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  البیوثیقا وعلم البیولوجیا

 

 

   الملّخص 

وتكت��ي هذه الدراسة قيم��ا   البيوثيقي،والتطور   البيولو�� العلم بدراسة مخاطراملقالة  ��تّم �� هذه  

امل��تبة اإلش�اليات  مالمح  استجالء   �� اإليثيقا  أهّمية  إ��  تنّ��نا  �و��ا  من  التطبيقات   العلمّية  عن 

��ّدد مص�� اإل�سان ومحيطھ. ذلك التكنولوجية.  للعلم إن ا�خطر ا�حقيقّي الذي بات   ا�حيوّ�ة املفرطة 

 و�عكس �� ذات ا�ح�ن التطور البيوثيقي.  ل املطروحة �� عصرنا الراهن،والفراغ اإليثيقي �� من املشا� 

 العلم وا�جال البيولو�� بالوقوف �� مناسبة أو�� عند �عر�ف ألزمنا هذا االلتقاء ب�ن ا�جال اإليثيقي

�� مناسبة ثانية، وذلك ملا تكتسيھ هذه املفاهيم   واإليثقا �عر�ف الفراغ اإليثيقي وعند ومخاطره، البيولو��

ا�جال  ب�ن  ا�عقدت  ال�ي  الّتقاطع  �� عالقة  بالبحث  االلتقاء  ألزمنا ذاك  الّدراسة، كما  �� هذه  أهّمّية  من 

و�� عالقة �ستحّق النظر واملعا�جة بامتياز �� عصرنا الراهن، �سبب ما أحدثتھ   اإليثقي وا�جال البيولو��

 � تصوراتنا للعالم.انقالب � من

 .األخالق-العلم -الفراغ اإليثيقي -البيوثيقا -اإليثيقا -التطبيقات البيولوجية ال�لمات املفاتيح:

 

Abstract 

 We are interested in this article in studying the critical issue of ethics and its relationship 

with the consequences of the application of modern technologies upon the fate and dignity of 

human beings. We believe that the state of affair at hand necessitates the development of new 

ethical code, which traditional codes fail to deal with, to accommodate all issues sparked by 

headways of biology. Weenvision the convergence between the technical and biological sphere 

by studying firstly the definition of biology and its risks, and then the definition of ethics 

secondly. The importance of the concepts of this study lies in its danger to change the fate of 

the human race. 

Words keys: Biological danger- bioethics, human dignity- technologies- ethics. 
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 مقدمة: 

ساؤل 
ّ
  :إن ا�خطر ا�حقيقّي الذي بات ��ّدد مص�� اإل�سان وكرامتھ، �ستوجب وقفة تأمل ونظر قصد الت

الفيلسوف غاستون   أ��ا مثلت كما قال  أم  للعلم قد حّققت سعادة اإل�سان  املتسارعة   
ّ
النسقية أّن  هل 

��افت إ�� درجة يصبح ف��ا إحدى املواد  وهل يمكن لل�ائن ال�ّ� أن ي  1باشالر الصفة األك�� درامّية �� عصرنا؟

 ال�ي يوظفها كمادة خاضعة للّتحو�ر والّتحو�ل ا�جي�ي؟ 

وتكت��ي هذه الدراسة أهمي��ا من حيث   البيولو�� باإليثيقا، عالقة العلم  إذن بدراسة��تّم �� هذه املقالة  

وا�جال تواصل �� نقطة البيولو��  ا�جال  ا� ب�ن  �� ذات  الذي  اإليثيقّي، و�عكس  البيوثيقي  التطور  ح�ن 

ق با�جال  
ّ
شهده عصرنا الراهن والذي تدّعم حضوره بما يفرضھ من �ساؤالت و�حراجات، خاّصة فيما يتعل

نتھ من أن   انقالبا �� تصوراتنا للعالم. أحدث العل�ي. هذا الذي 
ّ

إن ا�حيوّ�ة املفرطة ال�ي اختص ��ا العلم مك

ال�ون واإل�سان، وهو ما جعلھ �ع�� عن إش�اليات ال فلسفية فقط، �غّ�� باستمرار حدود العالم ومالمح  

ما إيثيقية وأخالقّية أيضا.
ّ
 و�ن

  �عر�ف مخاطر   أو�� عندوا�جال البيولو�� بالوقوف �� مناسبة   ُيلزمنا هذا التقاطع ب�ن ا�جال اإليثيقي

وذلك ملا تكتسيھ هذه املفاهيم    �عر�ف الفراغ االيثيقي، مناسبة ثانية بالوقوف عند  �و�  ،البيولو�� العلم

وا�جال   اإليثقي  ا�جال  ب�ن  ا�عقدت  ال�ي  العالقة   �� بالبحث  يلزمنا  كما  الّدراسة،  هذه   �� أهّمّية  من 

 البيولو��. و�� عالقة �ستحّق النظر واملعا�جة بامتياز.  

 مخاطر العلم البیولوجي  

جديدة   حّية  �ائنات  خلق  ع��ا  ينجّر  أن  يمكن  ال�ي  البيوتكنولوجيا  مخاطر  ع��  اليوم  راهننا  ينفتح 

نصف حّية". هذا الواقع ا�جديد ينّ��نا ع�� معطى جديد وخط��، فقد أعلنت هذه العلوم عن    - أو"أشياء

ق منھ
ّ
حظة الصفر، �حظة أحدق ف��ا ا�خطر باإل�سان من �ل جانب، سواء ما �عل

ّ
بحياتھ ا�خاصة أو    ال�

ِتحت �ّل إم�انيات  
ُ
العامة، أع�ي �حظة تدخل اإل�سان املباشر �� ميدان التحكم �� املوروث ا�جي�ي، حيث ف

 ع�� مصراع��ا.  و�نوعھ و��و�تھالتالعب بمص�� اإل�سان 

  فكيف يمكن رؤ�ة هذه ا�خاطر التكنولوجية والعلمية؟ وما �� أسبا��ا؟ وكيف يمكن تجاوزها؟ 

أثار ها�س جوناس هذه املسألة مؤكدا ع�� "فكرة ا�خطر". هذه الفكرة ال�ي يجب أن تحّدد اليوم   لقد

وتقــدم   العلوم  تطّور  أّن  إذ  ا�خطر"،  "الوضع  هذا  تجاوز  �حاولة  أفعالنا  مجال  توّجھ  وأن  تفك��نا  مسار 

ر هوتوا بقولھ: "ما فتئت التقنية  التكنولوجيا واستقالل الّتقنية بات أمرا وا�حا وجلّيا، وهو ما بّينھ جيلبا

 .2تتطور وتتعّدد دون برمجة مسبقة ح�ى أنھ ال أحد اليوم �ستطيع تحديد أ�عادها غدا"

 
1-Bachelard Gaston  ,L’homme devant la science, rencontre international, la bacon neiere neuchater, 1952, p: 
63 . 
2 -Hottois Gilbert, Evoluer la technique, Paris, vrain, 1990, p: 50.  
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ما تقوم  
ّ
إن تطور العلوم والتقنية واختالف مجاالت التكنولوجيا و�شعب طرقها جميعا وتراكم معارفها إن

والتقنية كما    ”لم" و"مبدأ االستقاللية" و"مبدأ التجردع�� مبادئ أساسّية �سم��ا جيلبار هتوا "بمبدأ التأق

�عرفها بي�� �امب بأّ��ا "القدرة ع�� االحت�اك اليومي باألشياء، واستعمالها والعيش معها". أما من جهة عالقة  

التقنية   ب�ن  تقاطع  عالقة  ما 
ّ
و�ن فقط،  تقنية  �عت��ها  "ال  نا: 

ّ
بأن �امب  بي��  د 

ّ
فيؤك بالعلم،  التكنولوجيا 

 و�مكن أن نوجز تلك املبادئ الثالثة ع�� الّنحو اآل�ي:  ،;3العلمو 

مبدأ التأقلم الذي يصفھ بي�� �امب بقولھ: "الّتقنية ليست فقط وسيلة لتحقيق الفعل. التقنية ��  -

 . 4ذ�اء الطر�قة ال�ي يحقق اإل�سان ��ا قدره ع�� العيش مع األشياء"

إّن �ل تقنية تتأقلم مع التقنية املوجودة سابقا موّسعة من    5ا"مبدأ االستقاللية وقد عّرفھ جلبار هوتو  -

وفق عبارتھ، ف�ي   6مجال إم�انيات تطبيقا��ا"، مؤكدا أ��ا تتطور بطر�قة مهولة، ف�أ��ا "كرة الث�ج "

من ناحية سريعة التأقلم مع األفراد وا�جماعات، ومن ناحية أخرى سريعة التأقلم مع ذا��ا. األمر الذي  

 يجعلها تتطور و�أّ��ا كيان مستقل بذاتھ.  

ثم مبدأ التجّرد حيث أن تقدم التقنية والعلم بصفة عامة هو تقدم �� ِحّل من أي تقييم أخال��، ووفق  -

تتطّور بمعزل    وا ال يمكن أن نصف التقنية با�حسنة وال بالسيئة، فالوسائل التقنية مجردةجيلبار هوت

لعل هذه املبادئ الثالثة �� ال�ي جعلت من ا�جال العل�ي بوجھ عام   عن األخالق وعن القيم اإل�سانية.

� اكتشاف آخر،  الفيصل �� مس��ة التار�خ الشاسعة، إذ هو ينتقل من إبداع إ�� إبداع، ومن اكتشاف إ�

را لإل�سان الرفاه والّنجاعة وا�حماية ع��  
ّ
ويساهم باستمرار �� حّل املعضالت اإل�سانية �املرض موف

دا ع�� مفهوم "العظمة". هذا املفهوم الذي عّ�� عنھ دي�ارت بأن ي�ون   نحو ما ذهب إ�� ذلك بي�ون 
ّ

مؤك

�ون. ��ا يؤّصل اإل�سان عظمتھ، و��ون ذلك  اإل�سان سيدا للطبيعة ومال�ا لها، إذ املعرفة قوة وفق بي 

الفرد مستوى  ع��    :��  سيطرتھ  إلح�ام  واإل�سان  السياسة،  موضوع  واملواطن:  األخالق،  موضوع 

 .الطبيعة محققا الرفاهية لذاتھ

اق��ن العلم اليوم بالتقنية والتكنولوجيا اق��انا جعل رجال العلم يرفعون شعارا مفاده أّن "�ل ما هو  

�س  والتكنولوجية  ممكن  العلمّية  االكتشافات  أن  ح�ى  فعلھ"،  يجب  فعلھ  �ستطيع  ما  و�ّل  فعلھ،  تطيع 

�� غضون �حظات، كما  العالم  تدم��  أتاحت صنع أس�حة قادرة ع��  ت�ج�ن   والبيولوجية  أّ��ا قادرة ع�� 

الت�ّ�ع   اليوم نتحّدث عن األجّنة ا�جمدة وعن  باألمشاج وعن  ا�حيوان، و�رمجة اإل�سان. وهكذا أصبحنا 

والبيولوجية النووّ�ة  األس�حة  وعن  بي��ا   .االستنساخ،  ومن  ا�خاطر،  بمختلف  مهّددا  اإل�سان  بات  لقد 

وتقاليده   اليومية  حياتھ  أساليب  �ّل  قلبت  مسار   �� اإل�سان  أقحمت  ال�ي  البيولوجّية  ورة 
ّ
الث مخاطر 

الثورة سي طرة اإل�سان ع�� نفسھ وع�� الطبيعة،  االجتماعية ومفاهيمھ األك�� رسوخا. فقد أتاحت هذه 

 
3 -Kemp Peter, L’irremplaçable. Une éthique de la technologie, Paris, Cerf, 1959, p: 66.  
4 -Ibid. p: 67.  
5 -Ibid. P: 69  
6 -Hottois Gilbert, Evoluer la technique, op. cit, p: 15.  
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سيطرة و��:    و��  برنار،  جون  ذلك  إ��  أشار  كما  أوجھ  ثالثة  ع��  يتّمان  م 
ّ

التناسل"    ��  التحكم"وتحك

 .7العص�ي" ا�جهاز  مجاالت �� الورا�ي" و"التحكم ا�جال �� و"التحكم

�عر�ف التحكم ��   وعند   ،التناسل أوالالتحكم ��    ا�جال البيولو�� بالوقوف عند �عر�ف  يلزمنا درس

م  د وعن  ،اثالث ا�جال الورا�ي ثانيا، وعند "التحكم �� مجاالت ا�جهاز العص�ي
ّ

را�عا،   �� ا�خاليا ا�جنسية  الّتحك

  .وذلك ملا تكتسيھ هذه املفاهيم من أهّمّية �� هذه الّدراسة

 .التّ��ّ� �ي التّناسل 1.

