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مع التقدم فى تقنية اإلخصاب الطبى المساعد أصبح من الممكن عالج حاالت
العقم المستعصية بوسائل اإلخصاب الخارجية المختمفة فى مراكز متعددة فى العالم .وان

استخدام واساءة استخدام قضية اإلخصاب الطبى المساعد قد خمق بعض الصعوبات فى
مجاالت العادات والتقاليد وموقف الشريعة اإلسالمية والقيم األخالقية  ،وانو من األىمية

بمكان أن تكون ىناك ضوابط الستخدام ىذه التقنية الحديثة فى اإلخصاب الطبى المساعد

لعالج حاالت العقم فى البالد اإلسالمية.

أهداف الندوة :
.1

وضع دليل لمضوابط األخالقية لتطبيق تقنية اإلخصاب الطبى المساعد فى الدول

اإلسالمية.
.2

وضع دليل لمضوابط األخالقية إلقامة وحدات اإلخصاب الطبى المساعد فى الدول

.3

اقتراح القوانين التى تنظم كل العمميات المعممية بما يشمل إجراء البحوث فى وحدات

.4

وضع ضوابط أخالقية لبعض طرق العالج اإلكمينيكية المتبعة فى وحدات

اإلسالمية.

اإلخصاب الطبى المساعد.

اإلخصاب الطبى المساعد.

موضوعات الندوة :

.1

اإلخصاب الطبى المساعد كعالج لعقم الرجال والنساء.

.3

إنتقاء جنس الجنين فى البالد اإلسالمية.

.4

األخالقيات التى تحكم فحص جينات األجنة.

.2

إستخدام األمشاج ومصير البييضات واألجنة الزائدة.
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.5

الموقف اإلسالمى من استخدام األم الحاضنة لعالج العقم فى الحاالت المستعصية.

.7

النظرة االجتماعية إلى اإلخصاب الطبى المساعد.

.6

البحوث العممية واإلكمينيكية فى اإلخصاب الطبى المساعد.
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 بسمِ اللَّه الرَّمحَهِ الرَحِيمِ 


تُواصل ك ٌل من المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة وجمعية الدعوة اإلسالمية
العالمية رصدىما لمتطورات السريعة والمتالحقة فى المجاالت المختمفة لمعموم وتعمالن عمى
مساعدة البمدان اإلسالمية لمنيوض بالعموم عمى المستويات كافة ؛ لمحاق بالدول المتقدمة

عممياً وتكنولوجياً  .والمنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة وجمعية الدعوة اإلسالمية
العالمية  ،وىما تقومان بدفع دول العالم اإلسالمى المتالك ناصية العموم والتحكم فى

تطبيقاتيا  ،دأبتا عمى دراسة االنعكاسات األخالقية لألبحاث فى المجاالت المختمفة لمعمم

تطور
ًا
والثقافة  .وقد أصدرت دراسات مخصصة لممجاالت العممية والثقافية التى شيدت
وتأثير مباش اًر عمى اإلنسان فى حياتو اليومية  ،لتضع أمامو اجتيادات الخبراء
ًا
يعا
سر ً
والعمماء فى ضوابط تطبيقيا من وجية النظر اإلسالمية .

وتُعد الندوة العممية المتخصصة التى عقدت فى القاىرة فى جميورية مصر العربية
فى الفترة من  21إلى  23من ربيع اآلخر سنة 1418ىـ الموافق  27-25من أغسطس عام

1997م  ،حول الضوابط األخالقية فى تطبيق تقنية اإلخصاب الطبى المساعد فى عالج

العقم  ،تُعد من الندوات اليامة ذات التأثير المتميز فى إثراء البحوث العممية بيذا الفرع من
التخصص العممى  ،الذى يمس بصورة مباشرة الحياة اليومية لإلنسان  ،والذي ال يزال
يتنامى ويتطور عمى النحو الذى يطرح جممة من األسئمة األخالقية بالغة الدقة اجتيد

المتخصصون من العمماء والفقياء المسممين إلعطاء اإلجابة الشافية عنيا والتى يحتاجيا
المسمم ليقبل عمى استعمال ىذا التقدم العممى وىو مطمئن وآمن عمى سالمة موقفو األخالقى
من الوجية اإلسالمية  .لقد كانت لرعاية فضيمة اإلمام األكبر شيخ الجامع األزىر ولرئاسة
فضيمة رئيس جامعة األزىر وإلدارة مدير المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث
السكانية بجامعة األزىر ليذه الندوة  ،أبمغ األثر فى نجاحيا لموصول إلى اليدف المنشود .
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ولقد شممت ندوة الضوابط األخالقية فى تطبيق تقنية اإلخصاب الطبى المساعد فى

بدءا من الضوابط
عالج العقم  ،ستة عشر بحثاً َ ،
ط َر َحت الجوانب المختمفة لمموضوع ً ،
األخالقية لمتكاثر البشرى من وجية النظر اإلسالمية  ،ومرو اًر باإلخصاب الطبى المساعد

ووسائمو وضوابطو وأخالقياتو  ،وعروجاً عمى الجوانب االجتماعية لمموضوع  ،وانتياءاً

بموقف الشريعة اإلسالمية من اإلخصاب الطبى المساعد  ،ثم تقدمت الندوة بالخالصة فى

بيان ختامى وتوصيات .

ولقد جاءت ىذه الندوة ثمرة طيبة لمتعاون بين المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم

والثقافة  ،وبين جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية  ،وقامت جامعة األزىر ممثمة فى المركز
الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية بإعداد كتيب عن وقائع الندوة وترجمتو مما
شكل مستوى رفيعا من التنسيق فى المجاالت الحيوية ذات النفع العام بين ىذه الجيات

الثالث والتى اىتمت بالموضوع وأولتو عنايتيا البالغة لخير أمتنا اإلسالمية .
وان المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية،
استم ار اًر لدعميما لنشر الضوابط األخالقية لتطبيق التقدم فى العموم والثقافة فى مختمف

المجاالت من وجية النظر اإلسالمية  ،يسعدىما أن تقدما ىذا الكتاب عن وقائع الندوة فى

طبعاتو بالمغات الثالث العربية واإلنجميزية والفرنسية  ،إلى الباحثين والدارسين واإلعالميين ،

آممين أن يجدوا فيو المادة العممية التى تعينيم وتفيدىم وتثرى بحوثَيم ودراساتيم وتفتح ليم

آفاقاً جديدة لمبحث فى مثل ىذه الموضوعات ذات الصمة بحياة الناس كافة .

الدكتور  /حممد أمحد الشـريف

الدكتور /عبد العزيز به عثمان التوجيرى

المدير العام للمنظمة اإلسالمية أمين جمعية الدعوة اإلسالمية
الثقاف
للتربية والعلوم و ـة

العالميــة
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كلمة األستاذ الدكتور /مجال أبو السرور
مدير املركس الدوىل اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانية جبامعة األزهر
حضرة صاحب الفضيمة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور /محمد سيد طنطاوي شيخ األزىر
معالي األستاذ الدكتور /إسماعيل سالم  -وزير الصحة والسكان ..

فضيمة األستاذ الدكتور /أحمد عمر ىاشم  -رئيس جامعة األزىر ..
السيد األستاذ الدكتور  /محمد حسين توفيق عويضة  -نائب رئيس جامعة األزىر لمدراسات
العميا والبحوث ..

السادة األفاضل األساتذة  /نواب رئيس الجامعة ..

السيد الدكتور /خالد الشيخ  -مدير العموم وممثل معالي المدير العام لممنظمة اإلسالمية
لمتربية والعموم والثقافة ( -إيسيسكو) ..

السيد  /إبراىيم عمى الربو  -سكرتير مكتب تنظيم المؤتمرات الدولية وممثل جمعية الدعوة
اإلسالمية العالمية ..

معالى السادة السفراء وممثمى الييئات الدولية ..

معالى األستاذ الدكتور /إبراىيم بدران  -رئيس المجنة القومية المصرية لمضوابط واألخالقيات
..

السادة األساتذة أعضاء المجنة ..
األخوة األشقاء من مختمف الدول العربية واإلسالمية ..

األساتذة األفاضل عمداء كميات جامعة األزىر وأساتذتيا ..

السادة الحضور ..
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمي أشرف المرسمين :سيدنا محمد
جميعا أجمل
وعمي آلو وصحبو أجمعين وبعد  ،فإنو لشرف كبير لي أن أرحب بحضراتكم
ً
ترحيب باسم جامعة األزىر ممثمةً في إحدى وحداتيا العممية والبحثية أال وىى المركز الدولي
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اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية لنناقش في ندوتنا ىذه والتي تتناول أحد الموضوعات

الميمة التي يولييا المركز اىتماما خاصا وىو (الضوابط واألخالقيات في اإلخصاب الطبي
المساعد لعالج العقم) والتي ينظميا المركز باالشتراك مع المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم

والثقافة (إيسيسكو) وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية.
سـيداتي وسـادتي ..

لقد أنشئ المركز بجامعة األزىر بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة لألنشطة

السكانية إلجراء دراسات وبحوث عن السكان في العالم اإلسالمي إلضافة مصداقية

لممعمومات السكانية التي يمكن الحصول عمييا قبل نشرىا في البالد اإلسالمية  ،وقد تم
بالفعل تحقيق ىذا اليدف  ،وال يزال المركز يحققو عن طريق عدة أنشطة من بينيا الندوات

المتنقمة في داخل جميورية مصر العربية وفي الدول اإلسالمية المختمفة عن المشاكل

السكانية وحموليا من منظور إسالمي  ،وعقد المؤتمرات وحمقات العمل واجراء البحوث

والتدريب وكذلك اإلعداد لتطوير المناىج السكانية بالجامعة والتوثيق المستمر عن طريق

إصدار المجالت والنشرات اإلخبارية الميتمة بالعموم السكانية بصفة دورية منتظمة مثل
مجمة العموم السكانية ونشرة العموم السكانية  ،واصدار المراجع العممية :كمرجع التربية

السكانية من منظور إسالمي بالتعاون مع مركز البحوث الكندى لمتنمية الدولية ،ودليل تنظيم
األسرة في العالم اإلسالمي بالتعاون مع الحكومة الدانمركية (دانيدا) ،ودراسة مشكمة وفيات

األميات في العالم اإلسالمي باالشتراك مع ىيئة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة .
وقد كان عمي رأس اىتمامات المركز إصدار الوثائق التي تتناول ضوابط

مرجعا لمعاممين في ىذا المجال
وأخالقيات بحوث التكاثر البشري في العالم اإلسالمي لتكون
ً
في مختمف أنحاء العالم اإلسالمي ،ووثيقًة لمييئات الدولية واألجنبية كى تتعرف عمي وجية
نظر العالم اإلسالمي في ىذه األمور الدقيقة ،وقد استطاع المركز أن يحقق ىذا اليدف عن

طريق عقد المؤتمر الدولي األول عن الضوابط واألخالقيات في بحوث التكاثر البشري في

العالم اإلسالمي خالل الفترة من  13-11ديسمبر سنة 1991م ،إذ اشترك في ىذا المؤتمر
ما يزيد عمي خمسين ٍ
دولة إسالمية باإلضافة إلى الييئات الدولية ،وقد أصدر المركز الدولى
اإلسالمى ثبتًا كامالً بوقائع المؤتمر وفعالياتو بالمغتين العربية واإلنجميزية ،ليضيف بذلك
وثيقتين ميمتين لتكونا مرجعا ىاما لمييئات المعنية في ىذا المجال.
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واليوم يتمم المركز مسيرتو في ىذا المجال بعقد ىذه الندوة الميمة بالتعاون مع

المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة (إيسيسكو) وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية بعد

تطور ىائالً َّ
وجد الكثير والكثير في ىذا المجال عمي مدي السنين
ًا
تطور عالج العقم
ًا
أن
القميمة الماضية؛ لكي تناقش كل ما ىو جديد في ىذا المجال ،وتُ ِ
صد َر توصيات لتكون أيضا
وثيقة لمعاممين والميتمين بيذا المجال.
وفي االتجاه نفسو كان اىتمام المركز بوضع منياج لضوابط وأخالقيات مينة

الطب في العالم اإلسالمي توطئة لتدريسو في كميات الطب المختمفة ،وذلك بالتعاون مع كمية

الطب بالجامعة.

سيداتي وسادتي ..
إننا إذا كنا نجتمع اليوم في ىذه الندوة الميمة لكي نناقش عمي مدي ثالثة أيام

وحيويا عن ( الضوابط واألخالقيات في اإلخصاب الطبي المساعد لعالج
ميما
ً
ً
موضوعا ً
العقم) نظ اًر لما جد من جديد في ىذا المجال فإن األخالقيات تفرض أن نشير بكل االمتنان
والعرفان إلي ما سبق إنجازه في ىذا المجال بواسطة مختمف الييئات والبالد اإلسالمية من

أعمال عظيمة ساىمت فى تنظيم العمل في ىذا المجال الحساس في العالم اإلسالمي ،
وكانت منا اًر لمعاممين المتخصصين في ىذا الفرع الدقيق من فروع الطب المتقدمة شممت
عمي سبيل المثال ال الحصر فتوى األزىر الشريف عام

اإلسالمي بمكة عام

1980م وفتوى مجمس الفقو

1984م والمنظمة اإلسالمية لمعموم الطبية بالكويت عام

ومجمس الفقو اإلسالمي بمكة عام

والبحوث السكانية بجامعة األزىر عام

1985م

1985م ودليل المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات

1991م وندوة االنعكاسات األخالقية لألبحاث

المتقدمة في عمم الوراثة بقطر عام 1993م.
وتيدف ندوتنا ىذه إلي :

 .1عرض ما تم إنجازه من قبل في ىذا المجال في مصر والسعودية والكويت وقطر،
ومختمف بالد العالم اإلسالمي خالل السنوات الماضية.

 .2وضع دليل لمضوابط واألخالقيات لتطبيق تقنية اإلخصاب الطبي المساعد في الدول
اإلسالمية.
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 .3وضع دليل لمضوابط األخالقية إلقامة وحدات اإلخصاب الطبي المساعد في الدول
اإلسالمية.

 .4اقتراح القوانين التي تنظم كل العمميات المعممية بما يشمل إجراء البحوث في وحدات
اإلخصاب الطبي المساعد.

 .5وضع ضوابط أخالقية لبعض طرق العالج اإلكمينيكية المتبعة في وحدات اإلخصاب
الطبي المساعد.

وتدور محاور الندوة حول:
 .1اإلخصاب الطبي المساعد كعالج لعقم الرجال والنساء.
 .2استخدام األمشاج ومصير البييضات واألجنة الزائدة.
 .3الموقف اإلسالمي من انتقاء نوع الجنين.

 .4األخالقيات التي تحكم فحص جينات األجنة.
 .5الموقف اإلسالمي من استخدام األم الحاضنة لعالج العقم في الحاالت المستعصية .
 .6البحوث العممية واإلكمينيكية في اإلخصاب الطبي المساعد.
 .7النظرة االجتماعية إلي اإلخصاب الطبي المساعد.

ويشترك معنا في ىذه الندوة باإلضافة إلى جميورية مصر العربية أخوة وأخوات

أعزاء من اثنتي عشرة دولة  :األردن و تونس و المغرب و السعودية واإلمارات والكويت
وباكستان وسنغافورة وماليزيا وبنجالديش وألبانيا.

وان المأمول أن توفي الندوة األمانة العممية حقيا  ،وتؤكد عمي الحرص عمييا في

كل ما يعرض ليا من بحوث تستظير فييا ىذه الضوابط واألخالقيات  ،إذ أن اإلسالم قد
سما بقيمة اإلنسان فحفظيا  ،وبخمقو فصانو  ،وزانو بكل الخصال المحمودة َو ُعنِ َي بنقاء
َن َسبِ ِو فاحتاط لو  ،حتى يتوالد بنو اإلنسان في نطاق الزواج المشروع الذي نظم ضوابطو

ووثق عروتو وحظر أن ُينسب المولود إلي غير أبيو ،وحذر المرأةَ أن تدخل عمي زوجيا نسبا
الشعور بالمسئولية تجاه ىذه اإلنسانية  ،فال يسعون
ليس منو  ،وان أولي أخالقيات العمماء
ُ
إلي ىدم ما بناه اهلل  ،ومن أمانة العمم أن يقف العالم عندما يعممو عمم اليقين  ،ال يقدم عمي
ما كان عممو فيو مجرد ظن وتخمين .
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إن ىذه الندوة وىي تتعرض ليذا الموضوع الحيوي الميم ،تمد بحوثيا إلي معالجة

مولودا يستديم بو حبل المودة
يجتُيما
ً
العقم طمبا لالستقرار النفسي لمزوجين المذين لم تثمر ِز َ
والرحمة فييا بينيما ،وىو من أىم زينة الحياة الدنيا.

