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 اىداء
والمرسمين سيدنا محمد عميو أفضل الى الحبيب المصطفى خاتم األنبياء 

 الصالة والسالم

 الى من أحمل اسمو بكل افتخار

 أبي الغالي رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناتو

 الى من في الوجود بعد اهلل ورسولو عميو الصالة والسالم

الى التي جعمت الجنة تحت أقداميا الى التي أنارت دربي بصمواتيا ودعائيا 
 توفيقي الى زىرة وعبق حياتي الى ضمي الدائمالدائم من أجل نجاحي و 

 الى أمي الغالية 

 حفظيا اهلل 

، سعاد، ابتسام، لمياء، رحمة، وكل ي: سميرةالى كل عائمتي خاصة أخوات
 أوالدىم البراعم الصغار وابتسامة البراءة.

 الى صديقاتي: سارة، صباح، ربيعة وكل صديقاتي في قسم الفمسفة

 الى جميع طالب الفمسفة

 

 ىيام                                                       



 شكر وتقدير
الحمد هلل بو تدوم النعم أحمده وأشكره عمى نعمو عمي، حمدا هلل حمدا كبيرا 
عمى توفيقو لي عمى انجاز ىذا البحث المتواضع، فيا ربي لك الحمد والشكر 

وأسمم عمى رسول اهلل صمى كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانك. وأصمي 
 اهلل عميو وسمم.

 أتقدم بأسمى آيات التقدير والشكر الجزيل:

 لمدكتور كحول سعودي.

الذي تفضل باإلشراف عمى ىذا البحث بكل احترام وتواضع فجزاه اهلل عني كل 
 خير.

 فمو مني كل التقدير واالحترام.

قرين الىتماميم كما أتقدم بالشكر الجزيل الى أعضاء لجنة المناقشة المو 
بمناقشة ىذا البحث ولما سيبذلونو من جيد في دراستيا ومن ثم نقدىا نقدا 

 بناء من أجل تصويبيا واالرتقاء بيا.

وبمغة كميا احترام وتقدير أتقدم بالشكر الجزيل الى كل أساتذة قسم الفمسفة 
 عمى عطائيم الدائم وحرصيم عمى تقديم األفضل دائما.   

ر الوافر الى كل من عممني أو من عمى ولو بحرف أو كممة كما أتقدم بالشك
 طيبة.
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 :مقدمة 

منذذب عةذذقو  وذذتق ت الوذذق   اق مذذ  قطقذذج اذذقن اوذذا   اذذ و  ننأذذ   ت نع ذذ ج  تا ذذ   قةذذ       
 ب شذذذ ق  اوذذذج   ام ةذذذ   م قذذذو لتقذذذج  مقوذذذو مأذذذ  امقذذذ  ماذذذ ن   ا قذذذ    لتاأذذذت تلهتاذذذت 

ته صذذو اذذ  ماذذ ا   ااذذو ت اعقتاتاقذذ    ب  ذذ    ننلمذذ   اق ذذ  منصذذو ع اقجاذذو   تاذذ    ذذ  
علونق ل ذذذذ    ا  ئنذذذ    ا قذذذو   مذذذذو ت ننأذذذ   ه صذذذذو  تنذذذب  مذذذذ   قا  اذذذ    ذذذذتج  اعقتل نتاتاقذذذ 

ن  نذذذب   اذذذ  ل وقذذذم  ا طقذذذج مذذذ    مذذذ   ت ات ذذذتق تلاعقو ل ذذذ   امهل اذذذو  الذذذ  لأذذذق  اذذذ   صذذذج 
 وول ذذذ   ا نقأذذذو  اتج طقذذذو ته صذذذو   ذذذ   امأذذذلتا   انلذذذ ئل  الذذذ مذذذ  ا عشذذذجقو  تباذذذق  نا  ذذذ  

 اق اذذ  تباذذق مذذ  هذذذ    ةذذ ئ     ذذ   طقذذذج مذذ    مذذج ى  امألقصذذذقو  ةذذ او  اذذ  ات ئذذذق 
ننأذذ   تل وقذذم أذذق قلت   اذذ  ج ذذ    هذذجا لا ع ذذ   اعقتل نتاتاقذذ  اذذ  أذذقق   ع اقجاذذو   تاذذ  

ا ذذ   الاعقوذذ    اعقتل نتاتاقذذ   طجنذذ    ت  اذذ   اأذذا    ذذ  مأذذ جن  ت طجنذذ  اذذ  ل ذذتن   ا ذذ ئ  
ا ذ  ن ذ   مذ     ا   تم  ل قطت      ا قذ    ننأذ نقو ت  ذ   امقذ ققج  ااعقققذو عصذاو   مذو 
نقأذذو  اتج طقذذو  ذذق ةذذجتج  مناوقذذو القجقذذل نهذذج اخنأذذ نقو ه صذذو ت    انلذذ ئل  اق مقذذو  ذذت   ا 

 ننأذ ن    قق  ناق    ال    ت التقج  ت م   ال وقح  نصان    اوق الح نا م ل مق   اتاتق 
ا ننأ   م  ه   نذب   صذعح  امذ ق    تاذ  ا لاجقذو مذ   اذ  ل أذق  مأذلوع ت  اوجقذو     

م ت ا طقذج تنذب  مذ   اذح   ةذتج   هذ    اأمت  صعح م ق   تاقو ا لاعقو    اعقتل نتاتاقو  
م   ا قئ    اققنقذو   اا أذاقو   او نتنقذو ت نالم  قذو اللصذقا ا ذب    ع ذ    ت ذعح  اق ذ  مذ  
 ا   ا ا        ااعققو  ننأذ نقو  الذ  لأذق   اعقتل نتاتاقذ   اذ  لتققجنذ   ت  ذ  ةذت  نذب  

  ااجح      نت   مب جلن  " ال قق     ه  قو ا      الاتج  اعقتل نتاتا ".

تم  قت     هلق ج  ا ب   امتةتع   نت ققلعج م   ن   امت ةق   ال  لاج  ذ   اعقت لقوذ       
   ذ   اذج   مذ   نمقلذت  اع ذ  اقذت ع نة او  ا  اق   امتةتع ت امشذ     الذ  قاج  ذ  ت  ذو

ع نةذذذ او  اذذذ  مق ذذذ   اهذذذ ل ت اشذذذققق ا ذذذ  مذذذ  نذذذت   مذذذ   تمذذذ   ا عقذذذج  اذذذ  نذذذب   اقصذذذج  
نهلقذذذ ج نذذذب   امتةذذذتع نذذذت  ا شذذذل  ذذذ   نذذذ  لاعقوذذذ    اعقتل نتاتاقذذذ   الذذذ    أذذذع و  اوتقذذذو 
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 ننأذذ نقو    ه  قذذو  أذذقاج    ذذ   ا ذذ ئ   ا ذذ  ت انلذذ ئل  الذذ  لج ل ذذ    ذذ  امقذذ    صذذقق  
و نتنقذذذو   نمقذذذو  امتةذذذتع ل مذذذ  اذذذ   عذذذج ح  ال ذذذقق     ه  قذذذو  الذذذ  للصذذذقا  ا نالم  قذذذو ت 

 .ل  ا عقتل نتاتاق  م  ه   لاعقو 
  طن    ال ا :ت  قت   ن   ش  اقو ع

تنب   اذذ      ذذذق أذذذللم     هذذذ م مذذذ  ماذذذ ج    اعقتل نتاتاقذذذ  اذذذ   ذذذ  لاتجنذذذ   املأذذذ جع  
للاذذجع  اذذ  مشذذ    احئقذذو   نذذ  منا وذذ  الا قذذق متةذذتع  امذذب ج : امذذ  نذذت ما ذذت   نشذذ  اقو 

لذذذ   أذذذلهق م     ذذذ   ت قذذذل اعقتل نتاتاقذذذ   تمذذذ ن  مج  ذذذ  نشذذذه  ت أذذذلقم   نذذذب   امصذذذا ح  
مأذذذلتا  ا نقأذذذو  اتج طقذذذو تلونق ل ذذذ   تمذذذ ن   عذذذجح  امشذذذ      ه  قذذذو  ان لاذذذو  ذذذ  لونقذذذ   
 ا نقأذذذو  اتج طقذذذو  ت اذذذ      ذذذق لم نذذذ   اعقتل نتاتاقذذذ  مذذذ  ل وقذذذم   ذذذ   ننأذذذ   اذذذ  لاذذذ تح 

  املجلعو     ال وقح  نصان     مقة و  اقو   تم   امش      ه  قو
 و نب   امتةتع تمن  شلت   لمقن       ق  مج ا  من  :تامق اا   
  ن نذذق  " اعقت قلقوذذ    ه  قذذ    ااققذذق  اذذ  مت ا ذذو لاذذ تح    اعقتل نتاتاقذذ " مذذج عتالذذ ن:    

ه اذذق   ت " امم ذذ  ت ال نتاتاقذذ   ا قتقذذو"    ذذتق قتعذذجت: " ا نقأذذو  اتج طقذذو ت  هذذ م" اعوصذذم : 
 ." نألنأ خ ننا و  اصن    ت "اا : ا م  مص

تامق ااو  ش  اقو نب   اع   ع   ق و   لمقن       ذق  منذ نل من ذ    امذن ل  ال  ق ذ  تباذق 
م   ا  ل  ق   نش  اقو  اق مذو  اذ   شذ  اق   احئقذو  ت  لمذقن   ذباق   ذ   امذن ل  الج قعذ  

ما ذذت     ةذذ او  اذذ   امذذن ل  اموذذ ج    لمذذقن    قذذت المققذذح مذذ   اذذ   اتصذذت   اذذ  نلذذ ئل ق قوذذو
 ت أ عو .ق اعقتل نتاتاق   اقت   م    ن    

اصذذذت  ته لمذذذو   وتامن  شذذذو  شذذذ  اقو ع طنذذذ    لمذذذقن    ذذذ  هاذذذو  شذذذلم     ذذذ  موقمذذذو  تط طذذذ
 قذذذ  لةذذذمن   اموقمذذذو  القجقذذذل ع امتةذذذتع ت نمقلذذذت تقت  ذذذ   هلقذذذ ج  اذذذت تةذذذعا  شذذذ  اقو 
   اع ذذ  تمن اذذت تل ققذذق  اهاذذو  امقلمذذق  اذذ   ناذذ ح   اذذ  ا نذذو  عذذج ح  اقت ئذذم  الذذ  ت ا لنذذ 

 تا    هقج  ن قن   م ن  عه لمو لةمن   ن   انل ئل  املتص   اق  .
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قنت  و "  اعقتل نتاتاق  ما تم    نشهل   ت ن  ما نل ذ " عق قذو  ذقمن   ااص    ت : ت ام     
نذذذب   ااصذذذ  علم قذذذق  تقنذذذقجف ةذذذم  نذذذب   ااصذذذ  ط طذذذو  ن صذذذج    ت  هصصذذذن   ا ما ذذذت  

ا عقتل نتاتاقذذذذذذذ    مذذذذذذذ   اطذذذذذذذ ن  لاج نذذذذذذذ  اقذذذذذذذت امج  ذذذذذذذ  نشذذذذذذذه  تلاذذذذذذذتج   ا تذذذذذذذت  ت نصذذذذذذذا   
   مذذذذ   اقنصذذذج  اط اذذذ  ا ذذذ   مهصصذذذ  اماذذذذ ن   اعقتل نتاتاقذذذ  عمج  لق ذذذ   اعق ئقذذذو ت ااققذذذق 

 لاعقو    تهلمن   ااص  عإا عو     الأ ا   اماجتح ا   الم قق.
 ااصذذ   اطذذ ن : ت نت نذذت " ا نقأذذو  اتج طقذذو" تعذذق ن   علم قذذق طذذ   أذذمن    اذذ   جعقذذو  ن صذذج     

ت اذذب  عذذقتج    ذذت  ما ذذت   ا نقأذذو  اتج طقذذو تنشذذهل     مذذ   اقنصذذج  اطذذ ن  أ أذذقو    ت   ذذ   
قةذذ   نصذذجق    ت  لونقذذ    ا نقأذذو  اتج طقذذو ت اطذذ ن   أذذلقم نل    ع نةذذ او  اذذ   اقنصذذج 
 اط اذذذ   اذذذب   مذذذ   نذذذت    نذذذ   امأذذذ ئ   املجلعذذذو  ذذذ  لونقذذذ    ا نقأذذذو  اتج طقذذذو تشذذذم  نذذذب  
 اقنصذذذج طذذذ    ن صذذذج احئقذذذو لمط ذذذ  اذذذ   ااقنذذذت   اعشذذذج    نألنأذذذ خ  تل أذذذق   انأذذذ   

 اج ع  ت  هقج اق م   نت    امش      ه  قو ا  نقأو  اتج طقذو تلونق ل ذ   تشذم  ت اقنصج 
نب   اقنصج مهل ل  امت  ل  اققنقو   اا أاقو ت  ه  قو أت    اماقق   ت  امق جةو ا  نقأذو 

   تا  ن  قو  ااص  ه صو  ت  م  ا   اقت. اتج طقو تلونق ل  
ال وذذقح  نصذذان    مذذ   اق ذذ   اذذ    هذذ م" تعق قذذو نذذب   ااصذذ   اط اذذ : ت امتأذذت  و "      

 ااص    ن  علم قق  ت ذق  قجانذ  عذت ط طذو  ن صذج    ت  تقنوأذ  عذقتج   اذ   نصذجق    ت  
ما ذذت   ال وذذقح  نصذذان     ا تذذت  ت نصذذا     ت اطذذ ن  نعذذب  ل جقهقذذو  نذذت   مذذ   اقنصذذج 

تقنذذقجف ل لذذت  نصذذجق  تا ذذ   نصذذج   اطذذ ن   ذذ   ل ذذ   نذذت    شذذ     ال وذذقح  نصذذان   
 اح ئت   اقنصج   ت   ال وقح  نصان     اق ه      م   اطذ ن  اقنت نذت  ال وذقح  نصذان    

 مذذذذذذ   اقنصذذذذذذج  اط اذذذذذذ  ا ذذذذذذب   ااصذذذذذذ   نت نذذذذذذت  ال وذذذذذذقح  نصذذذذذذان    عذذذذذذق   الهققذذذذذذق  اهذذذذذذ جا   
ققنقذو تا أذاقو ت امق جةو  تقنقجف ةم  نب   اقنصج مت  ل ماقق  تمق جةو ات مذ  مت  ذل 

ت  نتنقو ت الم  قو  تهلمن  نب   ااصذ  عه صذو لشذلم    ذ   نذ    طذ ج  الذ  ه ا ذ   ال وذقح 
  نصان   .
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تاذذ    هقذذج هلمنذذ  ع طنذذ  عه لمذذو لاج نذذ  اق ذذ  ااذذجح  نذذ   انلذذ ئل  املتصذذ   اق ذذ  ال ق ذذ    ئمذذو 
  امج ا .                 

ت ا لنذذذ  عقذذذى  اصذذذقتع    الذذذ  عذذذبان  مذذذ  اذذذ  تأذذذقن  ا لت ذذذو   ق ذذذ  من ذذذ  ةذذذقم  ت ذذذق       
و منذذ   اع ذذ   ذذ   ات ذذ   امقاذذ  نناذذ ح نذذب   اع ذذ  اذذ   اصذذتج   اق مقذذو  اما تعذذو   ب لا ذذ

  امج ا    أ أقو  اة     لجامو  اعقى من  .
نتاتاقذ   قذح  ت أذق  تقم    اوت     م  قلام   قت  اامقذ  مذ    مذ   تعذ  طق  نذت    ا عقتل  

ت ا  ذذذ  مأذذذلوع قو اذذذ   قذذذ    ننأذذذ    قذذذج    مذذذ  قاذذذو  ننلعذذذ    اقذذذت ت ا ذذذبج منذذذت نذذذت  أذذذلو   
 . اعقتل نتاتاق  ا  ا نع    اأ ع 
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 الفصل األول:                              
 البيوتكنولوجيا مفهومها، نشأتها وأهم مجاالتها

 أوال: مفهوم البيوتكنولوجيا.                           
 لغة. – 1                                 

 اصطالحا.– 2                                

 ثانيا: نشأة وتطور البيوتكنولوجيا.                             
 المرحمة األولى)البدائية(. – 1                                

 المرحمة الثانية)الحديثة(.– 2                                

 ثا: مجاالت البيوتكنولوجيا.ثال                        
 التكنولوجيا الحيوية الصفراء. –1                               

 التكنولوجيا الحيوية الخضراء. –2                               

 التكنولوجيا الحيوية الزرقاء.–3                               

 جيا الحيوية البيضاء.التكنولو -4                               

 التكنولوجيا الحيوية الحمراء.–5                               
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نهاييية النيير   باهتمييام متزايييد ميي  حضييم مصييطمب البيوتكنولوجيييا كو التكنولوجيييا الحيوييية      
التطيورال الكبيير  العشري ، ألني  مصيطمب مي  كهيم المصيطمحال العمميية والي ظ واكي  ظهيور  

كييي  اطييتطالل البيوتكنولوجيييا ك   فييم مجيياب البيولوجيييا، وبيياألخن الميييدا  البيييوطبم والفعاليية
تنييتح حمييوا فعاليية لمختمييل المشيياكب التييم كييا  يعييانم منهييا اانطييا  خاصيية مييا كييا  متعمنييا 

مفهيوم البيوتكنولوجييا واطي  ومتعيدد مي  حييال اليداال المغويية وم  هي ا ا   بالجان  الطبم،
اا ك  الطؤاب يبنى دائما قيد الطرح مياهم ها تص  فم مضمو  واحد، كو ااصطالحية ولكن

      ؟ وفيما تتمثب مجااتها؟وتطورها نشأتهامراحب كهم ؟ وماهم ما مفهومها والبيوتكنولوجيا؟ 
 :Biotechnologie تكنولوجياالبيو مفهوم -1

 في المغة: -أ     

 «bios»اليونيانم المصدر  وهم «bio» بيو :صطمب البيوتكنولوجيا الى لفظي يننطم م      
وهييم كيضييا كمميية ميي  المصييدر  «technologie»وتكنولوجيييا  ،1"الحيييا " نييم هيي   الكممييةوتع

الييي ظ  «techné»الكممييية بيييدورها تننطيييم اليييى لفظيييي : األوبوهييي    «technologia»اليونيييانم
 2ويعنم العمم والدراطة. «logie»، والثانم يعنم الف  والحرفة

ية التم تطعى الى تمك األطالي  والتطبينال العمم التكنولوجيا يعنم فم مجمم فمصطمب      
 تحنيييه هييدل لممييم فييم مختمييل مجيياال الحيييا  كصيينالة األدوييية فييم المجيياب الصيييدانم،

والتكنولوجيييا كيضييا  صيينالة األدوال االكترونييية فييم المجيياب العممييم، وليرهييا ميي  المجيياال.
  3والتننيال، والمعارل العممية واألفكار والوطائب التم لة م  اآلال والمعدالهم مجمو 

                                                            
1-René scriban: biotechnologie , 5eme édition, 11rue Lavoisier,  paris, p17. 
2- Ibid: p17. 

، 2، منشوورات عويودات، بيوروت، لبنوان، ط1أندري الالند: موسوعة الالند الفمسفية، ترجمة، خميل أحمد خميل، مجمد - 3
 .1429ص ،2001
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يعتمدها اانطا  لتحنيه حاجات  فيم بيئية اجتماليية، كظ ك  التكنولوجييا ا تنتصير فنيط لميى 
اآلال والمعييدال التييم يطييتعممها اانطييا  وانمييا تشييير الييى المعييارل واألفكييار التييم تمكيي  ميي  

بمعييزب  الوقييل هييم انتيياا اجتمييالم فهييم ا توجييد طييتخدام هيي   اآلال والمعييدال، وفييم نفييسا
ليي  محيطهيييا، فالتكنولوجييييا هيييم دراطيية الطيييره التننيييية مييي  حيييال لموميتهيييا، ولالقتهيييا بنميييو 

  .1الحضار 
لمتكنولوجيا الحديثة كنها وضيعل النيوا اسنطيانية فيوه كيب شيمء  2يشير هانس يوناسكما    

معرول، بب فوه كشياء لم تخطر لميى كحالمنيا مي  قبيب، انهيا قيو  فيوه العياد ، وفيوه الحييا  
وينظر الى التكنولوجيا لمى كنها كرقى تجمييال العنالنيية،  لمى األرض، وفوه اانطا  نفط .

العاقب، ولمى الرلم مي   ليك يمكي  ك  تتطيم التكنولوجييا حيال كنها تجطد دقة الفعب اسنطانم 
ولموميا ا  التكنولوجييا هيم  ليك  .3بالاللنالنية لندما تكو  خاضعة اطتخدام ليير لنالنيم

التيييم تطييعى فيييم األخييير اليييى احييراز التنيييدم اارتبيياط الوثييييه اليي ظ يجمييي  بييي  العميييم والتننييية، 
كييا  لهييا تييأثير مباشيير بالجانيي  الحيييوظ فييم  العممييم والتننييم فييم جمييي  مجيياال الحيييا ، وا 

                                                            
 .1429ص لفمسفية،أندري الالند: موسوعة الالند ا - 1

 10/04/1903(، فيمسوو  ألمواني، ولود فوي مونشونج دباخ يووم 1903-1993) Hans Jonasهوانس يونواس/ -2
في جامعات ( درس يوناس ال هوت والفمسفة واآلداب 1928-1921ألب يهودي، كان طالبا في العموم اإلنسانية ومن )

فووي  Mc Gillذهووب الوود كنوودا وعموول كزميوول فووي جامعووة مووا  جيوول  1949بألمانيووا، وفووي سوونة  فرايبوورج، بوورلين وموواربرج
بأتوواوا، وموون أهووم م:لفاتوو : كتابوو  عوون  Carletonعموول كزميوول فووي جامعووة كووارلتون ( 1954-1950مووونت ، وموون )

كتواب ظواهرة  ،Gnostic Religion: The Message of Alien God الديانوة الغنوصوية: رسوالة االلو  المغتورب
، كتواب The Phenomenon of life: Toward a Philosophical Biology  الحيواة: تجواب بيولوجيوا فمسوفية 

 Mortality and Morality : a Search of Good after الخيور بعود األوشويفتز  بحثوا عون الفنوا  واألخو  :
Auschwitz ، كتوواب مبوودأ المسوو:ولية: بحثووا عوون أخوو   م قمووة لعصوور الت نيووة  The Imperative of 

Responsibility : In Search of an Ethics for the Technological Age كموا نشور م واالت عون ،
جواقزة بريموو وبونفس الكتواب نوال  ،1987التكنولوجيا والطب واألخ  ، نال جاقزة الس م عن كتاب  مبدأ المس:ولية سنة 

  في منزل  ال ريب من نيويور . 1993فبراير 5، توفي في 1993نونيو اإليطالية سنة 
لمث افوة، المجموس األعمود -هوانس يونواس نموذجوا–نسويم: الفمسوفة وايوايا البيقوة أخو   المسو:ولية  خيري وجدي -   

    .21، ص 2009، 1ال اهرة، ط
 .114ص المرجع نفس :  - 3
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 «bio»جييييييييا المكيييييييونتي  لمصيييييييطمب البيوتكنولو  المنطعيييييييي اليييييييراه . كميييييييا تفصييييييييب لصيييييييرنا 
الكييائ  الحييم فييم الممارطيية  ليصييبب معنييا : التننييية كو العمييم اليي ظ يييدرس «technologie» و

 .»1 الحمالتطبينال لمى الماد  الحية كو هم التدخب اليدوظ لمى الجطم »العممية، كو هم 
 االصط ح: في-ب

البيوتكنولوجيييييا كو التكنولوجيييييا الحيوييييية هييييم النييييدر  لمييييى اطييييتخدام المعييييارل المختمفيييية      
والمتعمنة بالكائنال الحية، وااطتفاد  بكب المهارال واابتكارال فم كافة المجاال، ودراطيتها 

ولمتعيديب  لمى الكائنال الحية كو مشتناتها لالطيتحداالجيدا لمى كطس لممية بهدل تطبينها 
الكائ  الحم لما يخدم هي ا الكيائ  الحيم ويخيدم البيئية وبخاصية اانطيا  وكمميا ازداد  م  كداء

 .2اطتيعا  الشعو  لمتكنولوجيا الحيوية كمميا ازداد وتحطي  مطيتواها ااجتميالم وااقتصيادظ
والجزيئيال البيولوجيية  فالتكنولوجيا الحيوية هم تمك التننية التم تتاللي  وتيتحكم فيم الجينيال

التم لمى كائنال معدلة وراثيا وه ا م  خالب التطبينال داخب الكائنال الحية بغية الحصوب 
تنيييوم بهيييا، فالتكنولوجييييا الحيويييية تطيييتخدم تطبينيييال صييينالية مييي  كجيييب زيييياد  اسنتييياا النبييياتم 

اال كخيرا، والحيوانم بغيية تحطيي  الغي اء وكي لك تطبينهيا فيم مجياب الصييدلة، الطي ، ومجي
ئنييال الحييية كو وجييية تطييتخدم اليينظم البيولوجييية كو الكاوالبيوتكنولوجيييا هييم كييية تطبينييال تكنول

 .3المنتجال كو العمميال م  كجب اطتخدامال معينة مشتناتها، لصن  كو تغيير

تمك التننييال الموروثية، تننييال تحوييب المنتجيال الزراليية ا بالمعنى الواط  والبيوتكنولوجي    
 كو تيدرس كميا تراليم ، باالتماد لمى النشياطال الجرثوميية )صينالة النبيي  والجعية والجبنية(

                                                            
1   - G.Hottois et J.N.Missa: Nouvelle encyclopédie de bioéthique, De Boeck Université,   
1re édition, Bruxelles, 2002, p 145. 

 .6صفا  أحمد شاهين: جوالت في عالم البيوتكنولوجيا، دار الت وى لمنشر والتوزيع، د.م، د.ت، ص  - 2
بالمصطمحات الرقيسية المتعم ة بالممكية الفكرية والموارد الوراثية والمعار  الت ميدية وأشكال التعبير الث افي  مسرد - 3

المعنيووة بالممكيووة والموووارد الوراثيووة والمعووار  الت ميديووة والفولكمووور اعووداد األمانووة، المجنووة الحكوميووة الدوليووة الت ميوودي: 
 .9، ص13/06/2012-09جني ، ، 22(، الدورةWiPOالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية )



 

 

13 

وهييييم اختصييييار  DNA) الحمييييض الريبييييم منييييزوع األكطييييجي ()البيوتكنولوجيييييا تننيييييال الييييدنا 
الجديد ، والبيولوجيا الجزيئية والتطبينال التكنولوجية المختمفة  (Deux yoribo,nuclear –acidلجممة

، 1(، واطتنطييييياب النباتيييييال والحيوانيييييالDNAعالجييييية الجينيييييال وننمهيييييا، وتنمييييييط اليييييدنا)مثيييييب م
لميهيا  كو يحتيوظوالبيوتكنولوجيا هم ااخترالال التم تتعمه بمنيتح يتكيو  مي  ميواد بيولوجيية 

ميييا يمكييي  تعرييييل ك تعيييالح كو تطيييتخدم، كو تتعميييه بعمميييية تنيييتح مييي  خاللهيييا مييياد  بيولوجيييية كو
الحيوية لمى كنها تطبيه العموم والتكنولوجيا لمى الكائنال الحية  التكنولوجياالبيوتكنولوجيا كو 

لتغيير المواد الحية ولير الحية بغية انتاا معيارل جدييد  ولمى كجزائها ومنتجاتها ونما جها، 
 .2وطم  وخدمال

واألنظمة كما نجد التعريل العممم البريطانم لمبيوتكنولوجيا بأنها تمك التطبينال الحيوية      
 ومراحب اسنتاا التصنيعية، كما التعريل اليابانم يعرفها بأنهيا تننيية تطيتخدم الظيواهر الحيويية
نتيياا منتجييال حيوييية مفيييد ، والتعريييل األمريكييم لمبيوتكنولوجيييا يعرفهييا بأنهييا اطييتخدام  لنطييو وات

مفيييد ، كيي لك نجييد المكونييال الحيوييية أللييراض مثييب الكائنييال الحييية الدقينيية كو  ءميينظم ليحيييا
 التعرييييل األوروبيييم لمتكنولوجييييا الحيويييية بأنهيييا ااطيييتخدام المتيييداخب لعميييوم الكيميييياء الحيويييية
واألحييييياء الدقينيييية والهندطيييية لموصييييوب الييييى تطبينييييال صيييينالية ميييي  األحييييياء الدقينيييية وزراليييية 

الب كمييا يشييير مصييطمب البيوتكنولوجيييا الييى كييب تننييية تهييدل الييى اطييتغ .3األنطييجة كو كجزائهييا
وتوظيييل البنيييال الدقينيية المجهرييية كالخاليييا الحيوانييية كو النباتييية، وكييب مكوناتهييا كاألنزيمييال 

 4هي ا المجياب كانيل مي  بحيوال العيالمم  كجب انتاا ما هيو كنفي  لسنطيا ، والعميب الجياد فيم 
                                                            

، 1كمود دوبرو: الممكن والتكنولوجيا الحيوية، ترجمة، ميشال يوس ، مركز دراسات الوحدة العربية لمتوزيع، ط - 1
  .221، ص 2007بيروت، لبنان، 

الت ميدية وأشكال التعبير الث افي مسرد بالمصطمحات الرقيسية المتعم ة بالممكية الفكرية والموارد الوراثية والمعار   - 2
 .10الت ميدي: ص 

 .8د. عمي إبراهيم عمي عبيدة، د. أحمد عبد الفتاح محمود: أساسيات الت نية الحيوية، جامعة اإلسكندرية، ص  - 3
ي، العمري حربوش: الت نيات الطبية وايمتها األخ اية في فمسفة فرانسوا داغوني، رسالة ماجستير، جامعة منتور  - 4

 .148، ص 2008اسنطينة، 
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- 2باطييتور" س" لييوي Microbiologie 1اليي ظ كطييس لمييم الجييراثيم كو لمييم األحييياء المجهرييية
يضي  تعريفيا لمبيوتكنولوجييا وك لك نجيد الفيمطيول األلميانم هيانس يونياس ،  -1822/1895

كو التكنولوجيييا الحيوييية بأنهييا لبييار  ليي  تطبينييال تكنولوجييية تطييتخدم لمييى الكييائ  الحييم ميي  
كجييب تحنيييه كهييدال ولايييال معينيية، وهييم مجموليية ميي  التننيييال التكنولوجييية المعاصيير  هيي   

الكيييائ  الحيييم، كظ هيييم ب بالتيييدخب وبالتعيييديب والتغييييير واليييتحكم فيييم جطيييم األخيييير  التيييم تطيييم
 .3التدخب فم جوهر األشياء

 نشأة وتطور البيوتكنولوجيا:-2   

العموم الضاربة فيم جي ور التياريو وكميا  البيوتكنولوجيا كو التكنولوجيا الحيوية تعتبر م       
 الممارطيية حديثيية المنشييأ، فميي  حيييال الممارطيية لهييا تيياريو طويييب لكيي  كنهييا قديمييةيمكيي  النييوب 

حييييييديال المنشييييييأ، ا  يمكيييييي  اطييييييتعراض تيييييياريو  biotechnologieمصييييييطمب البيوتكنولوجيييييييا 
البيوتكنولوجيييا ميي  خييالب مييرحمتي  األولييى والثانييية، فيياألولى هييم المرحميية البدائييية كو النديميية 

 .لثانية فهم المرحمة الحديثةوكما ا

 : )البداقية( دالمرحمة األول-أ 

 

                                                            
 .148ص  مسفة فرانسوا داغوني،العمري حربوش: الت نيات الطبية وايمتها األخ اية في ف - 1
فرنسي ويعد من أهم م:سسي عموم  عالم كيمياقي وبيولوجي :1822 -1895( Louis Pasteur)باستور لويس  - 2

بحيوث اكتشو  النموو الناشوب لمبكتيريوا بحيوث أظهور Microbiologie. المجهرية األحيا  عمم م:سسيو  الداي ة األحيا 
الوود التولوود الووذاتي، وانمووا الوود النشووو  الحيوووي خووارج الجسووم وكووذل  تمكوون موون  تخموور المغووذيات ال يعووود أن سووبب عمميووة

مون يثوة الكش  عن األعراض والوااية منها بحيث ساهمت اكتشافات  الطبيوة بتخفويض معودل وفيوات الحمود والجمورة الخب
 ممووا سووم  لوو  بصووناعة الكثيوور موونكمووا دعمووت تجاربوو  نظريتوو  الميووادة لوودا  الكمووب المصوول الميوواد لوو ، خوو ل اعووداد 
  المياد لمكمب. الم احاتاألمصال و 

      -http:/ar.Wikipedia.org/wiki. 2017/04/17 - 19:03 
  .119ص  ،-يوناس نموذجاهانس -وليةوجدي خيري نسيم: الفمسفة وايايا البيقة أخ   المس:  -3
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يخين فيميا  تعود البيوتكنولوجيا م  حيال الممارطية اليى العميم النيديم دو  العميم بمبادئهيا     
وهي   والباببييي   لنيد الطيومريي فبرزل تطبينيال التكنولوجييا الحيويية التنميديية  التخمر والوراثة

مني  ميائتم طينة  مخمر  مثيب الجعيةالمجمولال م  الناس اطتخدمل الخمير  لعمب مشروبال 
تننياتييي  فيييم التخمييير فاطيييتعممل فيييم صييينالة النبيييي  والجيييب ، وكييي لك  فاطيييتخدملقبيييب المييييالد 

كييانوا ينومييو  بصيينالة الخبييز المخميير منيي  كربعيية مال طيينة قبييب الميييالد المصييريو  النييدماء 
لمى في  التخمير ، فأطمه 1لم الشره األدنى من  مال الطني كما ك  الخمر معرول لند كها

لمييى ييييد ارنطيييل  "وهييو لميييم التخميير كو فييي  تخميير الميييواد" Zymotechnieاطييم "زيميييوتكنم" 
وميييييا يييييي كر  تييييياريو ، 2كتابيييييا تحيييييل لنيييييوا  مبييييياد  التخمييييير 1697طيييييتاب الييييي ظ نشييييير طييييينة 

البيوتكنولوجيا ل  كشل الدور الفعياب لمكائنيال الدقينية فيم لمميية التخمير وكي لك اليتعف  فيم 
م لمى ييد العيالم الفرنطيم ليويس باطيتور و ليك مي  خيالب 1876الى 1857  م  الفتر  الممتد

تعفنل بعد تعرضها لمهواء وهنا اكتشيل ك  هنياك التجربة التم قام بها لمى قطعة المحم التم 
م انتيياا اايثييانوب والباتييانوب وااطيييتو  19، كمييا شييهد النيير 3بكتيريييا تتطييب  فييم هيي ا الييتعف 

وم  هنيا كصيبب لميم التخمير اختصيان خيرا اليى الوجيود لي  خمر التمادا لمى لمميال الت
   . 4المختصة فم الصنالال الخمرية فهو لبار  ل  دمح بي  العمم والممارطةطريه المعاهد 

فالبيوتكنولوجيييا البدائييية ا ا ارتكييزل لمييى لمميييال التخميير ولمييى صيينالة الطييماد اليي ظ      
المييواد العضييوية لمكائنييال الحييية والتهجييي  التنميييدظ يزيييد ميي  خصييوبة التربيية ميي  خييالب تحمييب 

وصيينالة األل ييية فاطييتعممل فييم انتيياا النبييي ، الجييب  والخبييز وليرهييا ميي  ااطييتعماال، لهيي ا 
  لظهور المرحمة الثانية. فه   المرحمة هم ركيز 

                                                            
   .14-13، ص ص2008، 1البيوتكنولوجي، دار الفكر العربي، ال اهرة، مصر، طمنير عمي الجنزوري:  - 1
 .221كمود دوبرو: الممكن والتكنولوجيا الحيوية، ص  - 2
 .14منير عمي الجنزوري: البيوتكنولوجي، ص  - 3
 .222ص كمود دوبرو: الممكن والتكنولوجيا الحيوية،  - 4
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              المرحمة الثانية)الحديثة(:-ب

الييى "روبييرل بيييد" اليي ظ كييا  لييامال فييم  Biotechnologieتنطيي  لفظيية البيوتكنولوجيييا      
فم مجياب  1917بالمممكة المتحد  حيال كا  كوب م  اطتعممها فم طنة متحل العموم بمند  

مهنييدس -Karl erekyم اطييتعممها "كييارب ايريكييم" 1919، كمييا فييم لييام 1التخميير الصيينالم
لمييى نحييو كوطيي  بمعنييى خطييوط العمييب المؤدييية الييى منتجييال، ابتييداء ميي  -زرالييم فييم المجيير

فظهر مصطمب التكنولوجيا الحيوية فم الواييال المتحيد  المواد األولية بمطالد  كائنال حية، 
 م وفنا لتنرير صال  كب م  فرنطوا1978م ولم يدخب المغة الفرنطية اا فم طنة 1917لام 

حيوب موضيوع خصين لعميو الحييا  والمجتمي  وفنيا لطمي   نطوا جاكو  وبييير روييي لرو وفر 
رئيييس الجمهورييية فيياليرظ جيطييكار ديطييتا  حيييال اطييتخدم المصييطمب فييم رطييالة وجههييا لرجيياب 

م 1917لمتكنولوجيييا الحيوييية فييم شيييكالو و لييك طيينة مكتيي   بالعمييم هييؤاء، كمييا وتأطييس كو 
مييانم واليي ظ كطييس كمييية لمييوم التخميير فييم المدينيية لمييى يييد اميييب جييو  طيييبب الكيميييائم األل

نفطييها، فكانييل بيي لك التكنولوجيييا الحيوييية قييد حمييل محييب لمييوم التخمييير مزيميية بيي لك الداليية 
وكانييييل صيييينالة الدباليييية كوب تطبيييييه ومييييدخب  شييييديد  الكحولييييية ليييي لك المصييييطمب األخييييير،

حياوب حياييم واييزم  وهييو  م فيم ايطالييا، وفيم بداييية النير  العشيري 1921لمبيوتكنولوجييا ليام 
، كمييا قييام باتريييك ليييدز بتوطييي  حنييب 2كيميييائم روطييم تأطيييس صيينالة لصييرية فييم فمطييطي 

م 1933، وفييم لييام التكنولوجيييا الحيوييية ليشييمب الطيي ، الصييحة العاميية ولمييم تحطييي  النطييب
 وكا  ه ا-" منالة تحل لنوا  التكنولوجيا الحيوية Natureظهرل فم المجمة العممية ناتشر"

                                                            
 .15منير عمي الجنزوري: البيوتكنولوجي، ص - 1
 .220،223 ص كمود دوبرو: الممكن والتكنولوجيا الحيوية، ص - 2
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وهيي   األخييير  كانييل تطييعى الييى البحييال ليي  تننييية  -كوب ظهييور لممصييطمب بالمغيية اسنجميزييية
  1كت  م1936جديد  مطالد  لمى التطور ااقتصادظ وتحنيه المناف  لمبشر، كما فم طنة 

جولييييا  هكطيييمم قيييائال ك  التكنولوجييييا الحيويييية طتصيييبب مطيييتنبال ككثييير كهميييية مييي  الهندطييية 
كقير  اليى العيالم الكيميائية، وه ا أل  التكنولوجييا الحيويية ككثير ارتباطيا و  الميكانيكية والهندطة
حيييم، وبعيييد الحييير  العالميييية الثانيييية فرضيييل فكييير  تشيييجي  التننييييال  ال العضيييوظ لمكيييائ  ال

األطاس البيولوجم والمكرطة لتحطي  حيا  البشر م  خالب تنديمها حموا ليزميال ولممشياكب 
 .2التم تتعرض لها البشرية

وه   المجاال التم ظهرل نتيجة تطور البيوتكنولوجيا، كانل قفز  نولية فيم طيبعينيال      
النر  الماضم ألنها ترتكز لمى حيا  الكائ  الحم، فهم تطعى الى ابتكار تننييال وتطبينيال 
م  شأنها ك  تغير حيا  اانطا ، وه ا ل  التاريو الطويب ال ظ يمثب مراحب تطور مصطمب 

 البيوتكنولوجيا، ا  تطور لبر مراحب وكا  لكب مرحمة ميزتها الخاصة بها ل  األخرا.

لهييا فكييا  فييم بييدايال النيير  العشييري ، ليميييز كمييا ميي  ناحييية الممارطيية والظهييور الفعمييم      
مجمييييوع تطبينييييال الممارطيييية فييييم ميييييدا  البيولوجيييييا، لكنيييي  لييييم يفييييرض وجييييود  اا فييييم فتيييير  

انطالقيا مي  مجمولية ككيب، كظ البيوتكنولوجييال ليعنيم التنيوع لماضم الطبعينيال م  النر  ا
فييم التننيييال المطبنيية لمييى النبييال، الحيييوا  واانطييا ، فهييم ظهييرل وفنييا لالكتشييافال الكبييرا 
فم لمم الحيا  مثب تحديد المورثيال لميى مطيتوا الجيي  وكي ا الكشيل لي  اآللييال األطاطيية 

ود الييى نظرييية التطييور بحيييال بييدك الظهييور التييدريجم لمفهييوم لمعبييار  الجينييية، فجيي ور  اآللييية تعيي
، بمعنيى ك  التكنولوجييا الحيويية ظهيرل نتيجية 1"منيدب"مي   3الجي  م  اكتشال قواني  الوراثية

                                                            
 .236،225المرجع نفس : ص ص  - 1
 .236،225 ص صكمود دوبرو: الممكن والتكنولوجيا الحيوية،  - 2

3- G.Hottois et J.N.Missa: Nouvelle encyclopédie de bioéthique, p 145. 
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لنظريييية التطيييور التيييم كطيييفرل لييي  تطيييور النيييواني  الوراثيييية التيييم جييياء بهيييا "منيييدب"، خاصييية 
فهييوم الحييديال لممييوروال ظهيير لنييد اكتشييال التالليي  الجينييم بالمورثييال، لمييى التبييار ك  الم

ADN  ال ظ هو لبار  ل  الماد  الوراثية الموجود  فم خاليا جمي  الكائنال الحية وهم التيم
 .2تجعب كب انطا  مختمل ل  اآلخر

اتطعل دائر  الممارطة البيوتكنولوجية فيم النير  العشيري  ليتمس مختميل مجياال الحييا       
و ليييك خاصييية بعيييد اكتشيييال الهندطييية الوراثيييية، فظهيييرل بييي لك ليييد  بالنطيييبة لمكائنيييال الحيييية 

تطبينييال لهييا فييم مختمييل المجيياال ولكيي  لمييى وجيي  الخصييون المجيياب الطبييم، فهييم تعييد 
مرحمييية حاطيييمة فيييم تييياريو اسنجيييازال العمميييية لميييا لهيييا مييي  تيييأثير كبيييير لميييى الكائنيييال الحيييية 

 واانطا  بصفة خاصة.