ن قفزة  ا�جال  هذا   �� اإل�سان  نتھحّقق 
ّ

مك حّل  وعية،  بل  من  مستعصية  قديما  �انت  معضالت 

ن من والدة آالف   ومستحيلة. وقد
ّ

عرف اإلنجاب التكنولو�� تقّدما هائال منذ ما يقارب العشر�ن سنة، إذ مك

بلدان   من  كث��   �� املتفشية  العقم  معضلة  �حل  التطّور  هذا  جاء  وقد  جيدة،  ب�حة  املتمّتع�ن  األطفال 

باملائة من األزواج الذين هم �� سّن ا�خصو�ة    10و�ش�� تقديرات املنظمة العاملية لل�حة أّن حوا��  العالم،  

  25�سبة إ�� األنبوب) الذي تمت فيھ عملّية التلقيح ��  (  أنابيب. وقد تّمت والدة أول طفل  8 �عانون العق

ت  1978جو�لية   ثم  براون"،  "لويس  املولود  و�د��  الك��ى،  بر�طانيا  االنتشار��   �� العملّية  هذه    ;واصلت 

 .19829 فيفــر  25أول طفلة أنبوب �� فر�سا ولدت ��  ’أمندين‘

إن اإلخصاب االصطناعـي والتلقيح �� األنبوب ليستا إال وسائل تقنيـة غاي��ا تجاوز حاالت وقف الطّب  

األبوة واألمومة. و�ناًء ع��  وأقحمت صيغا جديدة ملفهوم    ،عاجزا حيالهـا. غ�� أّن �عض التجاوزات قد أفضت

ال�خصية" الهوّ�ة  حقيقة، هو  تضرر  الذي  "إن  قائال:  الهوّ�ة  ر��ور مثال مسألة  بول  يث��  فما��   .10ذلك 

   وما مخاطرها؟ التكنولوجيات اإلنجابية؟

 أّوال تحديدا اصطالحّيا، بھ نتبّ�ن أّن لفظة "اإلنجاب" تقاب
ّ
لها  إّن عرض تكنولوجيات اإلنجاب يتطلب منا

" لفظة  لفظ Procréationُبالفر�سية  إ��  "اال�سال"  Engendrer"، إضافة  أو  التوليد  أو  د" 
ّ
"التول بمع�ى   ،"

ورجل    امرأة�� الروس الصغ��، فإّن اإلنجاب �ع�ي "وهب ا�حياة" من طرف  "  Générationمماهية للفظة "

د والتوا11عند عملية اإلخصاب
ّ
التول ا �ان اإلنجاب طبيعيا هو 

ّ
العقم هو "حالة ال  . ومل لد والتناسل، فإّن 

القدرة ع��   ا�جن��ّي، أي عدم  الصا�حة لإلخصاب  ال��بة  تلك  يوفر  أن  ف��ا اإل�سان ف��يولوجيـا  �ستطيع 

وقد عمد الطّب إ�� محاولة توف�� هذه ال��بة ا�خصبة اعتمادا ع��    .12�عبارة أي�� جورج قن��  .إنجاب األطفال

 
7- Bernard Jean, L’homme changé par l’homme, Paris, Chastel, 1976, p: 55. 

 .59، تونس ص 21، سنة 4حمزة بشير ، " اإلسالم و المستحدثات الطبية في علم اإلحياء ، الهداية عدد  8 - 
9 -Boudouin J.L: Produire l’homme de quel droit? Etude juridique et éthique des procréations artificielles Paris, 
Puf, Pa ris, 1987, p: 36. 
10- Ricœur Paul, Le temps de responsabilité, Paris, Fayard, 1991, p: 55.  
11- Larousse, Paris, boudasse, 1998, p: 826. 
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: أولهما اإلخصاب االصطنا��  13�� طر�قت�ن اثن�نأساليب علمية وتكنولوجية يحّددها جون فرا�سوا ماتيي  

Insémination Artificielle.  ،  األجّنةوثان��ما التلقيح �� األنبوب ونقل  .fère Fécondation in vitro et trans

des embryons.  

��؟ فما هو اإلخصاب االصطنا��؟ وما هو اإللقاح �� األنبوب؟ وما املقصود 
ّ
 باألّم الظ

 .ا��خصـاب ا��صطنـا�ي   .أ  

�سيطة تقنيـة  امرأة،  هو  إخصاب   �� وتتمثل  ما،  حّد  داخلّيا  إ��  تلقيحا  من    .ويسّ�ى  الّنوع  هذا  و�تّم 

�ان الزوج هو الذي �عا�ي مثال من نقص �� �سبة    ل�حاالت: فإذااإلخصاب عادة �� حالة عقم الرجل تبعا  

سّ�ى 
ُ
� العملّيـة  بھ، وهذه  بإلقاح زوجتھ  ان��اًء  يتّم تجميعها وحفظها ع�� ف��ات،  ھ 

ّ
فإن املنوّ�ـة،  ا�حيوانات 

ّ�ى  اإلنجاب فإّن هذه العملّيـة "�س   أما �� حالة �جز الزوج تماما عن  .14"اإلخصاب االصطنا�� وفق الزوج

 يتّم وفقها عالج العقم، كما    .اإلخصاب االصطنا�� وفق "املت�ّ�ع"
ً
 طّبية

ً
وال �عت�� اإلخصاب وفق مت�ّ�ع طر�قة

رف الذي يت�ّ�ع  15أشار إ�� ذلك جون لويس بودان
ّ
، وذلك ألّ��ا تدمج طرفا ثالثا �� عملية اإلنجاب، هذا الط

اآلخر�ن لصا�ح  اإل   .بنطفتـھ  عملية  أّن   �� مراء  واملشا�ل  وال  االحراجات  من  جملة  تث��  مت�ّ�ع  وفق  خصاب 

عز�اء أو أرملة؟ وم��ا كذلك:   االيثيقية واالجتماعية، وم��ا: هل يمكن أن يرفض أو يقبل هذا املت�ّ�ع أن يلقح

 �عد موتھ؟  نطفتـھ هل يقبل أو يرفض استغالل 

  الدكتور جون هانت، و�رجع تار�خها إ�� القرن لقد تمت أّول عملّية إخصاب وفق الزوج �� العالم ع�� يد   

التاسع عشر. ول�ن الثامن عشر القرن   �� �� الواليات املتحدة  أما عملّية اإلخصاب وفق مت�ّ�ع فقد تمت   .

مثلت تقنّيـة اإلخصاب االصطنا�� طر�قة ناجعة لتجاوز عقم الرجل، حيث ال تطرح مسألة إخصاب املرأة  

إيث إحراج  أّي  زوجها  مسألـة  بنطفـة  أهّمها  اإلحراجات  من  جملة  تث��  مت�ّ�ع  وفق  املرأة  إخصاب  فإّن  يقـي، 

سب
ّ
 ).ال�جوز و  األرملة و  العز�اء مثل: تلقيح املرأة (  االصطنا��، فضال تجاوزات الّتلقيح الن

 ا��جنة.   ونقلالتّلقيح �ي ا��نبوب    .ب 

فة الرجل لبو�ضة املرأة �� مناخ اصطنا��  يقع الّتلقيح �� األنبوب خارج رحم املرأة، إذ تتّم عملّية حقن نط

با�حقن ا�خار��ّ  العملّية، و�سّ�ى  أنبوب خاّص ��ذه  أو  تّم   وقد  .16�عّده األطباء و�قع إحداثھ داخل وعاء 

سائال    1961فقد استعمل سنة    Greenblattأما    Steptoeو  Edwards  من  تحس�ن هذه التقنية ع�� يد �ل

املرأة  رةإلثا   Citrate declomifèneُيد�� مبيض  تنبيھ  ع��  للّتحر�ض  أو  استعمل  ،املبيض،  ح�ن   ��al 

 
 13- Mattei Jean François,La vie en question. Pour une éthique biomédicale la documentation française. Rapport 
officiel au 1er ministère, p84.  
14- Engler Y vont, Insémination artificielle intra conjugal (IAC). Développement de la définition et histoire, la 
nouvelle encyclopédie de bioéthique, ed. De Boeuk université bruxcelle 2001, p: 537.- 538.  
15- Boudouin J.L, Produire l’homme de quel droit   ?  Etude juridique et éthique des procréations artificielles  .
Op. cit.p. 24. 
16 -Fermand leroy, « fécondation in vitro et transfert d’embryon », Nouvelle encyclopédie de bioéthique, p: 455. 
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يد��  1962سنة    Drookو هرمونيا    Gonadotrophine chorionique Stimulante .Folléculoعالجا 

البو�ضات التقاط  لغاية  وذلك  املبيض،  تنبيھ  ع��  ان��اء  للّتحر�ض  إجراءات  عدة  �عد  إال  ذلك  يتّم  وال   .

جراحّية �� مستوى الرحم، وعندما يتّم التقاط البو�ضات توضع �� أنبوب خاص، و�عد مرور خمس  �عملية  

األجّنة املنقولة يقع الت�ّ�ع ��ا لصا�ح �ساء عاجزات عن إنتاج البو�ضات.    ثم إن ساعات أو أقل يتم التلقيح.

