼ والخبليا, المنع انتقاؿ ىذه النط روعية المحؿ والسبب نراه غير كاؼٍ القانوف المدني بعدـ مش بتعميـ نّص 
سواًء كانت  ,ؼ الممقحة خارج الرحـاوخاصًة بعد أف تعاظـ دورىا مؤخرًا. كما تعد الحماية الممنوحة لمنط

ع نصًا يحظر التصرؼ بيا, أو ضة أو زائدة مف عمميات التمقيح الصناعي غير موجودة, ولـ يورد المشرّ جيَ مُ 
وتكاد تكوف الحماية  نوعية األبحاث التي يسمح بإجرائيا, كما لـ يوضح كيفية إتبلفيا أو تركيا حتى تموت.

محافظة عمى لم كوف القانوف يمنح العذر لممرأة باإلجياض ,ة( محدودةً )األجنّ ؼ الممقحة داخؿ الرحـ المنط
 .مصير ىذه األجنة دوف توضيحالشرؼ, 

خرؽ مبدأ معصومية الجسد اإلنساني, ويفتح الباب أماـ يرأينا فيما سبؽ, أف االستنساخ البشري 
لخبليا والمنتجات بمقابٍؿ أو بدوف مقابؿ, ؼ بمنتجاتو ومواده في سبيؿ إجراء تجاربو, فسواًء كاف تقديـ االتصرّ 

فإف ذلؾ يخرؽ مبدأ عدـ جواز التصرؼ بالجسد اإلنساني, ومبدأ منع إخضاع الجسد أو منتجاتو لمتممؾ. 
ع السوري إصدار قوانيف مستقمة تحمي الجسد اإلنساني ومنتجاتو في مواجية أي مساٍس ونتمنى عمى المشرّ 

 لجميع أفراد المجتمع. بيا, مما يكفؿ الحماية والرعاية

كما أف االستنساخ البشري ال يخرؽ المبادئ المقررة لحماية الجسد اإلنساني فقط, بؿ يمتد ىذا 
ائي, والتي ستكوف ف الجزائي وىي مبادئ اإلثبات الجو الخرؽ ليشمؿ المبادئ األخرى المقررة في القانو 

 موضوع بحثنا في المطمب التالي.

 المطمب الثاني

 ائيتنساخ البشري لمبادئ اإلثبات الجز خرق االس

بذؿ في سبيؿ إظيار الحقيقة, ولذلؾ فيو يتمتع باألىمية القصوى, قضائي يُ  يرتبط اإلثبات بكؿ جيدٍ 
عف الحقيقة, تبقى مسألة اإلثبات قائمًة  ؼي مجاؿ الكشفورغـ التطور الذي لحؽ بالطرؽ العممية المستخدمة 

 تمؾ الطرؽ.بذاتيا, بمعزٍؿ عف أي تطور يصيب 

نما وقبؿ ذلؾ في  وال يستمد اإلثبات أىميتو مف تحقيؽ المصمحة العامة في إدانة المذنب فقط, وا 
 1تحقيقو لمصمحة الفرد, والتي ال تقؿ أىميًة عف مصمحة المجتمع.

                                                           
فتئات عمى مف العقاب بقدر ما يضيرىا اال بلت مجرـٍ إفو: "ال يضير العدالة ي حكـٍ ليا بأنفقضت محكمة النقض المصرية  -1

, 1996سكندرية, بدوف طبعة, لفقو والقضاء, منشأة المعارؼ, اإلحرية الناس". عبد الحميد الشواربي, اإلثبات الجنائي في ضوء ا
 .88ص
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وـ قوي 1وُيعّرؼ اإلثبات الجزائي بأنو: "كؿ ما يؤدي إلى إظيار الحقيقة في المنازعات الجزائية".
 .اشرًا, ومنيا ما يكوف غير مباشرمنيا ما يكوف مبت عمى مجموعة مف األدلة, اإلثبا

جبلء وُتعّرؼ األدلة بأنيا: "الوقائع المادية والمعنوية التي يؤدي اكتشافيا إل ى كشؼ الجريمة, وا 
 2ي يكتنفيا".الغموض الذ

عف مساس االستنساخ البشري بيذه األدلة, مما ينعكس بالضرورة عمى قواعد اإلثبات,  ونتسائؿ ىنا
 ذا ما سيتـ بحثو تباعًا فيما يمي:وىؿ يختمؼ األمر في حالة األدلة المباشرة عف األدلة غير المباشرة؟ ى

 الفرع االول

 ة المباشرة في اإلثباتخرق االستنساخ البشري لألدل  

التي تنطوي في ذاتيا عمى قوتيا اإلقناعية الدامغة, ويصؿ ُتعّرؼ األدلة المباشرة بأنيا: "األدلة 
مثؿ شيادة الشيود, واعتراؼ المتيـ, فيذه األدلة  3القاضي بفضميا مباشرًة إلى قناعة بثبوت واقعة معينة". 

  بيذه األدلة وفؽ التفصيؿ التالي:وسنبحث مساس االستنساخ تكفي إلقناع سمطات التحقيؽ بتوجيو االتياـ, 

تمعب الشيادة دورًا ميمًا في المسائؿ الجزائية, فيي تتمتع بقوة مطمقة في اإلثبات  لشيادة:أواًل: ا
عميًا لمشيادة, ومع ذلؾ فنة, ولـ يضع نصابًا ع أية قيود عمى اإلثبات بالبيّ الجزائي, نظرًا لعدـ وضع المشرّ 

 , الذي يمارس بالنسبة ليا سمطًة واسعة.لتقديريةة القاضي اطتخضع الشيادة لسم

 4وُتعّرؼ الشيادة بأنيا: "تقريٌر يصدر عف شخص في شأف واقعة عاينيا بحاسٍة مف حواسو".
 5.بنٍص خاصٍ  عال ما استثناه المشرّ إ ,ثبات فييا بالشيادةف جميع القضايا الجزائية يجوز اإلواألصؿ أ

إال أف نجاح تجارب االستنساخ تزيد مف خطورة الشيادة كوسيمة إثباٍت, فكيؼ سيثبت الشاىد أف 
ىو غير الشخص الذي شوىد يتجوؿ في أحد الشوارع  -عمى سبيؿ المثاؿ–الشخص الذي رآه يسرؽ مصرفًا 

ىو غير  ,وما الدليؿ عمى أف الشخص الذي أطمؽ النار مف مسدسو ؟مئات الشيود مف ِقبؿالرئيسية 
كيؼ يتأكد القاضي نفسو مف أف الشاىد  ,خيراً أو  ؟الشخص الذي كاف يمقي محاضرًة أماـ جمٍع مف الناس

                                                           
 .8, ص2000ي اإلثبات الجنائي, بدوف طبعة, بدوف دار نشر, فعبد العزيز سميـ, الموسوعة الذىبية  -1
 .17, ص2000منصور المعايطة, األدلة الجنائية والتحقيؽ الجنائي, دار الثقافة, األردف, الطبعة األولى,  -2
 .113الفنية لمطباعة والنشر, مصر, بدوف طبعة, بدوف تاريخ, صمحمد زكي أبو عامر, اإلثبات في المواد الجنائية, الدار  -3
 .332عبد العزيز سميـ, مرجع سابؽ, ص -4
 ا:فيي عمى ذلؾ حيث جاء 1950أصوؿ الحاكمات الجزائية السوري لعاـ / مف قانوف 175ت المادة /نصّ  -5

  القاضي حسب قناعتو الشخصية ويحكـثبات والجنح والمخالفات بجميع طرؽ اإل نة في الجناياتتقاـ البيّ  -أ     
  .يد بيذه الطريقةالتق القانوف عمى طريقة معينة لئلثبات وجب إذا نّص  -ب    
 .المدعى عميو إذا لـ تقـ البينة عمى الواقعة قرر القاضي براءة -ج    
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الذي شاىد الجريمة بعينو, أو سمعيا بأذنو, وليس شخصًا مستنسخًا يقـو  وذاتالماثؿ أمامو ىو الشخص 
ير لنا وبوضوح حجـ الضرر الذي قد كؿ ىذه األمثمة تظ ؟باإلدالء بشيادتو تنفيذًا لمآرب وغاياٍت شخصية

  الشيادة كوسيمة إثبات.تنساخ البشري عمى يسببو نجاح تجارب االس

فيو بصحة ارتكابو لموقائع المكونة لمجريمة, كبًل  قرّ ىو "قوٌؿ صادر عف المتيـ يُ و ثانيًا: االعتراف:  
ومع تطور وسائؿ اإلثبات, بدأ ىذا الدليؿ يفقد الكثير مف  .د األدلةعتبر االعتراؼ قديمًا سيّ قد اُ و  1".أو بعضاً 

قيمٍة قانونيٍة, خاصًة إذا  ةأما في زمف االستنساخ البشري فقد ال يبقى لبلعتراؼ أي 2القدسية التي أحيطت بو,
وؿ السجف بداًل مف ما عممنا بإمكانية وجود شخٍص مستنَسخ قد يعترؼ بارتكابو الجريمة, وعمى استعداٍد لدخ

د ترحب بمثؿ ىذه الفكرة, بحيث قأف العصابات اإلجرامية الدولية  شؾّ لدوافع مختمفة, وال  الشخص األصؿ
خيف يتمتعوف بالوالء المطمؽ ليا, مقابؿ تأميف ستنسَ تبقى عقوليا اإلجرامية خارج السجف, وُتدخؿ أفرادًا مُ 

 عائبلتيـ وىـ داخؿ السجف, أو وعدًا بمكافآٍت مغرية بعد خروجيـ. 

 الثانيالفرع 

 المباشرة في اإلثباتغير ة خرق االستنساخ البشري لألدل  

عماؿ قواعد االستنتاج واالستخبلص, حتى يتولد تحتاج إلى إ  يالت : "األدلةاألدلة غير المباشرة ىي 
القرائف والدالئؿ,  :وتُقسـ األدلة غير المباشرة إلى قسميف 3منيا اقتناع القاضي بثبوت أو عدـ ثبوت الواقعة".

 :وسنتناوؿ مساس االستنساخ البشري بيذه األدلة وفؽ التفصيؿ التالي

ثابتة تؤدي إلى الجـز ويكوف االستنتاج فييا ضروريًا والزمًا, بمعنى أف الواقعة ال أواًل: القرائن:
 4تبة الدليؿ الكامؿ,عة غير الثابتة, بصورٍة ال تحتمؿ تأويبًل آخر, وترقى ىذه القرائف إلى مر بحدوث الواق

 ومنيا:

ىذا الدليؿ, مف ىي خطوط البشرة الطبيعية عمى باطف اليديف, وتتجمى أىمية  بصمات األصابع: -أ
 ذ تكونيا بعد األشير األولى, كما أنيا خاصة بكؿ فرد, وال تتطابؽ مطمقًا حتى في ال تتغير من أف البصمات

                                                           
 .139عبد العزيز سميـ, مرجع سابؽ, ص -  1
إال أنو ليس كذلؾ في  ,د األدلة في القضايا المدنيةاالعتراؼ أو اإلقرار ىو سيّ قررت محكمة النقض السورية: "لئف كاف  -2

فميا أف تطرحو إذا لـ تقتنع  ,يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع ,فيو ال يعدو أف يكوف دليبًل مف أدلة الدعوى .القضايا الجزائية
وال يجادؿ  ,قيقات التي تتـ في الدعوى بإدانة المتيـ أو ببراءتوإذ العبرة باقتناع القاضي بناء عمى التح ,بصحتو ومطابقتو لمحقيقة

 925جناية أساس . ية ألنس كيبلني ػ قانوف العقوباتالموسوعة القانون) قاضي الموضوع أماـ محكمة النقض بيذه القناعة".
 .(1982/  11/  9تاريخ  1032قرار 

 .113محمد زكي أبو عامر, مرجع سابؽ, ص - 3
4
 .117العزيز سميـ, مرجع سابؽ, صعبد  - 



134 
 

 1التوائـ المتماثمة الناتجة مف بويضة واحدة.