 مجاالت البيوتكنولوجيا:-3

بعدد كبير م  التننييال ا  كصيبحل تطيمى بالتننييال الحيويية ترتبط التكنولوجيا الحيوية       
بدا م  التننية الحيوية وه   التننيال تتداخب م  بعضها البعض فم مختمل المجياال وهي ا 

ا  تعتميد لميى كثيير  م  كجب تحنيه نتائح م  خالب ه ا التطبييه، فهيم لميم متعيدد الجواني 
، لمم التغ يية، م  العموم كالبيولوجيا الجزيئية، الكيمياء الحيوية، لمم الوراثة، لمم الفيزيولوجيا

 الط ، والهندطة الوراثية...الو.

 ومجاال البيوتكنولوجيا يمك  تصنيفها وتمثيمها بخمطة كلوا  كما يمم:

  les Biotechnologie Jaunesالتكنولوجيا الحيوية الصفرا : -أ
                                                                                                                                                                                                 

(: أبو عمم الوراثة، عالم نبات وراهب نمساوي أجرى الكثير من التجارب 1884-1822غريغور يوهان مندل) - 1
واكتش  ال وانين األساسية لموراثة، أدت تجارب  في تكاثر نبات البازال  الد تطور عمم الوراثة، وكانت تجارب  هي 

 ا في عالمنا اليوم. األساس لعمم الوراثة الذي يشهد ت دم
                -http:/ar.Wikipedia.org/wiki. 2017/04/17 - 19:16 

 .154، ص 2008سوار عبد الطي  عويية: موسوعة عمم األحيا ، دار حجمة ناشرون وموزعون، عمان،  - 2
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بجمييييي  التطبينييييال  التكنولوجيييييا الحيوييييية البيئييييية التكنولوجيييييا الحيوييييية الصييييفراء كوتييييرتبط     
، وهي ا ييتم مي  خيالب المتعمنة بحمايية البيئية ومعالجية النفاييال العضيوية لميتخمن مي  التميوال

 المعالجة والتحميب البيولوجم باطتخدام العمميال الحيوية ل  طريه الكائنال الحية الدقينة 

ويعتبيير التحميييب وهيي ا ميي  كجييب تطييري  الييتخمن ميي  التمييوال كتطيير  الغيياز المضيير بالبيئيية، 
بانطييكا  اليينفط يييتم تحميميي  الييى مييواد  البيولييوجم طرينيية صييدينة لمبيئيية، فعنييدما يتعمييه األميير

لضوية لير ضار  مثب الماء وثانم ككطيد الكربو  وه ا يتم ل  طريه البكتيريا التم تحتوظ 
لميييى انزيميييال قيييادر  لميييى تحمييييب الهييييدروكربونال المعنيييد  الموجيييود  فيييم الييينفط حييييال تنيييوم 

الوراثيية فيم التحمييب الحييوظ  باطتخدام المواد الكربونيية المعنيد ، وكميا يمكي  اطيتخدام الهندطية
لمبكتيريا أل  بها جينال مطؤولة ل  لممية التحميب بواططة الهندطة الوراثية يتم انتاا بكتيريا 

يمكي  تمخيين خطيوال هي ا اسنتياا كميا و  ،1معدلة وراثيا ككثر فالمية لمى تحميب النفط الخام
 يمم:

ثيييم  المطيييؤولة لييي  التحمييييب البيوليييوجم،بدايييية تحيييدد وتعيييزب الجينيييال المشيييفر  لينزيميييال      
اطتنطاب ه ا الجي  فم ناقالل تطمى البالزميد، بعد  ليك تننيب البالزمييد اليى بكتيرييا جدييد ، 

ط الخيييام فيييم المواقييي  وفيييم األخيييير اختبيييار ميييدا قيييدر  هييي   البكتيرييييا الجدييييد  لميييى تحميييب الييينف
 .2المموثة

فيم هي ا والمفييد بهيا، ئة م  المموثال العالنة الحيوية تطتخدم فم تمخين البيفالتكنولوجيا     
ور  والمطييتخدمة لهيي ا الغييرض تنييوم بييدورها دو  لنيياء ييي كر كو تكمفيية األميير ك  الكائنييال المحيي

 اضافية وم  انجازاتها فم ه ا المجاب كظ مجاب التكنولوجيا الحيوية الصفراء ن كر:

                                                            
-2أحمد خميل: كي  تساعد التكنولوجيا الحيوية عمد تنظي  البيقة، جامعة المم  فهد لمبترول والمعادن، ص ص  - 1
3   .http://www.plssoms.mit.edu/sites/default/.../biotech-transcript-arabic. 

2017/04/17. 21:50.                                    
 .24د. عمي إبراهيم عمي عبيدة، د. أحمد عبد الفتاح محمود: أساسيات الت نية الحيوية، ص  - 2

http://www.plssoms.mit.edu/sites/default/.../biotech-transcript-arabic
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 تخدامها فم رظ األشجار والبطتنة.اطتخدام البكتيريا المحممة لميا  المجارظ ثم الاد  اط 
 1لبروتينال تغمل المواد الضار  لمبيئةانتاا بكتيريا ا. 
  انتيياا بكتيريييا تنيياوم تمييوال البحيير بييالبتروب المتطيير  فتنييوم هيي   البكتيريييا بتفتيييل والتهييام

 جزيئال البتروب.
  بكتيرييييا يوتروفييياس فيييم النبيييال فتنيييتح بالطيييتيك حييييوظ يشيييبانتييياا بيييوليمرال لييي  طرييييه  

البالطتيك العادظ وال ظ يطهب تحمم  وهو بديب ومم  بيئيا اكتشف  دولالس دينيس حيال وجيد 
البالطيتيكية، ثيم جياء اليدكتور كيريس PHB مياد بكتيرييا اليوتروفياس ك  لهيا النيدر  لميى انتياا 

الييى الشييريط الييوراثم لمخييردب  PHBوقييام بننييب جينييال -لييالم نبييال بجامعيية ميتشييجا -طييومر
وهيي ا يمثييب خطييو  هاميية فييم صيينالة البييوليمرال حيييال كمكيي  لتمييك النباتييال ميي  انتيياا ميياد  

PHB 2البالطتيكية. 
 Les Biotechnologie Vertesالتكنولوجيا الحيوية الخيرا : -ب
األل ييية يييتم اطييتخدام النباتييال والخاليييا سنتيياا  وفييم مجيياب التكنولوجيييا الحيوييية الخضييراء   

والطاقيية الحيوييية وهييم تعتمييد لمييى البيولوجيييا الجزيئييية ميي  كجييب تحطييي  األنييواع النباتييية  ال 
د  و ليييك لييي  طرييييه التعيييديب اليييوراثم، األهميييية الغ ائيييية وااقتصيييادية وتصيييني  منتجيييال جديييي

 وهناك الكثير م  األمثمة ل  النباتال المعدلة وراثيا ون كر منها:
 واألطيييالي  الزراليييية الحديثييية وجعمهيييا ككثييير تحميييال  ليتناطييي  التعيييديب فيييم صيييفال النبيييال

 لمظرول البيئية الصعبة كالمموحة والجفال.
 .ازالة بعض الصفال لير المرلو  فيها م  بعض المحاصيب 
  3جعب المحاصيب ككثر مناومة لمبيدال األلشا. 

                                                            
 .25نفس : ص  عالمرج - 1
 .35 د. عمي إبراهيم عمي عبيدة، د. أحمد عبد الفتاح محمود: أساسيات الت نية الحيوية، ص - 2

3- Encyclopédie universalise, Les Biotechnologies, p198. www.genople.fr/.../PDF/ 
biotechnologie- encyclopédie.      2017/03/08.22:26. 
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 ،وهييو ميي   صيينالة األدوييية ميي  النباتييال ونيي كر هنييا انتيياا لنيياح داء الكميي  ميي  الطميياطم
 1ولهي ا اتجهيل المناحال مرتفعة الثم ، ويحتاا الى لناية طبيية وفنيية لتحصيي  اانطيا  بي ،

األبحيياال سنتاجيي  ميي  النبييال وتناوليي  ليي  طريييه الفييم، وتييم انتاجيي  بواطييطة الهندطيية الوراثييية، 
 ر ، لهي ا نجييد المنتجيال المعدليية وراثييا لهييا رواا كبيير فييم الطيوه وخاصيية الميواد الغ ائييية كاليي

الفيييوب الطيييودانم والبطاطيييا وليرهيييا مييي  المنتجيييال والتيييم كيييا  لهيييا دور كبيييير فيييم التنمييييب مييي  
    .2الزراليةالمبيدال الحشرية وزياد  انتاا المحاصيب 

  Les Biotechnologie bleuالتكنولوجيا الحيوية الزراا : -ج

وهييي   البيوتكنولوجييييا تهيييتم بيييالتنوع البيوليييوجم البحيييرظ وتربيييية األحيييياء المائيييية والزرالييية      
كنولوجيييييا التبفضييييب  الهاميييية التييييم تحننييييل نيييي كر بعضييييا ميييي  اسنجييييازال وفيمييييا يمييييمالمائييييية، 
 :الزرقاء الحيوية

  ،(األنهاردراطة المحتوا الحيوظ م  الكائنال الحية فم )المحيطال، البحار. 
  تتطور الكائنال الحية البحرية فم بيئاتها المختمفةدراطة. 
  طالقها ومراقبتها فم بيئاتها  .الجديد اكثار العديد م  الكائنال الحية المائية وات
  دراطييية تيييأثير كافييية كنيييواع التميييوال الييي ظ يمحيييه األ ا والضيييرر بالكائنيييال البحريييية بكافييية

 .كنوالها
 )التم تنوم بمكافحة التموال المائم بأنوال  انتاا العديد م  المواد )العضوية والطبيعية 
 3المائم والبحرظ ااطتزراعليال الخاصة بعمميال وض  الحموب واآل. 

                                                            
1- Ibd : p199. 

2- Encyclopédie universalise, Les Biotechnologies, p199. 
 الحيوية والعالم العربي، أهمية اعتماد الت انات الحيوية في استراتيجيات الدول العربية، متاح عمد: الت انة - 3
        www.zira3a.net,Developed. by: Neklawy.com. .2017/03/05. 14:53  تاريخ الزيارة:    

                           

http://www.zira3a.net,developed/
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  Les Biotechnologie blanchesالتكنولوجيا الحيوية البييا : -د

لمطييييره وهيييي ا المجيييياب يشييييمب التطبينييييال الصيييينالية واطييييتخدام اليييينظم البيولوجييييية كبييييديب     
الكيميائية التنميدية فااطتخدامال األوليى لمتكنولوجييا الحيويية كانيل بجنتياا األطيتيو  وحميض 
الطييتريك كمييا التمييدل بعييض المنتجييال الصيينالية فييم الطييابه لمييى المشييتنال البترولييية لييير 

اليييى تميييوال البيئييية تميييوال البيئييية وزيييياد  المخمفيييال الصيييمبة، ليييير ك   كدا االنابمييية لمتحميييب ممييي
ننيييال كو التكنولوجيييا الحيوييية يمكيي  ك  تطيياهم فييم تييأمي  بييدائب ككثيير لناييية بالبيئيية و ال الت

لالقييية بمجييياب الميييوارد والطاقييية، كميييا تنيييتح حالييييا الكثيييير مييي  المحفيييزال الحيويييية كاسنزيميييال 
وهيو ميا طيالد بيدور  فيم انتياا مركبيال كيميائيية جدييد ، ويوجيد حالييا ككثير  بالتننيال الحيوية

نيييزيم يعميييب كمحفيييز حييييوظ فيييم مختميييل التطبينيييال الصييينالية مثيييب: الكربوهييييدرال، ك 45مييي  
األنزيمال المحممة لمبروتينال، األنزيمال المحممة لمبيبتيدال، كنزيمال األكطد  وكنزيمال الننيب 

  .1وليرها م  األنزيمال

  Les Biotechnologie rougeالتكنولوجيا الحيوية الحمرا : -و

فم ه ا المجاب تهتم البيوتكنولوجيا بالمجاب الصحم وخاصة صنالة األدوية كو الصيدلة     
وهم تطتند بشكب كبير لمى وظائل األلضاء فم مجاب الط ، فهم توظل كو تطتخدم فيم 
هيي ا المجيياب ميي  كجييب التشييخين، هندطيية األنطييجة وتطييوير الهندطيية الوراثييية والغييرض األوب 

 .2ة هنا هو العالام  التكنولوجيا الحيوي

تييم انتيياا فخييالب المييد  النصييير  ميي  بداييية العييالا باألدوييية المصيينعة بالتننيييال الحيوييية      
شخن م   ( دواء ولناح اطتفاد من  مائتم وخمطو  مميو 118ككثر م  مائة وثمانية لشر)

مييي  هييي   األدويييية تيييم اقرارهيييا مييي  ادار  الغييي اء  %75وك  ميييا يعيييادب  مختميييل شيييعو  العيييالم،
                                                            

 . 24-23 ص صد. عمي إبراهيم عمي عبيدة، د. أحمد عبد الفتاح محمود: أساسيات الت نية الحيوية،  - 1
2- Encyclopédie universalise, Les Biotechnologies, p 197. 



 

 

23 

دواء ولناح فم مرحمة ااختبار تمهيدا سقرار ،  350والدواء األمريكية كما ك  هناك ما ينار  
مرض، كما تطاهم التكنولوجيا الحيوية  200ويتوق  ك  تطاهم ه   األدوية الجديد  فم لالا 

 1اض بطرينييية طيييريعة ودقينييية تحميييمفيييم اجيييراء مئيييال الفحوصيييال الطبيييية وتشيييخين األمييير 
الشعو  م  تبعاتها المعدية والخطير  كاسيدز، وهناك اطيتخدامال كخيرا لمتكنولوجييا الحيويية 
كيييالعالا الجينيييم، كبحييياال الخالييييا الج ليييية...الو، وقيييد تيييم انتييياا لنييياح ضيييد األميييراض التيييم 

حتييوظ لمييى جينييال يصييا  بهييا اانطييا  مثييب المالريييا فتوصييب العمميياء الييى تكييوي  بكتيريييا ت
الفيروطيال مثيب األنترفيرونيال البشيرية وهيم لبيار  لي  بروتينيال تعميب لميى وقيل تضيالل 

الفيروطال المطببة لينفمونزا وشمب األطفاب وهم تنتح داخيب جطيم اانطيا  وتنطميه لمهاجمية 
             .2الفيروطال وقد تكو  مطتنبال مفيد  فم لالا اايدز والطرطا 

يمك  النوب فيم األخيير بيأ  البيوتكنولوجييا هيم التيدخب الييدوظ فيم الكائنيال الحيية بغيية      
تحطي  حيا  اانطا  ال ظ يعتبير هيو المطيتفيد األوب مي  تطبيناتهيا، فهيم تطيعى اليى التغييير 

سنتيياا طييواء لالجييا كو تحطييينا فهييم كصييبحل تييتحكم فييم الكائنييال الحييية ميي  خييالب توظيفهييا 
نطييا  ليي  طريييه تحطييي  جينييال النباتييال والحيوانييال وتطييخيرها لخدميية البشيير مييواد مفيييد  لس

وهيييي ا مييييا يظهيييير فييييم مجيييياال البيوتكنولوجيييييا التييييم جمعييييل العديييييد ميييي  التننيييييال المختمفيييية، 
 وبيياختالل وتعييدد تننياتهييا البيوتكنولوجيييا اليييوم تفييرض طيييطرتها لمييى اانطييا  ورقعتهييا تييزداد

 .اتطالا يوما بعد يوم

 

                                                            
 .34-33د. عمي إبراهيم عمي عبيدة، د. أحمد عبد الفتاح محمود: أساسيات الت نية الحيوية، ص ص  - 1
 .34 د. عمي إبراهيم عمي عبيدة، د. أحمد عبد الفتاح محمود: أساسيات الت نية الحيوية، ص - 2
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   :مفهومها ونشأتها ،الهندسة الوراثيةأوال: 

أحـد  التقنيـات  ــا مجـال لحـم الحيــاة  Genetic Engineeringتعـد الهندسـة الوراثيـة      
هــ ا التقنيــة جمــ  أ ثــر مــن صــفة واحــدة مــن هــ ا تحــاول  ــا الوقــت الحاضــرر وبصــورة لامــة 

الصــفات ووضــعها  ــا  ــا ن واحــدر و لــل لــن طريــت لــيل الجينــات التــا تســيطر لحــ  صــفة 
خحيــة أخــر  أو الــ   ــا ن حـــا يخــر ممــا يعطــا هــ ا ال ـــا ن مــن خحيــة الـــ  معينــةر ثــم نقحهــا 

صــفات أو وئــا ف جديــدة أصــيحة لــم يســبت أن امتح هــا  ــا الســابتر وهــ ا يعنــا القــدرة لحــ  
إلــادة برمجــة ال ــا ن الحــا بمعحومــات وراثيــة مــأخو ة مــن  ــا ن يخــرر ممــا يعنــا التقنيــة التــا 

الـ   الحيـةر ممـا أد  الـ  تحـول الجينـات تستعمل لتغيير التر يب الجينـا لحخاليـا أو ال ا نـات
ر الهرمونــات يلــة قويــة بيــد االنســان م نتــ  مــن تصــني  ال ثيــر مــن المــواد الحياتيــة  ا نييمــات

والبروتينــات وريرهــار وقــد تطــورت هــ ا التقنيــة  ــا الســنوات األخيــرة وتفرلــت الــ  ال ثيــر مــن 
هنــا نطــرت التســامل  ــا مــا يتمثــل  الفــروا المعقــدة والتــا تتشــاب   ــا المبــدأ الــر ي  لهــار ومــن

ومـاها أبـري المشـ الت المفهوم الحغوي واالصطالحا لحهندسة الوراثية؟ وماها أهـم تقنياتهـا؟ 
   التا تترتب لن تقنيات الهندسة الوراثية؟

 الهندسة الوراثية: مفهوم-1
 الهندسة:-أ 
   في اللغة:-
انــدايار يقــال ألطــاا بــال حســاب وال الهنــداير بــوين المفتــاتر لفــئ معــرب وأصــح  بالفارســية     

هنـــداير ومن مالمهنـــديا وهـــو الـــ ي يقـــدر مجـــاري القنـــ  واألبنيـــة اال أنهـــم صـــيروا الـــياي ســـينا 
 .1"ياي" قبحها "دال"ر واالسم مالهندسةا  قالوممهند ا ألن  لي   ا  الم العرب

  في االصطالح:-

                                                           
 .272، ص 1791، دمشق، مؤسسة علوم القرآن ومكتبة النووي الصحاح،: مختار محمد بن أبي بكر الرازي -1
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ومصــادر القــو  الطبيعيــةر وطــرت هــا المبــادأل واألصــول العحميــة المتعحقــة بخــوا  المــادة   
 .1استخدامها لتحقيت أرراض مادية

 الوراثة: -ب   
   في اللغة:-
  لــي قولــ ر و ــا التنييــل2ور   ــالن أبــاار يهروثــ  ووراثــة وميراثإــار صــار إليــ  مالــ  بعــد موتــ     

لوي ــا   يهروث*نوــا : وجــل ــَن لهــد*َنله وه ــاقورإا  هههــَب لوــا مو ــَن يلو يهَعق*ــوبه وهاَجعهَحــ * }وه هانهــتو اَمرهأهتوــا له يهــرو * مو وه
ــي ا  ــا:  قولــ و  ر3رهبِّ رهضو ــحهَيمهان* أيضإ ده }وهوهرو ه س* ر و ــا الحــدي  أن العحمــا  ورثــة األنبيـــا ر 4دهاو*

 انتقال المال أو الصفات من األصل إل  الفرا.  لح - إ إا- تطحت الوراثة 
 : صطالحفي اال-
األصول إل  الفـروار بحيـ  يحمـل  ـل مولـود نصـف صـفات  انتقال الصفات الوراثية من      

 .5الوراثية من األبر والنصف اآلخر من األم
 :الوراثة علم- 
هــو العحــم الــ ي يبحــ   ــا تر يــب المــادة الوراثيــةر وانتقــال صــفات ال ــا ن الحــا مــن جيــل     

 .6إل  يخرر وتفسير الئواهر المتعحقة بطريقة ه ا االنتقال

 الوراثية:الهندسة – ج

                                                           

، ص 2001المعجم الوسيط: مؤسسة التاريخ العربي، دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  -1 
779. 

 .177، دار صادر، بيروت، د.س، ص 2ابن منظور: لسان العرب، المجلد  -2 
 .6-5سورة مريم: اآلية  -3 
 .16سورة النمل: اآلية  -4 
د. محمد جبر األلفي: الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني من منظور إسالمي، منظمة الفقه  -5 

 .7، ص 2012، الرياض، 20المؤتمر اإلسالمي مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة 
 .10المرجع نفسه: ص  -6 
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يشـــير الالنـــد لحهندســـة الوراثيـــة بأنهـــا نئريـــة انتـــاج ال ا نـــات الحيـــةر وتحويحهـــار بالتبارهـــا     
   .1أجناسار وبنحو أخ ر ها دراسة اختبارية لحوراثةر من خالل تشابل تنولات محددة تماما

 لحهندسة الوراثية لدة تعريفات ن  ر أهمها:و   
وتغييـر المورثـات داخـل  الهندسة الوراثية لحـم حـدي  يـدخل  ـا إطـار البيولوجيـا الجيي يـة – 1

الهندســة الوراثيــة يطحــت لحــ  مجمولــة ال ــا ن الحــا والتــا تعتبــر جــوهر هــ ا العحــمر ومصــطح  
 .2من التقنيات التا تعمل لح  أخ  مورثة من خحية وادخالها  ا مورثة خحية أخر 

يعا لعوامـل الوراثـة الـ  مسـار يخـر بقصـد تغييـر واقـ  ريـر مررـوبر توجي  المسار الطب – 2
 أو تحقيت وصف مطحوب.

البنيــة الوراثيــة  ــا نــواة الخحيــة الحيــة بطريقــة مــن طــرت  أو  ــا ال يــان الــوراثارالتــدخل  – 3
 .3أرب : اما بالح فر أو با ضا ةر أو بإلادة الترتيبر أو الدمج

الجينــات  ــا خاليــا ال ا نــات الحيــةر وتنشــيطها لحعمــل بــالطرت لحــم الــتح م والســيطرة مــ   – 4
المعمحيةر أو نقل مقاط  مـن الحمـض النـووي ل ـا ن حـا مـار وايالجهـا  ـا حمـض  ـا ن يخـر 

 .    4 نتاج جيي  هجين
لحـ  اجـرا  لمحيـات الـتح م بالصـفات الوراثيـة لح ـا ن الحـا لـن طريـت مجمولـة القـدرة  – 5 

 عديل أو تبديل المادة الوراثية.وسا ل لحميةر تم ن من ت
حـ ف بعضـهار ار ولح  تر يبهار والتح م  يها من خالل الجيناتمالمورثاتالتعرف لح   – 6

 5أو دمــج بعضـــها  ــا بعـــضر أو إضــا ة جينـــات أخـــر  اليهــار و لـــل لغــرض تغييـــر الصـــفات

                                                           

 .464 ص موسوعة الالند الفلسفية، أندري الالند: -1 

 .230منير علي الجنزوري: البيوتكنولوجي، ص  -2 
، الرياض، 1د. سعد عبد العزيز عبد اهلل الشويرخ: أحكام الهندسة الوراثية، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، ط  -3 

 . 33، ص 2009السعودية، 
 .11-10الوراثية والجينوم البشري الجيني من منظور إسالمي، ص د. محمد جبر األلفي: الوراثة والهندسة  -4 
 .33-33د. سعد عبد العزيز عبد اهلل الشويرخ: أحكام الهندسة الوراثية، ص  -5 
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وســيحة لــالج الوراثيــة الخحقيــة ممــا يم ــن أن ي ــون وســيحة وقايــة مــن أمــراضر أو تشــوهاتر أو 
 تييل الدا ر أو تخفف ضررا.

لحــم يهــتم بدراســة التر يــب الــوراثا لحخحيــة الحيــةر ويســتهدف معر ــة القــوانين التــا تــتح م  – 7
صالت العيوب التا تطرأ لحيها.  بالصفات الوراثية من أجل التدخل  يها وتعديحهار وا 

  مررــوب  يهــار و ئــم  ــن التعامــل مــ  المــادة الوراثيــةر حيــ  يــتم  يهــا ائهــار خصــا  – 8
 رير المرروب  يها.

 .1احدا  تغييرات منتقاة  ا المادة الوراثة – 9
الهندســــة الوراثيــــة هــــا جمحــــة الطــــرت الموصــــحة الــــ  المعر ــــة المباشــــرة لحمــــادة الوراثيــــة  – 11

 .2وتحويرها
 Biologieالوراثيـــــة تتعامـــــل بالتحديــــد مـــــ  تقنيـــــات البيولوجيــــا الجيي يـــــة الهندســــة  – 11

Moléculaire  التا تسم  بمعالجةADN.3 
أو التعــــديل الجينــــا الــــ  لمحيــــة التاللــــب  ــــا مصــــطح  الهندســــة الوراثيــــة  مــــا يشــــير  – 12

الجينــات المســمولة لــن تحديــد الصــفات الوراثيــةر وتتضــمن الهندســة الوراثيــة حــدو  لمحيــات 
صـفات  يسـيولوجية أو ي ـون الغـرض منهـا انتـاج لمحيات الت اثر الطبيعا لح ا ن الحار رير 

ســي ولوجية جديــدة  ــ لل إ ا أردنـــا جعــل الجســد يقــاوم  يروســـات معينــة نعمــل لحــ  التاللـــب 
 .4بالجينات

                                                           

 .33-33د. سعد عبد العزيز عبد اهلل الشويرخ: أحكام الهندسة الوراثية، ص  - 1 
، بيااروت، 1دل العااوا، دار عوياادات للنشاار والطباعااة، طجاااكلين روس: الفكاار األخالقااي المعاصاار، ترجمااة، د. عااا -2

 .113، ص 2001لبنان، 
 .63، ص 2011بوزريعة،  2اإلشكالية األخالقية لالستنساخ، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر كمال خابر:  -3
 .120وجدي خيري نسيم: الفلسفة وقضايا البيئة أخالق المسؤولية هانس يوناس نموذجا، ص  -4
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د ن باسـتخدام مالوراثية بفعل لمحيات الـتح م  ـا التقنيـات الجينـات الخصا   تش يل  – 13
بتوجيــــ  مــــن ا رادة ر وانييمــــات القطــــ  والوصــــل لبــــر النواقــــلر  نتــــاج البــــروتين المشــــأوب أا

 .1البشريةر لد   الخاليا لتصني  أشيا  جديدة
ريــر الســحيمةر   هــم أســرار الجينــات لنــد نقــل الصــفات الوراثيــةر والتعامــل مــ  الجينــات – 14

 و لل بإحالل جين سحيم محل الجين رير السحيم  ا الخحية المناسبة.
  ـار ووصـال باسـتخدام الطـرت  ر وترتيـب صـيغها ال يميا يـةالتح م  ـا وضـ  المورثـات – 15

 المعمحية.
وسـا ل تهــدف الـ  اجــرا  تبـديلر أو تعــديلر أو إضـا ة انتقا يــة لحمـادة الوراثيــة مجمولـة  – 16

 لن طريت الدخول لححمض النووي  ا الخاليا الحية.
تقنيـــــة لحميـــــة حديثـــــة يقصـــــد بهـــــا القـــــدرة لحـــــ  تغييـــــر بعـــــض الصـــــفات الوراثيـــــة  ـــــا  – 16

 .2عمحياد ن أا مم DNAجيي 
الهندســـة الوراثيـــة هـــا التـــدخل  ـــا ال يـــان المـــوروثا أو البنيـــة  ـــا نـــواة الخحيـــة بإحـــد   – 17

الطـــرت األربـــ  وهـــا: الحـــ فر أو ا ضـــا ةر أو إلـــادة الترتيـــب أو الـــدمجر و لـــل بـــدمج مـــادة 
وراثيــة مــن خحيــة  ــا ن حــا مــن نــوا معــين  ــا المــادة الوراثيــة بخحيــة  ــا ن حــا يخــر مــن نــوا 

بأنهـــا ت نولوجيـــا حديثـــة تســـم  لحعحمـــا  بنســـ  وتعـــديل ويرا  أيضـــا يخـــرر  مـــا لر هـــا الـــبعض
جينـــات مـــن  ا نـــات حيـــة الـــ   ا نـــات حيـــة أخـــر  بطريقـــة ال تحـــد  طبيعيـــار  هـــو لحـــم يهـــتم 
بالتر يب الوراثا لح ا نات الحية من نباتر حيوانر وانسـان بهـدف التعـرف لحـ  القـوانين التـا 

           .3تتح م بالصفات الوراثية له ا المخحوقات
وقد وردت تعاريف أخر  متعددة لحهندسة الوراثيةر تتفت جميعا لح  أنهـا: تقنيـة لحميـة ه ا    

حديثــة تتعحــت بنقــل المــادة الوراثيــة مــن خحيــة الــ  أخــر ر أو تغييرهــا باســتخدام الطــرت العحميــة 

                                                           

 .120وجدي خيري نسيم: الفلسفة وقضايا البيئة أخالق المسؤولية هانس يوناس نموذجا، ص  -1 
 .36د. سعد عبد العزيز عبد اهلل الشويرخ: أحكام الهندسة الوراثية، ص  -2 
 .2013 ،1دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، طد. خالد مصطفى فهمي: االنجاب الصناعي واالستنساخ،  -3 
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أو اصــالت العيــوب والتشــوهات الخحقيــةر والهندســة  بهــدف الوقايــة مــن األمــراضر أو لالجهــا
الوراثيـــة  ـــرا مـــن  ـــروا الوراثـــةر وهـــا تعنـــا أساســـا بمباحـــ : الـــتح م  ـــا الجينـــاتر ومحاولـــة 

الــــ ي يحمــــل  DNAالســــيطرة لحيهــــار واالستنســــاخ الحيــــوير إلــــادة تر يــــب الحمــــض النــــووي 
      .1الخصا   الوراثية لإلنسان

 :  نشأة الهندسة الوراثية –2
 أا ن دمالمباشر ال ي يمارسـ  البشـر لحـ  لم تتواجد الهندسة الوراثية  مفهوم التاللب         

 ـــا  1971أي نشـــأ ســـنة  خـــارج نطـــات التناســـل والطفـــرات إال منـــ  ســـبعينيات القـــرن الماضـــا
صــيم مصــطح  "الهندســة الوراثيــة" ألول مــرة بواســطة  رب اليفورنيــا Berg Stanford مختبــر

  مـا وأثبـتر 1951 مالتـا نشـرت لـا جييـرة التنـين الخيـال العحمـا روايـة ـا  جـال ويحيامسـون
لــن  1953ســنة  ا1916م ريــل  رانســي البريطــانا و ا 1928م ســونطجــيم  وا األمري ــا

ا تشـــاف بنيـــة الحمـــض النـــووير ويعتبـــر ا تشـــا هما هـــ ا مـــن أبـــري اال تشـــا ات المميـــية لحقـــرن 
ا تشــفنا ســر الحيــاة"ر ويم ــدان أن الحمــض النــووي  دلبــرا لــن  لــل قــا حين: "لقــ العشــرين وقــد

 لبــارة لــن سحســحتين محتــويتين لحــ  بعضــهمار األمــر الــ ي ســيعرف  يمــا بعــد بالحولــب المــيدوج
Double hélice ر وهـ ا البنيـة المتميـية هـا التـا تم ـن الحمـض النـووي مـن ت ـرار  اتـ  مـن

 .2جيل آلخر
المجّمـ   اا ن دمبواسـطة  ممشـبة اا ن دمأول جيي ـات  بـول بيـر أنشـأ  1972 ـا لـام      
 ـا ن أول  وسـتانحا  ـوهين هيربـرت بـويرياختـرا  ـل مـن  مـا ر SV403الفيـرو  القـرديمـن 

مقاومــة لــن طريــت إدخــال جينــات  1973 ــا لــام  (Transgénique) حــا معــدل وراثيــا
 توتـم حصـول العـالمين هيربـر ر  4ا شـري ية القولونيـةب تيريـا  باليميـد ـا  لحمضـادات الحيويـة

را ــدي لمحيــة ت ــوين مد ن أا المتحــد  H. Boyer & S. Cohenبــوير وســتانحا  ــوهين 
                                                           

 .71، ص 1773ناهدة البقصمي: الهندسة الوراثية واألخالق، عالم المعرفة، الكويت،  -1 
 .261د. عمر بوفتاس: البيواتيقا األخالقيات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجيا، ص  -2 
 .251كلود دوبرو: الممكن والتكنولوجيا الحيوية: ص  -3 
 https://ar.wikipedia.org/wiki. متاح على: 15:21. 26/02/2019هندسة وراثية: تاريخ الزيارة  -4 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%28%D8%A3%D8%AF%D8%A8%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%82%D8%B1%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%AF
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ر مما أد  ال  ت وين أول شـر ة لالميـة 1981الجديد لح  برا ة اختراا له ا اال تشاف لام 
   .1م1982 لام Genentechتستعمل تقنيات الهندسة الوراثية وها 

 بالواليــات 1981 ســنة مــرة ألولا التبــمم اليراليــة لحنباتــات الوراثيــة الهندســة ئهــرت مــا      
 يصــل لــم بينمــا ر1994 مــايو  ــا لــ  مــرخ  تجــاري منتــوج أول تالهــا ثــم رألمري يــةا المتحــدة
ـــ  الت نوحيـــوي القطـــن  مـــن الميرولـــة المســـاحات  ت ـــت ومـــا. 1995 ســـنة  ـــا إال المـــيارا إل

  ــــا 1996 ســــنة  ــــدان   محيــــون 3,2 تتعــــد  ال انــــت  حيــــ  تتيايــــدر وراثيــــاإ  المعدلــــة النباتــــات
 ـا ر و بحـداإ  13 لحـ  مويلـة  ـدان   محيـون 145 إلـ  2112 سنة لتصل  قطر المتحدة الواليات
دولـــة بغـــرض تســـويقها و انـــت  25محصـــوال معـــدال وراثيـــا  ـــا  11تمـــت يرالـــة  2119لـــام 

الــدول التــا تمتحــل أ بــر مســاحات ميرولــة هــا الواليــات المتحــدة والبراييــل واألرجنتــين والهنــد 
  .2اوجنوب أ ريقي واألوروروايو ندا والصين 

 جينـومأنهـم قـد أنشـأوا أول   ينتـرمعهـد ج.  ريـم ر ألحـن العحمـا   ـا 2111 ـا لـام       
 سـينثياار و ـان الجرثـوم النـاتج والمسـم   ن وأضا وا إل  خحية ال تحتـوي أي د مخّحتب تيري 

  .أول ش ل من الحياة المخحقة  ا العالم
 روموسـومات تـم التوصـل إلـ  معر ـة الجينـات لحـ  أنهـا أشـرطة مسـجل م  ا تشـاف ال      

الحمــض وهــ ا الجينــات مــا هــا إال ســحم مــيدوج مــن  لحيهــا صــفات ال ــا ن أو الخحيــة الماديــة
 DNA أنو  : مـا يعـرف بحامـل الشـيفرات الوراثيـة DNA الريبـا النـووي منقـو  األو سـجين

الصــفات التــا يحمحهــا تتــرجم منــ  إلــ  بروتينــات تتجســد لحــ   أنر و هــو حامــل الشــفرة الوراثيــة
 ل خـيط يم ـن أن ي ـون قالبـاإ يت ـون لحيـ  خـيط جديـد  أنر  ما هي ة الصفة المطحوب تنفي ها

ـــة مـــن الســـيتوباليم ـــ  البنا ي  3يم ـــن قطـــ  ووصـــل هـــ ا الحولـــبر و يتـــياوج معـــ  مســـتخدماإ وحدات
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بر  مــا يم ــن بســهولة  صــل يوجــا الحولــ رفــةالمــيدوج بوســا ل تقنيــة متعــددة و ــا أمــا ن مختح
تغييــراإ أو تــدميراإ يشــوا هــ ا النئــام  أن مــا  ريم ــن قــ  ولصــت قطعــة منــ  مــن م ــان آلخــرو 

يمدي إل : إما نتيجة قاتحة لح ا ن أو حالة مرضية مترتبة لح  تعطل صفة مـن صـفات  والتـا 
 .1تختحف من حي  أهميت 

 : الوراثيةتقنيات وأهم استعماالت الهندسة  ثانيا:   
 :الوراثية الهندسة تقنيات-1
البــــوليميري  سحســــحة تفالــــل تقنيــــة باســــتخدام ومضــــالفت  ت ثيــــرا ثــــم المررــــوب الجــــين لــــيل- أ

Polymérase Chain Réaction الحـامض نسـخة إدخـال لحـ  األخيـرة التقنيـة هـ ا تقـوم 
 مـن وهـ ا° 95-°91 بـين مـا حرارتـ  تتـراوت درجـة مسـخن أنبـوب  ا األ سجين معدوم النووي
 ســيتويينر أدنــينر المعرو ــة األربعــة القوالــد بــين تــربط التــا الهيدروجينيــة الــروابط تف يــل أجــل

 .وثايمين جوانين
   لّينـة  يهـا توضـ  حيـ  صـغيرة أنابيـب لح  تحتوي تسخين  آلة األنبوب ألتبر وقد ه ا     
 لـدد  ـا أساسـا تتمثـل لحتفالـلر ضـرورية لناصـر إليـ  مضـا ا مضـالفت  المررـوب اا ن دم

 لحعحـما البـوليمر إنـييم مـ  ا ن د ال من صغيرةمجيي ات  Nucléotides وتيدات حالن من مهمّ 
 ا نييمـات مـن يعـدّ   مـا جـّدار السـاخنة المنـاب   ـا تعـي  ب تيريـا مـن مشـتتّ  األخيـر هـ ا ـان 
  .2جّدا لالية الحرارة  ي  ت ون أين ئروف  ا حت  والعمل التأقحم لح  القادرة
 أجــــل مــــن جــــّدا المّعقــــدة التقنيــــة هــــ ا إلـــ  تحجــــأ الوراثيــــة الهندســــة أن هــــ ا  ــــل  ــــا المهـــم    

 المررــوب اا ن دم نمــا ج مــن أ بــر لــدد لحــ -تقريبــا ســالات ثــال  ئــرف  ــا – الحصــول
   .3الخاليا أو الخحية إل  إدخال  أو دراست 
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                    الجــين إدخــال  ــا تتمثــل الوراثيــة الهندســة  ــا المســتعمحة التقنيــاتمــن  الثانيــة المرححــة أمــا-ب  
   يتمثالن  ا:  الجين إدخال لمحية  ا أساسيتان طريقتان هنالو  رVecteursبالنواقل   

  Les virus: الفيروسات طريت لن-1
 ا نسـانا المنالـة جهـاي شراسة تجنب لح  اتهقدر بفضل النواقل أحسن الفيروسات تمثل    

  يفيــة لــن أمــار ما نســانا خاليــاا بعــض  ــا الــوراثا طاقمهــا إدخــال لحــ  اتهمقــدر ثــم ومــن
 Son) دنـاام الـوراثا طاقمـ  مـن الضـارة القطـ  استبدال طريت لن  يتمّ  الفيرو  ه ا تسخير
ADN  مد ن أ  بقطـــDNA يعـــدي الفيـــرو  هـــ ا نتـــرل ثـــم نا عـــة مرروبـــةا (D.N.A. 