وتأتي ىذه الندوة في إطار اتفاقية التعاون بين المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث

السكانية بجامعة األزىر والمنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة (إيسيسكو) فأىال
بحضراتكم جميعا  ..وفقنا اهلل في ىذا العمل الميم لخير األمة.

وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب الفضيمة اإلمام األكبر األستاذ

الدكتور /محمد سيد طنطاوي شيخ األزىر لموافقتو عمي عقد ىذه الندوة تحت رعاية فضيمتو
اء لمندوة  ،وخالص شكري وتقديري لألستاذ الدكتور/
دعما واثر ً
وتشريفو لنا بالحضور مما يعد ً
إسماعيل سالم وزير الصحة لمشاركتو في الندوة  ،ولفضيمة األستاذ الدكتور /أحمد عمر
ىاشم رئيس جامعة األزىر لتفضمو بالحضور اليوم وموافقتو عمي عقد ىذه الندوة برئاسة

سيادتو  .كما أشكر لفضيمتو مشاركتو الفعالة البناءة ودعمو الكامل لكل أنشطة المركز عمي
مدي السنين من خالل موقعو كعالم وأستاذ جميل بجامعة األزىر ،ثم من خالل موقعو
كرئيس لمجامعة.

كما أتوجو بالشكر لألخ الدكتور /خالد الشيخ مدير العموم وممثل معالي المدير

العام لممنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة (إيسيسكو) لتفضمو بالحضور والدعم المادي
والعممي والمشاركة في اإلعداد ليذه الندوة الميمة.

وأشكر األخوة الضيوف من مختمف أنحاء العالم اإلسالمي عمي الحضور

ومشاركتيم وتحمميم مشاق وعناء السفر وأرجو ليم إقامة طيبة في بمدىم المسمم الشقيق قمب
األمة العربية جميورية مصر العربية.

كما أشكر السادة الحضور جميعا لتشريفيم لنا حفل االفتتاح جزاىم اهلل خير

الجزاء .كما أتوجو بالشكر لمسادة العاممين بالمركز الدولي اإلسالمي لما تحمموه من مشقو
في اإلعداد ليذه الندوة .

وأخـي ار  ..أتوجو بخالص الشكر لييئة مركز صالح عبد اهلل كامل لالقتصاد

اإلسالمي بجامعة األزىر ،وعمي رأسيم األستاذ الدكتور /محمد عبد الحميم عمر مدير
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المركز لتفضمو بالموافقة عمي استضافة ندوتنا ىذه  ،وتقديم كل المساعدة والعون إلخراجيا

بيذه الصورة المشرفة.

وفقنا اهلل جميعا لما فيو خير أمتنا اإلسالمية جمعاء ،،،
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،
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كلمـة الدكتـور /خالـد حامـد شيـخ
مـدير إدارة العلـوم باملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة  -إيسيسكو
بسم اهلل الرحمن الرحيم ..
فضيمة األستاذ الدكتور /محمد سيد طنطاوى  ،شيخ األزىر ..
األستاذ الدكتور /إسماعيل سالّم ،وزير الصحة بجميورية مصر العربية ..
فضيمة األستاذ الدكتور /أحمد عمر ىاشم ،رئيس جامعة األزىر ..
األستاذ /إبراىيم عمى الربو ،مدير مكتب المؤتمرات والمنظمات الدولية ،بجمعية الدعوة

اإلسالمية العالمية ..

األستاذ الدكتور /جمال أبو السرور ،مدير المركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث
السكانية بجامعة األزىر ..

أصحاب المعالي العمماء الموقرون  ،السـيدات والسـادة ..
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،
إنو لشرف عظيم لى أن أرحب بكم جميعا باسم المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم

والثقافة (إيسيسكو) ،وباسم مديرىا العام ،صاحب السعادة الدكتور عبد العزيز عثمان
التويجرى  ،وباألصالة عن نفسى ،فى ىذا الحفل االفتتاحي لندوة "الضوابط واألخالقيات فى

اإلخصاب الطبي المساعد لعالج العقم  ".وتعقد ىذه الندوة باالشتراك مع اإليسيسكو

وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية  ،كما تنظم باالشتراك مع المركز الدولي اإلسالمي

لمدراسات والبحوث السكانية بجامعة األزىر .ويشارك فى الندوة كوكبة من العمماء البارزين
من بنجالديش ومصر وألبانيا واألردن والكويت وماليزيا والمغرب وباكستان وقطر والسعودية
وسنغافورة وتونس ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
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وانو لمما يزيد من ىذا الشرف حضور صاحب الفضيمة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور محمد

سيد طنطاوى  ،شيخ األزىر ىذا الحفل .وتكرمو بقبول دعوتنا لرئاسة ىذه الجمسة والقاء
البيان االفتتاحي .ويعد ذلك مصدر ٍ
إليام وتشجيع كبيرين لنا.

يعى فى العالم اإلسالمي أجمع .وانو لشرف
إن األزىر مصدر إشعاع عممي وتشر ّ
عظيم لنا أن نجتمع ىنا ونناقش ىذا الموضوع اليام الذى تتناولو ىذه الندوة فى رحاب ىذه

المنارة الكبرى لمعمم والفكر.

وانو لمما يثمج الصدر أن تعقد ىذه الندوة فى رعاية فخامة الرئيس محمد حسنى

مبارك رئيس جميورية مصر العربية الذى يبدى دائما الحرص عمى تشجيع ومساندة العمل
اإلسالمي المشترك لتحقيق التنمية الشاممة لمعالم اإلسالمى.
كما نود أن ننتيز ىذه الفرصة لنشكر صاحب المعالى وزير التعميم بجميورية
مصر العربية واألمين العام لمجنة القومية المصرية لمتربية والعموم والثقافة لتوجيييم

ومساندتيم لنا فى وضع سياسات اإليسيسكو وبرامجيا من خالل مشاركتيم الفعالة فى
مداوالت المؤتمر العام والمجمس التنفيذي لإليسيسكو ،ولتمكيننا من تنفيذ برامج فى ىذا البمد
الكريم لالستفادة من التسييالت والخبرة المتاحة فى جميورية مصر العربية لفائدة جميع

الدول األعضاء فى اإليسيسكو.

ونود أن نعرب عن ترحيبنا الحار بالمشاركين األفاضل فى ىذه الندوة ونتمنى ليم

إقامة طيبة مثمرة فى مدينة القاىرة الجميمة المضيافة .كما نعرب عن امتناننا لمضيوف
األفاضل لقبوليم الدعوة لحضور الحفل االفتتاحى.
أصحاب السعادة  ..أيها السيدات والسادة ..
يشجع اإلسالم عمى إجراء البحوث وال يضع قيودا عمى التفكير اإلنساني .كما

يشجع عمى تحصيل العمم ونشر المعرفة طالما كان ذلك لمنفعة البشرية واليتعارض مع
األخالقيات والقيم.
وتضم األنشطة الجارية لبرامج العموم باإليسيسكو دراسة وتحميل اآلثار األخالقية
لمبحوث الحديثة فى العموم والتكنولوجيا .ومن ثم نظمت اإليسيسكو باالشتراك مع جمعية
الدعوة اإلسالمية العالمية وكمية العموم بجامعة قطر ندوة عقدت فى الدوحة عن "اآلثار
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األخالقية لمبحوث الحديثة في عمم الوراثة" في فبراير /شباط عام

1993م ضمت

متخصصين في ميداني عمم األحياء والطب  ،وعمماء في الشريعة اإلسالمية  ،واإلنسانيات

توصموا إلى توصيات مفيدة و توجييات أخالقية تستند إلى استعراض شامل لمبحوث العممية

المتقدمة في ميدان عمم الوراثة .وقد نشرت وقائع ىذه الندوة بالمغات العربية واإلنجميزية

والفرنسية ووزعت عمى جميع الدول األعضاء فى اإليسيسكو .وعمى غرار ذلك شاركت

اإليسيسكو مع المنظمة اإلسالمية لمعموم الطبية ومؤسسة الحسن الثانى لمبحوث العممية
والطبية فى تنظيم اجتماع متعدد التخصصات العممية عقد في شير رمضان/يونيو من ىذه

العام فى الدار البيضاء عن "المنظور اإلسالمي لبعض القضايا الطبية المعاصرة" ،والذي

ناقش ،ضمن ما ناقشو ،موضوع االستنساخ الجسدى لمنعجة "دولمى" ومالو من آثار أخالقية

عمى البشر.

وفى إطار برنامج اإليسيسكو المشار إليو آنفا ،يجرى حاليا إجراء دراسات عن

"التقدم الجديد في التقنيات اإلحيائية ومالو من آثار أخالقية من المنظور اإلسالمي" و"اآلثار
األخالقية إلطالق كائنات ناتجة عن عمميات اليندسة الوراثية فى البيئة"  ،بينما نشرت
دراسة فى عام 1996م عن "تقنيات اإلخصاب المساعد :أحدث ما توصل إليو العمم".
فضيمة اإلمام األكبر  ..أصحاب السعادة  ..السيدات والسادة ..
أصبح من المستطاع بعد اكتشاف اإلخصاب الطبي المساعد عالج حاالت العقم

البشرى في مراكز مختمفة في العالم .وقد أدى استخدام ،بل سوء استخدام ،ىذه التقنيات إلي
نوع من االحتكاك بينيما وبين القيم الثقافية والدينية واألخالقية .فبدال من اتباع ىذه التقنيات

دون تفكير فإنو لمن األىمية بمكان أن نضع ضوابط الستخداميا في عالج حاالت العقم
البشرى في البمدان اإلسالمية.
إن األىداف العامة ليذه الندوة ىى التوصية بوضع ضوابط أخالقية لتطبيق
تقنيات اإلخصاب الطبي المساعد فى البمدان اإلسالمية ،والنظر فى اتخاذ اإلجراءات

التشريعية الالزمة لجميع التجارب التى تجرى فى المختبرات،بما فى ذلك األعمال البحثية فى
وحدات اإلخصاب المساعد .ومن المقرر أن تكون ىذه الندوة منب ار متعدد التخصصات
لممناقشة وتبادل المعمومات بين رجال الدين والعمماء والمشتغمين بالطب والشئون االجتماعية

لمتوصية بوضع ضوابط الستخدام تقنيات اإلخصاب الطبي المساعد لعالج العقم فى البمدان
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اإلسالمية .وسيقدم المشاركون الموقرون أبحاثيم التى تتناول مختمف جوانب ىذا الموضوع
بما فى ذلك كيفية استخدام ىذه التقنيات طبقا لألخالقيات اإلسالمية ،ومسألة اختيار نوع

الجنين ،وفحص الخصائص الوراثية لألجنة ،واستخدام األم البديمة ،واألبحاث العممية

واإلكمينيكية فى تقنيات اإلخصاب الطبي المساعد وموقف المجتمع من ىذه التقنيات.
وستقوم كل من اإليسيسكو وجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية بنشر وقائع ىذه

الندوة بالمغات العربية واإلنجميزية والفرنسية كى يستفيد منيا أكبر عدد من العمماء.
ونتوجو بالشكر إلى إدارة جامعة األزىر واألستاذ الدكتور جمال أبو السرور

وزمالئو بالمركز الدولي اإلسالمي لمدراسات والبحوث السكانية لتمكين اإليسيسكو وجمعية
الدعوة اإلسالمية من تنظيم ىذه الندوة ىنا.
وتود اإليسيسكو أن تعرب عن سعادتيا لالشتراك مع جمعية الدعوة اإلسالمية
العالمية فى تنظيم ىذه الندوة .وقد شاركنا معا فى الماضي فى تنفيذ أنشطة مختمفة

لمنيوض باإلمكانيات العممية والتكنولوجية فى البمدان اإلسالمية .ونتطمع لمقيام بمزيد من
ىذه األنشطة بالتعاون مع جمعية الدعوة اإلسالمية.
ونكرر لكم الشكر ،أييا السيدات والسادة ،عمى حضوركم ىذه الندوة ونتمنى

لممشاركين النجاح والتوفيق فى مداوالتيم.

وفى الختام أود أن أعرب ،مرة أخرى ،عن عميق امتناننا لفضيمة اإلمام األكبر

لتشريفنا بحضور الحفل االفتتاحي ليذه الندوة.

وندعو اهلل سبحانو وتعالى أن يتوج أعمال الندوة بالتوفيق لما فيو خير أمتنا.
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
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كلمة األستاذ الدكتور /حممد حسني توفيق عويضة
نائب رئيس جامعة األزهر
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمي صفوة الخمق أجمعين سيدنا محمد
صمي اهلل عميو وسمم .
صاحب الفضيمة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور  /محمد سيد طنطاوى شيخ األزىر
الشريف..
العالم الجميل صاحب الفضيمة األستاذ الدكتور /أحمد عمر ىاشم رئيس جامعة األزىر..
الحفل الكريم أحييكم بتحية اإلسالم السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،
ليس باألمر مبالغة إذا قمنا  :إن جامعة األزىر ىي و ازرة صناعة المستقبل فيي

تضع التطور والتقدم ليس في مصر وحدىا ؛ بل في العالم أجمع إذ عاد األزىر إلي
نيجو القديم يجمع عموم الكون والحياة إلي عموم الدين واليدي فترتقي فيو ثقافة الدين

والدنيا معاً.