االستنساخ البشري ييدـ ىذا الدليؿ, ألف بصمات أصابع النسخة ستكوف مطابقًة تمامًا  لكفّ 
خ منو(, وتتجمى خطورة األمر فيما لو تـ أخذ خميٍة جسديٍة مف جسدية )المستنسَ لبصمات صاحب الخمية ال

تاركًا بصماتو  الجرائـ,, وقاـ بارتكاب ذاتيا شخٍص دوف عممو, وتـ استنساخ شخٍص آخر, يحمؿ البصمات
 2في مسرح جرائمو, وموجيًا االتياـ إلى المستنَسخ منو.

حصوؿ عمى بصمات األصابع ضمانًة تشترط الوالتي  ,كما أف ىناؾ الكثير مف التعامبلت اليامة
 أو المؤسسات ,ة في المصارؼلمخصوصية, كالولوج إلى بيانات بعض الشركات, وفتح الصناديؽ فائقة السريّ 

أتي شخٌص مستنَسٌخ يحمؿ وبالتالي ستفقد ىذه الضمانة معناىا بالكامؿ, إذ مف المحتمؿ أف ي, المالية
جريًا كؿ التعامبلت المالية والمصرفية باسـ الشخص صابع ذاتيا, وينتحؿ شخصية األصؿ, مُ بصمات األ
 .منو المستنَسخ

عمى ىوية كؿ إنساٍف  لتي تدؿّ ُتعّرؼ البصمة الوراثية بأنيا "البنية الجينية ا البصمة الوراثية: -ب
جازات الحديثة التي مف أىـ اإلن 4طابؽ أي اثنيف بيا,أف يتاكتشاؼ ىذه البصمة التي ال يمكف وُيعد  3بعينو".

ثبات الوالدية اساعدت في حؿ     5.لبيولوجيةالجرائـ, وكشؼ الفاعميف, وا 

بالقدرة عمى اإلثبات  -مف بصمات األصابع فاعميةً والتي ُتعد أكثر  -وتتميز ىذه البصمة الوراثية 
و في مسرح ر عمى الجاني عدـ ترؾ أي آثاٍر تخصّ والنفي, كما أف تنوع مصادرىا يجعؿ مف المتعذّ 

 اب,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاصًة في جرائـ القتؿ واالغتص ,ائياثية دورًا ميمًا في اإلثبات الجز وتمعب البصمة الور  6الجريمة.

 اب,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواالغتص
 

                                                           
 .71منصور المعايطة, األدلة الجنائية والتحقيؽ الجنائي, مرجع سابؽ, ص - 1
 .101محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص -2
 .95سعد الديف ىبللي, مرجع سابؽ, ص -3
ُتعد السبب الرئيسي في  يؤكد العمماء أف الجزء غير الجيني لجزيء الحمض النووي يحتوي عمى نوعيف مف االختبلفات التي -4

امتبلؾ كؿ شخص حمضًا نوويًا يختمؼ عف أي حمٍض نووٍي تابع لشخٍص آخر, باستثناء التوائـ المتشابية التي يتطابؽ تسمسؿ 
 .70حمضيا النووي. محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص

أف البصمة الوراثية يندسة الوراثية" بعنواف "ال 1998سنة لممنظمة اإلسبلمية الطبية جاء في توصيات الندوة الثانية عشرة  -5
وسيمٌة ال تكاد تخطئ في التحقؽ مف الوالدية البيولوجية والتحقؽ مف الشخصية, وال سيما في مجاؿ الطب الشرعي, وىي ترقى 

 .95سعد الديف ىبللي, مرجع سابؽ, صمستوى القرائف القوية.  إلى
دموية نتيجة لجرح بسبب العنؼ, أو تموثاٍت منوية كما في جرائـ  قد يترؾ الجاني أية مخمفاٍت آدمية في صورة تموثاتٍ  -6

منصور عمر المعايطة, األدلة االغتصاب, أو تموثاٍت لعابية في أعقاب السجائر أو األكواب, أو أثار شعر آدمي أو جمد بشري. 
 .80مرجع سابؽ, صالجنائية والتحقيؽ الجنائي, 
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  1والجثث المجيولة. ,واليجرة ,والمفقوديف ,باإلضافة لقضايا إثبات البنوة

كبيرًة في األوساط  قيمةً الدليؿ المادي, والذي اكتسب  اإال أف تقنية االستنساخ البشري تيدـ ىذ
لشخصيف, العممية والطبية, نظرًا لمدقة والمصداقية التي يتمتع بيا, ولعدـ احتماؿ التطابؽ بيف الطاقـ الوراثي 

قع الدـ عمى جسد الضحية في جرائـ فيأتي االستنساخ لينتقص مف ىذا الدليؿ, فبُ  2ميما بمغت درجة قرابتيما,
كؿ  يا الشعر واألظافر والمعاب.القتؿ, والتموثات المنوية عمى جسـ المجني عمييا في جرائـ االغتصاب, وبقا

يفقد مما يحمؿ الطاقـ الوراثي ذاتو,  كثر مف شخصٍ حتماؿ وجود أالألدلة العممية أصبحت ببل قيمٍة, ىذه ا
 ىذا الدليؿ أية قيمٍة قانونيٍة في اإلثبات. 

تتصؿ بوقائع غيرىا عمى نحٍو يستخمص منو القاضي مف ثبوت  وقائع مادية"ىي  ثانيًا: الدالئل:
 3وقوعيا, تحقؽ الواقعة األخرى التي لـ يقـ الدليؿ عمييا".

ف اتفقت مع القرائف القضائية في استنتاج الواقعة المجيولة المراد إثباتيا مف واقعٍة أخرى  فالدالئؿ وا 
ثابتة, إال أنيا تختمؼ عنيا في قوة الصمة بيف الواقعتيف, ففي القرائف يجب أف تكوف الصمة متينًة الزمًة في 

المنطقية, وال يحتمؿ تأويبًل مقبواًل  حكـ العقؿ والمنطؽ, بحيث يتولد االستنتاج مف ىذه الصمة بحكـ الضرورة
ف كانت تصمح أساسًا  غيره. أما في الدالئؿ فإف الصمة بيف الواقعتيف ليست قويًة, وال حتمية, وليذا فإنيا وا 

أو  أخرى مباشرةٍ  د بأدلةٍ لبلتياـ, إال أنيا ال يمكف أف تكوف وحدىا أساسًا لمحكـ باإلدانة, بؿ يجب أف تتأكّ 
 4غير مباشرة.

والمشكبلت الجّمة التي سيسببيا االستنساخ البشري في عممية االعتماد عمى القرائف والدالئؿ في 
تكاد تفوؽ الحصر, فما الحؿ لو قتؿ النسخة أصمو,  ,الجرائـ, ومعرفة مرتكبييا مساعدة القاضي عمى حؿّ 

جريمة, رغـ أف النسخة يحمؿ عمى ارتكابو الراجحًة فيؿ سُتعد قرينًة  ؟وآثار الدماء عمى جسمو ,وُقبض عميو
كيؼ يمكف التمييز بيف المستنَسخ و  ىذه الدماء تعود لو؟, مدعيًا أف فصيمة الدـ ذاتيا التي يحمميا الضحية

 قد يكوف شخصًا شريفًا مستقيمًا؟ السارؽ, وبيف األصؿ الذي

                                                           
راكب,  320والبالغ عددىـ حوالي  Airbusأجرت فرنسا مئات االختبارات الجينية لمتعرؼ عمى شخصيات ركاب طائرة  -1

 .135. رضا عبد المجيد, مرجع سابؽ, ص1992والتي سقطت فوؽ مرتفعات "سانت اوديؿ" قرب ستراسبورغ عاـ 

 ىو البصمة الوراثية اختبار أف والفقياء العمماء ضبع حيث عدّ   99.999 %إلى في ىذا الدليؿ اليقيف نسبة تصؿ حيث -2
 أصبح ثـ ومف االختبارات. ىذه مثؿ إلى فييا يمجأ التي والمدنية القضايا الجزائية في الفصؿ كممةال ولو اإلثبات، في األدلة سيد

 إلى المنيجي المجوء مف حذر اآلخر بعضيـ لكف و جدًا, ومعتادٍ  منيجي بشكؿٍ  يت ـ اإلثبات وسائؿ مف الوسيمة ىذه إلى المجوء
فواز صالح, دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية, مجمة جامعة دمشؽ  .األدلة بقية مثؿ دليبلً  هبعدّ  طالبو  ,الدليؿ ىذا

 .289, ص2007, العدد األوؿ, 23لمعمـو القانونية واالقتصادية, المجمد
 .113محمد زكي أبو عامر, مرجع سابؽ, ص - 3
 .180سابؽ, صالمرجع ال -4
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ي, وما نساخ البشر كؿ ىذه األمور يجب أخذىا بعيف االعتبار حيف مناقشة إباحة تجارب االست
 حاؿ وصمنا إلى مرحمةٍ وما ىو البديؿ في  ؟وسائؿ اإلثبات واألدلة العممية يتركو عمى صعيدتالتأثير الذي س

 ؟فقداف القيمة القانونيةميددًة ب -ف لـ نقؿ جميعياإ–أصبحت فيو معظـ وسائؿ اإلثبات 

 ألدلة الفنية:ثالثًا: ا

خبيٍر فنٍي بناًء عمى معايير عممية, تدور حوؿ تقدير ىي األدلة التي تنبعث مف رأي األدلة الفنية: 
ليست نقبًل لصورٍة معينٍة في ذىف الشاىد  -بخبلؼ الشيادة-أو قولي قائـٍ في الدعوى, فالخبرة  ,دليٍؿ ماديٍ 

نما ىي تقديٌر فنٌي لواقعٍة معينة بناًء عمى معايير عممية. لذلؾ فإف األدلة الفنية ىي أدلٌة  1بإحدى حواسو, وا 
اقتناعية, حيث أف وجودىا ُيقنع القاضي بارتكاب المتيـ لمجريمة, أو بمزاعـ الخصـ أو دفاعو, فيقضي بيا, 
مف خبلؿ تقديره ليذه الخبرة الفنية المقدمة مف الشخص المختص فنيًا في شأف واقعة ذات أىمية في الدعوى 

 2القائمة.

المثاؿ اآلتي:  الخبرة, ولتبسيط الفكرة نفترضلكف االستنساخ البشري ييدـ األدلة الفنية الناشئة عف 
خ , فإذا كاف ىذا الشخص المستنسَ عنو وشخٌص مستنسٌخ ىو صورٌة طبؽ األصؿ ,""متزوجٌ  شخٌص أصميٌ 

, ىمي؟ فإذا كاف ذلؾ الفعؿ جريمة زنإنسانا منحرفًا وغير سوٍي, أال يمكف أف يعاشر زوجة الشخص األص
و القولية, وتـ المجوء إلى الخبرة لئلثبات, وذلؾ بالقياـ بتحاليؿ حمض واستحاؿ إثباتو باألدلة العممية أ

D.N.A خص المستنَسخ المتيـ بجريمة بأخذ عينة المني مف جسـ المجني عمييا, ومقارنتيا بالتي ىي لمش
 تعطي النتائج ,لمشخص المستنَسخ D.N.Aتحاليؿ  ت, فإف ىذه الطريقة تصبح غير نافعٍة ما دامىالزن

بالنسبة لمشخص األصمي, عمى اعتبار أف ىذا األخير قد ُنقمت كؿ صفاتو الوراثية مف خبلؿ خميتو  نفسيا
ستنيار في حاؿ نجاح تجارب االستنساخ  المستنسخة إلى نظيره المستنَسخ. وبذلؾ فإف القيمة القانونية لمخبرة

 لًة قويًة تساعد في حؿ قضاياىـ.تزاؿ حتى العيد القريب أد الالبشري, ويفقد األشخاص وسائؿ إثباٍت كانت 

ائي, حيث ساعدت في كشؼ الجناة دورًا ميمًا في مجاؿ اإلثبات الجز لعبت البيولوجيا أف  شؾّ ال 
ؿ إلى الفاعؿ األصمي في التوصّ  جديدة ساىمت ببل شؾّ  والتعرؼ عمى ىوياتيـ, فيما قدمتو مف طرؽٍ 

