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.ةبحلشلةاااشااة للةالمم شرةبجلشغيةانةالؤ للج قة ا لجئقةالمسمددر
 البكشةاشوشلةللججامعة أاج م فةالفضسءة للةاجقداشوةلتجةانة ليةة
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خاصة في ميداف اليندسة , تعتبر الثكرة البيكلكجية سمة مف سمات ىذا العصر 
كالتي أثارت مجادالت كمناقشات عمى ,  كالتحكـ الجينياالستنساخكتجارب , الكراثية

 .كالقانكني كغير ذلؾ, االجتماعيك, كالعممي, منيا الديني, مستكيات مختمفة
 
, كالتي تعد نتاج الثكرة البيكلكجية, كلعؿ أىـ االنجازات الطبية التي ظيرت     

كالتي تخطت مرحمة التجارب الطبية كدخمت مرحمة , عمميات االستنساخ البشرم
 سنة (Advanced Cell Technologie)بعد أف اعمنت الشركة األمريكية , التنفيذ
العاـ  كما أثارت طائفة الرائيمييف الرأم, ستنساخ أجنة بشريةا أنيا تكصمت إلى 2001

 أطمقكاكالتي , 27/12/2002في , العالمي عند إعالنيا كالدة أكؿ طفمة مستنسخة
 . حكاءاسـعمييا 
الشاىد عمى , الفتقارىا لمدليؿ العممي, كرغـ أف ىذه اإلعالنات تثير الشككؾ     

إلى جانب الضجة اإلعالمية التي ,  جدال فقييا كفمسفيا حاداتإال أنيا أثار, صحتيا
. سمطت عمى المكضكع

بؿ يمكف أف يستفاد , ثـ إف اإلستنساخ البشرم ال ينحصر في التكاثر الالجنسي كحده
 مصدرا خبإعتبار اإلستنسا, مف ىذه التقنية في عالج الكثير مف األمراض المستعصية

كىنا نككف بصدد دراسة نكع , كافرا لمخاليا الجذعية كلألعضاء البشرية المعدة لمزرع
.   ىك اإلستنساخ البشرم العالجي, ثاني مف االستنساخ البشرم

فإف مشركعية , باالستنساخ البشرم التكالدم أك العالجي, كسكاء تعمقت الدراسة   
ا ككف ىذ, عمى بساط البحث كالدراسة, مكضكع يطرح نفسو بشدة, االستنساخ البشرم

المكضكع يثير الكثير مف التساؤؿ حكؿ ىذه العممية كحكميا في الفقو االسالمي 
 الكضعي خاصة الفرنسي ك كفي القانكف, ككف االستنساخ نازلة مف النكازؿ, المعاصر

.  األنجمكأمريكي ك بعض القكانيف العربية
: ك عميو آثرت أف يككف مكضكع بحثي تحت عنػكاف

" االستنساخ البشري في الفقو االسالمي و القانون الوضعي"
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 إشكالية البحث: أوال

كأرل أف أعرض إشكالية البحث مف خالؿ اشكالية رئيسية كاخرل فرعية كذلؾ كما 
: يمي

 لالستنساخ  الوضعيوالقانونالفقو اإلسالمي  كيف ينظر كل من :اإلشكالية الرئيسية
 والعالجي؟ البشري بنوعيو التوالدي

: االشكاليات الفرعية
ماىك مفيـك االستنساخ؟ - 1   
كماىي التقنيات المرتبطة بكؿ غرض؟ , ماىي أغراض االستنساخ البشرم- 2   
مف االستنساخ البشرم   القانكف الكضعي كماىك مكقؼ الفقو اإلسالمي-  3   

التكالدم؟ 
 القانكف الكضعي مف االستنساخ العالجي؟  كماىك مكقؼ الفقو اإلسالمي- 4   
كالقانكف الكضعي تجاه االستنساخ , إلى أم مدل يتفؽ كؿ مف الفقو اإلسالمي- 5   

البشرم؟ 
 

 :الموضوعأىمية : ثانيا
: تنبثؽ أىمية المكضكع مف خالؿ ما يمي     
سكاء في , عمييما نعكاس نتائجواك,  النفس كالنسؿمرتباط المكضكع بمقصدا- 1      

. المدل القريب أك البعيد
 الدراسات القانكنية بالعالقة بيف الطب كالقانكف التي مف بيف أىـ إعتناء- 2     

. كحقو في السالمة الجسدية, حؽ اإلنساف في الحياة, مكاضيعيا األساسية
كاالطالع عمى , حاجة رجاؿ القانكف لمكاكبة التطكر كالتقدـ العممي الحديث- 3     

خاصة ماتعمؽ ,  التي أفرزىا كيفرزىا تقدـ العمـك الطبيةيةالمستجدات القانكنية كالفقو
 .باالستنساخ البشرم
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  الموضوعاختيارأسباب : ثالثا
:  أىـ األسباب التي دعتني الختيار المكضكع

التي رغـ , رتباطو الكثيؽ بالثكرة البيكلكجية الطبيةاك,  حداثة مكضكع الدراسة-1
 .إلنسافإلى اكبصكرة خاصة بالنسبة , إال أف ليا مساكئ, منجزاتيا كحسناتيا

الميكؿ الذاتية في دراسة مكضكع تمتزج فيو الخبرة الطبية بأحكاـ الشريعة - 2
. اإلسالمية كالقانكنية الكضعية

الحاجة إلى ضركرة كضع االستنساخ البشرم كتقنية طبية حديثة ضمف إطاره - 3
 .كعدـ االكتفاء بالنظرة السطحية المظممة في الغالب, الشرعي كالقانكني المناسب

 .براز تميز الشريعة اإلسالمية كصالحيتيا لكؿ زماف كمكافإ- 4

كسبؽ الفقياء ,  المستجدات العممية الطبيةاستيعاببياف قدرة الفقو اإلسالمي عمى - 5
 .لمكثير مف المسائؿ المستجدة اليـك,  األحكاـ الفقييةكاستنباطالمسمميف في بحث 

 
   أىداف الدراسة:رابعا
مف الكاجب تحديد األىداؼ , حتى نتمكف مف دراسة المكضكع دراسة مستفيضة     

: كىي, التي يدكر حكليا مكضكع الدراسة
. التعريؼ باالستنساخ البشرم مف الناحية العممية كالمغكية كاالصطالحية- 1  
. كالفكائد أكالمضار التي تصاحبو, بياف أغراض كمجاالت االستنساخ البشرم- 2  
. المتصمة بأنكع االستنساخ البشرم كأغراضو, الفقيية االسالميةبياف األحكاـ - 3  
. بياف مكقؼ القانكف المقارف مف االستنساخ البشرم- 4  
الخاصة  , كاألحكاـ القانكنية الكضعيةالفقيية االسالميةالمقارنة بيف األحكاـ - 5  

 .البشرم بأنكاعو باالستنساخ
بحث منيج ال: خامسا
ستعراض استخداـ المنيج التاريخي عند الدراسة االستنساخ البشرم تطمب األمر      

التاريخ البيكلكجي لالستنساخ كعند التعرض ألىـ االكتشافات كالتجارب التي سبقت 
ستخداـ اكما تـ . كمنو التمييد لعمميات االستنساخ البشرم, "دكلمي"ستنساخ النعجة ا
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كعرض األحكاـ الفقيية كالقانكنية , المنيج التحميمي لتحميؿ جزئيات المكضكع
النصكص  االسالمي مع فقوأما المنيج المقارف فجاء عند مقارنة أحكاـ اؿ. بحيثياتيا
.  لمجكء إلى االستنساخ البشرمالمجيزة   أكالمانعةمنيا سكاء , القانكنية

 
 الدراسات السابقة: سادسا
نيا قد أفادتني في أكرغـ قمتيا إال , أىـ الدراسات التي استطعت الحصكؿ عمييا     

كمكنتني مف تحديد اإلطار المناسب لمكضكع , االطالع عمى أىـ جزئيات المكضكع
 :كىي, دراستي

يف اإلباحة كالتجريـ في ضكء الشريعة مع باالستنساخ البشرم : الدراسة األولى- 1
رسالة  ,محمد بف دغيميب العتيبيلمباحث  ,مكاقؼ الييئات الدكلية المعاصرة فبيا

 .2005 ,جامعة نايؼ لمدراسات األمنية, ماجستير في العدالة الجنائية
بف لمباحثة ا , دراسة طبية فقيية قانكنية: االستنساخ البشرم:الدراسة الثانية- 2 

 كمية العمـك ,رجامعة الجزائ,  رسالة ماجستير في الفقو كأصكلو,عيسى رشيدة
 .2005 ,اإلسالمية

 .في دكرتو العاشرة بجدة, إلضافة إلى أبحاث مجمع الفقو اإلسالمياب- 3
 صعوبات البحث: سابعا

: لقد صادفتني مجمكعة مف الصعكبات نطرحيا عمى الشكؿ التالي
األمر , ككثرة المصطمحات العممية كالطبية المستعممة, كتشعبو, حداثة المكضكع- 1

لتسييؿ قراءة المادة العممية , الذم يستدعي اإللماـ بالمغة االصطالحية لممكضكع
. كىك أمر مف الصعكبة بمكاف, ىاكتحميؿ

كالسرية التي تحيطيا , التطكر كالتقدـ المتسارع لمتقنيات المستعممة في االستنساخ- 2
, في حينياك, ال تمكف أم باحث مف االطالع عمييا عف قرب,  بيا مخابر البحث

. ناسبة لياـكربطيا باألدلة الشرعية اؿ
قمة المراجع الحديثة خاصة كأف التقنيات البيكلكجية الطبية في تطكر مستمر - 3

. كسريع
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ؿ ضكقد ت, مما يجعميا قديمة, قدـ المراجع المتكفرة كالتي تعكد لعدة سنكات مضت- 4
. الباحث لعدـ مكاكبتيا لمتطكر العممي الحاصؿ اليـك

. تشعب المكضكع ككثرة مسائمو، كصكره- 5
فريؽ  يتطمب لخكض غمار البحث فيو, ختصاصاتعمؽ المكضكع بأكثر مف - 6

 . عمو يحيط بجكانب المكضكع المتعددة,بحث متكامؿ
. مكضكع يحتاج إلى الكثير مف الكقت- 7
. ألىمية بعض العناصر كلنقص الدراسة حكليا, صعكبة كضع خطة متكازنة- 8
 

البحث خطة : ثامنا
: ك قد عرضت لمكضكع الدراسة مف خالؿ العناصر اآلتية 

 .ضمنتيا العناصر المتقدمة آنفا:   مقدمة
 مفاىيـ عامة حكؿ االستنساخ البشرم: فصل تمييدي
 مفيـك االستنساخ البشرم :المبحث األول

 لو المشابية الطبية كالتقنيات البشرم االستنساخ :الثاني المبحث

  االستنساخ البشرم اإلنجابي: الفصـل األول
  الجسدماإلنجابياالستنساخ البشرم : المبحث األول

  الجنينياإلنجابياالستنساخ البشرم : المبحث الثاني

  في القانكف الكضعياإلنجابياالستنساخ البشرم : المبحث الثالث

 االستنساخ البشرم العالجي: الفصـل الثاني
 االستنساخ البشرم العالجي (محتكل) مضمكف :المبحث األول

  الفقو اإلسالمي مف االستنساخ البشرم العالجيمكقؼ: المبحث الثاني

 مكقؼ القانكف الكضعي مف االستنساخ البشرم العالجي: المبحث الثالث

إلى جانب جممة مف المقترحات التي , ك ضمنتيا أىـ النتائج المتكصؿ إلييا: خاتمـة
 .اجدىا خادمة لما ىك آت مف دراسات في ىذا المجاؿ مف البحكث
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يفبهيى عبيت حىل االستُسبخ 
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, يحتاج قبؿ الخكض في أحكامو الشرعية كالقانكنية,    إف بحث مكضكع االستنساخ البشرم
. كتمييزه عف التقنيات المستعممة في الطب كالبيكلكجيا المشابية لو, التعرض لمفيكمو

: كىك ما سيتـ التطرؽ لو مف خالؿ المبحثيف التالييف
 

 مفيـك االستنساخ البشرم: المبحث األكؿ
المشابية لو  االستنساخ البشرم كالتقنيات الطبية: المبحث الثاني
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مفيوم االستنساخ البشري : المبحث األول

 
يتطمب شرح ألىـ مفاىيمو ,     إف دراسة مكضكع يتعمؽ بالطب أك البيكلكجيا

, كعرض تطكره التاريخي, كتمييزه عف التقنيات المشابية لو, كمصطمحاتو  األساسية
حتى يسيؿ التطرؽ ألحكاميا , كذلؾ مف أجؿ تصكر ىذه التقنية في إطارىا التقني

.  فيما بعد
 

التطور التاريخي لالستنساخ البشري : المطمب األول
 

 الثكرة البيكلكجية العظمى،  كأحد المجاالت األساسية عاالستنساخ أحد أىـ فركيعد     
 كاىـ المحطات . الكراثية لمكائنات الحيةاإلمكاناتلميندسة الكراثية التي تتحكـ في 

:  هً  عمميةتكما تالىا مف انجازا, "دكلمي"التي قادت إلى كالدة النعجة 

 

إلى , بعد اف عرفت في عالـ النباتات, تعكد فكرة تطبيؽ االستنساخ عمى الحيكانات - 
 عاـ ,الحائز جائزة نكبؿ في الطب) Hans Spemannالعالـ األلماني ىانس شبيماف 

 منزكعة 1ـ  دمج نكاة خمية ألحد الضفادع مع بكيضة1938حيث اقترح سنة , (1935
لمتأكيد مف الفرضية القائمة أف كؿ خمية مف الخاليا المشكمة لمجنيف في مراحمو , النكاة

.   الستنساخ جنيف تاـ2األكلى تحتكم عمى كامؿ المادة الكراثية

                                                 

لمركز االتي تعد  النواة مف أىـ مككناتيا, ىي الكحدة األساسية البنيكية كالكظيفية لممادة الحية cell   الخمية-  1
آلخر، ثقكب تسيؿ االتصاؿ بيف  الحيكم في الخمية، ، يحيط بيا غشاء نككم مضاعؼ، تظير عميو، مف مكاف

 التي تحمؿ المعمكمات الكراثية (الكركمكزكمات)سيتكبالسما الخمية كمحتكل النكاة كتحتكم النكاة عمى الصبغيات 

 منيا خاليا األنسجة , كركمكزكما ك التي تتعدد أنكاعيا46 بيا الخمية الجسدية: كيمكف تقسيـ الخمية إلى.لمخمية
 تقـك ىذه األنكاع مف الخاليا بجميع الكظائؼ الحيكية لمكائف الحي ,الخاليا العصبية ,  الخاليا العضمية ,الرابطة 

 كركمكزكما 23التي تحمؿ  ( أك الحيكاف المنكمالبويضة)ر التي تقـك بيا الخمية الجنسيةعدا كظيفة التكاث
  .404ص,1997, د ط, مطابع الرسالة التجارية الككيت,الشفرة الكراثية لإلنساف, أحمد مستجير:ينظر.
2
 ٌتًزكش داخم َىاة (الحمض النككم الرايبكزم منقكص األكسجيف)ىك اختصار لػ  DNAهً َفسها حًط : انًادة انىراثٍت-  

 .405ص,المرجع نفسو: ينظر.انخهٍت
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,  تمت بنجاح أكؿ تطبيؽ لتقنية التفريؽ النككم لمخمية الجنينيةـ1952في عاـ  - 
أكؿ محاكلة ب  (ربكرت بريجز ، كتكماس كينج)قاـ العالماف البريطانياف حيث  

 في ,مبكرة لمضفدع في مرحمة 3جنينيةلالستنساخ الحيكاني حيث تمكنا مف زرع خمية 
 كبالفعؿ تـ بنجاح الحصكؿ عمى .بكيضة غير مخصبة بعد أف انتزعت نكاتيا

.   شراغيؼ صغيرة ألجنة الضفادع المسماة أبك ذنيبة
 ك 4(كاتسكف)العالماف مف طرؼ   DNA  بنية مادةتـ اكتشؼ1953في عاـ - 
 .  ككؿ ما يتعمؽ بياصفاتيا، كخصائصياك قلخالمتحدد كضيفة ا التي 5(كريؾ)

  العالـحيث تمكف, تمت أكؿ تجربة استنساخ جسدم ناجحةـ 1962في عاـ - 
كفي , مف استنساخ ضفدع كامؿ ألكؿ مرة جامعة أكسفكرد مف جكف كيردف البريطاني

. طبقت تجربة كيردف بنجاح في استنساخ الفئراف مف أجنة فئراف مخصبة 1970سنة 
كالتي تـ .  عرفت ظيكر تقنية التكأمة الصناعية أك االستنساخ الجنيني1973سنة -  

. تعميميا فيما بعد عمى األغناـ كاألبقار كالقردة
باستنساخ أجنة ,   عرفت تعدم تقنية االستنساخ الجنيني إلى البشر1993سنة - 

مف طرؼ العالـ األمريكي , مف خاليا استؤصمت في مراحميا األكلى مف النمك, بشرية
.  جيرم ىكؿ ك زميمو ركبرت ستمماف

 استنساخ تكأـ لقرد الريزكس تـ بنجاح في كالية أكريجكف األمريكية 1997عاـ في - 
. بطريقة نسخ األجنة

 العالميف االسكتمندييف عمى يد 27/2/1997 لكف أعظـ كاخطر خطكة جاءت في- 
( Dollyدكلمي)ميالد النعجة ب معيد ركزليف في 7(دكيث كامبؿ) ك 6(إياف كيممكت)

8
 ,

                                                 
3
الجذعية متعددة الفعالية كتككف في مرحمة الجنيف الباكر، كليا القدرة عمى  الخاليا كتسمى أيضا:الخمية الجنينية-  

 http://www.arab-ency.com le 10/05/2014 à 14h: ينظر.الخاليا كليس كؿ أنكاع الخاليا إعطاء العديد مف أنكاع

   
حاز عمى جائزة . 1928عالـ أحياء جزيئية ك كراثة أمريكي مكلكد في  (James Watson )جيمس كاتسكف -  4

 . مشاركة مع فرانسيس كريؾ1962نكبؿ في الطب لعاـ 

 8فيزيائي كعالـ كيمياء حيكية بريطانينا، كلد في  (Francis Harry Compton Crick)فرنسيس كريؾ أك -  5
 2004 يكليك 28 كتكفي في 1916يكنيك 

عالـ البيكلكجيا البريطاني رئيس مجمس األبحاث الطبية في جامعة , 1944 يكليك 7إياف كيممكت، كلد في -  6
.    ك رئيس الفريؽ العممي الذم الذم أشرؼ عمى استنساخ النعجة دكلميأدنبره
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نكاة جسدية في بييضة  زراعةعف طريؽ  االستنساخ بتقنية بدكف أب كبثالث أميات
كبكيضة مفرغة  ك ىي أكؿ حيكاف فقرم ثدم يستنسخ مف خمية جسدية, منزكعة النكاة

 9في إعادة الخاليا الجسمية بعد مرحمة التمايز, ليكتب لمفريؽ االسكتمندم السبؽ. النكاة
(. 1:أَظز انشكم رلى) .10إلى نقطة البدء

خطوات استنساخ النعجة دولمي  (1-1): الشكل رقم
 

 

:  المصدر

                                                                                                                                              
 .أحياء اسكتمندم عالـ  , 2012 أكتكبر 5  كتكفي في 1954 مايك 23  كلد فيدكيث كامبؿ-  7

. 69:ص , 1997جكيمية  ,463العدد , مجمة العربي (آخر قنابؿ ىندسة التناسؿ), مصطفى محمكد حممي-  8
9
ىذه العممية قد تتضمف تغييرا جذريا في , "نمطيا الخاص"يصؼ العممية التي تأخذ بيا كؿ خمية , مرحمة التمايز-  

شكمية الخاليا خالؿ عممية تمايزىا ، لكف المادة الجينية تبقى نفسيا ، التغيرات تشمؿ الشكؿ ك بعض الكظائؼ 
 Te Order Lander Et Robert De:  ينظر.الحيكية لتتالئـ الخمية مع الكظيفة الحيكية التي يجب أف تقـك بيا

La Vault-DictionnaireDe la Biologie- (Presse Universitaire De France.Paris 1994)P/112 

.                                                  
10  -http://www.arab-ency.com le 10/05/2014 à 15h    
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http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_le 05/04/2014 
à14h  

 
 تقدر , كنفقات باىظة, مضنيةـ تمكف العمماء بعد تجارب2001كأخيران في عاـ   

 .DNAلمجيف البشرم بالمميارات مف الدكالرات مف اكتشاؼ الخريطة العامة المفصمة 
11 
 

تعريف االستنساخ  : المطمب الثاني
 عاـ ,ىكبرت كيبرالنمساكم العالـ  ىك Cloningمصطمح استخدـ    إف أكؿ مف

1903 .
مرادفو في ,  المستعمؿ في البحكث األصمية لركاد ىذه التقنيةCloningكمصطمح 

.   باالنجميزيةtranscriptionأما االستنساخ فتقابمو كممة . المغة العربية ىك التنسيؿ
 في االستنساخ عمى التكاثر الالجنسي، بدالن مف التنسيؿ إال أنو شاع إطالؽ لفظة 

لذا سنتطرؽ لمفيـك . قرارات كتكصيات المجامع الفقيية ككذا بيف المختصيف
مف الناحية المغكية ,  االنجميزمCloningاالستنساخ كترجمة لمصطمح  

. كاالصطالحية
 

التعريف المغوي لالستنساخ : الفرع األول
: كرد لفظ االستنساخ في المغة العربية بعدة معاف منيا

 . نسخ الشيء نسخان أم أزالو,اإلزالة: أوال
 .أم قضيت عمى معالمياثار اآلنسخت الريح ,  أم أزالتونسخت الشمس الظؿ   

نىٍنسىٍخ ًمٍف آيىةو أىٍك  اـى  ﴿:يقكؿ ا تعالى في سكرة البقرة نسخ ا اآلية أزاؿ حكميا 
ٍيرو ًمٍنيىا أىكٍ  مىى كيؿِّل شىٍيءو قىًديره  نيٍنًسيىا نىٍأًت ًبخى ـٍ أىفَّن المَّنوى عى ـٍ تىٍعمى  ] 106: البقرة [﴾ًمٍثًميىا أىلى

                                                 
تمثمت األىداؼ , ، بيدؼ قراءة الخارطة الكراثية1990ىك مشركع بحثي بدأ العمؿ بو رسميان في عاـ -   11