وفي ظل الثورة العممية والتكنولوجية التي تجتاح العالم والتي تجري تغيرات جذرية

ذات طابع كيفي في سياق العالقات والمصالح المتبادلة في عالم اليوم  ،وبعد التطور
اليائل الذي يمضي في وتيرة غير مسبوقة في مجال المعمومات واالتصال ،وتطور عموم
الرياضيات واإللكترونيات والجينات واليندسة الوراثية وما يرتبط بذلك من أفكار وعالقات

جديدة ؛ أصبح التفوق الحضاري واالقتصادي بل والعسكري ال يقاس بالمعايير التقميدية

القديمة بل أصبحت ىناك معادلة جديدة لمتقدم تعتمد في األساس عمي طبيعة وأخالقيات
القوي البشرية ومدي تقدميا وقدرتيا عمي استيعاب واستخدام مفردات الثورة العممية
والتكنولوجية والتعامل مع ىذه األخالقيات والضوابط الواردة .وىناك إجماع من

المتخصصين في قضايا التنمية عمي أن أخالقيات القوي البشرية ىي أىم عامل في

التنمية الشاممة وىي المؤشر الفاصل بين التقدم والتخمف في عالم اليوم  ،وكم من دول
تمتمك تراكمات ىائمة ولكنيا تظل عاجزة ورابضة في التخمف نتيجة لفقرىا الشديد في
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أخالقيات الكوادر البشرية .فاألخالقيات ىي التي تدفع عجمة العمم والتكنولوجيا إلي خير
اإلنسانية وتدفع عجمة الدين إلي سبيل اليدي والرشاد وكي ال ينحرف الناس عن الدين
فتيتز قيم األخالق وتتقوض صروح الحضارة.
ومثل ىذا االجتماع ؛ اجتماع العمماء ليو المجال الحيوي لموصول إلي آراء
موضوعية عمي أساس البحث والعمم والمعرفة .والي توصيات تستيدف وجو اهلل ومصمحة

المسممين عمي المستوي المحمي وعمي نطاق العالم اإلسالمي أجمع الذى يمتد عبر
القارات الخمس.
وآخر ومنك العفو في تسديد الخطا والرشاد .
الميم لك الحمد أوالً ًا
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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كلمة صاحب الفضيلة األستاذ الدكتور /أمحد عمر هاشم
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رئيس جامعـــــة األزهر
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد نبينا
الصادق األمين وعمى أىمو وصحبو أجمعين.
فى رحاب أزىرنا الشريف وجامعتو العريقة وتحت رعاية أستاذنا وشيخنا فضيمة
اإلمام األكبر األستاذ الدكتور /محمد سيد طنطاوى  -شيخ األزىر.
تُعقد ىذه الندوة التى تضم ىذه الكوكبة المباركة التى تمثل جامعة األزىر والمركز
الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية والمنظمة اإلسالمية وجمعية الدعوة اإلسالمية

وو ازرة الصحة والضيوف فأحيييم من كل قمبى وأقول لحضراتكم أن جامعة األزىر اآلن وىى
تأخذ طريقيا لمستقبل مرموق تأخذ عمى عاتقيا عيداً أن تنيض برسالتيا اإلسالمية والعممية

وتبدأ منذ خطواتيا األولى تراجع وتطور وتحدث وتقنن لكل مناىجيا ومراكز البحث العممى
فييا ،وقد بدأنا بحمد اهلل ىذه المراجعات وىذا التخطيط تحت رعاية اإلمام األكبر الذى

أصر أن يبدأه من السنة األولى االبتدائي باألزىر وأن يراجع ىذه المناىج وأن يضعيا

لمستقبل باسم ومرموق إن شاء اهلل  ،والجامعة مع المعاىد مع كل قطاعات األزىر تأخذ
الطريق لبناء ىذا المستقبل واعداد ىؤالء البحاث ،ومن بين قطاعات األزىر ىذه الجامعة

وكمياتيا ومراكزىا ،كان ىذا المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية الذى نسعد
بإحدى ندواتو اليوم ،ىذه الندوة التى كانت عمى موعد مع القدر والتى جاءت فى حينيا والتى

استدعتيا حالة راىنة فى المجتمع الدولى حيث طغت عمى سمم الحياة العممية فى الجامعات
والدوائر العممية واألكاديمية ومعامل البحث والتكنولوجيا ظواىر الذت ىذه الندوة بأن

تتناوليا ،كان من بينيا ظاىرة االستنساخ وأطفال األنابيب وظواىر عديدة ال تقع تحت

حصر ،جاءت نتيجة اليندسة الوراثية وتطور العمم.
سالح ذو حدين يمكن أن يستعمل فى العمار ويمكن أن
وأحب أن أقول إن العمم
ٌ
يستعمل فى الخراب والدمار ،فحين يستعمل لإلفادة البشرية وانتاج ما تختصر بو الزمن
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ويعالج بو الطبيب فيو لعمارىا وحين ينتج أسمحة الدمار الشامل التى تأتى عمى األخضر
واليابس وتدمر كل ما أنتجتو البشرية فميس عمما نافعا ،حين يعبث العمم الممحد بصنعة

الخالق سبحانو وتعالى ويحاول أن يتمرد ليخرج لنا أطفاألً أو أجياالً ال ينتسبون إلى أسرة وال
ماضى وال إلى تراث ،ويصنعون كما تصنع سائر األشياء فال مرحبا بيذا العمم ،وعمينا من

خالل مثل ىذه الندوات التى استيل عنوانيا كممتو األولى الضوابط األخالقية فى تطبيق
تقنية اإلخصاب المساعد فى عالج العقم أن نقول كممتنا كعمماء مسممين.

نحن عمى يقين إنو ما دام العمم مصونا من االنحراف والمادية الممحدة ،وما دام

العمم بعيدا عن التمرد الممحد الميدر لقيم اإلنسان فسيكون فى خدمة البشرية وعمارىا ويعمل
عمى صالحيا وعالجيا.
واذا كان األبناء زينة الحياة الدنيا واذا كان أشيى آمال اإلنسان أن يكون لو ابن أو

حفيد فتمك بإرادة اهلل وليس بإرادتنا  .لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَىَاتِ وَالْأَزْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ
يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الرُّكُىزَ()49أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْسَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ
عَلِيمٌ قَدِيسٌ(( .)50سورة الشورى  ،اآليتان .)49،50
فالخير الذى يريده اهلل لإلنسان إن أنجب فيو الخير ،وان لم ينجب فيو الخير
أيضا ألنو وحده عالم الغيوب وأدرى بما يفيد اإلنسان.
أمر َنبَّو إليو الدين .سيدنا محمد -
غير أن الطب والعالج والتداوى ْ
  :تداووا فإن اهلل سبحانه وتعالى قد خمق لكم الدواء.



 -يقول

إذ إن ما عدا ذلك (ما عدا الموت) ،يمكن أن يدخل تحت مظمة العالج والتداوى
ويدخل أيضا الحكم إنو حيث يمكن أن يكون ىناك عالج ؛ حيث يقول األطباء المؤمنون

الصالحون الماىرون بأنو من الممكن أن يكون عالج فأىال بو .ومن أجل ذلك كانت ىذه
الندوة عن الضوابط األخالقية حتى تظل العممية الجراحية والظواىر الطبية مصونة من

االنحراف ،مصونة من االنزالق فى خطر اختالط األنساب ،مصونة من الخطر أن يزل

العمم بالبشرية من أجل أن يقدم ليا خدمة فينحدر بيا إلى أسوأ ما يكون ،وبقدر ما سما العمم
باإلنسان وتطور فى ثورة تكنولوجية ال تقع تحت حذر ،اختصر العالم فجعمو قرية ،وكان بثو
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المباشر الذى جمع الكل فى جزء ،بقدر ما تقدم بقدر ما ينحدر وضيع اإلنسان حين يشوه

الخمقة الربانية أو يحاول أن يتمرد عمى الدين من أجل ذلك كانت ىذه الندوة التى استيدفت

إخراج الدليل الذى يكون مرشداً وىادياً لكل األطباء والمراكز البحثية والعالجية التى تضع

نصب أعينيا الدين واألخالق وتطبق ما جاء بو اإلسالم ،حتى يظل العمم مصونا من أى

عطاء
انحراف .ىذا الدليل كمثيل لما سبق أن قدمناه فى الدراسات والبحوث السكانية كان
ً
وعمماء أكفاء ليم خبراتيم وليم تخصصاتيم الشرعية والدينية والطبية
ناتجا من ندوات متعددة
َ
فى كل الفروع حتى جاء دليالً قيماً ومرجعاً ذا ٍ
أثر لمعالم  ،وان شاء اهلل سيكون ىذا الدليل

المنبثق عن ىذه الندوة مثل ما سبقو.

أدعو اهلل أن يوفقكم فى كل بحوثكم وأن يجعل الخير واإلخالص رائدكم وشك اًر

لفضيمة اإلمام األكبر شيخ األزىر وشك اًر لضيوف مصر األجالء وشك اًر لكم جميعاً.
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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كلمت األستاذ الدكتور /وزير الصحت مبصر
( ألقـاها عنه د /نبيل نصـار  -وكيل وزارة الصحت للبحوث)
حضرة صاحب الفضيمة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور /محمد سيد طنطاوى -شيخ األزىر

فضيمة األستاذ الدكتور /أحمد عمر ىاشم  -رئيس جامعة األزىر ..
األستاذ الدكتور /جمال أبو السرور-

السكانية ..

مدير المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث

السيدات والسادة العمماء األفاضل أعضاء الندوة ..

اسمحوا لى فى البداية أن أنقل لكم تحيات األستاذ الدكتور  /إسماعيل سالم

وتمنياتو الطيبة مع االعتذار عن عدم تمكنو من الحضور النشغالو بموعد طارئ.
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

السـيدات والســادة ..
من حق كل مواطن الحصول عمى الرعاية الصحية ومن حق كل مواطن أن يتمتع
بصحة سميمة وصحة جيدة  ،واذا نظرنا لممفيوم العريض والواسع لمصحة فيو االىتمام
بالصحة النفسية واالجتماعية لكل شخص  ،ومن ىذا االىتمام أيضا أن يتمتع بصحة

إنجابية سميمة  ،حفاظا عمى اإلنجاب فيى حق واحتياج أساسى لممواطن .ومع التطور

العممى السريع وتوافر اإلمكانات الحديثة و تقنيات العموم الطبية فمن حق كل مواطن

ومواطنة استخدام ىذه التقنيات عند الحاجة وأن توفر ليما وأن يحصال عمييا لكى يصال إلى
اكتمال الحياة األسرية والحياة النفسية التي يجب أن يتمتعـا بيا.
ومن منطمق ىذه المفاىيم فإن و ازرة الصحة تتبنى عدة مداخل لتحقيق ىذا المنطق
فمثالً األول منيا ىو نشر المراكز الصحية عمى مستوى الوطن  ،ليس فقط فى القاىرة وليس
فقط فى المدن الكبيرة ؛ بل يتم نشر المراكز الطبية المتخصصة التى تستخدم اإلمكانات

العالمية فى أقاصى الصعيد  ،مع تطوير ما ىو قائم وما ىو موجود وادخال كل ما ىو
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ممكن  ،وادخال كل ما ىو جديد من تقنيات حديثة إلى المستشفيات والمراكز الطبية القائمة

.

ومدخل ثان  :ىو تطوير مفيوم الرعاية الصحية نفسيا ؛ فبدال من النظر إلى

صحة المرأة بمفيوم ضيق وىو تنظيم األسرة فإننا ننظر إلييا بمفيوم متكامل لصحة المرأة
منذ مولدىا إلى مختمف مراحل عمرىا وبمفيوم أن تتمتع بصحة إنجابية سميمة.
بدءا
ويتم ذلك من خالل تطوير الخدمات الصحية بكافة مستويات الرعاية الصحية ً

بمستوى الرعاية الصحية األولية ؛ وال يتم ذلك إال بتبنى الو ازرة لتنمية القوى البشرية ليست
فقط بالحصول عمى مؤىالت عميا أو دراسات عميا فيما بعد التخرج أو بعد الحصول عمى

بكالوريوس الطب ؛ بل أيضا أن يحصل كل طبيب – سواء كان عامال فى مستوى الرعاية

الصحية األولية أو فى مستويات الرعاية الصحية األخرى متخصصة أو غير متخصصة -
أن يحصل عمى حقو فى تدريب فنى وتدريب عممى مستمر تعمل الو ازرة لتحقيق ذلك من
خالل استراتيجية متكاممة لتنمية القوى البشرية والتدريب والتعميم المستمر.

ومدخل ثالث  :ىو وضع الضوابط واستخدام التقنيات الحديثة واستخدام األجيزة
وأساليب العالج المستحدثة مما يحفظ لإلنسان حقو فى الحياة وحقو فى الحفاظ عمى صحتو

وحقو فى الحفاظ عمى كرامتو.

وتعمل الو ازرة أيضا عمى التعامل مع كافة الجامعات وكافة المؤسسات العممية

والمراكز البحثية فى تطوير البحث العممى وفى تطوير برامج التدريب والتعميم الطبى
المستمر وفى تطوير العمل داخل المراكز الطبية المتخصصة أو المراكز الطبية المتميزة

والتى بدأت الو ازرة فى التخطيط بنظام الدورة الشاممة بيا ليس فقط من خالل البرامج ولكن

أيضا من خالل ىيئة تنظيمية بالو ازرة نفسيا.
جدا وقد جاء فى الوقت المناسب  ،ومن ىذا
ومما ال شك فيو أن ىذا المؤتمر ميم ً

المنطمق فإننى أتمنى لكم الخروج بتوصيات نعمل جميعا عمى تحقيقيا ونسترشد جميعا

ونعمل فى ىداىا.

والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
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ملخص لكلمة فضيلة اإلمام األكرب األستاذ الدكتور /حممد سيد طنطاوى
شيخ األزهر
رحب فضيمتو بالحضور وأعرب عن سعادتو بمقاء العمماء ،وذلك ألن ىذه المقاءات

من شأنيا أن تزودنا بالمعمومات النافعة وأشار إلى أن اإلنسان دائما بحاجة إلى عمم غيره
ميما وصل إلى درجة من العمم .وأشار إلى حكمة اإلمام الغزالى  ( :وما من عالم فى فن
إال وهو تلميذ فى فن آخر ).
وأكد فضيمتو عمى أىمية لقاء مختمف التخصصات لكى يتعاونوا ولكى يبينوا
لمناس ما ينفعيم فى دينيم وما ينفعيم فى دنياىم لكى تسعد األمة ويتقدم األفراد وىذا يخضع

ألمر اهلل بالتعاون.

وأكد عمى أىمية الموضوع والندوة وأنيا من الندوات الرفيعة والتى نريد أن تسمع

كممة الطب والشريعة فييا وبمراجعة موضوعات الندوة وجد أنيا كميا موضوعات ميمة وأنيا
بحوث عممية دقيقة ،وأشار إلى أىمية التعاون بين الفقياء واألطباء فى ىذا المجال وأن ىذا

التعاون سيؤدى إلى رأى سديد وبخاصة إذا خمصت النوايا.

وأوضح أن أىم مميزات شريعة اإلسالم ىى الوضوح وأنيا ليس ليا ظاىر وباطن

وأنيا شريعة واضحة فى كل تشريعاتيا ،فمثال تنظيم األسرة أصبح مسألة ليس بيا اختالف،
وذلك بعد أن تم فيم المسألة بوضوح وأن شريعة اإلسالم تؤيد تنظيم األسرة متى كانت ىناك

ضرورة وىذه الضرورة يقررىا الزوجان فيما بينيما بعد استشارة أىل الخبرة ،وأكد عمى أىمية
مناقشة المسائل بموضوعية واعتدال وبمقاصد شرعية وبإخالص.
وفى ختام كممتو شكر فضيمتو جامعة األزىر وجميع العاممين بيا والمركز الدولى

اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية والمنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة وجمعية
الدعوة اإلسالمية العالمية وو ازرة الصحة ،وجميع المشاركين فى الندوة من مختمف بالد العالم

اإلسالمى.
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ملخص لكلمة األستاذ الدكتور /إبراهيم على الربو
ممثل مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية
رحب فضيمتو بالحضور وشكر جميورية مصر العربية وبخاصة القائمين عمى
المركز الدولى اإلسالمى لمدراسات والبحوث السكانية عمى استضافة الندوة  ،كما شكر

المشاركين فى الندوة من مختمف بالد العالم ووجو التحية إلى المنظمة اإلسالمية لمتربية
والثقافة والعموم عمى جيودىا فى ىذا المجال .

وأشار إلى أىمية موضوع الندوة وبخاصة أنو مثار جدل فى األوساط العممية فى

ضوء التطورات الحديثة  .وقد أكد أىمية تسخير ىذه التطورات لخدمة البشرية بما ال يتنافى
مع مقاصد الشريعة اإلسالمية وجدد فضيمتو الثقة فى أن أئمة عمماء المسممين  -سواء فى

مجال الشريعة أو الطب  -سوف يكون ليم رأى واضح فى ىذه القضية كما حدث فى

السابق  .كما أوضح استعداد جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية لدعم الجيود الجادة فى ىذا
المجال .