إلى ضافة باإل ,وبصمة العيف ,إلى البصمة الوراثية لمجريمة ومعاقبتو, بؿ ولجأت بعض اإلدارات البوليسية
ىدـ تساىـ في ي كتقنيٍة عمميٍة حديثٍة بصمات األصابع في سعييا لكشؼ الجرائـ. إال أف االستنساخ البشر 

نقاصوسائؿ اإلثبات المباشرة وغير المباشرة,  األدلة العممية الحديثة التي ساىمت وبشكٍؿ كبيٍر في حؿ  وا 
فتح الباب مشرعًا أماـ مشكبلٍت تس ,ف مجرد إباحة ىذا النوع مف التجاربأ شؾّ ة مرتكبييا, وال الجرائـ ومعاقب

  .اسرىذكرنا بعضيا, وقد يتفتؽ الذىف اإلجرامي مستقببًل عمى مشكبلٍت أخطر, قد تيدد مستقبؿ البشرية بأ
                                                           

 .178محمد لطفي, مرجع سابؽ, ص -1
تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيؽ والطب الشرعي, أكاديمية نايؼ  صادؽ الجندي و حسيف حسف الحصيني,إبراىيـ  -2

 .15, ص2002العربية لمعمـو األمنية, الرياض, الطبعة األولى, 
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 المبحث الرابع

 الجرائمارتكاب دور االستنساخ البشري في زيادة معدالت 
تقـو قواعد القانوف الجزائي بتعداد أنماط السموؾ اإلجرامي, وترتيب الجزاءات عمى إتيانيا, بيدؼ 
الحد مف ظاىرة الجريمة, سواًء مف خبلؿ التقميؿ مف معدالت ارتكاب الجرائـ المنصوص عمييا في 

طور اليائؿ الذي التشريعات الجزائية, أو مف خبلؿ محاولة التصدي ألية جرائـ مستحدثة قد تنجـ عف الت
 ي جميع المجاالت.فنشيده 

الجريمة, مف خبلؿ زيادة تجاربو  زيادة معدالتر التساؤؿ عف أثر االستنساخ البشري عمى ويثا
أو , لمحشمةوجرائـ الفعؿ المنافي  ,لبعض الجرائـ المنصوص عمييا في القانوف الجزائي, كجرائـ اإلجياض

رامية مستحدثة غير منصوص عمييا, كجرائـ سرقة الخبليا مف خبلؿ إفراز ىذه التجارب ألنماٍط إج
حثو تباعًا في وىذا ما سيتـ ب, المستنَسخة األعضاء البشريةو المستنَسخيف بالبشر  االتجاروجرائـ واألنسجة, 

 المطمبيف التالييف:

 المطمب األول

 الجرائم التقميديةبع  دور االستنساخ البشري في زيادة نسبة ارتكاب 
يساىـ االستنساخ البشري في زيادة االضطراب في المجتمع, وذلؾ مف خبلؿ رفع مستوى ارتكاب 
عدٍد كبيٍر مف الجرائـ المتصمة بيذه التجارب. فيذه التقنية تستمـز بدايًة زرع الجنيف المستنَسخ في رحـ امرأة, 

أما الحصوؿ عمى الخبليا المستنَسخة, فيستمـز  .الفعؿ المنافي لمحشمةمما يستتبع زيادة نسبة ارتكاب جريمة 
جياض الممنوعة مما يميد لزيادة نسبة ارتكاب جرائـ اإل -كما في حالة االستنساخ العبلجي–إجياض المرأة 

 .قانوناً 

الستنساخ البشري في زيادة معدالت ارتكاب بعض الجرائـ أثر الذلؾ سنخصص ىذا المطمب لبحث 
مخصصيف لكٍؿ منيا , واألفعاؿ المنافية لمحشمةاإلجياض ك ي القانوف الجزائي,فالمنصوص عمييا  التقميدية

  فرعًا مستقبًل.
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 الفرع األول

 اإلجيا جريمة  ارتكاب ر االستنساخ البشري في زيادة نسبدو 

في ظؿ رغبة العمماء  يساىـ االستنساخ البشري في زيادة معدالت ارتكاب جرائـ اإلجياض, وخاصةً 
خة ال يتجاوز عمرىا بضعة أياـ, مما قد يفتح الباب أماـ إجياض النساء, ة مستنسَ في الحصوؿ عمى أجنّ 

 ة.الخبليا الجذعية مف تمؾ األجنَ  لمحصوؿ عمى

 1ُيعّرؼ اإلجياض بأنو: "خروج الجنيف مف الرحـ قبؿ الموعد الطبيعي لوالدتو".و 

ر التساؤؿ بدايًة عف إمكانية تطبيؽ النصوص الخاصة بجريمة اإلجياض عمى المرأة الحامؿ اويث
وفقًا ألف أركاف االجياض تتوافر في فعؿ االستنساخ  ,تقنية االستنساخ البشري, ونرى ذلؾ ممكناً  بوساطة

 لمتفصيؿ التالي:

التجريـ لـ يحدد وسيمًة  ولكف نّص 2ال يمكف وقوع اإلجياض إال عمى امرأة حامؿ, محل الجريمة:
أو التمقيح الصناعي الخارجي أو الداخمي, مما يسمح لنا بالقوؿ بمّد  ,لمحمؿ, سواًء كاف ذلؾ بالتمقيح الطبيعي

 تقنية نقؿ النواة أو االستنساخ.بوساطة الحكـ ليشمؿ المرأة الحامؿ 

 جيتنا ال نرى ضرورةً مف و  ارتكاب اإلجياض. وقتعف ضرورة أف يكوف الجنيف حيًا  والسؤاؿ ىنا 
, الروحت فيو قد تشكؿ, أو دبّ المستنَسخ ذلؾ, أي أف جريمة اإلجياض تقـو دوف اشتراط أف يكوف الجنيف ل

 3حيًا أو ميتًا.المستنَسخ وبالتالي تقع الجريمة سواًء كاف الجنيف 

مف شأنو أف  4يتكوف الركف المادي لجريمة اإلجياض مف سموٍؾ يتمثؿ في نشاطٍ  الركن المادي: 
نيي حالة الحمؿ قبؿ موعد الوالدة الطبيعي, ومف نتيجة تترتب عمى ىذا النشاط, تتمثؿ في انتياء حالة يُ 

 5الحمؿ, والعبلقة السببية بيف السموؾ والنتيجة.

                                                           
اإلجياض بأنو: "إخراج الحمؿ  1971سبلمي لتنظيـ الوالدية الذي عقد في الرباط عاـ اإل في المعنى ذاتو, عّرؼ المؤتمرو  -1

 .114مف الرحـ بقصد التخمص منو". سناء الدبسي, مرجع سابؽ, ص
 .61, ص2013, 1جعفر عبد األمير الياسيف, اإلجياض, دراسة قانونية اجتماعية, منشورات الحمبي الحقوقية, لبناف, ط - 2
الحنفية والحنابمة والراجح مف الشافعية, الذيف يروف أف العمـ بوجود الجنيف حيًا, والوقوؼ عمى حياتو, أمٌر  يمع رأي ىناتفؽ ن - 3

يشترطوف أف يكوف  حيثرأينا,  صعب ومتعذر, وبالتالي ال مجاؿ لمقوؿ بقياـ جريمة اإلجياض عمدًا, بينما يخالؼ بعض الفقياء
شرؼ واالعتبار والحياء ض لقياـ الجريمة. أحمد أبو الروس, جرائـ اإلجياض واالعتداء عمى الالجنيف حيًا وقت ارتكاب اإلجيا

 .16, ص1997خبلؿ باآلداب العامة, المكتب الجامعي الحديث, مصر, بدوف طبعة, العاـ واإل
أو إعطاء األدوية, وقد يكوف معنويًا كالترويع والتيديد, جعفر الياسيف, مرجع  ,قد يكوف نشاط الجاني فعبًل ماديًا كالضرب - 4

 .62سابؽ, ص
 .16أحمد أبو الروس, مرجع سابؽ, ص - 5
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حيًا, المستنَسخ الجنيف  دَ لِ ميتًا لقياـ الجريمة, حيث تقـو ولو وُ الجنيف المستنَسخ  يخرجوال يشترط أف  
 1سمبًا عمى حياتو, ومف النادر أف يعيش. رؤث, ستقبؿ موعد والدتو الطبيعيالمستنَسخ ف والدة الجنيف أل

ىو القصد جريمة اإلجياض مف الجرائـ القصدية, والقصد الجرمي المتطمب د ُتع الركن المعنوي: 
 ـ عمى العمـ واإلرادة.الجرمي العاـ القائ

حداث اإلجياض. ولكف ال مف شأف فعمو إ وأف يعمـ أفّ فالجاني يجب أف يعمـ أف المرأة حامؿ, 
 التمقيح الصناعي أو الطبيعي.بوساطة أو  ,االستنساخبوساطة يشترط أف يعمـ الجاني أف المرأة حامؿ 

. وتجدر اإلشارة المستنَسخ عؿ اإلسقاط المتمثؿ بإخراج الجنيففكما يجب أف تتجو إرادة الجاني إلى 
ال ميتًا, وبيذا وحده يتميز اإلالمستنَسخ أنو يجب أف تكوف إرادة الفاعؿ قد اتجيت إلى إخراج الجنيف  سقاط, وا 

ر أف يستخدـ الفاعؿ الوسيمة المسقطة إذ مف المتصوّ  .كاف الفعؿ تعجيبًل لموالدة, وال يشكؿ جريمة إجياض
, حتى ال تفوت عمى الحمؿ الطبيعي تو قبؿ موعد الوالدةف الرحـ, ويحقؽ والدحيًا ع الجنيفصؿ فكي ي

 2يخشى أف يولد الحمؿ بعده., فرصة اكتساب حؽ

بقي أف نذكر أف إجياض المرأة الحامؿ بجنيف مستنسخ, يتوجب تشديد العقوبة إذا أدى اإلجياض  
ويستفيد مف  ,عذٍر مخفؼٍ مف جيض نفسيا محافظًة عمى شرفيا التي تُ  المرأةتستفيد كما  3إلى وفاة المرأة.

أو قريباتو  ,لممحافظة عمى شرؼ إحدى فروعو ,دى الجرائـ المنصوص عمييا سابقاً العذر نفسو مف ارتكب إح
 (                                         531حتى الدرجة الثانية. )المادة

, البشرياالستنساخ بوساطة ارتكاب جريمة اإلجياض لو كاف التمقيح  استبعادقد يرى البعض و 
إال أننا نؤكد أف حاجة العمماء بحجة أف التجارب مكمفة, وال تتناسب مع استغبلؿ ما سينتج عف اإلجياض, 
تدفع الكثير مف األشخاص قد إلى الخبليا الجذعية ذات الوظيفة العبلجية اليامة لممضي في تجاربيـ, 

القياـ بإجياضيف لتأميف ىذه الخبليا, فيقـو "مختصوف" ٍة مستنَسخٍة في أرحاـ نساٍء, ثـ والييئات لزرع أجنّ 
في زيادة نسبة  -ال محالة-بتمقيح بويضة أنثوية بنواة خميٍة جسدية, ثـ زرعيا في رحـ امرأة, مما سيساىـ 

 4ؿ لو نفسو ارتكاب مثؿ ىذه الجرائـ.سوّ ارتكاب جرائـ اإلجياض, وال بد مف قطع الطريؽ عمى مف تُ 

 

                                                           
 .309عمي عصاـ غصف, مرجع سابؽ, ص - 1
 .345, ص1999واآلداب, دوف دار نشر, الطبعة األولى,  عبد الوىاب بدرة, الجرائـ المنافية لؤلخبلؽ - 2
 .(عقوبات528سنوات إذا أدى اإلجياض إلى وفاة المرأة )المادة 7حتى  4تشدد العقوبة حتى األشغاؿ الشاقة المؤقتة مف  - 3
 مجمع الفقو اإلسبلمي في دورتو السادسة عمى حظر إحداث إجياض مف أجؿ استخداـ الجنيف لزرع أعضائو في إنسافٍ  نّص  -4