البشرية  كتحديد التتابع الكامؿ لكؿ ثالثة بالييف زكج مف  (جينات )المعمنة لممشركع عف  اكتشاؼ جميع المكرثات 
 .  49-48ص,المرجع السابؽ,الشفرة الكراثية لإلنساف, أحمد مستجير :ينظر.القكاعد النيتركجينية

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_le%2005/04/2014%20�14h
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_le%2005/04/2014%20�14h


 17 

ا:  الطبرمابف جرير فمعناه كما قاؿ نىٍنسىٍخ أم ما ننقؿ مف حكـ آية إلى غيره، فنبدلو  مى
الحالؿ حرامان، كالحراـ حالالن، كالمباح محظكران، كالمحظكر  كنغيره، كذلؾ أف نحكؿ

 ايككف ذلؾ إال في األمر كالنيي كالحظر كاإلطالؽ كالمنع كاإلباحة، فأـ مباحان، كال

 .األخبار فال يككف فييا ناسخ كال منسكخ
 .أبطمو أم القانكف، أك الحكـ، الحاكـ نسخ تقكؿ ,اإلبطاؿ: ثانيا

ككتاب منسكخ كمنتسخ ,  بحرؼحرفان   نقمتوذا نسخت الكتاب نسخا إيقاؿ, النقؿ: ثالث
قاؿ . كتناسخت األركاح أم انتقمت مف أجساـ إلى أخرل , 12أم منقكؿ
"  كنسخ الكتاب نقؿ صكرتو المجردة إلى كتاب آخر :"13الراغب

 14.تاب حرفان بحرؼؾتابان عف ؾتتابؾ ؾالنسخ، ا:" كفي لساف العرب البف منظكر
ؽِّل  ﴿: كفي التنزيؿ مىٍيكيـ ًباٍلحى ذىا ًكتىابينىا يىنًطؽي عى ميكفى ۚ  ىىَٰ ا كينتيـٍ تىٍعمى   ًإنَّنا كينَّنا نىٍستىنًسخي مى

. أم ننسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند ا ] 29: الجاثية[﴾
   

التعريف االصطالحي لالستنساخ : الفرع الثاني
. ىناؾ عدة تعريفات أكردىا العمماء في بياف المعنى االصطالحي لالستنساخ

عُذ عهًبء انبيىنىجيب : أوال

 عمى عدة عمميات يقـك بيا لةلدالؿ  االستنساخ مصطمح المختصكف يستعمؿ   
  :المختبرالبيكلكجيكف في 

معيف في صكرة نقية  (Gene )  الجينات مف خالؿ استنساخ جيفاستنساخ - 
 .كبكميات كبيرة

 . الخاليا يتـ مف خالؿ إنتاج خاليا كثيرة مطابقة لمخمية األصميةاستنساخ - 

  . مخمكؽ كامؿ يتـ فيو إنتاج نسخ مطابقة لممخمكؽ األصمياستنساخ - 

فنستنتج أف االستنساخ ىك مضاعفة عدد الجنيات أك الخاليا أك المخمكقات الحية مف 
 .كينكنة أصمية كاحدة

                                                 
 .602, 2مج ,1988, د ط, بيركت, المكتبة العممية ,في غريب الشرح الكبير لمرافعي المصباح المنير-  12

 .490، ص1972 ,2العربى، بيركت، ط  التراث دار إحياء إبراىيـ أنيس كآخركف،:الكسيط، المعجـ-  13

. 624ص, 06مج , 1988, د ط,بيركت, دار الجيؿ, ابف منظكر، لساف العرب- 14
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عند فقياء المسممين :  ثانيا
مجمع الفقو اإلسالمي المنعقد في دكرة مؤتمره العاشر بجدة في المممكة عرفو . 1

حزيراف  – 28ىػ المكافؽ 1418 صفر 28-23العربية السعكدية خالؿ الفترة مف 
: ـ1997 (يكليك) تمكز 3 - (يكنيك)
فاالستنساخ إذف ىك تكليد كائف حي أك أكثر إما بنقؿ النكاة مف خمية جسدية إلى " 

ما بتشطير ب يضة مخصبة في مرحمة تسبؽ تمايز األنسجة كبيضة منزكعة النكاة، كا 
 15."كاألعضاء

( 10-8)عرفتو المنظمة اإلسالمية لمعمـك الطبية دكرتيا التاسعة في الفترة مف كما . 2
 ـ في مدينة الدار 1997يكنيك / حزيراف  ( 17-14 ) ىػ المكافؽ لػ 1418صفر 

: البيضاء بالمممكة المغربية
 . " مف اآلخرةاالستنساخ ىك تككيف كائنيف أك أكثر كؿ منيما نسخة إرثي"
 
 

:  كىك نكعاف
قسـ ف، ت (بكيضة دخميا منكم )يضة مخصبة ك ، كيبدأ ببكيضةـ أك شؽ البئا اإلستت_أ

كؿ منيما  إلى خميتيف فتحفز كؿ منيما إلى البدء مف جديد ككأنيا الخمية األـ، كتصير
ف كانا متماثميف لصدكرىما عف بيضة كاحدة . جنينان مستقالن كا 

نما يككف بكضع نكاة _ب  االستنساخ العادم الذم ال يعتمد عمى الخاليا الجنسية كا 
كتتكاثر الخمية الناتجة إلى جنيف ىك . خمية جسدية داخؿ غالؼ بكيضة منزكعة النكاة

 16. "نسخة إرثية تكاد تككف طبؽ األصؿ مف صاحب الخمية الجسدية
تككيف كائف حي كنسخة مطابقة تماما مف حيث الخصائص "    كعرفو ىاني رزؽ بأنو

 .17الكراثية كالفزيكلكجية كالشكمية لكائف حي آخر

في القانون  : ثالثا
                                                 

. 151 ص (, 3 ، ج10ع ,الدكرة العاشرة ),مجمع الفقو اإلسالميمجمة , "االستنساخ",مختار السالمي-  15
16  .-le 10/05/2014 à 15h  http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-17504 
. 17 ص1997, د ط,دمشؽ, دار الفكر, بيكلكجيا االستنساخ ,ىاني رزؽ·- 17
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التناسؿ في  ألغراض البشرم االستنساخ االسترشادم لمنع العربي عرفو القانكف. 1
 اآلخر مف  ارثيونسخة منيا كؿ أكثر، أك حي كائف تكليد : مادتو الثانية منو االستنساخ

 إلى الناتجة الخمية كتتكاثر  النكاة منزكعة بكيضة إلى جسدية خمية مف نكاة بنقؿ كذلؾ

 .الجسمية الخمية لصاحب 18متطابقة تككف تكاد ارثيو نسخة ىك جنيف
عرفو التشريع المتعمؽ بحضر االستنساخ البشرم كالذم اقره الكنجرس األمريكي  . 2

 يقصد باالستنساخ البشرم إعادة إنتاج 1 فقرة 301  في المادة 2001 جكيمية 31في 
 اآلدمية عف طريؽ كضع نكاة الخمية المستأصمة مف شخص أك ةالجنس أك الفصيؿ

أكثر في البكيضة األنثكية مخصبة كانت أك غير مخصبة كذلؾ بعد انتزاع نكاتيا 
األصمية أك تثبيطيا بغرض إنتاج كائف عضكم حي في ام مرحمة مف مراحؿ تطكره 

 19.مطابقا تماما لكائف بشرم مكجكد أك سبؽ كجكده
 
 
 
 

كفيو حاكؿ ,    إف التعريفات القانكنية السابقة ركزت عمى االستنساخ بالمعنى الضيؽ
.  العمماء التغمب عمى األدكار التي يقـك بيا الحيكاف المنكم في مجاؿ التكاثر

 مجمع الفقو اإلسالمي   كالتعريؼ األكثر تعبيرا لالستنساخ ىك التعريؼ الذم اعتمده 
 المشار إلييما سابقا حيث تعرضا لممفيـك العاـ ليذه المنظمة اإلسالمية لمعمـك الطبيةك

العممية مف جية كلككنو يتفؽ إلى حد بعيد مع التقنيات المستعممة مف طرؼ عمماء 
. البيكلكجيا

   إذف االستنساخ ىك تكليد كائف حي أك أكثر إما بنقؿ نكاة مف خمية جسدية إلى 
أك بتشطير البكيضة المخصبة في مرحمة تسبؽ تمايز األعضاء , بكيضة منزكعة النكاة

 .كاألنسجة
                                                 

18  -le10/05/20014 à16h. www.protectionproject.org/...النمكذج-العربية-القوانين/يةفقانو.../عربية  
دار , الحماية الجنائية لمجسـ البشرم في ضؿ االتجاىات الطبية الحديثة, ميند صالح احمد فتحي العزة -  19

 .370 ص2002, د ط,الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية

http://www.protectionproject.org/...�����/...�������/��������-�������-�������
http://www.protectionproject.org/...�����/...�������/��������-�������-�������
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المشابية لو  االستنساخ البشري والتقنيات الطبية: المبحث الثاني
 

كالتمقيح , ىناؾ مف التقنيات الطبية الحديثة ما يتشابو كيختمط بتقنيات االستنساخ
 .مما يكجب التفرقة بيف ىذه التقنيات, االصطناعي كاليندسة الكراثية

االستنساخ البشري والتمقيح االصطناعي : المطمب األول
التمقيح االصطناعي تقنية طبية تتشابو مع االستنساخ البشرم مما يتكجب التفرقة 

 : بينيما مف خالؿ
تعريف التمقيح االصطناعي وأنواعو : الفرع األول

 غير الطريؽ عف المرأة كبكيضة المنكم الرجؿ حيكاف بيف التمقيح عممية إجراء    ىك

عف طريؽ عممية تقنية تساعد الزكجيف عمى تحقيؽ رغبتيما في اإلنجاب , 20المعيكد
: كىك نكعاف, دكف حصكؿ أم إتصاؿ جنسي بينيما

التمقيح االصطناعي الداخمي - 1
داخؿ  إلى مخبريا معالجتو بعد الرجؿ مف المأخكذة المنكية الحيكانات إدخاؿ    ىك 

21الجماع بغير لممرأة التناسمي الجياز
. 

                                                 
20
رة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ؾمذ بيف الشريعة كالقانكف إرثو، أحكامو كصكره المعاصرة الحمؿأمعيزة  عيسى-  

. 110 ص ـ2005-2006 قسـ الشريعة كمية العمـك اإلسالمية جامعة الجزائر في العمـك اإلسالمية
 
 .110ص, المرجع نفسو- 21
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التمقيح االصطناعي الخارجي   - 2
في  المخصبة البيضة تزرع ثـ اختبار، أنبكب في المرأة بييضة الرجؿ نطفة تمقيح ىك
22أخرل امرأة رحـ في أك البكيضة صاحبة المرأة رحـ

. 
الفرق بين االستنساخ البشري والتمقيح االصطناعي  : الفرع الثاني

يجب تمييز التمقيح االصطناعي عف االستنساخ البشرم إذ رغـ ككنيما طريقيف 
لإلنجاب دكف أية عالقة جنسية إضافة إلى إمكانية دخكؿ طرؼ أجنبي في التقنيتيف أك 

فإنيما يختمفاف في , ك ايضا إشتراط كجكد بكيضة أنثكية فييما, اإلقتصار عمى الزكجيف
: ما يمي
االستنساخ يتـ عف طريؽ زرع نكاة خمية بشرية في بييضة أنثكية منزكعة النكاة    - 

. كغرسيا بعد ذلؾ في رحـ إمرأة فيك طريؽ غير طبيعي لإلخصاب
 23 كركمكزـك كالبكيضة تحمؿ 23في التمقيح االصطناعي الحيكاف المنكم يحمؿ 

أما في . كركمكزـك كعند التمقيح تتككف لقيحو تحمؿ صفات الجيتيف األب كاألـ
 كركمكزـك كاممة كبالتالي فالمقيحو 46االستنساخ فالنكاة المزركعة في البكيضة تحمؿ 

. تحمؿ صفات جية كاحدة فقط
 إلى جانب 23فيككف لمجنيف أب طبيعي, التمقيح االصطناعي يتـ بحيكاف منكم لذكر- 

في حيف أف االستنساخ يمكنو االستغناء عف كجكد العنصر الذكرم , البكيضة األنثكية
فيككف الطفؿ المستنسخ بال أب ذلؾ أف البييضة لـ تمقح بنطفة رجؿ فاإلخصاب , كميا

. 24الطبيعي غير مكجكد في االستنساخ
 

االستنساخ البشري واليندسة الوراثية : المطمب الثاني
اليندسة الكراثية تقنية طبية بيكلكجية تتشابو مع االستنساخ البشرم مما يتكجب التفرقة 

 : بينيما مف خالؿ
 

                                                 
22
 .115ص ,  المرجع نفسو- 
23
, 2007, د غ, اإلسكُذرٌت, دار انفكز انجايؼً, انحًاٌت انجُائٍت نهجٍٍُ فً ظم انتمٍُاث انًستحذثت, أيٍزة ػذنً أيٍز ػٍسى خانذ- 

 98ص
24
. 82ص.,و1998,  غد,دار انفكز انؼزبً ديشك سىرٌا , االستُساخ جذل انؼهى و انذٌٍ و األخالق, هاًَ رسق- 
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 اليندسة الوراثيةتعريف : الفرع األول 
، كلكنو يعني كؿ ةاليندسة الكراثية اسـ عاـ ال يحدد فكرة معينة أك تقنيو محدد     

كيتفرع مف ىذا العمـ الكثير مف التقنيات كىي  . المادة الكراثية فيتغيير أك تعديؿ
كأىـ  تقنيات تختص باليندسة  .متناثرة كمكزعة عمى الكثير مف فركع الطب كالعمـك

 : ىيالكراثية

 .فيياالتحكـ ك,  بمقصاة خاصةDNAقص الحمض النككم-1 

معرفة التركيب  كمف ثـ . التي تـ عزليا,DNAقطع ؿمعرفة التسمسؿ النككم -2 
 .الذم ينتج منو 25اإلنشائي لمجينات كمعرفة كاستنتاج نكع البركتيف

 أحجاـ القطع مف الحمض التي تسمح بتحديدتقنية تيجيف الحمض النككم، - 3 
 .النككم

 . القطع ىذهكالتي تسمح بإنشاء نسخ عديدة كمتطابقة مف ،DNA ستنساخا -4 

 التي تسمح بإنتاج نسخة معدلة مف جيف ما ثـ DNAتقنية ىندسة أك تعديؿ  -5 
26.أعادتو مرة أخرل إلى الخمية

 

  اليندسة الوراثيةالفرق بين االستنساخ البشري و: الفرع الثاني

أما االستنساخ فيثبت , اليندسة الكراثية تزيد مف االختالفات بيف صفات الكائنات- 
.  الصفات المكجكدة بإعطاء نسخة طبؽ األصؿ مف الكائف المستنسخ منو

تتعامؿ اليندسة الكراثية مع الجينات داخؿ الخمية أما االستنساخ يتعامؿ مع الخمية - 
. بكؿ محتكاىا الجيني كالكراثي

 .DNAتتقاطع مع اليندسة الكراثية االستنساخ في مجاؿ استنساخ - 

                                                 
25
 انبزوتٍٍ ظزوري فً تزكٍب وووٍفت كمّ . يزتبطت يغ بؼعها أيٍٍُهيزكب ػعىي يؼمّذ انتزكٍب ٌتكىٌ يٍ أحًاض انبزوتٍٍ هى -  

 .399ص,انًزجغ انسابك,انشفزة انىراثٍت نإلَساٌ, أحًذ يستجٍز: ٌُظز. انخالٌا انحٍت
26
 -le 12/04/2014 à  18h http://faculty.ksu.edu.sa/sksa 
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خالصة الفصل 
 

   االستنساخ في حقيقتو العممية ىك تقنية معركفة في الطبيعة في عالـ النبات 
فتخرج شجرة مثؿ , فالفالح عندما يأخذ غصنا مف شجرة كيزرعو, منذ القدـ, كالحيكاف

ك دكف أف يثير ضجة إعالمية , دكف أف يدرم, يقـك باستنساخ ىذه الشجرة, أميا
ال يخرج عف اكتشاؼ أسرار ىذه التقنية الطبيعية , كما قاـ بو العمماء اليـك. مضممة

إال حمقة مف حمقات ىذا االكتشاؼ المثير " دكلمي"كما استنساخ النعجة , المعركفة
. كالخطير في نفس الكقت

   كاالستنساخ كتقنية طبية بيكلكجية تتمثؿ في تكليد كائنات حية تتطابؽ مع األصؿ 
كراثيا عف طريؽ النقؿ النككم أك التشطير الجنيني لمبكيضة أك عف طريؽ تنشيط 

  .الخمية

   كىك بذلؾ يختمؼ عف اليندسة الكراثية ككنو يتعامؿ مع كامؿ الخمية الحية كال 
أما , كسيتـ التطرؽ إلييا الحقا, يمتقي معيا إال فيما يخص استنساخ الجينات البشرية

.  التمقيح االصطناعي الخارجي فال يتشابو مع االستنساخ إال في الخطكات األكلى
كبقي اآلف تحقؽ آماليـ في االستفادة ,    ىذا ما تكصمت إليو جيكد العمماء المتتالية

كعالج ما عجز عنو , مف ىذا االكتشاؼ كفتح الطريؽ أماـ فصؿ الجنس عف اإلنجاب
ىذا ما سيتـ التعرض إليو في الفصؿ األكؿ . الطب مف أمراض خطيرة كمستعصية

. كالثاني مف ىذه المذكرة
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 ولالفصل األ

اإلنجابي  االستنساخ البشري
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: تمييد
 

بتككيف أفراد , باالستنساخ البشرم اإلنجابي زيادة عدد األفراد لكائف حي ما يقصد   
كبذلؾ يمكف الحصكؿ عمى نسخة أك أكثر مف . بدءا مف ىذا الكائف الحي, جديدة

لذلؾ بشر الكثير مف الباحثيف . إنساف مطابقة لألصؿ في الشكؿ كالصفات الكراثية
في التغمب عمى , كمنيا االستنساخ البشرم, كالمتحمسيف لمتقنيات البيكلكجية الجديدة

كألجؿ ىذه الغاية يمجأ المتخصصكف إلى تقنيتيف . العقـ كعدـ القدرة عمى اإلنجاب
:  ىما

. تقنية النقؿ النككم لمخاليا الجسدية- 1
. تقنية االستنساخ الجنيني- 2

مع بياف حكميما في الفقو , سيتـ التعرض لياتيف التقنيتيف ضمف ىذا الفصؿ
: كذلؾ مف خالؿ, االسالمي كالقانكف الكضعي
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  الجسدماإلنجابياالستنساخ البشرم : المبحث األكؿ 

  الجنينياإلنجابياالستنساخ البشرم : المبحث الثاني

  في القانكف الكضعياإلنجابياالستنساخ البشرم : المبحث الثالث
 

 

 
االستنساخ البشري اإلنجابي الجسدي  : المبحث األول

  
 خمية  نكاةزرعب يتـ- كما سبؽ شرحو في الفصؿ األكؿ- االستنساخ الجسدم     
 نسافاإل مف جسـ أم مكضع قد تككف مف, ( كركمكسكمان 46تحتكم عمى )ية دجس

داخؿ خمية جنسية أنثكية منزرعة   ( مف المحـ، مف الشعر، مف الدـ,مف الضرع)
 قد ,ـأ داخؿ رحـ ,، ليتكلى السيتكبالـز المحيط بالنكاة الجديدة حثيا عمى االنقساـالنكاة

الجنيف، لمحصكؿ عمى حتى يكتمؿ .  مستقبمةأخرل إلمرأةك أيككف لصاحبة البييضة 
الحيكاف المنكم عدد مف النسخ طبؽ األصؿ مف حيكاف، أك إنساف بدكف حاجة إلى 

  .27الذكرم
 

صور االستنساخ البشري اإلنجابي الجسدي والفوائد والمضار :  المطمب األول
المقترنة بو 

 
   تتعدد صكر ىذا النكع مف االستنساخ بحسب العالقة التي تربط األطراؼ 

كما تتعدد الفكائد كالمضار المصاحبة ليذه التقنية الطبية , المشاركيف في العممية
. المستحدثة

صور االستنساخ البشري اإلنجابي الجسدي : الفرع األول

                                                 
27
, ـ1997 ىػ1418, 3 ج ,10ع , مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ,(االستنساخ ),العزيز الكريـ صالح عبد - 
 .140:ص
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   بالنظر لمجية التي أخذت منيا نكاة الخمية المستنسخة قد تككف مف جية الرجؿ أك 
كقد يككف الرجؿ زكجا لصاحبة البييضة كقد يككف أجنبيا عنيا كقد , مف جية المرأة

. صاحبة البكيضة كقد تككف أجنبية عنيا, تككف المرأة
. تتـ بيف نكاة الخمية الجسدية لمزكج كبكيضة الزكجة المنزكعة النكاة: الصورة األول
. تتـ بيف نكاة الخمية الجسدية لرجؿ أجنبي كبكيضة زكجة منزكعة النكاة: الصورة الثانية
. تتـ بيف نكاة الخمية الجسدية مف امرأة أجنبية كبكيضة زكجة منزكعة النكاة: الصورة الثالثة

. تتـ بنقؿ نكاة الخمية الجسدية مف الزكجة إلى بكيضتيا: الصورة الرابعة 
تتـ بيف نكاة الخمية الجسدية لرجؿ أجنبي كبكيضة امرأة أجنبية منزكعة : الصورة الخامسة 

النكاة 
. كبكيضة امرأة أجنبية منزكعة النكاة, تتـ بيف نكاة الخمية الجسدية لمزكج: الصورة السادسة

 
 

 الجسدياالستنساخ ضار م و  فوائد:الفرع الثاني
 :  فوائد االستنساخ البشري : أوال

  يرل الكثير مف المؤيديف في االستنساخ تقنية طبية حديثة كاعدة  لرقي الجنس 
كلمتخمص مف الكثير مف األمراض المستعصية في مقدمتيا العقـ كاألمراض , البشرم
:  ىذه الفكائد نكجزىا في مايمي, الكراثية

,   أكيد لحاالت العقـ كتحقيؽ أماؿ الكثيريف مف األزكاج الذيف لـ يرزقكا الذرية عالج-
بِّلؾى ثىكىابان  اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي اٍلحىيىاةً  ﴿:قاؿ تعالى ٍيره ًعندى رى اتي خى اًلحى الدٍُّنيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّن
ٍيره أىمىالن  . [46:الكيؼ]﴾كىخى

 حتى, كاستمرار االستفادة مف العباقرة كالقادة،  28النسؿ البشرم أك اليكجينيا تحسيف -
. بعد مكتيـ