Infecter نتـاج التضـالف  ـا ويبـدأ الخحيـة  ا المرروبا ا ن دم يدخل الطريقةه  ا وبه ا  
   .1المرروب البروتين

 : Les plasmides الباليميدات طريت لن-2
 لـــن مســـتقال يتضـــالف نـــووي حمـــض لحـــ  يحتـــوي  رومـــويوما ال  يـــان هـــو الباليميـــد    

 .مع  ليتضالف الباليميد  اا مرروبم رريبا ا ن دم يولج أن يم ن رال روموسومات
 قــادرة جينـات لحــ  يحتـوي الشــ ل دا ـري اا ن دم مــن جـيي  لــن لبـارة بأنــ  اآلخـرون ويعر ـ 
   .خارجها أو الب تريا خاليا  ا بسهولة التضالف لح 
 الوراثـة لالم يولج حت  حي  ومعقّدة لجيبة  ريدة طريقة  ها الباليميد تسخير طريقة أما    
 و لــل لينفــت ر الباليميــد بتمييــت أّوال يقــوم  اونــ  النواقــل أحــد داخــل المررــوب األجنبــا اا ن دم

نـــدونو إنـــييم بإضـــا ة ـــ ي  حيـــي-االو  شـــئايا إلـــ  الحـــا ال ـــا نا ا ن دم تقطيـــ   ـــا يســـتخدم ال
 اا ن دم جديحـــة بتححـــيم» الحيجـــي»مد ن أا  وصـــل إنـــييم يســـم  خـــا  إنـــييم يقـــوم ثـــم رقصـــيرة
 .2اا ن دم لقوالد مح م طبيعا لتسحسل و قا الباليميد اا ن دم بجديحة األجنبا

 دم يحمـل الـ ي أي المهّجـنامالمحـّور  الباليميد إدخال مرححة تأتا الخطوات ه ا بعد ثم     
 .مضالفت  أجل من الب تيريا خحية إل ا المرروب ا ن
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ر الما ينـات: بالجينـات والعـالج اDNA ا ن دما هندسـةم تحـوير  ـا الجينية الم ينات دور-ج
machines les أتومات يــة مخحفــات هــا Automatique القوالــد مــن تتابعــات معــا توصــل 

  يمــاوي طــاقم الحقيقــة  ــا هــا الجــين وما ينــة ارالمررــوبما ا ن دم مــن واحــدة جديحــة لتصــن 
  ــا اا ن دم مــن متناميــة سحســحة يجمــ  إ  معــار القوالــد ضــمّ  لحــ  يعمــل بــال مبيوترر مح ــوم
 .1لتفال رر ة
 تتمثل  ا:  ات الهندسة الوراثية  ا لدة نقاطيم ن ايجاي تقني ما و        
 خاصة. بمقصاتق  وقط  الحمض النووي  -
 لح  لوت من الجل بال هربا . ADN صل وقط   -
ال ي يتم ليل  بشـ ل سـري  ودقيـت وهـ ا المرححـة  ADNمعر ة التسحسل النووي ل ل قط   -

 تسم  لحعحما  معر ة التر يبة التا تتر ب منها الجينات.
 بحمض نووي يخر. ADNبعدها يتم تهجين  -
نتــاج نســ  معدلــة بعــد إلــادة تر يــب المــادة الوراثيــة ثــم  ADNاستنســاخ  - مــن أجــل تعديحــ  وا 

 إلادت  ال  الخحية.
 : Applications of Genetic Engineeringاستعماالت الهندسة الوراثية  –2

 1911جينــات التــا بــدأت لــام أدت التجــارب واألبحــا  العحميــة ال تشــاف  يفيــة لمــل ال     
م حونــ  مد ن أاا ممــا أد  الــ   ــت  الــ  إيجــاد التقنيــة الاليمــة لت ــوين مد ن أا المتحــد الجديــد 

ومتعــــددةر  ولحميــــة  ثيـــرة الهندســـة الوراثيــــة  ـــا مجــــاالت تجاريـــةالمجـــال واســـعا الســــتعماالت 
 وتتمثل أهم ه ا المجاالت  ا: 

 المجاالت الزراعية:  –أ
لهـــا مـــا مثـــل انتـــاج رـــ ا  محاصـــيل لهـــا القـــدرة لحـــ  انتـــاج المبيـــدات واألســـمدة الاليمـــة      

ر 2االجهـاد البي ـاتات قادرة لح  مقاومـة ئـروف يخفض النفقة ويقحل التحو ر و  لل انتاج نبا
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نتـــاج مـــواد تـــمدي الـــ  ســـرلة نموهـــار وأمصـــال تقيهـــا األمـــراضر  و ـــا  المحوحـــة والجفـــافر وا 
الحصــول لحــ  مصــادر جديــدة لحمــواد الخــام الاليمــة لصــنالة البالســتيلر والــدهانات واألليــاف 

نتاج أش ال من الوقود المتجددر بما  ا  لل الميثان وراي الهيدروجين    .1الصناليةر وا 
 المجاالت الطبية والصناعية: –ب   

تســتهحل المصــان  والمستشــفيات ماليــين األطنــان مــن المــواد ال يمياويــة ســنويار وتعــد ييــادة     
دون ييادة ت اليف ا نتاج تو يرا وربما يقـدر بماليـين  %2-1انتاج مادة معينة صناليا بنسبة 

 2الـــدوالرات لحصـــنالةر ويـــتم  ـــا الوقـــت الحاضـــر انتـــاج ال ثيـــر مـــن المـــواد الطبيـــة وال يمياويـــة
 باستعمال تقنيات الهندسة الوراثية أهمها: 

 ال ي يستعمح  مرض  الس ر. Insulineهرمون األنسولين  – 1
وهو بروتين مخثر لحدم يستعمح  المرضـ  المصـابين بنـيف  Factor VIIIالعامل الثامن  – 2

 الدم الوراثا.
الــ ي يســتعمح  المرضــ   Human Growth Hormoneهرمــون النمــو  ــا االنســان  – 3

 المصابين بإلاقة النمو.
الــ ي  Tissue Plasminogène Activationانـييم تنشــيط الباليمينـوجين النســيجا  – 4

 يستعمل لمن  تخثر الدم داخل جهاي الدوران لمرض  الجحطة القحبية.
انتاج ألبـومين باليمـا الـدم ممـا سـيحد مـن مشـا ل ومخـاطر الحصـول لحـ  باليمـا محوثـة  – 5

 من المتبرلين بالدم من المرض .
نتـاج انتاج ال ثير من األمصـال والحقاحـات ضـد األمـراض البشـرية والحيوانيـة والنباتيـةر  – 6 وا 

 .3ال ثير من البروتينات والهرمونات المفيدة لحنبات
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الــنفط والبـواخر الــ  انتـاج ب تيريـا الــنفط التـا تقـوم بتححيــل البتـرول المتســرب مـن نـاقالت  – 7
 .1م1989م ونات  األوليةر وقد بدأ انتاجها تجاريا سنة 

 ـــــا  اInterféronsر ا  تـــــم ا تشـــــاف بروتينـــــات مانتر يـــــرون ون وراثيـــــار انتـــــاج األنتر يـــــ – 8
الخمسيناتر وها لبارة لن بروتينات تنتجها خاليا منيعة  ا الحيوانات الفقرية لنـد اصـابتها 

نات من الخاليا المصابة لتحتصت بالغشا  الباليما لحخاليا ريـر رو بفيرو ر وتنطحت األنترو ي
ممـا ر لعدو  من  لل الفيرو  أو مـن  يروسـات أخـر المصابة وتجعحها منيعة من ا صابة با

وقــد تمــت  يعنـا أن وجــود  يــرو  نشــط  ــا الجســم يمنـ  أو يوقــف نشــاط الفيروســات األخــر ر
حامضـا  161ويت ـون مـن  glycoprotéineمعر ة أن بروتين أنترو يرون هو بروتين س ري 

 .2أمينيا
لـدد المصـابين بهـا  بيـرا لحغايـةر حيـ    ـان-نـدرتهاررـم -معالجة األمراض الوراثية التـا – 9

طفــل  ــا القحــب أو تشــوهات الوجــ ر أو أمــراض ال  111يولــد طفــالن مريضــان وراثيــا مــن  ــل 
ر وهنال لدد من األبحا  التـا تهـدف لالج لها مثل نيف الدم الوراثا وأمراض العثة الوراثية

لها أو حـ  هار وقـد بـدت ال  محاولة لالج الجينات المسـببة لهـ ا األمـراض لـن طريـت اسـتبدا
لنجــات مثــل هــ ا األســاليبر ول ــن الجهــاي الجينــا الــوراثا معقــد لحغايــة ممــا يجعــل  بـوادر جيــدة

   . 3الطريت صعبا لحغاية
 
 
 
 
 

                                                           

 .273-273مكرم ضياء شكارة: علم الوراثة، ص ص  -1 
 .275-273المرجع نفسه: ص ص  -2 
 .276-275ص ص  المرجع نفسه: -3 



 الفصل الثاني الهندسة الوراثية
 

 37 

 :أهم المسائل التي تترتب عن تقنيات الهندسة الوراثية ثالثا: 
تتميـي بخطورتهـا واثارتهـا يترتب لح  تقنيـات الهندسـة الوراثيـة العديـد مـن المشـ الت التـا     

 مـــا أدت نتـــا ج الـــتح م  ـــا الجانـــب الـــوراثا مـــن االنســـان الـــ  اثـــارة مشـــا ل أخالقيـــة  لحجـــدل
األبحـــا  حـــول نـــ  ر أهمهـــا:  ـــل رمـــوي الوراثـــة البشـــرية أو  جديـــدة وهـــا تـــرتبط بعـــدة قضـــايا

  ـن توضـي ويم تحسين النسـل...ال رتحسين الساللة البشرية أو  االستنساخر لبشريرالجينوم ا
  ما يحا:  ا القضايا أو المشا له
 : Génome humain الجينوم البشري – 1 

 النـــوار أو األصـــلر أو التـــا تعنـــا و  مـــن ال حمـــة اليونانيـــة: مجينـــو الفـــئ مجـــينا مـــأخ     
الثالثــــة األولــــ  لح حمــــة ا نجحيييــــة  األحــــرف ا يجمــــ GENOMEالنســــلر ومصــــطح  مجينــــوم

المـــــــــــــورو ر واألحـــــــــــــرف الثالثـــــــــــــة األخيـــــــــــــرة ل حمـــــــــــــة م رومـــــــــــــويوم  أي راGENEمجـــــــــــــين
CHROMOSOMEالصبغيات.  أي را 

وقد اختار المعجم الطبا الموحـد مصـطح  ممجـينا مقابـل مصـطح  مجينـومار ومصـطح       
الحقيبـة الوراثيـة البشـرية القابعـة داخـل  الجينوم البشـري يعنـا:  تحـة المـادة الوراثيـة جميعهـار أو

ا صـــا   الجســـميةر أو مجمـــو الصـــفات والخ لبشـــريةر وهـــا التـــا تعطـــا جميـــ نـــواة الخحيـــة ا
الطـاقم الــوراثار أو الرصــيد الــوراثا لإلنســانر وهـو يضــم مجمولــة  ــل الجينــات أو الموروثــات 

 الموجودة  ا خاليا البشر.
ويطحـــت لحـــ  الجينـــوم البشـــري لـــدة مســـميات منهـــا: الخريطـــة الجينيـــة لإلنســـانر خريطـــة      

البشـــرير الحقيبـــة الوراثيـــةر  تـــاب الحيــاةر الشـــفرة الوراثيـــة البشـــريةر والخريطـــة الوراثيـــة الجينــوم 
الصــبغيات  ــا مواقــ  محــددةر  مــا تتــويا مواقــ  البحــدان  ألن الموروثــات تتــويا لــل نرلإلنســا

 .1لح  الخرا ط الجغرا ية
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لحوحـدات الم ونـة خريطة الجينوم البشري: يقصد بهـ ا التسـمية قـرا ة الترتيـب التفصـيحا       
لحمـــادة الوراثيـــة  ـــا ا نســـانر وتححيـــل المعحومـــات التـــا يـــتم الحصـــول لحيهـــا باســـتخدام بـــرامج 

تمهيدإا لدراسة المادة الوراثيـةر ومعر ـة خصا صـهار ولالقـة بعضـها بـبعضر  رحاسوبية خاصة
 وتأثيرها الجسدي والنفسا.

نطـــات واســـ ر وتـــأثير ا شـــعاا  مشـــروا الجينـــوم البشـــري: نتيجـــة الســـتخدام الطاقـــة لحـــ      
الــ ري لحــ  البشــرر قامــت ويارة الطاقــة األمري يــة بدراســات معمقــة لبحــ  األخطــار المحتمحــة 

ـا DNAصحة ا نسانر ومـا يحـد  مـن تغيـرات  ـا الحمـض النـووي م لح  ار ولقـدت اجتمالإ
ات لحــ  إنشــا  نات البي يــةر وتــم االتفــاســرطالحجنــة الدوليــة لحوقايــة مــن الطفــرات وال مــ مشــتر إا 

 ا بهدف  ل شفرة  امل الجينوم البشري. 1988منئمة الجينوم البشري م
بإم انات لحميـة وماديـة ضـخمةر م نتـ   1991وبدأ تنفي  ممشروا الجينوم البشريا لام      

من ا سراا  ا خطوات  ل رموي الموروثاتر  شـار ت  ـا المشـروا بعـض الـدول المتطـورةر 
ــل مــن حــلِّ شــفرة الجينــوم البشــرير وقــام لــدد مــن الشــر ات ا ل بــر  باســتخدام تقنيــة أخــر  تعجِّ

 .1وه ا هو المقصود حالي ا بالثورة البيولوجية ال بر 

والهــدف مــن مشــروا الجينــوم البشــري هــو  ــل الشــيفرة الجينيــة لإلنســان حيــ  يمثــل ثــورة      
جديدة  ا مجال الطب وأهم حد  لح  المستو  ا نسانا ا  سـيفت  المجـال ليصـب  االنسـان 
ب ـل أسـرارا و أنـ   تـاب مفتـوت يم ـن قرا تــ  مـن خـالل نقطـة دم نحصـل لحيهـا لحشـخ   مــا 

والتعـرف لحـ  شـ ح  الحـالا ن هو ه ا الشخ  بل  يف  ان لي   قط لح  ميم ن التعرف 
وشـ ح   ــا المســتقبلر  مـا جــدد هــ ا المشــروا ححـم العحمــا  و ثيــر مـن البشــر بإم انيــة الــدخول 

نمو جــ  هــو االنســان "الســوبرمان" ليصــب  واقــ  ولــي  خيــال هــ ا الســوبرمان الــ  لصــر جديــد 
 2لألمـراض الناتجـة لـن البي ـةر  مـا أنـ  والمقـاومال ي يخحـو جسـم  مـن  ـل األمـراض الوراثيـة 
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ســـوف ي ـــون بوســـ  اآلبـــا  واألمهـــات اســـتخدام ت نولوجيـــا الهندســـة الوراثيـــة لتعـــويض جينـــات 
 .1محددة ألطفالهم قبل ت وينهم وه ا سيغير قدرات األطفال الجسدية والعقحية

مـور   ألفالتعرف لح  الما ة و ما يم ن توضي  أهداف المشروا  ا لدة نقاط وها:      
تحديـــد تسحســــل الثالثـــة باليــــين صـــيغة  يميا يــــة  ر با ضـــا ة الــــ ا نســــان DNAمجـــينا  ـــا 

تطـــوير  لـــل مـــن و  رتخـــيين تحـــل المعحومـــات  ـــا قالـــدة بيانـــات ممعحومـــاتاو  لح روموســـومات
 رتحل التقنيات إلـ  القطـاا الخـا  لالسـتفادة منهـا لتحوير   لل المعحوماتخالل تححيل تحل 

     ا صدارات األخالقية والتنئيمية واالجتمالية لحمشروا.متابعة و 
 االستنساخ:  – 2
ـــــةر وأم ـــــن لحعحمـــــا  استنســـــاخ النباتـــــات      ـــــات الهندســـــة الوراثي االستنســـــاخ هـــــو أحـــــد تطبيق

أ ضــل مــن النبــات أو الحيــوان والحيوانــات مــن خــالل تححيــل الهندســة الوراثيــة لتــو ير ســالالت 
االستنسـاخ الـ  انشـا   ـا ن حـا مـن خحيـة  يخـرج مماثـل لح ـا ن وتهدف لمحية تفيد المجتم ر 

 هوم االستنساخ وماها أهم أنوال ؟ال ي أخ ت خحيت ر ومن خالل ه ا ما مف
واالستنسـاخ مـن النسـ ر يقـال نسـ  الشـا  -نسـ –مـأخو  مـن الفعـل  االستنساخ:تعريف  –أ 

الشا  نفس  أو أخ  وحدة مطابقة لألصل من هـ ا الشـا ر  ويعرف بت رار رنسخا بمعن  أيال 
    .  2وتناس  األشيا  معناا تداولها   ان بعضها م ان بعض

وهــا مشــتقة  رcloningر ويقابحهــا بالحغــة ا نجحيييــة clonageاالستنســاخ بالحغــة الفرنســية     
والتا تعنا البرلم الوليد أو النسيحة وها الخحية المفردة التـا ينـتج  cloneمن ال حمة اليونانية 

 والتا أنتجت من رير تحقي  جنسا.لنها ت وين األنسجة أو األلضا  أو األجنةر 
ويعرف االستنساخ من الناحيـة البيولوجيـة بأنـ  لمحيـة انشـا  نسـ  متطابقـة وراثيـا مـن  ـا ن    

  .  3لنبات أو الحيوانحا آلخر سوا   ان لح  االنسان أو ا
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 أنواع االستنساخ:  –ب 
 أربعــــــة أنـــــواا وهــــــا: االستنســــــاخ الجنينــــــا أو الجنســــــار يم ـــــن تقســــــيم االستنســــــاخ الــــــ     

االستنســـاخ العضـــوير االستنســـاخ الجينـــا أو العالجـــار واالستنســـاخ الجســـدي أو الالجنســــا 
   وها  اآلتا: 

 :أو الجنسي االستنساخ الجنيني – 1
تقنيـة شـطر األجنـة أو توأمتهـار وي ـون الجنـين بهـا حـامال لصـفات األب واألمر ويقصد بـ      

ويــمدي تطبيقهــا الــ  انتــاج لــدة أجنــة مــن جنــين واحــد  قــطر ويقــوم األطبــا  بتحضــير بويضــة 
ة وتر هــا تنشــطر  يمــا يشــب  التحقــي  الخــارجار حيــ  يــتم يــمخصــبة مــن طر ــا العالقــة اليوج
ويم ن ل ل خحية منشطرة ان قدر لها النمو  ا جـدار رحـم  شطر الخحية ال  لدد من الخاليار

يســم  التــوا م المتطابقــة أي تتطــابت األم أن تنمــو نمــوا طبيعيــار  ــا ا ولــدت األجنــة  انــت ممــا 
تماما  ا جميـ  الصـفات الوراثيـةر ويعـرف استنسـاخ األجنـة بأنـ  توأمـة صـنالية أشـب  بطريقـة 

التـــوا مر حيـــ  تنشـــطر البويضـــة المخصـــبة بســـبب تخحيـــت التـــوا م طبيعيـــار  مـــا  ـــا استنســـاخ 
مجهول ليت ون توأمين متطابقينر و ـل منهمـا متطـابت مـ  اآلخـر جنينيـار ل ـن  ـا االستنسـاخ 

    .1تتم لمحية التوأمة المقصودة معمحيا
 االستنساخ العضوي:  – 2

األلضـــا  التـــا يحتاجهـــا االنســـان  ـــا حياتـــ  حـــال حـــدو  ويقصـــد بـــ  استنســـاخ بعـــض      
ر والحاجة ال  يرالة األلضا  تحد  لندما يصاب لضـو مـن لطب  ا أحد ه ا األلضا 

الجسم مثل القحبر ال حـ ر ال بـدر أو الطحـال وتتحـف خاليـاار ممـا يـمدي الـ  لجـيا لـن القيـام 
لم يستبدل ه ا العضو التالف بآخر سحيم خالل  ترة معينة من اليمنر  ا نسـان  وا  ابوئيفت ر 

لمحيــة نقــل ويرا األلضــا   تــ  ويمـوتر ممــا جعــل العحمـا  يف ــرون  ــا اسـتبدالرالبـا يفقــد حيا
ر 2من خالل متبرلين بعمحية أخر ر وها يرالة األنسـجة والخاليـا  ـا العضـو المـراد اسـتبدال 
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نــ  تــم يرالــة الجحــد ألضــا  بشــرية لتحــل محــل األلضــا  التالفــةر  مــا أ أو محاولــة استنســاخ
 العالم تحفئ ه ا الجحود.البشري ويوجد بنول  ا دول 

 :Thérapeutiqueيني أو العالجي الجاالستنساخ  – 3
اسـتخدامها لدراسـة التنميـة البشـرية ولـالج  التـا يم ـن 1بـ  جنـ  الخاليـا الج ليـة ويقصد     

رريبـــة  ـــال المـــرضر وهـــ ا الخاليـــا بوصـــفها خاليـــا صـــديقة لجهـــاي المنالـــةر وليســـت أجســـام 
يشــار لتــا تصــيب األ ــرادر اير ضــها الجســمر ويم نهــا أن تــو ر لالجــات لح ثيــر مــن األمــراض 

الـ  أن تحــل التقنيــة اسـتطاا منهــا العحمــا  استنسـاخ الجــين المســمول لـن صــن  األنســولين  ــا 
جســـــم االنســـــانر واستنســـــاخ الجـــــين المســـــمول لـــــن ا ـــــراي الهرمونـــــات المحفـــــية لحـــــ  ت ـــــوين 

 بيض المرأةر وتصني  انييم معين   ابة أنواا من الجحطات.البويضات  ا م
ويعرف االستنساخ العالجا بأن  استعمال المادة الوراثيةمالجينيةا من خاليا المريض  اتـ      

النخــاا  دا  الســ ري أو خاليــا لصــبية  صــالتجييــرات بن رياســية لعــالج لتوليــد خاليــا مثــل 
 2ولقــد الشــو ا التــالفر و لــل لــن طريــت لــيل خاليــا ج ليــة بشــرية مــن ال يســات األريميــةر

                                                           

هي خاليا غير متمايزة، أي غير متخصصة لها إمكانات مثيرة ألن تتحول الاى أي خلياة للجسام، الخاليا الجذعية:  -1 
وكل ما تحتاجه هو التعليمة الصحيحة، ومن ثم تتحول الى صفيحة دموية أو نسيج عضالي حساب الحاجاة ألي منهاا، 

ألروماة، وتوصاف بأنهاا جنينياة لماا وهي موجودة في الجنين الباكر وتؤخذ من بين خاليا الكتلاة الخلوياة الداخلياة فاي ا
عامل زماني وهاو عمار وزمان إخراجهاا مان الجناين، اذ أن الخلياة الجنينياة توجاد فاي زمان مبكار جادا مان حيااة -يلي: 

عامل مكاني، أي نسبة الى المكان الذي أخذت منه وهو -الجنين وبالضبط في اليوم الرابع الى الخامس من االخصاب/
عاماال قاادرة هااذي الخاليااا علااى االنقسااام المسااتمر، الااى جميااع أنااواع خاليااا الجساام، وتااتم -األرومااة/الجنااين فااي مرحلااة 

اإلشارة الى كيفية استنساخ الخاليا الجذعية بأن تؤخذ أي خلية جسدية من انسان بالغ وتوضع في محلول خاص وتتم 
ة من نواتها بواسطة صعق كهربائي معين اجاعتها حتى تعود الى حالة الهمود، ومن ثم تزرع في بويضة إنسانية مفرغ

فاذا تم الدمج تبادأ هاذي الخلياة المدمجاة باالنقساام وكأنهاا لقيحاة مكوناة مان حياوان مناوي وبويضاة ويتاوالى انقساامها 
حتااى تصاال مرحلااة الكاارة الجرثوميةااألرومااة او البالسااتولة  التااي تحتااوي علااى كتلااة خاليااا الداخليااة، وتفاا  البالسااتولة 

الخاليااا الجذعيااة الجنينيااة متعااددة القااو  الفاعلااة، وماان ثاام يمكاان زرعهااا واسااتنباتها فااي ماازارع خاصااة  للحصااول علااى
    للحصول على النسيج المطلوب.

، رسااالة دكتااوراي، -دراسااة مقارنااه  –بوشااي يوسااف: الجساام البشااري وأثاار التطااور الطبااي علااى نطاااق حمايتااه جنائيااا -  
                .   291-299، ص ص 2012جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،
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أو ســيدة الخاليــا ولــرف لنهــا قــدرتها لحــ  تخحيــت األنــواا المختحفــة  ا تشــفت الخاليــا الج ليــة
 من األنسجة.

 رclonage Reproductiveواالستنســاخ العالجــا يختحــف لــن االستنســاخ التوالــدي      
الــ ي يهــدف الســتيراا جنــين مستنســ   ــا رحــم امــرأة باســتخدام جينــوم أحــد األبــوين  قــط دون 

باســـتخدام ابـــرة دقيقـــة  Nucléaire Transferتقنيـــة النقـــل النـــووي  اآلخـــرر و لـــل باســـتخدام
 Donner cellلســحب المــادة الوراثيــة مــن البيضــة الناضــجةر ثــم حقــن نــواة الخحيــة المانحــة 

 روموســومية داخــل البيضــةر وتحضــن تحــت ئــروف خاصــة تحثهــا لحــ  ثنا يــة المجمولــة ال
 .1االنقسام والنمو ثم تنقل ال  رحم أم ال تمال نمو الجنين

 ة:الج لي بالخاليا ولالقت  العالجا االستنساخ -
 مـــ  جســـدية خحيـــة نـــواة التحـــام مـــن نـــاتج جنـــين هـــو العحمـــا  منـــ  ينطحـــت الـــ ي المبـــدأان      

-الدقــة رايــة  ــا وبتقنيــات يــتمّ -لالجيــة وألرــراض ثــمالنــواةر  ولــةمني ا جنســية خحيــةم بويضــة
  ـإ ا رامالمـريض الخحيـة صـاحب جسـد  ـا يرلهـا إلـادة يـراد التـا الخاليـا نوا العحما  اختيار
 يــتمّ  ثــم منــ  المريضـة الخاليــا بعــض تنتـيا مــثالر البن ريــا  جهــاي  ـا الخحيــة صــاحب أصـيب
يالة تحويرها  األمـا ن مـن لحـتخح  المـريض البن ريـا  إلـ  تعـاد األخير  ا ثم  يها العطب وا 
 .العضو وتجديد التالفة

 مــــن يعــــانون الــــ ين لحمرضــــ  العصــــبية الخاليــــا تجديــــد  ــــا العحمــــا  يف ــــر الطريقــــة  ابه     
 لالقـــة لهـــا التـــا الخاليـــا مـــن أنوالـــا العحمـــا  حـــدد وقـــد هـــ اا اليهـــايمر-البار نســـونم أمـــراض
  امحـــة ج ليــة  خحيــة المخصــبة الخحيــة التبــارويم ــن  لهــار امتــدادا قــل أو الج ليــة بالخاليــا
 الخاليــار أو الخحيــة هــ ا لــن تنــتجر و  امــل جنــين إلطــا  لحــ  قــادرة Totipotente القــدرات
 تعطـــ  ثـــم نفســـها لتعطـــا تنقســـم Pluripotente القـــدرات وا ـــرة جنينيـــة أخـــر  ج ليـــة خاليـــا
ــــ  ــــا األخيــــرة هــــ ا لــــن تنشــــأر ثــــم المتخصصــــة الخاليــــا جمي  2القــــدرات متعــــددة ج ليــــة خالي
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Multipostâtes  لتعطــا أيضــا هــا تنقســم حيــ  الســابقة لحخاليــا يحــد  مــا مثــل لهــا ويحــد 
 .1النسيج لنوا طبقا بالغة متخصصة خاليا وتعطا نفسها

. الــ ...العصــبية الخاليــا العــينر القحــبر خاليــا: نجــد المتخصصــة الخاليــا لــن و نمــو ج    
 .Nilpotentes القدرة أحادية البالغة الخاليا ه ا وتسم 

 :طريقتان  هنال الج لية الخاليا لح  الحصول طريقة أما
 .In vivoخاصة بتقنيات األم رحم من مباشرة لحيها الحصول-أ

  .In vitro االختبار أنبوب داخل من لحيها الحصول-ب
 مـــن الـــتخح  هـــو العالجـــا االستنســـاخ مـــن األساســـا الهـــدف بـــأن القـــول يم ـــن هنـــا مـــن    

 التـا الج ليـة الخاليا أهميةيبري  ال ي الشا  الميروار لحعضو المريض جسم ر ض مشا ل
 خاليـا إلـ  االستنسـاخ تقنيـة بفعـل تحولـت نفسـ  لحمـريض جسـديةخحيـة  إلـ  األصـل  ـا تعـود
ـــا إلـــ  ثـــم متمـــايية ريـــر   ـــا الموجـــود العطـــب لتصـــحي  خصيصـــا صـــّممت متخصصـــة خالي

 .2التالف العضو
   :Reproductifاالتوالدي/التكاثري  االستنساخ الجسدي أو الالجنسي – 3
يقصـــد بـــ  االســـتغنا  لـــن الحيوانـــات المنويـــة لحرجـــل أي االستنســـاخ الحيـــوير وهـــو يعنـــا      

ــد المولــود حــامال لجميــ   انتــاج مواليــد مــن خاليــا جســدية مــأخو ة مــن أ ــراد يا عــة بالغــةر ويول
 حد  صفحات  تابر والسبب  ا  لل هو احتـوا  الخحيـة صفات الفرد و أن  نسخة  ربونية 

  ف أي احتوا ها ل امل البنية أو الهي ة أو الطاقم الوراثا. لحعدد الصبغا المضال
وتعـــرف هـــ ا التقنيـــة بالنقـــل النـــووي لحخاليـــا الجســـديةر وتعتمـــد لحـــ  قتـــل النـــواة الخاصـــة      

بالبويضـــة ريـــر المحقحـــة باألشـــعةر ويرالـــة نـــواة خحيـــة جســـدية م انهـــار وحثهـــا  هربا يـــا لحـــ  
 .3مو وتمدي ال  ت وين الجنينر ثم وضعها  ا رحم امرأة  تناالنقسام
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أن تعــرف باالستنســاخ الجيي ــار والــ ي يشــير الــ  لمحيــة انتــاج نســ  مطابقــة  مــا يم ــن      
لألصــل مــن سحســحة جي يــة لحمــض نــووير ويســتخدم االستنســاخ مــن أجــل تضــخيم أجــيا  مــن 

تحتـــوي لحـــ  مورثـــات  امحـــةر ول ـــن يم ـــن اســـتخدام التقنيـــة أيضـــا مـــن أجـــل  سحســـحة الحمـــض
تضــخيم أي سالســل جي يــة أخــر ر وتســتعمل التقنيــة أيضــا  ــا مجــاالت واســعة مــن التجــارب 

   .1البيولوجية والتطبيقات العمحية
 لمحية االستنساخ البشري ش ل من أش ال االستنساخ الالجنسا: -
ستنســـاخ ألنهـــا  انـــت قـــد ولـــدت مـــن رحـــم ثـــورة  ـــا لـــالم االا حـــ ـــان استنســـاخ النعجـــة دول    

أول محاولـة السـتخال  واسـتنبات حسب تقنية النقـل النـووي لحخاليـا الجسـديةر و انـت دولحـا 
 نتاج أشخا  توأميـة ومتطابقـةر ويت ـون الجنـين مـن نـواة خحيـة المعطـا  أجنة صنالية تنمو

لبويضـــة المفررـــة مـــن نواتهـــار ويطحـــت لحيهـــا التـــا تـــولج باالمتبـــرا ســـوا  أ ـــان   ـــرا أم أنثـــ ا م
الخحية المستقبحةر حي  تنتيا نواة البيوضـة بـالق  بـالحيير لح روموسـومات التـا تعتبـر احـد  
الم ونــات الوراثيــة لألنــواار والخحيــة المعطــاة البــد أن تحضــر بطريقــة خاصــة قبــل إدخالهــا  ــا 

 لـل تنقسـم الخحيـة المحقحـة جينيـا البويضة بوضعها  ا مححول مححا بدون مواد مغ يـةر وبعـد 
المب رة لتنمو لخاليا متخصصة ت ون أجـيا  أللضـا  الجسـمر ثـم ت ـون الجسـم ال امـل لح ـا ن 

   .2الحا المستنس 
واالستنسـاخ الالجنسـا أو البشـري العالجـا  أن االستنسـاخما سبت يم ن القول من خالل     

القـول بالفعـل االستنسـاخ يغيـر مـن الطبيعـة هما أهم نولين  ا مجال االستنساخر  مـا ويم ـن 
 ون  يعتمد بدرجة أول  و بيرة لح  الخاليا الجسدية و لل من أجل تسهيل لمحيـة الـتح م  ـا 

 خحت انسان جديد.
 :Eugénisme تحسين النسل – 3
 تعريف تحسين النسل:  –أ 
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الــ ي نحتــ  لــن الجــ ور اليونانيــة لحــم تحســين النســل واحــدة مــن أ  ــار  رانســي  جــالتون     
ليشــير بــ  الــ  العحــم الــ ي يــدخل  األصــل النبيــل مــن حيــ  الوراثــةويعنــا الســاللة الجيــدة أو 

ولحــ  نحـــو أ ضـــل ممــا  انـــت لحيـــ  تحســينات لحـــ  االنســان بمـــا هـــو أ ثــر صـــالحا لحســـاللة 
 .1األجيال السابقة
Eugenics    ب حمتـين أساسـيتينمصطح  انجحييي ترجم ال  الحغة الفرنسية  :Eugénique 

لحــ  مجمولــة األبحــا  والمعــارف  يــدل : Eugénique  المصــطح  األول Eugénismeو
 ــا المخــيون الــوراثا مــن   بالتــدخل ند لحــ  تقنيــات مختحفــة والتــا تســموالتطبيقــات التــا تســت

 هــو يــدل  Eugénisme : أجــل تحســين  وهــ ا هــو لحــم تحســين النســلر أمــا المصــطح  الثــانا
مأو  لحــ  الحر ــة االجتماليــة السياســية األيديولوجيــة التــا تــدا   لــن ممارســة تحســين النســل

 أيديولوجيا تحسين النسلا. 
 مـا ميـي  رانسـي  جـالتون بـين نــولين أساسـين لتحسـين النسـل: تحسـين النسـل ا يجــابا      

ـــة وتشـــجي   ـــ  دلـــم الخصـــا   البيولوجيـــة والنفســـية والعقحيـــة ا يجابي ـــ ي يهـــدف ال  إنجـــابال
ويم ــد جــالتون لحــ  هــ ا النــوا األول أ ثــر مــن تحســين النســل الســحبا  األ ــراد األ ثــر  فــا ةر

الســـحبية وتقحـــي  إنجـــاب األ ـــراد الضـــعاف  الخصـــا   البيولوجيـــة الـــ ي يســـع  الـــ  اســـتبعاد
          .و وي العاهات والعاجيين لن الت يف االجتمالا

 تاريخية تحسين النسل:  –ب 
حـــدي  المنشـــأ اال أن لـــ  بعـــض الممارســـات القـــديم تعـــود الـــ  لهـــد  لحـــم تحســـين النســـل     

أ الطــون الــ ي ســع  الــ  انشــا  جمهوريــة تت ــون  قــط مــن اال ــراد األقويــا ر واأل  يــا  والــ ين 
الجســدية و مــا  ــان يــتخح  مــن األطفــال المشــوهين وهــم حــديثا الــوالدة وهــ ا  يتمتعــون بــالقوة

    .2وتشوي  صورة الجمهورية خو ا من التأثير لح  األجيال القادمة
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مجتمعـ  المثـالا إضـا ة اتب  أ الطون مقيا  من مقايي  تحسين النسل من أجـل تحديـد      
ال  ه ا  البدايات األول  لتحسين النسل لم تتم اال  ا أواخر القرن الثامن لشـر وأوا ـل القـرن 

وبـــريت نئريـــة هـــ ا الفيحســـوف  ـــا   وندورســـي التاســـ  لشـــر بتـــأثير مـــن الفيحســـوف الفرنســـا 
ليوجــ  النئــر الــ  ضــرورة لصــر األنــوار لنــدما رســم لوحــة مبــريا  يهــا تقــدم الف ــر ا نســانا 

تحسين النسل وضرورة تجاوي لصور االنحطاط التـا لاشـتها الحضـارة الغربيـة  ـا العصـور 
ر ــة بشــقيها الوســط ر  ــالتقهقر الــ ي لاشــت  هــ ا المجتمعــات  ــان مــن أ بــر الــدلا م لهــ ا الح

السحبا وااليجابا ألن ما لر تـ  هـ ا الشـعوب هـو الت ـاثر السـري  لحطبقـات الفقيـرة والمتوسـطة 
 . 1ومن هنا بريت نئرية االنتقا  لأللراف والسالالت

وتجــاويا لف ــرة االنحطــاط هنــال أيضــا نئريــة التطــور الداروينيــة االجتماليــة التــا حمحــت      
التـا تـرتبط بنئريـة تحسـين النسـلر يخ  الداللـة البيولوجيـة مفاهيم لدة لحتطور خاصة ال ي 

ويقصـــد بالداروينيـــة االجتماليـــة هـــو بـــروي الفرديـــة  ـــا المجتمـــ  والـــ ي احتضـــن هـــ ا الف ـــرة 
سبنســر والتــا تحمــل  ــا مــدلولها البقــا  لألصــح  دالمــا الف ــرة بالدلامــة االقتصــادية  هيربــرت

ر  مــا نجــدا  ــا النئريــة الوراثيــة دلــ  يعمــل اتر ــ  يمــر ألن هــ ا األخيــرة تشــج  لحــ  الفرديــة
الداروينية االجتمالية ابدا ها لحتخوف من تدهور األنسال القوية والجيدة وه ا راج  ال  ييـادة 

 .  2ح  مستو  الطبقة العامحةالوالدة ل
وأول تجربـــة تصـــب  ـــا   ـــرة تحســـين النســـل قامـــت بهـــا الييبيـــ  نيتشـــ  أخـــت الفيحســـوف      

م ا  اختـارت لـدد مـن سـ ان منطقـة سـو ونيا 1886األلمانا  ريديريل نيتش   ـا ألمانيـا سـنة 
ميــيون بصــفات وأقــاموا  ــا قريــة معيولــة ســميت ألمانيــا الجديــدة وهــم يت وأرســحوا الــ  البــاررواي

 3ا  أنهـم يتمتعـون بســاللةمختحفـة  قـد أسسـوا مجتمعــا مختحفـا لـن سـ ان البــاررواي األصـحيينر 
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وراثيـــة راقيـــة و ـــان الهـــدف هـــو انتـــاج ســـاللة بشـــرية جديـــدة نقيـــة الـــدم وتتمتـــ  بقـــدرات وراثيـــة 
 .1خارقة

الصــفات العاليــة والحســنة  وححــم هتحــر  ــا تحســين النســل وتوريــ  وبعــد هــ ا تــأتا الناييــة    
لألجيــال القادمـــةر  هتحــر  ـــان يـــتخح  مــن الضـــعفا  والمعتــوهين  يـــ  ر  ـــا تــاري  هتحـــر أنـــ  

ألربعما ــة ألــف شــخ  ألجــل تجنــب  2XRayأجريــت لمحيــة تعقــيم بواســطة األشــعة الســينية 
لــم ر  بــدأ بتبر ــة الجــن  األلمــانا مــن  ــل انســان ضــعيف  هــو 3الــدنياتوريــ  الصــفات الوراثيــة 

يتــوان لــن القتــل الجمــالا لحشــعوب التــا  ــان يعتبرهــا ســي ة ومســمولة لــن تراجــ  المجتمعــات 
الســـــامية  ـــــدلا الـــــ  تطهيـــــر المجتمـــــ  الجرمـــــانا مـــــن أصـــــحاب العاهـــــات الجســـــدية والعقحيـــــة 

         .4والمرض  و ل ال ين يش حون لبئ لح  المجتم 
 الكالسيكي والحديث:تحسن النسل  –ج  
 تحسين النسل الكالسيكي:  – 1   
تحسين النسل ال السي ا بف ـرة الوراثـة و يفيـة انتقـال الصـفات الوراثيـة  السـمات  ارتبط       

الجسـمية والعقحيـة التـا ت ـون راسـخة بـالمورو  وهـ ا مـا سـع  منـدل الـ  اثباتـ  منـ  ا تشـا ات  
الــ  األوالدر أي أن تحســين حــول المورثــة لحــ  أن الصــفات الوراثيــة تنتقــل مــن اآلبــا   األولــ 

االســتخدام االنتقــا ا لأل ــراد وهــ  امــن أجــل حمايــة  النســل ال الســي ا أصــب  يقــوم لحــ    ــرة
 .5ومن  انتشار األمراض الوراثية وتحسين األنسال وتشجي  اليواج بين العا الت النبيحة
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صـــ  ولحـــم تحســـين النســـل يســـع  الـــ  تثبـــيط انحطـــاط الجـــن  البشـــري وتحســـين خصا       
م  ـان مشـروا تحسـين النسـل مشـج  مـن طـرف 1917و ـا سـنة "والجسـدية والنفسـيةر  العقحية

الدولــة وهــا التــا شــرلت  يهــا واليــة انــديانا األمري يــة  ــا تطبيــت إجــرا ات التعقــيم االجبــاري 
رف الدولــة مراض العقحيــةر  عحــم تحســين النســل ال الســي ا المــدلم مــن طــالمصــابين بــاأللحــ  

مـن  من طرف رجال السياسة ولحما  الوراثة واألطبا ا و ان   لل مدلما ماستهدف باألخ 
طــرف الــر ي  األمري ــا روي حــت الــ ي تميــي بعنصــريت  وتشــجيع  لتحســين النســل  هــو ألطــ  

ــــة تحســــين الن ســــل بعــــد انتشــــار األولويــــة لألشــــخا  األ فــــا  لحت ــــاثر حتــــ  تنامــــت أيديولوجي
 رام والفقر وريرا من المشـا ل االجتماليـة األخـر رالمشا ل داخل األوساط االمري ية من االج

   ــان تحســين النســل هــو المتــنف  الوحيــد  عــرف بعــدها العديــد مــن التعقيمــات ووضــ  قــوانين
لمن  اليواج المختحط مما أتات االستثمار  ا ه ا العحـم الجديـد بـين العحمـا  والمسـتثمرين ومنـ  

         .1حفائ لح  النوا األمري ا"دخول المهاجرين من أوروبا والدول المجاورة لح
دول الـ  تخطـيط مشـروا ولحي  الصفات الوراثية تنتقل لبر األجيال لهـ ا سـعت بعـض الـ     

سر النبيحة لخحت مجتم  خـال مـن العيـوب والـتخح  مـن أصـحاب العاهـات وهـ ا يواج بين األ
 ما خحت نوا من العنصرية  ا تحسين النسل ال السي ا.

 تحسين النسل الجديد: – 2
لـرف تحســين النســل ال الســي ا نولــا مــن الــر ض بعــد االنتشــار الــ ي لر ــ   ــا النصــف     

األول مـــن القـــرن العشـــرين وخاصـــة بعـــد الجـــرا م التـــا أحـــدثتها الناييـــةر  بعـــد الحـــرب العحميـــة 
لـن م وبعدها تـم ا لـالن 1948الثانية تم محا مة مجرما الحرب  ا محا مة نورنبور  لام 

حقوت االنسان  ـا نفـ  السـنة وسـقوط تحسـين النسـل القـديمر وهـ ا يـدل لحـ  أن ححـم جـالتون 
لدولـة تالش  ولم ينج   ا خحت ساللة خالية من العيوب وتتصف بال مال و ـ لل مـا دلمتـ  ا

 2 ا ه ا المنح  با  بالفشلر وبـالررم مـن تعشـي  هـ ا األ  ـار  ـا األ هـان وأن  تـرة تحسـين
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تحســين النســل مــن ال أنــ   ــا ئــل هــ ا األ  ــار  ــان هنــال مــن يخطــط لبعــ  النســل ولــتر ا
وأ ثر ارتباطـا بالت نولوجيـا التـا تتطـور يـوم بعـد يـومر وهـو العـالم جديد  ا قالب مغاير لألول 

المتخصــ   ــا أطفــال وتجميــد األجنــة البشــرية وبتحايــل هــ ا العــالم الــ  ا  البيولــوجا تيســتار
تم داخـــل المختبـــرات العحميـــة و ـــت رربـــة األ ـــراد وبالموا قـــة ممارســـة تحســـين النســـل تـــأصــبحت 

     .  1الئاهرية لحمجتم 
لحــ  طــرت االنجــاب الجديــدة أي االخصــاب االصــطنالا ويعتمــد تحســين النســل الجديــد      

الــداخحا والخــارجار األجنــة المجمـــدةر أو الحيوانــات المنويــة لأل  يـــا  والحــا يين لحــ  جـــوا ي 
جنــة مــن حيــ  القــوة ولــالج األمــراض الجديــد يعتمــد لحــ  انتخــاب األلنســل نوبــلر وتحســين ا

األجنــة المجمــدة  ــا أرحبهــا الوراثيــة داخــل الخحيــة الجنينيــة لــن طريــت العــالج الجينــا و ــ لل 
ليـتم ن الـراربين  ــا محقحـة مـن طـرف شخصــيات لالميـة معرو ـة وهــا معروضـة  ـا البنــول 

م الوحيــد الــ ي يشــغل الجميــ  هــو الحصــول ر ألن الهــإنجــاب أطفــال مميــيين مــن تحــل األجنــة
 لح  طفل خارت ال  ا  و امل الوصف.