. أيضاً  واز إجراء اإلجياض الستخداـ األجنة المجيضة في تجارب االستنساخ البشريبعدـ ج ويمكف مّد ىذا الحكـ لمقوؿآخر, 
 .151. وأيضًا: سناء الدبسي, مرجع سابؽ, ص43سعد الديف ىبللي, مرجع سابؽ, ص
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 الثانيالفرع 

 نافي لمحشمةالفعل الم  جريمة ارتكاب االستنساخ البشري في زيادة نسبة  دور

مف قانوف  496 – 493 الموادفي  جريمة الفعؿ المنافي لمحشمةأحكاـ عمى ع السوري المشرّ  نّص 
تو ي عفّ فمحؽ بو عارًا, أو تؤذيو "كؿ فعؿ يرتكبو شخص مع شخٍص آخر, بصورة تُ  , وُتعّرؼ بأنيا:العقوبات
 1."وكرامتو

وفؽ التفصيؿ لتوافر أركانو, افيًا لمحشمة, فعبًل منيشكؿ خة تمقيح المرأة ببويضة مستنسَ ونرى أف 
 التالي:

لممجني بالحياء العرضي  ىو أي فعٍؿ مخؿ  إف قواـ الركف المادي ليذه الجريمة  الركن المادي: 
النظر عف الصورة التي يتخذىا  بغّض ويستطيؿ إلى جسمو, ويخدش عاطفة الحياء لديو. دوف رضائو, عميو, 

 2اإلخبلؿ الجسيـ بعاطفة الحياء لدى المجني عميو. كما يشترط ليذا الفعؿ أف يبمغ حدّ  ,ىذا الفعؿ

تمقيح المرأة ببويضة مستنَسخة, ألف زرع ىذه البويضة يستمـز  حالةي ف ونرى أف ىذا األمر متصورٌ 
 يجعؿ ىذا الفعؿ يشكؿ جريمة الفعؿ المنافي لمحشمة, كوف فعؿة لدى المرأة, مما واطف العفّ لمس مَ  -كماً حُ –

نما يدخؿ في الركف المادي داللة كؿ فعؿ يقع  ال ينحصر بأفعاؿ المبلمسة عمى خبلؼ الطبيعة واإليبلج, وا 
 تو وكرامتو.عمى شخص في موضٍع يؤذيو في عفّ 

شترط ذلؾ, ألف أية ال يُ  :عف ضرورة حصوؿ الزرع لقياـ ىذه الجريمة, ولئلجابة نقوؿ ونتساءؿ 
 3فعبًل منافيًا لمحشمة. , أو لمسيا, تعتبرجسـ المرأة فيعف مواطف العفة  ؼمحاولة لمكش

وال يمغي ىذا ًا لقياـ ىذه الجريمة, , ُيعد شرطالزرع دوف رضاء المجني عميياكما أف إجراء عممية 
افر ركف العنؼ في جريمة ألنو "ال يشترط لتو دوف عنٍؼ أو تيديٍد, ـ الطبيب بزرع الجنيف المستنَسخ األمر قيا
أف يكوف المتيـ قد استعمؿ العنؼ, بؿ يكفي قانونًا لتوافر العنؼ أف يكوف الفعؿ قد  نافي لمحشمةالفعؿ المُ 

أو بناًء عمى مجرد خداٍع كاف ذلؾ بالتيديد أو العنؼ,  مجني عميو, أو بغير رضائو, سواءً كب ضد إرادة الارتُ 
مت بوقوع الفعؿ اعتقدت أنو طبيٌب, فسمّ و  ,عمييا قد انخدعت بمظاىر الجاني أف المجني تَ بُ ثَ فمتى  ,ومباغتة

                                                           
تختمؼ ىذه الجريمة عف جريمة االغتصاب التي ىي االتصاؿ الجنسي مع امرأة دوف رضاىا بطريؽ الجماع بنية الوقاع,  - 1

تو وكرامتو. عبد الوىاب فّ ي عفمحؽ بيا عارًا, أو تؤذيو أما الفعؿ المنافي لمحشمة فيو كؿ فعؿ يرتكبو شخص مع آخر بصورة تُ 
 .1144ي ػ قانوف العقوبات ػ قاعدة الموسوعة القانونية ألنس كيبلن 1981\5\19قرار نقض في  .72بدرة, مرجع سابؽ, ص

 .1684ػ الموسوعة القانونية ألنس كيبلني ػ قانوف العقوبات ػ قاعدة  11/6/1962تاريخ  366سوري  جزائيقرار  -2
 القرار السابؽ ذاتو. - 3
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بأف المجني عمييا لـ تكف راضيًة بما  :عمييا, ولـ تكف لترضى بو لوال ىذه المظاىر, فإف ىذا يكفي لمقوؿ
 1ويتوافر بو ركف القوة )العنؼ(". ,وقع مف المتيـ

ي رحميا, أو مارس عمييا مباشرًة ف مستنَسخة بقصد زراعة البويضة الفمو قاـ شخص بتقييد امرأة 
 قو جريمة الفعؿ المنافي لمحشمة.حأو التيديد, فتقـو ب ,أو الخداع ,سواًء بالتحايؿ ,كراىًا معنوياً إ

 الفعؿ المنافي لمحشمة,في جريمة  الجرميإف كؿ ما يتطمبو القانوف لتوافر القصد  الركن المعنوي:
وف الجاني قد ارتكب الفعؿ الذي تتكوف منو الجريمة, وىو عالـٌ بأنو مخٌؿ بالحياء العرضي لمف ىو أف يك

برة لما يكوف قد دفعو إلى ذلؾ مف البواعث المختمفة التي ال تقع تحت حصر, فإذا كاف وقع عميو, وال عِ 
قوؿ بانعداـ القصد الجنائي الشخص قد عمد إلى كشؼ جسـ المرأة, ثـ أخذ يممس عورًة منيا, فبل ُيقبؿ منو ال
نما فعمو بباعٍث بعيٍد عف ذلؾ.  2لديو, بدعوى أنو لـ يفعؿ فعمتو إرضاًء لشيوٍة, وا 

ي رحـ المرأة, فبإسقاط ذلؾ عمى االستنساخ البشري, فإف قياـ الجاني بزرع البويضة المستنَسخة 
نافي ية, يجعمو مرتكبًا لمفعؿ المُ خبليا جذع تجربة عممية, أو الستقطاعجراء سواًء لتحقيؽ الحمؿ, أو إل

 لمحشمة.

أي لو قاـ الزوج الطبيب بزرع  إذا كاف زوجًا لممرأة;ىذه الجريمة الطبيب عف ارتكاب  ولو تساءلنا
الفعؿ يا, فيؿ ُيعد مرتكبًا لجريمة بقصد تحقيؽ الحمؿ لدي ,البويضة الممقحة في رحـ زوجتو رغمًا عنيا

 ؟ المنافي لمحشمة

كوف عقد الزواج يمنح الزوج حؽ مبلمسة ومواقعة زوجتو, ولو كاف ذلؾ بالتحايؿ  ,ذلؾنحف ال نرى 
مف خبلؿ القياـ بعممية زرع الجنيف  ,واإلكراه. مع التأكيد أنو إذا تجاوز الزوج الطبيب سبب اإلباحة ىذا

كما أنو قد  لمحشمة, الفعؿ المنافيعف جريمة  مسؤوؿٌ  شؾّ المستنَسخ أماـ الغير مثبًل ودوف رضائيا, فيو ببل 
 3عف جريمة ضرب أو جرح إذا توافرت أركانيا. مسؤوالً ُيعد 

زرع البويضة المستنَسخة في رحـ أنثى ال  د عقوباتيا إذا تـّ شد  بقي أف نذكر أف ىذه الجريمة تُ 
أو في حاؿ اقتراؼ ىذه الجريمة  ,(مف قانوف العقوبات السوري 2الفقرة 493سنة )المادة  18يتجاوز عمرىا 

  (.مف القانوف ذاتو 498 مف قبؿ شخصيف أو أكثر )المادة

                                                           
الموسوعة القانونية ألنس كيبلني ػ قانوف العقوبات ػ  ػ 1189مج  19/5/941تاريخ  1260قرار محكمة النقض المصرية  -1

 .1708قاعدة 
ػ  5158ح  8/12/964تاريخ  1286والقرار  1188مج  3/4/942تاريخ  1114قرار محكمة النقض المصرية رقـ  -2

 .1701الموسوعة القانونية ألنس كيبلني ػ قانوف العقوبات ػ قاعدة 
 .185شوقي الصالحي, مرجع سابؽ, ص  -3
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كما أف إصابة األنثى بأمراٍض ناجمة عف عممية زرع البويضة المستنَسخة, واحتماؿ حدوث انقساـٍ 
ة ؾ إلى وفاخاطئ وغير طبيعي ليا, يوجب تشديد العقوبة, التي تصؿ إلى خمس عشرة سنة إذا أدى ذل

 .المرأة

زيادة الجرائـ المنصوص عمييا في القوانيف العقابية, بؿ  ولكف االستنساخ البشري ال يقؼ عند حدّ 
لتشمؿ جرائـ جديدة غير منصوص عمييا في كثيٍر مف تشريعات الدوؿ, ومنيا القانوف ىذه الجرائـ امتدت 

 مدار بحثنا في المطمب التالي:كوف ومكافحتيا, وىي ما ست إليياالسوري, وىذه الجرائـ يجب التنبو 

 المطمب الثاني

 دور االستنساخ البشري في إفراز أنماط إجرامية مستحدثة
وغير منصوص مف قبؿ,  إجرامية لـ تكف معروفةٍ  تساىـ تقنية االستنساخ البشري في ظيور أنماطٍ 

حيف نعمـ ببطء  صةً مما يشكؿ خطرًا عمى قيـ وعادات المجتمع, وخاعمييا في أغمب القوانيف العقابية, 
 ,التطور التشريعي المبلحؽ لمثؿ ىذه التطورات التقنية, وسنبحث ىنا بعض األنماط اإلجرامية المستحدثة

باألعضاء  االتجار, وجريمة المستنَسخيف بالبشر االتجاروجريمة , DNAكجريمة سرقة الحمض النووي 
 لكؿ جريمٍة منيا فرعًا مستقبًل. مخصصيفالمستنَسخة البشرية, 

 الفرع األول

 DNAجريمة سرقة الحم  النووي دور االستنساخ البشري في ارتكاب 

 1ىذه الجريمة في حاؿ سرقة أو التقاط أي حمٍض نووٍي بشري لشخٍص آخر دوف رضائو, تكوف
 وتقـو ىذه الجريمة عمى األركاف التالية:

تابع إلنساٍف آخر, وتقـو الجريمة  سرقة أو التقاط حمض نوويىذا الركف ىو قواـ  الركن المادي:
موجودًا عمى  ـسواًء أكاف الحمض النووي موجودًا داخؿ خبليا اإلنساف, مثؿ الخبليا الجمدية أو الشعر, أ

أشياٍء خارجيٍة كاف الضحية قد استعمميا مؤخرًا, مثؿ أعقاب السجائر. كما يجب أف تتـ الجريمة دوف رضاء 
بًل مف أىمية مقمّ  ,الجاني في الحصوؿ عمى الخبليا مف الشخص ؿِ بَ , ولمنع أي تبلعٍب مف قِ الضحية

                                                           
سرقة حزب سياسي لمحمض النووي لمرشٍح مف األسباب التي تدفع بعض األشخاص والمؤسسات الرتكاب ىذه الجريمة:  -1

رئاسي آخر, واطبلع العامة عمى احتماؿ إصابتو بأمراٍض في المستقبؿ, أو رغبة شخص في معرفة احتمالية إصابة زوجتو 
ومدى احتماؿ  ,عالمي بمعرفة قدرة رياضي عمى المنافسة أو رغبة نادٍ عفوي أو مرض السكري, المستقبمية بأمراض اإلجياض ال

 تعرضو لئلصابات قبؿ توجيو العروض لو.
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 يجب أف يكوف واضحًا ومكتوبًا, وأف ينّص  المطموبالحصوؿ عمى خميٍة واحدة مف جسمو, فإف الرضاء 
 1استعمميا مؤخرًا.نة, ولو مف المواد التي يمكف أف يكوف الشخص قد صراحًة عمى شمولو الحصوؿ عمى العيّ 