                                                 
 اإلنساف، كعف كسائؿ تحسيف خصائصو عمى االنتقاء ىك تطبيؽ أساليب كمفاىيـ , (تحسيف النسؿ )االيكجيني- 28

حظي تحسيف النسؿ بشعبية كاسعة في العقكد األكلى مف القرف العشريف، إال أنو ارتبط فيما بعد ك  .الكراثية
بات عمـ تحسيف  الحرب العالمية الثانية كفي الفترة بعد. مما أدل إلى تدىكر سمعتو كعمـ ألمانيا النازية بممارسات

غير »كتصفية الفئات االجتماعية   كالتجارب عمى البشر  التصفية العرقية النسؿ محسكبان عمى جرائـ النازييف مثؿ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
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إنتاج أطفاؿ حسب الطمب بمكاصفات خاصة كمكف الشعر كالعينيف كلكف البشرة - 
. كتزكيدىـ بميارات كقدرات متميزة

معرضة النقراض اؿ حيكانية كأكالمحافظة عمى السالالت النادرة سكاء كانت نباتية - 
ثار االفتقار إلى التنكع آف تتحمؿ البشرية أ خكفا مف ,بسبب التمكث الصناعى

. .29 الذم قد يعرض البشرية لممخاطرالبيكلكجي
تكفي نتيجة , قد يحقؽ االستنساخ البشرم رغبة األبكيف في استنساخ ابف عزيز- 

 .كذلؾ باستنساخو مف الخاليا المأخكذة مف جثتو, حادث أك مرض ال عالج منو
 :الجسدياالستنساخ  ارض م:ثانيا

مضار االستنساخ الجسدي عمى مستقبل النوع البشري -  1
في تنسيؿ البشر، كتغيير لخمؽ ا  غير طبيعية  طريقة    ككف االستنساخ الجسدم

فإف ,  كخركج عف المعركؼ كالمألكؼ في الطبيعةتعالى كسنتو في التكاثر اإلنساني
ىذه التقنية تضع البشرية أماـ أكضاع كمخاطر غير مسبكغة كال معركفة النتائج في 
المستقبؿ القريب كالبعيد لإلنسانية كالنكع البشرم كالتي يمكف أف نجمؿ بعضيا في 

: النقاط التالية
 الذم أراد ا تعالى أف يككف عميو الككف كمو   البشرمإنو يؤدم إلى ىدـ التنكع- 

 حيث أف إنتاج نسخ متطابقة يؤدم إلى اختفاء استقاللية اإلنساف كتميزه كمنو اإلنساف،
عىؿى  :يقكؿ تعالى. كخصكصيتو التي ميزه ا سبحانو كتعالى بيا بُّؾى لىجى لىٍك شىاءى رى ﴿كى

﴾ النَّناسى أيمَّنةن  .  [118: ىكد]كىاًحدىةن كىالى يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى
, االستنساخ يؤدم إلى اختالط األجناس نتيجة حمى التجارب التي يقـك بيا الخبراء- 

كذلؾ عف طريؽ دمج خاليا بشرية مع , كالتي مف صكرىا التيجيف الخمكم الجسدم
حيث أمكف الحصكؿ عمى فئراف تحمؿ . خاليا أجنة تعكد لحيكانات كالفئراف

                                                                                                                                              

 طرح ،  ك الثكرة البيكلكجية الحديثةالعشريف، كنتيجة التطكر في عمـ الكراثة كلكف بحمكؿ نياية القرف. «المرغكبة
: انظر.مف جديدمكضكع تحسيف النسؿ 

  Le12/04/2014 à23h.تحسيف النسؿ http://ar.wikipedia.org/wiki     /
29  -le 12/04/2014 à 16h. http://ar.wikipedia.org/wiki/   

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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كال أحد يعمـ آثار .  30(إنساف ك حيكاف)كركمكزمات بشرية كأطمقكا عمييا اسـ  ماني  
. 31خاصة إذا تـ بطريقة غير محسكبة, في المستقبؿ, ىذا الخمط

لى أنكاع بشرية غير متكقعة قد تختمؼ عف االستنساخ  -   يؤدم إلى مسخ لمجينات،كا 
فإذا كاف مجرد التالعب , التالعب بالخالياكما ذلؾ إال نتيجة ,  اليـكالكائنات المكجكدة
فماذا ستككف عكاقب , جنكف البقرالمكجكدة في الغذاء أدل إلى في البركتينات 

التالعب بالخاليا كالجينات البشرية؟   
  واألسرةعمى الفردمضار االستنساخ الجسدي - 2
  ال يتجاكزهكذات شكالن تنسخ يؤدم إلى فرض كضع معيف عمى اإلنساف المسككنو- 

فميس ىناؾ فرد متفرد بذاتو ك ال . ككنو نسخة مف بيف عدة نسخ لنسخة كاحدة أصمية
. ىكية لو كال نسب

 داخؿ األسرة لـ تكف معركفة كال مألكفة تاضطراب العالقات األسرية بظيكر عالقا- 
 أب لإلنساف المستنسخ أك  الخميةصاحبفيؿ , فكيؼ تككف األسرة في ظؿ االستنساخ

ىي األـ ؟ أـ صاحبة البييضة في حالة  صاحبة الرحـ أخكه التكأـ ؟ كىؿ الحاضنة
 . 32اختالفيما ؟ كمف المحـر كغير المحـر بالنسبة لمزكاج

.  ضياع األنساب، كفتح الباب أماـ الشكاذ لإلنجاب سكاء مف الرجاؿ أك النساء- 
االستنساخ سيكرس التمييز العنصرم في المجتمع مف خالؿ تخميؽ العمماء - 

لسالالت متميزة  تحمؿ جينات القيادة كالذكاء كالعبقرية أك جينات االنصياع 
 . 33كالعبكدية

ك قد كرمو ا , االستنساخ إىانة لمكرامة البشرية بتحكؿ اإلنساف إلى حيكاف تجارب- 
لىقىدٍ   ﴿:قاؿ ا تعالى, كفضمو عمى كثير مف خمقو ـٍ ًفي اٍلبىرِّل  كى ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى كىرَّن

                                                 
30  -http://www.onislam.net/arabic/madarik/science-environment/917cv16 

le14/04/2014 à 14:20h   01%2008-28-     
مجمة , (تكنكلكجيا الخمط الكراثي لمكائنات الحية ثكرة عممية أـ معضمة أخالقية ),مجدم عبد الفتاح سكاحؿ- 31

 .27ص,  ىػ1422 جمػادل اآلخػرة ,430العدد, الكعي اإلسالمي

32
لممجمس األكربي لإلفتاء ك , كالضكابط األخالقية كالفقيية بيف الثكرة العممية االستنساخ البشرم,محمد اليكارم-  

. 18-17ص, 2003 جكيمية 7,ستككيكلـ السكيد, الدكرة الحادية عشرة, البحكث
كمية العمـك ,قسـ الشريعة , مذكرة ماجستير, دراسة طبية فقيية قانكنية االستنساخ البشرم, ابف عيسى رشيدة-  33

  .46ص, 2005, جامعة الجزائر,اإلسالمية الخركبة

http://www.onislam.net/arabic/madarik/science-environment/91716-2000-04-%20%20%2001%2008-28-41.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/science-environment/91716-2000-04-%20%20%2001%2008-28-41.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/science-environment/91716-2000-04-%20%20%2001%2008-28-41.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/science-environment/91716-2000-04-%20%20%2001%2008-28-41.html
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مىى كىًثيرو  كىاٍلبىٍحرً  ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّن ـٍ ًمفى الطَّنيِّلبىاًت كى ٍقنىاىي زى مىٍقنىا تىٍفًضيالن  كىرى  70: اإلسراء]﴾ ًممَّنٍف خى
] .

مف خمية  يككف  ألٌف االستنساخ البشرمٌ , النكع اإلنسانيٌ االستنساخ سكؼ يضعؼ- 
كىك الحاؿ الذم سيككف عميو المسخ الناتج الشيخكخة  كاممة النضج دخمت في مرحمة

 منياك ,لممستنسخ منوحمؿ كٌؿ الصفات الكراثية م؛ ألنو سعف عممية االستنساخ
جسـ اإلنساف  المرحمة العمرية ككما ىك معمـك عند عمماء الكراثة أٌف لكٌؿ خمية حٌية في

أضؼ إلى ذلؾ أف الخمية كمما زاد عمرىا فقدت كفاءتيا ككانت عرضة . عمرا محددا
كىذا ال ييتصٌكر إاٌل ,  إذا كاف النسخ مف إنساف لذات اإلنسافخاصة, لمطفرات الجينية

. 34ة بنكاة خمية منياأامر مع
كجكد متطابقيف في الشكؿ كالصفات يترتب عميو إشكاالت أمنية كاجتماعية -  

. كقانكنية غير مسبكقة
   :المناقشـة والترجيـح

   الشؾ أف كؿ اكتشاؼ عممي جديد  يطرح مجاالت تطبيقية تعكد بالفائدة كالنفع 
كالذم يتضح مف حجج المؤيديف , كما قد يعكد عميو بالضرر, عمى اإلنساف

, كالمعارضيف أنيـ متفقيف عمى أف مف بيف التطبيقات الكاعدة لالستنساخ البشرم
.  اعتباره كسيمة لإلنجاب كالتكاثر

 فقد يعكد سبب  العقـ حاالت العقـ، لكؿ  ليس عالجان شامالن    كالحقيقة أف االستنساخ
 غير صالح , المرأةرحـ كقد يعكد السبب إلى أف  , إلى عيب في البكيضات األنثكية

.  يعجز االستنساخ عف العالجعندىاو ك, لمحمؿ كالكالدة
فالمالحظ أف االستنساخ يؤدم إلى المسخ , كتحسيف النسؿ,   كفيما يخص اليكجينا

عاء أف ىناؾ مف ىي إدٌ , كمف جية أخرل اليكجينا في حقيقتيا, كالتشكيو مف جية
كىي فكرة ,  يمثمكا البشريةكبالتالي يستحقكف أف  ,البشر مف ىـ أفضؿ مف غيرىـ

. عنصريو راح ضحيتيا المالييف مف القتمى كالمشرديف أثناء الحرب العالمية الثانية
 فإف المستنسخ ليس امتدادان حقيقيان حياة العباقرة كالقادة العظاـ كبالنسبة الستمرارية    

فاإلنساف ، فالعبقرية كالقيادة ال تكرث كال تنتقؿ مع الجينات كالمكرثات, لممستنسخ منو
                                                 

34  -le 20/04/2014. à 16h15. http://ar.wikipedia.org/wiki/  

http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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كاالقتصادم , إذا لـ تجد المحيط النفسي كاالجتماعي ابف بيئتو كاالستعدادات الفطرية
. قد تضمر كتمكت, المالئـ
 لكجدنا أف أكثرىا غير حقيقية، تمعفإذا نظرنا إلييا بدقة ك المذككرة ىذه المنافع   إذف 

كبالتالي فمضار االستنساخ , ف بعضيا ليا بدائؿ مشركعةأكبعضيا غير صحيحة، ك
كىك األمر الذم ال يستدعي المجازفة كالسعي كراء فكائد كىمية , البشرم أكثر مف نفعو

. في أكثرىا
 

الحكم التكميفي لالستنساخ البشري بزراعة النواة : المطمب الثاني
 

حكميا , يتجسد في ستة صكر,   رأينا فيما سبؽ أف االستنساخ البشرم بزراعة النكاة
: التكميفي مف حيث الحؿ كالحرمة يككف كما يمي

حكم الصورة األولى : الفرع األول
اختمؼ أىؿ العمـ في حكـ الصكرة األكلى التي تتـ بيف نكاة الخمية الجسدية لمزكج 

: كبكيضة زكجتو المنزكعة النكاة عمى ثالثة أقكاؿ
: التحريم بناءا عمى قرارات المجامع الفقيية اآلتية: القول األول

 .مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنضمة المؤتمر اإلسالمي- 1
. المنظمة اإلسالمية لمعمـك الطبية- 3
. جمعية العمـك الطبية اإلسالمية األردنية-4
. مجمع العمـك اإلسالمية- 5
في ندكة استنساخ البشر كتداعياتو، المنعقدة برعاية نقابة األطباء المصرية - 8

 .ـ16/3/1997
ندكة االستنساخ البيكلكجي بيف الرفض كالقبكؿ، المنعقدة برعاية كمية العمـك - 6

. ـ3/1997/ 23بجامعة الككيت في 
 إلى 14مف الندكة الفقيية الطبية التاسعة، المنعقدة بالدار البيضاء، في المدة - 7

 .ـ17/6/1997
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 الندكات كالمؤتمرات الفقيية الطبية التي انعقدت في العالـ    باإلضافة لمعديد مف
.  إلى تحريمو في جميع الظركؼ كاألحكاؿالتي انتيت إلسالمي ا

تحريـ كؿ , تكصيات المنظمة اإلسالمية لمعمـك الطبية  كالجدير بالذكر أنو جاء في 
الحاالت التي يقحـ فييا طرؼ ثالث عمى العالقة الزكجية، سكاء أكاف رحمان أـ بييضة 

منع االستنساخ البشرم   ككذلؾ نص عمى أـ حيكانان منكيان أـ خمية جديدة لالستنساخ
العادم، فإف ظيرت مستقبال حاالت استثنائية عرضت لبياف حكميا الشرعي مف جية 

. الجكاز أك المنع
تحريـ كؿ الحاالت التي يقحـ   فقد نص عمىقرار مجمع الفقو اإلسالمي الدوليأما 

تحريـ االستنساخ البشرم  ككذا  .الخ .. بيا طرؼ ثالث عمى العالقة الزكجية 
كبأم طريؽ أخرل تؤدم إلى التكاثر  (أم في ديباجة القرار) بطريقتيو المذككرتيف 

 35.البشرم
: بحرمة إجرائو كثيرة، نذكر منيا ما يمي عمى القول وتعميالت العمماء

فسنة ا في خمقو جرت , إنو مخالؼ لمفطرة البشرية التي فطر ا الناس عمييا- 1
ـٍ  ﴿: ا تعالىاؿ ؽ,عمى خمؽ الذرية مف تزاكج ذكر كأنثى عىؿى لىكيـ مِّلٍف أىنفيًسكي  كىالٌموي جى

فىدىةن  عىؿى لىكيـ مِّلٍف أىٍزكىاًجكيـ بىًنيفى كىحى . [72 :النحؿ] ﴾ أىٍزكىاجان كىجى
أف رسكؿ ا صمى ا عميو : عف أبي سعيد سعد بف سناف الخدرم رضي ا عنو-2 

لقد حٌرـ اإلسالـ الضرار بكؿ صكره، كجميع  (ال ضرر كال ضرار ): كسمـ قاؿ
أشكالو، حتى حٌرـ اإلضرار باآلخريف منذ كالدتيـ إلى حيف كفاتيـ، بؿ كبعد مكتيـ، 

[ 233: البقرة] ﴾ال تضار كالدة بكلدىا ﴿:فحٌرـ إضرار األـ بكلدىا، كما قاؿ ا تعالى
ففي الغالب يككف ضعيفا الف الجينات , كالضرر عمى المكلكد المستنسخ كاقع, 

.  36المريضة يزداد كجكدىا في الخاليا الجسدية
اء عف تككيف أسرة فييا أب كأـ، إذ غفيمكف باالستنساخ الجيني أك العذرم االست-  3
اء عف غف، كمف ثـ يتـ االستالستضافة المقيحة تقنية االستنساخ إال لرحـ امرأةحتاج تال 

                                                 
 .430ص, (العدد العاشر كالجزء الثالث, الندكة العاشرة), مجمة مجمع الفقو اإلسالمي-  35
 .63ص, 1998, 1ط,  الرياض،مكتبة العبيكاف ,االستنساخ قنبمة العصر,  صبرم الدمرداش- 36
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 القرابة ق كيقضي عمىييدـ كياف األسرة المتعارؼ عميؼ األسرة، الرجؿ في تككيف
ما في ؿيؤدم إلى اإلخالؿ بالييكؿ االجتماعي المستقر، كحاـ، ركاألنساب، كصالت األ

 .كانيف كالزكاج، كالمكاريث كالؽالقرابةذلؾ مف انعكاسات عمى أحكاـ 

 شرعا  لرحـ المرأة بخمية مخصبة مف غير نطفة زكجيا، كىذا محـرشغالن إف فيو  - 4
.  كقانكنا

 االستنساخ زيادة أحد النكعيف عف اآلخر، إذ الخمية المغركسة في ليترتب عؿ- 5
ف أخذت مف أنثى كاف إ، كذكران بييضة المرأة إف أخذت مف ذكر، كاف الناتج عنيا 

.  فساد عظيـك بالتكازف البشرم في الطبيعة إخالالن   كفي ذلؾالناتج أنثى،
 إف ىذا النكع مف االستنساخ عدكاف عمى ذاتية الفرد كخصكصيتو، كتميزه مف بيف -6

. طائفة مف أشباىو
نسب الفرد كثيرة كمتعددة؛ ؾ عنو مشكالت دينية كاجتماعية ستتكلداالستنساخ -7  

رثوالمستنسخ إلى أب كأـ، كتحديد درجة قرابتو،   كاإلرث منو، كزكاجو أك التزكج منو، كا 
العمماء في  يحار, تو، كأحؽ الناس بحضانتو، كالكالية عميو، كنحك ذلؾمأك مف ذر

 .ك حؿ أإيجاد حكـ ليا 

ال يمكف بحيث   الشكؿ كالصفات في متطابقيف أفرادينشأ عف االستنساخ كجكد - 8
عديدة، في المعامالت   التمييز بينيـ إال بعمميات معقدة، مما يترتب عميو إشكاالت

 .المالية، كالجنائية، كاألمنية، كاالجتماعية

األجنة، كقد ينشأ عنو بنكؾ كمراكز لحفظ األجنة بالعبث عمى االستنساخ يترتب -9
 باإلضافة .في العمميات غير المشركعةالتي قد تستخدـ  الزائدة عف الحاجة  كالخاليا

. إلى مضار أخرل استدلكا بيا لتحريـ االستنساخ
الجواز بشروط  : القول الثاني

   يتجو عمماء آخركف إلى إجازة الصكرة األكلى إذا كانت كفؽ الضكابط الشرعية؛ 
حيث يرل ناصر بف زيد داكد  القاضي برئاسة محاكـ األحساء بالسعكدية جكاز 

 : االستنساخ في صكرتو األكلى بشركط خمسة ىي

.  أف تككف البكيضة مف الزكجة– 1
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أف تككف الخمية مأخكذة مف الزكج، فال يجكز التمقيح بخمية مف غيره، كلك مف - 2

 .الزكجة نفسيا
 .أف يككف التمقيح حاؿ بقاء الزكجة في عصمة زكجيا-  3
 .أف يككف التمقيح كالحقف في رحـ الزكجة حاؿ حياة الزكج- 4
. 37أف يككف االستنساخ عالجا ال يمكف لمزكجيف اإلنجاب بغير طريقو-  5

. 39 محمد عمي التسخيرل38كمف الذيف يقكلكف بالجكاز عبد الستار ابك غدة
: بجواز ىذه  كثيرة أيضا، نذكر منيا ما يمي عمى القول وتعميالت العمماء

 أف رسكؿ ا مف حديث أبي ىريرة رضي ا عنوفي صحيح البخاري  ثبت   - 
مَّنـى  قىاؿى رىسيكؿي المَّنوً : قىاؿى صمى ا عميو كسمـ  سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنيـ عى ا أىٍنزىؿى المَّنوي دىاءن ًإال: "صى  مى

 .40"أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن 

لكل  ):عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو قال -رضي اهلل عنو-جابر عن  - 
. 41(داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهلل عز وجل

ككجو الداللة أف العقـ مرض مف األمراض كأف االستنساخ بزراعة النكاة عالج  لمزكج 
الذم لـ تنفع معو الكسائؿ العالجية  كبالتالي يدخؿ في عمـك النصكص الحاثة عمى 

.  طمب العالج كالتداكم
. ككف ىذه الصكرة تقع في إطار الزكجية الشرعية - 
تشابو االستنساخ البشرم في صكرتو األكلى بالتمقيح االصطناعي الخارجي في  -  

. إطار الزكجية

                                                 
37
     -à15hhttp://www.cojss.com/article.php?a=66le20/04/2014 
38
.  عضك بالمجمس األكربي لإلفتاء كالبحكث، كمتخصص في الفقو اإلسالمي المقارفعبد الستار أبك غدة - 
39
 عضك مجمس كاألميف العاـ لممجمع العالمي لمتقريب بيف المذاىب اإلسالمٌية محمد عمي التسخيرل ىك  - 

. اإليرانية كعضك مجمع الفقو اإلسالمي بجدة الخبراء في الجميكرية اإلسالمٌية
40
ص , 04ج  ,5678رقـ , ما انزؿ ا داؤ اال انزؿ لو شفاء: باب, الطب: كتاب, صحيح البخارم, البخارم- 

1819. 
41
 .21ص, 07ج, 04مج , لكؿ داء دكاء كاستحباب التداكم: باب, السالـ: كتاب, صحيح مسمـ, مسمـ-  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://www.cojss.com/article.php?a=66le20/04/2014
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فبكاسطة االستنساخ , اجتناب األمراض الكراثية المتنقمة مف اآلباء إلى األبناء - 
. 42تصبح الذرية المستنسمة حاممة لممرض ك ليست مصابة بو

.  في الذرية المستنسخة43الحصكؿ عمى أفضؿ الصفات الكراثية  - 
حرص اإلسالـ عمى تشجيع طمب العمـ كحث العمماء عمى البحث كالنظر في خمؽ -  

يرفع ا الذيف آمنكا منكـ كالذيف أكتكا العمـ ﴿ :قاؿ ا تعالى, كاكتشاؼ سننو الككنية
لمعمماء درجات فكؽ :   قاؿ ابف عباس رضي ا عنيما[11: المجادلة]﴾درجات

 .المؤمنيف بسبعمائة درجة مابيف الدرجتيف مسيرة خمسمائة عاـ
الحاجة تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت اك "استدلكا بقاعدة ,   كمف القكاعد الشرعية

". خاصة
تنزؿ منزلة الضركرة التي  أف الحاجة إذا عمت أكثر الناس فإنيا :ةكالمراد بالقاعد   

 ك لما كاف عدـ اإلنجاب يمحؽ بمف ابتمي بو الضرر تككف ألحد األفراد أك عمكميـ،
فيككف العالج بيذه الكسيمة , كاأللـ كيكقعو في الحرج كالمشقة كىما منتفياف في الشرع