 األخالقية للهندسة الوراثية وما ترتب عن تقنياتها:  المشكالترابعا: 
 وأخالقيـــة   ريـــة تســـامالت أثـــارت التـــا وضـــولاتلما مـــن الوراثيـــة الهندســـة موضـــوا إن      

 تمــ لمجا مخــاوف التســامالت هــ ا ثــلتمو  الغربــا العــالم  ــا طويــل نقــا  حولهــا دار وقــد  ثيــرة
  ـــا تـــيال ال ســـألةلم ا والعربـــا ا ســـالما العـــالم  ـــا أمـــار الت نولوجيـــا هـــ ا مثـــل تطبيـــت مـــن

 التـا والتوصـيات النتـا ج أن يعنـا ممـا مسـتقبحية  رضـيات  ا النقا  انحصر ول لل البدايات
الوراثيـة يسـتطي  العحـم مـن خاللهـا أن يـمثر ر والهندسـة الفرضـيات ه ا لح  قا مة إليها وصحوا

 ــا الحيــاة تــأثيرا مباشــرا  مــا يــمثر  ــا الوراثــة و ــا أنــواا ال ا نــاتر وهــا أ ثــر مراحــل الثــورة 
واثــارة لحخــالف بــين العحمــا  مــن مميــدين  -مــن خــالل تقنياتهــا وتطبيقاتهــا-البيولوجيــة جا بيــة 

  ؟مواقفه ا ال يما تتمثلر ومن هنا  تقنياتهاومعارضين لحهندسة الوراثية و 
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 الهندسة الوراثية والمواقف األخالقية:_1
 والغايـات األهـداف  هـو ا يجابا الجانب أمار ان لحهندسة الوراثية جانبين إيجابا وسحبا     

 تغييـر طريـت لـن الوراثيـة أمراضـها مـن البشـرية  تخحـي  العحـم هـ ا إليها يسع  التا السامية
 ألمــراض تحفــةلمخا العــالج أنــواا إلــ  التوصــل ــ لل  األجنــة  ــا وجــودةلما الوراثيــة الشــفرات

 ر أمـــاوالصـــنالة والتغ يـــة اليرالـــة مجـــال  ـــا الخـــدمات مـــن وريرهـــا... الســـرطان مستعصـــية
 البشـر طبيعـة  تغييـر العحمـا  بعـض إليهـا يصـل أن يححـم التـا التطبيقـات  هو السحبا الجانب

 ويحغــا إنســانيت  تشــ ل التــا صــفات  ا نســان يفقــد قــد اممــ الــوراثا تــر يبهم تغييــر طريــت لــن
رادت  حريت   ونباتـات حيوانـات مـن تحفـةلمخا األجنـا بـين  الخحـط الـبعض يحـاول قـد  ـ لل ر1وا 
  ــا ن تخحيــت بهــدف والنبــات ا نســانبــين  الخحــط يــتم  ــأن متعــددة ألرــراض اســتخدامهم بهــدف
 "األخضــر ا نســان" باســم صــال  المحســن لبــد. د ســماا مــا وهــو الضــو ا البنــا  لحــ  يعــي 
 .2مباشر رير أو مباشر بش ل ا نسان  تم قد التا المحاوالت من وريرها
 نعـم الجهـل  ـا ت مـن إنهـا رنعر ـ  أن يجـب ال مـا معر ـة  ـا ليسـت الحقيقية ش حةلما إن     
 نسـتخدمها أن  ـنيم أننـا شـل والر الفالسـفة مـن وريرا بي ون  رنسي  قال  ما قوة عر ةالم إن

 إلـ  يـمدي أن  ـنيم إنـ  إ  الحقيقيـة األخالقيـة شـ حةلما  هو بالنتا ج الجهل أما رالبشرية لخير
 لحـ  تسـالدنا ل ا ضرورية عر ةلما إنر  ي  الرجوا أو ل س   نيم ال خطير أخالقا منيلت

 بهـ ا وجهحنـار نعر   أن نخاف ال ي الخطر لح   يها نسيطر أن نستطي  مرححة إل  الوصول
 اهتمامـــا عاصـــرونلما األخالقيـــون ف ـــرونلموا الالهوتيـــون أبـــد  لـــ لل رلنـــا يبعـــدا لـــن الخطـــر
 يصـدروا أن يريـدون ال  هـم رئهورهـا بدايـة من  نتا جها وبدراسة الوراثية الهندسة بتجارب  بيرا
   3و ا رالقادمة واألجيال الجيل ه ا تخدم لئيمة  وا د من البشرية يحرم قد أخالقيا ح ما
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 تســع  التــا الحجــان معئــم  ــا الح ومــات  أشــر تهم دراســاتهم بأهميــة تمــ لمجا شــعر قابــللما
 الهندســـة تجـــارب مــن مرروبـــة ريـــر نتــا ج أي حـــدو  مـــن الحــد إلـــ  تهـــدف لــوا   وضـــ  إلــ 

   .1الوراثية
 الموقف الديني: -
 رجـال ولعـلونجد بعض المواقف وااللتراضات الدينيـة المتجهـة صـوب الهندسـة الوراثيـة      

 ثــــم واضــــ  بشــــ لالهندســــة الوراثيــــة  اطــــرمخ تئهــــر أن ينتئــــرون  عــــادتهمالمســــحمين  الــــدين
 يعيشـون تمـ لمجبـا  ـرد أي مثل مثحهم الدين رجال  إن ابالغر  العالم  ا أما رسألةلما يناقشون

 تخصصـوا قد والفالسفةين الالهوتي من ال ثير أن نجد إننا بل يوما بش ل التجارب ه ا نتا ج
ر  مــا نجــد رجــال الــدين قــد  رقــوا تجــارب الهندســة الوراثيــة الــ  البيولوجيــة التطــورات دراســة  ــا

 العـالجيم وتقـد الوراثية العيوب من ا نسان تخحي  منها يقصد لالجية أهدا ها األول اثنين: 
 ســيحيةلما تعتبرهــا التجــارب هــ ا مثــل الســ ر ومــرضين األنســول مثــل األمــراض مــن لتخحيصــ 
 ألن اهلل مشـي ة  ـا تـدخال ليسـت إنهـا إ   يهـا العمـل لحـ  تعترض وال ا نسان لصال  تجارب

ينر سـيحيلما بعـض يعتقـد  مـا رالعـالم هـ ا خحـت مـن ا لهية الغايات من جي ا ليست األمراض
  يــ  يهــدف الــ ي  هــو تامــا ر ضــا الــدين رجــال ير ضــ  والــ ي التجــارب مــن الثــانا النــوا أمــا

 الــوراثا التر يــب تغييــر العــالم يحــاول  ــأن الحيــاة صــور مــن جديــدة صــورة خحــت إلــ  العحمــا 
  يــ  يقــو  أن أو اآلخــرين ســيطرة وتحــت حــر ريــر يجعحــ  معينــا ســحو ا يســحل بحيــ  لإلنســان
لحجانـب السـحبا مـن الهندسـة  ر ومن أهـم االلتراضـات الموجهـة2أخر  ويضعف معينة صفات

 الوراثية ها: 
 :ا نسان  ا الوراثا التح م ضد التراضات-أ
 با نســان الوراثيــة الصــفات  ــا الــتح م مــن يخــا ون التجــارب هــ ا مثــل ير ضــون الــ ين إن  

 أن يجـب ال مـا وهـوا ا لـ م بـدور لحقيـام محاولـة ألنـ   بر  خطي ة التدخل ه ا مثل ويعتبرون
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  هبـوا وقـدر نفسـها لإلنسانية مباشرا تهديدا  ي  ألن إيجابية النتا ج  انت مهما ا نسان ب  يقوم
 أو السياسـية القـو  مـن خو نـا مـن أ ثـر التـدخالت هـ ا من نخاف أن يجب إننا القول حد إل 

 .1النووية الحرب مخاطر
 :لحيها السيطرة  نيم ال جرثومة تخحيت من الخوف-ب
 جرثومــةتخحيــت  إلــ  تــمد  أن الوراثيــة لحهندســة وجهــت التــا االلتراضــات أهــم مــن إن      

ـــالا لحيـــ  الســـيطرةيم ـــن  ال وبـــا  تنشـــر خطـــرة ر م ـــان  ـــل  ـــا والـــدمار وتلمـــا ينتشـــر وبالت
 يــد  ــا وقولهــا مــن بــالخوف يوجممــ الوراثيــة الهندســة وتجــارب الت نولوجيــا هــ ا مــن والخــوف

  ـأدت  يـ  يمامهـا أ حت جرثومة ا تشف لاد  لالم أو  ح  العالم يفن  أنيم ن  مجنون لالم
 يــةلمالعا الحــرب إلــ  تعــود جــ ور لــ  الخــوف وهــ ا رالبشــرية  نــا  إلــ  يــمد  وبــا  حــدو  إلــ 

 يثيــر يــيال ال دمــار إلــ  أدت التــا ال ريــة القنبحــة اختــراا إلــ  الــ رة ا تشــاف أد  ينحــ الثانيــة
 القاتـل ا يـدي وبـا  تفسـير  ـا النئريـات إحـد  أن بالـ  ر الجـدير ومـن رال ثيـرين لنـد الرلب
 الجــي  مختبــرات مــن خــرج قــد الفتــال رضلمــا بهــ ا ا نســان يصــيب الــ ي الفيــرو  إن تقــول

 .2 لل بعد يمام  وأ حت الجرثومية الحرب صدد  ا أجراها التا األمري ا
 رجـال التراضـات ليسـت االلتراضـات هـ ا أن وهـا مهمـة نقطة إل  نشير أن هنا والبد      

 بعـض وحتـ  والسياسـيون ف ـرونلما  لـل  ـا سـوا    ـل تمـ لمجا مخـاوف هـا بـل  قـط الدين
ن البيولوجيا لحما   .أقحية همال   ان وا 

 ألنهـا ابمـور  تمـ لمجا لحـ  لئيمـة  ا دة لها ألن شاري لما به ا السياسة رجال اهتم ما       
 لبــارة هــو انمــوا   تبــراتلمخا لحــ  قاصــرا يعــد لــم  ــاألمر. السياســية طموحــاتهم بعــض تحقــت قــد

 مناطــا لــي  القــرار  ــإن ولــ لل   ــل تمــ لمجا مســمولية وهــا الجميــ   يهــا اشــترل لمحيــة لــن
 .3تم لمجا أ راد ب ل اوانم  قط بالعحما 
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 الفلسفي:الموقف -
مــ  ييــادة نطــات تــدخل الفعــل ا نســانا  ــا الخاليــا الحيــةر والــ ي ســمحت بــ  الت نولوجيــا      

قديما مقتصـرا لحـ  الـ ات ا لهيـةر امتد الفعل ا نسانا ال  المشار ة  يما  ان يعتبر  الحديثة
بســبب امتال ــ  لحت نولوجيــا ويشــير هــان  يونــا  الــ  لجر ــة االنســان المعاصــر الــ ي أصــب  

ت الها حــة  ــا الت نولوجيــا الطبيــةر انقحــب االنســان يشــارل اهلل  ــا الخحــت قــا ال: "بســبب التطــورا
الخطــر األ بــر حســب الصــان  لحــ  نفســ ر وأصــب  مســتعدا ألن يقــوم بــدور الخــالت"ر وي مــن 

يونا  لند تطبيت الهندسة الوراثية لح  البشر أنـ  يجعحهـم مجـرد موضـولات مـن المم ـن أن 
      الت نولوجيا الحيوية. يعاد تش يحها و قا لتصميمات

  مـا ت مـن خطــورة الهندسـة الوراثيــة  ـا أنهــا أحالـت االنســان الـ  مجــرد شـا  أو موضــوا    
رض لحتجربــةر شــأن   ــا  لــل شــأن الموضــولات الماديــةر مــن الموضــولات التــا يم ــن أن تعــ
ر ل ن يح رنا يونا  من أن نتعامـل مـ  الـ وات ا نسـانية  ها تختيل االنسان ال  مجرد لينة

تعامحنــــا مــــ  األشــــيا  الماديــــةر  هنــــال  ــــرت  بيــــرر ويفــــرت يونــــا  بــــين التجريــــب  ــــا هــــ ين 
بـــين التجريـــب لحـــ  الـــ وات ا نســـانيةر والتجريـــب المجـــالينر  يقـــول: "هنـــال اخـــتالف جـــوهري 

لحـــ  الموضـــولات الماديـــةر ويتجحـــ  هـــ ا االخـــتالف  ـــا أن التجريـــب المـــادي يوئـــف بـــدا ل 
معر ـــة بخصوصـــ ر أي أن هنـــال شـــي ا صـــناليا صـــنالية لهـــ ا الـــ ي يجـــب أن نحصـــل لحـــ  

  وال وا ـبر ينوب لن الشا  الحقيقار  عح  سبيل المثال تنوب األجسام ال رويـة لـن الشـم
ل ــن لــن ي ــون هــ ا البــديل مم نــا  ــا المجــال البيولــوجار حيــ  يجــب أن نجــرب لحــ  األصــل 

       .1ر وربما نمثر لحي  بأخطا  يتع ر محوهانفس 
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مــ  يونــا   ــا خطــورة التجريــب لحــ  الــ وات ا نســانيةر بــل  1ويتفــت  رانســي   و ويامــا    
الهندســة الوراثيــة تتعحــت بأخالقيــات التجريــب  هـب الــ  حــد القــول: "ان العقبــة ســتقف  ـا وجــ  

   لح  االنسانر  أخطر ما تهددنا ب  البيوت نولوجيا هو احتمال أن تغير الطبيعة البشرية". 
ولح  الررم من نتا ج تطبيت الهندسة الوراثيـة لحـ  االنسـانر  إنهـا القـت مـن المعارضـة      

والتصــــورات المعارضــــة مــــن الــــدين والفحســــفةر الــــرم  ر وتنطحــــت مــــن التأييــــدأ ثــــر ممــــا القــــت 
ويحخــ   و ويامــا المنئــور الــدينا  ــا ر ــض النتــا ج لحــ  أســا  أن التجريــب لحــ  االنســان 

"انها تض  البشر  ا م ان االل   ا خحـت حيـاة بشـرية أو  يعد بمثابة ت نولوجيا خاط ة  يقول:
 .  2لح  صورت  ومثال " تحطيمهار وهوما يمثل انتها ا لمشي ة اهلل ال ي خحت االنسان

 مــا نجــد يونــا  لــم يــر ض الهندســة الوراثيــة ب ا ــة أشــ الها ا  يتخــ  موقفــا وســطا ويوضــ      
ا المجاالت التا يجب أن تعمل  يها الهندسة الوراثيـة وال تتعـداهار ويقـدم يونـا  تصـورا معياريـ

الوراثيــةر  يحــدد وئيفتهــا  ــا اصــالت العيــوب ولــي  إلــادة  لمــا ينبغــا أن ت ــون لحيــ  الهندســة
نمو جـا يخـ  اسـتخدام الهرمونـات  هنـال هرمونـات يم ـن أن تسـتخدم لمنـ  الخحتر ويقدم لنا 

نمــو ا لاقــة لطفــل لديــ  ليــب  ــا الجينــاتر وهــ ا شــا  مررــوب الــ  حــد مــار ول ــن الهرمــون 
الطــالتر مثـل قصــير القامـة ومــن  اتـ  يم ـن يســتخدم بطـي  لتحســين مـن لــي  مصـابا لحـ  ا

 .3المم ن استخدام  لحتحسين الجنسا
ما ير ض  يونا  لي  االستخدام  ا حـد  اتـ ر ول ـن مـا ير ضـ  هـو  إنا ن يم ن القول     

   إسا ة االستخدام.

                                                           

-االبن بوش إدارة تحت البيوتيقي لسلمجا عضو-وفيلسوف : سياسيFrancis Fukuyamaفوكوياما  فرانسيس -1 
 صدام :كتبه أهم ومن السوق واقتصاد الليبرالية الديموقراطية مع ايةنه نقطة إلى وصل البشري التاريخ بأن قال وهو الذي
 .Notre future post humainاإلنساني  بعد ومستقبلنا-الحضارات
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 ما وت من الخطورة األ بر  ا الفوا د االقتصادية المترتبـة لحـ  الهندسـة الوراثيـةر حينمـا      
نتقــال لالجعحــت ثمـة إم انيــة  DNAننتقـل مــن مجــال البحـ  الــ  مجــال السـوتر ان ت نولوجيــا 

من مجال البحـ  الـ  انتـاج السـوتر وهـ ا االنتقـال يجعـل البشـر مجـرد سـح  يم ـن اقتنامهـا أو 
ويتحول هنا دور الطبيب الـ  تـاجر وهـو مـا يـمدي أيضـا الـ  ئهـور شـر ات بنـول استبدالهار 

   .1الدمر وقط  الغيار البشرية
 الجينوم البشري: – 1
ال يم ن الحدي  لنـ  مـن خـالل   ـر مميـدين أما  يما يخ  الجينوم البشري هو اآلخر      

أو معارضــــين لــــ  انمــــا ســــن  ر بعــــض اآلمــــال التــــا يعــــد بهــــا وبعــــض المخــــاوف والمحــــا ير 
 ب .المرتبطة 

مسـمولة لـن  من اآلمال التا يعد بها الجينوم البشري أهمها تم يننا مـن تحديـد الجينـات ال    
م ـان  اجـرا  مـا يسـم  بالجراحـة الوراثيـة لتصـحي  المورثـات األمراض التا تصـيب االنسـانر وا 

المعيبـــة أو الســـتبدال مورثـــات ســـحيمة بهـــار ومـــن اآلمـــال أيضـــا هـــو وضـــ  خريطـــة األمـــراض 
ويتوقـــف وضـــ  هـــ ا الخريطـــة لحـــ  مشـــروا جديـــد يـــوايي  ـــا أهميتـــ  مشـــروا وضـــ  الوراثيـــة 

 ـا البروتينـات التـا تـتح م ويتعحت األمـر بالسـعا لفـل شـفرة جميـ   الخريطة الوراثية لإلنسانر
وقـــد تـــم تأســـي  منئمـــة البروتيـــوم البشـــري لتقـــوم نشـــاط الجســـمر أو مشـــروا البروتيـــوم البشـــري 

هــم وئيفــة  ــل بــروتين منهــا بتنســيت لمحيــة  ــل شــفرة مختحــف سالســل البروتينــات البشــرية و 
بيعــــة لحــــ  حــــدةر  هــــ ا المعــــادل البروتينــــا لمشــــروا الجينــــوم البشــــري يعتبــــر منعطفــــا لفهــــم ط

 .2األمراض  ا مستواها الجيي ار وتسري  ا تشاف االدوية لها
 ــا بعــض بــالجينوم البشــري سنختصــرها  المحــا ير المرتبطــةو المخــاوف أمــا  يمــا يخــ        

ن يعحــم لــن نفســ  أمــور نعتبرهــا اآلن  ــا صــال  االنســان أ التســامالت المهمــة وهــا: هــل  ــا
و أنــ  سيصــاب بــبعض أ سـيموت  ــا ســن األربعــينران لحــم أنــ  حـوية المســتقبل؟ر ومــا شــعورا 
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األمراض مثل مرض شحل العضالت ال ي يئهر  ا سن الخمسينر ألن قرا ة الجـين حاضـر 
الحيــاة ان لحــم المــر   لــل وخــاض حياتــ  يترقــب مصــيرا  معحــوم ينبــئ بقــادم محتــومر  مــا مــ ات

جر ويئل الطـب لالمـا لال  من رير المتوق  القريب أن يدبر ل ل من ه ا األمراض المعحوم؟
بالتشخي  ول ن لاجيا لن العالجر ويئل المريض حا را أيتيوج أم يحجـم؟ أينجـب أم يمنـ ؟ 

    1يطم ن؟أيهح  أم 
و ــــا مجــــال التطبيــــت ســــتبدأ قــــرا ة الجينــــوم  ــــا بعــــض الحــــاالت موضــــ  الشــــبهة بح ــــم      

اتهن بمــــرض ي مثــــل الســــيدات الالتــــا أصــــيبت أمهــــاتهن أو جــــداتهن أو أخــــو تاريخهــــا األســــر 
ســـرطان الثـــدي لحـــ  ســـبيل المثـــالر لمعر ـــة وجـــود هـــ ا المـــرض  ـــا جينـــومهنر  ـــا ا ا تشـــفت 
ـــة والفحـــ   ـــأن ي ـــن تحـــت المراقبـــة الطبي الســـيدات المرشـــحات لهـــ ا المـــرض نصـــ  الطـــب ب
باألشعة ال تشـاف المـرض ان ئهـر  ـا أب ـر أدوارا وأرجأهـا لحعـالج النـاج  إ ا  ـان ال يوجـد 

مــرض بعــدر  ــان قحنــا ان لشــرة  ــا الما ــة مــنهن سيصــيبهن المــرض  ــا لــالج جينــا لهــ ا ال
 ــال بــأ  أن تئــل الما ــة تحــت المالحئــة مــن أجــل صــال  العشــرةر ول ــن القابــل مــن الحيــاةر 

ما ا ا ا انيلجت السيدات  طالبن جميعهن بعمحية است صال الثدي تحسبا وتوقيار  معن   لـل 
ريــر حاجــة اليهــار  هــل هــ ا االســراف  ــا جراحــة أن تســعين مــن  ــل ما ــة لمحيــة ســتجر  مــن 

 هل هو من الصال  العام والطبابة الح يمة؟ بيرة ي ون مقبوال؟ و 
أمــا  ــا مجــال الت ــاثر البشــرير  ســتتي  قــرا ة جينــوم الجنــين مــن معر ــة لاهــات الجنــين       

ييـادة  بيـرة جـدا  الحالية ومعر ة ي اق  التا تنتئرا  ا مستقبح  القريب أو البعيدر وسـيييد بـ لل
وحتــ  لــو  انــت العحــة هينــة  اجــرا  ا جهــاض  ــا الــبالد التــا تســم  با جهــاض وحتــ  ولــو

          .2 انت ستئهر  ا سن األربعين وما  وت
 عحــ  الــررم مــن أهميــة الجينــوم  ــا تحقيــت معر ــة أحســن با نســان وبــاألمراض الخطيــرة     

التــا تهــددا والجينــات الممولــة لنهــا ممــا سيســهل الــداد األدويــة الناجعــةر اال أن هنــال العديــد 
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من المش الت التا يطرحها  ل أسرار الوراثة البشرية ومنها مش حة التنبـم الـوراثا ويتمثـل  ـا 
 ويترتب لح   لل لدة نتا ج أهمها: رف االنسان لح  مستقبح  الصحا سحفا إم انية تع

اضــطراب حيــاة االنســان خاصــة إ ا لحــم أنــ  سيصــاب بمــرض خطيــر  ــا وقــت محــدود      
دون أن تتــو ر إم انيــة لالجــ ر  ــ لل تعــرض المعحومــات الوراثيــة الخاصــة بــاأل راد لعمحيــات 

ين وم اتـب التشـغيل التـا يم ـن أن تمـار  بنـا  القرصنة واالستغالل من طـرف شـر ات التـأم
لحيهــا لنصــرية مــن نــوا جديــد واقصــا  لحمهــددين با صــابة بــاألمراض الوراثيــة الخطيــرة مــن 
االســــتفادة مــــن التــــأمين والتوئيــــف والضــــمان االجتمــــالا وريرهــــار اجهــــاض األجنــــة خاصــــة 

مشـا ل اب وريرهـا مـن الالمتوق  اصابتهم ببعض العيـوب الخحقيـة أو األمـراض أو ألتفـ  األسـب
   .1التا يتعرض لها االنسان

ومن خالل ه ا يم ن القول بأن االنحراف األخالقا  ا التعامل م  الجينوم البشري يـأتا     
بالدرجــة األولــ   ــا حصــر االســتفادة مــن اســتخدامات  لتقتصــر لحــ  العــالم األول مــ  اهمــال 
بقيــة الشــعوبر وممــا يييــد األمــر خطــورة أن  ــل الــدالالت الوراثيــة البشــرية مســتقبال قــد يجعــل 

الــتح م  ــا المورثــات البشــرية واردار لــ لل  ــان التحــ ير مــن هــ ا االنــيالت واجبــا  التف يــر  ــا
حت  ال تنعدم األخالت وي ون هنال من يف ر  ا إلـادة برمجـة الجـن  البشـري أو يخحـط هـ ا 
الجن  م  ال ا نات األخـر ر وبهـ ا  ـان المسـع  العحمـا يطـرت أسـ حة جديـدة لـم ت ـن معرو ـة 

الت ســابقا بــل تتجــاوي معاييرهــا القديمــةر ومــن المفــروض أن تــتم مــن قبــل لحــ  مســتو  األخــ
مناقشـــة هـــ ا المشـــ الت األخالقيـــة لضـــرورة الحفـــائ لحـــ  الطبيعـــة ا نســـانية ووقايـــة الجـــن  
البشــري مــن التغييــر الجــ ري الــ ي قــد يــمدي الــ  انقراضــ  مــن جــرا  اســتغالل تقنيــات الهندســة 

 .2عديل الوراثاالوراثية ومعطيات  ل رموي الجينوم  ا الت
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   االستنساخ بين التأييد والمعارضة: – 2
االستنســــاخ العالجــــا  ســــبت و  رنــــا بــــأن لالستنســــاخ أربعــــة أنــــواا ل ــــن أهــــم نــــولين همــــا   
   االستنساخ الالجنسا أو الت اثري.و 
 الموقف المؤيد: –أ 
المجـال أصبحت هنـال إم انيـة استنسـاخ  ـا ن بشـري وخاصـة بعـد التطـور الحاصـل  ـا      

البيوت نولوجا و لل لحفوا د التا سيقدمها لإلنسانر  االستنساخ الت اثري تقنية مقدمة لتخحـي  
االنســـان مـــن العقـــم نها يـــار إضـــا ة الـــ  هـــ ا  ا نســـان مســـتقبال لـــن يعـــانا مـــن األمـــراض ألن 

 أصل المرض من جـ ورا  مـا سـيقدماالستنساخ العالجا سيقدم ل  المادة أو الدوا  ال ي سيست
األلضا  البديحة إ ا  قد احد  ألضا  ر  االستنساخ أصب  حل لـبعض الـدول التـا تعـانا  ل 

من الشيخوخة  ا مجتمعها  أصب  بإم انها استنساخ العدد ال ي تريدا من األ  يـا  واألقويـا  
لتجعل مجتمعها مجتمعا  تيار وأ بر خدمة يقدمها االستنساخ أن  م ا   لحشيخوخة لـن طريـت 

الخاليـــا الج ليـــة المحي ـــة بـــالتحوميراي ويرلهـــا بالخاليـــار  االستنســـاخ ســـيقدم لإلنســـان  استنســـاخ
 .  1خدمات  ثيرة وواسعة خاصة لح  المستو  العالجا

 مــا أن لالستنســاخ تأييــد ئهــر وســط األطبــا  والعحمــا   ــا ميــدان البيولوجيــا والهندســة       
ســان و مــا أنــ  سيســاهم بشــ ل  بيــر  ــا الوراثيــة ورأيهــم أن هــ ا األبحــا  ستســخر لخدمــة االن

تحســين النــوا البشــري  مــا تــم تحســين العديــد مــن النباتــات والحيوانــات با ضــا ة الــ   لــل لــ  
القدرة لح  تجديد الشباب  هو يستخدم  ا تجديد األلضا  وجراحات التجميل ألن   ا الوقـت 

تســـتخدم  ـــا بعـــض  القريـــب ســـيتم الـــتخح  مـــن  ـــل المـــواد المصـــنولة مـــن الســـيحي ون والتـــا
 2لمحيات التجميل  يرا األثدا  بعد است صالها بسبب األورام الخبيثة ألنـ  يجـب الـتخح  مـن
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المواد الغريبة والمتطفحة لح  الجسم ل ا  استنساخ األلضا  هو الحـل لصـنالة ألضـا  بديحـة 
   .1وتخحي  االنسان من معانات 

لالستنسـاخ ل ـن  قـط  يمـا هـو مفيـد ومسـخر  ما نجد بعض التأييد من الديانة ا سـالمية      
ومــن اآليــات القرينيــة التــا أ ــدت لحــ  حــت االنســان  استنســاخ الميرولــات  لإلنســان ومنفعتــ 

 ـــا التعامـــل  يفمـــا يشـــا   ـــا  ـــل مـــا يوجـــد لحـــ  ســـط  األرض  الثمـــار والميرولـــات ألنهـــا 
واألرض وأنــيل  تالســماوااهلل الــ ي خحــت لقولــ  تعــال : " 2خرجــت مــن األرض لخدمــة االنســان

من السما  ما   أخرج بـ  مـن الثمـرات ريقـا ل ـم وسـخر الفحـل لتجـري  ـا البحـر بـأمرا وسـخر 
   .3ل م األنهار"

القرينيـــة تبـــين حـــت االنســـان  ـــا اســـتخال  ويرا واستنســـاخ الميرولـــات والتعامـــل  واألدلـــة   
   .4معها بالش ل ال ي يفيدا

لحبح  العحما  ا مجـال الوراثـة  ما ير  بعض المجييين التخا  الحيوانات حقل تجارب      
تماشـيا أن اهلل لم يمان  من  لل مادام  لل ال يخرج لن  ون   ـا حـدود البحـ  العحمـا و لـل 

     .5م  قول  تعال : "واألنعام خحقها ل م  يها دف  ومنا   ومنها تأ حون"
     الموقف المعارض: –ب 
      الموقف الديني:  – 1 
دا ما يسع  الدين ال  تقييد األبحا  العحمية الخاصة با نسانر والتـا  الشريعة اإلسالمية:-أ

ر  يعتبــــر الــــدين ا ســــالما أن التغييــــر مــــن طبيعتــــ  وابعــــادا لــــن ا رادة ا لهيــــةتســــع  الــــ  
االستنســاخ ريــر جــا ي بــاألخ  بالطريقــة التــا استنســخت بهــا النعجــة دولــار  يصــب  بإم ــان 
الشـــخ  الواحــــد استنســـاخ م ــــات النســــ  مـــن دون يواج  يصــــب  هنــــال اســـتغنا  المــــرأة لــــن 
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ا  الرجلر والرجل لـن المـرأة ليصـب  هنـال اصـطفا   ـا المجتمـ  حـين ننسـ  األ  يـا  واألقويـ
 الدين ا سالما ير ض التفرقة بين البشر ألن  ـل النـا  ر 1ونستغنا لن األربيا  والضعفا 

سواســية وال  ــرت بيــنهمر ثــم ان الــدين ا ســالما يفــرت بــين العبــ  بالمخحوقــات والنــوامي  وبــين 
ومـن العبـ  البحـ  حـول تغييـر طبيعـة  تحسين أوضاا المخحوقات التا ها مسخرة لإلنسـانر

ر  مــا أن االخــتالف والتنــوا 2طبيعــا بالنئــام الالجنســا  هــ ا لــي  مــن  ا ــدة البشــريةالنئــام ال
من سمات خحـت اهلل واال ل ـان النـا  نـوا واحـدر قـال تعـال : " ولوشـا  ربـل لجعـل النـا  أمـة 

ر وقولـ  لــي وجـل: " ومــن يياتـ  خحــت السـموات واألرض واخــتالف 3واحـدة وال ييالـون مختحفــين"
ر والمعن  ال ي تحمح  ه ا اآلية أن أصـحنا واحـد 4ان  ا  لل آليات لحعالمين"ألسنت م والوان م 

ا مخــارج  حــروف واحــدة متشــابهين مــن  ــل وجــ  ودا مــا هنــال  ــرت مــن أجــل التمييــي بــين ولنــ
 .5البشر حت  ال تحصل مشا ل بالمجتم 

حـــت اهلل  مـــا ويـــ هب الـــبعض الـــ  أن االستنســـاخ  يـــ  تغييـــر لخحـــت اهلل ولحفطـــرة التـــا خ      
حشرات سوا   طرة التياوج وها تعنا األلفة والتواد والتـراحمر وخحـت لحيها االنسان والحيوان وال

أسر جديدة تعمر األرض أو تغير الفطـرة  ـا النئـام االجتمـالا القـا م لحـ  تتـاب  المخحوقـات 
 .6من بعضها البعض ولي  لح  شا حة بعضها

واألخطـر لحـ  االطـالت  ا سالم ير ض االستنساخ البشـري لمـا يترتـب لحيـ  مـن مفاسـد      
المشــــ ل الــــ ي تطرحــــ  لالقــــة المستنســــ  بالمستنســــ  لنــــ   الشــــخ  المستنســــ  يحمــــل  ــــل 
صــفات  الجســمية والنفســية مــن الشــخ  الــ ي أستنســ  لنــ ر  هــل يعتبــر هــو  اتــ  ا نر مــاها 

 العالقة بينهما ابنر أم أو أخ؟
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 مــا أنــ  إ ا  ــان الشــخ  الــ ي استنســ  لمــرا يفــوت الخمســين ســنة  ــان المستنســ  هــو      
ألن  مستنسـ  مـن لمـر  رمن لمرار  هنا ي ون الشخ  المستنس  شي  بالررم من أن  رضي 

   .1الخاليا الجسديةر  ا ا مات الشخ  األصحا مات الشخ  المستنس 
البشـر  عـال سـتحل ال ارثـة وخاصـة مـن ناحيـة  الدين ا سالما ير  بأن  لو تم استنساخ      

 التمييي بينهم وقد ت ون أهداف االستنساخ إجرامية تسع  ال  تدمير البشرية مستقبال.
 هـــب رجـــال الـــدين المســـيحيين الـــ  أن االستنســـاخ  ـــا طياتـــ  هـــدر  المسااايحية: الدياناااة-ب

لغا   رادت  وحريت ر  تعنا  قد االنسان لحريتـ ر   انتشار لمحية  ه ال رامة وقدسية االنسان وا 
حي  ست ون هنال معايير معينة لنولية النا  ال ين سيتم استنسـاخهمر وهـمال  لـن يسـم  لهـم 
بممارســـة حقـــوقهم الطبيعيـــة  ـــا االخصـــاب الطبيعـــا خو ـــا مـــن اخـــتالط مورثـــاتهم بغيرهـــا مـــن 

قـررت أن  المورثاتر وهنا يطرت التسامل: ما ا سيحد  لو أن احد  النسـ  أو مجمولـة مـنهم
تمـار  حقهـا الطبيعـا؟ ألــن يحـد  خحـل  ـا النئــام   ـل؟ لـ ا البـد مــن وضـ  قـوانين صــارمة 
لمثــــل هــــمال  األشــــخا ر أو أن يــــتم لــــيلهم و ــــا  حتــــا الحــــالتين  ــــان حريــــة االنســــان وارادتــــ  

       .2هنال سيطرة  امحة لح  حرية االنسان ولدم احترام البشرية ستصب  مقيدةر وست ون
أمـــا الالهوتيـــون  ـــانهم يعترضـــون لحـــ  هـــ ا العمحيـــة لمـــا تحمحـــ  مـــن طـــاب  ريـــر انســـانا      

 حــين يتحــول االنســان الــ  معــرض لقطــ  الغيــار تمخــ  منــ  أنســجت  وألضــا   متــ  احتاجهــا 
اآلخرونر  ان مثـل هـ ا السـحول يحغـا إنسـانية ال ـا ن البشـري بحيـ  يتحـول الـ  مجـرد وسـيحة 

عـض الالهـوتيين ولحمـا  البيولوجيـا  ـ لل مـن أن لمحيـة  هـ ا قـد لتحقيت رايةر  ما ويخشـ  ب
المسـتو  البشــري أو نـوا شـا  مـنهمر ول ــن  تـمدي الـ  تخحيـت  ا نــات مشـوهةر أو  ا نـات دون

إ ا حصــحنا لحــ  نســخة مشــوهة مــن لبقــري ننــوي استنســاخ ر مــا الــ ي يم ــن أن نفعحــ  بهــ ا 
 3ألضـــا ها ريـــر التالفـــة؟  ـــالقرار األول يـــةبقالنســـخة؟ هـــل نـــتخح  منهـــا أم نبقيهـــا الســـتخدام 
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يعتبــر جريمــةر أمــا الثــانا  هــو وحشــية ال تخطــر ببــال ا نســانية أبــدار ثــم ان اخضــاا االنســان 
مــال الــ ي هــو خحيفــة اهلل لحــ  األرض لحتجربــة والتعامــل معــ  و أنــ  حيــوان أو نبــات يعتبــر ل

   .1رير انسانا ورير مشروا
بـأن االستنسـاخ البشـري خـرت لح رامـة ا نسـانية والتفـرد  ا سـ تحنديةوقد صرحت ال نيسـة      

الخا  ب ل انسان لم يهب  ألحد ريـرار  مـا أنـ  ضـد األلـراف والمبـادأل المهنيـةر  مـا أصـدر 
و ـا  الفاتي ان قرارا يقضا بمن  االستنسـاخ ألنـ  قـد يتحـول الـ  تشـوي  مأسـاوي لقـدرة الخـالتر

البشـــريةر ور ضـــ  الستنســـاخ حيمـــات خاصـــة بـــاحترام الحيـــاة م أصـــدر الفاتي ـــان تع1987لـــام 
البشر سوا   ان  نتيجة لحمية أم  طرت القترات تقنا  محاوالت أو ا تراضات الحصول لحـ  
 ــا ن بشــري بطريقــة لــي  لهــا أي صــحة بــالجن  ســوا  أ ــان  لــل باســتخدام شــطر التــوا م او 

نا يــــة لحقــــانون األخالقــــا حيــــ  أنهــــا االستنســــاخ أو التوالــــد العــــ ري   حهــــا يجــــب أن تعتبــــر م
 .2تتعارض م   رامة االنسان البشري و رامة االتحاد باليواج

ويخشــ  الــبعض اآلخــر مــن المســيحيين ان تحغــا لمحيــة  هــ ا الحاجــة لحــيواجر طالمــا أن      
دون المــرور بــأي شــ ل مــن أشــ ال االنجــابر االنســان يســتطي  أن يحصــل لحــ  نســخة منــ  

ات ا لهيـة مـن الـيواجر ا  أن االستنسـاخ يفـرت بـين مـا جمـ  اهلل  ـا الـيواج وه ا يخالف الغاي
ر ول ــــن الخــــوف الحقيقــــا ي مــــن  ــــا ان لمحيــــة  هــــ ا ســــتحغا أحــــد 3وهــــو االتحــــاد واالنجــــاب

 ثيــرة ســتتغير منهــا مفهــوم األمومــة واألبــوة والعا حــةر الطــر ين  ــا الــيواج ممــا يعنــا أن قيمــا 
 .4تم وها قيم أساسية  ا تر يب المج

 مــا نجــد أن االستنســاخ ر ــض مــن قبــل ال نيســة ال اثولي يــة ألن المــرأة ستصــب  بمثابــة       
مصـــن  منـــتج لحبيـــوض التـــا ســـتحتوي الخحيـــة الجســـدية مـــن أجـــل االستنســـاخ ال ريـــرر وه ـــ ا 

ألنــ  قــد يــتم االســتغنا   ســت ون مجــرد يلــة بيولوجيــةر وان  ــان األمــر ال يتوقــف لنــد هــ ا الحــد
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المــرأة بوجــود أرحــام اصــطنالية لهــا القــدرة لحــ  حمــل الجنــين حتــ  يــوم الــوالدةر إ ا لــن رحــم 
ل لحــ  جنــين مــن تحصــ ودالــا لحمــرأة  ــا مســتقبل ا نســانية ألن الرجــل سيصــب  بإم انــ  أن ي

خالياا الجسديةر ووضعها  ا الـرحم االصـطنالية حتـ  نهايـة الحمـل ثـم يحصـل لحـ  توأمـ ر 
ـــــوةر  وهنـــــا تنهـــــار األســـــرة وتتف ـــــل ـــــربط األ ـــــراد مـــــن يواجر أمومـــــةر أب ـــــا ت  ـــــل العالقـــــات الت

بنوةر...ال ر ومن هنا تخحت أوجاا الشخ  المستنسـ  الـ ي  قـد  رامتـ  سـالة اختيـارا لي ـون 
   .1انسان مستنس  شبي  بالشخ  ال ي استنس  من   أصب   اقدا لحهوية من يوم والدت 

أبــد  أحبــار اليهــود ر ضــهم لالستنســاخ البشــري لتعارضــ  مــ  الديانــة  الديانااة اليهوديااة:-ج
اليهوديــةر وأقــروا باالستنســاخ الحيــوانا إ ا  ــان مــن شــأن  انتــاج رــ ا  أحســن ولــالج أ ضــلر 
 ما ألحن الخاحام األمري ا موس  تيندلر أن  ال يعترض لحـ  اسـتخدام الثـورة التقنيـة الحديثـة 

ات والحيــوانر حيــ  أنهــا  ــا خدمــة االنســان والبشــريةر ل نــ   ــا مجــال التحســين الــوراثا لحنبــ
   .  2يعارض استخدامها  ا االنسانر ومن ثم  قد أدان ه ا العمل وقض  بتحريم 

    :الموقف القانوني-2
توصــحت البيوت نولوجيــا مــن خــالل الهندســة الوراثيــة وأبحــا  الجينــوم الــ  تحقيــت نتــا ج       

بــاهرة توجــت بوضــ  خريطــة لجينــات االنســان وهــ ا مــا  ــت  الطريــت لئهــور تقنيــة االستنســاخ 
 العديـد جنـد مـا وهـ االتا لر ت تجاويات جـد خطيـرة  ـا حـت االنسـان يعاقـب لحيهـا القـانونر 

  ــا الســري  التطــور وهــ ا تتماشــ  قانونيــة منئومــة إلــداد  ــا لإلســراا ينوالقــانوني العحمــا  مــن
ر ومـــن خـــالل هـــ ا نجـــد بعـــض المنئمـــات والجمعيـــات والتجاهـــات العحـــم ألـــوان مـــن الحـــون هـــ ا