 إما أجنة مجّمدة ومحفوظة ملدة من الزمن، و�ما أجّنة حديثة العهد. و��

إل��ا   أشار  وقد  ونقاش،  جدل  موضوع  اليوم  مثلت  مهّمة  مسألة  إ��  املستوى  هذا   �� اإلشارة  وتجدر 

ل �� اال�ع�اسات السلبّية لإلنجاب بمساعدة طبّية ع�� �حة األّم وع�� �ّحة  
ّ
الباحث �ش�� حمزة، وتتمث

دى القص��، فإن الّتحر�ض  الطفل ع�� الّسواء، أّما فيما يخّص املضاعفات ال�ي ت�حق ب�حة األّم ع�� امل

، وأما فيما يخص املضاعفات ال�ي  وللثدي�ن�� مضاعفات سرطانّية للمبيض    ع�� تنبيھ املبيض قد يتسبب

تتعّرض لها �ّحة الطفل فإّن اإلخصاب االصطنا�� قد يخلف والدات متعّددة، وهو ما من شأنھ اإلضرار  

فل. 
ّ
 ب�حة الط

نا ال �ستطيع  
ّ
“، اعتبار هذه الطرق وسائل طبّية بحتة أل��ا تث�� مشكال اجتماعيا    وتجدر اإلشارة إ�� أن

الّت�ّ�ع بنطفة رجل أجن�ي، أو ببو�ضة    عند اعتمادها ع�� مت��ع أجن�ّي خفّي االسم، سواء �ان ذلك   ةخاص

كن  �� حالة عقم الزوج�ن، أو بو�ضة ونطفة زوج�ن أجنبي�ن �� حالة عقم الزوجيـن معا. كما يم  امرأة أجنبّية

جوء إ�� امرأة  
ّ

 اللقيحـة �� رحمها �� حالة مرض الزوجـة.  لتحمل) الظئــــر ماأل (متطوعـة ال�

 ا��م الظئـر    .ت 

الظ�� األّم  أو ملرض ��جز معھ عن   تقنية  لعقم هذه األخ��ة  إما  امرأة لصا�ح أخرى  �� خدمة تقّدمها 

اضطراب البو�ضات، أو اعوجاج الرحم، أو ا�سداد أنبوب الفالوب...). �� ا�حالة    مثل(   الدور القيام ��ذا  

ب االصطنا��  و�تم ذلك ع�� اإلخصا  األو�� يمكن للمرأة املعّوضة أن توفر إ�� جانب ا�حمل والوضع بو�ض��ا،

ر بو�ض��ا لصا�ح األم الظ�� ال�ي يتم    .أين تلقح املرأة تلقيحا داخلّيا
ّ
أما �� ا�حالة الثانّية، فإن الّزوجة توف

بـ  و�سّ�ى هذه العملّية با�حمل لفائدة الغ�� أو   �� األنبوب)، فتتكفل بحملها(  زرع البو�ضة امللّقحة خارجيا

 !الّرحم كراء “

 ��اء ا��ّحم   .ث   

أن تتجاوز هذه التكنولوجّية �عدها العال�� لتتحّول إ�� أ�عاد ثانوّ�ة ال تتصل با�جال الط�ي بأّي    يمكن

فتح هذا ا�جال إم�انيات مختلفة    وقدش�ل من اإلش�ال مثل إم�انية إنجاب ال�جوز أو املتجا�سة جنسيا.  

ل، وهو ما ذهب إليھ جون ال�ساك  ومتعددة، م��ا مثال إم�انية ا�حمل واإلنجاب دون ال�جوء إ�� نطفة الرج

ھ منذ  
ّ
وهو    Pierre soupartفاحش�ْي ال��اء من بيولو�ّ� يد��  طلب "زوج" يت�ون من امرأت�ن  1977مبينا أن

��ما من إنجاب طفل دون ال�جوء إ�� الرجل
ّ

إجراء كراء الّرحم مجاال    لقد فتح .17من أصل ب�جي�ي أن يمك

 
17- Lansac jans, Problème éthique, l’insémination artificielle, Paris, Masson, 1991, p: 428. 
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من أو مقابال مالّيا ل�حمل. إن وضعية للتالعب بالكرامة اإل�سانية. هذا ال
ّ
  تالعب الذي ظهر �حظة تحديد الث

كهذه و�ّل ما يمكن أن �سفر عنھ من تالعب بالبو�ضـة اإل�سانيـة مدعاة لعدة استفهامـات فلسفية و�يثيقيـة  

ـدة طبيـة  لعّل اإلحراجـات واملشكالت اإليثيقيـة ال�ي �ع��ضنا �� مستوى تقنيات اإلنجاب بمساعو  واجتماعية. 

 تزداد �شّعبا وخطورة بتوفر التقنيات املواز�ة لها. فما �� التقنيـات املواز�ة؟ 

 .�ي ا���ال الورا�يّ  الت���   - 2

ره من  
ّ
�عتمد مختلف تقنيات اإلنجاب بمساعدة طبية ع�� جملة من الّتقنيات �عت�� مواز�ة لها، ملا توف

�خيص املر��ي قبل    وا�حفظ والتقنيات التا�عة لعلم الوراثة إم�انيات كب��ة للنجاح كتقنيات التجميد  
ّ
�الت

 الوالدة واملعا�جة ا�جينّية...

 تقنيات ا��فظ والتجميد   -أ 

تطورت إم�انيات معا�جة عقم الرحل منذ السبعينات نتيجة االهتمام املكثف ��ذا امليدان، وتدّعم هذا  

والتجميد، إذ �عود أّول عمليات ا�حمل وفق هذا    األمر باكتشاف تقنيات متطورة تمثلت �� تقنيات ا�حفظ

عند استغالل    1963تطّورا حوا�� سنة    �� الواليات املتحدة، وازداد هذا األمر  1954اإلجراء إ�� حوا�� سنة  

  .درجة  196سائل يد�� سائل األزون الذي يحول فعال م�ي الرجل مدة طو�لة من مستوى حراري يصل إ��  

إ�شاء أول بنوك حفظ امل�ي �� �ل من الواليات املتحدة واليابان، أما   �انت سببا �� ة هذه اإلم�انيات املتطور 

 .1973حوا�� سنة  فر�سا فقد �انت متأخرة قليال، حيث أ�شأت أول البنوك

وسيلة إضافية ملواجهة عقم الرجل، وتحققت أول إم�انيات حفظ بو�ضة املرأة   ا�حفظ لقد مثلت بنوك

ما أرادت اإلنجاب، و�التا�� حماي��ا    ، ف�ان أن تّم 1984سنة  
ّ
إعفاء املرأة من إم�انية التقاط البو�ضات �ل

 . 18من أجراء عمليات جراحية متتالية وقد بدا حفظ بو�ضة املرأة ناجعا ع�� األجنة أيضا

  600إ��  19و�حسن بنا أن �ش�� �� هذا ا�جال إ�� أّن عملية الّتجميد يمكن أن تصل، كما قال بي�� �امب

سنة، مّما يفتح ا�جال واسعا إلم�انية تجاوز حدود الزمان وامل�ان، فإذا ظهور أول طفل مجمد قد �ان ��  

�� بلدة ميلون يد�� " أول طفل جاء من ال��د"، أو أول "طفل أزوت" �سبة ملادة األزوت ال�ي   1984مارس  28

م�انيات التحو�ر والتغي�� والتبديل  فإن إ وقع حفظھ ف��ا، و�ذا �انت مّدة تجميده قد دامت ستة أشهر،

�� هذا ا�جال. و�ؤكد جون  التحو�ر،   تصبح واردة  ف�ي ليست  برنار "وجوب تحديد املع�ى الدقيق للفظة 

ل اإل�سا�ي �� نظام تطّور الظواهر  
ّ

تجر�ة تقام داخل ا�خابر، وال تحو�را عشوائّيا، و�نما �� تحديدا التدخ

ر تقنيات التجميد وا�حفظ، حيث ال �علم العلماء  ، مبّينا أّن إم�ان 20الطبيعية"
ّ
يات التحو�ل تتصاعد بتوف

تأث��ات هذه الوضعية التقنية ع�� تركيبة الطفل النفسية وا�جسدية و�� �� الوقت نفسھ تفتح    وال األطّباء

 عنھ؟   �� الّسلبيات املنجرة وماآفاقا واسعة إلحراجات إيثيقية واجتماعية خط��ة. فما هو علم الوراثة 

 
18- Fernand Leroy, Banque d’embryen, Nouvelle Encyclodie Bioethique, op, cit, p: 85. 
19 -Kemp Peter, L’irremplaçable, Une éthique de la technologie Paris, Cerf, 1959, p: 146. 
20 -Bernard Jean, l’homme changé par l’homme, Paris, Chasetel, 1976, p: 84.  
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 ب. الوراثيـات 

هو "علم يبحث �� ا�حدود الوراثية لل�ائنات ا�حية، و�� تبّدل   »Génétique« علم الوراثة أو الوراثيات  

، أو هو "جزء من  21أش�الها باعتبارها أنواعا، أو هو دراسة الوراثة دراسة تجر�بية لت�ج�ن �عض األصناف"

مستو�اتھ أين يمكن "إنتاج" �خص، أو خلية، وهو ��تم بصفة  علم بيولو�� يتناول التناسل �� مختلف  

  ..خاّصة باألسس ال�ي تخّص ا�حياة وشروط انتقالها من جيل إ�� جيل آخر

يوّجھ علم الوراثة اهتمامھ با�خصوص إ�� أهم جانب �� حياة اإل�سان وأخّصها، أال وهو جانب ا�جينات   

و�� علم األجنة،    ظهور عّدة علوم ترتكز باألساس ع�� الوراثيات،الوراثية والتناسلية، األمر الذي أّدى إ��  

�خيص املر��ّي قبل الوالدة.
ّ
 والت

 .التشخيص ا��ر�� قبل الو��دة. ت 

�خيص املر��ّي قبل الوالدة إجراء �عتمد ع�� جملة من التقنيات ال�ي �سمح بإقامة ��خيص دقيق  
ّ
الت

األجنة لدى  ا�خطورة  شديد  جي�ي  ظهر  ،22ملرض  الّسبعينات  وقد  و�داية  الستينات  ��اية  تطور    .��  ّھ 
ّ
إن

 الوضوح ل�جن�ن �� أ�عاده الثالثة، وهو لم  
َ
تكنولو�� الفت، إذ تّم صنع آالت خاّصة تقّدم صورة شديدة

ھ يتّم ع��ها القضاء ع�� عدة أمراض وراثية خط��ة يمكن أن   12يتجاوز  
ّ
أسبوعا ومن فوائد هذه الّتقنية أن

حيث تّم التعرف اليوم   ا �عد الوالدة، مثل مرض السكري وداء السرطان وداء سرطان الثدي،تظهر �� ف��ة م

 ع�� ثما�ي خاليا �سّبب هذا املرض.  

إ��    يتنبأ الطبيب بمرض مستقب��، فيعمد األطباء  إذ  التنبئي،  بالطب  إّن هذا اإلجراء يمكن أن �س�ى 

. ل�ن حّقق  23ن إجهاض املرأة خمس دقائق قبل الوالدةتفاديھ بإجراء عملية اإلجهاض. و�� فر�سا مثال يمك

ل �� الوقت ذاتھ من�لقا إيثيقيا حقيقيا، إذ أّن  
ّ
ھ قد مث

ّ
باملائة من    80هذا اإلجراء الط�ّي نجاحات كب��ة، فإن

السؤال االيثيقي مطروحا:    و�بقىالنساء الفر�سيات مثال يطال�ن باإلجهاض ألسباب مرضية ال �عّد خط��ة.  