 . 44مأذكننا فيو
 التوقف عن الفتوى : القول الثالث

عميد كمية الشريعة كعضك مجمع البحكث اإلسالمية  محمد رأفت عثماف    يرل 
انتظارنا لنتائج , التكقؼ دكف القكؿ بالتحريـ أك باإلباحةبكجكب , بجامعة األزىر

 فإذا كانت النتائج طفال مشكىا غير سكم ,في مجاؿ االستنساخ األبحاث كالتجارب،
ٍكـ ىك التحريـ ,التككيف الجسمي كالنفسي كاالجتماعي في أم مف جكانب  فيككف الحي

ٍكـ   فيصبح,إذا كاف الطفؿ المكلكد بيذه الطريقة طبيعيًّا ال تشكبو شائبة القاطع، أما الحي
، حيث يبدك ساعتيا أف الزكج  المتخصصيفالعمماءبيف في ىذه الحالة محؿ مناقشة 

                                                 
42
لمثقافة كالفنكف  الكطني المجمس,اليندسة الكراثية كاألخالؽ، سمسمة عالـ المعرفة ,البقصمى ناىد حسف-  

 .218ص, ـ 1993, الككيت,كاآلداب

43
  .208ص,  المرجع نفسو- 

44
المممكة العربية , كنكز اشبيميا لمنشر كالتكزيع, أحكاـ اليندسة الكراثية, سعد بف عبد العزيز بف عبد ا الشكيرخ-  

 .417:ص , 2007, دط, السعكدية
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 صاحب حؽ في المجكء إلى ,بالطريؽ الطبيعي الجنسي الذم ال يستطيع اإلنجاب
. .45الطريقة االستنساخ البشرم كفؽ ىذه

:   كيضيؼ قائال
إف الزكج الذم اليستطيع اإلنجاب بالطريؽ الطبيعي ىؿ لو الحؽ في اإلنجاب   

بأخذ نكاة مف إحدل خالياه لتكضع في بييضة زكجتو بدال مف النكاة التي , الالجنسي
بؿ , لكف ال افتي بو, مف ىذه البييضة يبدك أف ىذا الزكج لو الحؽ في ىذه الطريقة

أتكقؼ كما قمت فيذا الرأم اعرضو لممناقشة مف العمماء المتخصصيف في عمـك 
كقد تعمدت , كالفقو اإلسالمي, كالقانكف, كعمـ النفس, كاالجتماع, كالبيكلكجيا, الطب

ذكر الفقو اإلسالمي في أخر العمـك التي ذكرتيا ألبيف أف الفقياء عمييـ أف يعرفكا أكال 
كال يجكز , ما يقكلو العمماء الكاشفكف إليجابيات أك سمبيات ىذا التطكر العممي المذىؿ

أف يتسرع الفقيو في إظيار ما يراه بحسب اجتياده مف أحكاـ شرعية إال بعد تصكر 
.  46كفيـ كاضح جمي ال لبس فيو لحقيقة القضية

:  المناقشة والترجيح
عمى تعطيؿ  منيا حاالت االستنساخ ال تشكؿ ظاىرة اجتماعية كاسعة حتى يخشى -

 .الخ.. . كتيديـ األسر كالمجتمعات االستغناء عف الزكاج كطريقة اإلنجاب بالزكاج
ال مانع مف كجكد أفراد ال يعمـ نسبيـ، أك ينتسبكف إلى األـ فقط، ككلد الشبية، - 

نما قد يمـز مجيكلية النسب  .كعميو ال يمـز مف االستنساخ اختالط األنساب، كا 
فضالن عف ذلؾ  ىناؾ حاالت عرفيا المجتمع البشرم منذ القدـ استعصي فييا - 

تحديد نكع القرابة، كحالة الخنثى المشػكؿ ىؿ ىك أخ أك أخت ؟ كىؿ ىك ابف أك بنت؟  
   كقد استطاع الفقياء استنباط حمكالن لكثير مف ىذه المشكالت، كالشريعة ال تضيؽ 

.  47عف إيجاد األحكاـ لممستجدات مف خالؿ مصادر االجتياد المتعددة

                                                 
45
  -http://www.onislam.net/arabic/madarik/science-environment/ le13/4/2014, à 16h. 
46
,  القانكف كتطكر عمـك البيكلكجياابحاث  مؤتمر,االستنساخ في ضكء القكاعد الشرعية , محمد رأفت عثماف-  

 .16ص,ـ2001 ابريؿ 11-10,مصر أسيكط, المجمس األعمى لمثقافة

/ 6/7الدكرة العاشرة , المجمس األكربي لإلفتاء ك البحكث, االستنساخ بيف الزكجيف, عبد الستار ابك غدة- 47
 . 22ص,2003
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 مكجكد بنفس النسبة في التمقيح الصناعي،  مف االستنساخ إساءة االستفادةاحتماؿ- 
 .كقد أجازتو المجامع

تغيير الخمقة الممنكع ىك عمميات عمى أسس شيطانية خرافية، فييا إىدار الثركة، - 
الختاف، ككسـ : كاستجابة لغير شرع ا، كليس كؿ تغيير لمخمقة ممنكعان، مثالو

 الخ ...الحيكانات لتمييزىا كعمميات التجميؿ الضركرية 
.  كالظاىر ػ كا أعمـ ػ  أف الراجح القكؿ الثالث القائؿ  بالتكقؼ عف الفتكل

حكم الصورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة : الفرع الثاني
   الشؾ أف الصكرة الثانية كالثالثة كالرابعة كالخامسة كالسادسة محرمة لذاتيا كذلؾ 

:  لالعتبارات التالية
ألنو في معنى , 48   لحمؿ المرأة مف غير زكجيا كىك ما اتفؽ عمي تحريمو أىؿ العمـ

ف كاف ليس زفاالزف  ناإلى ما يؤدم إليو الز ا لعدـ تكافر أركانو، كلكنو يؤدمسي حا، كا 
ٍكـ مف اختالط األنساب، كمف ثـ ينطبؽ عميو نفس  .الحي

أكليا قاعدة القياس عمى حرمة االستمتاع  كفقيية فقنا لعدة قكاعد أصكلية   كأيضا ك
فإذا كاف  (السحاؽ بيف اإلناث كالمكاط بيف الذككر)الكاحد  الجنسي بيف أفراد النكع

ا؛ فاإلنجاب أكلى بالحرمة االستمتاع الجنسي . بيف أفراد النكع الكاحد حرامن
. لمذرائع؛ ألنيا لك شاعت بيف النساء؛ ألدت إلى انتشار الرذيمة  ككذلؾ سدًّا  
49لمضرر النفسي كاالجتماعي الذم سيقع عمى المكلكدة  ككذلؾ منعنا  

. 
 

  في حالة وجود إنسان مستنسخ الشرعي لمنسبالحكم: المطمب الثالث
 

كفي الشريعة اإلسالمية  , االجتماعي سس تثبيت النظاـأىـ أ النسب مف    يعتبر
النسب مف المقاصد الضركرية الخمس كمنو تتفرع باقي العالقات مف بنكة كأخكة 

مف نفقة كميراث كحضانة ككالية , كبثبكتو تتحدد باقي الحقكؽ الشرعية, كمصاىرة 
.  شرعية

                                                 
 .411-410:ص, المرجع السابؽ,أحكاـ اليندسة الكراثية, سعد بف عبد العزيز بف عبد ا الشكيرخ -  48

49
 .15-14ص,المرجع السابؽ, االستنساخ في ضكء القكاعد الشرعية, محمد رأفت عثماف - 
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عالقةي الدـ، أك رباط الساللة أك النكع الذم يربطي اإلنسافى ":   كعرؼ النسب بأنو
." حكاشيو كبأصكًلو كفركعو

50
 

جانبو كبير مف الخطكرًة، تكالَّنىا ا  إنو رابطة سامية، كصمة عظيمة عمى: "كقيؿ
عنايًتو، كأحاطيا بسياجو منيع يحمييا مف الفساًد  بشريعًتو، كأعطاىا المزيد مف
."عمى أسسو سميمة كاالضطراب، فأرسى قكاعدىىا

51 
: حالة كجكد إنساف مستنسخك ليذا طرح عمى العمماء مجمكعة مف اإلشكاالت تتعمؽ ب

ىؿ تككف األنثى المستنسخة أختا أك بنتا لممأخكذة منيا البييضة؟    -
ما عالقة النسخة بالزكج ىؿ ىي ربيبة أك أخت لػو، أك أخت لزكجتو - 

 .مع اف زكجتو ىي التي كلدتيا في حاؿ قياـ عالقة الزكجية 

 كقد – مع زكجيا الحالي –ىؿ يككف الذكر المستنسخ ابنا لمزكجة أك زكجا ليا    -  
: حممتو في بطنيا ككلدتو، أك ىك أخ لزكجيا ؟ سيتـ مناقشة ىذه اإلشكاالت

. الزكجية في إطار: أكال
. خارج إطار الزكجية: ثانيا

نسب الطفل المستنسخ في إطار الزوجية : الفرع األول
إثبات نسب الطفل المستنسخ من جية األب - أوال

:    اختمؼ الفقياء المعاصريف في إثبات نسب الطفؿ المستنسخ إلى أربعة أقكاؿ
: القول األول

إلى إثبات نسب المكلكد 53 كعثماف رأفت52يذىب كؿ مف محمد عمي التسخيرم
. المستنسخ الذكر لمزكج أما األنثى فال يثبت ليا النسب مف الزكج

كالدليؿ الذم دعمكا بو ىذا المكقؼ يتمخص في أنيـ احمكا نكاة الخمية الجسدية مكاف 
.   كيحمؿ المخزكف الكراثي لمزكج المانح كمكلكد عمى فراشو54الحيكاف المنكم

                                                 
 .17، صالمرجع نفسو-  50
 .18 ، صالمرجع نفسو- 51
, (الجزء الثالث, العدد العاشر, الدكرة العاشرة)المناقشة , "مجمة مجمع الفقو اإلسالمي: "محمد عمي التسخير-  52

 .352ص

53  -le10/04/2014, à 22hعثماف رأفت فتاكل فقيية حكؿ المستجدات العممية http://islamonline.net/ 

 .170المرجع السابؽ ص, دراسة طبية فقيية قانكنية االستنساخ البشرم,بف عيسى رشيدة-  54
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القول الثاني  
إلى إثبات نسب المكلكد الذكر لكالد الزكج كنسب المكلكد     يذىب محمد تكفيؽ عمكاف
. 55المستنسخ األنثى لكالد الزكجة

 كركمكزـك مف كالد الزكج كتخمقت مف 23ككف أف نكاه الخمية الجسدية المزركعة تحمؿ
. الحيكاف المنكم لكلد الزكج الذم كاف سببا في تمقيح كالدة الزكج التي حممت منو

: القول الثالث
   يذىب إلى القكؿ بنفي حؽ المكلكد الذكر أك األنثى في النسب مف جية األب كىذا 

القكؿ قاؿ بو كؿ مف يكسؼ القرضاكم كحسف عمي الشاذلي كالكثير مف الفقياء 
المعاصريف كذىبكا إلى ىذا القكؿ بناءا عمى أف الذرية تككف مف صمب الزكج ال مف 

  . كما يحدث في االستنساخ الجسدم56نكاة خميتو الجسدية
 
 
 
 

:  القول الرابع
إف كانت الخمية مف الزكج، ثـ نقمت إلى بكيضة :"إلى القكؿ الغره داغي   يذىب

يثبت نسبو مف  (الكلد المستنسخ)زكجتو التي انتزعت نكاتيا، فإف الكلد الناتج مف ذلؾ 
 .57"كاإلقراركيعتبر كالده دكف الحاجة إلى اإللحاؽ  (صاحب الخمية)الزكج 

كذلؾ ألف الشارع يستشرؼ دائمان نحك الحفاظ عمى النسب كيتشكؼ إلى اثباتو    
 .بأدنى عالقة، كلذلؾ يثبت النسب في حاالت العقد الفاسد، كالكطء بشبية كنحك ذلؾ

المناقشة والترجيح  

                                                 
 . 104ص , 1997, 1ط, دمشؽ, دار الفكر,  كاألخالؽ كالديفجدؿ العمـاالستنساخ , محمد تكفيؽ عمكاف-  55

 .172ص, المرجع السابؽ, دراسة طبية فقيية قانكنية  االستنساخ البشرم,بف عيسى رشيدة-  56

57
دار البشائر اإلسالمية لمطباعة , فقو القضايا الطبية المعاصرة,محي الديف الغره داغي كعمي يكسؼ المحمدم-  

 . 391:ص, ,2006, 2ط,بيركت لبناف,كالنشر
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يجد أف الفقياء لـ يصرحكا بالدليؿ ,    إف المتتبع ألقكاؿ التي كردت في المسألة
كىك األمر الذم يدؿ عمى أف المكضكع لـ يفصؿ فيو . الشرعي الذم اعتمدكا عميو

.  كمازاؿ مطركحا لمنقاش ك البحث بينيـ, بعد
عميا , أحب أف أشير إلييا, تتعمؽ بطرؽ إثبات النسب, لكف ىناؾ بعض النقاط اليامة

: تميد الطريؽ لمحؿ الشرعي
   :الفراش - أ
 الكلد لمفراش كلمعاىر  : قاؿ رسكؿ الٌمو صمى الٌمو عميو كآلو كسمـ )   : عف أبي ىريرة قاؿ 

  .58  ( الحجر
كماداـ فراش الزكجية قائـ، ما كلدتو المرأة المتزكجة ىك كلد لزكجيا صاحب الفراش، 

. ما لـ ينؼ نسبو منو
 : القيافة- ب

قاؼ أثرىه إذا تبعىوي، كاقتاؼ أثرىه؛ : مف يعرؼي اآلثار، كقيؿ: كىي مف القافة، كالقائؼي 
.تبعىو: أم

59
 

 لكجكًد الشبو بينو كبينيـ، كالقيافة عند ,بأصكًلو كالقيافة عند الفقياًء ىي إلحاؽ الكلد
 .النَّنسب عند االشتباه الفقياء مخصكصة بمعرفةً 

شركعه في ـكالشافعية كالحنابمة أفَّن العمؿى بالقيافًة  قد ذىب جميكري الفقياًء مف المالكيةك
لى ىذا ذىب بعضي العمماًء  ءثبكًت النَّنسب، بنا عمى العالماًت التي يعرفييا القائؼ، كا 

.كغيرىـ- رضي ا عنيـ - كأبي مكسى األشعرم  كابف عباس
60

  

فإف القيافة , كالمكلكد المستنسخ أكثر مف الشبو, (صاحب النكاة)كككف أف بيف الزكج 
. دليؿ عند التنازع كفقداف البينة

:  االستمحاؽ - ج

                                                 
58
باب الكلد - الرضاع ، كمسمـ في كتاب(6818)باب لمعاىر الحجر - أخرجو البخارم في كتاب الحدكد-  

 .، مف حديث أبي ىريرة(1458)لمفراش كتكقي الشبيات 
59
 .520 ص, ـ2011, دط, مصر,المعجـ الكجيز،مكتبة الشركؽ الدكلية,مجمع المغة العربية-  

60
 .767 ص,دت،5 ج,بيركت,دار الكتب العمميةالمغني،,ابف قدامة-  
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   إف الشرع يتشكؼ إلثبات النسب ك عند  فقداف الفراش لممكلكد المستنسخ فإف لمزكج 
. حفاظا لحؽ الطفؿ المستنسخ, أف يستمحقو (صاحب النكاة)

ذىب إسحاؽ بف راىكيو إلى أف المكلكد مف الزنا إذا لـ يكف مكلكدان عمى فراش يدعيو 
عمى " الكلد لمفراش"صاحبو، كادعاه الزاني ألحؽ بو، كأكؿ قكلو صمى ا عميو كسمـ 

كىذا مذىب الحسف البصرم كعركة . أنو حكـ بذلؾ عند تنازع الزاني كصاحب الفراش
أكالد الجاىمية بمف  (ينسب)بف الزبير كسميماف بف يسار كاحتجكا بأف عمر كاف ييميط 

قاؿ ابف القيـ كىذا المذىب كما تراه قكة ككضكحان، فما المانع مف . ادعاىـ في اإلسالـ
 .ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمطفؿ المستنسخ. 61لحكقو باألب إذا لـ يدعو غيره

إثبات النسب من الزوجة صاحبة البييضة - ثانيا
سكاء مف زكاج صحيح أك فاسد أك ,  إف ثبكت النسب مف األـ يككف بمجرد الكالدة

. 62أم سفاح, أك زنا, ككطء المطمقة ثالثا في العدة, كطء يشبيو
حيث نسب األكالد , [2:المجادلة]﴾   كلدنيـالالئيإف أمياتيـ إال ﴿:قاؿ تعالى

كىذا الثبكت مف الحقائؽ الطبيعية، ألف االنفصاؿ عف جسـ المرأة , إلى الكالدات ليـ
كحيث أف الكالدة محققة مف جية األـ لممكلكد , تتحقؽ بو الجزئية التي ىي مناط البنكة

 يضيؼ عبد الستار عبد الحقيقة الشرعية المقررةك. المستنسخ فنسبو إلى األـ ثابت
 أف, في خضـ حديثو عف إثبات النسب مف الزكجة صاحبة البيضة الكريـ أبك غدة

الكالدة مف المرأة تثبت بيا بنكة المكلكد ليا حتى لك لـ تكف ىناؾ زكجية، فكيؼ 
  كالزكجية قائمة؟

, األـ الحقيقية ىي التي كلدت كتغذل منيا الجنيف كحممتو، فيذه ىي األـ الحقيقية   ك
 .[233: البقرة]﴾كالكالدات يرضعف أكالدىف﴿ :قاؿ  تعالى

: نسب الطفل المستنسخ خارج إطار الزوجية: الفرع الثاني
    المسألة في عمكميا ليا شبو بمسألة كلد الزنا إلى اعتبار ىذهالغره داغي    يذىب 

سىاء ﴿  :إذا كانت الخمية مف رجؿ أجنبي، قاؿ تعالى نىى ًإنَّنوي كىافى فىاًحشىةن كى بيكٍا الزِّل كىالى تىٍقرى
                                                 

-
 . 6/266 المغني البف قدامة 165، اختيارات ابف تيمية لمبعمى 5/425 زاد المعاد61
, بحث مقدـ لمدكرة العاشرة لممجمع الفقيي اإلسالمي, أحكاـ األكالد الناتجيف عف الزنا, كىبة مصطفى الزحيمي-  62

. 2010 ديسمبر 29-25المنعقدة في مكة المكرمة 
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 يعامؿ فيك, ك ككف اف الطفؿ الناتج عف ىذه الجريمة ضحية،  [32:اإلسراء] ﴾ سىًبيالن 
 في اإلسالـ معاممة كريمة، 

 بو بالنسبة لألم الحاضنة الحاملإثبات النسب : أوال
يرث منيا، كمف أقاربيا حسب ؼت نسبو مف أمو، كثب   يجمع فقياء المذاىب األربعة ب
. 63 يرثكف منوكأكالدىا لألـ، كما أف األـ اإلخكةقكاعد اإلرث كتطبؽ عميو أحكاـ 

 مَّنا ىيفَّن ﴿: التي كلدتو لقكلو تعالى نسب الطفؿ المستنسخ يثبت مف األـ الحاضنةك
لىٍدنىييـٍ  ػًئى كى ـٍ ًإالَّن  لَٰ ـٍ ًإٍف أيمَّنيىػَٰتييي فقد دٌؿ مف خالؿ أسمكب الحصر   [2:المجادلة] ﴾ أيمَّنيىػًَٰتًي
إف األـ ): ف األمكمة تثبت بيذه الكالدة، يقكؿ الرازمإك بأف األـ ىي التي كلدت طفميا،

ما صارت أمان إاٌل بخمؽ ا الكلد في رحميا، كلك خمقو في جكؼ غيرىا كانت األـ 
ضافة إلى ذلؾ فإف األحكاـ الشرعية مرتبطة دائمان باألسباب الظاىرة 64.(غيرىا  كا 

، كالضبط ال يتحقؽ إاٌل لألـ التي كلدت كبالتالي فيك يرث منيا كمف أقاربيا، المنضبة
 .اإلرثكما أنيا كأقاربيا يرثكف منيا عمى ضكء قكاعد 

 صاحب الخمية لبالنسبةإثبات النسب  :ثانيا
فإنو يطبؽ عميو غير الزكج  صاحب الخمية  مف جيةأما نسب الطفؿ المستنسخ  

:  أحكاـ كلد الزنا
ال صاحب الخمية  فإف, ج ليا زكنكاة الخمية المزركعة في بييضة امرأة ت إذا كاف-1  

 ليا زكجيا بعقد صحيح فقد أجمعت بامرأةأنو إذا كاف الزنا  قياسا عمى يمحقو نسب،
نما الكلد لمفراش إاٌل إذا نفاه الزكج عف طريؽ  األمة عمى أف الزاني ال يمحقو نسب، كا 

   .  المعاف
 عمي محي الديف الغره أما إذا كاف الزنا بامرأة ليس ليا زكج بعقد صحيح فإف- 2 

األقكاؿ بأف الكلد المستنسخ ػ إذا لـ تكف المرأة ك عمي يكسؼ المحمدم يرجحاف , داغي
 كاعتباره أبا يترتب عميو جميع ,الحامؿ بو زكجة ألحد ػ يثبت نسبو مف صاحب الخمية

 كالبنكة ، ألف نسبتيا إليو ثابتة بشكؿ قطعي، كبالتالي فاألمر فيو لألبكةاألحكاـ الثابتة 
                                                 

, المرجع السابؽ, فقو القضايا الطبية المعاصرة,  كعمي يكسؼ المحمدم الغره داغيعمي محي الديف -63
 .391-390:ص

64  -http://islamport.com/w/tfs/Web/32/5829.hle13/04/2014 , à 20h 
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 حيث لـ يكف صاحب النطفة معمكمان كمدلكالن عميو ,أقكل مف االستمحاؽ في الزنا
 65.بالدليؿ اليقيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65
 - 392:  صانًزجغ انسابك, فمه انمعاٌا انطبٍت انًؼاصزة , عمي يكسؼ المحمدم, عمي محي الديف الغره داغي-  

399 .
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 (األستتئام)الجنيني   البشري االستنساخ: الثاني المبحث
 

ككنو ينتج عف ىذه التقنية  ,ـئااالستتمصطمح الجنيني  البشرم االستنساخ يطمؽ عمى 
سنقتصر ىنا عمى , كبما أنو قد سبؽ التعرض لتعريؼ االستنساخ. تكائـ مف الجنسيف
 . لوالحكـ الشرعيك, مفيـك االستتئاـ