ضمف مفيـو السرقة  مف الجرائـ الداخمة ,عف مدى اعتبار جريمة سرقة الحمض النووي ونتساءؿ
 ؟تطبيؽ نصوص السرقة التقميدية عميياإمكانية ما مدى بالمعنى العاـ, وبالتالي 

 ,يفجريمة سرقة الحمض النووي لسبب ال نرى إمكانية تطبيؽ النصوص الخاصة بجريمة السرقة عمى
, فقد تكوف استغنى عنيا الضحية, أو خرجت مف حيازتو ادمف مو  ستخمُص أف الحمض النووي قد يُ  :أوليما

قد استعمميا مؤخرًا ورماىا, مثؿ عمب العصير أو أعقاب السجائر, وبالتالي ال يمكف قياـ  موجودة في مواد
 قيمة اتتطمب أف يكوف الشيء ذغمب الدوؿ أف أغمب نصوص السرقة في أ  :والسبب الثاني .جريمة السرقة

 أف أخذ خميٍة جمديٍة, أو شعرة مف رأس الضحية, قد ُتعد تافيًة في نظر القانوف. شؾّ , وال مالية

ىؿ يمكف أف تقـو جريمة سرقة الحمض النووي دوف قياـ جريمة السرقة  الذي يطرح نفسو,والسؤاؿ 
 2لتالي:بالمعنى التقميدي, أو العكس؟! ىذا ما سنوضحو بالمثاؿ ا

كي يحتفظ بيا كتذكاٍر في مجموعتو , ما لو سرؽ أحد المعجبيف قبعًة ألحد المشاىير مف متحؼ -
الفنية, مع أنو غير ميتـٍ بالحمض النووي الموجود في خبليا الشعر الموجودة داخؿ القبعة, فيو مذنٌب 

 .DNAبجريمة سرقة عادية, وغير مذنب في جريمة سرقة 

لقبعة مف مزاٍد عمني وبطريقٍة مشروعة, بقصد استخبلص الحمض النووي بينما لو قاـ بشراء ا
وغير مذنب في جريمة  ,DNAالموجود في خبليا الشعر الموجودة داخؿ القبعة, فيو مذنٌب في جريمة سرقة 

 .عادية سرقة

بذاتيا, وال يكفي لقياميا  قصديةٌ جريمٌة  DNAإف جريمة سرقة الحمض النووي  الركن المعنوي:
رمي العاـ, بؿ يجب توافر القصد الجرمي الخاص المتمثؿ في نية استخبلص معموماٍت توافر القصد الجُ 

 3وراثيٍة مف ىذا الحمض.

وسنبحث في أىـ الدوؿ التي تحوي قوانيف لتنظيـ الحماية الجزائية لمحمض النووي البشري وفؽ 
 التفصيؿ التالي.

 

 
                                                           

1
 -  Elizabeth Joh, DNA Theft: Recognizing The Crime of Nonconsensual Genetic Collection And 

Testing, Boston University, vol 91, 2011, p689. 
2

-   Ibid, p691. 
3

 -   Ibid, P690. 
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 المممكة المتحدة:  -1

والذي ُيعد الناظـ لكافة الممارسات التي تقع عمى  2004صدر قانوف األنسجة البشرية عاـ 
األنسجة البشرية. ويرى القانوف أف أي أخٍذ ألنسجة وخبليا شخٍص آخر دوف رضائو, ىو أمٌر مخالؼ 

والعقوبة عمى ىذه الجريمة ىي الحبس وُيعد غياب رضاء الشخص أمرًا جوىريًا لقياـ ىذه الجريمة,  1لمقانوف.
 2.كمتييماحتى ثبلث سنواٍت, أو الغرامة, أو 

 3ألمانيا: -2

, ووضع عددًا مف القيود 2009أصدر البرلماف األلماني قانوف التشخيص الجيني البشري عاـ  
والتحقؽ  ,والتأميف ,الحمض النووي البشري, ولكنو حصرىا في مجاالت العمؿ عمى الممارسات التي تمّس 

لرضاء  واعتبر القانوف أف أي غيابٍ مؤىميف,  ة, واشترط أف تتـ عمى أيدي أطباءمف الوالدية البيولوجي
 4أو الحبس لمدة ال تتجاوز السنة. ,ض الشخص لمغرامةعرّ الشخص في مثؿ ىذه الممارسات, يُ 

  المتحدة األمريكية: الواليات -3

أخذ أية عينٍة أو "ىو األوضح في ىذا المجاؿ, حيث حظر القانوف صراحًة  أالسكاوالية عد قانوف يُ 
دوف رضاٍء مسبٍؽ ييا, أو نشر معمومات ىذا الفحص, مادٍة خموية مف شخٍص, أو إجراء أي فحٍص وراثي عم

 5نة".ومكتوٍب مف صاحب العيّ 

ونية لمحمض النووي البشري, خاصًة ف حماية قانح ألف تكوّ صمُ مف جيتنا ال نرى أف ىذه القوانيف تُ 
 رغـ وجود عددٍ  ,DNAفي أمريكا أو بريطانيا, في جريمة سرقة  محاكمة أي شخصٍ لى اآلف إثبت تأنو لـ 

وجود رضاء أطراؼ العبلقة, مع التأكيد عمى عمى  جري ىذه الفحوصات بناءً كبير مف الشركات التي تُ 
 .رة يكوف فييا الرضاء غير متوفركثي حاالتٍ 

 

                                                           
1
 - Section 45: A person commits an offence if: (a) he has any bodily material intending:  (i) that 

any human DNA in the material be analyzed without qualifying consent, and (ii) that the results 

of the analysis be used otherwise than for an excepted purpose, Human Tissue Act 2004 (c. 30) 
2
 -  Ibid: Sec 45 (3)(b)(i). 

3
 -  Ibid, p 684. 

مف جسميا  لبنت زوجتو, بعد أف أخذ عينةً  أبوتوـ بو والد يثبت عدـ تقدّ  اً رفضت المحكمة الدستورية العميا في ألمانيا طمب  -4
المرجع السابؽ,  أو رضاء والدتيا, فاعتبرت المحكمة أف ىذا التصرؼ ُيعد انتياكًا لحؽ خصوصية الطفؿ. ,دوف رضائيا

 .689ص
5
 -  Elizabeth Joh, DNA Theft: Recognizing The Crime of Nonconsensual Genetic Collection And 

Testing, Boston University, vol 91, 2011, P687. 
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 الفرع الثاني

خين بالبشر جاراالت  ارتكاب جرائم دور االستنساخ البشري في   المستنس 

في واقع األمر جريمة ضد اإلنساف ذاتو,  ر نوعًا مف العبودية الحديثة, وىوبالبش االتجارُيعد 
 جريمة ضد الدولة والمجتمع. كرامتو وآدميتو, بصورة تفوؽ كونووامتياٌف ل

ؿ ثالث مصدر لمتربح بعد بالبشر ضمف مفيـو الجريمة المنظمة, وتمثّ  االتجاروتدخؿ جريمة  
 المخدرات, حيث ُيحصد مف ورائيا ببلييف الدوالرات سنويًا.تجارتي السبلح و 

حيؿ اإلنساف إلى مجرد بالبشر بأنيا: "كافة التصرفات غير المشروعة التي تُ  االتجارؼ جريمة وُتعرّ 
طاء محترفيف عبر الحدود الوطنية, بقصد استغبللو في أعماٍؿ ذات وس بوساطةسمعة, ويتـ التصرؼ فيو 

ؼ بإرادة الضحية, أو قسرًا عنو, أو أو في أعماٍؿ جنسية, أو ما شابو ذؾ, سواًء تـ ىذا التصرّ  ,أجر متدفٍ 
 1بأية صورة أخرى مف صور العبودية".

ت اإلحصاءات أنو , حيث دلّ بالبشر انتشاراً  االتجارباألطفاؿ مف أكثر صور  االتجاروُتعد صورة 
شخص حوؿ العالـ, معظميـ مف النساء  مبلييف 4-1تـ بيع وشراء ونقؿ ما بيف  2001في العاـ 
االستغبلؿ الجنسي, وتجارة األعضاء البشرية, والعمؿ في  باألطفاؿ: االتجارومف أىـ صور  2واألطفاؿ.

  3النزاعات المسمحة.المزارع والمناجـ, وخدمة المنازؿ, والتسوؿ, واالنخراط في 

بالبشر, مف  االتجارونرى مف جانبنا أف إجراء تجارب االستنساخ البشري ستزيد مف معدالت جرائـ 
تجار بيـ في لقياـ باستنساخ أطفاؿ تمييدًا لبلخبلؿ استغبلؿ عصابات الجريمة المنظمة ليذه التقنية, وا

 ماؿ الميينة.أعماؿ االستغبلؿ الجنسي, أو الدعارة, أو غيرىا مف األع

 أو عمى صعيد  4سواًء عمى صعيد الدساتير, ,بالبشر االتجارورغـ الحظر الصريح لكؿ ممارسات 

                                                           
شر بيف االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي, منشورات الحمبي الحقوقية, لبناف, الطبعة ببال تجاراالناشد, سوزي عدلي  - 1

 .13, ص2008األولى, 
 .13سابؽ, ص عسوزي ناشد, مرج - 2
% منيـ 70سنة يمارسوف أعمااًل, وأف  17-5مميوف طفؿ ما بيف سف  246عف وجود  2006أفاد تقرير لميونيسؼ عاـ  - 3

باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوباتيا  اإلتجارجرائـ  عبد القادر الشيخمي,مميوف طفؿ يعمموف في ظروؼ صعبة.  171أي 
 .56ص, 2009لبناف, الطبعة األولى,  في الشريعة والقوانيف الغربية والقانوف الدولي, منشورات الحمبي الحقوقية,

أو  ,بالرقيؽ بجميع أشكالو, وال يجوز استرقاؽ أحد تجاراالؽ و "يحظر الرّ مف الدستور السوداني عمى:  30ت المادة نصّ  - 4
 .146خضاعو لمسخرة." عبد القادر الشيخمي, مرجع سابؽ, صإ
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 ىذه النصوص المتفرقة في الحدّ  فاعميةعمى تنامي ىذه الظاىرة, وعدـ  إال أف األرقاـ تدؿّ  1القوانيف العقابية,
اإلنساف في  مف ىذه الجريمة, مما يتطمب تعاونًا دوليًا واسعًا مف أجؿ القضاء عمى ىذه الظاىرة, التي تمّس 

 كرامتو وآدميتو.

بيـ, إذ  االتجاروقد يرى البعض صعوبة المجوء إلى تقنية االستنساخ البشري لتوليد أطفاؿ بقصد 
إال أننا نرى أف  وىذا ُيحقؽ ربحًا أكثر ليا. بيـ, االتجاربمقدور العصابات اإلجرامية خطؼ األطفاؿ و 

المجاالت التي تفتحيا ىذه التقنية مف خبلؿ إمكانية والدة أطفاؿ بمواصفاٍت مرغوبة, أو والدة إناث 
رحب بيا الدوؿ المستوردة لمنساء قد تُ  ,ممثبلت( -متطابقات شكبًل مع شخصياٍت مشيورة )ممكات جماؿ

  .االتجارواألطفاؿ المشموليف ب

بالبشر,  االتجارمحد مف ظاىرة لوعمى نطاٍؽ دولي واسع  ,ضرورة العمؿ بجيٍد أكبرلذلؾ نرى  
وا غبلؽ كافة منابع ىذه الجريمة, ومنيا تجارب االستنساخ البشري, مف أجؿ العيش في مجتمع يتميز كؿ 

 أفراده باالحتراـ والكرامة.