وفى نياية كممتو وجو التحية إلى جميع الحاضرين وأبدى أمنياتو بنجاح الندوة .
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الضىابط واألخالقياث يف التكاثر البشري يف العامل اإلسالمي
األستاذ الدكتىر /مجال أبى السرور
أستاذ التىليد وأمراض النساء ومدير املركس الدوىل اإلسالمً للدراساث والبحىث السكانيت جبامعت األزهر
واملدير اإلكلينيكي للمركس املصري ألطفال األنابيب
القاهرة  -مجهىريت مصر العربيت
عمـ األخالؽ الحيوى ىو دراسة لمقضايا األخالقية التي تنشأ في مجاالت الرعاية
الصحية والعموـ البيولوجية ،فضال عف أنو يشمؿ دراسة القضايا االجتماعية والقانونية
واالقتصادية التى ليا صمة بالقضايا األخالقية.
اجتماعيا فى جميع األمور المتعمقة
وعقميا و
بدنيا
ً
ً
والصحة اإلنجابية ىي حالة التكامؿ ً
بالتناسؿ ووظائفو وعممياتو  .ولذلؾ فيى تعنى قدرة األفراد عمى التمتع بحياة جنسية ُمرضية
ومأمونة  ،وقدرتيـ عمى اإلنجاب وحريتيـ فى تقريره وموعده (

 . )1وبالرغـ مف أف اختيار

اإلنجاب قرٌار شخصي بحت فى المقاـ األوؿ إالّ أنو ليس كذلؾ تماما .ذلؾ ألف اإلنجاب عممية
ال تخص الشخص الذي يتخذ القرار بمفرده .فيي تشمؿ شريكو اآلخر واألسرة والمجتمع والعالـ
بأسره .ومف ثـ فال عجب إذا كاف اختيار اإلنجاب يتأثر باختالؼ اإلطار العاـ والعادات
والثقافة والديف ،فضال عف الموقؼ الرسمي لممجتمعات المختمفة .كما أف الخيار اإلنجابى الذى
يتخذه شخص ما قد يتعارض فى كثير مف األحياف مع مصمحة المجتمع .وقد ال يستطيع الفرد
دائما أف يحقؽ اختياره لإلنجاب فى مجتمعو أو فى بمده )2 (.ويسافر الكثيروف يوميا إلى الخارج
لتحقيؽ خيارىـ اإلنجابي والذي قد ال يكوف مسموحا بو فى مجتمعاتيـ أو بالدىـ .وىذا اإلجراء
كثير مف المتزوجيف يسافروف الى أوروبا
غير مقصور عمى بمد واحد أو أتباع ديف واحد .بؿ إف ًا
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أو الواليات المتحدة لتحقيؽ اختيارىـ اإلنجابي ألنيـ ال يستطيعوف تحقيقو والحصوؿ عميو فى
بمدىـ أو دولتيـ.
المرجعية اإلسالمية:
واإلسالـ نظاـ شامؿ ينظـ الجوانب الروحية والمدنية لحياة الفرد والمجتمع .وييدؼ إلى
بناء شخصية متميزة لمفرد ،وثقافة خاصة لممجتمع مستمدة مف المثؿ والقيـ اإلسالمية .وتشمؿ
تعاليـ اإلسالـ جميع مياديف النشاط اإلنساني مثؿ األنشطة الروحية والمادية والفردية واالجتماعية
والتربوية والثقافية واالقتصادية والسياسية والقومية والدولية)3(.
ويطمؽ عمى األحكاـ التي تنظـ أنشطة الحياة اليومية التي ينبغي عمى المسمـ الصالح
التمسؾ بيا اسـ "الشريعة ".وفيما يمي المصادر األولية لمشريعة حسب الترتيب الزمني:القرآف
المحدثوف
الكريـ ،والسنة النبوية الشريفة (بما فييا الحديث ،وىى تعاليـ الرسوؿ وأقوالو كما جمعيا
ّ

وعمماء الحديث)  ،واإلجماع وىو اتفاؽ العمماء وأئمة المسمميف عمى رأى معيف ،والقياس وىو

االستدالؿ السميـ لمحكـ عمى أمور لـ تذكر في القرآف أو السنة وذلؾ بمقارنتيا بأحداث مماثمة ليا
ورد حكـ بشأنيا.
فإذا كانت األحكاـ الخاصة بأمر ما قد وردت في القرآف الكريـ ،فينبغي األخذ بيا ،أما
إذا لـ تكف قد ذكرت فيو فينبغي المجوء إلى السنة .وتستند الشريعة إلى آراء األئمة إذا لـ يكف
أخيرا ،يستطيع عمماء الديف تقرير أحكاـ
األمر قد تـ تناولو في القرآف الكريـ أو السنة الشريفة .و ً
الشريعة بشأف أمور لـ يتناوليا القرآف الكريـ أو السنة الشريفة أو لـ يوجد فييا رأى لألئمة عف
طريؽ القياس.
وال تتسـ الشريعة بالجمود والثبات إال في أحكاـ قميمة مثؿ تمؾ الخاصة بالعبادات
والشعائر والقواعد األخالقية .وتسمح الشريعة اإلسالمية بالتكيؼ مع األوضاع التي تنشأ في
العصور واألماكف المختمفة .وتبيح الشريعة االختالؼ في الرأي ماداـ ال يتعارض مع روح
المصادر األساسية وماداـ يستيدؼ صالح اإلنسانية(  .)4وتنقسـ جميع األفعاؿ اإلنسانية دوف
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استثناء وفقا لتصنيؼ الشريعة إلى خمس فئات ىي:أفعاؿ إلزامية وأفعاؿ مندوبة ،والرخص
المتاحة ،وأفعاؿ مكروىة ولكنيا غير محرمة ،وأفعاؿ محرمة تحريما تاما .وقد يحؿ ما ىو محرـ
إذا كاف البديؿ عنو يؤدى إلى ضرر.
النمط اإلنجابي في العالم اإلسالمي :
225ر 1بميوف نسمة في جميع أنحاء العالـ في

بمغ عدد الذيف يعتنقوف الديف اإلسالمي

عاـ 1990ـ ،يعيش معظميـ فى البمداف النامية .وطبقا إلحصائيات المسح العالمي لمخصوبة
ويعد معدؿ
لعاـ 1980ـ ىناؾ  %24مف سكاف الدوؿ النامية مف اإلناث فى سف اإلنجابُ .
نمو السكاف المسمميف ىو أعمى معدؿ في العالـ .وتحتاج الياباف إلى

سكانيا بينما تحتاج دولة إسالمية إلى

 141سنة لتضاعؼ عدد

 23سنة فقط لتحقيؽ ذلؾ .واذا استمر النمو السكاني

عمى معدالتو الحالية فمف المتوقع أف يصؿ ىذا الرقـ إلى 5ر 2بميوف نسمة في عاـ)5(.2020
ويتضح مف السمات الديموغرافية لمعالـ اإلسالمي أف اليرـ السكاني معكوس وأف معظـ
السكاف مف المعاليف تحت سف  15سنة ويعيشوف فى المناطؽ الريفية .ويضـ العالـ اإلسالمى
مجموعة متباينة مف النظـ االجتماعية واالقتصادية ،تتراوح بيف دوؿ متقدمة يتمتع فييا الفرد
بدخؿ مرتفع ودوؿ أقؿ تقدما يعانى فييا قطاع كبير مف السكاف مف صعوبات شديدة إلشباع
احتياجاتيـ األساسية .ومف ثـ فإف أثر النمو السكاني يختمؼ مف بمد آلخر :فيناؾ معدؿ نمو
مرتفع ولكنو محتمؿ ،ومعدؿ مرتفع ولكف ليست لو آثار ميمة ،ومعدؿ مرتفع ولكنو غير
محتمؿ .وبمغ معدؿ وفيات المواليد أكثر مف

 100لكؿ  1000مولود حي فى معظـ البمداف

اإلسالمية .وبالنسبة لمدوؿ المتقدمة مثؿ الياباف يبمغ معدؿ وفيات المواليد  7لكؿ  1000مولود
حى .كما أف معدؿ وفيات األميات مرتفع أيضا في البمداف اإلسالمية ويبمغ

 50ضعفا عف

معدؿ الوفيات في الياباف .وقد بمغ معدؿ وفيات األميات في مصر  ،وفقا لمتقارير األخيرة فى
عاـ 1994ـ 174 ،لكؿ  100.000مولود بينما يبمغ أقؿ مف  10لكؿ  100.000مولود في
وي َعد متوسط العمر المتوقع بإذف اهلل عند الميالد في البمداف
بعض البمداف المتقدمة ( ُ .)6
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اإلسالمية متدنيا لمغاية ويبمغ نحو  55سنة ،بينما ىو  70سنة فى الدوؿ المتقدمة )5 ( .ويتسـ
السموؾ اإلنجابي في العالـ اإلسالمي بالزواج المبكر ،والحمؿ المبكر ،والحمؿ المتأخر ،والحمؿ
المتكرر ،وفترات الحمؿ المتقاربة ،وعدـ تنظيـ األسرة .ويتراوح انتشار وسائؿ منع الحمؿ بيف
 %8و  %30وتصؿ فى عدد قميؿ جدا مف الدوؿ إلي  ، %45بينما تتجاوز نسبة انتشار وسائؿ
منع الحمؿ فى البمداف المتقدمة .%70
وبينما تفتقر تقديرات انتشار العقـ إلى الدقة وتتفاوت مف إقميـ إلى آخر ،فيناؾ نحو
 % 10 – 8مف المتزوجيف يعانوف مف مشكمة العقـ .وعندما نطبؽ ذلؾ عمى سكاف العالـ ،نجد
أف ىناؾ  80 – 50مميوف نسمة قد يعانوف مف العقـ (  .)8 ،7وتشير التقديرات إلى أ ف ىناؾ
44ر1 – 29ر 44مميوف زوج مف بيف األزواج الذيف يعانوف مف العقـ مف المسمميف نتيجة
الرتفاع نسبة انتشار العقـ وىى  %15 - 10بيف المسمميف في الدوؿ النامية(  .)10 ،9ولقد كاف
معدؿ اإلصابة بانسداد القنوات فى إقميـ أفريقيا جنوبي الصحراء ،الذى يتكوف معظـ سكانو مف
المسمميف ،ثالثة أضعاؼ األقاليـ األخرى ،باستثناء اقميـ شرقي البحر المتوسط(

 .)8وتزيد

نسبة اإلصابة بالعقـ نتيجة انسداد القنوات فى الدوؿ النامية ،حيث يقطف معظـ السكاف
المسمميف ،عنيا فى سائر الدوؿ األخرى .ولكف نمط العقـ عند الذكور يفتقر إلى الوضوح.
ويختمؼ معدؿ اإلصابة بدوالي الحبؿ المنوي واصابة الغدد الثانوية مف إقميـ آلخر(  .)8وىناؾ
أساليب لإلخصاب الطبي المساعد تستخدـ اليوـ ضمف اإلجراءات العالجية المختمفة لعالج
األزواج الذيف يعانوف مف العقـ نتيجة انسداد القنوات أو عقـ الزوج .وفى بعض األحياف يكوف
اإلخصاب الطبي المساعد ىو الوسيمة الوحيدة المتاحة لعالج مثؿ تمؾ الحاالت والسيما فى
الحاالت المتقدمة النسداد القنوات .وفى كمتا الحالتيف يخضع اختيار الزوجيف والطبيب المعالج
لنوع العالج لمدى توافر ىذه الوسيمة ،ومعدؿ نجاحيا ،وماليا مف آثار ومضاعفات ،وتكاليؼ
التمقيح الصناعى وجوانبو االجتماعية والقانونية واألخالقية .إف نسبة نجاح التمقيح الصناعي أمر
نظر لالعتقادات الخاطئة السائدة التى تسيطر عمى الكثير مف الناس بشأف نتائج
بالغ األىمية ًا
األسموب المستخدـ مف جراء البرامج اإلعالمية واإلعالنات المضممة.
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النظرة إلى تنظيم األسـرة :
إف اإلسالـ ىو ديف التخطيط والتنمية واالعتداؿ .ومع أف استخداـ وسائؿ تنظيـ
اإلنجاب مباح فى اإلسالـ ،إال أف القميميف ىـ الذيف يستخدموف ىذه الرخصة بأسموب سميـ .وال
يحرـ منع الحمؿ .بؿ إف اإلسالـ يشجع عمى الرضاعة الطبيعية لمدة
يوجد نص قرآني صريح ّ
حوليف كامميف طبقا ألحكاـ القرآف واألحاديث النبوية الشريفة .والرضاعة الطبيعية وسيمة طبيعية
لمنع الحمؿ.
وقد سمح الرسوؿ -



 -لبعض أتباعو بممارسة "العزؿ" ،وبالقياس عمى ذلؾ ،فإف

الوسائؿ المؤقتة لمنع الحمؿ تكوف مباحة شريطة أال تسبب أض ار ار وأف يكوف أثرىا وقتيا.
ولما كاف القرآف ال يذكر منع الحمؿ صراحة كما أنو ال يوجد فى السنة النبوية
واإلسالـ عامة مفيوما شبييا بمفيوـ "الكنيسة" فى المسيحية ،فميس ىناؾ موقؼ إسالمي منفصؿ
عف موقؼ الفقياء أو أعمى منو مرتبة .ويتفؽ معظـ عمماء الحديث عمى أف النبى -



-

سمح بتنظيـ األسرة ( .)11،12فالديف ال يعترض عمى استخداـ وسائؿ تنظيـ اإلنجاب طالما كاف
بناء عمى نصيحة طبيب مسمـ ماىر أميف ،وأنو ال
استخداـ الوسائؿ
ممتزما بأحكاـ الديف ،ويتـ ً
ً
يترتب عمى ذلؾ االستخداـ ضرر ( .)13ويقوؿ اإلماـ الغزالى :أف ممارسة منع الحمؿ مقبولة إذا
كاف الدافع ليا أحد األمور الثالثة التالية :رغبة المرأة في المحافظة عمى جماليا أو صحتيا ،أو
مف أجؿ إنقاذ حياتيا ،أو الرغبة في تجنب المصاعب المالية والحرج؛ أو تجنب المشكالت
العائمية األخرى التى قد تنشأ نتيجة تزايد عدد أفراد األسرة (  .)14ومما ال شؾ فيو أف األتباع

األوائؿ لمنبي  -

 -كانوا يمارسوف منع الحمؿ .وكاف النبي -



 -يعمـ ذلؾ وال ينيى

عنو .ولـ تكف وسائؿ منع الحمؿ األخرى معروفة حينئذ .وقياسا عمى ذلؾ ،ينبغي أف تكوف

ٍ
لضرر شأنيا شأف "العزؿ" تماما.
الوسيمة البديمة غير مؤدية
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البد مف التفرقة بشكؿ واضح بيف منع الحمؿ واإلجياض .وقد ذكرت الوثيقة التي
صدرت عف األزىر بشأف مشروع برنامج العمؿ لممؤتمر الدولي لمسكاف والتنمية ،الذي عقد في
القاىرة سنة 1994ـ ،إف اإلجياض مباح فقط إذا كاف ييدؼ إلى إنقاذ حياة األـ (  .)15والتعقيـ
غير مباح ألنو يؤدى إلى عقـ دائـ .ولكنو مباح إذا كاف ييدؼ إلى المحافظة عمى صحة األـ
وحياتيا لتجنب األمراض الوراثية المعوقة(.)12 ،11
كما أف رفض مبدأ تباعد فترات الحمؿ وتنظيـ األسرة استنادا إلى اعتبارات دينية غير
موثقة كاف دائما حجر عثرة فى طريؽ تطبيؽ برامج تنظيـ األسرة وتقدميا فى البمداف اإلسالمية.
النظرة إلى معالجة العقم:
لقد أدى اإلخصاب الطبى المساعد ،سواء كاف فى رحـ األـ أو فى المختبر  ،إلى
الفصؿ بيف ممارسة الجنس وغرضو اإلنجابى  .وكاف ذلؾ بمثابة تحد لألفكار المتوارثة  ،األمر
الذى أدى إلى إثارة الجدؿ حولو .لقد أثار اإلخصاب الطبى المساعد الذى يتضمف طرفا ثالثا
مجادالت كثيرة وأدى إلى اختالؼ األفكار وتضاربيا فيما بيف جميع المجتمعات والطوائؼ الدينية
فى العالـ أجمع .ومازاؿ ىذا النقاش مستم ار عمى الصعيد الفمسفى والدينى حتى يومنا ىذا.
ولـ ُيذكر اإلخصاب الطبي المساعد فى المصادر األولية لمشريعة واف كانت ىذه
المصادر ذاتيا قد أكدت عمى أىمية الزواج وتكويف األسرة والتناسؿ (  .)17 ،16كما أف اإلسالـ
يرفض التبني كحؿ لمشكمة العقـ (.)18
إف اإلسالـ يسمح بعالج العقـ ويشجع عمى ذلؾ طالما كانت طرؽ العالج غير
محرمة .وىو أمر ضروري إذا كاف يؤدى الى التناسؿ وعالج العقـ عند أحد الزوجيف (

.)19

وىذا ينطبؽ عمى اإلخصاب الطبي المساعد وىو أحد وسائؿ عالج العقـ .كما أف األساليب
الجديدة لإلخصاب الطبي المساعد ،بما فى ذلؾ