ل ذلك مساسا من مفهوم اإل�سان؟  ملن �ع
ّ
 ود قرار اإلجهاض؟ هل للطبيب أم للعائلة؟ ثم أال يمث

 

 

 
21- Notion philosophique, Dictionnaire I, PUF, A2 ; 1990, p: 1053. 
22- Huert Doncet, «diagnostique prénatal», Nouvelle Encyclopédie de bioéthique, op. cit, p: 277. 
23- Nisend Israil, «Procréation et nouvelle technologie» colloque international sur Biotique et droit de l’enfant, 
Monaco 28-30 Avril 2000, p: 31. 
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 .التّ��ّ� �ي ��ا��ت ا��هاز العص�يّ   . 3

   .ا��عا��ة ا��ينيّـة   .أ  

�عّد املعا�جة ا�جينّية "تقنيات ماتزال قيد الّتجر�ب، و��دف إ�� �عديل واحدة أو أك�� من ا�جينات، حيث  

إن العالقة الرابطة بي��ا يمكن أن تمثل مرضا خط��ا يفتك باإل�سان، إذ أن التدخل الط�ّي �� مرحلة متقّدمة  

ن يصبح وراثيا، و�نتقل إ�� األجيال الالحقة،  من ت�ّون ا�جن�ن أو �� أّول ف��ات انقسام اللقيحة من شأنھ أ

 .التحكم �� مجاالت ا�جهاز العص�يّ  من شأنھوهو ما  

ل ثورة حقيقية داخل امليدان الط�ي بتأصيلھ إلم�انيات املعا�جة دون دواء، وذلك   
ّ
إن هذا التعديل يمث

ا�خاّص، مّما    ”جينومھ“��  بإدخال معطيات جديدة داخل ا�جينات. ويعت�� هذا أّول تدخل حقيقّي لإل�سان  

يمثل خطرا ع�� النوع اإل�سا�ي. وتتفرع هذه التقنية إ�� نوع�ن: األول يخّص املعا�جة ا�جينّية �خاليا ا�جسم، 

ا�جنسية ل�خاليا  ا�جينّية  املعا�جة  تجزئة    .والثانية  يتّم  أين  ا�خار��،  االصطنا��  التلقيح  ع��  هذه  وتتّم 

خّصص أحدهما لت�خيص وتحديد املرض، أّما الثا�ي فيواصل نموه ليكتمل اللقيحة إ�� جزأين منفصل�ن يُ 

بالنوع اإل�سا�ي �حظة   تمثل إخالال  ل�و��ا  إيثيقية  التقسيم والفصل هذه تطرح قضايا  إّن عملية  جنينا. 

ل �� ا�خاليا ا�جنسية ال�ي يمكن أن تحّور و�غّ�� اإلرث الورا�ي لل�خص،  
ّ

 أن سيطرة اإل�سان عالتدخ
ّ
��  إال

�لّية،   سيطرة  عليھ  بالسيطرة  عليھ  ا�خناق  أحكم  فقد  ذاتھ،  اإل�سان  نحو  موجهة  باتت  قد  الطبيعة، 

و�تجر�ده من استقالليتھ، ومن قدرتھ ع�� التأقلم، وهكذا تّمت سيطرة مختلف التقنيات العلمّية ع�� �ل  

حياة  لوض جزئيات  مباشرة  مواجهة   �� بات  ھ 
ّ
أن ح�ى  والعامة،  ا�خاصة  ومتجددة،  اإل�سان  جديدة  عيات 

د جاك �ستار ذلك بقولھ:  
ّ

أض�� معها السؤال عن األخالق وااليثيقا والفلسفة من أشّد األسئلة ضرورة. و�ؤك

"لقد فرض علينا التقدُم العل�يُّ الراهن تفك��ا أخالقيا، إذ أن األجنة ا�جمدة ومختلف استعماال��ا جعلت  

نظام قيمنا منقلبا، فالعلم الذي طور مجال معارفنا قد قلص ��    من أسلوب تفك��نا واستيعابنا مرتدا، ومن 

 .24ذات الوقت من مجال الطبيعة"

 .�ي ا����يا ا��نسية وتغ�ّ� ا��رث الورا�ي   التّ��ّ�   - 4

لم يقف دور البحوث العلمّية �� حدود املالحظة البسيطة لنمو وتطور اللقيحة اإل�سانية داخل ا�خابر   

�عدا بل  ا�جهر  التقليب  وع��  إ��  الوراثة    و�غي��  والتحو�ره  اعت��ت  ما  فكث��ا  ال��.  لل�ائن  الورا�ي  اإلرث 

ثابتة ال �ع����ا �غي�� وال تبديل. لكن الصبغيات اليوم �� �� الواقع موضوع تحو�رات دائمة.    وثروةمخزونا  

عل ذلك ما ي��ر انتقالنا ا��  . ولوالتقليب والتصغ��والتمطيط    والتحو�رإذ أن الهيئة الوراثية قابلة للقسمة  

االستنساخ، ح�ى نتب�ن شكال آخر من أش�ال مخاطر �غي�� النوع اإل�سا�ي، وهو ما    وهوالعنصر املوا�� أال  

؟ العال��و  االستنساخ التناس��هو   وما ؟االستنساخقد يؤدي إ�� اإلخالل بمع�ى الكرامة اإل�سانية. فما هو  

 مدى تقاطعھ مع مفهوم الكرامة اال�سانّية؟   وماوما�� مخاطر �غي�� ا�جنس اال�سا�ي 

 
24- Testart Jaques, La procréation médicalisée, Paris, Flammarion, 1993, p: 20.  
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   ا��ستنساخ:  . أ

إن االستنساخ هو عبارة عن نزع نواة من أي خلّية لل�ائن ال�� املراد استنساخھ وزرعها داخل بو�ضة  “

تأخذ �� النمو واالنقسام،  من�وعة النواة، ثم تدمج ا�جموعة تحت تأث�� حقل كهر�ائي لتعطي خلية ملقحة 

. و�� هذا املستوى  25يتم استنساخ �ائنات مخ��ّية متماثلة"  و�ذلكفتش�ل جنينا قابال للزرع عند األم الظ��.  

ألم يقع بذلك تجاوز ا�حد ا�حاسم؟ أال يجدر، و�سرعة غلق الباب ع��    استفهامھ:يطرح باتر�ك ف���سب��ن  

 .26هذا الش�ل من التم��ي؟

خ هو ش�ل من أش�ال التدخل املباشر �� اللقيحة والعمل ع�� تحو�رها حيث �عت�� هذا  إن االستنسا

 فهل يمثل االستنساخ البشري �شو��ا لإل�سان؟   التحو�ر إحداث ��خة من اإل�سان

يحسن بنا أن �ش�� �� هذا املستوى من البحث إ�� أّن االستنساخ اإلحيائي يتفرع إ�� أصل�ن األول تناس�� 

نا نقف ع�� مستوى اإلحراجات املتعلقة ��ما    وقد ال��.  والثا�ي ع
ّ
ف عند هذين النوع�ن عل

ّ
  وسوف رأينا التوق

 نبدأ أول. 

 التناس��:   خ ا��ستنسا   . ب 

  1997سنة    ’العن�ة دو��‘فإذا �انت مختلف التجارب ا�جراة ع�� بو�ضة ا�حيوانات قد ان��ت باستنساخ  

فإن إم�انيات جعل " االستنساخ مكمال شرعيا لطرق اإلنجاب بمساعدة طبية" قد    وو�لنتمن طرف �امبل  

نساخ غرفة خلفية لالستنساخ  " اعت��نا أن االست  و�ذا.  27ف���سب��ن   بات أمرا ممكنا، كما أشار ذلك باتر�ك

 البشر"، فهل يمكن أن ي�ون ذلك بمعزل عن نظرة أخالقية واجتماعية؟ 

 .جوهر التنوع ا�جي�ي�مثل  و  صل واألساس الذي تقوم عليھ الهندسة الوراثيةيمثل ا�خزون ا�جي�ي األ  

التنوع ا�جي�ي م��ة دالة ع�� ثراء الطبيعة وتنوعها. وقد فتح جيمس وط سن وفرا�سيس كر�ك  ويعّد هذا 

الر�بوزي   النووي  ا�حمض  �جزء  املزدوج  ا�حلزو�ي  لل��كيب  إ��  توصلهم  �حظة  الوراثّية  الهندسة  مجال 

 الذي فتح مجاال شاسعا �� التحكم �� ا�جينات.   DVAا�خ��ل 

معدلة  وقد فتح التحكم ا�جي�ي عاملا شاسعا من اإلحداثيات، تمثل إما �� إنتاج �ائنات م�ّجنة وراثيا أو   

�عض   بإحداث  متماثلة  �ائنات  بإنتاج  و�ما  األصلية،  لعناصرها  مخالفة  جديدة  عناصر  بإدخال  وراثّيا 

وقد �عت�� االستنساخ عامال إيجابيا   اإلجراءات التقنّية وهذا األخ�� هو ما يطلق عليھ باالستنساخ ا�حيوي.

م��ا   ا�حيوانية  ال�ائنات،  ع��  ا�حافظة  مستوى  يخول  خاص  والنباتية��  مما  باالنقراض  املهددة  تلك  ة 

ا�حافظة ع�� نوعها. غ�� أن تطبيق نفس هذا اإلجراء ع�� اإل�سان ر�ما يؤدي إ�� هالكھ و�تالف نوعھ، و��  

 ؟28االستنساخ ألي غاية التا��:هذا الشأن يطرح باتر�ك فرس��ن استفهامھ 

 
25- HOTTOIS Gilbèrt: La nouvelle encyclopédie de bioéthique, Boeuk université, burxelle, 2001.  
26- VERSPIERN Patrick, le clonage humain et ses avatars, Etudes, Novembre 1990, autrement, Paris, p12.  
27- Ibid.  
28- VERSPIERN Patrick, le clonage humain et ses avatars, op. cit. p12.  
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ة، النظر لالستنساخ بمعزل عن طرح  إذا �انت غاية االستنساخ �� التناسل فهل، يمكن �� هذه ا�حال

�ستغرب   الضفادع. وال  تجر�بيا ع��  تمت  فعلّية  حقيقة  إ��ا  واجتما��؟  سي�ولو��  وآخر  فلسفي  إيثيقي 

القيام �عملّي�ي ضم ودمج لبو�ضت�ن غ�� ملقحت�ن لبعض   العلماء من  تمكن  تحققها ع�� اإل�سان. فلقد 

حة، لكن دون التوّصل إ�� إنجاب ف��ان صغ��ة. إ��ا تجارب  الف��ان. وتم كذلك انقسام البو�ضة غ�� امللق

ميدان   ضمن  العلمّية  اإلجراءات  هذه  وتدخل  باإل�سان.  ضرورة  وتنت�ي  ا�حيوانات  ع��  تحققها  يبدأ 

ا�جينات"، ا�جينات،  "تكنولوجيات  فصل  أو  توحيد  ا�حديثة،  التكنولوجيات  هذه  خالل  من  يتم،  حيث 

مما أّدى إ�� انفتاح آفاق علمية مختلفة. و�� هذا    .ومعرفة أصولها وتحو�رهاومضاعف��ا أو التقليص م��ا،  

إذ أن أ�سط أش�ال   املستوى ين��نا بت�� �امب إ�� ضرورة التم�� ب�ن تكنولوجيا ا�جينات وتكنولوجيا ا�خاليا.

زئ�ن أين يمكن  إ�� ج  29هذه التكنولوجيات هو االستنساخ الذي يتم با�شطار "ما قبل ا�جن�ن مزدوج ا�خلّية"

إنجاب توأم�ن. أما أعقد هذه التكنولوجيات فهو االستنساخ ا�حيوي. وهو استنساخ يدخل ضمن عملّية 

اإلنجاب الالجن��ي من حيث املبدأ، أي ا�عدام وجود العنصر�ن األساس�ن �� عملّية التناسل. وملا �ان �ل  

ة بھ، فإن أي طفل يحصل ع�� نصف هذه  فرد يختلف عن اآلخر وراثيا بامتالكھ لبصمتھ الوراثية ا�خاص

األم   ب�ن مم��ات وخصائص    وع��التنّوعات من  النصف اآلخر من األب م�ّون مز�جا وراثّيا جديدا يجمع 

الوالدين معا وخصائص األسالف أيضا. فكيف ا�حال هنا والطفل يولد فاقدا لتلك البصمة الوراثية ال�ي 

 وراثيا.   ، بل لنقل فهو ذات ال�خصتخصھ؟ إنھ طفل مرتّد وراثّيا لفرع واحد

  الع���ي: ا��ستنساخ    د. 