 
 اإلستتئاممفيوم : المطمب األول

تعريف اإلستتئام : الفرع األول
التعريف المغوي : أوال  
قد أتأمت : كاحد، يقاؿ بطف اثنيف أك أكثر مف كالدة التكأـ، الذم ىك طمب  ـاإلستتئا 

, المرأة إذا كلدت اثنيف مف بطف كاحد أم حمؿ كاحد، كالكلداف تكأماف، كالجمع تكائـ
  ف الكئاــإلى أٌف تكأـ  أىؿ المغة كذىب بعض

66 .
انتعزيف االصطالحي : ثبَيب

 يطمؽ عمى ما تكٌصؿ إليو العمـ الحديث مف الحصكؿ ,صطمح عمميكـاالستتئاـ    
. مف خالؿ تشطير ىذه البكيضة. عمى تكأميف أك أكثر مف بكيضة ممٌقحة داخؿ الرحـ

كقد رأل بعض الباحثيف أف ىذا النكع مف التقنية ال يعتبر استنساخا ككف عممية 
 المتخصصيف مف عمماء البيكلكجيا يصنفكنو أفإال . اإلخصاب تتـ بطريقة طبيعية

 لألصؿ إيجاد نسخ مطابقة لالستنساخالف المعنى العاـ , االستنساخ أنكاعكنكع مف 
   .محقؽ في ىذا النكع, في الصفات الكراثية

 انتىصيف انعهًي نإلستتئبو: انفزع انثبَي
األكؿ أك الثاني  كعند االنقساـ , أك غيرهيضة بماء الزكجم بتمقيح الب   كيتـ اإلستتئاـ

إلى شطريف متماثميف يتكلد عف كؿ  الخاليا تشطر ىذه, كقبؿ مرحمة التمايز, لمقيحة
كما - بحسب الحاجة  أك أكثر- منيما خاليا يمكنيا االنقساـ لتككف جنينيف متماثميف

  ثـ تكدع في رحـ,ألف المادة الكراثية مصدرىا كاحد, ىك الحاؿ في التكائـ الحقيقية
 .الزكجة

                                                 
66
 -  , le10/4/2014, à 20h.http://ar.wikifeqh.ir / 

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/
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   كبناءا عمى ما تقدـ االستنساخ بفصؿ الخاليا ىك تشطير لقيحو في مرحمة تسبؽ 
. 67يتكلد عنيا تكأماف متماثالف, تمايز األنسجة كاألعضاء

 العالميف عمى يد ـ 1993   أكؿ محاكؿ لالستنساخ البشرم بيذه الطريقة تمت سنة 
 تمكنا مف استنساخ أجنة بشرية مف  حيث68ليهجيري و ستيممانروبرت األمريكييف 

  ,ا أربع خالمإلىممقحة اؿ البكيضة اـ انقسبعد حيث, بكيضة مخصبة طبيعيا
نفصؿ عف حتى تالمحيط بيذه الخاليا   الغشاءبإذابة قامامكاد كيميائية كباستعماؿ 

أخذا كؿ خمية مف ىذه الخاليا كقاما باستنساخ كؿ كاحدة عمى ثـ , بعضيا البعض
ىا اكاستنسخ  خمية ثـ فصال ىذه الخاليا16 خاليا مرة أخرل أم الناتج 4لتنتج  ,حدل
ال  صالح جدار الخاليا المنفصمة كتغطيتيا حتىثـ قاما بإ .خمية جديدة  64 إلى

 .تتأثر

بعد ,  خمية32 كفي مرحمة تالية قاما بتنمية خمية كاحدة لتصؿ في انقساميا إلى 
العتبارات ,لكنيما تكقفا عند ىذه المرحمة المتقدمة مف البحث, تجميد الخاليا الباقية

 .أخالقية كقانكنية
 (اإلستتئام)تقنية التشطير الجنيني لألجنة يمثل  (1-2):شكل رقم

 ( كركمكزكـ46 )                       استفراد خمية كاحدة 
 
 
 

 

                                                 
 .17ص, بيركت, 2004, 1ط, دار كحي القمـ, االستنساخ بدعة العصر, نكر الديف مختار الخادمي- 67

مف جامعة جكرج كاشنطف بالكاليات المتحدة , ىما طبيباف مختصاف يعمالف في مجاؿ أطفاؿ األنابيب-  68
 .األمريكية

 نمٍحت 
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 المصدر 
الدكرة العادية الحادية ", كالضكابط األخالقية كالفقيية بيف الثكرة العممية  االستنساخ البشرم" ,محمد اليكارم - 1

ىػ 1424 جمادل األكلى 7-1  ,  ستككيكلـ السكيد,المركز اإلسالمي,  لممجمس األكركبي لإلفتاء كالبحكث,عشرة
 .  ـ2003تمكز / يكليك7 – 1المكافؽ 

 
  الحكم الشرعي لإلستتئام: المطمب الثاني

كقد يككف خارج إطار , في إطار الزكجية الجنيني   قد يككف االستنساخ الجنسي
. الزكجية

خارج إطار الزوجية  اإلستتئام: الفرع األول
 اتفؽ أىؿ العمـ عمى تحريـ استنساخ الخمية التي تككنت مف ماء غير الزكجيف سكاء 

أك كانت البكيضة أك الحيكاف المنكم مف امرأة أجنبية أك رجؿ , بدخكؿ طرؼ أجنبي
. أجنبي

تحريـ كؿ الحاالت التي يقحـ فييا طرؼ :"  بناءا عمى قرار مجمع الفقو اإلسالمي
أـ خمية جسدية , أـ حيكاف منكم, أـ بيضة, ثالث عمى العالقة الزكجية سكاء كاف رحما

 69"لالستنساخ
تحريـ كؿ الحاالت التي يقحـ :"   كتكصية الندكة الفقيية الطبية التاسعة التي جاء فييا

 70..."فييا طرؼ ثالث عمى العالقة الزكجية
اإلستتئام في إطار الزوجية : الفرع الثاني

  :قكليف العمماء المعاصركف في حكـ ىذه الصكرة عمى   أختمؼ
 قرر ك, كىك قكؿ بعض المشاركيف في الندكة الفقيية التاسعة, التحريـ: القول األول

تحريـ االستنساخ " كقد جاء في قرار المجمع الفقيي  . 71مجمع الفقو اإلسالمي بجدة
أك بأم , االستنساخ الجنيني كاالستنساخ الخمكم  الجسدم البشرم بطريقتيو المذككرتيف

 . " طريقة أخرل تؤدم إلى التكاثر البشرم

                                                 
69
مجمة مجمع الفقو ,  بشأف االستنساخ البشرم 10د/100/2ىػ قرار رقـ 1418الدكرة العاشرة صفر عاـ -  

 .422الجزء الثالث ص, العدد العاشر, االسالمي

 .2/512,ىػ 1418ندكة رؤية إسالمية لبعض المشكالت الطبية المعاصرة صفر عاـ -  70

 .421ص, الجزء الثالث, العدد العاشر, مجمة مجمع الفقو اإلسالمي-  71
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رؤية إسالمية  ) جاء في البياف الختامي لندكة حيث ,بشركطجكاز اؿ: القول الثاني
الصادر عف المنظمة اإلسالمية لمعمـك الطبية  (المعاصرة  لبعض المشكالت الطبية

  االستنساخـ في شأف1997يكنيك – ىػ 1418– البيضاء في صفر  المنعقدة في الدار
الندكة أف الطريقة مف حيث مبدأ التمقيح سميمة ، لكف تقكيميا  ترل"  البشرم مالجنيف

 النفع كالضرر ال يزاؿ في حكزة المستقبؿ، كمف منافعيا القريبة المناؿ إمكاف مف ناحية

سمح  تطبيؽ الكسائؿ التشخيصية عمى أحد الجنينيف أك خاليا منو، فإف بانت سالمتو
كؿ  بأف يكدع في الرحـ، ككذلؾ التغمب عمى بعض مشاكؿ العقـ كينطبؽ عمييا

  قرار المجنة الطبية الفقيية باألردفكجاء أيضا في". الضكابط المتعمقة بطفؿ األنابيب

فصؿ "  البشرم  م الجنيفاالستنساخ  بخصكص جاء في ممخص الحكـ الشرعيحيث.
بقصد  مف البيضة الممقحة بعد االنقساـ األكؿ أك الثاني أك الثالث أك بعد ذلؾ الخاليا

ذاتيا التي  استعماليا إلحداث الحمؿ في فترة الزكجية جائز شرعان، كتحكمو القكاعد
كقد كافؽ الفقياء الحضكر  طفؿ األنابيب, تحكـ مكضكع التمقيح االصطناعي الخارجي

عبد الناصر  كقد تحفظ عمى ىذا الرأم كؿ مف راجح الكردم ك .باإلجماع عمى ذلؾ
في حالة امرأة لدييا  أبك البصؿ، الذم كاف رأيو أف االستنساخ الجنيني غير جائز إال

  " .الغاية فقط مشكمة في ثبات الحمؿ، فيجيز االستنساخ كالتجميد ليذه
: كىذه الشركط ىي

. أف تنقؿ الخمية المفصكلة إلى رحـ الزكجة صاحبة البكيضة- 1
. أف يتـ الفصؿ أثناء قياـ الحياة الزكجية- 2
. أف تحاط العممية بالضمانات الكافية التي تمنع اختالط الخاليا- 3
أف تجرم العممية في حالة الضركرة لمعالجة المصابيف بالعقـ في حالة عدـ - 4

. بالطريؽ الطبيعي اإلنجاب
 .أف يككف الفصؿ بمكافقة الزكجيف- 5

: األدلة
أدلة القائمين بالجواز 

  العمميةككف,  الخارجيالصناعيأما القائميف بالجكاز فرأكا أنيا تأخذ حكـ التمقيح    
ك ككنيا تتـ عف طريؽ , ثالث في العممية  لطرؼك بدكف تدخؿ  في إطار الزكجية تتـ
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باإلضافة إلى أنيا تقدـ حال لبعض المشكالت . اإلخصاب الجنسي الطبيعي المألكؼ
  :الطبية

 لدل األزكاج المصابيف بالعقـ نتيجة الفقر المبيضي لدل  في اإلنجابكالمساعدة - 
  .أك مكت الخاليا المنكية لدل الذككر, األنثى

 .72رفع نسبة النجاح في عمميات أطفاؿ األنابيب كالتي تككف نسبة نجاحيا متدنية- 

نتحاشى كالدة كبالتالي , ألمراض الكراثيةؿ  المبكرتشخيصاؿ في كما أنيا تفيد - 
 .مشكىيف أطفاؿ

كجكد نسخ مف الطفؿ المكلكد يساعد عمى تكفير مخزكف مف قطع الغيار البشرية - 
.  التي قد يحتاجيا لتعكيض أعضائو المريضة

   القائمين بالمنعأدلة
ف النطفة أصؿ اإلنساف، إ .[70:اإلسراء] ﴾ و لقد كرمنا بني ادم  ﴿:لقولو تعالى- 1

العبث بالنطفة كال مساسيا دكف حاجة  كاإلنساف مكـر كىك جنيف منذ تككنو فال يصح
.(30)العممية كارد احتماؿ إجياض النطفة أثناءكداعية لذلؾ 

 

" يتحمؿ الضرر الخاص أماـ الضرر العاـ"قاعدة  - 2
(29).

حيث أف المصمحة  
  تقارفمشكمة بعض األسر ال  الجزئية لحاالت محدكدة ممف ابتمكا بالعقـ كالتي تحؿ

 حيث أف احتماؿ االختالط ,االستنساخ الجنيني فتح أبكاب عف بالمفاسد المترتبة
 .ىذا الزماف الذم ضعفت فيو األمانة كالعبث بالخاليا كارد خاصة في

 .مإف المحاذير الكاردة في االستنساخ الخمكم أكثرىا مكجكد في االستنساخ الجنيف- 3
  

 : المناقشة
: مناقشة أدلة القائمين بالجواز

كبعد استقرار الحمؿ كاإلنجاب فإف ,   إف ىذه العممية تؤدم إلى كجكد لقائح زائدة
ألف القيحة فييا حياة منذ لحظة تمقيح البكيضة , كىذا أمر محـر, مصيرىا إما القتؿ
.  مفاسد كثيرةاتنجر عميو, أك تستعمؿ بطريقة غير مشركعة, 73بالحيكاف المنكم

                                                 
 .72:ص, المرجع السابؽ, االستنساخ البشرم, بف عيسى رشيدة-  72

 .401ص,المرجع السابؽ,أحكاـ اليندسة الكراثية, سعد بف عبد ا العزيز بف عبد ا الشكيرخ .  73

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-4757.htm#05
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-4757.htm#05
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-4757.htm#05
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-4757.htm#04
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-  إف النصكص الشرعية حثت عمى التداكم ك طمب العالج بالطرؽ المباحة لقكلو 
. 74"فتداككا ك ال تتداككا بحراـ-:"صمى ا عميو كسمـ

  إف فكائد ىذه التقنية تقتصر عمى عالج حاالت معدكدة كاألحكاـ ال تبنى عمى النادر 
نما تبنى عمى الغالب . 75كا 

ككف أف في , القياس عمى تشابو ىذه التقنية مع تقنية التمقيح االصطناعي ال يستقيـ
 بالفائض مف ظكلـ يحتؼ, ال يقـك المختص بفصؿ الخاليا عف بعضيا, ىذه األخيرة

. كلـ ينتج عنيا نسخ متشابية, المقائح مجمدا لحيف الحاجة
   أما فيما يخص التشخيص المبكر لألمراض الكراثية كاستبعاد الالقائح الناقمة 

فإف الخمية التي تجرم عمييا األبحاث ال تنقؿ إلى , لألمراض الكراثية أك المصابة بيا
ىذا كاألخطاء , 76بخالؼ الخمية التي تفصؿ في اإلنجاب, الرحـ بأم حاؿ مف األحكاؿ

. البشرية كاردة في ىذا المجاؿ بشكؿ متكرر
بعد زرعيا في ,    أما استخداـ الفائض مف الخاليا الممقحة كمخزكف لعالج المكلكد

يعد اعتداء كجريمة في حؽ ىذا , الرحـ كقتميا كاستئصاؿ العضك المطمكب منيا
. الجنيف كالتي تزداد حرمتو بعد نفخ الركح فيو

:  مناقشة القائمين بالتحريم
: استدؿ أصحاب ىذا المذىب باألدلة اآلتية

تكريـ ا  أن  كجو الداللة,[70:اإلسراء] ﴾ و لقد كرمنا بني ادم ﴿: قولو تعالى- 
لبني آدـ يتنافى كامتياف كرامة اإلنساف بالعدكاف عمى ذاتيتو كمميزاتو كالحط مف قيمتو 

. كىك أمر متفؽ عميو, كاستعمالو كمخزكف قطع غيار تستعمؿ عند الحاجة
ف , إف النطفة ىي أصؿ اإلنساف ال يجكز العبث بيا حتى في مراحميا األكلى-  كا 

إال أف الفقياء اتفقكا أف الحمؿ , ذىب البعض إلى أف الشارع لـ يجعؿ ليا أم اعتبار

                                                 
. 2930ىذا حديث حسف صحيح كىك في صحيح الجامع :  كقاؿ 1961 رقـ 4/383أخرجو الترمذم -  74
  .399:الجزء الثالث ص, العدد العاشر, مجمة مجمع الفقو اإلسالمي-  75

76
 .403ص, المرجع السابؽ, سعد بف عبد ا العزيز بف عبد ا الشكيرخ-  
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كىك األمر الذم يعطي لمقيحة اعتبار منذ , يثبت لو حؽ اإلرث كالكصية إف كلد حيا
. 77لحظة تمقيح البكيضة بالحيكاف المنكم

دلت القاعدة عمى أنو ال يجكز شرعا ألحد أف يمحؽ , 78"ال ضرر كال ضرار"   قاعدة 
كالضرر محقؽ في , أم أف الضرر ال يجكز إبتداءا كال إنتياءا, بآخر ضررا كال ضرار

, إما لخمؿ أثناء عممية تشطير البكيضة مما يؤدم لمكت الجنيف, ال محالة, ىذه الحالة
أك لما ستؤكؿ إليو البكيضات الممقحة الفائضة عف , أك إصابتو بتشكىات خمقية

.  الحاجة
, إف المحاذير الكاردة في االستنساخ الخمكم أكثرىا مكجكد في االستنساخ الجنيني   

. أمر متفؽ عميو أيضا
 

 

  :الترجيح

قكة ما أستدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ , مف خالؿ استعراض األقكاؿ السابقةيظير    
كالرغبة   األحكاؿ العاديةسكاء في, أم حرمة فصؿ الخاليا باالستنساخ كعالج لمعقـ

لما يكتنؼ ىذه الطريقة مف محظكرات كمخاطر في , في الحصكؿ عمى أجنة متشابية
 أنو مف الميـ مالحظة أف ىذه التقنية ال تزاؿ في  إال,الكقت الراىف ال يمكف إنكارىا

كككسيمة كقائية مف األمراض , كعالج, بداياتيا كاألبحاث جارية لتطكيرىا كتحسينيا
كترؾ الباب مفتكحا لالستفادة مف , مما يستكجب ترقب مستجدات ىذه التقنية, الكراثية

. كا أعمـ, ىذا النكع مف العالج في المستقبؿ
 
 
 

 االستنساخ البشري اإلنجابي في القانون الوضعي: المبحث الثالث
 

                                                 
 .405ص, المرجع السابؽ, سعد بف عبد ا العزيز بف عبد ا الشكيرخ-  77

 .165:ص, 2ط , 1989, دار القمـ دمشؽ , شرح القكاعد الفقيية ,أحمد الزرقا-  78
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عرفت الممارسة العممية كالتكنكلكجية في مياديف الطب كالبيكلكجيا كالصحة ثكرة  
العممية  كنتجت عف تمؾ الثكرة. عممية كتكنكلكجية منذ أكاسط القرف الماضي

تصدت ليا الييئات التشريعية غير مسبكقة كقانكنية كالتكنكلكجية مشاكؿ أخالقية 
سكاء في قرارات الييئات العالمية , القانكنية بالتنظيـ كفؽ المبادئ األخالقية كاإلنسانية

.  أك في القكانيف الداخمية لمدكؿ
كلتبياف ذلؾ سنخصص المطمب األكؿ لتكضيح مكاقؼ الييئات العالمية مف 

أما في المطمب الثاني فسنتطرؽ فيو لالستنساخ البشرم , االستنساخ البشرم اإلنجابي
. اإلنجابي في القكانيف الداخمية لبعض الدكؿ

 
 االستنساخ البشري اإلنجابي في التشريعات الدولية: المطمب األول

, كمنظمة الصحة العالمية, كمنظمة اليكنسكك,    اىتمت كؿ مف ىيئة األمـ المتحدة
بقضية االستنساخ البشرم اإلنجابي كأكلتو االىتماـ كالعناية , كالجمعية الطبية العالمية

. حيث أدرجتو ضمف جمساتيا كأصدرت ًبشأنو العديد مف التكصيات كالقرارات
 
: (UNESCO)منظمة اليونسكو - 1

 اعتمد, 1997في" دكلمي" أشير مف تاريخ اإلعالف عف كالدة النعجة 06   بعد 
 مف طرؼ المجنة اإلعالف العالمي بشأف المجيف البشرم كحقكؽ اإلنساف باإلجماع

خالؿ الدكرة التاسعة , الدكلية ألخالقيات الطب كالبيكلكجيا التابع لمنظمة اليكنسكك
 في 1997نكفمبر/ تشريف الثاني11بتاريخ  كالعشريف لممؤتمر العاـ لميكنسكك المنعقد

 . اإلعالف ىذاالعامة لألمـ المتحدة عمى كفي السنة التالية، صادقت الجمعية. باريس
ككنو ضد الكراـ ,    كيعد ىذا اإلعالف أكؿ آلية دكلية تديف االستنساخ البشرم

 دكلة عضك في المنظمة ك تضمف 186ك قد تـ التكقيع عميو مف طرؼ , اإلنسانية
.  تضمنت معايير ضبط كتنظيـ األبحاث العممية المتعمقة بالجينـك البشرم, 79 مادة23

                                                 
79
 - MELLE MEHTAL Amina, les Aspects juridiques du clonage humain ,mémoire 

pour l'optention de magistère en droit privé, facultée de droit ,université Aboubaker 

Belkaid Tlemcen, 2006-2007, p:82 .
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كصيانة , التركيز عمى حماية حقكؽ اإلنساف:    كمف جممة المبادئ التي تضمنيا
كاحتراـ التنكع الجيني , الكرامة اإلنسانية في ميداف األبحاث الطبية ك البيكلكجية

كبيذا الحدث تككف صفحة جديدة في . كالدفاع عف حقكؽ األجياؿ البشرية المقبمة
. 80سجؿ تاريخ حقكؽ اإلنساف قد فتحت

يمنع السماح :" منو عمى11  كبخصكص االستنساخ البشرم حيث نصت المادة 
, كاالستنساخ بغرض إنتاج نسخ بشرية, بممارسات عممية تنافي ك كرامة اإلنساف

, كالدكؿ كالمنظمات الدكلية  مدعكة إلى التعاكف لمكشؼ عف مثؿ ىذه الممارسات
أك الدكلي كفقا لممبادئ , كاتخاذ التدابير الالزمة بشأنيا عمى المستكل الكطني

 81... "المنصكص عمييا في ىذا اإلعالف
  لكف كمما يالحظ عف ىذا اإلعالف انو قصر مبادئو عمى الجينـك البشرم دكف 
التطرؽ لألجنة البشرية كاستعماليا في التجارب البيكلكجية كلـ يركز بشكؿ مباشر 

حيث , كما انو ال يحمؿ صفة اإللزاـ. كمقصكد عمى االستنساخ البشرم التكالدم
جاءت صيغة المنع مخففة فضفاضة تترؾ الباب مفتكحا أماـ أنكاع أخرل مف 

االستنساخ  مثؿ االستنساخ العالجي كاستنساخ األجنة البشرية كمكرد لقطع الغيار 
. 82البشرية

 
إعالٌ األيى انًتحذة بشأٌ استُسبخ انبشز - 2

، المؤرخ 59/280:اعتمد كنشر بمكجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  الذم 
.  2005مارس / آذار8في 
دكلة أخرل بينما امتنعت عف  34 دكلة كمعارضة 84كقد اعتمد اإلعالف بمكافقة   

عممت الجمعية كفقا  كقد.  دكلة عف الجمسة36 دكلة مع غياب 37التصكيت 

                                                 
 ,3 ج, 11 ع, الككيت ,الفكر عمـ مجمة, اإلنساف كحقكؽ الكراثية اليندسة في الثكرة,عبد الرزاؽ الداكدم- 80