ي عاقبت المادة باألشخاص, والذ االتجارئـ كما يجب تفعيؿ القانوف العربي النموذجي لمواجية جرا 
 ,سأو أسّ  ,باألشخاص, وكؿ مف أنشأ االتجارالثانية منو بالسجف والغرامة عمى كؿ مف ارتكب أيًا مف جرائـ 

باألشخاص, أو  االتجارمة, ىدفيا أو مف بيف أىدافيا ارتكاب جرائـ أو أدار جماعة إجرامية منظّ  ,أو نظـ
د العقوبات إذا ارتكبت الجريمة ضد شدّ نضماـ إلييا مع عممو بأغراضيا, وتُ أو دعا لبلى قيادًة ما فييا, تولّ 

 2 النساء واألطفاؿ.

 الثالثالفرع 

خة ال باألعضاء البشرية جاراالت  جريمة  دور االستنساخ البشري في ارتكاب  مستنس 

ىي القدرة عمى تخميؽ أنسجة وأعضاء  ,ر بو تقنية االستنساخ البشري العبلجيبشّ أبرز ما تُ  لعؿّ  
ثير الكثير مشاكؿ النقص في األعضاء البشرية. إال أف ىذا األمر يُ  بشرية, سيكوف ليا أكبر األثر في حؿّ 

بشراء ىذه األعضاء المستنَسخة, أو قياـ  -وخاصًة المرضى -مف المخاوؼ مف قياـ بعض األشخاص
بيذه  االتجارعصاباٍت إجرامية ىدفيا  بتشكيؿغري يُ  بعض المشافي ببيع األعضاء المستنَسخة, مما

 نجازات التي تبّشر بيا ىذه التقنية.عضاء المستنَسخة, مما قد ييدد اإلاأل

                                                           
 ,أو أجر ,أو استأجر ,أو اشترى ,عمى: "كؿ مف باع  1971لسنة  14مف قانوف العقوبات القطري رقـ  194ت المادة نصّ  - 1

ي فلى حيازة شخص أو التصرؼ في شأنو, قاصدًا بذلؾ أف يستخدـ ىذا الشخص أو يستعممو ؿ بأية طريقة أخرى إأو توصّ 
أو  ,أغراض الدعارة, أو أي غرٍض مف األغراض المنافية لآلداب أو غير المشروعة, أو مع عممو باحتماؿ استخداـ ىذا الشخص

 .146سنوات." المرجع السابؽ, صيعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز عشر  ,استعمالو في غرٍض مف األغراض القذرة
 .152عبد القادر الشيخمي, مرجع سابؽ, ص - 2
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معينة, فقد يكوف الجاني ىو المريض  ىذه الجريمة صفة مرتكب شترط فينوضح بدايًة أنو ال تُ 
شفى الذي يقـو ببيع األعضاء الشفاء, وقد يكوف المعجيبًل في المستنَسخة ت الذي يرغب في شراء األعضاء

ركاف التي أما األ ط بيف مف لديو ىذه األعضاء, ومف يحتاج إلييا.المستنَسخة, وقد يكوف الوسيط الذي يتوسّ 
 فيمكف تمخيصيا بما يمي: ,باألعضاء البشرية المستنَسخة االتجارعمييا جريمة تقـو 

لعضو باألعضاء البشرية المستنَسخة يستمـز استقطاع ا تجاراالإف قواـ جريمة الركن المادي:  - 
وال تأثير وقد يتـ استقطاع خبليا مف ىذا العضو فقط, تجار بو, مف الشخص والقياـ باستنساخو تمييدًا لبل

ؼ بجسمو, لرضاء الشخص باالستقطاع أو األخذ لقياـ الركف المادي, ألف الشخص ال يممؾ حرية التصرّ 
 ُيعد مساسًا بمعصومية الجسد اإلنساني. ,مشروٍع بووأي مساٍس غير 

أو  ,أو المنقوؿ ,ؼ بالعضو المستنَسخ بمقابؿ, سواًء كاف ىذا المقابؿ ماديًا كالعقاركما يجب التصرّ  
ضو المستنَسخ ي أية منفعة مالية, وقد يكوف المقابؿ عمى صورة منفعة غير مادية, كنشر صورة معطي الع

 1عبلـ مثبًل.وسائؿ اإل

باألعضاء البشرية المستنَسخة ىي جريمة قصدية, تقـو عمى  االتجارإف جريمة  الركن المعنوي: - 
مقابؿ, أو الشراء ب ,بالبيعؼ بعضو بشري مستنَسخ العمـ واإلرادة. فيجب أف يعمـ الشخص أنو يقـو بالتصرّ 

رادة تحقيؽ ذلؾ.  وا 

لعاـ  مف قانوف العقوبات 2\511وفؽ المادة  باألعضاء البشرية االتجارجريمة عمى ب فرنسا وُتعاقِ 
ـ االعتداء عمى أعضاء جسـ اإلنساف, وُتعاقب كؿ مف يقـو بالحصوؿ عمى عضو مف جرّ , والتي تُ 1994

بالحبس سبع سنواٍت, , لى الغيرإويقـو بتسميمو  أعضاء جسـ اإلنساف, أو كؿ مف يساعد في ىذا العمؿ ,
ع الفرنسي في حماية جسـ اإلنساف تجريـ ىذه الممارسات يعكس رغبة المشرّ والغرامة مائة ألؼ يورو. ولعؿ 

 وجودىـر التخدير, أو أثناء مف الباحثيف في أعضاء جسـ اإلنساف لنقميا دوف عمـ أصحابيا, إما تحت تأثي
 2ماكف العبلج مف أي مرٍض, أو أثناء العمميات الجراحية. أفي 

خاصة المستنَسخة و باألعضاء البشرية,  االتجارجمة تمنع تشريعاٍت عا نختـ بالقوؿ بضرورة سفّ  
دخالو في دائرة األالتصرؼ بجمنيا, ألف ذلؾ سيتفتح الباب أماـ  ُيعد امتيانًا شياء, مما سـ اإلنساف, وا 

 دميتو, وانحدارًا بو إلى مصاؼ األشياء.لكرامتو, وىدرًا آل

 

 
                                                           

عضاء البشرية في قانوف العقوبات الجزائري, األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية, تجار باألفرقاؽ معمر, جرائـ اال - 1
 .131, ص2013, حزيراف 10قسـ العمـو االقتصادية والقانونية, العدد

 .100أحمد حساـ طو تماـ, مرجع سابؽ, ص  - 2
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 خالصة الفصل الثاني

وذلؾ بإيراد مختمؼ الحجج والمبررات  ،بتجريـ االستنساخ البشري بحثنا فيما سبؽ الرأي الذي نادى
وجمعيا معًا في قالٍب قانوني قد يساعد المشرع في إصدار قانوٍف يحظر بموجبو  ،األخبلقية والدينية والطبية

 تجارب االستنساخ البشري بالكامؿ.

دأ الكرامة البشرية ومبدأ فقد بّيف ىذا الرأي مخالفة االستنساخ البشري لممبادئ الدستورية كمب
كما يدعي أنصار  –سّف لف ينتيؾ المبادئ الدستورية المستقرة قانوٍف يُ  وأف أيّ  ،الخصوصية الجينية
فالدولة ليا مطمؽ الحؽ في إصدار  ،ومبدا الحرية التناسمية ،كمبدأ حرية البحث العممي -االستنساخ البشري

 وصحة أفراده.القوانيف التي تضمف بموجبيا سبلمة المجتمع 

سخة، فيو يقضي كما أف االستنساخ البشري ينتيؾ أبسط الحقوؽ الفردية التي يتمتع بيا المولود الن
تقضي عمى االستقبللية الوراثية  ذه التجاربباإلضافة إلى أف ى .لذي يسعى إليو كؿ فردعمى مبدأ التفّرد ا

راض التي قد ، مف خبلؿ كـ األمى حياتو أيضاً وىذا سيؤثر سمبًا عم ،وتقّيده بما قاـ بو سمفو ،لدى الشخص
وىو ما ظير جميًا في المواليد الحيوانية المولودة بالتقنية ذاتيا. وأخيرًا فإف  ،يعاني منيا المولود النسخة

والصعوبات الجّمة التي تصاحب إمكانية وضع إطار لمعبلقة  ،ب المولود إلى والديو البيولوجييفاستحالة نسَ 
 تفكير بمجرد إباحة ىذه التجارب خطًا كبيرًا ستدفع البشرية ثمنو بالكامؿ. يجعؿ أيّ  ،ف حولوبيف النسخة وم

وخاصًة تمؾ المتعمقة بحرمة جسد  ،إف االستنساخ البشري يؤثر كذلؾ عمى قواعد القانوف الجزائي
أثر ىذه التجارب  وتؤدي إلى إدخاؿ جسد اإلنساف في إطار التعامؿ التجاري. وال يقؿّ  ،ومنتجاتو ،اإلنساف

ؤدي إلى إضعاؼ القيمة القانونية لوسائؿ و سيفي ،عمى قواعد اإلثبات عف أثرىا عمى مبادئ حرمة الجسد
 ىدـ الدالئؿ والقرائف التي تؤدي إلى كشؼ الفاعميف وحّؿ الجرائـ.ثبات المباشرة وغير المباشرة، و اإل

الحقوؽ الفردية والمبادئ االجتماعية سيساىـ أف خرؽ االستنساخ البشري لمقواعد الدستورية و  شؾّ وال 
والفعؿ المنافي إلجياض كجرائـ ا ،ال محالة في زيادة نسبة الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات

أو  ،كجرائـ سرقة الحمض النووي ،كما أنو سيساىـ في خمؽ جرائـ جديدة غير منصوص عمييا لمحشمة.
 البشرية المستنسخة.مستحدثة كجرائـ اإلتجار باألعضاء 

استنادًا لكؿ ما سبؽ نادى معارضو االستنساخ البشري بضرورة سّف قانوف يجّرـ ىذه التجارب 
ضاربيف بعرض الحائط كؿ ما يمكف أف تقدمو ىذه التقنية مف فوائد  ،ولصحة أفراده ،حمايًة لممجتمع

 محتممة.
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 الخاتمة

 ا بعد:وأفضؿ الصبلة والسبلـ عمى النعمة الميداة, سيدنا محمد ومف وااله, أمّ  ,الحمد هلل

قد تناولنا في ىذا البحث دراسة موضوع االستنساخ البشري بيف اإلباحة والتجريـ, حيث حاولنا ل
 ,ؿ وقضايا, وعرض اآلراء المختمفةؽ إلى ما يثيره مف مشاكعرض الموضوع بصورٍة تفصيمية, والتطرّ 

 أحكاـ الشريعة اإلسبلمية. , مع تبيافمبادئ القوانيف الوضعيةفقًا مع ر ما نراه متّ الختيا

وقمنا بتمييزه عف التقنيات  ,تعريؼ االستنساخ البشري وأنواعو أشرنا في بداية البحث إلىحيث 
ثـ  .والتطورات الطبية المتسارعة ,ضرورة التبلـز بيف الظاىرة القانونية كما أوضحنا الطبية المشابية لو,

 مخاوفو ومحاذيره.و أسانيده, والرأي المطالب بحظرىا حججو و و رأي المنادي بإباحة ىذه التجارب تناولنا ال

ثـ نعرض بعض  الدراسة. عنيا ضتونشير في خاتمة ىذه الدراسة بإيجاٍز إلى أىـ النتائج التي تمخّ 
 التي نعتقد أىمية األخذ بيا. المقترحات

 :النتائجأواًل: 

رات االستنساخ البشري التكاثري كافيًة إلباحة ىذا النوع مف التجارب, فالقوؿ بحرية ال نرى مبرّ  -1
مكانية معالجة العقـ ومكافحة الشيخوخة, وغياب النصوص الدينية التي تحصر  ,اإلنساف األخبلقية, وا 

ء صفة المشروعية عمى ىذه التجارب, كوف إلضفا -حسب رأينا –كفي ياإلنجاب بطريؽ التكاثر الجنسي, ال 
 الناجمة عنيا أكبر بكثير مف الفوائد المصاحبة ليا. األضرار

 يجب تقييد إباحة تجارب االستنساخ البشري العبلجي بعدٍد مف الضوابط والشروط التي ال بدّ  -2
, مع اشتراط أف يكوف ااء األشخاص الخاضعيف ليمف توافرىا لقياـ ىذه اإلباحة, وأىميا الحصوؿ عمى رض

 لمتجاربىذا الرضاء حرًا ومستنيرًا, كما يشترط انسجاـ تجارب االستنساخ العبلجي مع الشروط العامة 
 .الطبية

تثير تجارب االستنساخ البشري بيف الزوجيف عددًا مف اإلشكاليات, أي في حالة أخذ خمية  -3
رحـ الزوجة, ورغـ اشتراط قياـ حالة الزوجية بويضة زوجتو, ثـ زرعيا في بجسدية مف الزوج, وتخصيبيا 

جراء التجارب في حياة الزوج, وأف يكوف اإلنجاب باالستنساخ ىو الطريقة  الوحيدة حقيقًة ال حكمًا, وا 
ه األبحاث, فمو إعطاء رأي باإلباحة أو التجريـ, بانتظار ما ستسفر عنو نتائج ىذإلى لئلنجاب, فإننا ال نميؿ 

اإلباحة قياسًا عمى تقنية أطفاؿ األنابيب, أما إذا كانت النتيجة وغير مشوه, فنرى  اً سويّ  كانت النتيجة طفبلً 
 طفبًل مشوىًا, فالحكـ ىو التحريـ المطمؽ.