 منـــــ  لحـــــ  الحريصـــــة العالميـــــة المنئمـــــات بـــــين مـــــنالدوليـــــة وا قحيميـــــة حـــــول االستنســـــاخر و 
 :نجد االستنساخر

 والثقا ـــــة والعحـــــوم لحتربيـــــة المتحـــــدة األمـــــم لمنئمـــــة العـــــام المـــــمتمر التمـــــد لقـــــد: اليونيســـــ و-أ
 وحقــوت البشــري يــنجلا حــول العــالما ا لــالن أســماا 11/11/1997  ــا إلالنــاا يونيســ وم
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 وال البشـري يـنجلبـا يتعحـت بحـ  ألي يجـوي ال :يحـا مـا العاشـرة مادت   ا جا  حي  ا نسانر
 يعحــو أن والطــبرر الوراثــة ولحــم البيولوجيــا مجــاالت  ــا ســيما وال البحــو ر تطبيقــات مــن ألي
 مجمولــــة أو  ــــرد ألي ا نســــانية وال رامــــة األساســــية والحريــــات ا نســــان حقــــوت احتــــرام لحــــ 
 .1أ راد
 الســــمات يجــــوي ال حيــــ  االستنســــاخ حئــــر لحــــ  بصــــراحة 11 المــــادة تــــن  حــــين  ــــا    

 لحـــ  ويتعـــين بشـــرية نســـ  إنتـــاج ألرــراض االستنســـاخ مثـــل ا نســـان و رامـــة تتنـــا   بممارســة
 واتخـــا  الممارســـات هـــ ا مثـــل لـــن لح شـــف تتعـــاون أن المختصـــة الدوليـــة والمنئمـــات الـــدول
  ـا لحيهـا المنصـو  لحمبـادأل و قـا الـدولا أو الـوطنا المسـتو  لحـ  انهبشـأ الاليمة التدابير

 .2ا لالن ه ا
الجمعيــة العامــة لــألم المتحــدة: تبنــت ا لــالن العــالما حــول البنيــة الوراثيــة البشــرية و لــل -ب

ـــــدول الـــــ  حئـــــر م 19/11/1998 ـــــا  ـــــدول األلضـــــا  ويـــــدلو هـــــ ا ا لـــــالن ال بإجمـــــاا ال
االستنساخ البشري الت اثرير  ما أقرت الدول األلضا   ا المجحـ  األوروبـا معاهـدة حمايـة 

وقداســـتهم بالنســـبة لحتطبيقـــات لحـــ  األحيـــا  والطـــب وحئـــر استنســـاخ واحتـــرام حقـــوت البشـــرية 
 .3م12/11/1998البشر  ا 

 Organisation Mondiale de la santé (.O.M.S) العالميـة الصـحة منئمـة أمـا-ج
 الخمســين اتهدور  ــا تبنــت  قــد-ريرهــا مــن أ ثــر الموضــوا هــ ا  ــا المعنيــة وهــا-جهتهــا مــن

 إنتــاج لغــرض االستنســاخ تقانــة اســتخدامبــأن   يــ  أ ــدت قــرارام 14/15/1997  ــا المنعقــدة
 الشــــخ  حرمــــة مبــــدأ ويخــــالف األخالقــــار الصــــعيد لحــــ  مقبــــول ريــــر أمــــر بشــــرية  ا نــــات
 .4اناا نس
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ريــر مقبــول أخالقيــا و يــ  انتهــال  إنــ  منئمــة الصــحة العالميــة أدانــت االستنســاخ وقالــت      
االنجــابر ويتنــا   مــ   رامــة االنســانر وحمايــة ســالمة لــبعض المبــادأل األساســية التــا تح ــم 

 نتـاج  موروثات ر وقد أشار المدير العـام لحمنئمـة الـ  أن المنئمـة تعتبـر اسـتخدام االستنسـاخ
أمـــر ريـــر مقبـــول أخالقيـــار ألنـــ  ســـيمدي النتهـــال بعـــض المبـــادأل نســـ  متشـــابهة مـــن البشـــر 

 رامـة االنسـان وحمايـة سـاللة الموروثـات األساسية التا تح م االنجابر والتا تتضمن احترام 
 .  1ا نسانية

 مــا نجــد بعــض التشــريعات  ــا بعــض الــدول األجنبيــة  الواليــات المتحــدة األمري يــة التــا      
 يــــدرالا يســــم  باالستنســــاخ البشــــري ســــوا  ر ــــض مجحــــ  النــــواب األمري ــــا اصــــدار قــــانونا 

مجـــال الخاليـــا الج ليـــة البشـــرية  ألســـباب لالجيـــة أو انجابيـــةر وأنـــ  ال مـــان  مـــن البحـــ   ـــا
واستنســاخ الحيوانــات والنباتــاتر بــل لحــ  الع ــ   قــد أصــدر المشــرا األمري ــا قــانون تنئــيم 
التمويــــــل الح ــــــوما لألبحــــــا  العحميــــــة التــــــا تجــــــري لحــــــ  األمشــــــاج والحقــــــا   اآلدميــــــة  ــــــا 

م وقـــد أصـــدر المشـــرا األمري ـــا قـــانون لحئـــر لمحيـــات االستنســـاخ البشـــري 11/15/1999
   .2م31/17/2111و لل  ا 

 ما طحب الر ي  األمري ا األسبت النصيحة من الحجنـة القوميـة االستشـارية لألخالقيـات      
البيولوجيـــة حـــول هـــ ا الموضـــوار قـــاد الـــ  دراســـة أوصـــت بحضـــر التمويـــل الفيـــديرالا لبحـــو  

ال ـونجر  الـ  أن يأخـ  استنساخ البشرر وال  تعحيت مثل ه ا النشاط  ا الشر ات الخاصـةر 
 .3بعين االلتبار حئرا تشريعيا

  يمـا الـنهج نف  األوربية مولةلمجا  ا الويرا   حجنة أخر  هي ات جتنهأما  ا  رنسا      
 4احتــــرام ضــــرورة لحــــ  محتواهــــا تضــــمنت قــــوانين أصــــدرت بعــــدما االستنســــاخ حئــــر يخــــ 
 وهويــة  رامــة احتــرام وجــوب لحــ  االتفاقيــة مــن األولــ  المــادة نصــت حيــ  و رامتــ  ا نســان
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 وحرياتــــ  حقوقـــ  ســــالمت ر يانـــ ر  تمييـــي دون شــــخ ر ل ـــل بضـــمان و لــــل البشـــرير ال ـــا ن
 .1األخر  الجوهرية

نـدوة  ـا الـدار البيضـا   ـا المـنئم ا سـالمية لحعحـوم الطبيـة أما  ا العالم العربـا لقـدت     
 م حول االستنساخ البشرير وأصدرت مجمولة توصيات أهمها: 1997يونيو  14-17
تجــريم  ــل الحــاالت التــا يقحــم  يهــا طــرف ثالــ   ــا العالقــة اليوجيــة ســوا   ــان رحمــا أو  -

 بويضة أم حويانا منويا أو خحية جسدية لالستنساخ.
بسـن التشـريعات القانونيـة الحيمـة لغحـت األبـواب مـات من  االستنساخ البشـري ومناشـدة الح و  -

المباشرة ورير المباشرة أمام الجهـات األجنبيـة والممسسـات البحثيـة والخبـرا  األجانـب لححيحولـة 
 دون اتخا  البالد ا سالمية ميدانا لتجارب االستنساخ البشري والترويج ل .

الحياتيــة اللتمــاد بروتو ــوالت  الــدلوة الــ  تشــ يل لجــان متخصصــة  ــا مجــال األخالقيــات -
 .2األبحا   ا الدول ا سالمية والداد وثيقة لن حقوت الجنين

والجمعيـات العالميـة  الـدول والمنئمـاتأرحـب وما يم ن أن نصل الي  من ه ا الطرت أن      
وا قحيمية تمن  أي نوا من أنواا االستنساخ قانونيا لما يحمح  من مخاطر تعـود بالسـحب لحـ  

   نسان والتا تمس  بالدرجة األول   ا  رامت  وانسانيت .اال
 الموقف الفلسفي: – 3
االستنساخ من أهـم التحـديات وا نجـايات التـا أتـت بهـا الت نولوجيـا  ـا مجـال البيولوجيـا      

 انــت  ــا التصــور القــديم تــدخل ضــمن نطــات القــدرة ا لهيــة وحــدها و ــان االنســان يقبــل التــا 
ســـم   والبيولوجيـــةر والوراثيـــة بالتبارهـــا منحـــة مـــن اهللر ل ـــن االستنســـاخخصا صـــ  الجســـمية 

بإم انية خحت  ا نات حية مستنسخة انطالقا من خحيـة منتيلـة منهـار ولحـ  الـررم مـن دلـوات 
ر   ــــان هنــــال العديــــد مــــن المميــــدين بيــــت هــــ ا الت نولوجيــــا لحــــ  االنســــانالحــــ ر الشــــديدة لتط

ر وبـــالطب  هنـــال مـــن يعتبـــر االستنســـاخ نتـــاج د لحيهـــاالســـتخدامهار دون وضـــ  حـــدود أو قيـــو 
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الغطرسة العحميةر  هو مشروا يفتقد وجودا ال  مبررات شرلية نئرا لحمخـاطر ال ثيـرة المترتبـة 
 لحي .

ومن خالل ه ا نجد الفيحسوف هان  يونا  ال ي بدورا يميـل الـ  ر ـض االستنسـاخ ألنـ      
االستنسـاخ مـن حيـ  رايتـ  األ ثـر جـورا أمـا مـن  لمل الغطرسة والفضول والنيوةر  هو يعتبر

الجينيــــة  انــــ  األ ثــــر اســــتغالال واســــتعبادار  ــــا الحقيقــــة ال يقتصــــر  حيــــ  أشــــ ال التــــدخالت
موضــول  لحــ  مجــرد التعــديل ال يفــا لحماهيــة الوراثيــة بقــدر مــا هــو تغييــر تح مــا بمعارضــة 

د التغييـــر الجـــ ري لحعالقـــة ويتعحـــت األمـــر هنـــا بالتـــدخالت قصـــالنئـــام الـــ ي يح ـــم الطبيعـــةر 
الت امحيــة لإلنجــابر ألن االستنســاخ يــرتبط بالفعــل الــ ي يجــب أن يســتعمل بويضــة مستأصــحة 

ألجــل انتــاج الجنــين المستنســ  وهــ ا يتطحــب رحــم أنثــ   ADNالنــواة الحامحــة لححمــض النــووي 
 ا الجديـد التجارب  ا ه ا الحقل المعر   نجايقصد تطويرا وألجل  لل تستعمل  ل التقنيات 

نتاج نما ج جديدة  .1وا 
 هـو العمـل لحـ  أمـا السـو  األساسـا بـرأي يونـا  هـو الـ ي يـرتبط باالستنسـاخ الت ـاثري      

إتيـــان شـــخ  لحوجـــود لي ـــون صـــورة طبـــت األصـــل لشـــخ  يخـــرر  مـــا هـــو تـــأثير  لـــل لحـــ  
ي  بــأن المستنســ ؟ يعتبــر المستنســخون  تــوا م منفصــحة بفــوارت يمانيــة وهــ ا مــا يســم  بالتصــر 

 يمـا يتعحـت بـ  وب اتـ ر ومـن جهـة أخـر  المستنس  يعرف أو يدلا المعر ة ال ثير من األمور 
العحما  يعر ون أو يدلون معر ة ال ثير من األمور لن المستنس ر و ا ه ا الئروف يصـب  

حقيقــا  ــا النطــات الــ ي ســنجد  يــ  الواهــب يبنــا  ــل اآلمــال و ــل المستنســ  ضــحية اســتبداد 
التا تتعحت ب  وسيقوم بعيل المعايير لـن نتا جهـا ا يجابيـة والسـحبيةر  حـو ا ترضـنا  التخمينات

أن يصـــب  اختصاصـــيا مشـــهورا  ـــا لحـــم الوراثـــةر ســـنتوق    إننـــا Kahnمـــثال استنســـاخ  ـــاهن 
وب لل  المستنسـ  لـن ي ـون قـادرا لحـ  أن يصـن  مـن نفسـ  مـا يريـد بـل سـيبق  دا مـا خاضـعا 

 2وبالتالا  استنساخ مـا هـو سـو   ـرض الحتـرام الحـت  ـا الحيـاة التـالواهب  حمض  النووير 
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تــيور العالقــات األساســية وربمــا ســي ون األمــر أ ثــر خطــورة يجــب أن تتحــد مــن تحقــا  نفســهار 
لإلنسان بل انها ستبحم أقص  درجـات التحريـف وال ـ ب مـن حيـ  النسـبر القرابـةر أو القربـ  

التــوأم لــألم ولــي  لهــا أب بيولــوجا وقــد ت ــون االبنــة  الواشــجة  ــالمرأة يم ــن أن ت ــون األخــت
   .1لجدها وبه ا  االستنساخ سيقضا لح  األنساب

ولــي   قـــط هـــان  يونـــا  الـــ ي يـــر ض االستنســـاخ بـــل نجـــد أيضـــا  رنســـوا دارـــونا هـــو      
اآلخــــر يعــــارض االستنســــاخ ألنــــ  يهــــدف الــــ  ا بقــــا  لحــــ  النــــوا  مــــا هــــور و لــــل  حمــــا تــــم 

با لـادة  قـطر اننـا بهـ ا الطريقـة يمدي ال  تفقير ال ا ن الحا المح ـوم لحيـ  استنساخ ر وهو 
نحب  ونوقف ال ا ن الحا بل أ ثر مـن  لـل مـن يـدري أن األمـر يتعحـت بنـوا مـن الـتح م  ـا 
الجن  البشري  المطحوب هو تصـحيح  وتغييـرا ال استنسـاخ ر  حسـب دارـونا االستنسـاخ هـو 

   .2البيولوجا الهمجامئهر من مئاهر العمل 
ومن نتا ج لمحية االستنساخ لدم احترام  رامة الشخ  المستنسـ  الـ ي سـيأتا بموجـب      

الفعــل المصـــطن ر انـــ  مجــرد نســـخة بيولوجيـــة لشــخ  يخـــر ممـــا ســينجر لنـــ  معانـــاة لميقـــة 
لحمستنســـ  الـــ ي يم ـــن أن تتعـــرض هويتـــ  البيولوجيـــة لحشـــبهة بالحضـــور الحقيقـــا لنســـخت  أو 

م حرا ــا خطيــرا نحــو لحــم متطــور دون قــيد الحضــور اال تراضــار  مشــروا االستنســاخ انبمجــر 
 وهو رمي قحت وضيت لميقين  ا الحضارة التقنولحمية.  

   الموقف االجتماعي: – 3
ر يعتبـــر الهـــاج  االجتمـــالا مـــن أ بـــر العقبـــات أمـــام الـــراربين  ـــا االستنســـاخ البشـــري      

  ـل األسـرة  ونـ  م ـن لحرجـل أن يحصـل لحـ  جنـين مـن خحيتـ  الجسـدية و ـ لل   االستنساخ
 هــل يعتبــر صــاحب الخحيــة هــو أبــا وأمــا لــ  أم الحــال مــ  المــرأة ل ــن هــ ا الجنــين مــن هــو أبــوا 

 3توأمــ ؟  االستنســاخ يــمدي الــ  الغــا  مفهــوم العا حــة واألمومــة  مــا يــمدي الــ  القضــا  لحــ 
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 بحاجــة نحــن مــا بقــدرال نعــود بحاجــة الــ  وجــود األب أو األم الوالديــةر  ــنحن  ــا ئــل تطــور 
 ولـــي  رخاصـــة أجهـــية  ـــا صـــناليا امهـــانمإ يـــتم التـــا النســـ  برلايـــة تقـــوم  بيـــرة ممسســـة إلـــ 

 حاليــا فهــوملما عن لمبــا لــا حا وســط  ــا تنشــأ أن إلــ  ســتحتاج النســ  هــ ا مثــل أن تصــورلما
   .1العا حة معن  لح  وبالتالا الوالدية معن  لح  سنقضا أننا يعن  مما
 مــا أن االستنســاخ بغرضــي  الت ــاثري والعالجــا أهانــا الجنــين  حــو  هبنــا الــ  االستنســاخ     

العالجـــا اســـتوجب اجهـــاض األجنـــة مـــن أجـــل الحصـــول لحـــ  الخاليـــا الج ليـــةر وهنـــا يوجـــد 
ل ر  القـدرة ر  مـا أن االستنسـاخ يمـ  حريـة االنسـان واسـتقالتعدي لح  حت الجنين  ا الحياة

وتحمل النتا ج المترتبة لحيها من أهم العناصر التا يم ن من خاللهـا أن لح  اتخا  القرارات 
يفقـد االنسـان هـ ا الحريـةر وحرر ول ن  ا مجتمـ  المسـتقبل  يثبت االنسان أن  شخ  مستقل

النـا  المجتمـ  هـو الـ ي سـيحدد نوليـة  امـل ا  أن ألن  سي ون تحت سيطرة اآلخرين بش ل 
ـــا مـــن اخـــتالط  ـــبعض اآلخـــر خو  الـــ ين استنســـخناهمر وسيســـم  لحـــبعض بـــاالختالط ويمنـــ  ال
مورثات رير مرروب  يهار ثـم ان أ عالـ  وسـحو   سـت ون مفروضـة لحيـ  مقـدما ومسـبقا وبهـ ا 

    .2يفقد االنسان حريت 
ليـةر بالفعل هنال مخاطر جسيمة تترتب لح  االستنساخ خصوصا مـن النـواحا االجتما     

ألنــ  ســيخحت شــ ال مــن أشــ ال الالمســاواة بــين الفــرد النســي  والفــرد العــادير  ــا ا حــد  و ــان 
-شـا الفرد النسي  أ ثر   ا  وأ ثر لبقرية من االنسان العادير  ان  سيحتل م ان   ـا  ـل 

أن اآلبـــا  األرنيـــا  ســـيحاولون بفضـــل المـــال  وهـــو مـــا يعنـــا- ـــا المدرســـة والجامعـــة والعمـــل
  أطفال لم ي ن بمقدورهم انجـابهم  ـا الئـروف العاديـةر وهـ ا إم انيـة ال تتحقـت الحصول لح

لباقا اآلبا  الفقرا ر وه ا ما يخحـت نولـا مـن العنصـرية بخحـت أ ـراد متفـوقين مـن ناحيـة الـ  ا  
   .3والناحية الجسدية
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وئهـور  يـاب ال اتيـةنساخ مخاطر لح  المستو  الفـردي  غالقول بأن لالستوبه ا يم ن       
ـــد  لالقـــات جديـــدة  ـــ لل يبـــب مشـــا ل نفســـية بســـبب  قـــدان الهويـــة إضـــا ة الـــ  مشـــ حة تحدي

ســي ون مــن خــالل استنســاخ شــخ  بــدون هويــةر وبيــ   النســبر أمــا لحــ  المســتو  االجرامــا
 تتغيـر  أجنة مستنسخة ولمل جي  يتميـي بالشراسـة والضـراوةر أمـا لحـ  المسـتو  االجتمـالا

 وئهور أسر مشتتة. Intra sexéا ئهور االنجاب بين النوا الواحد القرابة وصعوبة تحديده
 تحسين النسل بين التأييد والمعارضة:– 3
 الموقف المؤيد:–أ 

أيــدت العديــد مــن الــدول تحســين النســلر ومــن بينهــا الواليــات المتحــدةر بريطانيــار الســويدر      
وألمانيــا بحيــ  لمحــت لحــ  تشــجي  التعقــيم الشــامل لحمجتمــ ر ليتميــي بالنقــا  مــن حيــ  النــوا 
البشـــرير ألن تحســـين النســــل ســـيعطا نئـــرة جديــــدة لإلنســـان  ـــا حياتــــ ر ويييـــد انتفالـــا مــــن 

دة التــا ســخرت لخدمتــ  بعــد التطــورات الها حــة التــا لر هــا الطــب والبيولوجيــار التقنيــات الجديــ
وتسمية تحسين النسل به ا االسم  ان ل  أثر ثقيـل لحـ  المجتمـ  ممـيوج بـالخوف لهـ ا ارتـأ  

بمسـتقبل االنسـان  المميدون ال  تغيير اسم  ال  تغيير التر يبة الجينية لإلنسانر  هم متفا حون
والعيــوب بحيــ  ي ــون انســان   ــا وحســن المئهــر يتمتــ  مــن األمــراض  الــ ي ســي ون خــالا

بالنشاط والحياقة البدنيةر  االتجاا المميد يعتبر تحسين النسل نوا من أنواا العـالج ألنـ  يعتمـد 
 ن مـن لح  تقنيات لالجية  التشخي  الجينا ال ي يعتبر م سـب لتحسـين النسـل ألنـ  سـيم

      .1الحصول لح  أطفال متمييين
أمــا الــدين ا ســالما هــو اآلخــر  ــان مميــدا لتحســين النســل خاصــة  ــا شــق  ا يجــابار      

 2وه ا ما نجدا  ا ممتمر الفق  ا سالما الثانا ال ي حمل لنوان "تحسين النسل مـن منئـور
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النســـل الـــ ي أصـــب  هـــم  ثيـــر مـــن  إســـالما" ودار مضـــمون هـــ ا المـــمتمر حـــول   ـــرة تحســـين
ال يعـــانون مـــن األمـــراض والتشـــوهات التـــا لـــان  منهـــا أســـال همر النـــا ر تجنبـــا  نجـــاب أطفـــ

والرربة  ـا ا سـابهم خصـا   تسـالدهم لحـ  الحيـاة بشـ ل أ ضـلر وهـ ا مـا أتاحتـ  الهندسـة 
الوراثيةر ا  شج  ه ا الممتمر لح  اختيـار األيواج الحـامحين لصـفات وراثيـة مرروبـة ألن هـ ا 

وهـ ا يعتبـر مقصـد مـن  رواج لـن طريـت االختيـار ررـب  ـا الـي ال يضر بالشرار و لـل أن اهلل
مقاصــد الشــريعة ألنــ  ال يــأتا باختيــار باختيــار الصــال  مــن األيواج لــ ا تــم تشــري  الفحــو  
الطبيــة الســابقة لــن الــيواجر ألن انجــاب النســل القــوي أمــر مشــروا لــ ا وجــب  حــ  الجينــات 

  .  1المعيبة والتخح  منها
   الموقف المعارض:–ب 
من أسباب ر ض تحسين النسل أن  لغة م رسة لحعنصرية و ي  تعدي لح  حقوت اآلخـرين    

وخاصــة األجنــة المعيبــة التــا ســحبت حقهــا  ــا الحيــاةر  ــ لل المعتــوهين والمرضــ  الحــامحين 
ألمــراض وراثيــةر وتحســين النســل  يــ  تعــدي لحــ   رامــة األجنــة واألجيــال المســتقبحيةر وســحب 

ساواةر ومن خالل ه ا يبري موقف هابرما  من تحسين النسـل  ـا لـدة حريتها وت ري  الالم
 نقاط وها:

 الحرية: -
لحــ  تحقيــت االختيــارر صــحي  حــول الحــت  ــا االختيــار والقــدرة  يــدور مضــمون الحريــة      

ل ـن هـ ا األمــر ال أن العحـوم المعاصـرة تئهـر إم انيـة تحقيـت االختيــار لحـ  المسـتو  العحمـا 
االختيــار ألنــ  تجــاوي الحريــة ألن الــ ات التــا تــم تحســينها هــا  ــا الحقيقــة تــم يعنــا أنــ  تــم 

ر 2اختيارهــا لمحيــا مــن طــرف الوالــدان ألن المختــار خــال مــن شــروط االختيــارر الــولا وا رادة

                                                           

 ماجدة محمود أحمد هزاع: تحسين النسل من منظور إسالمي، مؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني، جامعة األزهر. -1 
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ـــة   التحســـين الجينـــا هـــو  ـــا الحقيقـــة النقـــيض التـــام لححريـــة ألن هـــ ا الطفـــل حـــرم مـــن الحري
بشـأن الحيـاة التـا سيعيشـهار  هـ ا الطفـل خضـ  النتقـا  مـن طـرف  المستقبحية ألن  أخـ  القـرار

والديــ  مــن أجــل تحســين جيناتــ   هــو أتــ  الــ  الوجــود تحــت طا ــل مــن االختيــار   ــان محــددا 
 .1حسب الطحب

   الكرامة:-
ألن  ـــا االختيـــار الجينـــا ال رامـــة ا نســـانية توضـــ  لحـــ  الـــرف ال رامـــة م محـــة لححريـــة      

ال رامــة ا نســانية  ــوت  ــل التبــار ألن األجنــة الحامحــة لألمــراض الوراثيــة وترمــ  جانبــار ل ــن 
يتم التخح  منها ألنها ليست أهل بأن ت ون انسانا  ا المستقبلر أما المختارة  تصـب  بمثابـة 
ســح  ومــادة حيـــة لحتجريــب مـــن أجــل ا ـــادة المســتقبل بجيــل يتمتـــ  بال مــال  هنـــا يالــت إنســـانية 

  بــين ا جهـاض واالختيــارر  النسـان مهــدد مســتقبال بـأن يعــي   ــا االنسـان الــ ي يفقـد شخصــ
   .2تشتت بتخحا األخالت والقيم لن   هو يعي   ا تشامم دا م

 المساواة:-
االختيــار الجينــا يهــدد االنســان بالعنصــرية واالخــالل بحقــوت االنســان ومــن هــ ا الحقــوت     

ميـــي والفرصـــة لـــن تتـــات لحجميـــ  المســـاواةر ألنـــ  لـــن طريـــت التعـــديل الجينـــا ســـيخحت جيـــل مت
خاصـــــة الطبقـــــة الفقيـــــرة وبالتـــــالا يصـــــب  هنـــــال نـــــوا مـــــن التهديـــــد الموجـــــ  لحجـــــن  البشـــــري 
والبيوت نولوجيا ها التا  تحت باب ه ا المشا ل من أجل يليلة  يان االنسـان وخاصـة مـن 

جوانــب  الناحيــة األخالقيــة ليــدخل  ــا مرححــة مــا بعــد االنســان لتســيطر لحيــ  التقنيــة  ــا جميــ 
 .3حيات  وسيشهد تهديد الديمقراطية التا ستيول بالتدرج
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 مــا نجــد  رنســوا دارــونا يعــارض  ــل التقنيــات التــا تهــدف الــ  تطبيــت مبــدأ االنتخــاب      
 .1تحت  ريعة تحسين الجن  البشري

 ــأخطر مــا يحمحــ  تحســين النســل هــو  قــدان ا نســانية انســانيتهار  بفضــل تقنيــات تحســين      
النسـلر قـد يصـب  مـن المم ـن مسـتقبال الــداد إجـرا ات لحمـل األ ـراد  ـا مختبـرات  يهـا أرقــ  

وب لل تتم حمايتهم من  ل األمراض وقد يعيشـون مـا تا سـنة أو أ ثـرر  مـا قـد أش ال التعقيم 
ية ال  ا  والتطورر ل ن من يضمن أن ت ـون حيـاتهم سـعيدة؟ ومـن يضـمن ي ون لقحهم  ا را

انسـانيت  لحـ  أن يفقـدها وهـو احتفائهم بإنسانيتهم؟ ل ا من األ ضـل لإلنسـان أن يحـا ئ لحـ  
  .3ر  تحسين النسل هو من دون شل المثال األقص  لالستعمال الفاسد لحعحم2يحاول ترقيت 

يهــدد االنســان بتقييــد حريتــ  وضــياا نســتنتج مــن هــ ا العــرض المــوجي بــأن تحســين النســل     
 رامتــ  وســيعي   ــا مجتمــ  يقــوم لحــ  العنصــرية والتفرقــةر  البيوت نولوجيــا وان  انــت حققــت 

والخـــوف خاصـــة مـــا تحمحـــ  بـــين لإلنســـان الســـعاد اال أنهـــا لـــم تجحـــب لـــ  اال المضـــرة والتشـــامم 
   طيات تحسين النسل.

بال ا نــات الحيــة الدقيقــة و ــا األخيــر نخحــ  الــ  أن الهندســة الوراثيــة هــا  لــل التاللــب     
والنباتــات والحيوانــات مــن أجــل انتــاج منتجــات تجاريــة تعــود بالفا ــدة لحــ  االنســانر والهندســة 

رة ألنهــا أ ثــر مراحــل الثــورة البيولوجيــة جا بيــة واثــاالوراثيــة تعــد العمــود الفقــري لحبيوت نولوجيــار 
لحخالف بين العحمـا  و لـل مـن خـالل تقنياتهـا وتطبيقاتهـا التـا مسـت االنسـان بالدرجـة األولـ  
ممــــا م ــــن االنســــان مــــن خاللهــــا أن يحصــــل لحــــ  العــــالج مــــن لقاحــــات وهرمونــــات وبعــــض 
األنييمــات ل ــن هــ ا لــم يمنــ  مــن تخطيهــا حــدود العــالج  تــدخحت  ــا جســم االنســان راربــة  ــا 

نتباا الـ  أن هـ ا االنسـان قـد انته ـت حريتـ   رامتـ  وانسـانيت  وهـ ا مـا تغييرا وتحسين  دون اال
 أد  بئهور األخالت لتقف  ا وج  الهندسة الوراثية بمختحف تقنياتها وتطبيقاتها. 
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أن تخلككا الولككد انمككا اككو مككن السككاذي المنككو  الككذ  يخككرج مككن الرجككي ليصككي رحككم ال شكك       
المككرأة المسككتعدة للتفاعككيي وقككد ي ككون وصككوي المككاأ الككغ رحككم المككرأة عككن  يككر طريككا االتصككاي 
الجسكماني المعككروفي واككو مككا يسككمغ بككالتلقيح االصكطناعي الككذ  يشكك ي حاليككا وقبككي أ  شككيأ 

يضكا أسكلوب العمكي ارخيكر الكذ  يلجكا اليكء ارطبكاأ عقكب  شكي نهضة علمية حديثةي ويعتبكر أ
مكن االنجكاب بشك ي   ا ة الطرا التقليدية والعالج الكدواذي  كي التكرثير علكغ الك وجين وتم يكنهم

ن اذه الطريقة اي طريقكة اسكتثناذية  كال يجكو  اللجكوأ اليهكا اال بعكد  شكي االنجكاب طبيعيي ور
  يح االصكطناعي  ومكااي أاكم انواعكءما مفهوم التلق :لتاليالطبيعي ما يد عنا لطرح التساؤي ا

ناتجككككة عككككن التلقككككيح االصككككطناعي  و يمككككا يتمثككككي موقككككف المؤيككككدين ومككككا المشككككا ي ارخالقيككككة ال
 والمعارضين من التلقيح االصطناعي 

 :عنهمفهوم التلقيح االصطناعي ونبذة تاريخية  :أوال
 :L’insémination artificielleالتلقيح االصطناعي  مفهوم-1
 : اللغةالتلقيح في -أ 

 القكحيي قبلكت اللقكاح  هكي الناقكةي ولقاحكاو ذا الشكجرة ولقكح الفحكي  لقاحايلقحت الناقة  من    
ي النككدث ثككم تمجككء  ككي ي واللككواقح مككن الريككاح التككي تحمكك1النخلككة تلقيحككا لقحككاومككن لككواقح والقككاح 

وأصكي ي 2"رسلنا الريح لواقحوأ" :تعكالغجتمع  ي السحاب صار مطراي قاي اهلل السحاب  اذا أ
 .3حملتستعير  ي النساأ  يقاي لقحت المرأة اذا ثم أ اإلبياللقاح  ي 

مكرخوذ : التلقييح: اكو اروي: ة التلقكيح االصكطناعي الكغ لف كين ما يقسم  قهاأ اللغكة عبكار     
ي 4بمعنكككغ أحبلهكككاالفحكككي والقكككح الفحكككي الناقكككة مكككن لقحكككت الناقكككة لقاحكككا ولقاحكككاي أ  قبلكككت مكككاأ 
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 .232، ص 1991، بيروت،1دار الكتب العلمية، ط  
 .22االية،: سورة الحجر - 2
 .179س، ص .لسان العرب، الجزء الثاني، دار صادر، بيروت، د: ابن منظور - 3
 .113، ص 1991معجم اللغة العربية، وزارة التربية والتعليم ،: لوجيزالمعجم ا - 4
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لقحكككت الكككريح الشكككجر والنبكككات معنكككغ خالطتهكككا ببرودتهكككا  كككرمطرتي وألقحكككت الكككريح السكككحابة بوأ
جسككم االنسككان أو الحيككواني  عضككو الترنيككلي ولقككح غ نقلككت اللقككاح مككن عضككو التككذ ير الككغبمعنكك

 .1دخي  يء اللقاح واللقاح ماأ الفحيي ويقاي لقحت النخلة ولقح ال رعبمعنغ أ
صكككناعياي و عالجكككء الشكككيأ صكككنعا أ  عملكككءي أ عمكككرخوذ مكككن صكككن: الصيييناعي: الثكككاني اكككو  

حتكككغ يمهكككر  يكككء ويصكككبح حر كككة لكككءي والصكككناعي  و  كككن يمارسكككء االنسكككان كككي علكككم أ والصكككناعة
  2.ع س الطبيعيي  يقاي حرير صناعي

 :التعريف االصطالحي والطبي للتلقيح االصطناعي-ب
التقككاأ  اككو: منهكاالتلقككيح االصكطناعي بالعديككد مككن التعريفكات نجككد  والعلمكاأعكرف الفقهككاأ      

ي وذلككك  (الجمكككاع)و بغيكككر االتصكككاي الجنسكككي أبطريقكككة صكككناعية  المكككرأةنطفكككة الرجكككي ببويضكككة 
ال وجككة بمككاأ الكك وج التككي تككتم داخككي اإلطككار  3تلقككيح بويضككة: لغككرا الحمككيي ويككراد بككء أيضككا

 .ختصةالطبي المعروفي وبمعر ة الهيذة الطبية الم
تعبيككر يطلككا علككغ عمليككة نقككي الحيوانككات المنويككة بعككد : نككءالتلقككيح االصككطناعي أيضككا برو      

ن يكتم  كي ن طريكا الحقكني واكذا االجكراأ يجكب أتنقيتها الغ داخكي الجهكا  التناسكلي لل وجكة عك
هكككا  الموجكككات  كككوا الصكككوتية وقكككت التبكككويا لكككدث المكككرأة الكككذ  يحكككدده الطبيكككب عكككن طريكككا ج

تجككر  لعككالج حككاالت العقككم عنككد المككرأة وذلكك  بككالتحقا مككن ادخككاي  عمليككة : ككذل  انككء. المهبلككي
ي بغيكككر اتصكككاي جنسكككيي  كككي عضكككواا التناسكككل_ أوشكككخج أجنبكككي _منكككي الككك وج الكككغ ال وجكككة

 4وي  كككي صكككمت داخكككي  لمكككات البطكككوننكككء ال شكككف عكككن المجهكككوي الكككذ  يتجكككويعكككرف أيضكككا بر

                                                           
 .113ص  :المعجم الوجيز - 1
، ص 2002مؤسسة التاريخ العربي، دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، : المعجم الوسيط -2

125. 
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ذ ريكككة  كككي الد عكككة الواحكككدة ون خليكككة و الصكككراع والت الكككب بكككين خمسكككماذة ألكككف مليكككواررحكككام أ
 .نثويةوبويضة أ

عملية تجر  بقصد ادخاي مني سليم  ي العضو التناسلي للمكرأة بغيكر اتصكاي  أيضا انء      
بيوضككة المككرأة بغيككر  2اخصككاب: نككءيعككرف بري و 1وذلكك  لعككالج حالككة مككن حككاالت العقككم جنسككي

نككء ادخككاي المنككي لفككرج المباشككري  مككا أيككر االتصككاي الجنسككي أ  بغ( الجمككاع)الطريككا الطبيعككي 
   3.المرأة دون جماع

عمليككة تؤخككذ  يهككا نطفككة الرجككي وتكك رع  ككي مهبككي ال وجككة واككو : نككء مككا يعر ككء الككبعا بر      
المباشكككرة الطبيعيكككة بكككين الككك وجين وال  كككرا بينهمكككا سكككوث االستعاضكككة عكككن عضكككو يماثكككي حالكككة 

 4.العنا مماالموقع المناسب من مهبي ال وجة أ الذ ورة بم رقة ت را بها نطفة ال وج  ي
ببويضككة  5علككغ التقككاأ الحيككوان المنككو  اصييطالحا ككذل  يطلككا علككغ التلقككيح االصككطناعي       

علكغ اككذا  وبنكاأ. لجنسككي المباشكر بغكرا الحمككيالمكرأة بطريقكة صككناعيةي أ  بغيكر االتصكاي ا
ة و اخصكاب بويضكة المكرأللمكرأة ي أيكة  كي الجهكا  التناسكلي يطلا علكغ وضكع الحيوانكات المنو 
والمككراد  يليككةاي منككي رحككي  ككي رحككم امككرأة بطريقككة  ادخكك:نككء بغيككر الطريككا الطبيعككي ي ويعككرف بر

خككذ السككاذي المنككو  وايصككالء الككغ الككرحم سككواأ  ككان يتوسككط ذلكك  وضككعء  ككي وعككاأ أ باإلدخككاي
 6و قكككذف المنكككيأ ي المكككرأةبمكككاأ الرجكككي ثكككم يدخالهكككا  ككي رحكككم  المككرأةمختبككر  تلقكككح  يكككء بويضكككة 
                                                           

 .13ص   االنجاب الصناعي واالستنساخ،: هميخالد مصطفى ف. د - 1
 . هو اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة لتكوين البويضة الملقحة: اخصاب - 2

 .00أحكام الهندسة الوراثية، ص : سعد عبد العزيز عبد اهلل -     
، ص  1999أطفال االنابيب بين الحظر واالباحة، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،: محمود سعد شاهين. د - 3

127. 
 .13االنجاب الصناعي واالستنساخ، ص : خالد مصطفى فهمي. د - 4
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تلكك  العمليككة التككي يككتم : نككءبواسككطة حقنككة أو نحواككا ي ويعككرف  ككذل  بر امككرأةمباشككرة  ككي رحككم 
بطريقكككة  المكككرأةعنكككد  الترنيكككلبموجبهكككا نقكككي اللقكككاح مكككن عضكككو التكككذ ير عنكككد الرجكككي الكككغ عضكككو 

 .و خارجياعية سواأ تم اذا االخصاب داخليا أصنا

االصييطناعي فهنييا  ميين اعطييى تعريفييا لييه، و ثيير أمييا الموقييف التشييريعي ميين التلقيييح -ج
 :البعض تر  المهمة للفقه باعتباره أولى باالختصاص

لكككم يضكككع تعريفكككا عامكككا لعنجكككاب االصكككطناعيي وعلكككغ نهجكككء سكككارت : المشكككرع المصكككر      
يع دقيكا منضكبط وضكع تشكر  عكدم: االمكرينالتشريعات العربية وذل  خو كا مكن الوقكوع  كي أحكد 

 .حداثة اذه المسالة مما أدث الغ عدم ا تمالها لدث الفقءاالصطناعيي باإلضا ة لللتلقيح 
ون كرا لعككدم تعريكف جككامع اجتهكد الفقككء  كي مصككر بوضكع تعريفككات متعكددة لككء حيكل ين ككر  ككي 

 :ام اذه التعريفاتي ومن أ1 قيء الغ التلقيح االصطناعي من  اوية خاصة بء
وذل  بكالتحقا مكن  المرأةعملية تجر  لعالج حاالت العقم عند : التلقيح االصطناعي او     

 كككي عضكككواا التناسكككلي بغيكككر اتصكككاي  أجنبكككيو شكككخج ادخكككاي الحيكككوان المنكككو  الكككغ  وجتكككء أ
خككذ الحيوانككات وسككيلة يككتم ن الطبيككب بمقتضككااا مككن أ" ن التلقككيح اككو ويككرث الككبعا أ جنسككيي

حتككغ تككتم عمليككة الحمككي داخككي رحككم  ال وجككةيها الككغ بويضككة المنويككة حيككة مككن الرجككي وتوصككيل
 ".ال وجةي وبعد ا تماي نمو الجنين تتم الوالدة 

مككا المشككرع الفرنسككي  لككم يتخككوف مككن وضككع تعريككف للتلقككيح االصككطناعي وان  ككان اللفكك  أ     
وذلكك   ككي القككانون المتعلككا باسككتخدام منتجككات " المسككاعدة الطبيككة "مختلككف حيككل اسككتخدم لفكك  

المعككككدي  1221جويليككككة  22االصككككطناعي الصككككادر  ككككي  لعنجككككابلجسككككد والمسككككاعدة الطبيككككة ا
 المسكاعدة الطبيكة علكغ االنجكاب" ن منكء بكر 1-152عامة حيل تنج المكادة لقانون الصحة ال
 2و حيككككككو  يسككككككمح بالحمككككككي ضككككككمن المخبككككككري نقككككككي الجنككككككيني التلقككككككيحسككككككرير  أ ككككككي تصككككككرف 
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ارثكككككر وتسكككككمح باإلنجكككككاب خكككككارج السكككككياا االصكككككطناعيي و كككككذل   كككككي وسكككككيلة تتمتكككككع بكككككنفس 
 1".الطبيعي

مكككن قككانون االسكككرة بلفككك   15وبالنسككبة للمشكككرع الج اذككر   قكككد عبككر عنكككء  ككي نكككج المككادة      
االسككرة تبكين أن المشككرع ومككن خكالي تعككديي قكانون . يح االصكطناعي ولككم يكرت علككغ تعريفكءالتلقك

ن يجكد حكال لمعضكلة دة المعاصرة وأمن التقنيات الجدي ن يستفيدقد اختار أن يساير العصر وأ
 2.عسر االنجاب لدث عدد ال باس بء من ار واج  قرر اعتماد التلقيح االصطناعي
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 :تاريخية عن التلقيح االصطناعي نبذة-2
ي الحيكوان والنبكاتي وقكد اسكتعملها  ك االصكطناعييعرف االنسان منذ القدم طريقكة التلقكيح     

 مككيالد ي مككا عر ككء العككرب  ككي القككرن الرابككع عشككر   يهمككايجككي تحسككين النككوع و ككان ذلكك  مككن أ
بعككا القباذككي العربيككة تلقككح خيولهككا مككن نطفككة جنسككية تحصككي عليهككا مككن حصككان حيككل  انككت 