  .ـ1997 ىػ1418
. 211:ص, المرجع السمبؽ, االستنساخ البشرم دراسة طبية فقيية قانكنية,بف عيسى رشيدة- 81

-
 .131-127:ص,  المرجع السابؽ,(اإلنسافالثكرة في اليندسة الكراثية ك حقكؽ ), عبد الرزاؽ الداكدم.82
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داخؿ األمـ المتحدة العتماد  لتكصيات المجنة القانكنية أك ما يعرؼ بالمجنة السادسة
. 83النص

   كالذم أكد عمى ضركرة الحفاظ عمى الكرامة البشرية كصكف الحريات األساسية 
لإلنساف في خضـ التطكر الذم تشيده العمـك البيكلكجية كالتي يجب أف يككف ىدفيا 

.  األساسي التخفيؼ مف معاناة اإلنساف كتحسيف حالتو الصحية
: حيث جاء فيو

دعكة الدكؿ األعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية الحياة البشرية  (أ) 
. بشكؿ مالئـ في تطبيقات عمـك الحياة

دعكة الدكؿ األعضاء إلى حظر جميع أشكاؿ استنساخ البشر بقدر ما تتنافى مع  (ب)
. الكرامة البشرية كحماية الحياة اإلنسانية

دعكة الدكؿ األعضاء كذلؾ إلى أف تتخذ التدابير الالزمة لحظر تطبيؽ تقنيات  (ج)
. اليندسة الكراثية التي قد تتنافى مع الكرامة البشرية

دعكة الدكؿ األعضاء أيضا إلى أف تقـك دكف إبطاء باعتماد كتطبيؽ تشريعات  (ىػ) 
.  84حيز النفاذ (د)إلى  (أ)كطنية تدخؿ بمكجبيا الفقرات 

 
: منظمة الصحة العالمية- 3

 ،1997 عاـ في البشرم االستنساخ مكضكع في مرة ألكؿ منظمة الصحة    نظرت
 مع يتناقض كأنو مقبكال ليس البشر مف أفراد الستنساخ التنسيؿ المجكء إلى كأكدت أف

. 85األخالقي كمع المبادئ كالركحية البدنية اإلنساف سالمة
 أمر األفراد استنساخ ألغراض التنسيؿ"أف  عمى التأكيد أعادت تمتيا التي السنة كفي 

  ."اإلنساف كسالمتو كرامة مع كيتعارض األخالقية الناحية مف مرفكض
 
االتفاقية األوربية حول حماية حقوق اإلنسان وكرامة الكائن البشري تجاه - 4

 :تطبيقات البيولوجيا والطب
                                                 

83
  - le15/04/2014. http://www.un.org/arabic/news/story.asp 
84
  -http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Human-Cloning.htm le12/04/2014 à 13..  
85
 -à 15h le 12/04/2014 http://www.who.int/ar/ 



 54 

أعدىا المجمس , االتفاقية مستكحاة مف المبادئ العامة لإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف
 01 كأصبحت سارية المفعكؿ في 1997 افريؿ 4األكربي ككافؽ عمى مشركعيا في 

.   كصادقت عمييا خمس دكؿ1999ديسمبر 
   كجاء في بندىا األكؿ أنيا تيدؼ لصيانة كرامة اإلنساف كاحتراـ حقكقو كحرياتو 

. األساسية تجاه تقنيات البيكلكجيا كالطب
تبعتيا بركتكككالت الحقة تتعمؽ بزراعة األعضاء كالبحكث العممية حكؿ األجنة 

البشرية اليندسة الكراثية ىذا األخير يقضي بمنع االستنساخ البشرم كتمت المكافقة 
. 1998 جانفي 12عميو في باريس بتاريخ 

ىدفيا  التي ,البشرية الجينات في التصرؼ أك التدخؿ عمميات جميع ممنكعة كتعتبر"
 قيد يزؿ عمى ال ميت أك آخر إلنساف األصؿ طبؽ جينية نسخة يٌككف بشرم كائف تكليد

. "الحياة
 .  86كيتميز ىذا البركتكككؿ بالصفة اإللزامية لألعضاء المكقعيف عميو

 
  التشريعات الداخمية االستنساخ البشري اإلنجابي في: المطمب الثاني

م ستنساخ البشراالإعالف األمـ المتحدة بشأف    لقد كاف لتكصيات الييئات الدكلية ك
كذلؾ سعيا منيا لمكاكبة , األثر العميؽ في حث الدكؿ عمى تحديث  قكانينيا الداخمية

.  الثكرة البيكلكجيا  كتدارؾ الفراغ القانكني الحاصؿ في ىذا المجاؿ
موقف القوانين الالتينية من االستنساخ البشري اإلنجابي : الفرع األول

  فرنســا:أوال
 ثكرة 1994  لقد كانت تشريعات أخالقيات العمـك اإلحيائية الفرنسية الصادرة في 

تشريعية في مجاؿ التقنيف لمممارسات البيكطبية بكجو عاـ ك ما تعمؽ منيا باألمشاج  
.  كالمقائح اآلدمية كاالستنساخ عمى كجو الخصكص

                                                 
مع بياف مكاقؼ  اإلسالمية الشريعة ضكء في  كالتجريـاإلباحةبيف  االستنساخ البشرم, محمد بف دغيميب العتيبي-   86

, الجنائية العدالة قسـ, اإلسالمي الجنائي التشريع /تخصص ,الجنائية العدالة في ماجستير مذكرة, الييئات الدكلية
 .117:ص,2005, األمنية لمعمـك العربية نايؼ جامعة
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كالتي كانت نتيجة المناقشات التي عرفتيا األكساط القانكنية الفرنسية منذ مطمع 
كالتي تمحكرت حكؿ ضركرة مكاكبة المشرع الفرنسي لمممارسات الطبية , الثمانينات

 .87الحديثة كالتي تطاؿ الجسـ البشرم في أدؽ مككناتو
 جكيمية 29 الصادر بتاريخ 653-94:  كبالفعؿ اصدر المشرع الفرنسي قانكني رقـ

كالتي تضمنت ,  1994 جكيمية 29 الصادر بتاريخ 654-94:  كالقانكف رقـ1994
كأماـ التطكر السريع كالمتنامي . الضكابط كالقيكد التي تحكـ أخالقيات العمـك اإلحيائية

 اقر ضركرة 1994في مجاؿ عمـك األحياء كبعد مراجعة البرلماف الفرنسي لقكانيف سنة 
إدخاؿ تعديالت عمى ىذه القكانيف لحضر تجارب االستنساخ البشرم كبالفعؿ تمت 

 أكت 6 الصادر بتاريخ 800-2004:مرجعة القكانيف السابقة حيث صدر القانكف رقـ
 أف كؿ تدخؿ اليدؼ منو الحصكؿ عمى مكلكد 2-214  الذم نص في المادة 2004

 سنة ك 30كراثيا مماثؿ لشخص أخر حي أك ميت يعد جريمة يعاقب مرتكبيا بالسجف 
 . 88 اكرك000 500 7غرامة تصؿ إلى 

تونس : ثانيا
   تعد تكنس مف الدكؿ العربية الرائدة التي قامت بمنع االستنساخ البشرم اإلنجابي 

 حيث  المتعٌمؽ بالطب اإلنجابي2001 أكت 7 المؤرخ في 93عدد بمكجب القانكف 
يمنع منعا باتا في إطار الطب اإلنجابي :"  مف الباب األكؿ عمى انو8ينص الفصؿ 

 طبقا لنص 8كما يعاقب كؿ مخالؼ لألحكاـ الفصؿ , "تقنيات االستنساخ المجكء إلى
يعاقب كؿ مخالؼ ألحكاـ الفصكؿ : " مف نفس القانكف ك الذم ينص عمى31الفصؿ 

 أالؼ دينار أك بإحدل 10بخمس سنكات سجف كبخطية قدرىا  ... 8, 7 ,5 , 4
 ". ىاتيف العقكبتيف

                                                 
المرجع , الحماية الجنائية لمجسـ البشرم في ظؿ االتجاىات الطبية الحديثة, ميند صالح احمد فتحي العزة-  87

 .301-300ص, السابؽ
88
                                                                                        -

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do     

                                                                                 Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 

août 2004  

Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à 

une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 

Euros d'amende. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E9FEC1535F966794AD45DE5084439F79.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000441469&idArticle=LEGIARTI000006697598&dateTexte=20140502&categorieLien=id#LEGIARTI000006697598
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E9FEC1535F966794AD45DE5084439F79.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000441469&idArticle=LEGIARTI000006697598&dateTexte=20140502&categorieLien=id#LEGIARTI000006697598
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E9FEC1535F966794AD45DE5084439F79.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000441469&idArticle=LEGIARTI000006697598&dateTexte=20140502&categorieLien=id#LEGIARTI000006697598
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E9FEC1535F966794AD45DE5084439F79.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000441469&idArticle=LEGIARTI000006697598&dateTexte=20140502&categorieLien=id#LEGIARTI000006697598
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كما فعؿ المشرع – يمنع منعا باتا نجده  ىذا القانكف   مف خالؿ استقراء بنكد
تككيف جنيف ألغراض صناعية أك تجارية أك   استعماؿ تقنيات االستنساخ -الفرنسي

لكف المالحظ أف المشرع التكنسي قد . كالتجربة الحصكؿ عمى أجنة بشرية قصد البحث
لقصر مدة , تساىؿ مع مرتكبي جريمة االستنساخ البشرم مقارنة بالمشرع الفرنسي

. ك إلمكانية االكتفاء بالعقكبة المالية فقط, السجف المقررة مف جية
المممكة العربية السعودية : ثالثا

كحدات اإلخصاب "    تنظيـ عمميات اإلنجاب الصناعي  في المممكة يخضع لقانكف
ىػ ك ىك أكؿ تنظيـ يخضع 21/11/1424 الصادر في 89"كاألجنة كعالج العقـ

تمتـز كحدات :" حيث جاء في المادة الثالثة النص عمى, ألحكاـ الشريعة اإلسالمية
 اإلخصاب كاألجنة كعالج العقـ في ممارسة نشاطيا بالفتاكل الشرعية التي تصدرىا

ال يجكز :"فقد نصت عمى أنو, أما المادة الثامنة منو, ."ةفي المممؾ ىيئة كبار العمماء
الجينات الكراثية، إال لمعالجة أمراض كراثية أك جينية ك التدخؿ في الخاليا الجنسية أ

لجنة  كيمكف تعديميا بعالج الجينات الكراثية، عمى أف تجيزىا يمكف أف تصيب الجنيف
كذلؾ لحصر عمميات ,  كىي إشارة ضمنية لمنع االستنساخ البشرم"قبؿ ذلؾ اإلشراؼ
 في إطار العالج فقط مف جية ثانية الجينات الكراثية في الخاليا الجنسية أكالتدخؿ 

. ةفي المممؾ ىيئة كبار العمماءاللتزاميا بالفتاكل التي تصدرىا 
 اإلمارات العربية المتحدة: رابعا

 بشأف 2008لسنة  ( 10 ) رقـ لدكلة اإلمارات العربية المتحدةقانكف اتحادم    
. المسؤكلية الطبية

يحظر إجراء عمميات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء -1 10: المادة
 .التطبيقات بقصد استنساخ كائف بشرمكاألبحاث كالتجارب 

الجزائـر : خامسا
بنص صريح سكاء بالحظر ,    التشريع الجزائرم لـ يتطرؽ لمسألة االستنساخ البشرم

  فقرة 02لكف باستقراء المرسـك المتعمؽ بأخالقيات مينة الطب في المادة, أك اإلباحة

                                                 
 .1424 / 11 / 21 بتاريخ 76/مرسـك ممكي رقـ ـ-  89
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 .90التي تمـز الطبيب بممارسة مينتو عمى أساس احتراـ حياة كشخصية اإلنساف , 01
ترمي األىداؼ :"  عمى أنو03أما قانكف حماية الصحة ك ترقيتيا فينص في المادة 

 06ك المادة " المسطرة في مجاؿ الصحة إلى حماية اإلنساف مف األمراض ك األخطار
تستفيد مف الحماية الصحية قصد المحافظة عمى سالمة " منو فتقضي بأف األسرة 
. 91"صحة أفرادىا كتكازنيـ

   نخمص مف النصكص السابقة أف االستنساخ البشرم يتعارض لما ذىب إليو المشرع 
باعتباره انحرافا كتصرفا ال يدخؿ في باب التداكم كالعالج المنصكص , الجزائرم
لتعمقو , كما يمس بالنظاـ العاـ, ناىيؾ عف احتراـ كرامة اإلنساف كشخصيتو, عمييما

. بحالة األشخاص
موقف القوانين االنجموأمريكية من االستنساخ البشري اإلنجابي : الفرع الثاني

 المممكة المتحدة: أوال
 ليسمح بإنتاج أجنة لغرض البحث العممي ليميو 1990   جاء القانكف البريطاني لسنة 

 الذم يسمح باستنساخ أجنة بشرية ألغراض عالجية األمر الذم يفتح 2001تعديؿ 
لذلؾ . كذلؾ لككف التقنية المستعممة كاحدة, الباب أماـ االستنساخ البشرم التكاثرم

 أنو ال يمكف 15/11/2001قالت المحكمة العميا البريطانية في قرارىا الصادر في 
كأماـ ىذا . إدانة استنساخ كائف بشرم أك تحريمو في ظؿ القكاعد القانكنية الحالية

القرار تبنى البرلماف البريطاني قانكف يعاقب عمى االستنساخ التكاثرم في 
4/12/2001كالذم دخؿ حيز التنفيذ بدءا مف , 26/11/2001

92 .
  الواليات المتحدة األمريكية:ثانيا

 عمميات االستنساخ البشرم  بإصدار قانكف خاص يحظرةتنفرد الكاليات األمريكي
 منع كافة 301 جاء في الفقرة الثانية منو مف المادة 2001جكيمية 31الصادرفي

                                                 
90
 .المتعمؽ بأخالقيات مينة الطب. 1992-7-6 المؤرخ في 276-92مرسـك رقـ - 

-88المتتـ بالقانكف  , 08جر عددد,1985 افريؿ 16 المؤرخ في 5-85:انظر قانكف الصحة ك ترقيتيا رقـ -  91
 .35ج رعدد, 1990-06-31 المؤرخ في 17-90ك بالقانكف , 1988 مام 03 المؤرخ في 15

92
, مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك القانكنية ك االقتصادية, االستنساخ البشرم مف كجية نظر قانكنية, فكاز صالح -   

  .91:ص , 2004العدد األكؿ  , 20المجمد 
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العمميات التي ال تقـك عمى فكرة دمج بيف الحيكاف المنكم كالبكيضة كاالستنساخ بنقؿ 
. النكاة 

 منو عمى منع إجراء أك محاكلة إجراء عمميات االستنساخ أك 302كما نصت المادة
. االشتراؾ بيا

كىي الغرامة أك ,  عمى العقكبات المكقعة في ىذا المجاؿ2 فقرة 302كما نصت المادة 
سكاء كاف شخصا طبيعيا أك ,  سنة أك كمتا العقكبتيف15الحبس لمدة ال تتجاكز 

. معنكيا
 

 

 

 

: خالصت انفصم األول

 

 

إذف نخمص إلى أف االستنساخ اإلنجابي الجسدم عف طريؽ النقؿ النككم أك    
أك بدخكؿ طرؼ ثالث عمى العالقة , سكاء في إطار الزكجية, بتشطير البكيضة

أك خارج إطار العالقة الزكجية عمؿ مخالؼ لمفطرة مناقض لركح الشرع  , الزكجية
كضرر , كمفسدة محضة. كلمقصكد الشارع في جانب حفظ النسؿ كالنسب كالنفس

كتجريد , كامتياف لكرامة أفضؿ مخمكقاتو, كعبث بسنف ا عز كجؿ, ظاىر بميغ
ك عمى ذلؾ اتفؽ كؿ مف . لذا فيك حراـ شرعا ك ممنكع قانكنا, لإلنساف مف إنسانيتو

. الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي
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 الثانيالفصل 

 العالجي البشري االستنساخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تمييد
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:   ينقسـ االستنساخ البشرم مف حيث الغرض المراد منو إلى قسميف

أما إذا . إذا أريد استعمالو كتقنية طبية تساعد عمى اإلنجاب كالتكاثر, استنساخ بشرم تكاثرم
 93.االستنساخ البشرم العالجي, فينا يطمؽ عميو الباحثيف تسمية, استعمؿ كتقنية طبية عالجية

نما عمى الغرض اؿ, ال يقـك عمى أساس تقني, كالفرؽ بيف التقنيتيف    يراد مف عممية ذمكا 
.   كاليدؼ المرجك منيا, االستنساخ

 
: كيتجسد االستنساخ البشرم العالجي في ثالث صكر رئيسية 

 
. استنساخ األجنة البشرية  كمصدر لمخاليا الجذعية الجنينية- 1
. استنساخ األعضاء البشرية- 2
.  استنساخ الجينات البشرية- 3

 

ذا كاف ىذا النكع مف االستنساخ يرتبط بالعالج  ككسائمو فقد  , فأف طمب العالج مستحب شرعا,   كا 
  أنو رقى بعض أصحابو، كقد رقاه جبريؿ عميو الصالة -صمى ا عميو كسمـ -ثبت عف   النبي

. 94"ا تداككا كال تداككا بحراـ عباد :" -صمى ا عميو كسمـ -قاؿ  كالسالـ،
.  95عمى حرمة التداكم بالمحـر كالنجس في حاؿ االختيار, أتفؽ فقياء الشريعة اإلسالمية كقد

  فيؿ تجيز الشريعة اإلسالمية استعماؿ ىذه الصكر في العالج كالتداكم ؟  
. ىذا ما سيتـ بحثو في المباحث الثالثة اآلتية

 االستنساخ البشرم العالجي (محتكل)مضمكف : المبحث األكؿ 
   التشريع اإلسالمي مف االستنساخ البشرم العالجي مكقؼ: المبحث الثاني 
 مكقؼ التشريع الكضعي مف االستنساخ البشرم العالجي: المبحث الثالث 
 
  

االستنساخ البشري العالجي  (محتوى)مضمون : المبحث األول
                                                 

93
 .2000مصطمح ظير في بريطانيا سنة -  

. 3874في األدكية المكركىة، رقـ : الطب، باب: كتاب: ركاه الترمذم-  94
    مطالب أكلي النيي3/285 ركضة الطالبيف 2/453 ، كفاية الطالب الرباني 8/237تكممة البحر الرائؽ -  95

 .7/426، المحمى 6/318
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استحدثت  ليا العممية المحتممة التطبيقاتة كالجذعي لخاليا العالجية ؿستخداماتالاإف   

كييدؼ الطب  .  كىك ما سٌمي بالطب التجديدم مجاال جديدا في العمـك الطبية
عادة عمؿ األعضاءإلى التجديدم  .المريضةكاألنسجة   إصالح أك ترميـ كا 

لكف و, الجذعية الخاليا يعد استنساخ األجنة البشرية مصدرا مف أىـ مصادر   ك
كىك أمر  ,قتدميراالعتداء عميو كإلى يؤدم , مف الجنيف الجذعية االخالمىذه استخراج 

 .مف الناحية الشرعية كالقانكنية, في شرعية  ىذا المصدر, يثير الريبة كالشؾ
ثـ سنبيف الحكـ , أكال لتعريؼ الخاليا الجذعية كذكر أىـ مصادرىا,     لذا سنتطرؽ

.   96الشرعي كالقانكني في المسألة
 

 استنساخ األجنة البشرية  كمصدر لمخاليا الجذعية الجنينية: المطمب األول
تعزيف انخاليب انجذعيت انجُيُيت  :انفزع األول

حكالي مئتا نكع  كىناؾ ,اإلنسافىي كحدة البناء كالعمؿ في جسـ  :الخميةتعريف : أوال
الخاليا تجتمع  ك منيا الجمدية كالعصبية كالعضمية كغيرىا  مف الخاليا المتخصصة

 ,مثؿ المعدة تجتمع فتكٌكف أعضاء كاألنسجة (العضمي مثؿ النسيج)لتككف نسيجا 
 . مثؿ الجياز اليضمي تكٌكف أجيزة كاألعضاء

بشكؿ سريع كمستمر مثؿ  مف األنسجة تخضع لعممية تجديد لمخاليا العديد   ك
  .كخاليا الدـ الحمراء كغيرىا ,ةاألنسجة الجمدم

 إلعادة ,في جسـ كؿ إنساف  خاليا أصيمة مكجكدة:الخاليا الجذعيةتعريف : ثانيا

 أنيا ىي أكؿ نكع مف الخاليا التي يتشٌكؿ إلىباإلضافة , تجديد ما يتمؼ مف األنسجة

. منيا الجنيف
  كاألعضاء منيا الجمد كنخاعاألنسجةمف  كقد ثبت كجكد خاليا جذعية في العديد   

 .كفي األجٌنة, العضالت كالدـ كالدماغ, العظاـ
 

                                                 
96
 - futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-medecine-regenerativ 

le 13/04/2014 à 21h. 
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أنواع الخاليا الجذعية : انفزع انثبَي

تكليد األنكاع المختمفة مف  الجذعية تختمؼ فيما بينيا حسب قدرتيا عمى الخاليا   
 :الخاليا المتخصصة

تكليد جنيف كامؿ بكؿ خالياه  أم ليا القدرة عمى كاممة القدرات خاليا جذعية- 1
 .ىي البكيضة الممٌقحة كىذه, المتخصصة

بحيث تكلد نفسيا أك أم  لدييا القدرة عمى االنقساـ كافرة القدرات خاليا جذعية- 2
 تكجد في المنطقة كالتي كىذه مثؿ الخمية الجذعية الجنينية, خمية أخرل متخصصة

 عمر جنيف حيث يككف (Blastocyte)  البالستكسيستالداخمية مف الجنيف في مرحمة
 .  خمسة أياـك أربعة ما بيف , في ىذه المرحمة,اإلنساف

بحيث تكلد نفسيا أك  لدييا القدرة عمى االنقساـ متعددة القدرات خاليا جذعية-  3
كؿ أنكاع الخاليا  أم أنيا غير قادرة عمى تكليد, المتخصصة  بعض الخاليا األخرل

متكاجدة في األنسجة كاألعضاء  ىذه الخاليا الجذعية البالغة كمثؿ. المتخصصة
.  البالغاإلنساففي جسـ  المختمفة

يصبدر انخاليب انجذعيت انجُيُيت : انفزع انثبنث

 :ىـ مصادر ىذه الخاليا يتمثؿ في أ
حيث يمكف : في أم مرحمة مف مراحؿ الحمؿ (المجيضة) األجنة الساقطة- 1