المعالجة الدقيقة لمبييضات لتسييؿ عممية

اإلخصاب ،تندرج تحت ىذا اإلطار .كما يولى العالـ اإلسالمي أىمية خاصة لموقاية مف العقـ
وعالجو .و ترتبط كرامة المرأة المسممة ومنزلتيا االجتماعية واحتراميا لذاتيا ارتباطا وثيقا بقدرتيا
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اما أسرًيا وليس
عمى اإلنجاب فى أسرتيا وفى مجتمعيا ككؿُ .
وي َعد إنجاب األطفاؿ وتربيتيـ التز ً
وظيفة بيولوجية واجتماعية بحتة.
وينطوى المفيوـ الرئيسي لإلسالـ عمى عدـ الخمط بيف األنساب ألف اإلسالـ يأمر
بالمحافظة عمى نقاء األنساب (الجينات) والعوامؿ الوراثية ،إذ أنو ينبغي أف ينتمي كؿ طفؿ إلى
أبويف محدديف .وال يسمح بالتبني ألنو ينطوي عمى تضميؿ األطفاؿ بالنسبة إلى نسبيـ الحقيقي
وانتمائيـ الوراثي .ولكف ذلؾ ال يعنى حرماف األيتاـ مف المعاممة الطيبة ومساعدتيـ وتربيتيـ.
ولكف اإلسالـ يحظر تغيير اسـ الطفؿ عند التبني .واستنادا إلى اآلراء المعتمدة فى العالـ
اإلسالمى والى آراء الفقياء واألطباء وعمماء األخالؽ ورجاؿ القانوف والمتخصصيف نستخمص ما
يمى:
 .1فحص المرشحيف المحتمميف الستخداـ اإلخصاب الطبي المساعد :ينبغي أف يقصر األطباء
استخداـ اإلخصاب الطبي المساعد عمى الحاالت التى يتضح فييا مف الفحص اإلكمينيكى
وجود مخاطر كبيرة عمى الجنيف المحتمؿ .و ينبغي أف يكوف ذلؾ القرار بوازع مف الضمير
وليس بناء عمى أى تمييز اجتماعي(.)20،21
 .2ونظ ار ألف الزواج عقد بيف الزوجيف يظؿ قائما طواؿ مدة الزوجية فإنو ال ينبغى ألي طرؼ
ثالث أف يتدخؿ فى الوظائؼ الزوجية مثؿ العالقات الجنسية والتناسؿ (

،21 ،20 ،19

.)22
 .3ال يقبؿ تدخؿ طرؼ ثالث رجال كاف أو امرأة لمتبرع بنطفة أو بييضة أو جنيف أو رحـ
(.)21
 .4فى حالة انتياء عقد الزواج نتيجة لمطالؽ أو وفاة الزوج ،ال يجوز لمزوجة اإلنجاب بطريقة
اصطناعية باستخداـ خاليا منوية مف زوجيا السابؽ ()22،32 ،21 ،19
 .5الحفظ بالتجميد :يمكف االحتفاظ بالبييضات الممقحة الزائدة عف طريؽ تجميدىا .والبييضات
الممقحة المجمدة ممؾ لمزوجيف وحدىما ويجوز نقميا إلى الزوجة نفسيا فى مرحمة الحقة
ويكوف ذلؾ أثناء قياـ عقد الزواج فقط (.)21
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 .6تخفيض عدد األجنة أثناء الحمؿ :يجوز تخفيض عدد األجنة أثناء الحمؿ إذا كاف األمؿ فى
استمرار قدرتيـ عمى الحياة حتى نياية الحمؿ ضعيفا .وىو مسموح بو أيضا إذا كاف
يعرض حياة األـ أو صحتيا لمخطر (.)21،24،25
 .7الرحـ الظئر (األـ البديمة) :وبالرغـ مف أف ىذا المبدأ كاف جائ از (  )26فى وقت ما ،إالّ أنو
محرما فى العالـ اإلسالمي اليوـ (.)21
أصبح ّ

 .8الحمؿ بعد انقطاع الحيض (سف اليأس) :يسمح اإلخصاب الطبي المساعد لممرأة فى مرحمة
ما بعد انقطاع الحيض (سف اليأس) بالحمؿ واإلنجاب .وقد تروؽ فكرة الحمؿ واإلنجاب
بعد انقطاع الحيض لمذيف ينادوف بالمساواة بيف الرجؿ والمرأة ألنيا تسمح لممرأة المسنة أف
تنجب أطفاال أسوة بالرجؿ المسف الذى يستطيع دائما اإلنجاب .ولكف القضية ليست بيذه
البساطة ألف الرجاؿ ال يشتركوف مباشرة فى عممية الحمؿ والوالدة وال فى تربية الطفؿ،
خاصة فى الشيور األولى مف حياتو .إف مثؿ ىذه العمميات الفسيولوجية ترىؽ ،بال شؾ،
المرأة بعد انقطاع الحيض  ،وال تنصؼ الطفؿ ألنيا تنتيؾ حقوؽ الطفؿ حديث الوالدة فى
الحصوؿ عمى حقو مف الحب والرعاية والحناف الذى يحظى بو مف أـ شابة .ونظ ار ليذه
األسباب مجتمعة فيناؾ قضايا أخالقية ينبغى مناقشتيا حوؿ مدى مالءمة النساء المسنات
لمقياـ بدور األـ.
وينطوى الحمؿ فى "سف اليأس"  ،عمى األقؿ فى الوقت الحاضر ،عمى التبرع ببييضة،
وزيادة المخاطر التى تيدد األميات فضال عف مشكالت تربية األطفاؿ.
إف الحمؿ في ىذه السف عف طريؽ استخدـ بييضة خارجية أمر غير مقبوؿ أخالقيا فى
العالـ اإلسالمي .والى جانب خمط األنساب فيو يعرض األميات إلى مخاطر ومضاعفات
كثيرة .كما أنو أمر غير منصؼ بالنسبة لممولود .كما أف الحمؿ بعد بموغ "سف اليأس" باستخداـ
بييضة ممقحة مجمدة مف نفس الزوجيف أمر ينطوي عمى مخاطر كثيرة لألـ ويحتاج إلى مزيد مف
التقييـ (.)28 ،27
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 .9أبحاث األجنة :ينصب االىتماـ األخالقي الرئيسى عمى القوؿ بعدـ جواز استخداـ األجنة –

مف الناحية األخالقية  -ألغراض البحث .وعمى أف أبحاث األجنة تنطوى عمى اىتمامات
غير التناسؿ إذ إنيا تتضمف زيادة المعرفة لعالج العقـ وتحسيف وسائؿ منع الحمؿ وعالج
السرطاف والوقاية منو وعالج التشوىات الخمقية والوقاية منيا.
وتقمؿ أبحاث األجنة مف قيمة حياة اإلنساف ،وذلؾ بمعاممة األجنة كوسيمة وليس كغاية
فى حد ذاتيا .وقد تتسبب أبحاث األجنة فى اإلضرار باألطفاؿ إذا وضعت األجنة بعد استخداميا
فى البحوث فى رحـ امرأة (.)29
وتشمؿ االىتمامات األخالقية التى ترتبط بأبحاث األجنة مسألة استخداـ أجنة ناتجة
عف اإلخصاب الطبى المساعد ألغراض األبحاث فقط ،ووضع حدود ألغراض األبحاث عمييا،
ونقميا إلى الرحـ بعد إجراء البحوث عمييا ،واإلبقاء عمييا حية فى أنابيب االختبار لمدة تتجاوز
 14يوما.
ويجوز إجراء البحوث عمى األجنة الزائدة التى تصاحب معالجة العقـ فى
المختبر(أطفاؿ األنابيب) .ولكف انتشار استخداـ حفظ األجنة الزائدة بالتبريد قد حد مف عدد
األجنة التى تمنح إلجراء البحوث.
نوقشت قضية إجراء أبحاث عمى األجنة باستفاضة في المؤتمر الدولي األوؿ عف
"الضوابط واألخالقيات فى بحوث التكاثر البشرى فى العالـ اإلسالمي" ،الذي عقد فى القاىرة فى
الفترة مف  10إلى  13ديسمبرعاـ 1991ـ ( .)3– 21وقد أقر المشتركوف البيانات التالية المتصمة
بيذا الموضوع عمى ضوء التوصيات السابقة والتطورات الحديثة فى ىذا المجاؿ العممى السريع
التطور:
ا) يجوز استخداـ البييضات الممقحة إلجراء األبحاث بعد الحصوؿ عمى الموافقة الحرة
الواعية مف الزوجيف.
ب) ينبغى أف تقتصر األبحاث التى تجرى عمى البييضات الممقحة عمى األبحاث
العالجية فقط .وتنتقؿ األجنة المعالجة إلى رحـ الزوجة صاحبة البييضة وحدىا ،ويكوف ذلؾ أثناء
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قياـ الزوجية .وينبغى أف يطبؽ ذلؾ عمى األبحاث التى تشمؿ األساليب الجراحية الدقيقة مثؿ
استخالص نواة الحيواف المنوى الذى يقصد بو تصحيح التعدد فى الحيوانات المنوية(

،)30

وفحص الخصائص الوراثية لجزء مف الجنيف ،أو نواتو وذلؾ لغرض معالجة عيب وراثى محدد.
()31
ج) ال يجوز إجراء أبحاث بغرض تغيير الخصائص الوراثية لمبييضات الممقحة بما فى
ذلؾ اختيار جنس الجنيف.
د) يجب الحصوؿ عمى الموافقة الحرة الواعية مف الزوجيف قبؿ إجراء أية أبحاث غير
عالجية عمى البييضات الممقحة .كما ال ينبغى نقؿ ىذه البييضات الممقحة إلى رحـ الزوجة أو
رحـ أي امرأة أخرى.
ىػ) ال يجوز إجراء أبحاث ذات طابع تجارى أو أية أبحاث أخرى ال تتعمؽ بصحة األـ
أو الطفؿ.
و) ينبغي إجراء األبحاث فى معاىد بحثية ذات سمعة طيبة مثؿ المعاىد البحثية
المتخصصة .كما ينبغى أف يكوف ىناؾ مبررات طبية إلجراء األبحاث بواسطة باحث
متخصص.
وينبغى احتراـ أصؿ البييضة الممقحة وطابعيا اإلنسانى بفرض القيود التى يجب
وضعيا عند إجراء تمؾ البحوث.كما ينبغى إجراء البحوث بيدؼ تحقيؽ أىداؼ محددة فى نطاؽ
محدود وتحت رقابة محكمة.
 _10عالج الجينات :إف أبحاث الجينات التى تجرى عمى األجنة البشرية جزء مف األبحاث
الطبية بصفة عامة .ومف ثـ يجب أف تخضع لممقتضيات والقواعد األخالقية التى تطبؽ عمى
األبحاث الطبية.
وىناؾ أربع مجموعات معروفة مف فئات العالج ستساعد عمى تحديد إطار وجوىر
المناقشة حوؿ معالجة الجينات مف الزاوية األخالقية (  .)35 ،34 ،33وتشمؿ عالج الخاليا
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الجسدية لمجينات ،والعالج بالجينات فى الخاليا الجرثومية ،وتحسيف اليندسة الوراثية سواء فيما
يخص الخاليا الجسدية أو الخاليا الجرثومية ،واليندسة الوراثية .
ومعالجة الجينات أمر مرغوب فيو بيدؼ عالج العيوب الوراثية .وقد تثار بعض
القضايا األخالقية الخطيرة فى حاالت مشكوؾ فييا عندما يتحوؿ اليدؼ مف معالجة الجينات مف
العالج إلى خمؽ نوع جديد مف البشر (.)36
ومف المنظور اإلسالمي ينبغي أف يقتصر عالج الجينات البشرية عمى األغراض
العالجية .كما ينبغى تشجيع عالج الخاليا الجسدية لمجينات ألنيا تتعمؽ بمداواة معاناة البشر
وتخفيفيا .ولكف تحسيف اليندسة الوراثية تتعمؽ بتغيير الخمؽ اإلليي وىو أمر قد يؤدى إلى خمؿ
في توازف العالـ أجمع وينبغي تحريمو (  .)32كما أف عالج الجينات بيدؼ التالعب بالصفات
الوراثية مثؿ الذكاء والغباء والقامة والجماؿ والقبح محاولة خطيرة ألنيا قد تؤدى إلى خمؿ فى
توازف حياة اإلنساف (.)37
الضوابط األخالقية فى الصحة اإلنجابية:
عند مناقشة القضايا االجتماعية والقانونية واألخالقية التي تتعمؽ بالصحة اإلنجابية
ينبغي أف تؤخذ األساليب الجديدة في االعتبار في إطار رعاية الصحة اإلنجابية .وعند استخداـ
ىذه التقنية الجديدة ينبغي عدـ انتياؾ كرامة اإلنساف ،والحفاظ عمى أمف المواد الجينية الوراثية،
وعدـ التصرؼ فى شخصو وتقديـ خدمات مف نوعية عالية .وتتطمب ىذه المبادىء اتخاذ تدابير
لحماية الجنيف البشرى تكوف متمشية مع العادات القومية والثقافية والدينية واالجتماعية .كما أف
الخطاب األخالقى أمر ضرورى ألى مجتمع لتشكيؿ مدى استجابتو ألى ابتكارات عممية أو
طبية(.)38 ،28 ،27
وتشمؿ المبادئ األخالقية األربعة العدؿ واالستقالؿ (احتراـ األشخاص) واإلحساف
(األمر بفعؿ الخير) وكؼ األذى (عدـ اإلضرار بالغير) .وىناؾ مستوياف أخالقياف وىما:
المستوى األخالقي المحدود والمستوى األخالقي الشامؿ .والمستوى األخالقي المحدود يشير إلى
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العالقات فيما بيف األفراد  ،بينما يشير المستوى األخالقي الشامؿ إلى العالقات فيما بيف
المجتمعات وفيما بيف كؿ مجتمع وأفراده (.)39
وىناؾ ثالثة مبادئ تشكؿ القاعدة األخالقية لتنظيـ الصحة اإلنجابية .مبدأ الحرية
يعرؼ السموؾ األخالقي عمى أنو
الذي يضمف لمفرد حقو فى التصرؼ بحرية ،ومبدأ المنفعة الذي ّ
ٍ
متساو فى
الخير الوفير ألكبر عدد ممكف .أما مبدأ العدؿ فيقتضي أف يكوف لكؿ فرد حؽ
الحصوؿ عمى السمع والخدمات الضرورية .ولكف ينبغي أف نتذكر أف المبادئ والسموؾ
األخالقييف ال يصمحاف إال عندما يتصرؼ الفرد بحرية .وتستمد األخالقيات الطبية مف المثؿ
والمبادئ األخالقية والدينية والفمسفية لممجتمع الذى تمارس فيو (  .)38ومف ثـ فال عجب إذا
كاف عمؿ مف األعماؿ ُي َعد أخالقيا فى مجتمع ما وغير أخالقي فى مجتمع آخر .ومف األمور
الممزمة لألطباء الممارسيف ونقاد السموؾ أف يدركوا ىذه الخمفية قبؿ إصدار حكميـ عمى الق اررات
المتصمة بالممارسات الطبية المختمفة (  .)40ويتموف الموقؼ األخالقي لمفرد حسب موقؼ
المجتمع الذي يعكس اىتماـ عمماء الالىوت والسكاف والمسئوليف عف تنظيـ األسرة ،واألطباء،
ويتعيف عمى
المشرعيف.
ّ
وواضعي السياسات ،والمتخصصيف في عمـ االجتماع واالقتصادييف و ّ
واضعي السياسات فى مينة الطب في كؿ دولة أف يقرروا ما ىو مقبوؿ أخالقيا في بالدىـ
مسترشديف بالتوجيات الدولية التي ينبغي تطويعيا لتالئـ مجتمعيـ .إف السموؾ األخالقي الحؽ
يتضمف البحث الشخصي عف القيـ المالئمة التي تؤدى إلى اتخاذ القرار السميـ (.)41
وبالنسبة لألفراد الميتميف بالديف

– وىو حاؿ المسمميف

– ينبغي أف يميزوا بيف

األخالؽ الطبية واالعتبارات اإلنسانية مف جانب ،وبيف التعاليـ الدينية والقوانيف القومية مف جانب
آخر .وييتـ الطبيب دائما باألسس القانونية لألفعاؿ التي يقدـ عمييا بدافع القواعد األخالقية.
تتصرؼ معظـ الدوؿ اإلسالمية وفؽ توجييات صادرة عف منظمات دينية تطوعية
وغيرىا .وبعض ىذه المنظمات ليا مكانة مرموقة ولتوجيياتيا أثر كبير عمى معظـ الدوؿ
اإلسالمية إف لـ يكف كميا .وتشمؿ التوجييات اليامة الصادرة فى ىذا المجاؿ فتوى الجامع
األزىر (  ،)1980ومجمع الفقو اإلسالمي بمكة ( 1984و  ،)1985والمؤسسة اإلسالمية لمعموـ
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؛1993

هوقف اإلسـالم هن عالج العقن وفوضي اإلجناب احلديثـت
د .حمود علي البار
جدة  ،املولكت العربيت السعوديت
ملخص
توضح ىذه الورقة بعض أنواع المعالجات الحديثة فى مجال مداواة العقم ،ومدى

ما ىو مسموح منيا شرعا ،أو مخالفتو لمشريعة اإلسالمية .كما أنيا توضح بعض المشكالت
الناتجة عن تقنيات اإلخصاب الحديثة .ليس فقط فى البالد الغربية بل وفى مختمف بالد

العالم.