 .اصيي
: قككاذالوالعلمككاأ المسككلمون ارواذككي طرحككوا اككذه المسككالة يوتحككدل ابككن خلككدون  ككي مقدمتككء      
نككء يم كككن تخليكككا انسكككان مككن المنكككي  كككي بيذتكككء أغ مكككا ذ ككره ابكككن سكككينا والفكككارابي ي علككك واعتمككادا"

ونسككبتء  برج اذكء باإلحاطككةواذا سككلمنا لكء :" الكرحم يثككم يقكوي  الطبيعيككةويقصككد بالبيذكة "الطبيعيكة 
واطككواره و يفيككة تخليقككء  ككي رحمككء وعلككم ذلكك  علمككا محصككال بتفاصككيلء حتككغ ال يشككذ منككء شككيأ 

نء يسكتبعد سلم بإم انية التخليا  ير ألدون يي  ابن خ"عن علمء سلمنا لء تخليا اذا االنسان 
حيككل لككم "لقصككور العلككو البشككرية :" ن قككاي الككغ أ" لككء ذلكك   وانككغ: "يقككويذلكك   ككي عصككره حيككل 

 1.يتوصي العلم  ي عصره الغ التح م  ي تقنيات ما يعرف حاليا بالتلقيح االصطناعي
حيل قام بكء  1881ة ما  ي أوروبا  قد  انت البداية  ي التلقيح االصطناعي حوالي سنأ     
جككراه علككغ  لككبي وقككد  انككت البحككول المب ككرة  ككي اككذا ن اإليطككالي ال ا  سككباالن ا الككذ  أال ككاا

نثكغ بطريكا  يكر الطريكا التقليكد  وقكد اس نقي الحيوانات المنوية الكغ ارالمجاي تقوم علغ أس
 .نجحت مع م التجارب علغ مختلف الحيوانات

الواليكات ) كان يعمكي  كي بوسكطن  الكذ  Mc. Changقكام مكا  شكن   1252و كي سكنة      
التلقكيح  FIV: Fécondation in vitro)ي بكإجراأ عمليكة التلقكيح بطريقكة (المتحكدة االمري يكة

 .2علغ الفذران حيل سجلت والدة اوي  رر( االصطناعي الخارجي
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 اإليطكاليي والكذ ما التجارب علغ البشر  قد بدأت علغ يكد الكد تور دانيكاي بكات روشكي أ     
بتطبيكككا  بكككدأ 1291و كككي سكككنة  المكككرأةيبإيجكككاد عكككالج النسكككداد المسكككال  المبيضكككية عنكككد  بكككدأاا

بحاثكء حكدث الراابكاتي ومكع ذلك  اسكتمر  كي أابحاثء  ي عيادة خاصة ببولونيكا الكغ ان منعتكء ا
الككغ اجككرا عمليككة تلقككيح البويضككة بالسككاذي المنككو   ككي وعككاأ  1299ن توصككي سككنة أسككريا الككغ 

 .1ال مناج او بمثابة رحم صناعي لفترة قصيرة من خ
دوارد  ككيثككم نجككح البريطانيككان الككد توران سككتبتو       تلقككيح بيضككة السككيدة لي لككي بككراون بمنككي  وا 

ي حيككل تككم الحمككي ووالدة اوي طفلككة FIVبطريقككة  1211نككو مبر  11 بككراون  ككي  وجهككا جككون
اكذه  وأصكبحت يLouis Brownعلغ المولكودة اسكم أطلاوقد  ي1218جويلية  25أنبوب  ي 

وقكككد تكككم اللجكككوأ الكككغ اكككذه  .Bébé éprouvetteالطريقكككة تعكككرف  يمكككا بعكككد بطفكككي االنابيكككب 
اتصككاي الطريقككة بعككدما عانككت السككيدة لي لككي بككراون انسككداد  امككي  ككي قنككاتي  ككالوبي ممككا منككع 

 2.  صورةالبويضة بالحيوان المنو  بر
وبعد عدة تجارب انتشرت اذه العمليات  ي ال ثير من الدوي و ي مستشكفيات العكالم بمكا      

حيكل ا تتحكت  يهكا مرا ك   ثيكرة متخصصكة  اإلسكالميةي ي ذل  مستشكفيات ال ثيكر مكن الكدوي 
ممكككا يتطلكككب معكككء معر كككة الح كككم الشكككرعي والقكككانوني لهكككذه  االصكككطناعيي كككي عمليكككات التلقكككيح 

ا بنسكككب مولكككود التلقكككيح االصكككطناعي بمختلكككف ارنكككواع وارسكككاليب المسكككالة ال سكككيما مكككا يتعلككك
 3.المجايالمستعملة  ي اذا 
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 أشكال التلقيح االصطناعي: ثانيا
يم ككككن التمييكككك  بككككين نككككوعين مككككن التلقككككيح االصككككطناعيي نككككوع يجككككر  علككككغ نطككككاا العالقككككة      

الكرحم  يسكمغ تلقكيح  ال وجية ونوع يجر  خارج نطكاا العالقكة ال وجيكةي و الامكا قكد يكتم داخكي
ي أمككا النككوع الثككاني ( IUI-التلقككيح االصككطناعي الككداخلي)اصككطناعي داخلككي واككو النككوع اروي 

 (. IVF-أطفاي االنابيب) او التلقيح الخارجي 
                           :Auto inséminationالتلقيح االصطناعي الداخلي -3
  :تعريف التلقيح االصطناعي الداخلي-أ

يقصد بالتلقيح االصكطناعي الكداخلي أن تكتم عمليكة االخصكاب داخكي رحكم المكرأةي وذلك        
بإجراأ عملية التلقيح داخي رحم المرأة نفسها التي تر ب  ي الحميي سكواأ  كان التلقكيح بنطفكة 
. الككك وج أو بنطفكككة رجكككي  خكككري  التقكككاأ النطفكككة الذ ريكككة بالبيضكككة المؤنثكككة يكككم داخكككي رحكككم المكككرأة

اذه العملية يقتضي ارمر بطبيعة الحايي أن ي ون رحم المرأة التي تر ب  كي التلقكيح  ولنجاح
 1.صالحا إلجراأ عملية التلقيح وبإم انء االحتفا  بالبويضة الملقحة بعد اجراأ العملية

يعتبكككر اكككذا التلقكككيح أشكككبء بكككالتلقيح الطبيعكككي رنكككء ال يسكككتخدم  نيكككات أو أدوات  بيكككرة  كككي          
بككءي  هككو يعتمككد علككغ نقككي المنككي بعككد التر ككد مككن سككالمتء وتنشككيطء مباشككرة داخككي الككرحمي القيككام 

رسكككباب قكككد تتعلكككا بكككال وج أو ال وجكككةي أ  أن التقكككاأ البويضكككة بكككالحيوان المنكككو  ي كككون داخكككي 
نقككي المنككي صككناعيا مككن ذ ككر الرجككي الككغ مهبككي ارنثككغ : الككرحمي ويعككرف التلقككيح الككداخلي برنككء

وقيكككي برنكككء عمليكككة طبيكككة تتمثكككي  كككي اخصكككاب المكككرأة عكككن طريكككا حقكككن بقصكككد احكككدال الحمكككيي 
السككاذي المنككو  ل وجهككا أو رحككد  ككي الم ككان المناسككب مككن المهبككيي يسككتو   ككي ذلكك  أن ت ككون 

 :ي ويعر ء البعا اآلخر برنء2النطفة المستخدمة من عملية التلقيح طا جة أو مجمدة

                                                           
 .37ت الطبية والعلمية، صحماية الجسم البشري في ظل الممارسا: أحمد عمراني - 1
 .51االنجاب الصناعي واالستنساخ، ص: خالد مصطفى فهمي. د - 2
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االخصاب بمنويات الرجكي داخكي رحكم ال وجكة  كي حيكاة  وجهكاي و كي  كي عالقكة  وجيكة      
قاذمكة أو االخصكاب بحيوانككات الك وج المنويكة بعككد و اتكء أو انهكاأ العالقككة ال وجيكة بككالطالا أو 
تلقيح بويضة امرأة أخكرث بمنكي  يكر  وجهكاي وذلك  رنكء امكا أن ي كون الك وج لكيس لكء منكي أو 

 1.ل نء  ير صالح لعنجاب ان بء مني و 
 ككذل  يقصككد بككالتلقيح الككداخلي عمليككة طبيككة تتمثككي  ككي اخصككاب المككرأة عككن طريككا حقككن      

السككاذي المنككو  ل وجهككا أو رحككد ار يككار  ككي الم ككان المناسككب  ككي المهبككيي يسككتو  أن ي ككون 
عمكال وان  كان النكوع اروي يفضكلء ارطبكاأ  يCongelé2أو مجمكد Fraisالساذي المنكو  طكا ج

                     3.رن معدي نجاحء ي ون أعلغ مما لو أستخدم ساذي منو  مجمد

  :كيفية إجراء التلقيح االصطناعي الخارجي-ب

تعتمكككد عمليكككة التلقكككيح االصكككطناعي الكككداخلي علكككغ تهيكككيل عمليكككة التبكككويا عنكككد ال وجكككة  و     
بويضككككات ناضككككجة بككككالحجم حيككككل يككككتم يعطككككاأ اإلبككككر المنشككككطة لتحفيكككك  المبككككيا علككككغ ينتككككاج 

 4ثككككم يككككتم يعطككككاأ اإلبككككرة التفجيريككككةي ويككككتم مراقبككككة عمليككككة -مككككم 21  يلككككغ 18مككككن -المطلككككوب
                                                           

 .51ص االنجاب الصناعي واالستنساخ، : خالد مصطفى فهمي. د - 1
درجة تحت  100وهي عملية حفظ وخزن الحيوانات المنوية والبويضات واألجنة كذل  في درجة حرارة تقارب  - 2

النيتروجين السائل يضمن حفظ الجنين وبدورها تحفظ الحياة لبويضة مخصبة ألشهر بل لسنوات تكون الصفر، وغاز 
محفوظة بأمان لتزرع في وقت الحق في رحم الوالدة فينمو طفال بعد أن كان خلية مجمدة، وبالفعل فقد تحققت عدة 

ي مدينة ملبرون بأستراليا عن مولد طفل م أعلن ف1920والدات طبيعية ألجنة كانت مجمدة لفترات متباينة، ففي عام
   .أنابيب في العالم بعد أن كان جنينا مجمدا لمدة شهرين وذل  بمساعدة المركز الطبي للمدينة

المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا االنجاب الجديدة، دار الكتب القانونية، دار شتات : سعدي إسماعيل البر زنجي-       
                                          .                                                                                                                            21-20يات، مصر، ص صللنشر والبرمج

 .123الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا، ص: بوشي يوسف - 3
اختيار جنس الجنين في عمليات التلقيح االصطناعي دراسة مقارنة بين احكام الفقه اإلسالمي : سمية صالحي - 4

الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، والقانون الجزائري، جامعة قاصدي مرباح، كلية 
             .http://revue.univ-ouargl.dz/index.php/numero-15-2016- dafatir/html.22الجزائر،ص

                                                                            .12:32-05/03/2017 :الزيارةتاريخ 
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سكاعة  69التبويا باستخدام الموجكات  كوا الصكوتية و أحيانكاا بواسكطة من كار الكبطني وبعكد 
يككتم يجككراأ العمليككةي ويسككبا ذلكك  بسككاعتين عمليككة أخككذ السككاذي المنككو  مككن الكك وج و سككلء  ككي 

يكككككتم  يهككككا عككككك ي الحيوانكككككات المنويكككككة السككككريعة ذات ارشككككك اي الطبيعيكككككة مكككككن  لمختبككككر بطريقكككككةا
اذي المنو  التكي قكد الحيوانات المنوية ذات النوعية السيذة ويتم ي الة الشواذب الموجودة  ي الس

الملقط داخكي  يدخايدقيقةي ثم يتم  91يلغ  61ي وتستغرا اذه العملية حوالي تمنع اإلخصاب
المهبككيي ثكككم يقكككوم الطبيكككب بإدخككاي قسكككطرة مرنكككة ور يعكككة داخكككي المهبككي مكككن خكككالي  تحكككة عنكككا 
الرحم يلغ داخي الرحم ويتم يدخاي عينة الساذي المنو  المحضرة عن طريكا حقنكة خاصكة يكتم 
م ربطها بالقسطرة ثم يتم د ع عينة الحيوانات المنوية  ي الحقنة خالي ارنبوب يلغ داخي الكرح

 .1أو  ي قناة  الوب ثم يتم ي الة القسطرة وبعد ذل  يتم ي الة الملقط

 :صور التلقيح االصطناعي الداخلي-ج

أطككراف العالقككة ال وجيككة أو بتككدخي الغيككري  يتخككذ التلقككيح الككداخلي عككدة صككوري بككالن ر الككغ   
 :و ي حاي حياة ال وجين أو و اة ال وجي والصور  اآلتي

 :االصطناعي الداخلي بين الزوجين التلقيح: الصورة األولى
او التلقيح عن طريا نقي الحيكوان المنكو  للك وج الكغ  وجتكء واكو عمليكة طبيكة تتمثكي  كي     

ويسككاعد اككذا النككوع مككن . اخصككاب المككرأة عككن طريككا نقككي السككاذي المنككو  ل وجهككا الككغ رحمهككا
يء اكذا النكوع بكالتلقيح التلقيح علغ االتحكاد الطبيعكي بكين البويضكة والسكاذي المنكو ي ويم كن تشكب

 :ي ويتخذ التلقيح الداخلي بين ال وجين حالتين اما2الناتل عن الجماع الطبيعي بين ال وجين
 (:حال الحياة)التلقيح الداخلي بين الزوجين في ظل الحياة الزوجية : الحالة األولى_ أ

                                                                                                                                                                                        
 

    اختيار جنس الجنين في عمليات التلقيح االصطناعي دراسة مقارنة بين احكام الفقه اإلسالمي : سمية صالحي - 1
والقانون الجزائري، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، 
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بوسككاذي طبيككة  الككغ داخككي رحككم ال وجككةي( الحيككوان المنككو  للكك وج)اككو اسككتدخاي مككاأ الكك وج     
وشككروط  ي ياذيككة لتتحككد مككع بويضككة ال وجككةي حككاي قيككام ال وجيككة أ  العالقككة ال وجيككة ما الككت 
مسكككتمرةي ويلجكككر الكككغ اكككذا عنكككد اسكككتحالة االنجكككاب بالطريقكككة الطبيعيكككةي بسكككبب ضكككعف الحيكككوان 

 .1المنو  لدث الرجيي أو لسبب يتعلا بالمرأة يحيي دون االنجاب الطبيعي
 :التلقيح الداخلي بين الزوجين بعد وفاة الزوج: الحالة الثانية_ ب

يقصككد بككذل  أن ترخككذ الحيوانككات المنويككة أثنككاأ الحيككاة ال وجيككة وقبككي المككوتي ويحككتف  بهككا      
 ككي بنككو  الحيككوان المنككو ي وبعككد انتهككاأ الحيككاة ال وجيككة تعمككد ال وجككة الككغ اسككترجاع الحيككوان 

جككاب بحيوانككات الكك وج بعككد الو ككاة قككد ت ككون أثنككاأ المنككو  واجككراأ التلقككيح ليككتم لهككا الحمككي واالن
 .2العدة أو بعد انقضاذها

 :التلقيح االصطناعي الداخلي بتدخل الغير: الصورة الثانية
مككاأ رجككي الككغ بككوا رحككم امككرأة أجنبيككة عنككءي قككد ت ككون  وجككة أو أرملككة  يقصككد بككء اسككتدخاي    

لرجكككي  خكككري وقكككد ت كككون مطلقكككة صكككاحب المكككاأي وقكككد ت كككون ب كككراي أو باسكككتعماي بويضكككة  يكككر 
 :ال وجة أو بويضة ملقحة من متبرعيني ويتخذ عدة حاالت تتمثي  ي

 :رجل غير الزوجالتلقيح االصطناعي الداخلي بالحيوان المنوي ل: الحالة األولى_ أ
 ككي اككذه الحالككة يؤخككذ الحيككوان المنككو  مككن مككانح بمقابككي مككاد  أو بغيككر مقابككيي سككواأ  ككان     

السككاذي المنككو  طككا ج أو محفو ككا  ككي ثالجككات خاصككة بواسككطة النيتككروجين السككاذي عنككد درجككة 
درجكككة تحكككت الصكككفر وذلككك  بعكككد  حكككج المكككانحي للتر كككد مكككن ارمكككراا الجنسكككية  اإليكككد   081

أخككرثي ويعطككغ ذلكك  الحيككوان المنككو  بعككد تصككفيتء وتبويبككء للنسككاأ الالذككي يككر بن  ككي وأمككراا 
 .3االنجاب

 : التلقيح الداخلي ببويضة امرأة غير الزوجة: الحالة الثانية_ ب
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يتم بتلقيح ماأ ال وج المرأة  ير ال وجةي و ي اليوم الخامس بعد التلقيح يتم  سكي الكرحمي     
ذا تم العثور علغ البوي  1.ضة الملقحة ترخذ وتغر  أو ت رع  ي رحم ال وجة العاقروا 

 :التلقيح الداخلي بحيوان منوي رجل وبويضة امرأة غير الزوج والزوجة: الحالة الثالثة-ج
يككتم بتلقكككيح امكككرأة متبرعكككة بمككاأ رجكككي متبكككرعي و كككي اليكككوم الخككامس يكككتم  سكككي الكككرحمي وترخكككذ    

 .2العاقرالبويضة الملقحة وتغر   ي رحم ال وجة 
 :التلقيح الداخلي المرأة غير متزوجة: الحالة الرابعة-د

يذا  انت المرأة الرا بة  ي االنجاب  ير مت وجة  يرخكذ الحيكوان المنكو  مكن متبكرع ويحقكن    
 3. ي بوا رحمها

 :األسباب الداعية الى التلقيح االصطناعي الداخلي-د

 :من أام ارسباب نذ ر ما يلي  
  المنويككة لككدث الكك وج  يجمككع المنككي وير كك  ويككتم يدخالككء الككغ داخككي الككرحم ضككعف الحيوانككات

 . ي  ترة االخصاب لدث ال وجة

 يذا  انت حموضة المهبي تقتي الحيوانات المنوية لل وج بصورة  ير اعتيادية. 

 يذا  ان انا  تضاد مناعي بين خاليا ال وج وال وجة. 

  (.القدرة علغ اإليالجعدم )يذا أصيب ال وج باإلن اي السريع أو العنة 

 يذا  انت ا را ات عنا الرحم تعيا ولوج الحيوانات المنوية. 

  ذا أصيب ال وج بمرا خبيل ويستدعي ذل  العالج بارشكعة والعقكاقير التكي ( سرطان)وا 
 4.تؤد  الغ العقمي  تؤخذ د عات من المني وتحف ي ثم تلقح ال وجة  ي الوقت المناسب

 

                                                           
 .121الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا، المرجع السابق، ص : بوشي يوسف - 1
 .121ص : المرجع نفسه - 2
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 :  In vitro Fertilisationالتلقيح االصطناعي الخارجي -2
ان التلقيح االصكطناعي الكداخلي مكن أقكدم الوسكاذي المسكتحدثة لعنجكاب ول كن تلك  الحالكة     

لكككم تتوصكككي الكككغ القضكككاأ نهاذيكككا علكككغ مشككك لة عكككدم االنجكككابي وقكككد نكككتل عكككن اربحكككال العلميكككة 
و عككدم قككة أخككرث للتغلككب علككغ مشكك لة العقككم أالحديثككة التككي قككام بهككا العلمككاأ الوصككوي الككغ طري

 laو التلقككيح الخككارجي سككيلة أخككرث عر ككت برطفككاي االنابيككب أاالنجككاب مككن خككالي اسككتخدام و 
fécondation . 

ويسككتخدم ارطبككاأ  كككي اككذا النكككوع التلقككيح خبكككراتهم ومهككاراتهم الفنيكككةي  فككي اكككذا النككوع مكككن      
يضكة المكرأةي ويتعامكي معهمكا معمليكا حتكغ التلقكيح التلقيح يقوم الطبيب بإخراج نطفة الرجي وبو 

وقكد وصكف الكبعا التلقكيح االصكطناعي . واالنقسامي ثم يقوم بإدخالها داخكي الكرحم مكرة أخكرث
تقكككدم علمككي  بيككر وع كككيمي وأصككبح مكككن المم ككن مككن خاللكككء اختيككار الشكككخج : الخككارجي برنككء

ا وال ي تفكي بارساسكيات للصفات التي ير ب  ي الحصكوي عليهكا تمامكاي  مكن يشكتر  سكلعة مك
 .وانما يلحقها بإضا ات أخرث حسب الطلب

 :تعريف التلقيح االصطناعي الخارجي-أ
خككذ بويضككة المككرأة وتلقيحهككا بمنككي عبككارة عككن أ: صككطناعي الخككارجي برنككءيعككرف التلقككيح اال    

الرجكككي خكككارج الجسكككم  كككي أنبكككوبي وذلككك  بوسكككيلة طبيكككة معينكككةي وبعكككد أن يكككتم ت كككوين البويضكككة 
ثكككم تتكككر  بعكككد ذلككك  لتنمكككو ( جكككدار الكككرحم)لقحكككة تنقكككي الكككغ داخكككي الكككرحم وتككك رع  كككي الجكككدار الم

أ الرجكككي والمكككرأة  كككي وعكككاأ التلقكككيح بكككين مكككا: ي ويعكككرف التلقكككيح الخكككارجي أيضكككا بانكككء1وتتطكككور
و ما يسمغ بارنبوبي ثم تعاد اللقيحة الغ رحكم المكرأةي واكذا النكوع امكا ان ي كون بكين مختبر  أ

 2عمليككة اخصككاب لبويضكككة المككرأة بحيككوان منكككو : نكككءأجنبيكككيني ويعككرف أيضككا أجككين أو بككين  و 
أخككرث وتعككرف و رحككم امككرأة أ ل وجهككا خككارج الككرحم ثككم تعككاد البويضككة المخصككبة الككغ رحككم المككرأة

                                                           
 .52االنجاب الصناعي واالستنساخ، ص : خالد مصطفى فهمي. د - 1
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ا االخصكاب المعملكيي سكماه الكبعي وأنابيكببارم البديلةي وقد أطلا علغ اذا النوع أطفكاي ار
ي  اذا ما المرأة خارج جها اا التناسلي ويتم التلقيح بماأ الذ ر نء تلقيح بويضةويعرف أيضا بر

: نككءي وعككرف أيضككا بر1رحككم المككرأة أو امككرأة أخككرثعيككدت البويضككات الملقحككة الككغ تككم التلقككيح أ
ليتحداي ثكم نبوب االختبار  راج البويضة والجمع بينهما  ي اراستجالب الحيوان المنو  واستخ

بككين التلقككيح الككذ  يككتم : نككءويعككرف أيضككا بر ي3الككغ رحككم المككرأة 2مشككاج اللقيحككةتسككتدخي نطفككة ار
نثككغ  ككي وعككاأ مخبككر ي حيككل يككتم اخككذ البويضككة مككن المككرأة وذلكك  عنككد مككاأ الرجككي وبويضككة ار

خروجهككا مكككن المبكككيا بواسكككطة مسكككبار خكككاج يدخلككء الطبيكككب  كككي تجويكككف الكككرحم عنكككد موعكككد 
طلكا علكغ اكذا الطبكا اسكم طبكا ي)خروج البويضة من المبيا  يلتقطها ثم يضعها  كي طبكا 

خكككاج معكككد للعمليكككةي اذ يحتكككو  اكككذا الطبكككا علكككغ سكككاذي ( بتكككر  ولكككيس أنبكككوب  مكككا اكككو شكككاذع
 يسيولوجي حيو  مناسب لبقاأ البويضة ونموااي ثم يرخكذ منكي الرجكي ويوضكع  كي الطبكا مكع 

تر كت اكذه  البويضةي ويتم مراقبة ذل  بالمجهر  اذا تم تلقيح البويضة برحكد الحيوانكات المنويكة
مشاج الم ونة من التحكام نكواة اذ تنقسم الخلية ار) البويضة الملقحة لتنقسم انقساماتها المتتالية

ربككع لثمانيككة وتككدخي  ككي مككا وارربككع ي ان المنككو  الككغ خليتككين والخليتككان أالبويضككة ونككواة الحيككو 
تتعلككا بجككدار يعككرف باسككم المرحلككة التوتيككة وذلكك  لشككبهها بثمككرة التككوتي و ككي الحمككي الطبيعككي 

يوالمكككدة التكككي تبقكككغ  يهكككا البويضكككة  كككي الطبكككا ال تعكككدو يكككومين أو ثالثكككةي (الكككرحم وتسكككمغ علقكككة
  4.وتعاد اللقيحة الغ رحم المرأة ليستمر الحمي اذا  للت العملية بالنجاح حتغ موعد الوالدة

برنككككء التقككككاأ نطفككككة الرجككككي ببويضككككة ( Bebe-eprouvette)وقككككد عككككرف طفككككي ارنابيككككب      
المرأة بطريقة صناعية أو بغير االتصاي الجنسي المباشري وذل  لغرا الحميي وأطلكا عليكء 
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اككذا المصككطلح رن مككاأ الرجككي ينقككغ مككن الشككواذبي ويككتم حقنككء داخككي البويضككة ويوضككعها  ككي 
رحكم المكرأة سكواأ التكي أنبوبة اختبار حتغ يتم التر د من حدول االنقسامي وتعاد اللقيحكة داخكي 

أخذت منها البويضكة أو  يراكا حيكل تعشكم ارمشكاج  كي الجكدار المكبطن للكرحم وتسكتمر  كي 
وتتمثككي اككذه الطريقككة  ككي سككحب بويضككة أو أ ثككر مككن مبككيا . االنقسككام حتككغ يت ككون الجنككين

أو من ككككار ( Laparoscopie)ال وجككككةي وذلكككك  عككككن طريككككا تككككدخي جراحككككي بمن ككككار ويسككككمغ 
بعككد اسككتثارتها ( Hystéroscopie)طريقككة ار ثككر اسككتخداما حاليككاي ويسككمغ ي واككي ال1مهبلككي

واكو ارنبكوب –ي ثم توضع اذه البويضكات  كي وسكط مالذكم (HCG)بواسطة ارمونات منشطة
ومغذ   ي وجود نطفة الرجكي أو تؤخكذ نكواة الحيكوان -( petri dish)أو ما يسمغ طبا بتر  

وبال ما البويضكككة ووضككعها داخكككي حضكككانات المنككو ي وتوضكككع بمن ككار خكككاج الككغ داخكككي سككيت
ومككن ثككم يككتم اخصككاب البويضككة ارنثويككة بالنطفككة الذ ريككةي وبعككد مككرور بعككا  ي (lcse)خاصككة

يكككتم نقكككي  -واكككي المكككدة ال ا يكككة النقسكككام البويضكككة وت اثراكككا-الوقكككت واكككو تقريبكككا يكككومين ونصكككف
البويضككة الملقحككة لككرحم المككرأة التككي  انككت قككد أعككدت خصيصككا السككتقبالها مككن خككالي معالجككة 

 2.دل الحمي وتتم عملية الوالدةارمونيةي حينذذ يت ون الجنيني ويح
   :كيفية إجراء التلقيح االصطناعي الخارجي-ب

  :اآلتيةالخارجي و قاا للخطوات  يتم يجراأ عملية التلقيح االصطناعي
     حل المبيا إلنتاج أ بر عكدد مم كن مكن البويضكات وذلك  عكن طريكا يعطكاأ ال وجكة

 تحقككن ال وجككة بهرمونككات معينككة  ككدواأبحيككل   )وأدويككة تحتككو  علككغ ارمونككات معينككة عقككاقير
(HMG) ثكارة مبكاي ا وذل  لتنشيط الغكدة النخاميكة التكي تفكر  ارمونكات تعمكي علكغ تنشكيط وا 

  3يكوم 15يلكغ  10لتنشكيط حويصكالت جكراف وذلك  خكالي  تكرة  ال وجكةي ثكم يحقكن الهرمكون
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صكوتية لتحديكد حسب االستجابةي بعد ذل  يستخدم الطبيب تحاليي الهرمونات وارجهك ة  كوا ال
ت يد من قكدرة المبكيا علكغ ينتكاج البويضكاتي و لمكا  اد عكدد ( موعد التبويا باليوم والساعة

 .1البويضات الملقحة  ادت نسبة نجاح العملية
    يغر   ي بطن المرأة جها  المن ار الشعاعي ويراقب الطبيب بدقة خروج البويضة مكن

الجريبككات المبيضككيةي وبعككد التر ككد مككن حجككم وسككالمة البويضككات يككتم سككحبها وشككفطها يمككا عككن 
ي ثكم توضكع  ليكاطريا يدخاي من ار الكبطن مكن  تحكة بجكوار السكرةي و يهكا يكتم تخكذير ال وجكة 

علككغ سككاذي مغككذف و ككروف مشككابهة لمككا ت ككون عليهككا  ككي المبككيا  البويضككات  ككي ينككاأ يحتككو 
ي أو عككن طريككا يبككرة يككتم يدخالهككا  ككي (درجككة مذويككة 61)بحيككل يخضككعها لدرجككة حككرارة معتدلككة 

الكككبطن تحككككت تخكككذير موضككككعي لل وجكككة ويم ككككن مالح ككككة ذلككك  علككككغ شاشكككة جهككككا  الموجككككات 
 .دقيقة 21دقاذا يلغ  5الصوتية حتغ يتم استخراج البويضات واذه العملية تستغرا من 

    تؤخككذ عينككة مككن الحيوانككات المنويككة للكك وج بعككد عكك ي الحيوانككات الضككعيفةي وتوضككع مككع
البويضككات  ككي طبككا  جككاجي يعككرف بطبككا بتككر   حيككل يوجككد  يككء سككاذي  ي يولككوجي مناسككب 

سكككاعة حسكككب درجكككة  21سكككاعات يلككغ  1لبقككاأ البويضكككة ونمواكككاي وتتكككراوح  تككرة الحضكككانة مكككن 
 .ن ت ون درجة الحرارة مماثلة لدرجة حرارة الرحمي و ذل   مية ار سجينالنضوج علغ أ

    يكككتم مالح كككة ومراقبكككة عمليكككة اإلخصكككابي  كككإذا مكككا تمكككت العمليكككة تتكككر  اكككذه البويضكككة
الملقحكككة لتنقسكككم انقسكككاماتها المعرو كككة المتتاليكككةي حيكككل تنقسكككم اكككذه الخاليكككا يلكككغ اثنتكككين ثكككم يلكككغ 

ي ويتشك ي مكا  91أو  62يلغ أن تصكي عكدد الخاليكا يلكغ .. .أربعي  ثمانيةي ثم يلغ ستة عشر
يعرف بال رة الجرثومية ويحدل  ي داخلها تجويف  ما او موجكود  كي ال كرة ويمتلكت التجويكف 
بكككر  2بالسكككاذي وتوضكككع اكككذه ال كككرة  كككي جكككدار الكككرحم حيكككل تنغكككرس  يكككءي وتعطكككغ ارم أدويكككة وا 
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نة  كي الكرحم ثكم يكتم التر كد مكن حصكوي لتساعد علغ ثبوت ارج تقريباارمونات لمدة أسبوعين 
الحمكككي لتراقكككب ارم مراقبكككة دقيقكككة و كككي حكككاي عكككدم حصكككوي الحمكككي ت كككرر العمليكككة مكككرة أخكككرث 
 السككاباي وتختلككف النتككاذل مككن مر كك  يخصككاب يلككغ  خككر حسككب اإلم انككات المتككو رة  ككي اككذا 

 .1علغ أحسن تقدير% 61يلغ % 11المجاي وتتراوح النسبة بين 
  :الصطناعي الخارجيصور التلقيح ا-ج

 :وللتلقيح الخارجي عدة صور تتمثي  ي    
 التلقيح االصطناعي الخارجي بين الزوجين: الصورة األولى

واككو أن يسككحب الحيككوان المنككو  مككن الكك وج والبويضككة مككن ال وجككة ويككتم التلقككيح خارجيككا ثككم     
ت رع البويضكة الملقحكة  كي رحكم ال وجكة  كي حالكة وجكود عااكة بكرن ت كون قنكاة  كالوب مسكدودة 

 : ما يحدل لبعا النساأي ويتخذ بدوره ثالل حاالت اي
 التلقيح االصطناعي بين الزوجين حال الحياة الزوجية : الحالة األولى-أ

وانا ي ون الحيكوان المنكو  للك وج والبويضكات ارنثويكة ل وجتكء ويكتم تر همكا معكا  كي وسكط     
مالذككم حتككغ يككتم االخصككابي ثككم تكك رع البويضككة المخصككبة داخككي رحككم ال وجككة لتعلككا  ككي جككداره 

 .وتنمو
 تلقيح االصطناعي بين الزوجين بعد وفاة الزوج ال: الحالة الثانية-ب

او استخدام الحيوانات المنوية لل وج بعد و اتءي اذ توصلت الدراسات العلمية الغ يم انيكة     
تجميكككد تلككك  الخاليكككا اإلنسكككانية لفتكككرة معينكككة تسكككبا تحللهكككاي وتبقكككغ خاللهكككا صكككالحة لعخصكككاب 

 .2الحمي بعد و اة ال وج وانال  حاالت يتم  يها التلقيح الخارجي ومن ثم
 التلقيح االصطناعي الخارجي بتدخل الغير : الصورة الثانية
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تقنيككككة االخصككككاب الخككككارجي خككككارج يطككككار العالقككككة ال وجيككككة لهككككا حككككاالت متعككككددةي والقاسككككم     
المشككتر  بككين اككده الحككاالت جميعهككا اككو عككدم وجككود عقككد  واج بككين يككربط بككين الرجككي صككاحب 

 اإلخصكاب انكا ي كون بواسكطة مكاأ أحكد اال يكار . صاحبة البويضاتالحيوان المنو  وال وجة 
 :متبرع لل وجيني ويتخذ عدة حاالت تتمثي  ي

 التلقيح االصطناعي الخارجي بحيوان منوي رجل غير الزوج : الحالة األولى-أ
تككتم اككذه الطريقككة بككالتلقيح خككارج الككرحم بويضككة امككرأة بككالحيوان المنككو  لشككخج  خككر  يككر     

 ككال وج لككيس . يسككمغ المككانحي يككتم اختيككاره بنككاأ علككغ خصككاذج عضككوية ونفسككية معينككة وجهككا 
لديكككء القكككدرة علكككغ االخصكككابي والولكككد  كككي اكككذه الحالكككة ابكككن حقيقكككي لككك م  قكككط دون ارب الكككذ  

 1.يقتصر دوره علغ يعطاأ اسمء للولدي لي ون بذل  أبا اجتماعيا
 يضة امرأة غير الزوجة التلقيح االصطناعي الخارجي ببو : الحالة الثانية-ب

ثككم  رعهككا  ككي رحككم  وجتككءي -واككي المتبرعككة-واككو أخككذ نطفككة الكك وج وبويضككة امككرأة أجنبيككة    
واككذه الحالككة يلجككر اليهككا عنككدما ي ككون مبككيا ال وجككة معطككال اال أن رحمهككا سككليم يقبككي العلككوا 

 .2 يء
امييرأة غييير التلقيييح االصييطناعي الخييارجي بحيييوان منييوي رجييل وبويضيية : الحاليية الثالثيية-ج

 الزوج والزوجة 
وتستخدم اذه الطريقة  ي حاي عقم ال وجين تماما واي تعتمد علغ انت اع بويضكة صكالحة    

لعخصككاب مككن مبككيا امككرأة  يككر ال وجككة ثككم تلقككح بككالحيوان المنككو  لرجككي  خككر  يككر الكك وج 
 وتوضكككع  كككي أنبوبكككة حتكككغ تكككتم عمليكككة التخصكككيب وتككك رع بعكككد ذلككك  البويضكككة الملقحكككة  كككي رحكككم

 .3ال وجة

                                                           
 .127-125الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا، ص ص : بوشي يوسف - 1
 .73االنجاب الصناعي واالستنساخ، ص : خالد مصطفى فهمي. د - 2
 .73ص : المرجع نفسه - 3



 الفصل الثالث  التلقيح االصطناعي
 

 

93 

 التلقيح االصطناعي الخارجي المرأة غير متزوجة: الحالة الرابعة-د
وانا ت ون المرأة الرا بة  ي االنجاب  ير مت وجةي  ترخذ منها بويضة وحيوان منكو  مكن     

متبرع ويتم تلقيحها خارجيا وت رع البويضة الملقحة  ي رحم المرأة  ير المت وجة والتكي تر كب 
معلكككوم للمكككرأة  يكككر المت وجكككة أو  يكككر ( الرجكككي)وقكككد ي كككون المتبكككرع .  واج  كككي االنجكككاب دون

   1.معلوم لهاي وترجع اذه الحالة الغ ر بة المرأة  ي االنجاب مع عدم ر بتها  ي ال واج
 التلقيح االصطناعي الخارجي في صورة استئجار االرحام : الحالة الخامسة-و
م البديلكة مكن ضكمن التقنيكات ولوسكاذي المسكتحدثة يعتبر استذجار اررحكام أو مكا يسكمغ ار    

 كككالرحم المسكككترجر يعنكككي اسكككتخدام رحكككم امكككرأة لحمكككي لقيحكككة .  كككي مجكككاي التلقكككيح االصكككطناعي
 تحمكي الجنكين ثكم تلكده ثكم -و البا ما ي ونا  وجكين-م ونة من نطفة رجي وبويضة امرأة أخرث

لهمككاي ويم ككن اجمككاي صككور اسككتذجار يتككولغ ال وجككان رعايككة ذلكك  المولككودي وي ككون ولككدا قانونيككا 
 :االرحام  ي حالتين

  ت ون ال وجة  ير قادرة علغ انتاج البويضة وال علغ حدول الحمكي  كي رحمهكاي لكذا يلجكر
الغ أخذ البويضة من المكرأة ليكتم تلقيحهكا صكناعيا بمنكي الك وج ثكم تكرد اللقيحكة الكغ رحكم المكرأة 

للبويضككة وحاملككة لهككا حتككغ تلككد الطفككي الككذ   و ككي اككذه الحالككة تسككمغ المككرأة المسككترجرة منتجككة
 .تعهدت بتسليمء لل وجين المتعاقدين معها علغ الحمي لحسابهما

  ت ون  يهكا ال وجكة قكادرة علكغ انتكاج البويضكة ول نهكا  يكر قكادرة علكغ حمكي الجنكين داخكي
داخكي  رحمها لذا يتم تلقيح بويضتها بمني ال وج خارج الرحمي وبعكد تمكام التلقكيح تحقكن اللقيحكة

رحكم ارم المسككترجرة لتحملكء وتلككده وتتعهكد بتسككليمء الككغ الك وجين المتعاقككدين معهكا علككغ الحمككي 
 .2لحسابهما وتعتبر المرأة المسترجرة  ي اذه الحالة حاملة  قط
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 :الداعية الى التلقيح االصطناعي الخارجي األسباب-د
 :من أام ارسباب نذ ر ما يلي  
ارنابيكككب  كككي الجهتكككين و شكككي محاولكككة اصكككالحهما جراحيكككا واكككذا ااكككم قفكككي أو يصكككابة أحكككد  -

 .ارسباب
 .حدول انتباذ  ي بطانة الرحم -
 (.ال وجة)حدول تضاد مناعي  ي جها  المرأة التناسلي  -
 1(.ال وج)حدول تضاد مناعي  ي جها  الرجي التناسلي  -
 …وانككات المنويككة الميتكككة ثككرة الحي-قلككة الحر ككة-قلككة المنككي)عيككوب شككديدة  ككي منككي الكك وج  -
 (.الخ
 .أسباب مجهولة لدث الرجي أو لدث المرأة تسبب قلة الخصوبة -
 2.ا را ات عنا الرحم المعادية للحيوانات المنوية -
 ي اذه ارسباب تد ع بار واج والرا بين  ي االنجاب من االستعانة بكالتلقيح االصكطناعي    

جود اكذه ارسكباب  كدا ع للجكوأ للتلقكيح االصكطناعي بنوعيء الداخلي والخارجيي وبالر م من و 
أو العا بكككات  تطالكككب النسكككاأ الوحيكككداتانكككا  أيضكككا حر كككة التحكككرر النسكككو  التكككي مكككن خاللهكككا 

التككي تككرث برنهككا طريقككة بديلككة لبنككاأ أسككرة أو طريقككة شككبيهة  بهككذه التقنيككة الرا بككات  ككي االنجككاب
 .بالتبني
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 :االصطناعي بين التأييد والمعارضة التلقيح: ثالثا
 أو بككالعقمين الكك وج أحككد يصككابة علككغ للتغلككب الصككناعي اإلخصككاب طريقككة اإلنسككان ابت ككر    

 بوسكاذي متطكوع مكن أو الك وج مكن نكو لما السكاذي جمكع بواسطة وتتم الحمي امتمي نعيم ضعف
 والدينيكة واالجتماعيكة ارخالقيكة شك التلموا القضكايا مكن  ثير وثارت يارنثغ بء تلقح ثم طبية
 يلككغ ذلكك  بعككد العمليككة اككذه وتحولككت يوقدسككيتء واسككتحياذء و رامتككء اإلنسككان حقككوا عككن د اعككا
 مككن صككلحةلما أصككحاب الطريقككة اككذه عككن دا ككع بينمككا ينويككةلما للحيوانككات بنككو  بإنشككاأ تجككارة

 الجكنسين لتحسك  وسكيلة الصكناعي التلقكيح أحكالم راودتهكم نمك و كذل  ارطفاي منين المحروم
 القضكككية اكككذه ناقشكككةلم عامكككا جكككدال أ  كككت وبكككذل  العبكككاقرة مكككن جيكككي علكككغ والحصكككوي البشكككرث

ي ومن خالي اكذا  يمكا تتمثكي مواقكف المؤيكدين والمعاريضكين لمسكرلة تمعلمجا علغ وانع اساتها
 التلقيح االصطناعي بنوعيء وب ا ة صوره  

 :الموقف المؤيد-3
بف ككرة التلقككيح االصككطناعي لمككا يحملككء مككن  واذككد لعنسككان وخاصككة رحبككت بعككا الهيذككات      

رن الحصككوي علككغ جنككين يبعككل  يككء ارمككي ويخلصككء مككن  المككء  العقككم لككذل  الككذ  يعككاني مككن
النفسكككية طكككواي  تكككرة حرمانكككء مكككن ارمومكككة أو اربكككوةي  كككالتلقيح االصكككطناعي يحمكككي  كككي طياتكككء 