مف أعضاء األجنة كاممة النمك مثؿ   استخالص الخاليا الجذعية العضكية الجنينية
الجياز التناسمي، الجمد، كالنخاع العظمي، كىي أقرب إلى  الكبد، الجياز اليضمي،
ا كسمككو الخاليا البالغة في شكميا

حيث تحتكم : الجذعية مف المشيمة كالحبؿ السرم بعد الكالدة مباشرة الخاليا- 2
 كالحبؿ السرم الكثير مف الخاليا الجذعية متعددة القدرات كلكنيا أقؿ قدرة مف المشيمة

 .الخاليا الجذعية الجنينية
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 مثؿ نخاع العظـ، الجمد،: األطفاؿ األصحاء كالبالغيف في أنسجة معينة خاليا- 3

ككمما تقدـ . الدىكف، تحت الجمد، الجياز اليضمي، كالرئكم، كالكبد، كالجياز العصبي
.السف قؿ عدد ىذه الخاليا

97 
استنساخ األجنة البشرية يعد مف اىـ مصادر الخاليا الجذعية كالتي يتحصؿ -  4

انظر  ). 98 يـك15ال يزيد عمرىا عف , عمييا مف خالؿ إىالؾ أجنة بشرية مستنسخة
( 1-3الشكؿ 

 
 

إَتبج انخاليب انجذعيه عٍ طزيق االستُسبخ انعالجي  ( 1-3):شكم رقى

 

 

 
 

                                                 
97
  -http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/HumanMedicine/StemCell/Pages/resources.aspx 

 à 12h3/ 9.2014/  

98
, مجمة الكعي االسالمي, (مشركعية استخداـ الخاليا الجذعية مف الكجية الشريعية كالقانكنية), بمحاج العربي-  

 .75ص, 01/9/2010, 532العدد 

http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/HumanMedicine/StemCell/Pages/resources.aspx
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/HumanMedicine/StemCell/Pages/resources.aspx
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                         االستنساخ البشري العالجي العضوي: المطمب الثاني

  يأمؿ العمماء كالباحثيف مف االستفادة مف تطبيقات اليندسة الكراثية الكاعدة في مجاؿ 
مف خاليا جسـ , زراعة األعضاء البشرية عف طريؽ استنساخ ىذه األعضاء البشرية

ذا كجدت ال , كبذلؾ تنتيي معاناة المرضى أماـ ندرة ىذه األعضاء, المريض نفسو كا 
.   تككف عرضة لمرفض مف جسـ المريض

  استنساخ األعضاء البشرية تعريف: الفرع األول
عمى التعرض لتعريؼ , سنقتصر ىنا,   بما أنو قد سبؽ التعرض لتعريؼ االستنساخ

. في االصطالح العممياستنساخ األعضاء البشرية كبياف مدلكؿ , األعضاء البشرية
 

تعريف استنساخ األعضاء لغة :  أوال
كالعضك جزء مف مجمكع الجسد , كىك كؿ عظـ كافر بمحمو, جمع عضك, األعضاء  

كاألذف كالفقياء يطمقكنو عمى الجزء المتميز عف غيره مف بدف , كاألنؼ, كالرجؿ, كاليد
. 99اإلنساف البشرم أك الحيكاف

 اصطالحا  تعريف استنساخ األعضاء: ثانيا
 األعضاء البشرية، عف أف يتـ استنساخ:  ىكاألعضاء البشرية  المقصكد باستنساخ 

دكف المجكء إلى استنساخ جنيف كامؿ ك قتمو , في المختبر, طريؽ إكثار خاليا العضك
:  تقنيتيف ىما باستخداـك ذلؾ, لمحصكؿ عمى أعضائو

  .التي سبؽ شرحيا سابقا, تقنية االستنساخ الجينيعف طريؽ - 
مراحؿ االنقساـ األكلى، بخاليا في  ,ة لمحيكاناتنينيعف طريؽ تطعيـ الخاليا الج- 

 100 .بشرية، لتحكيرىا جينيان، بحيث يمكف استخداـ أعضائيا كقطع غيار بشرية
الغرض من استنساخ األعضاء البشرية : الفرع الثاني

األيٍٍ انؼاو انًساػذ نهًُظًت اإلساليٍت نهؼهىو ,    بشأٌ هذا انُىع يٍ االستُساخ ٌمىل

إنو باإلمكاف استنساخ الجمد البشرم، باستنبات أنسجتو، " :أحمد رجائي الجندم, انطبٍت

                                                 
  .607ص, 2, المرجع السابؽ,المعجـ الكسيط,ابراىيـ انس ك اخركف-  99

, 448, مجمة الكعي اإلسالمي, (استنساخ األعضاء البشرية مف منظكر إسالمي), عبد الفتاح محمكد إدريس-  100
.  40ص, 03-09-2010
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إف أحد الباحثيف ": أيضا، كقاؿ"دكف األعصاب كالشراييف التي يحتكييا ىذا الجمد
 البشرية مخبريان، بحيث يمكف متحدث عف إمكانية استنبات أجزاء المبايض كالخص

ف لـ تستنبت بعد، إال أف  الحصكؿ منيا عمى بكيضات أنثكية كنطؼ ذكرية، كىي كا 
 ·101"متابعة أبحاث االستنساخ قد تؤدم إلى إحداث ذلؾ في الكقت القريب

ذا حدث كتمكف العمماء بالفعؿ مف استنساخ األعضاء البشرية المعقدة كالقمب    كا 
يعكلكف ,  زراعة األعضاء لعاممكف في حقؿ كااألطباءفإف ,   كبشكؿ كاسع102كالكبد

عمى إمكانية إقامة بنكؾ ليا كما ىك حاصؿ في البنكؾ الخاصة بالجمد البشرم 
لؾ ت البحث عف معاناة دكف ,مرضاىـليستفيد منيا , كالغضاريؼ كاألكعية الدمكية

 جسـ غريب فيياجمو العتباره, أك رفض جسـ المريض لمعضك المزركع , األعضاء
كقاتمة في , لمجياز المناعيتناكؿ أدكية مثبطة ؿ المتمقيمما يضطر المريض , قكيمفظ

.  الكقت نفسو
االستنساخ العالجي الجيني  : المطمب الثالث

   يرتبط االستنساخ العالجي الجيني ارتباطا كثيقا بمشركع الجينـك البشرم الذم مف 
كما ييدؼ لقراءة , بيف أىدافو التعرؼ عمى الجينات البشرية ككظائفيا ك نشاطو

في شقو المتعمؽ بعزؿ الجينات المعيبة كتعكيضيا بنسخ مف , DNAالحمض النككم 
.  الجينات السميمة كعالج كاعد لألمراض الكراثية

مفيوم العالجي الجيني : الفرع األول
ال بد مف التطرؽ لمفيـك العالج ,   كلما كاف الحكـ عمى الشئ فرعا مف تصكره

, كتبياف طرقو كأساليبو كعالج في نطاؽ الجسـ البشرم, الجيني كمعرفة المقصكد منو
يجابيات . كتكضيح ما يكتنؼ ىذه األسمكب العالجي مف سمبيات كا 

تعريف العالج الجيني :  أوال
 التعريف المغوي. 1

 يجمع بيف , عمميىك مصطمحكالجينـك , ( (genomeجينـك  الجيف اختصار لكممة 
 كالجزء الثاني ,تعني بالمغة العربية المكرثالتي , ( (gen كممتيف إنجميزيتيف ىما جزئي

                                                 
 .24ص, 1999, 2ط,القاىرة, الدار المصرية المبنانية,  االستنساخ بيف العمـ كالديف, عبداليادم مصباح- 101

 .21ص, المرجع السابؽ,  كاألخالؽ كالديفجدؿ العمـاالستنساخ , محمد تكفيؽ عمكاف-  102
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كىي تعني  (,  (ome كىي (,  (chromosome الثالثة األخيرة مف كممة ىك األحرؼ
  103.(الكركمكزكمات) بالمغة العربية الصبغيات

التعريف االصطالحي .2
القابعة داخؿ  الحقيبة الكراثية البشرية: الجيف البشرم كاصطالح عممي يقصد بو- 

 كالخصائص الجسمية كالنفسية تعطي جميع الصفات نكاة الخمية البشرية كىي التي
 .لإلنساف

استئصاؿ  أك, أك تطكيرىا, أما العالج الجيني فيك إصالح الخمؿ في الجينات - 
. 104الجيف المسبب لممرض كاستبداؿ جيف سميـ بو

ىك عزؿ الجينات المعيبة كتعكيضيا ,  العالجيخكالعالج الجيني المرتبط باالستنسا
عف طريؽ التحكـ في كضع الجينات كالمكرثات فكا , بنسخ مف الجينات السميمة

, كمف ثـ استنساخيا أك استنساخ الخاليا الحاكية ليا, ككصال عف بعضيا البعض
. لينتفع بيا في عالج األمراض الكراثية

   كفي الحقيقة فإف المتحمسيف ليذا النكع مف العالج يبشركف بإمكانية عالج أمراض 
كاإليدز كاألمراض العصبية , كالتياب الكبد الفيركسي, كاسعة االنتشار كالسرطاف

كعالج . باإلضافة لمتشخيص المبكر لألمراض الكراثية, كمرض باركنسكف كالزىايمر
. األجنة قبؿ كالدتيا كالفحص الجيني لممقبميف عمى الزكاج

أقسام العالج الجيني  : ثانيا
 :قسميف إلى ,المستيدفة الخاليا حسب ,العالجي الجيني االستنساخ كيقسـ

 مستكل عمى جيني خمؿ أم إصالح الجسدية، مف خالؿ لمخاليا الجيني العالج - 1

, كتكصيؿ الجينات السميمة لمكركمكزـك. الجنسية الخاليا ماعدا الجسـ، جميع خاليا
سكاء كيميائية أك فيزيائية بطريؽ , يتـ بعدة أساليب, الذم يحتكم عمى الجيف المعطكب

 . كىي األكثر قبكال ك تطبيقا اليـك, أك باستعماؿ الفيركسيات كنكاقؿ, الحقف المجيرم

النكع  ىذا مف بشرم جيني عالج  كأكؿ.كحده المريض ضد أك لصالح تغييرا ينتج كىذا
                                                 

103
   -http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/65-Seventh-Issue/534-

Human Genome le 14/05/2014; à 03h.     
104
, المرجع السابؽ, فقو القضايا الطبية المعاصرة , لي يكسؼ المحمدم,عمي محي الديف الغره داغي -  
 .311:ص
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 حيث تـ عالج ضعؼ جيازىما 1990كاف عمى الطفمتيف سبنتيا كأشانتي  سنة  
    105.كبعد حقنيما بالخاليا المعالجة كراثيا تماثمتا لمشفاء, المناعي الكراثي 

 المنكم الحيكاف أك  البكيضة الجنسية كىذه العممية تمس إما لمخاليا الجيني العالج - 2

 الخاليا التمايز كتشكؿ  التي تسبؽ مرحمة األكلى النمك مراحؿ في البكيضة الممقحة أك

 المتعاقبة، األجياؿ إلى كينتقؿ الجيني، النمط في تغييرا دائما ينتج كىذا, المتخصصة

. 106سمبيا أك إيجابيا التغيير أكاف سكاء
  العالج الجيني ومضار منافع :الفرع الثاني

  الشؾ أف المنافع الطبية الممكنة كالمتكخاة مف ىذه التقنية يقابميا الكثير مف 
 :سنتعرض ليما مف خالؿ الفرعيف التالييف, المضار

 
 

منافع العالج الجيني : أوال
صالح عيكب الجينات تيا كا  معالج ك المبكر لألمراض الكراثية التشخيص- 1

 آالؼ مرض، 6كثر مف  بأ األمراض الكراثية المكتشفةعدد كيقدر الخبراء. المصابة
. د المالييف مف مثؿ ىذا العالج الجينيمستؼمكبالتالي 

 يحتاجيا جسـ اإلنساف لمنمك كالعالج  التيإنتاج الكثير مف المكاد الضركرية- 2
. كاألدكية كالبركتينات، كاليرمكنات، كالمضادات الحيكية،

  إنتاج أعضاء حية مف خاليا تؤخذ مف أجساـ المرضى، كبعد نضكجيا تزرع- 3
. 107لممرضى

 .تغيير الخصائص الكراثية لمكائف الحي، بإضافة خاصية مرغكبة كالذكاء كالنبكغ- 4
تقميؿ دائرة المرض داخؿ المجتمع، كذلؾ عف طريؽ االسترشاد الجيني، - 5

. كاالستشارة الكراثية
                                                 

 .47ص,المرجع السابؽ, االستنساخ بيف العمـ كالديف, عبداليادم مصباح- 105
106
ـ، 2011- ىػ 1432العممي، بحكث المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العممي في القرآف كالسنة،  اإلعجاز مجمة 

 .45ص ,  2محكر الطب كعمـك الحياة، الييئة العالمية لإلعجاز العممي في القرآف، ج

القاىرة، , دار الفػػػكر العربي ,االستنساخ كاإلنجػاب  بيف تجريػب العممػاء كتشريػع السمػاء,كاـر السيد غنيـ-  107
. 116:ص. ـ1997، 1ط
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. اقتراف حاممي الجينات المريضة بمنع الحد مف الكالدات المشكىة- 6
 عمى الشفرة الكراثيةعف طريؽ التعرؼ  كالبحث العممي إثراء المعرفة العممية . 3

أمراض معينة كضغط الدـ لإلصابة ب  لدل البعض القابمية ذلؾ لإلنساف، بما في
 108.نحكىا ك كالنكبات القمبية

 العالج الجيني وأخطاره مضار: ثانيا
 .كحرمتو لكرامة اإلنساف انتياؾ فيو الجسـ البشرم  عمى التجارب ىذا النكع مف -1
 .احتماؿ حدكث األكبئة نتيجة التالعب بالجينات البشرية  -2

 .البشرية لألجنة اإلجياض نتيجة التعرض نسبة ارتفاع  -3

. غريبة كائنات ظيكر إلى يؤدم قد كالحيكاف اإلنساف جينات بيف الخمط -4
 .لمتطابؽ يؤدم التبايف كىذا عمى القضاء -5

لإلنساف  الجيني قد يغير النمط, التناسمية  التالعب بالمكرثات البشرية  في الخاليا -6
.  إلى األبد

استخداـ المنظار الجيني في معالجة األجنة قبؿ كالدتيا قد يؤدم إلى مضاعفات - 7
 .خطيرة عمى حياة األـ كالجنيف

الفرد في المجتمع فتيدر كرامتو عدـ قبكؿ  يترتب عميو  األمراض الكراثية  كشؼ- 8
. خصكصيتوكتنتيؾ 

 
 
 
 

موقف الفقو اإلسالمي من االستنساخ البشري العالجي : المبحث الثاني
 

رأينا فيما سبؽ اف االستنساخ البشرم العالجي يتجسد في ثالث تقنيات سيتـ التطرؽ 
:  لحكميـ الشرعي مف خالؿ المطالب التالية

                                                 
,  المرجع السابؽ, فقو القضايا الطبية المعاصرة, عمي يكسؼ المحمدم, عمي محي الديف الغره داغي-  108
 .415- 414ص
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 موقف الفقو اإلسالمي من استنساخ األجنة البشرية :المطمب األول

التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ك الممثمة في جميع )أصدر مجمع الفقو اإلسالمي 
   قرارا بشأف اإلستنساخ في دكرتو العاشرة المنعقدة بجدة (الدكؿ اإلسالمية

 – 28ىػ المكافؽ 1418 صفر 28-23في المممكة العربية السعكدية خالؿ الفترة مف 
 ك منع المجمع المكقر في قراره رقـ ـ1997 (يكليك) تمكز 3 - (يكنيك)حزيراف 

. ىذا االستنساخ منعا باتا  10د/ 100/2
  ك منو يتضح تحريـ االستنساخ البشرم بطريقتيو المذككرتيف أكبأم طريقة أخرل 

.  تؤدم إلى التكاثرالبشرم ميما كاف غرضو
ك قد أيد المجمع الفقيي اإلسالمي التابع لرابطـ العالـ اإلسالمي في دكرتو الخامسة 

عشرة  
 القرار السابؽ 1998 أكتكبر 31/ ىػ 1419 رجب 11المنعقدة في مكة المكرمة في 

ذكره ك جعمو البند األكؿ في القرار األكؿ بشأف استفادة المسمميف مف عمـ اليندسة 
: الكراثية حيث جاء فيو 

, أكال تأكيد القرار الصادر عف مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
 في الدكرة العاشرة المنعقدة بجدة في الفترة مف 10د/100/2بشأف اإلستنساخ برقـ 

. ىػ1418 صفر 23-28
موقف الفقو اإلسالمي من استنساخ األعضاء البشرية  :المطمب الثاني

حكم استنساخ األعضاء البشرية : الفرع األول
قاؿ كثير مف العمماء بجكاز ىذا النكع مف االستنساخ مف الناحية الشرعية، كمف   

: ىؤالء
إذا كصؿ االستنساخ لتصنيع أعضاء اإلنساف، فيذا ": الصبكر مرزكؽ، قاؿ عبد أ ػ

· "كجيد·· كجيد·· جيد
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إذا كانت التجارب العممية تسعى كراء مصمحة لإلنساف، :"ب ػ نصر كاصؿ، الذم قاؿ
نسخ : سكاء في العالج، أك الغذاء، أك الدكاء، فأىالن بيا، كال يمكف أف نرفضيا، مثؿ

. 109"أك استزراع األعضاء البشرية، كنقميا لمف يحتاجيا مف المرضى
جػ ػ األعضاء المشارككف في ندكة قضايا طبية معاصرة في ضكء الشريعة اإلسالمية، 

 .ـ2000المنعقدة في عمَّناف ػ األردف ػ سنة 
 ػ 14د ػ بعض أعضاء الندكة الفقيية الطبية التاسعة، التي انعقدت بالدار البيضاء مف 

ـ، لمناقشة القضايا المتعمقة بالطب، كمنيا االستنساخ البشرم، حيث 17/5/1997
رأل بعض المشاركيف فييا إبقاء فرصة إلباحة االستنساخ إذا ثبت كجكد فائدة لو، 

 ·.110كاتسعت لذلؾ أحكاـ الشريعة
كقد كضع المشارككف في ندكة قضايا طبية معاصرة، مجمكعة مف الضكابط إلجراء 

: استنساخ األعضاء البشرية، ىي ما يمي
 ػ أف يككف استعماؿ تقنيات اليندسة الكراثية كاالستنساخ، إلدخاؿ مادة كراثية بشرية 1

في بكيضة خمية تناسمية حيكانية، إلنتاج أعضاء تستخدـ في زراعة األعضاء البشرية، 
· كفؽ أحكاـ نقؿ كزراعة األعضاء التي أقرتيا المجامع الفقيية

 ػ يمكف استخداـ طريقة، إلنتاج األعضاء البشرية في المختبر، بعيدان عف الرحـ، 2
كذلؾ عف طريؽ استعماؿ خاليا جسدية مف كائف حي مكجكد، لتنمَّنى في المختبر، 

بيدؼ زراعة األعضاء، شرط أال يسبب ذلؾ اإلجراء الضرر لمف أخذت مف جسمو 
· تمؾ الخاليا

 ػ يجكز اإلفادة مف أعضاء األجنة المجيضة، المحكـك بمكتيا، كمف األعضاء 3
البشرية المستأصمة جراحيان، كمصدر لمخاليا التي يمكف استعماليا، إلنتاج أعضاء 

· بشرية بغرض الزرع، إذا ركعيت في ذلؾ قكاعد نقؿ كزراعة األعضاء
 ػ عدـ جكاز إنتاج أعضاء بشرية بالسير في طريؽ التخميؽ المعركفة، التي جعميا 4

بة بحيكاف منكم، سكاء كاف ىذا داخؿ الرحـ أك خارجو،  ا تعالى مف بكيضة مخصَّن
كيتبع ىذا عدـ جكاز التدخؿ في تطكر الجنيف في مراحمو األكلى، بإبطاؿ مفعكؿ 

                                                 
109
. ·57، 56، 55ص ,المرجع السابؽ, كاألخالؽ كالديفجدؿ العمـاالستنساخ  ,محمد تكفيؽ عمكاف-  
110
. 230ص, المرجع نفسو-  
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ف الرأس أك الدماغ، بيدؼ إنتاج جسد بال رأس أك  بعض الخاليا أك الجينات، لمنع تككُّ
. 111نحك ذلؾ، الستخدامو في زراعة األعضاء

االعتبارات الشرعية لمحكم بجواز االستنساخ العضوي البشري  : الفرع الثاني
: مف بينيا, ىناؾ الكثير مف االعتبارات الشرعية التي استدؿ بيا العمماء

 أفحيث كػ حفظ النفس مف الضركرات الخمس، التي جاءت الشريعة لمحفاظ عمييا ،  أ
ك تؤدم لمحفاظ إلى الحد مف آالـ المرضى كمتاعبيـ، تؤدم األعضاء المستنسخة 

. فيك بذلؾ مالئـ لمقصد الشرع, عمى تكازف النفس كسالمتيا
, 112"الضرر يزاؿ بقدر اإلمكاف"كقاعدة , العتبارات بعض القكاعد الفقيية·-ب 

زالة , كمفكت لقصد االنتفاع بو, فيو ضرر محقؽ ال محالة, فتضرر عضك أك تمفو كا 
. مطمكب شرعا, ىذا الضرر عف طريؽ استنساخ العضك التالؼ

عماال لقاعدة  ذا كاف التداكم مف األمراض مطمكبان  113 "لمكسائؿ حكـ غاياتو "كا  كا 
استنساخ األعضاء البشرية أك : شرعان، فإف اتخاذ الكسائؿ التي يتحقؽ بيا ذلؾ، كمنيا

تصنيعيا معمميان لغرض الزرع أك التداكم بيا، يككف مطمكبان شرعان كذلؾ، ألف لمكسائؿ 
. حكـ غاياتيا

ككنيا ال تمس باألجنة البشرية في  ػ إف استنساخ األعضاء ال يمس كرامة اإلنساف، ج
 .أم مف مراحؿ تككنيا األكلى

عف طريؽ ,  تصنيع األعضاء البشرية, فميس ثمة ما يمنع شرعان مف, مما سبؽ طرحو
 التي ذكرىا العمماء، كلـ يترتب عمييا , الشرعيةالضكابطمع احتراـ  ,االستنساخ

 أك تشكيو صكرتو أك اإلضرار بو، أك االعتداء عمى  أك ميتاالعتداء عمى آدمي حي
جنيف في أم مرحمة مف مراحؿ تخمقو، كلـ يكف فيو اعتداء عمى حيكاف محتـر لغير 

 فيما .منفعة معتبرة شرعان، أك تشكيو أك تعذيب لو، لمنيي عف إلحاؽ الضرر باآلخريف
ال ":ركم عف ابف عباس رضي ا عنيما أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ

                                                 
. 271 – 2/270أعماؿ ندكة قضايا طبية معاصرة -  111

112
. 207:ص,المرجع السابؽ,شرح القكاعد الفقيية ,أحمد الزرقا-  
113  -http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7668# ,25/04/2014 à 18h_.  