وخالصة الموقف الشرعى أن التناسل ال يمكن أن يتم إال فى إطار عقد الزوجية.فإذا انفصم
عقد الزوجية بموت أو طالق فال يمكن أن يتم التناسل المسموح بو شرعا .كذلك فإن تدخل

إفسادا لمتناسل أى إفساد ونقصد بالطرف الثالث:
أى طرف ثالث فى عممية اإلنجاب ُي َع ْد
ً
( )1نطفة من متبرع أو مانح Donated Sperm
()2
()3
()4

نطفة أنثوية (بييضة) من متبرعة (مانحة) Donated Ovum

لقيحة جاىزة (من فائض مشاريع أطفال األنابيب ) وىو ما يطمق عميو الجنين

الجاىز (وما ىو بجنين) Donated Embryo

رحم مستأجر

)Surrogate mother (womb

كما تناقش مدة االحتفاظ

بالمقائح تحت التجميد واختالف القوانين فى ذلك.وما يؤدى إليو من مشاكل.
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هوقف اإلسـالم هن عالج العقن وفوضي اإلجناب احلديثـــــت
د .حمود علي البار
جدة  ،املولكت العربيت السعوديت
البد أوال أن نوضح نقطة ىامة .وىى أن العقم الحقيقى الناتج عن فقدان الغدة

التناسمية (الخصية فى الرجل والمبيض فى المرأة) نتيجة مرض أو استئصال .أو عن طريق
إزالة الرحم ال يمكن عالجو .وىو الذى أشارت إليو اآلية الكريمة فى قولو  -تعالى:



ىيَّوِ

مُيْلُ اىسَّمٌََاخِ ًَاىْأَسْضِ ٌَخْيُقُ مَا ٌَشَاءُ ٌَيَةُ ىِمَهْ ٌَشَاءُ إِوَاثًا ًٌََيَةُ ىِمَهْ ٌَشَاءُ اىزُّمٌُسَ (  )49أًَْ

ٌُضًَِّجُيُمْ رُمْشَاوًا ًَإِوَاثًا ًٌََجْعَوُ مَهْ ٌَشَاءُ عَقٍِمًا إِوَّوُ عَيٍِمٌ قَذٌِشٌ ( )50

(سورة الشورى – 49 ،

.)50

أما عدم اإلخصاب .أو ندرة اإلخصاب فيو أمر شائع .ويمكن أن يكون من الرجل
أو المرأة أو من كمييما..وفيو مجال واسع لمتداوى ،وقد قال رسول اهلل



-

( :عباد اهلل

تداووا ،فإن اهلل لم يضع داء إال وضع له شفاء  ،إال داء واحدا هو الهرم ) أخرجو الشيخان

البخارى ومسمم وأبو داود والترمذى .وقال  ( : -ما أنزل اهلل من داء إال أنزل له شفاء )
أخرجو البخارى.
وطمب الذرية الصالحة أمر مشروع .وقد فطر عميو اإلنسان وىاىم األنبياء عمييم
السالم يطمبون ذلك .وكان زكريا

-

 -بعد أن شاخ وكبرت زوجتو يطمب من اهلل أن

يرزقو الذرية  :قَاهَ سَبِّ إِوًِّ ًَىَهَ اىْعَظْمُ مِنًِّ ًَاشْرَعَوَ اىشَّأْطُ شٍَْثًا ًَىَمْ أَمُهْ تِذُعَائِلَ سَبِّ

شَقًٍِّا( ًَ)4إِوًِّ خِفْدُ اىْمٌََاىًَِ مِهْ ًَسَائًِ ًَمَاوَدِ امْشَأَذًِ عَاقِشًا فَيَةْ ىًِ مِهْ ىَذُوْلَ
ًَىًٍِّا( ٌَ)5شِثُنًِ ًٌََشِزُ مِهْ ءَاهِ ٌَعْقٌُبَ ًَاجْعَيْوُ سَبِّ سَضًٍِّا(  ( )6سورة مريم6 – 4 ،

فبشرتو المالئكة وىو قائم يصمى ،قال – تعالى  :فَنَادَذْوُ اىْمَيَائِنَحُ ًَىٌَُ قَائِمٌ ٌُصَيًِّ فًِ

- 43 -

(

اىْمِحْشَابِ أَنَّ اىيَّوَ ٌُثَشِّشُكَ تٍَِحٍَْى مُصَذِّقًا تِنَيِمَحٍ مِهَ اىيَّوِ ًَسٍَِّذًا ًَحَصٌُسًا ًَوَثًٍِّا مِهَ اىصَّاىِحِنيَ
( )  )39آل عمران ( 39 ،وكان من دعاء المؤمنين  .. :سَتَّنَا ىَةْ ىَنَا مِهْ أَصًَْاجِنَا
ًَرُسٌَِّّاذِنَا قُشَّجَ أَعٍُْهٍ ًَاجْعَيْنَا ىِيْمُرَّقِنيَ إِمَامًا (  [ )74الفرقان .] 74 ،ومن دعاء المؤمن إذا

بمغ أربعين سنة قال  ..  :قَاهَ سَبِّ أًَْصِعْنًِ أَنْ أَشْنُشَ وِعْمَرَلَ َّاىرًِ أَوْعَمْدَ عَيًََّ ًَعَيَى
ًَاىِذَيَّ ًَأَنْ أَعْمَوَ صَاىِحًا ذَشْضَاهُ ًَأَصْيِحْ ىًِ فًِ رُسٌَِّّرًِ  [ )15( ..األحقاف.]15 ،
وليذا كمو فإن التداوى من عدم اإلخصاب أمر تدعو إليو الفطرة ،وتدفع إليو الرغبة
فى البقاء ،ويحث عميو الشرع الحنيف.
ولكن البد من توافر شروط معينة ليذا التناسل ،وليس األمر ىمال ،فالبد أن يتم
التناسل فى إطار الزوجية ،فإذا انفصم عقد الزوجية بموت أو طالق فال وسيمة لمتناسل بين

ىذين الزوجين بإيجاد حمل جديد.

والزواج كما نعمم ىو عقد بين رجل وامرأة ال ثالث ليما إال بصورة ولى أو شيود أو

وكيل ،ولكن الزواج يظل بين شخصين فقط  :رجل وامرأة .ونقصد بالطرف الثالث ىنا نطفة
من متبرع أ و مانح رجال كان أ و امرأة ،أو لقيمة جاىزة تدعى أحيانا جنينا مبك ار (وما ىو
بجنين ألن الجنين ينبغى أن يكون مستكنا مختفيا فى الرحم)  ،أو رحم مستعار  ،وىو ما

يسمى بالرحم الظئر .واآلن لننظر فى كل واحد من ىذه المجموعة بشئ من التفصيل:
] [1نطفة من تبرع أو مانح  :وىو ما يعرف باسم بنوك المنى  ،المنتشرة فى كثير
من البالد ا|ألوربية والواليات المتحدة وغيرىا .وفى ىذه الحاالت يؤخذ المنى من مانح
(بمقابل مادى أو بغير مقابل ) ويحفظ فى ثالجات خاصة عند درجة

 178تحت الصفر

بواسطة النتروجين السائل  ،وذلك بعد فحص المانح لبيان خموه من األمراض الجنسية مثل
اإليدز والزىرى والسيالن  ..إلخ .ويعطى ذلك المنى بعد تصنيفو وتبويبو لمنساء الالئى يرغبن
فى ذلك  ،والالئى يعانى أزواجين ( إذا كان لين أزواج) من عدم وجود حيوانات منوية.

وقد وصل األمر إلى مدى أبعد من ذلك حيث تكونت شركات فى الواليات المتحدة

لشراء منى العباقرة  ،وأبطال الرياضة  ،والفنانين المشيورين ،ثم بيعو لمن ترغب من النساء
بعد عرضو فى كتالوجات خاصة بمواصفات كل مانح ..وىو يماثل – من بعض الوجوه -
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نكاح الجاىمية القديم الذى عرفو العرب باسم نكاح االستبضاع الذى وصفتو السيدة عائشة

رضى اهلل عنيا فى حديثيا الذى أخرجو البخارى فى كتاب النكاح .وىو أن يعتزل الرجل
زوجتو فيقول ليا :اذىبى إلى فالن واستبضعى منو فال يمسيا حتى يتبين حمميا من ذلك

الرجل المشيور باإلقدام والشجاعة أو الفصاحة والبيان … إلخ .وينسب الولد لزوجيا وىو ما
يحدث اليوم بصورة مشابية فى الغرب حيث عادت الجاىمية األولى بمسوح الحضارة الحديثة

!!

وقد انتشرت بنوك المنى فى الواليات المتحدة خاصة وقد بمغ األطفال المولودون

بيذه الطريقة عدة ماليين فى مختمف أصقاع األرض.

[ ]2نطفة أنثوية (بييضة)  :من امرأة تتبرع بيا أو تبيعيا المرأة أخرى بوساطة
إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة فى معالجة العقم !! وقد تكون المتبرعة أما أو

أختا فتزداد األمور تعقيداً  ،وتحمل المرأة بأختيا  ،أو تكون متبرعة بنتا فتحمل المرأة

بحفيدتيا  ،وىكذا دواليك .اضطراب فى النسل واضطراب فى القيم وفقدان لممعايير بسبب

التقدم الطبي الذى لم يصحبو إال تفمت أخالقى.
] [3لقيحة جاهزة أو ما يسمى جنينا جاه ازً  :وىذا ينتج عن الطرق التالية :
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اتفاق بين الزوجين العقيمين ومركز معالجة العقم ،وذلك بأخذ منى من متبرع

أ.

وبييضة من متبرعة وبعد تمقيحيا فى المختبر يعاد إلى الزوجة العقيم ليستنبتيا فى
رحميا.

ب.

يؤخذ منى الزوج ويمقح بو بييضة امرأة (غير زوجتو) متبرعة أو بأجر .ثم يعاد إلى
الزوجة ،وفى ىذه الحالة تحمل المرأة بجنين مكون من منى زوجيا ونطفة امرأة

أخرى.

ج  .يزنى الرجل بامرأة معدة لإلخصاب ،ثم يقوم مركز معالجة العقم بمحاولة استعادة
المقيحة الجاىزة من الرحم فى اليوم الخامس لمتمقيح بما يسمى عممية (الفاج) أى

غسيل لمرحم ،ثم تعاد المقيحة إلى الزوجة العقيم.
ء .تؤخذ المقائح الفائضة من مشاريع أطفال األنابيب ،وىذا ىو اإلجراء األكثر شيوعا
وفى ىذه المراكز يذىب الزوجان المذان يعانيان من عدم اإلنجاب ويكون السبب

عادة انسداد قناتى الرحم لدى الزوجة (وىناك أسباب أخرى كثيرة الستخدام مشروع
أطفال األنابيب) .ويؤخذ منى الزوج ويحضر ،كما يتم تحضير وتحفيز المبيض لدى
الزوجة بواسطة اليرمونات (بورجونال وقموميد) ثم الحصول عمى عدد وفير من
البييضات ،إما بواسطة المنظار أو السونار (وىو األكثر شيوعا ىذه األيام).

ويقوم المركز بتمقيح عدد من البييضات المالئمة قد يصل إلى عشرين أو ثالثين

بييضة  00ونجاح نسبة التمقيح تصل إلى

 .% 80ثم يحاول الطبيب أن يختار أربعة أو

ثالثة منيا ليعيدىا إلى رحم الزوجة.
وتبقى المقائح الفائضة فى سائل النتروجين عند درجة (تجميد)  178تحت الصفر.
فإذا فشمت المحاولة األولى مع الزوجة أمكن إعادة المحاولة مرة ثانية بإدخال مجموعة أخرى

من المقائح الجاىزة التى تدعى خطأ األجنة الجاىزة.

وبما أن نسبة نجاح الحمل فى مشاريع أطفال األنابيب واستم ارره إلى الوالدة حياً

متدنية جداً ،وال تزيد فى أحسن المراكز عن  15بالمائة ،وىو ما يسمى أخذ طفل إلى المنزل
) ) Take Home Babyليذا اتجيت مراكز معالجة العقم إلى تمقيح عدد كبير من
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بييضات الزوجة ،حتى يمكن خفض التكاليف والمعاناة وقد قامت جميع مراكز معالجة العقم

بالمممكة العربية السعودية باستخدام ىذه التقنية.

ولكن المحذور حينما تنجح محاولة الحمل من المرة األولى أو الثانية ،أو عندما

يذىب الزوجان وال يعودان لممركز كما حدث فى بريطانيا عندما تجمعت لدى مراكز معالجة
العقم أكثر من خمسة آالف لقيحة جاىزة .وقد مضى عمى ىذه المقائح خمس سنوات كاممة

دون أن يظير ليا مطالب ،فأصحاب ىذه المقائح غالبا ىم من الشرق األوسط أو ما يسمى
ما وراء البحار ،جاءوا إلى بريطانيا لمعالجة العقم  ..وبعد بذل الغالى والنفيس عاد معظميم
بخفى حنين إلى بالدىم ،ولم تمكنيم ظروفيم من العودة مرة أخرى إلى بريطانيا لتكرار

المحاولة البائسة.
وقد حدد القانون البريطانى مدة خمس سنوات لبقاء ىذه المقائح التى انقطع االتصال
بأصحابيا ،وعميو فيجب إعداميا ،أى إخراجيا من الثالجة (

تموت فى الدفء.

 178تحت الصفر ) لتركيا

وثارت الصحافة وأجيزة اإلعالم وقامت المظاىرات وتعمقت األزمة ودخمت الكنيسة
الحمبة ،كيف تقتمون ىذه األجنة ؟ (وما ىى بأجنة كما أسمفنا ال لغة وال طباً) وطالب الذين

يعانون من العقم باستخدام ىذه األجنة ليم!! أو تفمسف المنظرون األخالقيون وطالبوا بالتبنى

ليذه المقائح !!
واحتدمت المعركة وطار شرارىا وبمغ النقع وغباره عنان السماء وتكونت المجنة
األخالقية ،وستعرض القضية عمى الكميات الممكية لألطباء وعمى البرلمان وعمى مجمس

الكنائس ،ودخل فى أتون المعركة رجال الصحافة والقانون واألدب والفمسفة!!

ولكن القانون ىو القانون ،وخاصة فى بريطانيا ،والبد من االلتزام بو حتى يتم

تغييره .وليذا قامت ىذه المراكز فى شير أغسطس  1996بإبادة خمسة آالف جنين حسب
تعبير أجيزة اإلعالم.
] [4رحم مستعار أو رحم ظئر :وىو أن تقوم امرأة بحمل لقيحة جاىزة من زوجين
(ويمكن أن تكون البييضة من الزوجة والنطفة الذكرية من مانح أو العكس) ،ثم تتبرع امرأة
(الواقع بأجر) بحمل ىذا الجنين حتى تمده ثم تسممو إلى األبوين.