ال يجوز إجراء تجارب االستنساخ البشري إذا كانت تيدؼ إلى تحسيف النسؿ, أي إنجاب  -4
 .عرٍؽ عمى آخر ؽأطفاٍؿ بمواصفات معينة, منعًا لفتح الباب أماـ تفوّ 
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 ـأ ,, سواًء أكاف ذلؾ بويضةً تجارب االستنساخ البشريال يجوز إدخاؿ أي منتٍج حيواني في  -5  
أنثى  –مع التأكيد عمى عدـ جواز إجراء التجارب ضمف إطار الجنس الواحد  .حيوانًا منوياً  ـأ, خميةً 

 واإلناث.ة عدـ اإلخبلؿ بالتوازف األزلي بيف الذكور لعمّ  -بالضرورة

االستنساخ البشري بعدـ الدستورية النتياكيا مبادئ دستورية  ـنظّ التي تُ قوانيف الإف وصؼ  -6
راسخة, كمبدأ حرية البحث العممي, والحرية التناسمية, والخصوصية الجينية, ىو وصٌؼ مخالؼ لمحقيقة, إذ 

 ما تشاء مف القوانيف والتشريعات التي تضمف أمف المجتمع, وتحمي أفراده. الدولة أف تسفّ  يبقى مف حؽّ 

كمؤسسة  ,القانونية المستقرة في المجتمع واألنظمة ,المؤسسات ف االستنساخ البشري قد يمّس إ -7
 وأنظمة الزواج والنسب والميراث, كما أنو سيساىـ في زيادة نسبة الشذوذ الجنسي في المجتمع. ,األسرة

واستقبللو  ,وتميزه ,تفؽ مع الرأي القائؿ بأف االستنساخ البشري يتعارض مع فكرة فردية اإلنسافال نو 
ع الوراثي, كوف تمتعنا بالفردية واالستقبللية ال يعني امتبلكنا طاقمًا وراثيًا فريدًا مف نوعو فحسب, والدليؿ تمتّ 

 واالستقبللية. ,والتميز ,التوائـ المتطابقيف بالفردية

مساسًا غير مشروٍع بجسـ اإلنساف, وال  -مف حيث المبدأ -مثؿ تجارب االستنساخ البشري تُ ال  -8
إذا روعيت الضوابط –, كوف ىذه التجارب ال تخرج بوؼ تعتبر انتياكًا صريحًا لمبدأ عدـ جواز التصرّ 

 عف نطاؽ األعماؿ الطبية المباحة شرعًا وقانونًا. -البلزمة

ؿ ارتكاب الجرائـ في المجتمع, سواًء كاثري قد يساىـ في زيادة معدّ إف االستنساخ البشري الت -9
, أو بإفراز أنماٍط إجراميٍة مستحدثة لمحشمة نافيالمُ  والفعؿ ,بزيادة نسبة ارتكاب الجرائـ التقميدية كاإلجياض

يمتد ليصؿ كما أف أثره قد باألعضاء البشرية المستنَسخة,  االتجارو , DNAأو سرقة  ,كجريمة سرقة الجينات
 والتعرؼ عمييـ. ,مبلحقة الجناة سيؤدي إلى صعوبةوقواعد األدلة العممية, مما  ,إلى ىدـ مبادئ اإلثبات

 والتوصيات: المقترحاتثانيًا: 

ـ أحكاـ االستنساخ البشري, فيحظر االستنساخ نظّ ع السوري إصدار قانوٍف يُ ييب بالمشرّ نُ  -1
, ويسمح باالستنساخ العبلجي ضمف مستنَسخة ٍؽ مف خمية خمّ مُ التكاثري, مف خبلؿ منع والدة أي طفٍؿ 

ة قبؿ , وأىميا ضرورة إتبلؼ األجنّ االستنساخ البشري تجاربالشروط التي تكفؿ االستفادة مف الضوابط و 
 نيا.يومًا عمى تكوّ  14مرور 

خبليا سبغ الحماية عمى منتجات الجسد البشري, كالع السوري إصدار قوانيف تُ نناشد المشرّ  -2
وخاصًة بعد تعاظـ دورىا تبعًا لخطورة الوظيفة التي تؤدييا, مما يمنع  ,DNAواألنسجة والمادة الخموية 

مة مف فحص اختبلط األنساب, ويعزز الخصوصية الجينية, بمنع الحصوؿ عمى أية معموماٍت وراثية متحصّ 
 و األنسجة.أجيني عمى ىذه الخبليا 
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باالستنساخ العبلجي, تكوف تحت اإلشراؼ الكامؿ مف الدولة, ضرورة فتح مراكز بحثية خاصة  -3
 لحاقنا بركب الدوؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ.في يـ سمنتظمة عف نتائج أبحاثيا, مما يُ ـ تقارير دورية قدّ وتُ 

توعية الناس بمخاطر التكنولوجيا الحيوية, وأثرىا عمى حياة الناس والشعوب, مف خبلؿ ندواٍت  -4
دخاؿ مواد األخبلقيات الطبية في الحواريٍة  مناىج الدراسية تفاعميٍة بمشاركة رجاؿ الطب والقانوف والديف, وا 

 يـ في االرتقاء بالمستوى الصحي في المجتمع.الجامعية, مما يس

 

 العالمين الحمد هلل رب  و 
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 (1ملحق )

ة نة المستطمعَ أجرى الباحث االستبياف التالي لمعرفة رّد فعؿ األفراد تجاه ىذه التقنية, وقد شممت العيّ 
وفيما يمي  .ونخبة مف طبلب الدراسات العميا ,والقضاة ,ورجاؿ القانوف ,شخصًا مف األطباء 50

األسئمة التي تـ طرحيا في االستبياف, ثـ يمييا أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ النتائج 
 التي تمخضت عف ىذا االستبياف.
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 نتٌجة االستبٌان

 

عة ترى إمكانية حدوث االستنساخ البشري نة المستطمَ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نرى أف أغمبية العيّ 
كائف بشري كامؿ, وبيف  ييدؼ إلى تخميؽنة بيف االستنساخ التكاثري الذي في المستقبؿ, كما تمّيز العيّ 

االستنساخ العبلجي الذي ييدؼ إلى تخميؽ أنسجة وأعضاء ليتـ زرعيا مكاف األنسجة واألعضاء التالفة, 
باحة النوع الثاني. عة رأييا بحظر النوع األوؿ,نة المستطمَ فأبدت العيّ   وا 

ستزيد مف نسبة الجرائـ في المجتمع, سواًء عة أف تجارب االستنساخ البشري نة المستطمَ كما رأت العيّ 
بميزاف العدالة في المجتمع, ويساىـ  ا يخؿّ بزيادة معدالت ارتكاب الجرائـ التقميدية, أو بإفراز جرائـ جديدة ممّ 

إصدار تشريع ينظـ تجارب االستنساخ نة لممطالبة بفي رفع مستويات اإلجراـ. كؿ ىذا دفع أغمبية العيّ 
بيف نوعيو, مما يحقؽ االستفادة المثمى مف تجارب االستنساخ العبلجي, ويحمي المجتمع البشري, والتمييز 

  وأفراده مف مخاطر تجارب االستنساخ التكاثري.

 ال أعرف ال  نعم السؤال
فً مدى إمكانٌة حدوث االستنساخ البشري 

 المستقبل

62% 42% 14% 

 --- %68 %34 إمكانٌة إباحة االستنساخ البشري التكاثري

 --- --- %111 إمكانٌة إباحة االستنساخ البشري العالجً

مدى تعارض تجارب االستنساخ البشري مع 

 المبادئ الدٌنٌة

14% 21% 28% 

إمكانٌة زٌادة تجارب االستنساخ البشري لمعدالت 

 المجتمعاإلجرام فً 

111% --- --- 

مدى ضرورة إصدار تشرٌع ٌُنظّم تجارب 

 االستنساخ العالجً

82% 16% --- 
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 (2ممحق )

 التكاثري قانون االستنساخ البشريحظر مشروع 

 2112سوريا 

 :األسباب الموجبة

في  أطفاؿبإحبلؿ طريقة انتاج  اً جديد منحىً في مجاؿ التمقيح الصناعي الجيود المبذولة اتخاذ  -1
 .بداًل مف الطريقة الطبيعية إلنجاب األطفاؿ ,المختبرات

كوف كبل النوعيف  ,يةعممحية الامف الن يستنساخ التكاثر صعوبة التمييز بيف االستنساخ العبلجي واال -4
 ,تكاثرياً االستنساخ  كاف ,لرحـفي اتـ زرع البويضة الممقحة بواسطة االستنساخ فإف  نفسيا. يتبعاف اإلجراءات

ف   .عبلجياً االستنساخ  وتوجيييا إلنتاج العضو المطموب كافمادتو الخموية  تـ أخذوا 

مف  يعانوف مف عددٍ ي سيؤدي إلنجاب اطفاؿ غير أسوياء, ستنساخ التكاثر أف االالعمماء  شيادات -3
 .واحد أجؿ انقاذ شخصٍ جي فسيؤدي لقتؿ مئات األجنة مف ستنساخ العبلأما اال األمراض,

 اسم القانون :األولى مادةال

 .4112 التكاثري يطمؽ عمى ىذا القانوف اسـ قانوف حظر االستنساخ البشري

 مصطمحات القانونالمادة الثانية: 

يتـ بموجبو زرع نواة خمية جسدية في بويضة أنثوية  ,جنسي ىو طريقة تكاثر ال االستنساخ البشري: -1
ثـ تزرع في الرحـ إلنتاج كائف  ,لتشرع في االنقساـ ,يةودمجيما معًا بواسطة شرارة كيربائ ,منزوعة النواة
 .بشري كامؿ

ي جسـ االنساف بعد كروموسـو مأخوذة مف عضو ف 26 عمى ويتىي خمية ناضجة تح الخمية الجسدية: -4
 مرحمة التمايز.

أو أداء وظيفة  ,إنتاج عضو متخصصكؿ خمية في جسـ االنساف قادرة عمى ىي  متمايزة:الخبليا ال -3
 .معينة

 األفعال الممنوعة قانوناً المادة الثالثة: 
 يمنع عمى أي شخص:

  في رحـ أنثى بشرية أو حيوانية. -حيًا أو ميتاً –زرع جنيف مطابؽ وراثيًا لشخص آخر  -1
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ردة, وأي منتجات أخرى , الخبليا الجسدية, النطؼ البشرية المجقحةبلال ,الجنيف :بمنتجات الجسد التعامؿ -4
 التكاثري. االستنساخ البشريفي أغراض 

 الستنساخ العالجياالمادة الرابعة: 

يومًا عمى  12ألغراض البحث العممي, بشرط أف يتـ إتبلفيا قبؿ مرور  مستنَسخة ُيسمح بتخميؽ أجنة  -
 تكوينيا, تبدا منذ لحظة اإلخصاب.

كثارىا  - وتوجيييا إلنتاج األنسجة أو األعضاء المطموبة, وزرعيا في جسد ُيسمح باستنساخ خبليا جذعية وا 
 المرضى مكاف األعضاء واألنسجة التالفة في أجسادىـ.