نبهككككون الككككغ أنهككككا ال تحمككككي خطككككورة رن رنككككء تقنيككككة مقدمككككة للعككككالجي واككككم ي تعككككاطف انسككككاني
المختصككين  ككي اككذا المجككاي حريصككين علككغ عككدم اخككتالط ارنابيككب مككن أجككي تجنككب اخككتالط 

 .1ارنساب
اكذه التقنيكة  الواليكات المتحكدة ارمري يكةي  تؤيكدمكن الكدوي الغربيكة والعربيكة   ما أن العديد     

 2ي ارنابيكككب  كككي مصكككر و كككذل الكككدانيمار  ورومانيكككاي  مكككا أنكككء يوجكككد مر ككك  مخصكككج رطفكككا
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 مكا أن التلقكيح االصكطناعي ال يحمكي أ  ضكرر للمكرأة رنكء يكتم اللجكوأ اليكء  كي حالكة بلبناني 
لهككككذا القككككغ التلقككككيح  عككككدم قككككدرة الكككك وج  ككككي تخصككككيب المككككرأة  هككككو بككككديي عككككن التلقككككيح الطبيعككككي

ذا ذابنككا الكغ الككدين اإلسكالمي ترييككداالصكطناعي  التلقكيح االصككطناعي   ككرة نجككده يؤيكد   بيكرا وا 
  .1ويعتبره نوع من العالج للعقم واو يشجع  ي أنواع التداو  للتخلج من ارمراا

 :للتلقيح االصطناعيالمؤيد من الشرائع السماوية موقف -أ
      : الشريعة اإلسالمية-3
الطبيكةي يستحيي أن ت ون حجر عثرة  ي التقدم والتطور  ي العلكوم ان الشريعة اإلسالمية     

 الخالا ع  وجي أمرنا بالتداو  ويسكر لنكا  كي معسكر ولكن يمنكع المحكرومين مكن االنجكاب  كي 
 كككالتلقيح اذا  ككان بمكككاأ  البحككل عككن الوسكككاذي السككليمة والصكككحيحة التككي تم ككنهم مكككن االنجككابي

الكك وج ل وجتكككء وي كككون عمكككال مشكككرعا ال اثكككم  يكككء وال حككرجي  ضكككال عكككن أنكككء قكككد ي كككون  كككي اكككذه 
الحالككة وسككيلة للحصككوي علككغ ولككد شككرعي يككذ ر بككء والككداه وبككء تمتككد حياتهمككا وت تمككي سككعادتهما 

نسكككان بكككرن ي ككون التقككدم الطبكككي  ككي صككالح اال ول ككن اكككذا العمككي مككرتبط النفسككية واالجتماعيككةي
ولككيس لمجككرد الشككهرة والبحككل عككن مجككد علمككيي وخاصككة االجتهككاد  ككي ارمككور العلميككة والطبيككة 
التككي لهككا قواعككد ثابتككةي وأال ي ككون مككن شككرن اككذا التقككدم الخككروج عككن ارصككوي الشككرعية بككرمور 

وأال ي كككون العمكككي مح كككورة مثكككي االستنسكككاه وخال كككء واكككي مكككن ارمكككور التكككي تمقتهكككا الشكككريعةي 
ء مخالفكككة ارح كككام الشكككرعية والعقاذديكككة والخكككروج الكككغ يرضكككاأ الر بكككات علكككغ الطبكككي مكككن شكككرن

 .2مخالفة الشريعة  إحدال الن اح من  ير  وجين
والشككريعة اإلسككالمية وضككعت شككورط ومبككادت إلباحككة التلقككيح االصككطناعي وإلقككرار نتككاذل طبيككة 

 : سليمة واي
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يكةي وال يجكو  ادخكاي طكرف ثالكل أن ي ون التلقيح بين الرجي والمكرأة  كي يطكار عالقكة  وج-أ 
 . ي العملية

أال ي ككون مككن شككرن التككداو  الككدخوي  ككي محرمككات شككرعية رن التككداو  بغيككر محككرم جككاذ  -ب 
تككداووا  ككان اهلل عكك  وجككي لككم يضككع داأ اال : "شككرعا لقككوي رسككولنا ال ككريم عليككء الصككالة والسككالم

  .  1"وضع لء شفاأ
 يصككبح ين يمكوتالك وج حك أن أسكاس علكغي اتكءمم بعككد ولكيس الك وج حيكاة  كي ذلك  يكتم أن-ج 

 .2حراما منء التلقيح يعتبر ولذل   وجتء  ريب عن
 تبككراتلمخا وعمككاي مككرالما مككن لككء سككاعدالم والفريككا بالعمككي يقككوم الككذ  الطبيككب ي ككون أن-د

 ملقحكة بويضكة استخدام لنفسء قد يجي  سلملما  ير الطبيب أن أساس علغتمنيني مؤ  ينمسلم
 . ريب لشخج جرثومة منوية أو يوال وجة ال وج  ير من
 .ينال وج وا قةبم ذل  يتم أن وأخيرا-و 

 ار واج  كإن العكالم اإلسكالمي  كي العكالج اكذا يبيحوا لم يذا أنهم الرأ  اذا أصحاب ويرث    
 طكرالمخبكا محفكوف أمكر واو يالعمليات مثي اذه يجراأ أجي من الغربية الدوي يلغ يلجرون قد
 اككذه مثككي  ككي رأةلمككا( بويضككة) وبغيككر الرجككي( منككي) التلقككيح بغيككر يككؤمن أن رحككد  ككنيم ال يذ

 .البالد
 معهكا ويتفكاي العكالم اإلسكالمي  ي ارنابيب أطفاي موضوع حوي صدرت  توث أام ولعي     

 الفقهككي مككعلمجا  ككي السككابعة الككدورة صككدرت  ككي التككي اككيين سككلملما والفقهككاأ الهيذككات مع ككم
 :ما يرتي بنوداا أام ومني  رمةلما  ةبم
 .3الحمي يتم حتغ  وجها اأبم وداخليا اصطناعيا ال وجة تلقيح يجو - 1
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 اكو ال وجكة رحكم يلغ يعاد ثم وال وج ال وجة بذرتيين ب-يناأ  ي-خارجيا يتم الذ  التلقيح- 2
  يمكا الشك  موجبكات من اماتم سليم  ير ول نءي الشرعي بالن ر ذاتء  ي مبدذيا مقبوي أسلوب
 القصككوث الضككرورة حككاالت  ككي يال يليككء يلجككر أن ينبغككي  ككالمالبسككاتي  مككن بككء ويحككيط يسككتل مء

 .الذ ر اآلنفة العامة الشراذط تتو ر أن وبعد
 قكد أنكء يعنكي ي ممكاوال ويكت السكعودية  كي ارنابيكب رطفاي مر   ينشاأ تم أنء نالح  أن البد
     .1االعتراضات جميع علغ أخيرا التغلبتم 
 :الشريعة اليهودية-2
يقككر حاخامككات اليهككود بمشككروعية التلقككيح االصككطناعي عنككد الحاجككة اليككء بشككرط الضككرورةي     

وعدم وجود طريا  خر طبيعي وذلك   كي صكورتء الشكرعية والقكاذم علكغ  واج صكحيح ورضكاأ 
ال وجين للقيام بعملية التلقيح االصطناعي سواأ الداخلي أو الخارجي علغ أن ي ون مكن منكي 

الكذ  أقرتكء الشكريعة اليهوديكة اكو أن -شرط الضكرورة-ال وج وبويضة ال وجةي ومن ثم  الشرط
ي بينمككا يككذاب اتجككاه  خككر مككن ت ككون الوسككاذي ارخككرث لعككالج العقككم  يككر مجديككة وثبككت  شككلها

من أنء ال مانع للمرأة يذا وجكد مكانع مكن  وجهكا أن تستبضكع مكن  يكره مكادام  حاخامات اليهود
حتغ ال يقع ال ناي ول ن المانح ال يعتبر انا  انيي ومكادام الك وج قكد قبكي ذلك  لم يحدل وقاع و 

علغ أن ينسب الطفي لل وج مادامكت عالقكة ال وجيكة قاذمكةي ل كن  كي حالكة ر كا الك وج يحكا 
لككء الطككالا مككن  وجتككءي وقككد أبككاح بيككت الككدين  ككي بريطانيككا اسككتخدام التلقككيح الصككناعي بنوعيككء 

  .  2وأثناأ قيام عالقة ال وجيةبشرط عدم وجود طرف ثالل 
 :الشريعة المسيحية-3
البروتستانت أقروا بالتلقيح االصطناعي ولم يمانعوا من وجود طرف ثاللي بكي جكاأ قكرار      

المجلكككس ال نسكككي البريطكككاني ليقكككرر أن اللجنكككة تكككر ا الكككرأ  الكككداعي الكككغ العفكككة قبكككي الككك واج 

                                                           
 .139-132الهندسة الوراثية واألخالق، ص ص : ناهدة البقصمي - 1
 .133االنجاب الصناعي واالستنساخ، ص : خالد مصطفى فهمي. د - 2



 الفصل الثالث  التلقيح االصطناعي
 

 

99 

ال نكا وتكر  السكماح بكء مكادام قكد وقكع دون ا كراهي وااللت ام بء بعدهي وتكر ا رأ  االنجيكي ضكد 
 وجككات والككغ م يككد  مككا أنهككا تككدعو الككغ تهيذككة وسككاذي منككع الحمككي للفتيككات الصككغيرات  يككر المت

   .1تشريعات اإلجهاا والغ مساواة المرأة والرجي  ي حرية الجنسمن التراضي  ي 
االصككطناعي تخلككا مشككا ي علككغ جميككع ل ككن مككا لككم ينبككء اليككء المؤيككدون ان تقنيككة التلقككيح     

 .ارصعدة لهذا  هر تيار  خر واو موقف المعارضين
 : الموقف المعارض-2
لقي التلقيح االصطناعي ر ا  بير وخاصة ذل  الذ  يتكدخي  يكء طكرف ثالكل مكن أجكي     

االخصاب أو من أجي ترجير اررحام لحمي الجنكيني  هكذا يطكرح ال ثيكر مكن المشكا ي الدينيكةي 
 ما تتمثي اذه المشا ي القانونية واالجتماعيةي ومنء  ي يلسفيةالف
 :الموقف الديني-أ
 :الشريعة اإلسالمية-1
يقكككيم أصكككحاب اكككذا الكككرأ  ر ضكككهم علكككغ أسكككاس المخكككاوف والمحكككاذير مكككن االنككك الا  كككي      

متااكككات أخالقيكككة ودينيكككة يصكككعب ضكككبطهاي وعلكككغ أسكككاس أن اكككذه الطريقكككة تعكككارا الغايكككات 
ال واجي  ان اذه الطريقة للحمي بين ار واج اي  ير الطريا الفطر  الذ  اكدث اإللهية من 

اهلل الرجي والمرأة اليءي أيضا ان التلقيح االصطناعي تحفء المخاطر من  كي جانكب  كال يكؤمن 
الخطككر  ككي ارنابيككبي واككو أمككر وارد  ككي  ككي المختبككرات والتحاليككيي  يعطككغ منككي رجككي م ككان 

 مككا أنككء  ككي  أخككرثي وانككا يقككع المح ككور الشككرعي وتخككتلط ارنسككابي خككري وتسككلم لقيحككة م ككان 
عمليككات التلقككيح ال نككرمن سككوأ النيككة مككن أن يسككتعير الرجككي مككاأ  يككره تلبيسككا علككغ  وجتككء وأن 
تحصكككي ال وجكككة علكككغ منكككي  يكككر  وجهكككاي وأن يتسكككااي النكككاس شكككيذا  شكككيذا  كككي اكككذا الحيكككوان 

 2ي اككذه البويضككة التككي اككي أصككغر مككن حبككةالمنككو ي واككو حيككوان ال يككرث بككالعين المجككردةي و كك
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الخردي ب ثيري وانء بفتح مرا ك  لهكذا التلقكيح االصكطناعي سكنفتح بكاب الشكر  لكءي وسكيبدأ بكين 
ي والحككاي أنككء علككم دقيككا جككدا وخفككي ال يطلككع عليككء اال  1مربحككا ثككم اذا اصككبح عمككالالكك وجيني 

الخبراأ وأاي المهنكةي  كان الغكم  يكء وارد بكي محتمكي وجكاذ  وأنكء البكد وأن يسكتدرج المسكلمون 
خطوة خطوة حتغ نصي الغ ما وصي اليكء الغكرب اليكوم والجااليكة ارولكغ قكديماي حيكل عر كوا 

أيضكا مكن يكدر  مكاذا   كي الغكرب اليكومي" يبنكو  المنك"واكو ال يختلكف عكن " ن اح االستبضكاع"
سككيؤثر اككذا علككغ  ككي أنبوبككة  تككرة مككن عمككرهي اككي " لقيحككة"سككي ون عليككء أمككر الطفككي الككذ   ككان 

نفسكككيتء وسكككلو ء أم الي ول ننكككا نكككدر  علكككغ وجكككء اليقكككين أن اكككؤالأ ارطفكككاي سكككي ونون موضكككع 
 .2التنذر والسخرية  ي مجتمعنا وسي ونون موضع تساؤي وش   ذل 

مع الفقكء اإلسكالمي المنعقكد  كي والمشا ي ارخالقية التي قرراا مجن بين المحاذير أيضا وم  
 : جدة بالسعودية

 .البعد عن تقديم ماأ ال وج لل وجة عقب و اتء أو انتهاأ العالقة الشرعية بينهما-
 عدم أخذ مني للرجي ووضعء  ي بنو  وتقديمها للنساأ الرا بات  ي التلقيح رن ذلك  يعتبكر-

 . نا واو محرم شرعا
التر كككد مكككن سكككالمة المنكككي وسكككالمة المكككرأة واجكككراأ الفحكككوج الطبيكككة حتكككغ ال ينكككتل عكككن ذلككك  -

 .أطفاي مشواين أو بهم أمراا وراثية
 .عدم استخدام ارجنة الفاذضة  ي مجاي اربحال-
   .3عدم السماح بترجير اررحام رن ذل  يمثي نوع من أنواع ال نا واختالط ل نساب -
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  :الشريعة المسيحية-2
ان الشريعة المسيحية تعتبر ال وج وال وجة بعد ال واج  يان واحدي وأن الطفي المولود اكو     

العالقكة واالرتبكاط الوثيكا بكين الرجكي ثمرة اذا ال واجي ومن ثم  وجوده أو عدم وجكوده ال ينفكي 
والمككرأةي  ال ككاذن الواحككد الككذ  أنشككره الككرب جسككمانيا وروحيككا وأخالقيككا قككد ارتككبط بربككاط ال ينتهككي 

حككد عناصككر الحيككاة اال بو ككاة أحككداماي وتن ككر الديانككة المسككيحية للعالقككة الجنسككية علككغ أنهككا أ
ي ال يجككككب أن يبككككدو أمككككام أعككككين ال وجيككككةي ويترتككككب علككككغ اككككذه الن ككككرة أن التلقككككيح االصككككطناع

يجككب أن ي ككون بككالطرا الطبيعككي مككن الكك واجي   اإلنجككابالكك وجين  حككي وحيككد لمشكك لة العقككمي 
ويجب احترام الطبيعةي ويجب أيضا أن يصي الحيوان المنو  مكن الرجكي لكرحم المكرأة بالعالقكة 

ي ومكن ثكم  المقصكد اإللهكي مكن 1الطبيعيةي  العالقة الجنسية اي الوسيلة واالنجاب او النتيجة
اككذه اآلن ع مككة مككن ع ككامي الكك واج اككو جمككع الكك وجيني  فككي االنجيككي قككوي  دم عككن حككواأ 

ولحم من لحمي اذه تدعغ امرأة رنها من امرت أخذتي لذل  يتكر  الرجكي أبكاه وأمكء ويلتصكا 
  .2بامرأتء وي ونان جسدا واحدا

 البابككا ألقككغ  قككد يوضككوعلما لهككذا بالنسككبة وتشككددا ااتمامككا ذاابلمككا أ ثككر ال اثولي يككة  انككت وقككد
 هككا ي حككرمم رسككالة 1259 ككي المككؤتمر الطبككي المنعقككد سككنة  Pius XII عشككر الثككاني بيككوس

 :التالية ل سباب أنواعء ب ي الصناعي اإلخصاب
 العكاذلي نك يلما حولنكا قكد و رننا سيبدو العاد  الجنسي االتصاي طريقة بغير اإلخصاب ين -
 .بيولوجيا مختبر مجرد يلغ ارسرة مالذ يعتبر الذ  Domestic Hearth العاذلي روثلموا
 ال وجيكة العالقكة تشكملهما اللكذين واإلنجاب الوحدة معنغبين  يفرا الصناعي اإلخصاب ين -

 3 .ال واج من اإللهية الغاية يخالف ما واو
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 .االستمناأ اي أخالقية  ير وسيلة يلغ يلجر الصناعي اإلخصاب ين-
 خلككا أن أسككاس علككغ يقككوم الككذ  الكك واج يهككدم متطككوع طريككا عككن الصككناعي اإلخصككاب ين-

 وضكككع عشكككر الثكككاني بيكككوس البابكككا ول كككن ي واج ثمكككرة مكككن يال ي كككون ين  كككنيم ال جديكككدة حيكككاة
 يكتم أن اكو واحكد بشكرط مقبكوال واعتبكره الك وج طريكا عكن الصناعي لعخصاب بالنسبة استثناأ
 .1الطبيعة نخالف تجعلنا أن  نيم التي الطرا  ير أخرث بطرا نو لما الساذي استخراج

 الشريعة المسيحية تر ا التلقيح االصطناعي رنء يعتمد علغ االستمناأي واكذا مر كوا     
وأخككذ يهككوذا  وجككة لغيككر ب ككره اسككمها ثامككاري : "لككديهمي ويسككتندون  ككي ذلكك  لمككا ورد  ككي االنجيككي

 رماتء الربي  قاي يهوذا رونكان ادخكي علكغ امكرأة  و ان عير ب ر يهوذا شريرا  ي عيني الرب
أخيكك ي وتكك وج بهككاي وأقككم نسككال رخيكك ي  علككم أونككان أن النسككي ال ي ككون لككء   ككان يذا دخككي علككغ 
امرأة أخيء أ سد علغ اررا ل ي ال يعطي نسال رخيء  قبح  ي عينكي الكرب مكا  علكء  رماتكء 

  .2"أيضا
بابكككا اإلسككك ندرية -أمكككا بالنسكككبة لل نيسكككة اررثوذ سكككية المصكككرية ر كككا البابكككا شكككنودة الثالكككل    

التلقيح االصكطناعي لل وجكة التكي يعكاني  وجهكا مكن العقكمي -المتنحيوبطري  ال را ة المرقسية 
ذل  نوعا مكن أنكواع ال نكا الفعلكيي وأن الكوالدة تعكد سكفاحاي وأضكاف البابكا شكنودة أنكء  معتبرا أن

حم المرأة حيوان منو  من رجي  خر  ير ال وج واال يعتبكر  نكاي وأن صح أبدا أن يدخي لر ال ي
المولككود الككذ  يككرتي بهككذه الطريقككة يعتبككر طفككي مجهككوي النسككبي مشككيرا الككغ أن اككذا الموضككوع 

 ي حالة المراي ومن ثكم  كرأث قداسكة يختلف تماما عن موضوع قبوي دم من أحد المتبرعين 
لقيح االصطناعي الذ  يتم بسبب مشكا ي صكحية ال تكدخي  يهكا طكرف ثالكلي البابا ال يمنع الت

 3واكككذا مكككا دعكككاه الكككغ اإلشكككارة لضكككرورة اجكككراأ الفحكككوج الطبيكككة قبكككي الككك واج للتر كككد مكككن قكككدرة
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اكذه ال وجين علغ االنجاب بعد ال واجي رن ال نيسكة لكيس لهكا سكلطة بطكالن الك واج  كي مثكي 
 .1بية علغ عدم قدرة ال وج علغ االنجابارمور بالر م من تر يد الفحوج الط

 فكي حكين وقد تغكايرت وجهكات الن كر  كي الطواذكف المسكيحية حكوي التلقكيح االصكطناعي      
م 1821 انككت ال نيسككة ال اثولي يككة تر ضككء  ككي بككادت ارمككر عنككدما صككدر القككرار ال نسككي سككنة 

وبويضككة م وقبلتككء بشككرط أن ي ككون مككن نطفككة الكك وج 1212بإدانتككء اال أن ارمككر قككد تغيككر سككنة 
ال وجككةي ور ضكككت اشكككترا  طكككرف ثالككل  كككي العالقكككة او بتجميكككد الجنككين ومكككن ثكككم  قكككد اعتر كككت 

 .عيتءال نيسة بمشرو 
  :الموقف الفلسفي-ب
 أ  تثيككر تعككد لككمالتلقككيح االصككطناعي الككداخلي والخككارجي أو أطفككاي ارنابيككب  عمليتككي ين    

 حككدثت التككي التطككورات أمككا يوال وجككة الكك وجبككين  محصككورة  لككت لمككاطاي مهمككة أخالقيككة قضككايا
التلقككيح  ضككد قامككت  قككد ذلكك  ومككع ياالعتراضككات مع ككم تثيككر التككي  هككي يالعمليككة لهككذه نتيجككة

 قكد أخالقكي ن لكالم بدايكة أنهكا أسكاس علكغ االعتراضكات مكن مجموعة البداية  ياالصطناعي 
 بكإجراأ  يهكا نسكمح التكي اللح ة  ي يننا درجة يلغ تمعلمجا  ي والقيم وا ينالم قلب يلغ يؤد 
 مسكبقا قبلنكا قكد ن ون  إنناين  وج ر  عملية التلقيح االصطناعي أو الرحم خارج حمي عملية
 العمليكة اكذه رن ذلك  يالالينسكاني السكلو  مكن متواليكة سلسكلة حكدول يم انيكة المبدأ حيل من

 الككذ  القككو  االعتككراا ول ككني عواقبهككا نعككرف ال أخككرث خطككوات علككغ نقككدم أن علككغ سككتجبرنا
نو ي طبيعيكككة و يكككر ينسكككانية  يكككر عمليكككة أنهككككا اكككوالتلقكككيح االصكككطناعي  ضكككد وجكككء  الجانككككب ا 

 -الوصكفية الن كرة: امكاين مختلفتك ن كر وجهتكيين بك نفكرا أني و مكا يم كن ينقصكها ارخالقي
Descriptive 2الغاذية الن رة .Téléologiques 
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 دون الطبيعككة  ككي يحككدل مككا اككو طبيعككي اككو مككا أن يلككغ تككذاب  هككي الوصككفية الن ككرة أمككا -
 اكذا وعلكغ الطبيعكة  ي حادل او مما يستنتل طبيعي او ما  إن وبالتاليي اإلنسان من تدخي

 اككو الطكب  كي أن يعنكي ذلك  أن  يكر يطبيعككي  يكر أمكراالتلقكيح االصكطناعي  يعتبكر ارسكاس
 .1طبيعي  ير أمر أيضا

 يال الصككحيح عنغلمبككا بشككرا ن كون ال أننككا تككرث حيككلي البشكرية باراككداف تهككتم: الغاذيككة الن كرة-
 جديكد شكيأ ابت كار أو بتصكنيع يقكومحين  اإلنسان أن بذل  ويقصد يالبشرية قدراتنا مارسنا يذا
 ارسككاس اككذا وعلككغ يالبشككرية طبيعتككء صككميم  ككي يعمككي اككو وانمككا طبيعتككء عككن يخككرج ال  هككو

 طبيعيككا-البشكرية للقكدرات ارسكةمم يتطلكب الكذ -عمومكا( الطكب)وتلقكيح االصكطناعي ال يصكبح
 2لل لمة ال امي عنغلمبا
 اإلخصككاب يلككغ اللجككوأ أن دا ككوني يككرث :موقييف فرنسييوا داغييوني ميين التلقيييح االصييطناعي-

 يلكغ  يهكا نلجكر التكي الحكاالت اكي  م نعلم ال ل ننا يالعقم علغ التغلب محاولة سببء الصناعي
 مكن أنهكا مكع  لك اال أحكدثت دا كونيي الفيلسكوف ن كر  كي التطبيقكات اذه ين التقنيات اذه مثي

 مثكيي ارخكرث الوضكعيات بكي  حسكب العقكيم الك وج مسكاعدة علكغ  قط ليس تعمي التي ارمور
 النسككاأ علككغ و ككذا ياررملككة علككغ تطبيقهككا يم ككن  مككا العككا بي المككرأة علككغ التقنيككة اككذه تطبيككا

 يككؤيد  ممككا العمككي اككذا تعترضكان مشكك لتين انككا  أن دا ككوني ن كر  ككي ول ككن يجنسككيا الشكاذات
 :3ارمي قلة يلغ

 لعكككدة الصكككناعي اإلخصكككاب الطريقكككة لهكككذه ال اثولي يكككة ال نيسكككة اعتكككراا  كككي تتمثكككي: ارولكككغ
 أن يم كن ال ي(خاصكة) والشخصكية التناسكلية و يفتكاني لها التناسلية ارعضاأ أن منها أسباب
ال يارخكرث معهكا وقامكت يال بإحدااا نقوم  4مكا و كي الطبيعكي الجنسكي االرتبكاط علكغ قضكينا وا 
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 ذلك ي Masturbation االسكتمناأ عمليكة ضكد ال اثولي يكة ال نيسكة تقكف أخكرث جهكة من يشبء
  .الخلا  امي عمي يحطم رنء
 بمعنكغ تمكس  هكي Hétéro Insémination لمتطكوع منكي بواسكطة اإلخصكاب عمليكة أمكا -

 جهككة مككنو  االجتمككاعي ارب مككن البيولككوجي ارب نميكك  رننككا الكك واج قيمككة مككن وتككنقج اربككوةي
 ال نيسكة ن كر  كي حيوانيكة خاصكية واكي( الت اثر) تناسليا دورا يال انا المتطوع يؤد  ال أخرث
 . 1اإلنسان قيمة من وتنقج البيطر ي ااتمامات يلغ تنتمي
 القككيم علككغ اجومككا اككذا رن مم ككني  يككر  هككذا العككا بي للمككرأة اإلم انيككة اككذه و رنككا يذا أمككا   

 أنكء دا كوني الفيلسكوف يعتقكد يالعاذلكة التربيكةي القرابكةي اربكوةي النسكبي الك واجي مثي يارساسية
 . 2ةال نيس بتبريرات نستخف أال علينا
ي القكككانون ورجكككاي المشكككرعين اخكككتالف  كككي سكككببا تعقيكككدا  انكككت أ ثكككر مشككك لة  كككي تتمثكككي: الثانيكككة
 Insémination Post-Mortem المكوت بعكد اإلخصكاب مشك لة واكي ارنثربولوجيين وحتغ
 يصككاب رجككي  مككثالي الكك وج منككي بواسككطة اإلخصككاب تطبيككا مككن يقتككرب التقنيككة مككن النككوع اككذا

 قبككي ل ككن يمككثال السككرطان لمككرا عالجككء نتيجككة رشككعة تعرضككء أو لككدواأ تناولككء نتيجككة بككالعقم
ي بعكد  يمكا أسكرتء وبنكاأ توسكيع رجكي منيكء بكبعا االحتفكا  أو جانبا وضع قرر للعالجي تلقيء
 تطلككب أن ال وجككة بإم ككان  هككي يالرجككي يمككوت ل سككف ل نككء ي وجتككء مككع باالتفككاا طبعككا واككذا
 مكع بكالر اي سكي ون شك  دون مكن الكرد  المنكي   حفك  مر ك  مكن الصكناعي اإلخصكاب عملية
عكادة الطبيعكيي مجرااكا ترخكذ أن الحيكاة علكغ: مثي أعذار تقديم  طريكا عكن جديكد مكن د عهكا وا 

 3يقكاي وقكد يارمكي ويقتكي ال وجكةي لكدث الحك ن يثير اربي مني بواسطة الصناعيي اإلخصاب

                                                           
محمد . التقنيات الطبية وقيمتها األخالقية في فلسفة فرنسوا داغوني، مذكرة ماجستير، اشراف د: حربوش العمري - 1

 .133، ص 2002جديدي، جامعة منتوري، قسنطينة، 
2 - François Dagognet: L'homme maitre de la vie, p 211. 
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 اكذا بمثكي تتقكدم أن لل وجكة يجكو   كال الك وجي مكوت بسبب انفصال قد ال وجان دام ما أنء لهاي
 ميكت  أب مكن يلكد طفكي مصير او ما ثم يبتواصلء يتعلا  ما بال وج يتعلا أمر  هو الطلبي
 ينمو   يف
 وعليككء يللخطككر الحيككاة ُنعككر ا ال دمنككا مككا االعتراضككات اككذه علككغ  رنسككوا دا ككوني يوا ككا الو   

ال  ي ياذيكاي توقفكت ين حتكغ معنويا تستمر أن ل سرة يم ن  تخلكت رضكيع بتبنكي نسكمح لمكاذا وا 
 .1أرملة أو عا ب امرأة عنء
 :يموقف القانونال-
التلقكيح االصكطناعيي ويهكدف اكذا القكانون  ضكرورة وجكود قكانون يكن م عمليكاتاتضح لنا      

تككتم  الككغ وضككع ضككوابط قانونيككة وأخالقيككة لهككذه الوسككيلة لي ككون نتاجهككا طفككال شككرعياي وحتككغ ال
طبيككة  يككر متخصصككةي أطفككاي ارنابيككب بطككرا  يككر مشككروعة أو مككن خككالي مرا كك   عمليككات

التلقكككيح االصكككطناعي يكككؤد  الكككغ  وضكككغ اجتماعيكككةي رن ت نولوجيكككا التناسكككي   القكككانون يعتبكككر
 كي ارنبكوب ممكا يكؤد  الكغ تشكتت ارسكرةي ونجكد  يرت من الطبيعة اإلنسانيةي بتلقيح الجنكين 

ل يعلككن عككن ر ضككء التككام للتقنيككات المسككاعدة علككغ االنجككابي اككذا  ككي البرلمككان اروروبككي بحيكك
وطريقكككة  م رن انكككا  مخكككاطر مكككن ناحيكككة المتبكككرع2111وذلككك   كككي المجلكككس الكككذ  أقكككيم سكككنة 

دخلككت قككرارات اككذا المجلككس حيكك  التنفيككذ وتتبككع  م2119و ككي سككنة االختبككار والحفكك  ل جنككةي 
ل ككن  عمليككة التلقككيح االصككطناعياككذه اربحككال ول ككن  ككي اككذه السككنة سككمح للمتكك وجين بككإجراأ 

برنامجككا  خككرا واككو  ككتح مشككروع لككدعم  متكك وجين الككرا بين  ككي طفككي ممككا  ككتح يككر ال منعككت عككن
ال واج وارسرة رن التخصكيب  كي المختبكر يطكرح العديكد مكن المشكا ي ارخالقيكةي االجتماعيكة 

 2رامكككة ماليكككةلغيككر المتككك وجين  والدينيككةي وبحيكككل  كككرا علككغ الالجذكككين للتلقكككيح االصكككطناعي 
                                                           

 .135التقنيات الطبية وقيمتها األخالقية في فلسفة فرنسوا داغوني، ص : العمري حربوش - 1
2- Dominique Orliac: au nom de la commission des affaires sociales s’ourla, 
proposition de loi, p 22. Www.assembllee-nationale.Fr/14/rapporets/r0825.asp 
14/05/2017. 15:37.  
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تقدم للدولةي والقانون الفرنسي يمنع الذين ام  ي سن الشيخوخة مكن التلقكيح االصكطناعي رن 
اذا سيضر بصحة الجنين ومعنوياتءي ورنء قد تتو غ اذه العجكو  ويبقكغ الجنكين لكيس لكء مكن 

سكنة وقامكت بكالتلقيح  99يحضنء  ما حدل مع ماريا ديكي  كارمن التكي  انكت تبلك  مكن العمكر 
الصناعي  رنجبت توأماي وبعد ثالل سنوات تو يكت و وجهكا  كي حكادل مكرور  تكر  التكوأم  كي 

 .رعاية معلقة
وعلميكةي  اربحكال العلميكة  يمكا اكو معتكاد اكي تعتمكد  ويستند القانون علغ أ راا طبيكة     

علغ الحيوانات  ي التجريبي و ي حالة التلقيح االصطناعي  كالمجرب عليكء اكو االنسكاني يذا 
ذا هككو يتعككدث علككغ  رامككة االنسككان  هككو بهككذا  يككر مبككاحي  تككم العمككي بجنككين ارنبككوب سككي ون  وا 

مككن أجككي الحصككوي علككغ جنككين خككاي مككن  رنهككم قككاموا بإنجككاب ارجنككة مقيككد مككن طككرف والديككء
العيوبي وانا ت ون  يء انتها  لحرية اذا الجنيني  هو لم يحصي عليء من المرة ارولغ وانمكا 
خضككع لتجككارب عككدةي أ  أن اككذا  ككان  يككء  لككم ل جنككة التككي تككم اجهاضككها وتككدميراا والقككانون 

 .1يمنع تدمير ارجنة ال اذدة
االصطناعي  ي العكالم العربكي و مثكاي نجكد مصكر التكي تضكع أما بالنسبة لقانون التلقيح      

ن ام قانوني بشرن التلقيح االصطناعي وأطفاي ارنابيب وحف  ارجنةي ويستهدف اذا القكانون 
 أن ت ككون عمليككة التلقكيح بككين  وجككين وحكاي اسككتمرار العالقككة ال وجيككةي :عكدة نقككاط نككذ ر أامهكا

بويضككة امككرأة  يككر ال وجككةي حيككل أن الطفككي الككذ   يح ككر القككانون االسككتعانة بنطفككة متبككرع أوو 
وأن تقتصككر عمليككات التلقككيح الصككناعي وأطفككاي ارنابيككب علككغ  يولككد يعتبككر طفككي  يككر شككرعيي

أطبكاأ مختصككيني  6بنكاأ علككغ تقريكر طبكي معتمككد مكن مكن ال يم نهكا الحمكي اال بهككذه الطريقكة 
 2يككرة قانونيككة ودينيككة علككغ ككذل  ح ككر تككرجير اررحككام   ككاارة خطيككرة ولمككا لهككا مككن  ثككار خط

                                                           
1- Dominique Orliac: au nom de la commission des affaires sociales s’ourla, 
proposition de loi, p 45. 
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ي ولمنككع تحككوي عمليككات تككرجير اررحككام الككغ نككوع ارطفككاي الككذين تككتم والدتهككم مككن رحككم مسككترجر
و مككككا يح ككككر اسككككتغالي عمليككككات تككككرجير اررحككككام مككككن جانككككب بعككككا مككككن االتجككككار بارطفككككايي 

التككي السككيدات الالذككي ال يككر بن  ككي تحمككي معانككاة الحمككي والككوالدة ولككديهن اإلم انككات الماديككة 
 انكككت اكككذه بعكككا النقكككاط المهمكككة مكككن قكككانون تم كككنهن مكككن ا كككراأ أخريكككات لتكككرجير أرحكككامهني 

التلقكككيح االصكككطناعي واكككي مكككواد ونقكككاط توضكككيحية لف كككرة التلقكككيح الكككذ  يهكككدف الكككغ مسككككاعدة 
 .1لم يتم نوا من االنجابواج الذين ار  
 :الموقف االجتماعي-
أصبح يطلا علغ التلقيح االصكطناعي وأطفكاي ارنابيكب اسكم الجيكي شكبء صكناعي وذلك       

لت ونككء  ككي مراحلككء ارولككغ خككارج الككرحم وداخككي ارنبككوب  هككذه التقنيككة تحمككي  ككي طياتهككا خيككر 
للبشرية واي تخليج بعا الناس الكذين يعكانون مكن العقكم وتم كنهم مكن الحصكوي علكغ طفكي 

ال ثير من المشا ي ارخالقية التكي  كان أبر اكا علكغ ارسكرة مكن  ول نها و ي نفس الوقت تثير
 ككي جوانبهككاي  ككذل  تتككيح اككذه التقنيككة للمككرأة  يككر المت وجككة الحصككوي علككغ جنككين  مككا يم ككن 
ل رملة أن تلقكح نفسكها مكن  وجهكا المتكو ي وال ثيكر مكن المشكا ي التكي تفكتح  كوارل اجتماعيكة 

ي واربكوة وحتكغ البنكوةي  مكا أنكء ال يم كن الحكديل عكن رن اذه المشا ي ستغير مفهوم ارمومكة
التلقيح االصطناعي دون أن نورد قضية ارم البديلة التكي تحضكن الجنكين الملقكح  كي ارنبكوب 
بككدي صككاحبة البويضككة لمعناتهككا مككن شكك ي  ككي الككرحم  السككؤاي المطككروح مككن اككي ارم الحقيقيككة 

لككو ر ضككت اكككذه ارخيككرة يعككادة الجنكككين  مكككاذا  للجنككين  اككي اككي واابكككة البيضككة أم حاضككنتها 
لصكككاحبة البويضكككة التكككي اكككي بكككرمس الحاجكككة الكككغ اكككذا الجنكككين  ومكككاذا لكككو اسكككتخدمتء  وسكككيلة 
 2البت ا اككككا   يككككف سككككي ون وضككككع الجنككككين   ككككالتلقيح يشكككك ي بهككككذا  وضككككغ أخالقيككككة رن المككككرأة

                                                           
 .110-109االنجاب الصناعي واالستنساخ، ص ص : خالد مصطفى فهمي. د - 1
ص  .1920 الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس البيولوجيا ومصير االنسان،: سعيد محمد الحفار - 2
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الكك واج أو  يطككارستخضككع جسككداا لتجككارب مروعككة مككن أجككي الحصككوي علككغ طفككي سككواأ  ككي 
 .1خارج نطاا ال واج

 الك وج محصكورة بكين  عمليكةأن التلقكيح االصكطناعي بنوعيكء  حكديثنا بدايكة  كي قلنكاو مكا      
 من لككككا يلكككغ يككككؤد  الكككذ  انمككككوا    بيكككرة اعتراضكككات حتككككغ أو أخالقيكككة قضككككايا تثيكككر ال وال وجكككة
 متطوعكككة أو( بالسكككاذي) متطوعكككا أ كككان سكككواأ وضكككوعلما  كككي ثالكككل طكككرف دخكككوي اكككو أخالقكككي
 تمككعلمجا يتقبلهككا ل ككي قككو  أخالقككي تبريككر يلككغ بحاجككة  هككذه قضككية ين( البديلككة  ككارم) بالحمككي
 لهمكا ت كون أن يجكب التكي اكي اإلنسكانية االحتياجكات أو الر بكة ينيتم  مكا يكرث الكبعا  واذا

التلقكيح االصكطناعي  لعمليكة للسكماح مبكرر أقكوث  كإن ولكذل  البشكرية ينجا اتنكا  كي  ي ارولوية
 الختبككارات نفسككها تخضككع أن مسككتعدة امككرأة أ  ين يذ يلطفككي الوالككدين حاجككة أو( الر بككة) اككو

 لعمليكة يخضكاعها ثكم استشكارية طبيكة للجنكة وتعريضها اإلنجاب علغ قدرتها من للتر د مروعة
 عنهكا يحمكي مكن تجكد أن جااكدة تحكاوي ذل  بعد ثم.. ن ارلما طريا عن البويضات استخراج

 أو الطفكككي يعطاأاكككا تكككر ا قكككد( البديلكككة ارم) أن  يكككء تعلكككم الكككذ  الوقكككت  كككي البويضكككات اكككذه
 اكذه إلتمكام  كاف مبكرر الر بكة  الطفي لهذا الحاجة برمس ت ون أن البد رأةلما اذه مثي تبت اا

 محبوبككا سككي ون ملحككة حاجككة نتيجككة يولككد طفككال أني و ثالككل طككرف  يهككا دخككي لككو حتككغ العمليككة
 بالطريقككة يولككدون الككذين ارطفككاي بهككا يحلككم ال رعايككة علككغ وسيحصككي  خككر طفككي أ  مككن أ ثككر

ارم المضككيفةي الككرحم ال ذككري أو الككرحم ي ل ككن مككا يثيككر التسككاؤالت اككو ارم البديلككة أو 2العاديككة
اسككتذجار المسككتعار أو الككبطن المككؤجري ومككا يطلككا عليككء اآلن اومككا شككاع مككؤخرا واككو مصككطلح 

 الككرحم صككاحبة أم الملقحككة يضككةالبو  صككاحبة أمككء اسككم سككيحمي والدتككء بعككد الطفككي اككيي اررحكام
 3يضككةالبو  لصككاحبة أختككا أو أمككا الككرحم صككاحبة ارم  انككت لككو ومككاذا والدتككء  حتككغ حملتككء التككي

                                                           
 .150ص  البيولوجيا ومصير االنسان،: الحفارسعيد محمد  - 1
 .150-153الهندسة الوراثية واألخالق، ص ص : ناهدة البقصمي - 2
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 صكاحبة ر ضكت أو ابنهكاي باعتبكاره بالرضكيع الكرحم صكاحبة تمسك ت لو يحدل وماذا الملقحة 
 اضكككطرت لكككو المسكككترجر الكككرحم صكككاحبة لككك م يحكككدل مكككاذا مشكككواا  ولكككد يذا اسكككتالمء يضكككةالبو 

 لككو مككاذا اإلجهككاا  مككن منعهككا  ككي الحككا يضككةالبو  لصككاحبة سككي ون  هككي نفسككهاي إلجهككاا
 بعككا بككء الجنككين أن الطبككي بككالفحج ثبككت لككو  مككا الككرحمي داخككي عمليككة يلككغ الجنككين احتككاج
 صككاحبة ور ضككت الحمككيي  تككرة أثنككاأ الجراحككي بالتككدخي عالجهككا يم ككن والتككي الخلقيككة العيككوب
 أصككككرت بينمككككا والجراحككككةي التخكككدير لمخككككاطر ستعرضككككها رنهككككا العمليكككة اككككذه المسككككترجرة الكككرحم

 ر ثككر رحمهككا بتككرجير الككرحم صككاحبة قامككت لككو مككاذا يجراأاككا  علككغ الملقحككة يضككةالبو  صككاحبة
 وضككع علككغ امككرأة أجبككرت لككو مككاذا ارسككر  اككذه أبنككاأ بككين تكك اوج مسككتقبال حككدل ثككم أسككرةي مككن