لعل أبرز مالمح هذه التكنولوجّيات ا�حديثة �� خصوص االستنساخ هو تحولها من إطار التناسل إ�� 

فإن   أجنة  قبل  ما  �سم��ا  عندما  أشياء  ب�و��ا  األجنة  صفة  تحددت  فل�ن  والعالج.  التداوي  إطار 

التكنولوجّيات ا�حديثة لم �ست�ن هذا التحديد. وحولت األجنة إ�� مخ�� للتجارب. ح�ى بات السؤال املهم  

�� هل  اإل�سانّية.  بالكرامة  املساس  �حظة  "معرفة  اإل�ساني  هو:  البو�ضة  تحول  يد    ة�حظة   �� لعبة  إ�� 

 رح ذلك بي�� �امب.  ع�� نحو ما ط 30البحوث العلمية أم �حظة التدخل ا�جي�ي ألسباب عالجية؟"

فاألمشاج واألجنة لم �سلم من التحو�ر والتبديل والتغي�� لتتحول إ�� ��يء للعالج. وقد تدعم   �جب،  وال

هذا األمر خاصة بتطّور تكنولوجيات الزرع فأ�حت البحوث �� خصوصها من أهم توجهات العلماء. وهو  

زرع األ��جة واألعضاء فقط، و�نما أيضا لتطو�ر  ما أكده بي�� �امب بقولھ: " إن هذه البحوث ليست مهّمة ل

ا�جديدة" األدو�ة  إنتاج  تكنولوجيات  �عض  استعمال  31وتحس�ن  يمكن  ھ 
ّ
أن إ��  السياق  هذا   �� و�ش��   .

 �� خاصة  السواء  ع��  الصغار  أو  الكبار  تصيب  ال�ي  األمراض  �عض  ملعا�جة  واألجنة  األ��جة واألعضاء 

 
29- Kemp Peter, L’irremplaçable, op. cit., p158.  
30- Ibid. 
31- Ibid. 
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. أي ضرورة �عو�ض ا�خاليا امليتة بخاليا جديدة وحّية.  32مستوى ا�جهاز العص�ي، كما يؤكد ذلك بي�� �امب

الطر   وقد هذه  بدايات  ا�حديثة�انت  الف��ان  �قة  ع��  ع��    .تمارس  ومر�ض  السن  كب��  فأر  تحصل  فقد 

فأر صغ�� السن مثل خاصّيات السرعة والقوة والنشاط. وليس ذلك إال عند زرع �عض ا�خاليا   خاّصيات

�عدى ذلك مستوى الف��ان وا�حيوانات ليتحقق ع�� اإل�سان. فقد    وقدا�حية �� مستوى جهازه العص�ي.  

العل�ي والتكنولو�� �� هذا امليدان نجاحات باهرة تم بفضلها إنقاذ أناس أشرفوا ع�� املوت،  حقق التطور  

والمسوا عن قرب أمراضا مستعصية. غ�� أن ذلك ال يخلو من طرح فلسفي وآخر إيثيقي. فما هو ا�حد الذي  

 سانية؟  أي حد يمكن أن تقلص من مفهوم الكرامة اإل� و���ينب�� أن تتوقف عنده هذه البحوث؟ 

 تغي�� ا��نس ا����ا�ي   ر ��اط   . ج 

املنعرج   إن الورا�ي لل�خص، ومن شأن هذا  ويغّ�� اإلرث  يحّور  أن  يمكن  ا�جنسية  ا�خاليا   �� التدخل 

التق�ي �سف �ل صفات التمي�� والتفرد ال�ي خّصت ��ا الطبيعة اإل�سان. فماذا نقول إذا أصبح من املمكن  

ضر�ا من ا�جنون؟ أال يتم القضاء ع�� �ل الب�ى العائلية واالجتماعية    وجود مجتمعات متماثلة؟ أليس ذلك

قائــال: "إنھ تحطيم للعالقات االجتماعّية األساسية و�خالل    33باتر�ك فرس��ن والعاطفية وهو ما ذهب إليھ  

لماء  بالعالقات ب�ن األجيال و��ديد للنموذج العائ��"، فإذا �ان الطفل السّوي مطمح عديد األطراف من ع

نفس وعلماء اجتماع، وهو أشبھ بالغاية ال�ي ال تدرك داخل التنشئة الطبيعّية للطفل �� األطر العائلّية، 

العائلية   البنية  عليھ  درجت  ما  خارج  املعالم،  وا�ح  عائ��  إطار  خارج  يولد  والطفل  هنا  ا�حال  فكيف 

�عّد   ورحميرتبط األفراد �عالقات قرابة  التقليدية؟ و�ذا �ان ا�جتمع يقوم أساسا ع�� الب�ى العائلية أين  

مصدرا ل�ل الواجبات وا�حقوق، فكيف يمكن تصور مجتمع مستن�خ يرتد تقر�با إ�� "ال ��يء" حسب عبارة  

 ؟ وهل من املمكن تصور مجتمع كهذا سو�ا خاليا من املشا�ل؟  34باتر�ك ف��سب��ن 

فقلد بات من املمكن اليوم إنتاج حيوانات تنقسم أصولها إ�� نوع�ن أو فصيلت�ن مثل العن�روف ع��  

. وملا �انت التجارب املمارسة ع�� ا�حيوان يمر ��ا اإل�سان ضرورة. و�تدعم  35نحو ما ذكر ذلك بي�� �امب

لتق وضروري  مباح"  ��يء  "�ل  �شعار  عمال  البحث  حر�ة   �� العلم  حق  بتأصيل  وتطور  ذلك  اإل�سان  دم 

باإل�سانّية   إ�حاقهم  يمكن  أ�خاص ال  إنتاج  �ستبعد  "فإنھ ال  أما    .باآللّية  والبا�حيوانية    والمعارفھ  فهم 

ضمن   يصنفون  أ�خاص  إنتاج  يمكن  كما  آلة،  إ�سان ونصف  نصف  و�ما  حيوان  إ�سان ونصف  نصف 

، ع�� شا�لة العالم  36ن بي�� �امب) ي�ون �عضھ أر�� من �عض كما جاء ذلك ع�� لساأ.ب.ج(  معينة أصناف  

حيث ال �ستبعد    فر�سوان جا�وب  . يؤكد1932سنة    Aldous Huxleyاملوصوف من طرف ألدو هسك��  

 
32- Ibid. 
33- VERSPIERN Patrick, le clonage humain et ses avatars, op cit. p: 20. 
34- Ibid, p: 14. 
35- KEMP Peter, L’irremplaçable, op cit, p: 145  
36- Ibid. p: 146. 
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أيضا إنتاج أ�خاص ال �� باإل�سانية وال با�حيوانية وال باآللية، ف�ي إما نصف إ�سان ونصف حيوان، و�ما  

 نصف إ�سان ونصف آلة.  

أ الظواهر  هذه  شأن  من  جا�وبإن  ف.  يؤكد  حيث  حقيقة  تصبح  حاملة    37ن  سياسات  بوجود  أنھ 

إليديولوجيات معينة لن ت��دد �� إنتاج مثل هذه الظواهر بت�خ��ها �� املهمات الصعبة حيث "من خالل  

قول   حسب  املضاعف"  ال�ائن  إنھ  والقرد.  اإل�سان  ب�ن  وسط  حية  آلة  إنتاج  إ��  نتجھ  والبو�ضة  امل�ي 

داقو�ي اإل�سانية38فرا�سوان  وخاصياتھ  نوعھ   �� مهددا  اإل�سان  يصبح  أن  يمكن  هكذا  من    ..  �ان  فلما 

بلّيا �� أن قاملمكن ضّم جينات دخيلة ع�� ا�جينات اإل�سانية تنتقل ع�� األجيال فإن اإل�سان مهدد مست

مرا �عد مقبوال  . إن معرفة الواقع البيولو�� الذي تتم�� بھ األحياء أ39ي�ون غ�� اإل�سان �عبارة جاك �ستار

إيثيقيا. أما �عض التطبيقات التكنولوجية، كما ع�� عن ذلك ب�� �امب، ف�ي ع�� عكس ذلك �ع�� عن جملة  

�� عدم االهتمام اإل�سا�ي ��ذا ا�جانب   ��ا، ألّن  ال�ي يجب االهتمام  اإليثيقية  من االنزالقات واإلحراجات 

ال يح��م بو�ضتھ ال يح��م اإل�سانية املتضمنة ف��ا، ثم    "فالذي  واإل�سانية إغفاال �ختلف أ�عاده الوجودية  

إن الذي ال يح��م ما هو إ�سا�ي �� بو�ضة أو جثة ينت�ي إ�� ال��بر�ة كما أشارا إ�� ذلك جاك �ستار و��� �امب.  

نقمة   إ��  يتحول  ال  ح�ى  للعلم  أخالقية  أسس  وضع  بضرورة  املطالبة  ك��ت  فقد  لذلك    ودمار وكنتيجة 

 ينا. لإل�سا�ي ف

إذا ملا باتت اللقيحة اإل�سانية موضوعا وشيئا ال تتضمن نفس الكرامة ال�ي لدى اإل�سان الوا�� لعدم  

�امب بي��  ذلك  أشار  كما  والو��،  باأللم  العقل واإلحساس  خاصّيات  ع��  40امتالكها  السهل  أصبح من   ،

وسيولوجيا قد اق��ح زرع لقيحة  �عض العلماء اق��اح زرعها �� أرحام �عض ا�حيوانات، بل أّن هناك بيوس

�� حل مش�لت�ن:  منھ  بمقابل ما�� رغبة  إال  الثالث. وليس ذلك  العالم  �� رحم �ساء دول  املتقدمة  الدول 

مش�لة ال�جرة بالنسبة للبلدان املتقدمة، ومش�لة البؤس بالنسبة للدول املتخلفة. و�� هذا الشأن يقول  

 . 41ما أروعھ من نقل للتكنولوجيا "ف. داقو�ي " نصدر نطفا و�ستورد أطفاال  

 
ّ

أ�خاص دون ال�جوء إ�� عملّية    إنجاب هذه التكنولوجيا قد تطّورت لدرجة أصبح باإلم�ان التفك�� ��    إن

بأخرى دون ال�جوء ا�� نطفة    أل�خاص وفق إلقاح لقيحة  إنجاب ال��اوج ب�ن نطفة الّرجل و�و�ضة املرأة. إنھ  

كروموزومات  42الرجل دون  فتيات  إنجاب  ام�انّية  جانب  إ��  الرجل  حمل  إم�انّية   �� التفك��  عن  فضال   .

ذ�ور�ة أو فتيان دون كروموزومات أنثوّ�ة. إ��ا احالم علماء وأف�ار أطباء تب�� تحقيق رغبات وطموحات  

 
37- Jacob. François, La logique du vivant, Paris, Gallimard, 1970. p: 56 
38- DAGOGNET François, la maîtrise du vivant, op cit., p: 75. 
39-TESTART Jaques, La procréation médicalisée, op cit., p: 143.  
40- Kemp Peter, L’irremplaçable, op cit., p: 156. 
41-DAGONNET François, la maîtrise du vivant, op cit., p: 30. 
42-Kemp Peter, L’irremplaçable, op cit., p: 145. 
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عن الفراغ اإليثيقي �عبارة ها�س جوناس الذي يقول مؤكدا  ناحية أخرى    ومن �ع�� من ناحية عن قوة العلم  

 .43ف��ا أق��ى أش�ال القوة مع الفراغ األك��" عتتقاط  " إننا اآلن �� عدمّية

�ستقيم لنا القول إذن، إن خطر ا�جال العل�ي ع�� حياة اإل�سان يتدّعم بحضور خطر آخر مواز لھ أال  

 فما هو الفراغ االيثيقي؟ .44الفراغ االيثيقي �عبارة ها�س جوناسوهو 

   .اإلیثیقي   غ الفرا   

هة للفعل اإل�سا�ّي   املقصود عديدة    .بالفراغ االيثيقي هو ضياع املراجع واألسس واملبادئ األخالقية املوّجِ

�� التطبيقات العلمية ال�ي ساهمت �� اإلعالن عن موت امليتاف��يقا تجاوزا ل�ّل تصور أخال�� قديم ع��  

عديد املعاي�� والقيم، مّما أّدى إ�� بروز أك�� فكرة للتقدم اإل�سا�ي �� غضون عصرنا الراهن  نحو أز�لت معھ  

 معلنة "��اية فكرة التقدم" ذا��ا ع�� نحو ما ذهب إ�� ذلك رو�ي لنوار. 