 العقوباتالمادة الخامسة: 

تزيد  الغرامة ال, و سنوات 11أكثر مف ال باالعتقاؿ 1ُيعاقب مف يخالؼ الحظر الوارد في المادة الثالثة فقرة  -
 .اىماتأو كم ,عف مميوف ليرة

تزيد  الغرامة ال, و سنوات 5أكثر مف  بالحبس ال 4ُيعاقب مف يخالؼ الحظر الوارد في المادة الثالثة فقرة  _
 .اىماتعف مميوف ليرة أو كم

 أو بكؿ تحكـ أف القانوف ىذا في عمييا المنصوص لمجرائـ المقررة العقوبات عف فضبلً  لممحكمة، يجوز -
 األحواؿ: حسب اآلتية التدابير بعض
 سنوات. خمس تجاوز وال سنة عف تقؿ ال مدة المينة مزاولة مف الحرماف -1
 الجريمة فييا ارتكبت التي البشري االستنساخ تجارب بإجراء ليا المرخص غير الطبية المنشأة غمؽ -2

 ية.الطب المنشآت مف يكف لـ إذا نيائياً  المكاف بغمؽ حكـويُ  سنة، تجاوز وال شيريف عف تقؿ ال مدة
  عميو. المحكـو نفقة عمي االنتشار واسعتي يوميتيف جريدتيف في الحكـ نشر -3

 المادة. ىذه في عمييا المنصوص التدابير مف أكثر أو بتدبير المحكمة تحكـ العود حالة وفي        
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع بالمغة العربيةأواًل: 

 المراجع العامة -1
 الرازيأبو بكر 

 بدوف تاريخ. –بدوف طبعة  –بيروت  –دار الجيؿ  -مختار الصحاح 
 المراجع القانونية والعممية -2

                                                                                                             أبو الروس أحمد

المكتب الجامعي  -واالعتبار والحياء العاـ واالخبلؿ باآلداب العامة جرائـ اإلجياض واالعتداء عمى الشرؼ
 .1997 -بدوف طبعة -مصر -الحديث

 أحمد حسام طو تمام
 .2006 -مصر -الدار المصرية لمكتاب -الجنائية لميندسة الوراثية في الجنس البشري مسؤوليةال

 أحمد شرف الدين
 .1987 –الطبعة الثانية  -ر بدوف دار نش –األحكاـ الشرعية لمعمـو الطبية 

 إياد إبراىيم
 .2003 –الطبعة األولى –عماف –دار الفتح لمدراسات –اليندسة الوراثية بيف معطيات العمـ وضوابط الشرع 

 إياد العبيدي
 .2001 –الطبعة األولى  –عماف  –دار المسيرة  –وجي لاالستنساؿ البايو 

                                                                        جعفر عبد األمير الياسين
 .2013 -الطبعة األولى -لبناف -منشورات الحمبي الحقوقية -اإلجياض, دراسة قانونية اجتماعية

 جمعية ابن سينا الطبية
المعيد األوربي لمعمـو ندوات حوارية تفاعمية حوؿ فقو الطبيب في القضايا الطبية المعاصرة, بالتعاوف مع 

 .2010 –الطبعة األولى  –لبناف  –اإلنسانية في باريس, دار ابف حـز 
 حسين حسن الحصيني, ابراىيم صادق الجندي

 -أكاديمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية -تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيؽ والطب الشرعي
 .2002 -الطبعة األولى -الرياض
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 ىيكلني حس
القاىرة  –دار الكتب القانونية  –النظاـ القانوني لئلنجاب الصناعي بيف القانوف الوضعي والشريعة االسبلمية 

 .2007 –بدوف طبعة  –
 رضا عبد الحميم عبد المجيد

 .1998 -مصر -دار النيضة العربية -االستنساخ وتداعياتو -القانونية عف الجيف البشري مسؤوليةال
 مبروك رمزي محمد فريد

 .2001 –ب.ط -المنصورة –مكتبة الجبلء الجديدة  –االستنساخ البشري بيف الشريعة والقانوف 
 زياد أحمد سالمة

 .1996–الطبعة األولى  –لبناف  –الدار العربية لمعمـو  –أطفاؿ األنابيب بيف العمـ والشريعة 
 سعد الدين مسعد ىاللي

 –مف واقع توصيات المنظمة االسبلمية لمعمـو الطبية  -الشرعية القضايا الطبية المستحدثة وحيثيات أحكاميا
2004. 

 سعيد محمد الحفار
 .2003 –الطبعة األولى  -دمشؽ  –ىيئة الموسوعة العربية  –التقانات الحيوية 

 سناء الدبسي
الطبعة  –لبناف  –منشورات الحمبي الحقوقية  –االجتياد الفقيي المعاصر في اإلجياض والتمقيح الصناعي 

 .2010 –األولى 
                                                                                                      سوزي عدلي ناشد

الطبعة  -لبناف -منشورات الحمبي الحقوقية -شر بيف االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسميببال االتجار
 .2008 -األولى

 الصالحيشوقي زكريا 
 –بدوف طبعة  –مصر  –عربية دار النيضة ال –التمقيح الصناعي بيف الشريعة االسبلمية والقوانيف الوضعية 

2001. 
 سماعيل األنصاريإعبد الحميد 

 –دار الفكر العربي  –ضوابط نقؿ وزراعة األعضاء البشرية في الشريعة االسبلمية والتشريعات المقارنة 
 . 2000 –الطبعة األولى  –مصر 
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                                                                                                   عبد الحميد الشواربي
 1996-بدوف طبعة-االسكندرية-منشأة المعارؼ -اإلثبات الجنائي في ضوء الفقو والقضاء

                                                                                                      عبد العزيز سميم
 .2000 -بدوف دار نشر -بدوف طبعة -ي اإلثبات الجنائيفالموسوعة الذىبية 

 

                                                                               عبد القادر الشيخمي  
 -باألشخاص واألعضاء البشرية وعقوباتيا في الشريعة والقوانيف الغربية والقانوف الدولي االتجارجرائـ 

 .2009 -الطبعة األولى -لبناف -منشورات الحمبي الحقوقية

 عبد القديم زلوم
الطبية, الحياة حكـ الشرع في االستنساخ, نقؿ األعضاء, اإلجياض, أطفاؿ االنابيب, أجيزة اإلنعاش 

 .1997 -الطبعة األولى -بدوف دار نشر -والموت
 عبد المطيف ياسين

 .2000 –الطبعة األولى –دمشؽ  –مطابع اتحاد الكتاب العرب  –االستنساخ بيف الديف والعمـ
 عبد المعز خطاب

 ب. ت. –ب.ط –مصر –الدار الذىبية –االستنساخ البشري, ىؿ ىو ضد المشيئة البشرية
 اليادي مصباحعبد 

 .1999 –1ط  –مصر –الدار المصرية المبنانية  –العبلج الجيني واستنساخ األعضاء البشرية 
                                                                                        بدرة عبدالوىاب

 .1999 -لىالطبعة األو  -دوف دار نشر -الجرائـ المنافية لؤلخبلؽ واآلداب
عمي عصام غصن                                                                                                   

 .4114 -الطبعة األولى -بدوف دار نشر -لبناف, -المسؤولية الجزائية لمطبيب
 فواز صالح

 .2005 –الطبعة األولى  –دمشؽ  –ىيئة الموسوعة العربية  –القانوف واالستنساخ البشري 
 فوزي حميد

 .1999 –الطبعة األولى  –دمشؽ  –دار الصفدي  –االستنساخ البشري بيف التحميؿ والتجريـ 
 كاس ر سنشتاين و مرتا س نيوسباوم

 .2001–الطبعة األولى –سوريا –دار عبلء الديف –ترجمة أحمد رّمو –االستنساخ مالو وما عميو 
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 محمد أحمد غانم
المكتب الجامعي  -الستنساخ, الماىية, أنواعو, عممياتو, أحكامو, رأي الديف والعمماء في االستنساخا

 .2009 -مصر -الحديث
 محمد حسين سميمان محجوب

 .2010 –بدوف طبعة  –ليبيا  –مجمس الثقافة العامة  –االستنساخ في بعديو العممي واألخبلقي 
                                                                                                  محمد زكي أبو عامر

 .بدوف تاريخ -بدوف طبعة -مصر -الدار الفنية لمطباعة والنشر -اإلثبات في المواد الجنائية
 محمد عبد الفتاح لطفي

 .2010-ب.ط –مصر –الفكر والقانوف  دار –القانوف الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية 
 منصور عمر المعايطة

 .2004 –جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية  –ألخطاء الطبية والجزائية في ا المدنية مسؤوليةال
  .2000 -الطبعة األولى -األردف -دار الثقافة -األدلة الجنائية والتحقيؽ الجنائي

 نسرين حسن سممان منصور
 –القاىرة  –دار النيضة العربية  –المدنية الناجمة عف عمميات االستنساخ عمى البشر  مسؤوليةمشكبلت ال
 .2008 –بدوف طبعة 

 نور الدين مختار الخادمي
الطبعة األولى  -لبناف  –دار وحي القمـ  –االستنساخ البشري في ضوء األصوؿ والقواعد والمقاصد الشرعية 

–2004. 
                                                                                                 ىناء نزار إنشاصي

  .2007 -الطبعة األولى -سوريا -دار الفكر -االستنساخ بيف الحقيقة والخياؿ
 وجدي عبد الفتاح سواحل

 .1999 –طبعة بدوف  –الكويت  –مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي  –ثورة اليندسة الوراثية 
 يوجين برودي

الطبعة  -مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي -ترجمة يعقوب السمطاف -تقنيات الطب البيولوجيا وحقوؽ اإلنساف
 .1996 -األولى

 يوسف أحمد العالم
 .1994 -الطبعة الثانية -الرياض -الدار العالمية لمكتاب االسبلمي -المقاصد العامة لمشريعة االسبلمية
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 :جستير والدكتوراهرسائل الما
 أحمد العمر

 .1997 –جامعة القاىرة -كمية الحقوؽ -رسالة دكتوراه–نقؿ وزراعة األعضاء البشرية بيف اإلباحة والتحريـ 
 رشيدة بن عيسى

 .2005 -جامعة الجزائر -كمية العمـو االسبلمية -رسالة ماجستير -االستنساخ البشري, نازلة معاصرة
 زينة العبيدي

 . 2002 –جامعة الموصؿ -كمية القانوف -رسالة دكتوراه– المريض في العقد الطبيإرادة 
 عائشة المرزوقي
 –جامعة القاىرة-دار العمـوكمية  –رسالة دكتوراه–ضوء المعطيات العممية المعاصرة  إثبات النسب في

2000. 
 محمد العتيبي

جامعة نايؼ العربية لمعمـو  –رسالة ماجستير -االستنساخ البشري بيف اإلباحة والتجريـ في ضوء الشريعة
 .2005 –األمنية 

 محمود السيد ميران
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Abstract 

 

This thesis “Human Cloning Between Permissibility and Criminality” 

examines the legal aspects of human cloning. After examining the facts 

about cloning, this thesis tackles the difficult question of whether humans 

should be cloned. This is explored through an in-depth analysis of the moral 

and legal acceptability of human cloning. 

 

First of all, the author distinguishes between two types of human 

cloning, therapeutic and reproductive cloning. The author concludes that 

therapeutic cloning should be permitted due to the medical success which 

could achieve, and because its experiments may be included in the permitted 

legal experiments. 

 

The author also concludes that human reproductive cloning should 

never be permitted because it breaks some constitutional principles, such as 

human dignity and genetic privacy, it also destroys the family system as well 

as community, and affects the lineage rights of the clones. 

 

Human reproductive cloning also infringes rules of criminal law by 

destroying principles of  body integrity and ruining the rules of evidence.  

Therefore human cloning could increase the rate of traditional crimes 

such as abortion, and create new ones like DNA theft and human organ 

trade. 

 

Finally, we hope that the legislature does his best to act law by which 

it organizes human cloning, in order to take advantage of its benefits, and 

protect our society from its harms and the individuals as well. 
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