- 47 -

وقد وافقت الواليات المتحدة عمى قيام شركات لبيع األرحام أو استئجارىا لقاء عقود

تصل إلى خمسة عشر ألف دوالر!! أما بريطانيا وأوربا فمم توافق عمى ىذه التجارة ،بل

استيجنتيا ،وقامت لجنة وارنك البرلمانية بالسماح بالتبرع فقط دون البيع .وتعتبر العقود الغية

وباطمة ،وال تفيد عند التراشق والذىاب إلى المحاكم .والموضوع ال يزال قيد البحث!! والمعركة
ال تزال محتدمة بين من يوافق عمى البيع ،وبين من يوافق عمى التبرع فقط .وفى كمتا

الحالتين تحدث المشكالت وترفض المتبرعة بالحمل أحيانا أن تتنازل عن وليدىا .ففى
أحشائيا نما وكبر ،وعمى دميا تغذى

ًَ اىٌَْاىِذَاخُ ٌُشْضِعْهَ أًَْىَادَىُهَّ  )233( ..

(سورة

البقرة  )233 ،والوالدة أى التى تمد .قال تعالى  .. إِنْ أُمَّيَاذُيُمْ إِىَّا اىيَّائًِ ًَىَذْوَيُمْ  )2( ..
( سورة المجادلة  )2 ،فكيف تأتى امرأة تحمل وتمد ويقال ليا  " :ىذا ليس ابنك وىذه ليست
بنتك وانما أنت وعاء نما فيو الجنين ؟ والجنين يعود إلى أبويو البيوليجيين وىما صاحبا

النطفة الذكرية (الحيوان المنوى) والنطفة األنثوية (البييضة)".

قضايا تضحك الثكمى وتبكى الجذل الطروب ..المقائح (أو األجنة) المجمدة تبقى

فى بمد خمس سنوات (بريطانيا حسب القانون) .وفى بمد أخر عشر سنوات (استراليا حسب

القانون) ،ويسمح لممرأة المطمقة أو المتوفى عنيا زوجيا باستخداميا بعد الطالق وبعد الوفاة..
بل ىناك ما ىو أشد يموت الزوجان كما حدث فى قصة مشيورة بعد فشل المحاوالت األولى

وتبقى األجنة جاىزة مثمجة محفوظة .ثم تقرر المحكمة استنباتيا فى نساء متبرعات أو بأجر
ليرثوا تمك الثروة الطائمة .وبالفعل تم استنبات لقيحتين وتمت والدتيما بعد وفاة األبوين
كالىما.

يا لمميزلة ُأيولَ ُد إلنسان بعد أن يشبع موتا !!؟ أتمضى سنون وسنون قبل أن يتم
استنبات أجنة مجمدة .وقد تحمل األبوان إلى التراب ثم بعد ذلك كمو يقال ىاىما قد أنجبا بعد
موتيما بعشر سنوات !!
إن اإلسالم ال يقبل ىذه الميازل وال يقبل ىذه المبكيات المضحكات فى عالم
اإلنجاب فقد بحث العمماء األجالء وسائل اإلنجاب وانتيوا إلى الق اررات الصائبة وىى أن

اإلنجاب ؛ البد أن يتم فى أثناء قيام عقد الزوجية ،وبنطفة الزوج (الحيوان المنوى) ،ونطفة
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امرأتو (البييضة) ،أو متبرعة برحميا؟

()1

كما قررت المجامع الفقيية بكل جالء ووضوح منع

استخدام بنوك المنى وبنوك البييضات وبنوك األجنة (المقائح) .فكميا ستؤدى إلى اختالط

األنساب والى الفوضى الضاربة أطنابيا اليوم فى عالم الغرب والتى يعانى منيا شر المعاناة.
وليذا ندعو إلى االلتزام بيذه الفتاوى الشرعية والى غمق ما يسمى بنوك المنى أو
بنوك األجنة ،فيى منزلق خطير .رغم ما يبدو فى ظاىر األمر من فوائد فى تخفيف العبء
المالى والنفسى والجسدى عمى الزوجين من تكرار محاولة التمقيح بواسطة مايسمى بمشاريع

أطفال األنابيب.
ولكن الفقياء األجالء قد نظروا إلى الموضوع برمتو ومن جوانبو كميا ف أروا الخطر
المحدق باألنساب عمدا أو سيوا  ،جدا أو ىزال ،فأغمقوا الباب وأحكموا الرتاج ،حتى ال

تستغل قضية معالجة العقم فى إيجاد فوضى فى اإلنجاب تماثل ما ىو مشاىد فى الغرب

اليوم.

( )1ما معنى ىذا (أو متبرعة برحميا) رفض ذلك اإلمام األكبر الشيخ جاد الحق.
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االنعكاساث األخالقيت السخخذاو حقنيت انخناسم مبساعذة انخكنونوجيا
في يعاجلت انعقى انبشرى
دكخور /ينصور انصهيهي
اخخصاصي أيراض اننساء وانعقى وأطفال األنابيب
يسخشفي انوالدة  -وزارة انصحت انعايت  -انكويج
ممخـص
العقم يصيب  %20-10من األزواج .ىناك أسباب أنثوية مثل انسداد قنوات فالوب
ومنيا ذكرية مثل ضعف الحيوانات المنوية.
وعمميات أطفال األنابيب والتى قام بإنجاح أوالىا إدواردز وستبتو فى عام
1978م.أدت إلى انطالق عمم وتكنولوجيا مساعدة اإلخصاب ليفتح مجاالت عدة مرو اًر
بالتمقيح الصناعى والجفت والزفت وانتياء بالحقن المجيرى لمساعدة آالف األزواج فى

العالم.
التطور المتسارع والتقدم العممى فى ىذا المجال قد ترك الباب مفتوحاً لتساؤالت

واحتماالت عدة من النواحى األخالقية والدينية لذا اقتضى األمر أن يجتمع عمماء الطب

والدين فى مثل ىذه االجتماعات الخيرة لمناقشة الكثير من القضايا وايجاد الحمول الفقيية
ليا.
فى الكويت افتتح مركز أطفال األنابيب فى عام 1987م فى مستشفى الوالدة حيث
يتم تحويل المرضى لعمل التحاليل الالزمة والعالج كل حسب حالتو  .ويتم فى المركز
العالج بالتمقيح الصناعى وأطفال األنابيب وحديثاً بالحقن المجيرى .ويعالج فى المركز
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 2000مراجع ألطفال األنابيب والحقن المجيرى باإلضافة إلى

1000مراجع لمتمقيح

الصناعى .وال يزال المركز يتطور لتحقيق كل ما فيو الفائدة المرجوة لممرضى.
مقدمــة :
حاالت العقم تصيب ما يقارب من

 % 20- 10من األزواج .وتتعدد األسباب

المؤدية إلى العقم بحيث يكون ىناك عوامل ذكرية بنسبة
 % 40وكالىما معاً فيما يعادل

 % 40وعوامل أنثوية تصل إلى

 % 20من الحاالت .ويشكل انسداد قنوات فالوب أو

االلتصاقات الحوضية  % 30 -% 20من العوامل األنثوية حسب المنطقة الجغرافية أو
انتشار االلتيابات الجنسية المعدية .وقد كان العالج المتوافر لمثل ىذه الحاالت وبنسب
متفاوتة يعتمد اعتمادا كبي اًر عمى نوعية وشدة االلتصاقات إلى أقل من  .%10لذلك كان البد
من التوصل إلى حل أفضل مما دفع العمم والعمماء إلى البحث فى جميع المجاالت

البيولوجية والجينية واجراء التجارب المخبرية واإلكمينيكية حتى توصمنا إلى ما وصمنا إليو
اليوم من تقدم فى مجاالت أطفال األنابيب والحقن المجيرى .
ِ
العالم "تشانغ" كان وبجدارة أول من اقتنع بإمكانية اإلخصاب المخبرى وحقق أول
نجاح بيذه العممية فى األرانب فى عام 1959م .أما ِ
العالم البريطانى "روبرت ادواردز " طور
ىذه الفكرة لمقيام بيا في اإلنسان وبالتعاون مع زميمو "البروفيسور ستبتو" وبعد تجارب عدة
استطاعا إنجاح أول عممية طفمة أنبوب فى العالم فى عام 1978م .ومنذ ذلك الحين اضطرد
التطور والتقدم في ىذا المجال حتى أصبح عمماً قائماً بذاتو تقام لو البعثات والدورات

التخصصية الدقيقة .وفى أواخر الثمانينات أضاف العالم األميريكى "أش" عمميات الجفت
والزفت لتضيف َز َخماً جديداً عمى تكنولوجيا تقنية التناسل .حيث أثبتت عمميات أطفال

األنابيب نجاحيا في عالج حاالت انسداد األنابيب وااللتصاقات الحوضية مما أدى إلى

اتساع استخداماتيا في حاالت العقم األخرى كمرض ىجرة بطانة الرحم وعقم الرجال وفى
نجاحا بنسبة ضئيمة تصل
الحاالت غير المعروفة األسباب إال أن حاالت عقم الرجال حققت
ً

إلى حوالي  %5مقارنة مع  %30-20في الحاالت األخرى.

ومع التطورات الجديدة في عمميات الحقن المجيري والتي ابتدأت بتحقيق أول نجاح
لإلخصاب بعد الحقن المجيري عمى يد ِ
العالمة األميريكية "سوزان النزندروف" في عام
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1988م أتبعو نجاح الفريق البمجيكى بقيادة العالمان "باليرمو وفان ستيرتجيام" بتحقيق أول
حمل بعد الحقن المجيري في نيايات عام

1992م .وال زالت التطورات واألبحاث تتالحق

تباعاً في كل ما ىو جديد في ىذا المجال الخصب لمعمم والبحث المتميزين.

االنعكاسات األخالقية وتقنية التناسل في العالم
ومع التطورات السريعة في ىذا المجال الرحب بدأت تظير عمى الشاشة الكثير من
األمور االجتماعية والنفسية والفقيية ما سبب الكثير من االضطراب واالختالف في التعامل
مع كل ما يستجد في ىذا العمم .وال يخفى عمى الجميع صعوبة ىذا الموضوع في الغرب
حيث ال التزامات وال اتفاقات شرعية في جو من الخواء الديني وتأصيل لمعممانية كمبدأ
تستقى منو التشريعات واألنظمة .
وفى محاوالت الحتواء ىذه األزمة األخالقية كما يسمونيا تشكمت عدة لجان أو
ىيئات فى بعض الدول الغربية لتقنين ىذه الثورة العممية وارساء قواعد أساسية لتنظيميا وان
اختفت ىذه الييئات فى دول أخرى كإيطاليا ودول الشرق األقصى  .وقد تباينت ىذه الييئات
فى تشكيميا فإما أن تكون رسمية كما فى بريطانيا وان عابيا أنيا أدت إلى الحد من البحث
العممى والتدريب أو أن تكون ىذه الييئات مينية استشارية كما ىو الحال فى الواليات
المتحدة األميريكية وكندا .وضمت ىذه المجان باإلضافة الى االختصاصيين فى ىذا المجال
العديد من رجال الدين ورجال القانون واألخالقيين وعمماء النفس والعامة بغية التوصل الى
رأى عامة المجتمع فى ىذه الدول .وقد ال تنطبق ىذه الفوضى الفكرية واألخالقية فى
مجتمعنا اإلسالمى وذلك لوجود المصدر الثابت لشريعة اإلسالم أال وىو كتاب اهلل وسنة نبيو

محمد 

 .ولكن لمتغيرات المتالحقة ولدقة وحساسية ىذه التطورات العممية ومدى

مالءمتيا لمجتمعنا اإلسالمى كان البد من المقاء بين األطباء ورجاالت العمم والدين لتبادل
اآلراء وطرح كل ما ىو جديد فى ىذا المجال المتجدد والتوصل الى اإلجابات الدينية الشرعية
لكل ما يتعمق فى ىذا الموضوع من تفرعات ولكل ما ىو غامض عمى الطبيب أو المريض
عمى حد سواء.
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تقنية التناسل بمساعدة التكنولوجيا فى الكويت
بعد النجاحات المتكررة لبرامج أطفال األنابيب فى العديد من دول العالم وبعد التأكد
من شرعية ىذه التكنولوجيا كان القرار من و ازرة الصحة العامة لتأسيس أول مركز ألطفال
األنابيب فى الكويت بمستشفى الوالدة فى عام 1987م وولدت "دالل" أول طفمة أنابيب فى
الكويت  .ولقد اىتمت الو ازرة بتدريب وتأىيل الكوادر الطبية والفنية لمقيام بواجبيا عمى أكمل
وجو .
ويقدم مركز أطفال األنابيب خدماتو لما يقارب من

 2000زوج وزوجة يحولون

من جميع المراكز الطبية والمستشفيات فى البالد  .ويقوم المركز بعمل

 300-200دورة

ألطفال األنابيب والتمقيح المجيرى وما يزيد عن  1000دورة لمتمقيح الصناعى سنويا وبنتائج
تماثل النتائج العالمية فى ىذا المجال  .وقريبا تم استخدام الحيوانات المنوية المستخرجة من
الخصية أو البربخ مباشرة الستخداميا فى الحقن المجيرى لمحاالت التى تحتاج إلى ذلك من
حاالت عقم الرجال وبنتائج مرضية.
وحديثا أ ِ
ُنشئ مركزان ألطفال األنابيب فى مستشفيات خاصة لتقديم خدماتيما فى
القطاع الخاص  .وتخضع ىذه المراكز إلشراف لجنة من و ازرة الصحة العامة وتقوم ىذه
المجنة بالموافقة عمى تأسيس ومنح الترخيص ليذه المراكز وتشرف بصورة مباشرة ودورية
عمى أدائيا .
ويستقبل كل مركز المرضى المحولين من جميع المستشفيات بعد استكماليم
التحاليل والعالج الالزم فى تمك المستشفيات  .وعند تحويل المرضى يتم أخذ التاريخ الطبى
ويتم الفحص اإلكمينيكي لممرضى ثم تجرى التحاليل المخبرية الالزمة لكل حالة ويوصى
بالعالج الالزم  .وفى مختبر أطفال األنابيب يتم التأكد من البيانات الشخصية ويسجل اسم
الزوج والزوجة عمى جميع العينات وتقوم فنية واحدة بحقن ومتابعة كل حالة عمى حده فى
وقت واحد وذلك لممحافظة عمى سالمة العينات .
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وتتم المتابعة لممرضى بعد إجراء العممية وارجاع األجنة إلى الرحم  .وبعد التأكد
من الحمل تتم المتابعة الدقيقة حتى الوالدة وتحتفظ بسجالت لكل الحاالت وتفاصيميا ومتابعة
األطفال بعد الوالدة وذلك لمراجعة الحاالت والنتائج بصفة دورية .
وال زال العمل جادا فى تطوير ىذه المراكز وتأىيل كوادرىا الفنية بكل ما ىو جديد
ومفيد فى ىذا المجال الرحب والمتجدد .
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التناسل مبساعدة التكنىلىجيا كىسيلة ملعاجلة األزواج املعانني
من إحدي حاالت العقم وضىابطه من وجهة النظر األخالقية واإلسالمية
األستاذ  /أمحد احلاج عياد
املهدية  -اجلمهىرية التىنسية
إن طبيعة الموضوع تقتضى أن نذّكر بالثوابت المعمومة التالية :
 - 1لقد شاء اهلل أن تكون األسرة الناتجة عن الزواج الشرعى قاعدة الحياة البشرية وأساس
بناء نظام المجتمع اإلنسانى المدنى وقدر أن يكون من بين أغراض تكوين األسرة حفظ

النسب والنسل واشتقاق القرابة بأصوليا وفروعيا  .فكانت األمومة واألبوة والبنوة ثم

األقربين والعشيرة فاألمة كما قال تعالى َّ  :بأَُّّيَب اىنَّبسُ ارَّقٌُا سَثَّنٌُُ اىَّزُِ خَيَقَنٌُْ
ٍِِْ َّفْسٍ ًَاحِذَحٍ ًَخَيَقَ ٍِنْيَب صًَْجَيَب ًَثَشَّ ٍِنْيََُب سِجَبىًب مَضِريًا ًَِّسَبء )1(  )1( ..
 - 2كما أراد – تعالى  -أن تكون الرغبة فى الذرية ظاىرة جبمية مركوزة فى طباع األبوة