 الكذ  الطبيكب و كذا ذلك ي علكغ أجبراكا للكذ  القكانوني الوضكع اكو مكا رحمهكاي  ي ملقحة نطفة
 رحمهككا  ككي ت ككون الككذ  للجنككين والقككانوني الشككرعي الوضككع ومككا التجككريم  حيككل مككن بككذل  قككام

 أن كرت ثكم الجنكيني اكذا ووضكعت الطبيكب يلكغ ذابكت يذا اكيو  ا تصكابا  يعكد واي عنها ر ما
 الملقحككة يضككةالبو  صككاحبا يفعككي مككاذا  وجهككا واسككم باسككمها وقيككدت المولككود االسككتذجاري عمليككة
 لمسكيحي منو  بحيوان الملقحة يضةالبو   انت يذا الح م وما او لهما  ابنا المولود أن إلثبات

 بهكذه المنكتل الطفكي موقكف ي كون ماذا الع س  أو مسلمة امرأة رحم  ي  رعها وتم يهود ي أو
 الكككك وجين نحككككو وارمومككككة بككككاربوة شككككعوره ي ككككي اككككي الحقيقككككة  ويعككككرف ي بككككر عنككككدما الوسككككيلة

  1 المسترجر الرحم صاحبة أمء لقاأ يلغ والحنان بالغربة شعور سينتابء أم أبويء  باعتباراما
 اآلن نفسككء يطككرح الككذ  السككؤاي نول كك ككي اككذه ارسككذلة و يراككا  ثيككر تبقككغ قيككد الطككرحي       
 لتعكككريا  ا يكككة اكككي اكككي  العمليكككة بهكككذه قيامنكككا لتبريكككر بالفعكككي  ا يكككة وحكككداا الر بكككة اكككي: اكككو

 إلجكككراأ  ا يكككة اكككي اكككي ثكككم( البديلكككة ارم) أحيانكككا لالسكككتغالي أو( الطفكككي)للخطكككر  خكككر ينسكككان
 2 اإلنسكانية الصكفات انكت تحمكي  يذا أخالقيكة حقكوا لها ي ون قد بشرية  اذنات علغ تجارب
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 اككذا علكغ ترتبككةلما ارخالقيكة شككا يلما أن أسكاس علككغ( بديلكة بككرم) لالسكتعانة مبككررا نجكد ال قكد
بهكذه  الحكا لنكا تعطكي ال وحكداا الر بكةي   هكذه عمليكة باسكتمرار تسكمح أن من أ بر وضوعلما

  ككي ينسككان ر  الحككا يعطككاأ حككد يلككغ تصككي بحيككل مهمككة الر بككة ت ككون أن يجككب يذاالعمليككة 
  أيضكا حقكوا لكء جديكد  كرد خلكا يلكغ تكؤد  الر بكة  انكت يذا خاصكة ييريكد مكا علكغ الحصوي

 مح مكة أ  يليكء تسكعغ مكا واذاي الفرد مصلحة انموا   البال  اإلنسان ر بة ليس هملما بدألما ين
 .1تمعلمجا  ي ايذة أو
وان  انكككت الحككي ارمثكككي للحصكككوي علككغ طفكككي  ككي الغكككرب ل نهكككا   تقنيككة اسكككتذجار اررحككام    

 واجتماعيكة ونفسكية أسكرية وأضكرار مفاسكد عليهكا ترتبكتتبقغ تقنية خارجة عن الحمي الطبيعي 
 بطريقكككة ت تسكككب ارمومكككة أصكككبحتي اذ حققتهكككا التكككي والمصكككالح ييجابياتهكككا علكككغ  ثيكككرا تفوقكككت
 الفقيككرات تشككجيع يلككغ أيضككا اككذا أدث  مككاي وتشككترث تبككاع سككلعة عككن عبككارة وأصككبحت تجاريككةي

 تبكاع سكلعة أصكبح حتكغ الطفي علغ وانع س وال سبي االستر اا رجي الدرب اذا سل  علغ
ي  مكا ان المحرومكة ارسكرة أمنيكة تحقكا: منهكا متعكددة شعارات وتحت اإلنسانيةي باسم وتشترث

 االبككن تسككليم مككنتمنككع  عميقككة نفسككية انع اسككات لهككا المسككترجرة رحمهككا لمسككرلة ارم البديلككة أو
 أحشككاذها  ككي تربككغ ينسككان مفارقككة البديلككة ارم علككغ الصككعب مككن ويصككبح البويضككةي لصككاحبة
ي  مككا أن أوجاعهككا و الككوالدة ثككم الحمككي  الم المتنوعككة المعانككاة جانككب يلككغ طويلككةي لمككدة و نسككها

  وجككيني العمليككة  انككت ين حتككغ ارنسككاب بككاختالط تنتهككي مككا الككراجح الغالككب  ككي العمليككة هككذهل
  .2دقيقة و شديدة احتياطات انا  ت ن لم ين
أخككككرث ومككككن المشككككا ي التككككي تككككنجم عككككن تقنيككككات التلقككككيح االصككككطناعي وقبككككي أ  مشكككك لة     

  : تتمثي  ي  استذجار اررحامي اي مش لة
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 تككور العالقككات ال وجيككة وانحاللهككا وابتعككاد الكك وج وال وجككة عككن بعضككهما الككبعاي واككذا مككاال -
ي ممكا يجعكي الك وجين نراه  ي الحالة الطبيعية حيل ي ون التلقيح أو االخصكاب طبيعكي بينهمكا

ية تجككاه اككذا الطفككي الككذ  ير بككان  ككي مقتككربين مككن بعضككهما أ ثككري ومككن ثككم شككعوراما بالمسككؤول
انجابكككءي واكككذه المسكككؤولية ال ت كككون اال عكككن طريكككا عالقكككة جنسكككية تجمعهمكككا معكككاي لكككذل  يجكككب 
استقباي  ي  اذن بشر   هبة وبر ة من اهللي   كي  وجكين أرادا االنجكاب مسكؤوالن عكن الطفكي 

ن واروالد الوالكككككككدي المنت كككككككري  مكككككككا أن لعنجكككككككاب البشكككككككر  ميككككككك ات خاصكككككككة تسكككككككتوجبها  رامكككككككة
 ي  انجاب شخج جديد يشار   يء الرجي والمكرأة مكع قكدرة الخكالاي يجكب أن ي كون1الشخصية

والمتبككاديي وعالمككة حبهمككا وأمانتهمككاي  مككا أن أمانككة الكك وجين  ثمككرة عطككاأ الكك وجين الشخصككي
الواحكككد بكككاآلخر  قكككط والكككدا  احتكككرام حكككا  كككي منهمكككا  كككي أن يصكككبحا وحكككدة الككك واج تشكككترط  كككي 

ال وجيكككة والوالديكككة مكككن الواجكككب والدة الطفكككي  كككي  كككي عالقكككة جنسكككية   لتمتكككين العالقكككةي ووالكككدة
الكذ  يتصكف بالشكرعية مكن جهكة ومكن حميمة بين ال وجين  ي اطار ما يعرف برابطة الك واج 

استمرار العالقة ال وجيكة واكو بالضكرورة اي من تضمن  ج واذه الشرعيةاجهة أخرث اذا ال و 
عنكد اللجكوأ ام والتكوا ن داخكي ارسكرةي واكذا علكغ ع كس مكا يحكدل ما يؤد  الغ وجكود االنسكج

الغ تقنيات التلقيح االصطناعي الكذ  يعمكي علكغ تخريكب اكذه العالقكة الطبيعيكة بكين الك وجين 
ومككن  ياتككء أن : "ي واككذا مككا نلمسككء مككن خككالي قككوي اهلل عكك  وجككي2ويجعككي  ككي منهمككا  ككي طككرف

وجعككي بيككن م مككودة ورحمككة ان  ككي ذلكك  آليككات لقككوم خلككا ل ككم مككن أنفسكك م أ واجككا لتسكك نوا اليهككا 
العالقككة الحميميككة بككين الكك وجين المبنيككة علككغ  ككالتلقيح االصككطناعي يشككتت ويبعثككر ي 3"يتف ككرون

المودة والرحمة والشرعية الجنسية  ي انجاب ارطفايي  التقدم العلمي والت نولوجي الذ  عر كء 
 4بككين الكك وجين لتسككتبدي الشككرعية التككي تككرلف العالقككة الجنسككيةميككدان االنجككاب أدث الككغ تف يكك  
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بعالقكككة مكككن نكككوع  خكككر حكككين أصكككبح  الامكككا يلجكككر الكككغ طكككرف  خكككر مكككن أجكككي الحصكككوي علكككغ 
 مككن خككالي تقنيككة التلقككيح االصككطناعي يحككس الكك وجين أنهمككا ليسككا علككغ عالقككة حميميككة ي1الولككد

سككتلعب الككدورين برنهككا اككي ارم وارب معككا  هككي  ي  ال وجككة انككا أم الطفككي تحككسبالطفككي الوليككد
معككاي رن ارب لكككم ي كككن عنصككرا  كككي والدة الطفكككي و ككرن ارب انكككا قكككد تبنككغ طفكككالي أ ثكككر منكككء 

ي 2ارب الحقيقكككي للطفكككيي رن تقنيكككات التلقكككيح االصكككطناعي اكككي مكككن لقحكككت ال وجكككة بكككدال منكككء
تف كك  العالقككات ارسككرية مككن ومككن انككا أال يعككد اككذا اال تككراب اربككو  اككو السككبب الرذيسككي  ككي 

 جهة و تكور العالقكات ال وجيكة مكن جهكة أخكرثي  هكذه التقنيكات الحديثكة لعنجكاب تحكدل شكرخا
 بيكككرا  كككي  مثكككي اكككذه العالقكككات ارسكككريةي رن مفهكككوم ارمومكككة واربكككوة يتعلقكككان مباشكككرة بكككالفترة 

يصكبحا والكديني واكي ويسكتطيعان بكذل  أن  ال منية التي يتحكد  يهكا الرجكي والمكرأة جسكدا واحكدا
 .3 ترة خاصة بالنسبة لعالقتهما المتبادلة

أما بالنسبة لتقنية أطفاي ارنابيب  هي ارخرث أحدثت شرخا  بيرا  كي العالقكات ال وجيكة      
وارسككريةي  فككي اككذه التقنيككة تتخلككغ ارم عككن و يفتهككا ارساسككية واككي الحمككي والككوالدةي لتلقيهككا 

مككن اككي أم : سيحتضككن مولوداككاي وانككا نتسككاأيعلككغ مككا يسككمغ أنبككوب االختبككار الككذ  بككدوره 
الطفي  اي اي ارم البيولوجية  أم أنء يبقغ ابن اآللة  قط   اذا  ان بإم كان العلمكاأ حضكانة 
طفككي  ككي أنبككوب اختبككاري  ككان دور ارم ارساسككي واككو االنجككاب سككي وي  ككالجنين انككا سككيخرج 

ي سنالح  مكن اكذا أن مفهكوم ارمومكة سيتالشكغ ويتغيكر 4أحشاأ اآللة التقنيةمن أحشاذها الغ 
 5 هككي العنصككر اروي اككو بمثابككة صككمام ارمككان بالنسككبة للطفككيرن وجككود ارم داخككي ارسككرة 

الذ  ي ون  ي الطفي منطلا العالقات اإلنسانيةي وال يتوقف ارمر علغ تغيكر مفهكوم ارمومكة 
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والديككة قككد يتعككرا للتعككديي الجككذر ي رن اليككوم لككيس ببعيككد أن يجككد وادمككء  قككط وانمككا مفهككوم ال
ي  مككا ال يسككتبعد اككذا الخلككط  ككي أطفككاي ارنابيكككب 1الطفككي أنككء بيولوجيككا ابككن ر ثككر مككن أبككوين

ولككذل   قككد حككذر العديككد  حيككل يم ككن أن يسككند ابككن عاذلككة لعاذلككة أخككرث  تخككتلط بككذل  ارنسككابي
ن االنجككراف وراأ اككذه التقنيككةي اذ نجككد مككن يقككوي بككرن مككن العلمككاأ مككن تقنيككة طفككي ارنبككوب ومكك

 . 2قيمنا ارخالقية  ي خطر اذا لم نحا   عليها ضد التيارات اآلتية من الغرب
ارخالقكي الطبيعكي لتتعكداه  ر العالقة ال وجية  كي  كي طفكي ارنبكوب سكتخرج عكن المعيكا     

الككغ خلككا روابككط أبويككة جديككدةي واككو مككا أدث الككغ تغيككر الن ككرة اإلنسككانية الككغ مككا يتعلككا بمفهككوم 
  .وقدسية ارمومة واربوة

باإلضكككا ة لتقنيكككة اسكككتذجار االرحكككام أو ارم البديلكككة وقكككد سكككبا وتحكككدثنا عنهكككا  كككي ارخكككرث      
               .ةسبب لفقدان ارمومة ل ي قيمها اإلنساني

أما بالنسبة للطفي  نالح  أوي مش ي يقع تحت وطرة اذه التقنيكات اكو النسكبي  النسكب      
 هككو يحقككا التككوا ن داخككي اككو مككن أبككر  الحقككوا وأشككداا تككرثيرا  ككي شخصككية الطفككي ومسككتقبلءي 

والمولككودي ارسككرة ويضككمن صككالح المجتمككعي  النسككب يقككوم علككغ عالقككة متبادلككة بككين الوالككدين 
واككككذا مككككاال نجككككده  ككككي تقنيككككا االنجككككاب الحديثككككةي اذ أن النسككككب سككككينتفي  ككككي عمليككككات التلقككككيح 
االصكككطناعيي رنهكككا عمليكككة يم كككن أن يتكككدخي  يهكككا أ ثكككر مكككن شكككخج واكككو الكككذ  يكككؤد  الكككغ 

 .صعوبة تحديد نسب المولود
اال  ان معلوم النسب والوالكديني ول كن اكذا مك يذا الطفي ست ون شخصيتء مت نة مستقبال      

 3نجكككده  كككي ت نولوجيكككا االخصكككاب االصكككطناعي  هكككي تحكككدل انفصكككام  كككي الهويكككة لكككدث الطفكككي

                                                           
، ص 1921م، . ، د1سيكولوجية األمومة ومسؤولية الحمل، الشركة المتحدة للتوزيع، ج: عدنان السبيعي - 1

315. 
 .79فلسفة الجسد، ص : سمية بيدوح - 2
ص  ، ص2002، 11ة األمير عبد القادر، عدد نسب المولود بالتلقيح االصطناعي، مجلة جامع: أحمد عمراني - 3
39-00. 



 الفصل الثالث  التلقيح االصطناعي
 

 

115 

خاصككة عنككدما يعلككم أنككء  ككان طفككي أنبككوبي أو أنككء  ككان  ككي رحككم مسككترجري علمككا أن اككذه الهككوة 
نبكذه  كي المجتمكع  يكؤد  الكغ  ي الشخصكية تتسكع  لمكا  اد عمكره وأصكبح وعيكء أ بكري واكو مكا

اذا ما ي يكد الشكعور بكاآلالم النفسكية الناتجكة عكن عكدم معر كة انتماذكء الحقيقكيي  ة ارولغبالدرج
بين الك وجين اال للحفكا  علكغ نسكب الطفكي وحقوقكء وصكحتء  وما التر يد علغ العالقة الشرعية

ثقتكككء بنفسكككء النفسكككية ووضكككعء  كككي ارسكككرة والمجتمكككعي رنكككء  لمكككا علكككم الطفكككي نسكككبء  لمكككا  ادت 
   1وباآلخرين من حولءي ول ن أين  ي اذا  ي تقنيات التلقيح االصطناعي 

ولهككككذا  انككككت مختلككككف الشككككراذع السككككماوية والقككككانون والفلسككككفة ير ضككككون التقنيككككات الحديثككككة      
مكككن  أ ثكككر-ارولكككغوالطفكككي بالدرجكككة  االسكككرةيعلكككغ المجتمكككعي -لعنجكككاب لمكككا لهكككا مكككن سكككلبيات 

 . ييجابيات
رخير يم ن القوي أن القضية ارساسية بالنسبة للتلقيح االصكطناعي ليسكت المنكع أو و ي ا   

االسكككتمراري وانمكككا مكككا يم كككن أن يوصكككلنا اليكككء مثكككي اكككذا التطكككور والمشكككا ي المترتبكككة عليكككء  كككي 
المستقبيي ومن اكذه المشكا ي واآلثكار نجكد بنكو  الحيوانكات المنويكة وبنكو  البويضكات وارجنكة 

ارمشككاج وارجنككةي  مككا مصككير اككذه الحيوانككات والبويضككات وارجنككة  ككي اككذه  التككي تتككرا م بهككا
البنو  اذا تخلغ عنها أصحابها أو أخذت منهم دون علمهم  مكا مصكير ارجنكة الفاذضكةي اكي 
تجمكككد أم تبكككاع أم تسكككتخدم ر كككراا طبيكككةي مكككا مصكككيراا  والبويضكككات الملقحكككة الفاذضكككة بعكككد 

الككذ  يم كن أن نفعلككء بهكا  اككي تجكرث التجككارب عليهككا   تجميكداا ولككم ن كن  ككي حاجكة اليهككا  مكا
أال يعنكككي ذلككك  اكككدرا لحيكككاة االنسكككان  واكككي بإم كككان امكككرأة أخكككرث أن تسكككتخدم اكككذه البويضكككات 
الملقحككة   هككذه البنككو  تفككتح بابككا أمككام العا بككات الرا بككات  ككي االنجككاب  تشككتر  مككن تر ككب  ككي 

أو خارجيككا وا ككذا ستصككبح أمككا ول نهككا  االنجككاب حيوانككات منويككة أو جنككين مجمككد وتلقككح داخليككا
سكككت ون أبكككا أيضكككان واكككذا مثكككاي عكككن ارسكككرة  يكككر المتماسككك ة  كككالمرأة اكككي ارم واربي وحتكككغ 
الرجي العا ب يذا أراد االنجاب  رنء سيشتر  بويضة أو جنين مجمكدين ويسكترجر امكرأة لت كون 

                                                           
 .00ص  بالتلقيح االصطناعي، نسب المولود: أحمد عمراني - 1
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 هكككور ارسكككر الفرديكككة ارم الحاضكككنة لكككذل  الجنكككيني  هكككذه البنكككو  ورسكككباب ماديكككة تتسكككبب  كككي 
وحتككغ أسككر المثليككين واككذا مككا يخككي بككالمجتمع وتماسكك ءي ومككن  ثككار التلقككيح االصككطناعي أيضككا 
تحديكككد جكككنس المولكككود واكككذا مكككا تر ضكككء  كككي الشكككراذع والقكككوانين ل كككن الشكككريعة اإلسكككالمية تبكككيح 

 نفسككية الحاجككةي لمطلككا المخبريككة بككالطرا ار ككراد مسككتوث علككغ قككط  الجنككين جككنس  ككي الككتح م
ي أمكككا المعكككايير الثقا يكككة اكككي ارخكككرث تقكككود اآلبكككاأ الكككغ خيكككارات اجتماعيكككة أو صكككحية أو  انكككت

تضككككر بربنككككاذهمي  اسككككتخدام اإلجهككككاا النتخككككاب جككككنس الوليككككدي  انجككككاب ابككككن  ككككي  ثيككككر مككككن 
الثقا ككككات ال يفككككيا م ايككككا صككككريحة علككككغ اربويككككة مككككن حيككككل الهيبككككة االجتماعيككككة وارمككككان  ككككي 

يضكككر البنكككاتي اللكككواذي لكككن يولكككدن ي والنسكككبة الجنسكككية المنحر كككة تضكككر الشكككيخوخةي ل كككن اكككذا س
الكككذ ور أيضكككا  جماعكككةي اذ تجعكككي العثكككور علكككغ الر يقكككة المالذمكككة أمكككرا صكككعباي  مكككا تضكككعف 
مككوقفهم التفاوضككي أمككام االنككال  ككي سككوا الكك واجي واذا مككا  ككان للعكك اب الككذ ور مسككتويات مككن 

يف سي ون المجتمع اذا  ان انا  جنس بشكر  العنف والجريمة أعلغي  سيقاسي المجتمعي   
واحكككد ذ كككور أو انكككال  قكككط   هكككي سكككي ون مجتمكككع متماسككك  أم الجكككنس الغالكككب سكككيطغغ علكككغ 
الجنس ارقي  ومن أبر   ثار أيضا التلقكيح االصكطناعي اكي مشك لة النسكبي الكغ مكن ينسكب 

ذا  بر اذا الطفي ولم ي ن يعلكم نسكبء أو الك غ أ  أب وأم ينسكب الطفي  ي عمليات التلقيح  وا 
  يف ست ون حكاي اكذا الطفكي  و يكف سكت ون ن كرة المجتمكع اليكء   هكو بهكذا لكن يعكيم حيكاة 
طبيعيككة  مككن لككء نسككب رن أاككم شككيأ يحتاجككء الطفككي اككو نسككبء  ككي اككذه الحيككاةي اككذه اآلثككار 
و يراكككا  تحكككت  كككي اربكككواب أمكككام رجكككاي الكككدين وارخكككالا والفلسكككفةي علمكككاأ االجتمكككاعي رجكككاي 

 .ون و يرام ليقفوا ويتصدوا لها حتغ ال تتعدث أ ثر علغ اذا االنسان و رامتء وانسانيتءالقان
  
              



 الخاتمة  
 

 
117 

 

 

 

 

 

 

 لخاتمةا
 
 



 الخاتمة  
 

 
118 

 خاتمة

على ضوء ما تقدم وبعد تحليل ومناقشة أفكار وعناصر اإلشكالية عبر فصول مذكرتنا     
ن نسجججججججججججججججل أ التي تحمل عنوان " التحديات األخالقية في ظل التطور البيوتكنولوجي" يمكن

 جملة من االستنتاجات والمتمثلة في النقاط التالية:

ات الحية ئنيمكن القول بأن البيوتكنولوجيا هي ذلك العلم الذي يختص بدراسجججججججججججججججة الكا      
التججدخججل اليججدوي في الكججائنججات الحيججة بايججة تحسجججججججججججججججين حيججا  في بنيتهججا البيولوجيججةي وهي ذلججك 

التالعب فالبيوتكنولوجيا اهتمت بتطبيقاتهاي  االنسجججججججججان الذي يعتبر هو المسجججججججججت يد األول من
بجينجججات الكجججائنجججات الحيجججة من أججججل انتجججام منتججججات ججججديجججد  لخجججدمجججة االنسجججججججججججججججججاني كمجججا أن 

ا أن لها د  الحيةي كمالبيوتكنولوجيجا عرفجت عجد  مراحل قبل أن تصجججججججججججججججل بتطبيقاتها الى الما
بقو   ها الظهورأتاحت ل جمعت العديد من التقنيات التي عد  تخصجصات ومجاالت مختل ة

كصججججججناعة األدوية وصججججججناعة بعذ المواد الاذائية والهرمونات  في مجاالت الحيا  المختل ة
وتسججججججخيرها لخدمة البشججججججري هذا كلي  اد من أهمية البيوتكنولوجيا وأهمية ضججججججرورتها في هذا 

 القرن.

تهدف البيوتكنولوجيا الى التدخل اليدوي في الكائنات الحية واالنسجججان بالدرجة األولى و      
وهجذا التجدخجل يكون من خالل تطبيقجاتهجا وقجد ذكرنجا في بحثنجا هجذا فقط أهم التطبيقجات وكان 

هدف هي األخرى والتي تأولهم الهندسججججججججججججة الوراثية والتي تعتبر العمود ال قري للبيوتكنولوجيا 
نياتها والمتمثلة في الحذفي أو اإلضجججججججججججججججافةي أو وعاد  الترتيب أو الدم ي وذلك من خالل تق

بججدم  مججاد  وراثيججة من خليججة كججائن حي من نوا معين في المججاد  الوراثيججة بخليججة كججائن حي 
ر يفك الشججججججج ر  الجينية لانسجججججججان والتايآخر من نوا آخر الى تايير الكائن الحي من خالل 

 ا يجعلموهذا ما يهدف اليي مشججججججروا الجينوم البشججججججري وهو  الخريطة الجينية لانسججججججانفي 
االنسججججان بكل أسججججرارب كالكتاب الم تور يمكن قراءتي والتعرف على مسججججتقبلي وذلك من خالل 
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نقطة دمي ومما نت  أيضججججا عن تقنيات الهندسججججة الوراثية نجد االسججججتنسججججا  ومشججججروا تحسججججين 
من التكججاثر فطريقججة جججديججد  للتكججاثر  النسجججججججججججججججل اللججذان يهججدفججان الى تايير الخل  فججاألول ابتكر

توأم  نالجنسجي الى التكاثر الالجنسجي الذي يعتمد على الخاليا الجسدية لخل  أو انتام جني
أو شجججبيي من حيل الصججج ات الوراثية للشجججخص الذي أخذت مني الخليةي أما الثاني فهو قائم 

وب ل خال من العيعلى فكر  االختبجار الوراثي لججنجاا الراقيجة ليكون انسجججججججججججججججان المسجججججججججججججججتقبج
والعاهاتي وأكثر ذكاءاي ثم اتجي مشجججججججروا تحسجججججججين النسجججججججل الى طر  االنجاب الحديثة من 
تلقيح اصججججججطناعي داخلي وخارجي أو ما يعرف بأط ال األنابيبي وكل هذا من أجل تكوين 

لهذا االنسان من حيل الطولي الذكاءي الجمالي القو ي انسجان تحت الطلب بمعنى التخطيط 
وغيرب من تقنيجات وتطبيقجات الهنجدسجججججججججججججججة الوراثيجة لم يقبلي رجال الدين وال لسججججججججججججججج ة  ولكن هجذا

ومنظري األخال  بمختلف مواق هم االجتمججاعيججة والقججانونيججة ألن في هججذب التطبيقججات مخججاطر 
نسانية وحرية االنسان وقدسية حياتي.  كبير  تما كرامة وا 

يخص التطبي  األخير من تطبيقجات البيوتكنولوجيجا والذي هو ارخر لي أهمية  فيمجاأمجا     
كبير  كالتطبيقات السجججججججججابقة وهو التلقيح االصجججججججججطناعي بنوعيي الداخلي والخارجي أو أط ال 
األنابيبي وب ضجل هذب التقنية تالب الكثير من البشجر على مشججكلة العقم وتحق  حلم الكثير 

بالرغم من فضائل هذب التقنية أط الي و  ونجابلى أط ال أو من العائالت على الحصجول ع
على البشجججججججرية أو على األ وام بصججججججج ة عامة اال أن لها هي األخرى خبايا ومشجججججججاكل كثير  
وأهمها وما أثار الجدل هو تدخل طرف ثالل في عملية التلقيح سججججواء كان متبرا بحيوانات 

الحاضجججنةي باإلضجججافة الى مشجججكلة بنوك  منوية أو متبرعة ببويضجججة أو متبرعة برحم أي األم
األمشجججججججاما بنوك الحيوانات المنوية والبويضجججججججاتم والذي غالبا ما تحدل بي مشجججججججاكل الخلط 

ذب هبين هذب الحيوانات في عمليات التخصجججججججججججججيب وبذلك يصجججججججججججججعب تحديد نسجججججججججججججب الجنيني 
 ومشججججججاكل أخرى أيقضججججججت رجال الدين وال السجججججج ة وعلماء االجتماا ورجال القانون من أجل



 الخاتمة  
 

 
120 

فهم وتحليل هذب المشجججججججاكل الناتجة عن عمليات التلقيح االصجججججججطناعين هذب المشجججججججاكل التي 
 بسببها ت قد األسر  واألمومةي األبو والبنو  معناها الحقيقي.

فتطبيقجات البيوتكنولوجيجا القجت الكثير من التجأييد ت ااال بالوعود التي قدمتها لانسجججججججججججججججان     
جاو ات التي خل تها في ح  االنسججججججان ظهرت من أجل مسججججججتقبل أفضججججججل ولكن وب ضججججججل الت

لكل تطبيقاتها لما تحملي من تعدي على كرامةي حريةي ونسججججججججانية االنسججججججججان  مواقف رافضججججججججة
وهذا الموقف هو الموقف األخالقي ي الدينيي ال لسججججججججججججج ي واالجتماعي والقانوني الذي يدعو 

ر ن سججججي د السججججاال يطر الى ح ظ ونسججججانية االنسججججان في ظل تجاو ات البيوتكنولوجياي وهنا نج
الى متى سججججيبقى رجال الدين وال السجججج ة ومنظري األخال  وعلماء االجتماا ورجال القانون 

لتطورات حتى هذب ايعيقون التطورات البيوتكنولوجية؟ فهل تظل األخال  تسجججججججير على وتير  
  تعترضججججججججججججها وتوجهها وتقوم بكبحها عند ال لل؟ أم أن هذب التطورات البيوتكنولوجية تسججججججججججججب

 األخال  وت وقها سرعة وتتخطاها وال تعود بحاجتها لتقف عائقا أمامها؟
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 .2011الشري لرلشرف المغر ف 
:رالفي  :وكوياما  ل اية اولفان لواق  الثدورة البيواكلولوجيدةف ارجمدةف أحمدم مفداجيرف . 19

 .2003الم رية ال امة لركاا ف القا رةف ال يئة 
كرددددوم موبددددرو  الممكددددن والاكلولوجيددددا الحيويددددةف ارجمددددةف ميشددددال يوفدددد ف مركددددف مرافدددداف . 20

 .2002ف بيروفف لبلانف 1الوحمة ال ربية لراوفيعف ع
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مدددداف ريددددمل   الجيلددددومف ارجمددددةف م ددددعاى إبددددرا يم : مدددد ف معددددابع الفيافددددةف الكويددددفف . 21
2001. 
 .2006ف 1قياف ع  الحياةف المكابة البوليفيةف لبلانف عمجمولة مللاين  أل . 22
مجمولدددة مدددللاين  ا ل قيددداف الاعبيقيدددة والر الددداف الم ا دددرة لراكدددر الارفدددا ف اشدددرا  . 23

 .2016والفييف م. م عاى كيحلف ملشوراف الجم ية الجفائرية لرمرافاف الارفايةف 
جيلددددوم البشددددري الجيلدددد  مددددن مللددددور محمددددم جبددددر ا لادددد   الوراثددددة وال لمفددددة الوراثيددددة وال. 24

ف الريدددداضف 20إفدددد م ف مللمددددة الاقدددده المددددلامر انفدددد م  مجمددددع الاقدددده انفدددد م ف الددددمورة 
2012. 
محمددم لعادد  لبددم الااددال  القددالون الجلددائ  وافددالماماف الاكلولوجيددا الحيويددةف مار الاكددر . 21

 .2010والقالونف م رف 
الحلددددر واوباحددددةف مار الاكددددر الجددددام  ف  محمددددوم فدددد م شددددا ين  أعاددددال اولابيدددد  بددددين. 26

 .1999اوفكلمريةف
مفددددرم بالم ددددعرحاف الرئيفددددية الما رقددددة بالمركيددددة الاكريددددة والمددددوارم الوراثيددددة والم ددددار  . 22

الاقريميدددة وأشدددكال الا بيدددر الثقدددا:  الاقريدددمي  الدددمام ا مالدددةف الرجلدددة الحكوميدددة الموليدددة الم ليدددة 
المللمدددة ال الميدددة لرمركيدددة الاكريدددة ) دددار  الاقريميدددة والاولكردددور بالمركيدددة والمدددوارم الوراثيدددة والم

WiPOمكددددرم  ددددياأ شددددكارة  لرددددم الوراثددددةف مار 13/06/2012-09ف جليدددد ف 22(ف الددددمورة.
 .1999ف 1المفيرة لرلشر والاوفيع والعبالةف لمانف ا رمنف ع

 .2002ف 1م رف عملير لر  الجلفوري  البيواكلولوج ف مار الاكر ال رب ف القا رةف . 22
 .1993لا مة البق م   ال لمفة الوراثية وا ل يف لالم الم ر:ةف الكويفف . 29
- ددال  يولددا  لمو جددا–وجددمي ليددري لفدديم  الارفدداة وق ددايا البيئددة ألدد ي المفددلولية . 30

    . 2009ف 1المجر  ا لرى لرثقا:ةف القا رةف ع
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لحدو لفدالة ليبيراليدةف ارجمدةف جدور  كادورةف يورغن  ابرمدا   مفداقبل العبي دة انلفدالية . 31
 .2006ف 1المكابة الشرقيةف لبلانف ع

 باللغة الفرنسية:
1. René scriban: biotechnologie , 5eme édition, 11rue Lavoisier,  
paris. 
2. D.François. L'homme maitre de la vie. Edions Bordas, Paris. 
2003.                                                                            

 المعاجم، القواميس والموسوعات:-2
 باللغة العربية:-
 المعاجم:-أ
 ف مار  امرف بيروفف م. .2ابن مللور  لفان ال ر ف المجرم  .1
 .1991الاربية والا ريم فالم جم الوجيف  م جم الرغة ال ربيةف وفارة  .2
الم جم الوفيع  ملففة الااريخ ال رب ف مار احياأ الاراث ال رب  لرعبالة واللشرف  .3

 .2002بيروفف لبلانف 
ف ممشديف ملففة لروم القرآن ومكابة اللدووي   ملاار ال حالفمحمم بن أب  بكر الرافي .4

1922. 
 القواميس:-ب
بن إبرا يم الايروف بامي الشيرافي اومام مجم المين محمم بن ي قو  بن محمم  .1

 .1991ف بيروفف1ف مار الكا  ال رميةف ع1الشا:    القامو  المحيعف  
   الموسوعات:-ج
ف ملشدددوراف 1ألدددمري وولدددم  موفدددولة وولدددم الارفدددايةف ارجمدددةف لريدددل أحمدددم لريدددلف مجردددم .1

 .2001ف 2لويمافف بيروفف لبلانف ع
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ياأف مار حجرة لاشدرون وموفلدونف لمدانف فوار لبم العي  لوي ة  موفولة لرم ا ح .2
2002. 

 باللغة الفرنسية:-
1. G.Hottois et J.N.Missa: Nouvelle encyclopédie de bioéthique, De 
Boeck Université, 1re édition, Bruxelles, 2002.                                            

 الرسائل الجامعية:-3
 بالعربية:-
لمرال   حماية الحفم البشري :  لل الممارفاف العبية وال رمية الحميثةف رفالة أحمم  .1

 .2010مكاوراهف جام ة و ران ف
مرافددة  –بوشدد  يوفدد   الجفددم البشددري وأثددر الاعددور العبدد  لرددى لعدداي حمايادده جلائيددا  .2

 .2012ف رفالة مكاوراهف جام ة أبو بكر برقايمف ارمفان ف-مقارله 
الجميمة لمفاقبل انلفالية والعبي ة للم  ال  جولا ف م كرة  ف ية ال اي   ا ل ي .3

 .2009ماجفايرف جام ة ملاوريف قفلعيلةف 
لر  مشب  بن لبم اح البكري  افائجار اورحامف رفالة ماجفايرف جام ة لاي  ال ربية  .4

 .2011لر روم ا مليةف الرياضف 
:رفاة :رالفوا ماغول ف رفالة  ال مري حربوش  الاقلياف العبية وقيما ا ا ل قية :  .1

 .142ف ص 2002ماجفايرف جام ة ملاوريف قفلعيلةف 
 2انشدددددكالية ا ل قيدددددة ل فالفددددداةف مددددد كرة ماجفدددددايرف جام دددددة الجفائدددددر كمدددددال لدددددابر   .6

 .2011بوفري ةف 
لبلى محمم جبرف ش بان ال امي  ا حكام الشرلية الما رقة بانل ا  لار  الرحم  .2

 .2002:  الاقه المقارنف الجام ة انف ميةف غفةف  الجفمف م كرة ماجفاير
 بالفرنسية:-



المراجعقائمة    
 

 127 

1. Dominique Orliac: au nom de la commission des affaires sociales 
s’ourla, proposition de loi, p 22. Www.assembllee-nationle.Fr/14/ 

rapporets /r0825.asp 14/05/2017. 15:37 
                                                                                      
    :المجالت-4
أحمم لمرال   لف  المولوم بالارقيح او علال ف مجرة جام ة ا مير لبم القامرف لمم  .1
 .2002ف 11
 .1924ف 2رج  الاميم   أعاال ا لابي ف مجرة مجمع الاقه انف م ف ال مم  .2
 لر روم ممشي جام ة مجرة قالوليةف للر وج ة من البشري  الح  اوفالفاة :واف .3

 .2004 ال مم ا ولف – 20 لملمجا-والقالولية اوقا امية
 الويبوغرافيا:   -5
 الكتب:-1

 بالعربية:
 بالفرنسية:

1. Yves Robert : Splendeurs et misères de la médecine du futur, 
Volume 55/N°1/Hiver 2013/le 
collége.http// :www.yrobert.org.06/05/2017.23 :26. 

 الموسوعات:-2 
1. Encyclopédie universalise, Les Biotechnologies, 
www.genople.fr/.../PDF/ biotechnologie- encyclopédie.      
2017/03/08.22:26.      

 المواقع االلكترونية:-6

http://www.assembllee-nationle.fr/14/%20rapporets%20/r0825.asp%2014/05/2017.%2015:37
http://www.assembllee-nationle.fr/14/%20rapporets%20/r0825.asp%2014/05/2017.%2015:37
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أحمم لريل  كي  افالم الاكلولوجيا الحيوية لرى اللي  البيئةف جام ة المرك : م  .1
-http://www.plssoms.mit.edu/sites/default/.../biotechلربارول والم امن. 

transcript-arabic. 2017/04/17.21:50 
الحيوية :  افاراايجياف المول  الاقالة الحيوية وال الم ال رب ف أ مية الامام الاقالاف .2

  .Neklawy.com  byماال لرى  2012-03-01ال ربيةف ااريخ الفيارة  
www.zira3a.net,Developed.                                                       

فمية  الح   الايار جل  الجلين :  لمرياف الارقيح او علال  مرافة مقارلة بين  .3
احكام الاقه انف م  والقالون الجفائريف جام ة قا مي مربالف كرية الحقوي وال روم 

ف ماال لرى                              32 0212/12-03-06الفيافيةف ورقرةف الجفائر. ااريخ الفيارة  
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-15-2016-dafatir. 

ماجمة محموم أحمم  فاع  احفين اللفل من مللور إف م ف ملامر الاقه انف م   .4
 .Wcontent.imanmu.edu.sa./events. 05/072012/الثال ف جام ة ا ف رف 

محمم لبي  فالمف  بري لر  اللجار  الجيلوم البشري بين ل مة اوكاشا  ولقمة  .1
. ماال لرى  30/03/2012الاعبييف مللمة المجامع ال رم  ال رب . ااريخ الفيارة  

http://www.arsco.org/detailed.                                                        
                                                                                    

                                                                                         
    
 

http://www.plssoms.mit.edu/sites/default/.../biotech-transcript-arabic.%202017/04/17.21:50
http://www.plssoms.mit.edu/sites/default/.../biotech-transcript-arabic.%202017/04/17.21:50
http://www.plssoms.mit.edu/sites/default/.../biotech-transcript-arabic.%202017/04/17.21:50
http://www.zira3a.net,developed/
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-15-2016-dafatir
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-15-2016-dafatir
http://www.arsco.org/detailed
http://www.arsco.org/detailed
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 فهرس الموضوعات                                 
 ........أ..........................................................المقدمة............

 90.....................نشأتها وأهم مجاالتها.الفصل األول: البيوتكنولوجيا مفهومها، 
 أوال: مفهوم البيوتكنولوجيا.

 00-01...............................................لغة....................... –أ 
 01-01...................................................اصطالحا............–ب 

 البيوتكنولوجيا.ثانيا: نشأة وتطور 
 01-01...............................البدائية(....................المرحلة األولى) –أ 

 01-01.................................انية)الحديثة(.................المرحلة الث–ب 
 ثالثا: مجاالت البيوتكنولوجيا.

 11-01.....................................وجيا الحيوية الصفراء.........التكنول – 0
 10-11.........................................تكنولوجيا الحيوية الخضراء....ال – 1
 10..............................التكنولوجيا الحيوية الزرقاء.......................– 1
 11-10........................البيضاء....................... التكنولوجيا الحيوية– 1
 11-11............................ية الحمراء....................التكنولوجيا الحيو – 1

 42..................................................الفصل الثاني: الهندسة الوراثية.
 مفهومها ونشأتها.أوال: الهندسة الوراثية، 

 11........................................................مفهوم الهندسة الوراثية – 0
 11-11..................................................واصطالحا لغةالهندسة:  –أ 

 11.......................................................واصطالحا لغةالوراثة: –ب 
 12-11................................................الهندسة الوراثية..........–ج 
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 10-11....................................................نشأة الهندسة الوراثية.– 1
 ثانيا: تقنيات وأهم استعماالت الهندسة الوراثية.

 11-11.................................................تقنيات الهندية الوراثية...– 0
 11-11..............................دسة الوراثية.................استعماالت الهن– 1

 ثالثا: أهم المسائل المترتبة عن تقنيات الهندسة الوراثية.
 12-11..................................بشري.........................الجينوم ال– 0
 11-12.......................................نساخ........................االست– 1
 12-11.........................................حسين النسل...................ت– 1

 اتها.رابعا: المشكالت األخالقية للهندسة الوراثية وما ترتب عن تقني
 11-11.......................................الهندسة الوراثية والمواقف األخالقية – 0
 11-11........................الجينوم البشري...................................– 1
 12-11.....................................نساخ بين الـتأييد والمعارضة....االست– 1
 11-11..............................بين التأييد والمعارضة.........تحسين النسل – 1

 42.........................الفصل الثالث: التلقيح االصطناعي من العلم الى األخالق.
 أوال: مفهوم التلقيح االصطناعي ونبذة تاريخية عنه.

 12-11...........................لغة واصطالحا...... مفهوم التلقيح االصطناعي– 0
 10-11............................نبذة تاريخية عن التلقيح االصطناعي..........– 1

 ثانيا: أشكال التلقيح االصطناعي.
 11-11...............................صطناعي الداخلي...............التلقيح اال– 0
 21-11...................................الخارجي..........ح االصطناعي التلقي– 1

 ثالثا: التلقيح االصطناعي بين التأييد والمعارضة.
 22-21............................................................المؤيد الموقف– 0
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 22...................................رضة.........................المواقف المعا– 1
 011-22.................................يني..........................الموقف الد–أ 

 011-011.....................................موقف الفلسفي.................ال–ب 
 011-011........................................الموقف القانوني..............–ج 
 001-011................................................الموقف االجتماعي....–د 

 149-114...................................................................خاتمة
 128-141.................................ئمة المصادر والمراجع.................قا

 134-129.................................الفهرس.................................