إم�انية تقهقر التقدم البشري �� حال حدوث انقالب عام �� نظام ال�ون أو    45ول�ن اف��ض كندورسيھ 

تحول كب�� �� �سقي��ا ال ي�ون معھ اإل�سان قادرا ع�� ا�حافظة ع�� نوعھ وال ع�� استعمال نفس القدرات  

ع�� نحو يجعلھ    46يؤكد" أّن الفعل اإل�سا�ي بات منقلبا"  فإن ها�س جوناس  املصادر،أو استغالل نفس  

يخاف عدم قدرتھ ع�� ا�حافظة ع�� نوعھ. فقد بات اإل�سان اليوم عاجزا عن التمي�� ب�ن ا�خ�� والشر،  

بقولھ: "ليست هناك أي إم�انية لتطبيق اإليثيقا   ها�س جوناس و��ن وا�حسن والسّيئ، كما أشار إ�� ذلك

 .47جتمعاتنا الراهنة إذ أنھ ليس هناك إيثيقا"التقليدية �� م

د من "سيطرة الو�� التق�ي الذي لم �عمل إال ع�� لفظ الو��   ع�� أوشكت معالم إ�سانية 
ّ
االه��از املتول

كما    ،49، كما أشارت ذلك مونيك �استلو، حيث عرف عصرنا الراهن عالمات "اختالل األخالق"48العم��"

  وليس � �امب فيقول: "إن �ل املبادئ املوجودة إ�� حد اآلن ال �سعفنا �� ��يء،  تقول جا�ل�ن رويس. أما بي�

. ودعمها "الفراغ االيثيقي" ع�� نحو  50ذلك إال لعدم فاعلي��ا وضعفها، و�جزها أمام وضعيات فرضها العلم"

األخالق" ضياع  هو  املعرفة  ل��اكم  ا�حقيقي  الثمن  "أّن  دا 
ّ

مؤك جوناس  ها�س  ذلك  إ��  ذهب  وزوال  51ما   .

ع��  قادر�ن  اليوم  يجعلنا  الذي  "ما  بقولها:  رويس  جا�ل�ن  ع��ت  ما  وهو  التقليدية  والقيم  واملثل  املبادئ 

 
43-Jonas Hans, Le principe responsabilité, op. cit, p: 11.  
44- Ibid.  
45- Condorcet, Esquisse d’un tableau historique, Paris, Brissot nivas, 1822, p: 99.  
46- Jonas Hans, Le principe responsabilité, op. cit, p: 50.  
47 -Ibid. 
48 -Castillo Monique, Le vide éthique, Paris, Puf, 1990, p: 20.  
49- Russ J, La pensée éthique contemporaine, Paris Puf, 1994, p: 30.  
50- Kemp Peter, L’irremplaçable. Une éthique de la technologie, Paris, Cerf, 1959, p: 66. 
51- Jonas Hans, Le principe responsabilité, Paris, cerf, 1995, p: 13. 
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الراهنة" تنبثق اإلثيقا  إننا نجهل ذلك. ففي فراغ مطلق  ّن اإليثيقا  52تحديد صواب قانون ما؟ 
ّ
أ ، مضيفة 

عصرنا عرف وضعية مفارقة �� خصوص  أّن  وستيفان ليبينارد يؤكدو�� هذا الّسياق  واألخالق قد ضاعتا.  

ذلك أّن ما بات ��م العالم باألساس هو الوفاء ل�حقيقة العلمية ال�ي يجب أن تحافظ ع�� استقاللي��ا    العلم.

اإل�سان. باح��ام  أو  بالكرامة  املتعلقة  تلك  �انت  سواء  أخرى  اعتبارات  أّي  عن  النظر  هذه   بقطع  ولعل 

عن السعادة املفرطة بنجاحات أحرزها العلم، وأبانت، من ناحية أخرى، عن    املفارقة قد ع��ت من ناحية 

بدورهما عن مفارقة   يقابلهما وجهان ع��ا  للعلم  املتقابل�ن  الوجه�ن  إن هذين  ا�خوف من مخاطر ممكنة. 

شأ��ا من  ال�ي  العل�ي  للتطور  اإليثيقية  املراقبة  ع��  اعتمادا  ا�خاطر  هذه  تجاوز  محاولة  إّ��ا  أن    أخرى، 

، بل و�مكن أن يؤدي كذلك، كما يقول جون ملساك فارو، 53كما تقول مونيك �استلو دون فائدة  -تصبح

�سبب التقدم البيولو�� والتكنولو�� الط�ّي ذاتھ.   54"إ�� والدة وضعيات مس�وت ع��ا �� تار�خ اإل�سانّية"

سان. و�� هذا املضمار يطرح جون  إّن من شأن تطور العلوم دون تحديد وا�ح أل�عاده أن ��ّدد مص�� اإل�

، و�أن بالعلم قد تحّول ليصبح مبدأ إ�حاد، من حيث  55الدريي استفهامھ التا��: "هل ترك العلم م�انا للدين؟

واملذاهب األخالقية األخرى، إذ لم �عد لإل�سان اليوم مرجع يلت��   واملبادئبات مبدأ قاطعا مع �ّل األصول  

 . إليھ �� حكمھ ع�� األشياء

  .هكذا، �ستقيم لنا القول "إن اإليثيقا الراهنة تتموضع �� فراغ مطلق وهو ما ذهبت إليھ جا�ل�ن رويس 

إ��ا أزمة األخالق و�جز األسس ع�� استيعاب الوضعيات ا�جديدة واملتجددة ال�ي يفرضها العلم �ل يوم  

 �ي الشاهد؟ أين املرجع؟ أزمة تجاوزت العلم والفلسفة والقانون لتتحول إ�� مجال األخالق. أين ينت

لعل جملة هذه االعتبارات �� ال�ي أباحت القول بضرورة الّتأسيس إليثيقا جديدة ع�� نحو ما ذهب إ��  

ذلك بول ر��ور مؤكدا ع�� راهنية اإليثيقا بقولھ: "لقد ع��ت ا�حاجة إ�� االيثيقا عن وضعية مفارقة، ذلك  

ھ �� �حظة ا�حاجة املاسة إل��ا عرفت هذه  
ّ
. و�الّرغم من تأزم الوضعية األخالقية، ورّ�ما  56األخ��ة إش�اال"أن

ھ �ستدرك ما أحدثھ ا�خواء األخال�� 
ّ
�سب��ا كذلك، فإننا اليوم �� أشّد ا�حاجة إليثيقا الفعل اإل�سا�ي، عل

يثيقا،  وسوء استعمال العلم، و�ؤكد بي�� �امب ذلك قائال: "يأخذنا التطور العل�ي والتكنولو�� اليوم إ�� اإل 

�� ح�ن طال اعتقادنا �ون تحس�ن الوجود اإل�سا�ي ال ي�ون إال باالبتعاد عن اإليثيقا. إن التطور جعل من  

 . 57هذه األخ��ة ضرورة عملية"

 فما �� اإليثيقا؟  

 وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبھ داخل هذا امليدان العل�ي؟ 

 
52 -Russ Jacqueline, La pensée éthique contemporaine, op.cit, p: 65.  
53- Castillo Monique, «Question d’éthique« Revue tunisienne des études philosophique, 1990, N°24-25, p: 11.  
54- Lansac jans, Problème éthique, l’insémination artificielle, Paris, Masson, 1991, p: 77. 
55 -Landier Jean, La science, le monde et la foi, Paris, Gasterman, 1972, p: 15.  
56 -Testart Jaques, La procréation médicalisée, Paris, Flammarion, 1993, p: 20.  
57- Testart Jacque, «Le mordue genre humain. », Revue de métaphysique et de morale n°3, 1987 p: 41.  
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يثيقا 1   .. ا��

غمرة    �� وهو  اليوم،  اإل�سان  الطبّية  إن  العلوم  أحرز��ا  ال�ي  املدهشة  اإلنجازات   �� وتفك��ه  بحثھ 

فيھ، مما    قد شعر بفداحة الوضع الذي وجد نفسھ ،القرن العشر�ن  والتكنولوجية منذ النصف الثا�ي من

أشعره بكث�� من الرهبة وال��يب أمام قدرة العلم ومدى تحكمھ بمص�� ا�حياة والطبيعة، وتحّولھ إ�� خطر  

 هو املوقف االيثيقي من ذلك؟ فما �� راهنية االيثيقا؟   وما� اإل�سان. فما �� مخاطر العلم؟ شديد ع�

   .راهنية ا��يثيـقـا  أ.

إّن عملّية تصّفح سريعة لإلرث الفلسفي �� مجال األخالق توقفنا ع�� جملة من الرؤى لعّل أبرزها     

 أّن ال�جوء إ��
ّ
التحديد اللفظي لكال املفهوم�ن: اإليثيقا املشتقة من اللفظة    التمي�� ب�ن األخالق واإليثيقا، إال

" ال �سعفنا �� ��يء، ألّن لهما نفس املع�ى  MOSواألخالق املشتقة من اللفظـة الالتينيـة "  »،éthos« اإلغر�قية  

 أّن التطور التدر��� لهات�ن اللفظت�ن أّدى إ�� اختالف
ّ
 معان��مـا.   تقر�با، فهما �ش���ان �� مع�ى الفضيلة، إال

  أّما لفظة األخالق أصبحت �ستعمل عادة لوضع ا�حدود الالزمة �� ا�حياة اليومية، وهو ما ذهبت إليھ  

، "أو �� جملة املبادئ والنظم  58جملة املبادئ والقيم ا�خاصة بثقافة معينة"  �اجا�ل�ن رويس �� قولها "إ�

وا�جما��"   الفردي  الفعل  تحدد  أرسطو  .59ال�ي  التمار�ن    .لعادةاا وليدة  األخالق أنب واعت��  وفق  تتطور 

ا �انت الغاية القصوى للفعل اإل�سانـي    معنا. عل��ا و�� ليست طبيعية فينا وال مولودا  واملداومةوالّدر�ة  
ّ
ومل

الفرديـة   القيم  تتضافر  ثمة  ومن  سياسّيا.  حيوانا  اإل�سان  معت��ا  أرسطو  ذلك  أكد  كما  ا�خ��،   �� تكمن 

القيم  مع   
ً
املبادئ    ضرورة جملة  باعتبارها  إل��ا  ظر 

ُ
ن فقد  ا�جما��،  ل�خ��  تحقيقا  تمثل  ل�و��ا  ة 

ّ
ا�جماعيـ

و�ع�� عن    .والقيم واملمارسـات اليوميـة والقواعد املوجهـة للسلوك �� عالقة تار�خيـة بالثقافات وا�جتمعات

  ال  وتحو�ل هذه األسس، أل��ا، مث��ا ضرورة �غي�� هذه املبادئ  60قوالب جاهزة ع�� نحو ما ذكر بي�� �امب

 �سعفنا �� وضعيات فرضها العلم بجد��ا وغراب��ا.  