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7668# ,25/04/2014 � 18h_.
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7668# ,25/04/2014 � 18h_.
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7668# ,25/04/2014 � 18h_.
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االعتداء عمى اآلخريف،إذ قاؿ الحؽ  ، كالنيي عف114"ضرر كال ضرار في اإلسالـ
كالنيي عف تعذيب  ] 78:المائدة[﴾كال تعتدك إف ا ال يحب المعتديف﴿:سبحانو

الحيكاف أك قتمو لغير منفعة مشركعة، إذ ركم عف ابف عمر رضي ا عنيما أف 
عيذِّلبت امرأة في ىرة أكثقتيا، فمـ تطعميا، كلـ ":رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ

. 115"تسقيا، كلـ تدعيا تأكؿ مف خشاش األرض
ف استنساخ األعضاء في ىذه الحاؿ ػ إف أمكف إحداثو ػ يعد كسيمة مف كسائؿ   إ

عالج الجسـ البشرم، كقد رغب الشارع في التداكم مف األمراض، حيث كرد األمر بو 
قاؿ رسكؿ ا صمى : ما ركم عف جابر رضي ا عنو قاؿ: في أحاديث كثيرة منيا

 كما ركم ",لكؿ داء دكاء، فإذا أصاب الدكاء الداء برأ بإذف ا تعالى": ا عميو كسمـ
كنت عند النبي صمى ا عميو كسمـ، ": عف أسامة بف شريؾ رضي ا عنو قاؿ

نعـ يا عباد ا تداككا، فإف ا ": يا رسكؿ ا أنتداكل؟، فقاؿ: كجاءت األعراب، فقالكا
". عزَّن كجؿَّن لـ يضع داء إال كضع لو دكاء، غير اليـر

 
 الموقف الشرعي من االستنساخ العالجي الجيني: المطمب الثالث

مف أقساـ االستنساخ , بيف األحكاـ المتعمقة بكؿ قسـ,   فرؽ فقياء الشريعة اإلسالمية
: كما يمي, العالجي الجيني

 الجسدية لمخاليا الجيني العالجحكم : الفرع األول

الخامسة  صدر قرار مف المجمع الفقيي التابع لرابطة العالـ اإلسالمي في دكرتو  
الستفادة مف  ضركرة اعشرة تضٌمف مجمكعة مف األحكاـ كالضكابط، حيث نٌص عمى

عمـ اليندسة الكراثية في الكقاية مف المرض أك عالجو، أك تخفيؼ ضرره، بشرط أال 
  .يترتب عمى ذلؾ ضرر أكبر

ال مانع مف تعديؿ بعض الصفات الكراثية :"  كما يذىب كىبو الزحيمي إلى القكؿ
                                                 

صحيح : قطني في سننيـ، كالحاكـ في المستدرؾ، كقاؿ أخرجو أحمد في مسنده كالبييقي كابف ماجة كالدار-  114
، سنف ابف 6/69، سنف البييقي 2/57المستدرؾ : ، الحاكـ1/313اإلسناد عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه مسند أحمد 

 (·3/77، سنف الدارقطني 2/784ماجة 
 ·2/61 صحيحةأخرجو مسمـ في -  115
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كالتشكه الشديد كالمرض الكراثي , مثؿ السرطاف, المعيبة بعيب ما , المرضية
داخال في دائرة منع الضر , إذ يعد ذلؾ مف باب التداكم المأمكر بو شرعا...الخطير

ذا كاف المرض غير خطير فال يمجأ لعممية , أك المفسدة كىي مقدرة بالقكاعد الشرعية كا 
. 116"التعديؿ منعا مف المجازفة كالمخاطرة الشديدة

نقاذ , فإذا كاف القصد مف ىذا االستبداؿ العالج:"   كجاء عف عبد الستار أبك غدة كا 
ف لـ يكف عمى , فإنو يندرج في التصرفات المشركعة , البشرية مف أمراض كراثية كا 

أك اإلباحة ألنو مف جنس المأمكر بو في نصكص , فعمى كجو الندب, سبيؿ الكجكب 
زالة الضرر. الشريعة الداعية إلى التداكم كدرء المفسدة كتحصيؿ النفع كالحرص , كا 

. 117"عميو 
   إف مفاد ىذه األحكاـ الشرعية تقيد الجكاز الشرعي لالستنساخ البشرم العالجي في 

,  كرفع الضرر, مكاطف الضركرة كالضرر مراعاة مف الشريعة في المحافظة عمى النفس
عمى أف يككف اإلقداـ عمى عمبو مصحكبا بغمبة الظف عمى , كاالحتياط لمنع كقكعو

 ينبغي  أنو ال يقكؿ عمي محيي الديف القره داغي أستاذ الشريعة بقطر.تحقيؽ المنفعة
صكصية، خلعالج الجيني مف ؿ لما ,نصدر حكمان عامان لجميع أنكاع العالج الجيني أف

يترتب عميو مف مصالح أك مفاسد أك مخالفات لمنصكص  كما لو مف آثار، كما
   118.الشرعية

   الجنسية لمخاليا الجيني العالج: الفرع الثاني

مشيجية،  كالمستكل الثاني لمعالج الجيني ىك أف يتـ العالج في جينات داخؿ خاليا  
شرعان لما فيو مف  كمف ىنا يمكف أف ينتقؿ العالج إلى األبناء، فيذا العالج غير جائز

يترتب عميو مف عكاقب  غمكض كعدـ معرفة بالنتائج التي تترتب عميو، كلما يمكف أف
الكصكؿ إلى آلية يمكف أف  كخيمة، سكاء كانت مف النكاحي األخالقية، كذلؾ حتى

119.تعرؼ بيا آثارىا اإليجابية أك السمبية
 

                                                 
116
 .126ص, المرجع السابؽ, االستنساخ جدؿ العمـ كالديف كاألخالؽ, ىاني رزؽ-  
117
 .205ص,المرجع السابؽ, اليندسة الكراثية كاألخالؽ ,البقصمى ناىد حسف - 
 .200ص, المرجع السابؽ,فقو القضايا الطبية المعاصرة, عمي يكسؼ المحمدم,عمي محي الديف الغره داغي-  118

 .331:ص, المرجع نفسو-  119
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كاألجياؿ  كلكف إذا تكصؿ العمـ إلى منع األضرار كاآلثار السمبية عمى اإلنساف
. المعالجة شرعان  الالحقة؛ فإنو ال يمكف االستمرار في منع أك حظر ىذا النكع مف
  .كدرء المفسدة فالمنع يدكر مع الضرر المحقؽ، كالجكاز يدكر حكؿ المصمحة

 
 
 
 
 

 

موقف القانون الوضعي من االستنساخ البشري العالجي  :المبحث الثالث

في القانون الفرنسي: المطمب األول  

 المتعمؽ بأخالقيات 2011 جكيمية 07 المؤرخ في 814-2011   بمكجب القانكف رقـ 
المختبر أك الحصكؿ عمى   منو أف  تخميؽ األجنة في40تنص المادة , الطب الفرنسي

120األجنة البشرية بكاسطة االستنساخ بغرض البحث آمر محظكر
.  

عف ,في المختبر, كفي فقرتيا الثانية تنص نفس المادة عمى حظر التخميؽ األجنة كراثيا
. خاصة منيا االستنساخ الجيني, طريؽ استعماؿ تقنيات اليندسة الكراثية

لصاحبي , كالمكتكبة, كذلؾ بعد المكافقة الصريحة, كاستثنى القانكف األىداؼ الطبية
 121.المقيحة

                                                 
120
                                                                                -LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 

- art. 40 
La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à 

des fins de       recherche est interdite. La création d'embryons transgéniques ou 

chimériques est interdite                                                                                à 

22h2014-04-19http://www.legifrance.gouv.fr/.   
المرجع , الحماية الجنائية لمجـ البشرم في ظؿ االتجاىات الطبية الحديثة, ميند صالح احمد فتحي العزة-  121

 .333ص, السابؽ

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A33BEF6ECBCF0EEB0CDB2F63D47A074.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324021&dateTexte=20140419&categorieLien=id#LEGIARTI000024324021
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A33BEF6ECBCF0EEB0CDB2F63D47A074.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324021&dateTexte=20140419&categorieLien=id#LEGIARTI000024324021
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A33BEF6ECBCF0EEB0CDB2F63D47A074.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324021&dateTexte=20140419&categorieLien=id#LEGIARTI000024324021
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A33BEF6ECBCF0EEB0CDB2F63D47A074.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000024323102&idArticle=LEGIARTI000024324021&dateTexte=20140419&categorieLien=id#LEGIARTI000024324021
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  كالحقيقة أف ىذا االستثناء يرمي إلى تحقيؽ المصمحة العالجية األساسية المتمثمة 
التي تعكد , كالكقائية, كالمصمحة العالجية, في التغمب عمى مشكمة العقـ عند الزكجيف

. عمى المقيحة ذاتيا
, دكف المساس بيا,   إال أنو مف الصعب تصكر إجراء دراسة طبية عمى المقيحة

كما ال يبدك الفارؽ كاضحا بيف الدراسات الطبية قصد العالج ,  كتعريضيا لمخطر
  122.كبيف التجارب التي نص المشرع الفرنسي عمى منعيا, المسمكح بيا

موقف التشريعات األنجموأمريكية : المطمب الثاني
  في القانون البريطاني: الفرع األول

 تعديؿ قانكف اإلخصاب ـ 2001  جانفي22في   اقر مجمس المكردات ابريطانيفي 
 حيث أكرد استثناءا عمى المادة الثالثة التي كانت تحضر االستنساخ 1990لسنة 

البشرم يتمثؿ في التصريح بإجراء تقنيات االستنساخ العالجي مجيزا بذلؾ ممارسة 
 يكما كمصدر مشركع 14االستنساخ عمى المقائح البشرية التي لـ يتجاكز عمرىا 

 تقرير ىيئة اإلخصاب كاألجنة البشرية  كذلؾ تحت ضغط123لمخاليا الجذعية الجنينية
(HFEA)  كالتي  ـ، 1/8/2000 في (ركزليف)ـ، كتقرير مؤسسة 8/12/1998في

 ·محدكدية البحث العممي  تنطمؽ مف فكرة ال
 في التشريع األمريكي: الفرع الثاني

 المتعمؽ بحظر عمميات االستنساخ البشرم نص 2001 جكيمية 31  مف خالؿ قانكف 
 عمى انو يعد غير مشركع تعمد قياـ الشخص الطبيعي أك 1 منو فقرة302في المادة 

المعنكم بإجراء أك محاكلة إجراء عممية استنساخ بشرم أك االشتراؾ في مثؿ ىذه 
كما ال يعد مشركعا القياـ بإعطاء أك تسميـ لقيحو أدمية أك أم مف منتجاتيا , المحاكلة

لقيحو )متى كانت ىذه المقيحة تـ تخميقيا بكاسطة عممية استنساخ بشرم 
. 124(مستنسخة

                                                 
. 314:ص, المرجع نفسو-  122
 .347ص, المرجع نفسو-  123
124
. 371: ص,انًزجغ َفسه-  
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عمى عقكبات جنائية كمدنية خاصة إذا كاف  (c) كما نصت نفس المادة في الفقرة 
كحسننا فعؿ بمنع االتجار بالمقائح البشرية . االنتياؾ منطكيا عمى مكاسب مالية

حفاظا عمى الكرامة اإلنسانية  عند اعتبار اإلنساف مصدرا كخزانا لقطع . المستنسخة
. الغيار كمصدرا لمنشاطات غير المشركعة

مف المادة سالفة الذكر  بينت أف اإلحكاـ الكاردة في نص المادة  (d)  أما الفقرة 
كردت عمى سبيؿ الحصر مراعاة بعدـ اإلخالؿ بإجراء األبحاث العممية  التي لـ ينص 

القانكف عمى حضرىا  
  كىي في الحقيقة مكازنة صائبة بيف مقتضيات الحماية القانكنية لمقائح البشرية ك 

مقتضيات البحث العممي كما يمكف االستفادة منو مف تقنيات االستنساخ العالجي في 
. عالج األمراض المستعصية

 
 
 
 
 

مقارنة األحكام الشرعية بالقوانين الوضعية      :  المطمب الثالث
  بعد بياف مكقؼ كؿ مف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية بشأف االستنساخ 

. بقي أف نجرم مقارنة بيف ىذه المكاقؼ الشرعية كالقانكنية, البشرم العالجي
أوجو االتفاق : الفرع األول

بعد , اتفقت المكاقؼ الشرعية كالقانكنية عمى تحريـ كحضر مثؿ ىذه الممارسات
استنادا لحؽ الجنيف في الحياة كصكنا لمحياة ,  يكما مف تمقيح البيضة14انقضاء 

. اإلنسانية كلك في مراحميا األكلى
, غير استنساخ أجنة بشرية, ذعيةكافرة لمخاليا الج, كذلؾ لتكفر مصادر أخرل

. كاالعتداء عمييا بتدميرىا الستخالص خالياىا الجذعية 
أوجو االختالف : الفرع الثاني
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, في تقرير االنتفاع باألجنة,   كقع االختالؼ بيف الحكـ الشرعي  كالقكانيف المانعة
.  يكما مف يـك تمقيح البيضة14في الفترة قبؿ , كالمقائح المستنسخة
, كال تبيح االعتداء عميو,  أكؿ يـكذتقرر لو الحؽ في الحياة مف, فالشريعة اإلسالمية

بينما بعض القكانيف , مف الباحثيف كاألطباء كلك لعالج كأنقاض حياة شخص آخر
كحتى الدكؿ التي تمنع قكانينيا ,  يكما14تيدر حقو في الحياة كالحماية قبؿ , الكضعية

التي تجيز , ا األسمكب العالجي فإنيا تفرؽ بيف األجنة الفائضة في أطفاؿ األنابيبذق
ذعية بشرط أال تتعدل عمرىا إجراء التجارب العممية عمييا كاستخالص خالياىا الج

. كاألجنة المستنسخة التي ال تجير المساس بيا.  يكما14
  كىذا األمر إف دؿ عمى شئ فإنما يدؿ عمى القكانيف الكضعية تقـك بتجزئة حؽ 

. ك تفرؽ بينيا باعتبار مصدرىا بدكف اعتبار لحرمة الجنيف لذاتو, األجنة في الحياة
.  كفي ىذا إىدار لمحياة كمس بالكرامة اإلنسانية كحقكؽ اإلنساف

ال سبيؿ إال بتقنيف ىذه األحكاـ التي قاؿ بيا الفقو ,   لتفادم ىذا االنزالؽ الخطير
تعد مصدر أساسي لمتشريع في , خاصة كأف أحكاـ الشريعة اإلسالمية, اإلسالمي

. الدكؿ اإلسالمية
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:  خالصة الفصل
 

   كختاما ليذا الفصؿ تبيف أف االستنساخ البشرم العالجي كرغـ ما يعد بو مف آماؿ 
كثيرة في عالج الكثير مف األمراض الكراثية المستعصية ككذا الكقاية منيا لـ يحض 

إال بالجكاز المقيد بالضكابط الشرعية كالقانكنية سكاء بالنسبة لالستنساخ العالج الجيني 
. أك لزراعة األعضاء المستنسخة فقط
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كفقني إلتماـ ىذا البحث، مف خالؿ دراسة مكضكع االستنساخ  الحمد  الذم  
 إلى جممة مف تتكصؿكمف خاللو ,  كالقانكف الكضعياإلسالميفي الفقو  البشرم

: النتائج كالتكصيات ندرج أدناه أىميا
مما سبؽ دراستو يتبيف اف مكضكع االستنساخ البشرم تناكلو الفقو االسالمي المعاصر 

كالتي تتفؽ عمى حقيقة جديرة بالذكر آال كىي التقارب بيف ىذه , كالتشريعات الكضعية
االحكاـ الكضعية كالشرعية المتعمقة باالستنساخ البشرم بالرغـ مف كجكد نقاط 

كعميو تكصمت الى جممة مف النتائج كالتكصيات نكجزىا عمى الشكؿ اآلتي , إختالؼ
: بيانو
النتائج : أوال 

نما ىك ,  االستنساخ ليس بخمؽ كال إنشاء مف عدـ.1  لما خمقو ا كأكدعو استعماؿكا 
.  في مخمكقاتو

عف طريؽ الخاليا الجذعية مف المقيحة المستنسخة   االستنساخ البشرم العالجي.2
 , األكلى في أطكارهكيرجع ىذا التحريـ الى ككف االستنساخ اعتدا عمى الجنيف ,محـر

 كالمحافظة احترامياحيث يثبت لو العمماء نكعا مف الحياة قبؿ نفخ الركح، يجب 
 .عتبار ما ستؤكؿ إليو الخاليا الجذعية الجنينية مف جنيف ثـ إنساف كامؿإبك, عمييا

شريطة ,  جائز شرعا كالجيني لمخاليا الجسديةاالستنساخ البشرم العالجي العضكم. 3
. أف يككف تطبيقو مصحكبا بغمبة الظف في تحقؽ كجو المصمحة المرجكة منو

كسمبيات، كمخالفات ,  االستنساخ اإلنجابي الجنيني محـر لما يتصؿ بو مف مضار.4
. الخ...شرعية، كالمقائح الفائضة، استئجار األرحاـ، بنكؾ األطفاؿ حسب الطمب

سكاء في إطار الزكجية، , في كؿ صكره,  االستنساخ اإلنجابي الجسدم محـر لذاتو.5
بإجماع فقياء , أك بدخكؿ طرؼ ثالث عمى العالقة الزكجية، أك خارج إطار الزكجية

. العصر نتيجة المفاسد التي يفضي إلييا 
االستنساخ البشرم العالجي مسمكح بو في دكلة بريطانيا، كىي أكؿ دكلة أباحتو . 6

قانكنيا 
. لتتبعيا دكلة السكيد، كىيئة األمـ المتحدة، كمجمس األخالقيات األلماني

.  البشرم العالجي محظكر قانكنيا في أغمب دكؿ العالـاالستنساخ .7
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 الجنيف المستنسخ في  كاحتراـ الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي في تقديراختالؼ. 8
في حيف أف القانكف يسمح ,  بوكاالنتفاعفقياء المسممكف يحرمكف تدميره , األكلىأطكاره 

. بذلؾ ألكلكية غيره في العالج منو في الحياة
محظكر في كؿ , الجسدم، عف طريؽ النقؿ النككم  البشرم اإلنجابياالستنساخ .9

كييئة األمـ، منظمة الصحة العالمية، ] القكانيف الكضعية، سكاء الييئات العالمية
 .، أك القكانيف الكضعية لمدكؿ[كمنظمة اليكنسكك

 القكانيف قبؿ,  سبؽ الفقة اإلسالمي في تحريـ االستنساخ البشرم اإلنجابي.10
. الكضعية

ائجو القكالب القانكنية الكالسيكية كنتتعدل في آثاره م كاخيرا اف االستنساخ البشرم.11
كتبعا لذلؾ الحاجة ,  في امس الحاجة إلى الفتكل الشرعيةنامما يجعؿ, المعركفة

 . عمى الصعيديف الدكلي كالكطني, إلصدار التشريعات كالقكانيف

 
: المقترحات

إلى نقمة يكصي , كالطب, حتى ال تتحكؿ االكتشافات العممية في ميداف البيكلكجيا
: الباحث بػ

  يستمـز, البشرمالمتعمقة باالستنساخ, كالقانكنية, تطبيؽ األحكاـ الشرعيةإف - 1
 المستشفيات نشطةتقـك باإلشراؼ عمى أ, مف لجاف طبية شرعيةالرقابة ك المتابعة 

, بحيث تبمغ بطبيعة التجارب ,مؤىمةأك الخاصة اؿحككمية البحثية اؿمراكز اؿىيئات ككاؿ
عمى ضكء دراسة تقيميو , ليصدر قرارىا بالسماح أك المنع, كالتدخالت الطبية العالجية

.  شاممة
ضركرة تقييد المراكز البحثية كالمستشفيات باستصدار تراخيص بشأف تقنيات  -2

. اليندسة  الكراثية
في مقدمتيا تقنيات ,  لمتقنيات الطبية الحديثة حركة التشريعةكاكبضركرة ـ- 3

سف تشريعات تعاقب عمى االستنساخ البشرم التكاثرم بعقكبات جزائية ك, االستنساخ
. شديدة
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 ، الجزائرالدكؿ العربية اإلسالمية كمف بينيا  تشريعات سد الفراغ التشريعي في - 4
. أراضييا يفسح المجاؿ أماـ المغامريف إلجراء التجارب عمى حتى ال

لتقيـ , العمؿ عمى تكفير قكاعد بيانات لمتابعة الحاالت محؿ التجربة كالعالج- 5
 .األكضاع عمى المدل القريب كالبعيد
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يهخص 

التطكر العممي  الحاصؿ اليـك خاصة في العمـك الطبية يقكد العالـ إلي تغيرات جذرية 
ك االستنساخ البشرم مف . كما يثير تحديات ذات طابع اخالقي ك قانكني ك اجتماعي

بيف التقنيات العممية التي اثارت العديد مف ركد الفعؿ المتباينة خاصة بعد االعالف 
ك االستنساخ البشرم سكاء التكالدم أك العالجي يحضى . عف ميالد النعجة دكلمي

ك مف خالؿ ىذا البحث سنتطرؽ لكؿ مف , بإىتماـ الدكؿ ك الييئات الدكلية ك االقميمية
.  مكقؼ الفقو االسالمي ك كذا الييئات الدكلية ك االقميمية مف ىذه النازلة 
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Résumé 

 Les progrès scientifiques surtout en médecine amènent 
des changements radicals et soulèvent des enjeux de 
nature éthiques, juridiques et sociales. Et le clonage 
humains est l'une de ses techniques qui a suscité de 
nombreuses réactions depuis  l'annonce de la naissance 
de la brebis Dolly. Le clonage humain que se soit 
reproductif ou thérapeutique préoccupe les États et les 
organisations nationales et internationales et dans cette 
recherche nous verrons les positions prises par les 
différents organismes nationaux et internationaux et celles 
prises par les instances religieuses musulmanes.                
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