حيث ي�ون ا�شغالها    ، أما لفظة اإليثيقـا فتستعمل عادة للتعب�� عن التفك�� الفلسفي �� ا�حياة ا�حسنة

نظر�ا و�سقيا موّجها للّتأسيس. أو �� كما يحّددها الالند بأّ��ا "علم لھ، كموضوع، األح�ام التفضيلية بما  

هو تمي�� ب�ن ا�حسن والسّيئ، وتتموضع اإليثيقا بحسب جا�ل�ن رويس خارج األخالق، ف�ي، وفق عبار��ا:  

بول    أجلھ �عبارة  ومن فك�� وتأمل �� ا�حياة ا�حسنة " مع اآلخر،  "ما فوق األخالق"، وهكذا، فاإليثيقا رؤ�ة وت

 ر��ور.  

قة باملستوى األخال��، وتخّص تلك التخّوفات وهذه   
ّ
من نافلة القول إّن أشّد التخّوفات واإلحراجات متعل

الفر�ق األول يرفض أّن  هذه    اإلحراجات أطرافا شّ�ى من رجال دين و�يولوجي�ن وأن��و�ولوجي�ن. وُ�الحظ 

وقوان�ن   الطبي��  النظام  �غي��  ف��فض  الثا�ي  الفر�ق  أما  هللا،  �خلق  �غي��  أل��ا  والتحو�رات،  التغ��ات 

 
58- Russ Jacqueline, La pensée éthique contemporaine, op. cit. p: 17.  
59- Les Notions philosophiques, France,PUF, 1990, p: 26.  
60- Kemp Peter, L’irremplaçable, op.cit, p: 147.  
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اإل�سان البيولوجية.أما الفر�ق الثالث فمتخوف من �غّ�� عالقات النسب، وما يتعلق ��ا من تحّوالت داخل  

ب�ل �ع��  التخوفات  هذه  مجمل  إن  واالجتماعية.  العائلية  ومدى    الب�ى  االيثيقا  راهينية  مدى  عن  وضوح 

ع�� كما  إل��ا  اإل�سان ا�حاجة  لصورة  محتاجون  "إننا  قائال:  �امب  بي��  ذلك  محتاجون  (عن  إننا   (...

املشا�ل  61لإليثيقا" جملة  استيعاب  ع��  التقليدية  اإليثيقا  �جز  من  تنبجس  جديدة  إليثيقا  حاجتنا  إّن   .

لّسياق يذهب بي�� �امب إ�� القول بضرورة �غي�� هذه اإليثيقا، مما  املطروحة �� عصرنا الراهن. و�� هذا ا

هل التقليدية  اإليثيقا  �غي��  أو  تحو�ل  يمكن  "كيف  اآل�ي:  الّنحو  ع��  راهنّيا  السؤال  "إليثيقا   يجعل 

التطبيقية"   إ�� أو 62املسؤولية" قال  )للبيوثيقا(  "اإليثيقا  كما  إل��ا  ا�حاجة  �حظة  اإليثيقا  أزمة  إ��ا  بول  ؟ 

ر��ور. و�بدو أّن االستفهام ال�انطي الثا�ي: ماذا يجب أن أفعل؟ هو، �� هذا الّسياق، من أشد االستفهامات  

فاالستفهامات أن    ضرورة،  يمكن  ماذا  أفعل؟  أن  يجب  ماذا  أعرف؟  أن  يمكن  ماذا  ��    آمل؟ال�انطّية، 

 .استفهامات غدت اإلجابة ع��ا أمرا م�ّحا

 ��يثيقا �د��ة   س التّأسي   . ب 

التقليدية ال �ستطيع إسعافـنا �� الوضعيـات ا�جديـدة وغ�� املتوقعـة   نخلص مّما تقّدم إ�� أّن اإليثيقّيا

و"ال تقدم حلوال جاهـزة"، و�� كذلك ال تحتوي ع�� مبادئ مسّبقـة ومنجزة سلفا، كما هو الشأن بالنسبة  

ما يقت��ي أن ي�ون    وهو  البيولو��. العلم تطور  �� رطةمف  حيوّ�ة عصرنا الراهن  "لقد شهدو  إ�� ألخـالق.

غدا كذلك وهكذا  إيثيقّيا.  التطبيقية عصرا  اإليثيقـا  يمكن   والبيوثيقاأ دور  بمقتضـاه  وقاطعا،  ضرور�ا 

لإل�سان أن يبتدع أجو�ة �� �ل �حظة يأ�ي ف��ا العلم بجديد. ف�ي ليست قاعدة أخالقية و�نما �� القدرة  

ما تقوم ع�� ال��ديم والتأسيس، مّتخذة  ع�� احتواء املغ
ّ
اير وا�خالف، و�� بأسسها النظر�ة والتجر�ديـة، إن

التحّوالت، سواء ع�� املستوى الفردي أو ا�جما��، موضوعا لها، وموّجها الهتمامها إ�� أش�ال تطور العلوم 

أن �شفي غليل البيولوجـي ورجل  وتقدم التكنولوجيا بوجهيھ اإليجا�ي والسل�ي". و��ذا املع�ى فإّن من شأ��ا  

  .الدين واألن��و�ولو��

ها�س   ذهب إ�� ذلك كما إليثيقا املسؤولية �جأن  هل  كيف يمكن تحو�ل أو �غي�� اإليثيقا التقليدية؟

 أم �عمد إ�� اإليثيقا التطبيقية كما هو الشأن بالنسبة للبيوثيقا؟  63جوناس؟

 والبيوثيقا ا��سؤولية    ا ايثيقي   . أ  

أو   �ائنات حّية جديدة  ينجّر ع��ا خلق  أن  يمكن  ال�ي  البيوتكنولوجيا  اليوم ع�� مخاطر  ينفتح راهننا 

اإل�سان    -"أشياء تدخل  أعلنت  فقد  وخط��،  جديد  معطى  ع��  ينّ��نا  ا�جديد  الواقع  هذا  حّية".  نصف 

ِتحت �ّل إم�ان
ُ
يات التالعب بمص�� اإل�سان و��و�تھ  املباشر �� ميدان التحكم �� املوروث ا�جي�ي، حيث ف

مونيك   و�نوعھ ع�� مصراع��ا. ذلك  إ��  ذهبت  ما  نحو  االيثيقية ع��  املراقبة  إ�� محاولة  دفع  الذي  األمر 

 
61- Kemp Peter, L’irremplaçable, op. cit. p: 147.  
62- Jonas Hans, Le principe responsabilité, op. cit. p: 11.  
63 -JONAS Hans, Le principe responsabilité, op. cit. p: 11.  
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وهو ما ع�� عنھ ها�س جوناس    ،. هذه املراقبة االيثيقية ال�ي �عتمد أساسا ع�� مبدأ املسؤولية64�استيلو

وتؤكد، ��   .واملواطنال�ي يجب أن يتحملها �ل من العالم ورجل السياسة    بضرورة إرساء إيثيقا املسؤولية

  و�نهذا اإلطار، آن. فاجوالرجو أّن ال�ائن اإل�سا�ي �ائن جدير باالح��ام من أول �حظات ت�ّونھ قائلة: "ح�ى  

. إن اح��ام  65بصفة مؤقتة، فإن انتماءها إ�� النوع اإل�سا�ي يخول لھ حق االح��ام "  أ�خاصا   اعت��ت األجنة

كرامة اإل�سان واح��ام ذاتيتھ وحر�تھ يف��ض عدم استعمال جسده بصفة عشوائية، بل إّن مجرد اعتباره  

موضوعا للعلم والتجر�ة العلمية �عّد مّما يخّل بتلك الكرامة. تقول نوال لنوار: "يجب اح��ام اإل�سان ال  

 ي�ون موضوعا للعلم". ومن هذا   ،تھأيضا ل�ونھ جزءا من ذا و�نمافقط ل�ونھ �ائنا مختلفا، 
ّ
لذلك يجب أال

املنطلق يف��ض عدم أخذ عينات من جسم اإل�سان �ا�خاليا للمتاجرة ��ا، إذ يمنع مبدأ اح��ام اإل�سان �ل  

ثم إن مبدأ حماية حر�ة وحق اإل�سان يم��    .األفعال املهددة لإل�سان سواء تلك املتعلقة بجسمھ أو بذاتھ

ا�حياة ا�خاصة لعدم استعمال واستغالل املعلومات املنتقاة من علم الوراثة إذ يمكن أن ��دد هذه اح��ام  

املعلومات ا�حياة العائلية واملهنّية وال�خصّية واالجتماعية لهذا ال�خص، مما �سمح بالقول إّن املسؤولية  

: "إن األرضية الوراثية تتطلب  66وتؤكد نوال لنوار ذلك قائلة  .تنبجس من ضرورة اح��ام "ا�جينوم البشري"

. إن مبدأ حماية حرّ�ة حقوق  67ا�حماية من إم�انيات االستغالل والتحو�ر ال�ي تمارس لغايات غ�� عالجّية "

التجارب املمارسة عليھ، وذلك بصفة وا�حة   �� رفض أو قبول  للفرد  ال�املة  اإل�سان يم�� منح ا�حر�ة 

لع اطالعا ضافيا ووافيا، ال فقط ع�� موضوع وطبيعة التجر�ة وتأث��ا��ا  إن املع�ّي باألمر يجب إن ي .وجلّية
ّ
ط

بدايا��ا و��ايا��ا. وقد تّم الّتأكيد ع�� هذا املبدأ ��    ع�� زمن   والوسائل املستعملة ف��ا فحسب، و�نما أيضا

م��ا مختلفة  إعالنات  الق Maille  1988ماي    Helsinki  1964هلسن�ي    1975طوكيو    عدة  و�حاول  انون  . 

التجارب   األملا�ي كذلك يحّد من  يحّد من االعتماد ع�� اإلخصاب    أن  أن  املمارسة ع�� األجنة، كما يحال 

لغاية إال  ذلك  وليس  مصا�ح  االصطنا��  �ل من    حماية  إ�� معاقبة  فيعمد  الفر���ي  القانون  أما  الطفل، 

" إّن االستفهامات البيوثيقّية ينظر إل��ا  وتؤكد نوال لنوار ذلك قائلة:  .68إ�� برنامج االنتقاء اإل�سا�ي  �عتمد

. وغ�ّي عن البيان أّن  69�حقوق الذات اإل�سانية �� �ل تمفصال��ا الفردّية واالجتماعّية "  من وجهة حماي��ا

الكرامة اإل�سانية وحماية حر�ة حقوق اإل�سان. و�ف��ض مبدأ    هذه اح��ام  خدمة   �� املبادئ �� أساسا 

ية، كما يث�� جون برنار، تأصيل اإل�سان ك�ائن متفرد ال يمكن �عو�ضھ. تقول نوال  اح��ام الكرامة اإل�سان

 . 70لنوار: "إن منطق ا�حزم �� البيوثيقا يمنع اإل�سان من أن يضر باإل�سان

 
64- CASTILLO Monique, «Question d’éthique» Revue tunisienne des études philosophique N°24-25, p: 11.  
65- LARGEAUT. A. Fogot, respect de patrimoine génétique et respect de la personne, Esprit n° 1991, p: 30.  
66- LENOIR. Noël, «bioéthique, constitution et droit de l’homme», Diogène,  n° 172 Octobre, Décembre, 1995, 
p: 22. 
67- Ibid.  
68- Ibid. p: 25 . 
69- Ibid.  
70- JANINE Noël, que dire a un enfant qui se préoccupe de son origin? destine, Identité, Esf, Paris, p: 28.  
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 خاتمة  

إن التقدم العل�ي والثورة البيولوجية قد احتوى مضمو��ما معطيات جديدة ساهمت إ�� حد �عيد ��  

إل�سانية، وتقليص عديد األمراض واألو�ئة، ولك��ا �� املقابل، عملت ع�� تطو�ر جملة من  تطو�ر ا�حياة ا

االعتبارات واملظاهر هزت مفهوم اإل�سان، وأخلت بكرامتھ، وهددت نوعھ. ول�ن ذهب جون فرا�سوا ما�ي  

��ه. وال مراء �� أّن  إ�� محاولة محار�ة هذا النوع من التم��ي التق�ي، فألنھ يمثل تحو�را �حياة اإل�سان وملص

ا�حياة الكر�مة �� القيمة القصوى لإل�سانية، ولكن دون فصل اإل�سان عن إ�سانيتھ. لذلك يبقى "التداوي  

باإل�سان" قرارا عائدا إ�� الفرد، و��� الضم�� اإل�سا�ي ا�جما�� �عود مسؤولية اإليثيقية �� أش�ال موضعة  

للتجارب و�� استخدام �ل أنواع التحو�ر للنوع اإل�سا�ي. فلما  اإل�سان و�� اتخاذ األجنة املضافة عينات  

غدا اإل�سان غ�� اإل�سان وال�ائنات ا�حية غ�� ا�حياة فكيف التمي�ّ� ا�جذري ب�ن ال�خص وال��يء؟ وهل  

 .71ا�جسم �خصا؟ يطرح لوسيان ساف هذه األسئلة

واألجنة ا�جمدة وامل��اكمة �وسائل  إن تقنيات ما قبل عملية اإلنجاب ت��ك لنا خيار استعمال األمشاج  

يحسن استغاللها �� معا�جة �عض األمراض. ولذلك تبقى عملية فصل األجنة ووضعها �� أوعية، وتجميدها،  

و�يداعها للتجارب مسؤولية جماعية تنبجس �حظة عدم تأصيل ا�جن�ن داخل رحم أمھ. إ��ا عملية الفصل  

  ! تحديدان عن جسمھ، فبات غر�با عنھ ال �عرف لھ �عيينا وال  ب�ن ا�حب والتناسل تلك ال�ي فصلت اإل�سا

إنھ إذن ذاك التحّول ب�ن اإلنجاب واإلخصاب واإلخصاب وا�حمل، وما انجر عن ذلك من تفجر داخل الب�ى  

د عن ذلك من إعادة النظر �� هو�ة الذات و��  
ّ
االجتماعية للقرابة ومن تحول صورة األبوة واألمومة وما يتول

 األداة، وما يمكن أن يفعل اإل�سان باإل�سان. -من�لة ا�جسد  و��لزمان وامل�ان ونظام �عاقب األجيال،  داللة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71- SEVE Lucien, pour une critique de la raison Bioéthique, Odile Jacob, Paris, 1994, p: 30. 
 



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  

 

(100) 

 املراجع 

 بالفر�سّية: املراجع 

- BOUDOUIN Jean. Louis, Produire l’homme de quel droit, Etude juridique et éthique des 

procréations artificielles, PUF, Paris.1987. 

- BLANC Marcel, « L’Etat des sciences et des techniques », Enjeux éthiques et philosophiques, 

éd. 1983-1984, Paris . 

- CONDORCET, Esquisse d’un tableau historique, Paris, Brissot nivas, 1822. 

- DAGOGNEt François, la maîtrise du vivant. Histoire et philosophie de la science, Hachette, 

Paris. 

- FREUD, Malaise dans la civilisation Paris, PUF, 1976.  

- FOX Robin, Entopologie de la parenté, une analyse de la consanguinité et de l’alliance, 

Gallimard, Paris 1972. 

- GROS François, vers un anti- destin?   Patrimoine génétique et droits de l’humanité, Paris, 

Odile Jacob, 1992. 

- HOTTOIS Gilbert, Evoluer la technique, Paris, Vrain, 1990. 

- Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, Paris, Vrain, 1997. 

- KEMP Peter, L’irremplaçable. Une éthique de la technologie, Paris, Cerf, 1959, 

- Jonas Hans, le principe responsabilité, Paris, Cerf, 1995. 

- Lansac jans, Problème éthique, l’insémination artificielle, Paris, Masson, 1991. 

- RICŒUR Paul, Le temps de responsabilité, Paris, Fayard, 1991. 

- RUSS Jacqueline, La pensée éthique contemporaine, Paris, PUF, 1994, p.15. 

- SEVE Lucien, pour une critique de la raison Bioéthique, Odile Jacob, Paris, 1994. 

- TORT Michel, le désir froid, Procréation artificielle et crise des repères symboliques, éd. de 

la découverte, Paris, 1992. 

- TESTART Jaques, La procréation médicalisée, Paris, Flammarion, 1993.  

- TERRE François, L’enfant de l’esclavage, génétique et droit, Paris, Flammarion, 1994 . 

- VELDMAN France, le nom du père sa forclusion, Paris, Seuil 1980. 

- XAVIER Randers Enfance, santé Mentale et société, Paris, Louvrain 1994. 



 نوال كحواش   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البيولوجياالبيوثيقا وعلم  

 

(101) 

 املعاجــــــــــم 

 بالعر�ّية:املعاجم 

د األّول(  -
ّ
 )، منشورات عو�دات الذات ب��وت، باريس. G-Aالالند موسوعة الفلسفّية، ا�جل

 .1982دار الكتاب اللبنا�ي،  امل�جم الفلسفي جميل صليبا، -

العاملية، اتحاد االطباء العرب،  امل�جم الط�ي املوحد "مجلس وزراء ال�حة   - العرب، منظمة ال�حة 

 .1983سويسر ،3طبعة لل��بية والثقافة والعلوم" املنظمة العر�ية 

األو��،  - الطبعة  القاهرة،  املصري،  الكتاب  دار  فه�ي،  شر�ف  بدوي  البيولوجيا،  مصط�حات  م�جم 

2002 . 

 1994. م�جم املصط�حات والشواهد �جالل الدين سعيد. دار ا�جنوب للنشر. تو�س  -

 بالفر�سّية:املعاجم 

- Hottois Gilbèrt, La nouvelle encyclopédie de bioéthique, Boeuk, Université burxelle, 2001 

- Lalande André, Vocabulaire Technique et critique de la philosophie, 16ème édition, Paris, 

PUF.1988 

- Le petit larousse, Paris, ed entièrement nouvelle Larousse boudasse, 1998. 

- Le petit Larousse, Dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse, 1993. 

 الّدور�ـــــــــــــات 

  بالعر�ّية:الدور�ات 

األخــزوري، بكر، "عينات من املمارسات العلماوّ�ة وموقف الفقھ م��ا"، وقائع ندوة مصر�ة عن أخالقيات    -

سبتم��   30-27املمارسات البيولوجية أساسها �� حماية اإل�سان ودعمها للتنمية املتواصلة، القاهرة  

 . 1998عام  1997

واملس�وت عنھ �� قضية االستنساخ"، االستنساخ    واالجتماعية القيم األخالقية  "  بوحديبة، عبد الوهاب،  -

  .1997جوان  – 1418ندوة أبحاث ا�جلس اإلسالمي األع��

 .19 ، تو�س. ص21 سنة   ،4الهداية عدد  ،"الطبية �� علم اإلحياء واملستحدثات�ش��، " اإلسالم  ،حمزة -

"اش�الية القيم األخالقية �� ظّل التطّورات الطبّية"، مجلة القضاء والتشريع عدد    ،ا�حامدي، املنصف  -

 وزارة العدل تو�س. 1998نوفم��  1419رجب   40السنة   9

" طرق اإلنجاب �� الطب ا�حديث وحكمها الشر��"، مجلة الفقھ اإلسالمي،  ، بكر ،ابن عبد هللا أبو ز�ــــد  -

  .1987،العدد الثالث ا�جزء األّول  الدورة الثالثة

من�� ،محمد  - ع�ن  ،  فوزي  جامعة  الطب  �لية  النساء  أمراض  املمارسات    شمس:أستاذ  أخالقيات 

 للتنمية املتواصلة.   ودعمهاالبيولوجية أساسها �� حماية حقوق اإل�سان 



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  

 

(102) 

 

 الدور�ات بالفر�سّية:  

- ALBER Brunois, L’enfant médicalement assisté, une interrogation universelle, Revue de 

sciences morale et politique N° 4, 1992, ed Gauthier Villars.  

- ABALLEA François et Garmen sota, La famille monoparentale, une marginalité en 

mutation, recherche sociale n° 85 Janvier -Mars, 1983.  

- Bachelard Gaston, L’homme devant la science, rencontre internationale, éd. Bacon neiere 

neuchater, 1952. 

- BACHELARD Gaston, L’homme devant la science, rencontre internationale, éd du Bacon 

neiere neuchater, 1952 . 

- BADINET Robert,  Un nouveau moyen de donner la vie", les droits de l’homme face aux 

progrès de la médecine, de la biologie et de la biochimie. Revue de problème politique et 

sociaux n° 669 . 

- CASTILLO Monique, « Question d’éthique » Revue tunisienne des études philosophique 

N°24- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نوال كحواش   د.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البيولوجياالبيوثيقا وعلم  

 

(103) 

 

 

 

 

 

 

 

 

افع العالقات ب�ن األطفال �� امل .1  درسة دو

 103 .. .............................................................................................................................د. أحمد د�ار 

فاعل  .2
ّ
قا�ّ� اإلسالمّي األندلس فضاء للت

ّ
 والع��ّي   الث

 120......................................................................................................................د. سناء الراشدي  

 نص ⇔مقار�ة مع�ى : امل�جمية التفس��ية التأليفية .3

 133...................................................الركيك.................................................................... محّند. د. أ 

 إش�الية التقو�م الشمو�� ملعارف املتعلم�ن:  .4

قو�م املدر��ي
ّ
 قراءة �� باراد�غم سوسيولوجيا الت

 156..........................................................................................................................محمد اإلدري��ي 

 مدخل إ�� سوسيولوجيا الفصل ا�حضري  .5

 170.................................................................................................................. زه�� بلمفضل علوي  

 دراسات


	الملخّص
	مقدمة:
	مخاطر العلم البيولوجي
	.1التّحكّم في التّناسل.
	أ. الإخصـاب الاصطنـاعي.
	ب. التّلقيح في الأنبوب ونقل الأجنة.
	ت. الأم الظئـــر
	ث. كراء الرّحم

	2- التحكم في المجال الوراثيّ.
	أ- تقنيات الحفظ والتجميد
	ب. الوراثيـات
	ت. التشخيص المرضي قبل الولادة.

	3. التّحكّم في مجالات الجهاز العصبيّ.
	أ. المعالجة الجينيّـــة.

	4- التّحكّم في الخلايا الجنسية وتغيّر الإرث الوراثي.
	أ. الاستنساخ:
	ب. الاستنساخ التناسلي:

	د. الاستنساخ العلاجي:
	ج. مخاطر تغيير الجنس الانساني

	الفراغ الإيثيقي.
	1. الإيثيقا.
	أ. راهنية الايثيــقــــا.
	ب. التّأسيس لإيثيقا جديدة
	أ. ايثيقيا المسؤولية والبيوثيقا


	خاتمة