واألمومة  .. فِطْشَحَ اىيَّوِ َّاىزِِ فَطَشَ اىنَّبسَ عَيَْْيَب

 )2 ( )30 ( ..حتى كان األبناء

وميما فى تركيب األسرة.
يمثمون محو ار أساسيا
ً
 - 3إذ الطفل فى العائمة ىو الثمرة األولى ،واليدف األسمى من العالقة الزوجية بو تتجدد
حياة األبوين وتمتد  .وبو يحافظ العنصر البشرى عمى بقائو واستم ارريتو من أجل إعمار
الكون واستثمار خيراتو وبناء الحياة االجتماعية وصنع الحضارة بكل أبعادىا .ذلك ألن
انتظام أمر العائالت فى األمة ىو أساس حضارتيا ودعامة جامعتيا.
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 - 4ظاىرة العقم فى األوساط العائمية
إذا عممنا تمك الثوابت المميد بيا خمصنا إلى القول بأن ظاىرة العقم التى يبتمى بيا
اهلل  -تعالى  -بعض األزواج لحكمة استأثر بيا كما قالًََّ ..  :جْعَوُ ٍَِْ َّشَبءُ عَقًَِْب ..
( )3(  )50ال تتحقق معيا األبوة وال األمومة  .ومن ثم كانت محل كراىية ومحاوالت
عالجية فى األوساط العائمية .إذ العقيم يتشوق بطبعو إلى النسل .ويتطمع جاىدا إلى النسب،
ويمح فى طمب العقب بشتى الوسائل الممكنة .كمفو ذلك ما كمفو من الفحوصات والتحاليل

الطبية والنفقات المالية واألتعاب الجسمية .وفى القرآن الكريم إشارات تمثيمو إلى بعض ىذه

المعانى ،ففى قصة إزالة عقم امرأة زكريا  جاء وحيو تعالى إلى النبى 

يقول  :

رِمْشُ سَحََْخِ سَثِّلَ عَجْذَهُ صَمَشَِّّب( )2إِرْ َّبدٍَ سَثَّوُ ِّذَاءً خَفًِّْب( )3قَبهَ سَةِّ إِِِّّ ًَىََِ اىْعَظٌُْ ٍِنِِّ
ًَاشْزَعَوَ اىشَّأْسُ شَْْجًب ًَىٌَْ أَمُِْ ثِذُعَبئِلَ سَةِّ شَقًِّْب( ًَ)4إِِِّّ خِفْذُ اىٌَََْاىَِِ ٍِِْ ًَسَائِِ ًَمَبَّذِ
اٍْشَأَرِِ عَبقِشًا فَيَتْ ىِِ ٍِِْ ىَذُّْلَ ًَىًِّْب( َّ)5شِصُنِِ ًََّشِسُ ٍِِْ ءَاهِ َّعْقٌُةَ ًَاجْعَيْوُ سَةِّ سَضًِّْب( )6
َّبصَمَشَِّّب إَِّّب ُّجَشِّشُكَ ثِغُيَبًٍ اسَُْوُ َّحََْْ ىٌَْ َّجْعَوْ ىَوُ ٍِِْ قَجْوُ سًََِّْب( )7قَبهَ سَةِّ أَََّّ َّنٌُُُ ىِِ
غُيَبًٌ ًَمَبَّذِ اٍْشَأَرِِ عَبقِشًا ًَقَذْ ثَيَغْذُ ٍَِِ اىْنِجَشِ عِزًِّْب( )8قَبهَ مَزَىِلَ قَبهَ سَثُّلَ ىٌَُ عَيََِّ ىٌَِِّْ
ًَقَذْ خَيَقْزُلَ ٍِِْ قَجْوُ ًَىٌَْ رَلُ شَْْئًب()4( .)9
عمى أن العقم الطبيعى الذى ىو فقدان القدرة عمى اإلنجاب يتمثل فى حالتين :
 - 1عقم متأصل عند أحد الزوجين أو كمييما ال شفاء منو البتة والحظ لمطب فيو وىو جار

عمى مقتضى قولو تعالى ًَ .. :مَبَُ أٍَْشُ اىيَّوِ قَذَسًا ٍَقْذًُسًا ( )38

()5

 - 2عقم ظرفى زائل بزوال أسبابو العديدة  :كتعذر االتصال بين الحيوان المنوى والبييضة
لضعف فى مبيض المرأة أو نتيجة النسداد » قناة فالوب« أو لتجمع إف ارزات حمضية
حول عنق الرحم من شأنيا أن تفتك بالحيوانات المنوية ،أو لضعف مالحظ فى
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الحيوانات المنوية عند الرجل .وما إلى ذلك من العوامل التى كشف عنيا الطب
وشخصيا فى ىذا الميدان.

واذ قد حرص الطب النشيط اليوم عمى معالجة ىذه الحاالت بمساعدة التكنولوجيا الحديثة
التى حققت بنجاح باىر حمم اإلخصاب خارج الرحم أو ما اصطمح عمى تسميتو بطفل

األنبوب فالسؤال الوارد ىنا أن يقال :
ىل تسمح المبادئ الدينية والتقاليد الثقافية والقيم األخالقية فى البمدان

اإلسالمية بمثل ىذه الممارسات الطبية العممية ؟
والجواب عن ذلك ينبنى عمى االعتبارات التالية :

 )1إن األصل فى اإلخصاب ىو أن يتم التمقيح فى معظم الحاالت بصفة طبيعية .أى
بالصفة التى خمقيا اهلل وقدرىا بين الزوجين عن طريق النكاح الشرعى .قال ابن العربى فى

تفسيره المعروف بأحكام القرآن  " :إن اهلل لعموم قدرتو وشديد قوتو يخمق الخمق ابتداء من

غير شئ وبعظيم لطفو وبالغ حكمتو يخمق شيئا من شيئ ،فخمق آدم من األرض ،وخمق
النشأة من بينيما منيما مرتبا عن الوطء ،كائنا عن الحمل ،موجودا فى الجنين بالوضع

"()6

وذلك ىو الفطرة المفسرة بالخمقة ،وتعنى النظام الذى أوجده اهلل فى كل مخموق.

ففطرة اإلنسان ىى ما خمق عميو ظاى ار وباطنا أى جسدا وعقال ،فاتصالو بامرأتو وتسريحو
فى محل الحرث فطرة جسدية .واستنتاج المسببات من أسبابيا كإدراك أن اإلخصاب يتم
بصفة طبيعية داخل الرحم ىى فطرة عقمية .وال شك أن الشريعة اإلسالمية تدعو أىميا إلى

تقويم الفطرة والحفاظ عمى أعماليا حسب قانون  .. ىَب رَجْذِّوَ ىِخَيْقِ اىيَّوِ  )30( ..

()7

وبذلك فان اإلخصاب خارج حاالت العقم ال دخل فيو لمطب والتكنولوجيا ألنو كما يقال» :

ما جاء عمى أصمو فال سؤال عنو« .

 )2أما اإلخصاب الصناعي حال قيام العقم الظرفى الناتج عن أسبابو المرضية

العرضية وتدخل الطب والتكنولوجيا فيو لممساعدة عمى الحمل واإلنجاب ،كأن يعمد الطبيب
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المختص إلى تمقيح بييضة المرأة بماء الرجل داخل رحميا أو تمقيحيا خارجو ثم زرعيا فيو

في َعد:
ممقحةُ ،

أ  -ضرورةً يصار إلييا .إذ اإلسالم يبيح الضرورات عند الحاجة ،ويجعل ليا حي از فى

مقاصده وأحكامو ،ومن ذلك قولو تعالى .. :فَََِِ اضْطُشَّ غَْْشَ ثَبغٍ ًَىَب عَبدٍ فَيَب إِصٌَْ

عَيَْْوِ)8( )173( ..
ب -مصمحةً مقتضاه ذلك أن عمماء الشريعة قالوا بالمصالح المرسمة ،وقالوا
كانت المصمحة فثم شرع اهلل )

قال ابن قيم الجوزية فى ىذا المعنى :

( :وحيثما

(الشريعة

مبناىا وأساسيا عمى الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد وىى عدل كميا
ومصالح كميا وحكمة كميا )9( )..
ج -مدخال لعالجيا ضرورة أن اإلسالم يأذن فى التداوى ويحث عميو لمتخفيف من المرض
إظيار لقانون العمية الذى عميو نواميس الكون من ذلك قولو
ًا
ولربط األسباب بمسبباتيا



  :ما أنزل اهلل داء إال أنزل لو شفاء 

()10

وقولو 

 لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن اهلل عز وجل 

:

()11

وفى القرآن الكريم إرشاد لطيف إلى المداواة والعزاء واألمل والرجاء والدعاء والشفاء

إذ عمم اهلل عبده السقيم أن يناجيو قائال  :

ًَإِرَا ٍَشِضْذُ فَيٌَُ َّشْفِنيِ (  .)12( )80والشك

أن الشفاء يترتب فى العادة عمى األخذ بأسباب المداواة ومقاومة األمراض وفك قيود بعض
حاالت العقم الميتدى إلييا بسمطان العمم المفروض طمبو عمى اإلنسان فى قولو تعالى :

اقْشَأْ ثِبسٌِْ سَثِّلَ اىَّزُِ خَيَقَ( )1خَيَقَ اىْإِّْسَبَُ ٍِِْ عَيَقٍ( )2اقْشَأْ ًَسَثُّلَ اىْأَمْشًَُ( )3اىَّزُِ عََّيٌَ
ثِبىْقَيٌَِ()4عََّيٌَ اىْإِّْسَبَُ ٍَب ىٌَْ َّعْيٌَْ()13( )5
وتأتى شيادة الطب لالستدالل بيا فى ىذا المقام فى محميا إذ يقول الدكتور" جان
برنار " الرئيس الشرفى لمجنة الفرنسية لألخالقيات  ( :إذا كانت األخالقيات تعنى مجموع
الضوابط التى تتبناىا المجموعات أو المجتمعات التى تريد المحافظة عمى صوابيا وتوازنيا
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فإن أخالقيات الطب الحيوي تسعى إلى صيانة الجانب اإلنسانى فى مجتمع تتزايد فيو

سيطرة العمم والتكنولوجيا )()14

و إذ قد تقرر كل ذلك فإن الجواب المنتظر عن السؤال المطروح آنفا يقال فيو :إن الحنيفية

السمحة تبيح اإلخصاب بمساعدة التكنولوجيا " طفل األنبوب " لمعالجة حاالت العقم البشرى
كمما توفرت جممة الشروط التالية المتفق عمييا :
 )1أن يتم اإلخصاب الصناعى والزرع حال قيام العالقة الزوجية بين الرجل والمرأة،
أعنى بال فصل بينيما بطالق أو وفاة.

)2

أن يكون ماء التمقيح ىو ماء الزوج.

)3

أن تكون البييضة محل التمقيح ىى بييضة الزوجة.

)4

أن تكون الحاضنة لمقيحة ىى الزوجة صاحبة البييضة الممقحة بماء زوجيا.
وذلك لغاية استكمال األسرة لعنصر مقوم لضمان بقائيا فى جو خالص من

المركبات التى يعانى منيا عادة أولئك الذين حرموا من األبناء زينة الحياة الدنيا.

ولئن ضبطت األخالقيات اإلسالمية عممية اإلخصاب الصناعى بيذه القيود

المعقولة فمتحقيق جممة المطالب التالية التى تستوجبيا مقاصد الشريعة:
)1

ليبقى التناسل بمساعدة تقنيات اإلخصاب لدى األزواج المعانين من إحدى حاالت

العقم من الفطرة ،شأنو فى ذلك شأن التناسل المتأتى من اإلخصاب الطبيعى خارج
ظواىر العقم ،وذلك ألن اإلخصاب الصناعى مكسب مدنى جميل أفرزتو الحضارة
البشرية والبحوث العممية المعمقة والتجارب الطبية المطولة ،ومعموم كما قال عالّمة
زمانو "الشيخ محمد الطاىر بن عاشور" أن " الحضارة الحق من الفطرة ،ألنيا من

آثار حركة العقل الذى ىو من الفطرة ،وأنواع المعارف الصالحة من الفطرة ،ألنيا

نشأت عن تالقح العقول وتفاوضيا ،والمخترعات من الفطرة ،ألنيا متولدة عن
التفكير ،وفى الفطرة حسب ظيور ما تولد عن الخمقة" (. )15
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ليتحقق حفظ النسب الذى يعنى حفظ انتساب النسل إلى أصمو ،وىو من الفطرة ،وىو

من الكميات الخمس المعمومة من الدين بالضرورة ،وىو الذى ألجمو شرعت قواعد

األنكحة وحرم الزنا ،وأساس ثبوتو قولو 
)2

  :الولد لمفراش

حيث ينسب المولود إلى أبويو المشتركين فى فراش واحد عن طريق الزواج

الشرعى ،وبدييى أن فى حفظ النسب حفظ نظام المجتمع واستدامة صالحو بصالح
المييمن عميو وىو نوع اإلنسان.

)3

ليستمر فى الحياة الزوجية شرف اإلحصان الذى قرنو القرآن بالنكاح ،وجعمو أسمى
مميزاتو وأوكد مطالبو .إذ سمى األزواج محصنين فى قولو تعالى :

ٍُ حْصِنِنيَ غَْْشَ ٍُسَبفِحِنيَ ًَىَب ٍَُّزخِزُِ أَخْذَاٍُ )5 (..

( )16وسمى الزوجات

محصنات فى قولو تعالىٍُ  :حْصَنَبدٍ غَْْشَ ٍُسَبفِحَبدٍ ًَىَب ٍُزَّخِزَادِ أَخْذَاٍُ

..

( )17( )25ولذلك قال األستاذ " البشير حمزة " رئيس المجنة الوطنية لألخالقيات
الطبية بتونس " إن أخالقيات الطب الحيوي عبارة عن طب إنسانى يحتاج إلى
مزيد من الروحانيات ليكون فى خدمة اإلنسان " (. )18
)4

ليحافظ العنصر البشرى عمى شرف المنزلة التى خصو اهلل بيا ،إذ ميزه باالىتداء
إلى الفضائل والكرامات واستخالصيا من بين سائر ما يحف بيا من شريف الخصال

ورذيل األفعال ،وجعل لو العقل الذى ُي َعد األعمال باعتبار غاياتيا ومقارناتيا وأخذه
منيا لبابيا وصدق اهلل الذى قال :



ًَىَقَذْ مَشٍَّْنَب ثَنِِ ءَادًََ ًَحَََيْنَبىٌُْ فِِ اىْجَشِّ

َضيْنَبىٌُْ عَيََ مَضِريٍ ٍََِِّْ خَيَقْنَب رَفْضِْيًب()19( )70
اىطِّْجَبدِ ًَف َّ
ًَاىْجَحْشِ ًَسَصَقْنَبىٌُْ ٍَِِ َّ
)5

ليحسن العنصر البشرى وظيفة استخالفو فى األرض ،يصمح فييا وال يفسد ،وال
يتسنى لو ذلك إال إذا كان صالحاً فى جسمو وعقمو وروحو ونطفة منبتو ،وقد أخذت
الييئات الطبية المعتزة بقيميا األخالقية وأصالتيا اإلسالمية كل ىذه المعانى بعين

االعتبار فى موضوع طب التناسل وطفل األنبوب ،وىذا الحكيم الفاضل األستاذ

"البشير حمزة " إطار طبى تونسى يقول » :ترتكز األخالقيات الحيوية أساسا عمى
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احترام الفرد والبحث عن مصير لإلنسان فى المسألة الماسة بكرامتو وحرمتو الجسدية

والذىنية ،وبعبارة أوجز فى كيفية والدتو وحياتو« (. )20

خمفية تقنية اإلخصاب خارج الضوابط الشرعية :
إذا كان المقصد العام من التشربع اإلسالمى ىو حفظ نظام األمة واستدامة صالحو

بصالح اإلنسان ،وكان ىذا المقصد يساير حفظ الفطرة والحذر من خرقيا واختالليا ،فإن ما
أفضى إلى حفظ كيانيا يعد فى الشرع واجبا ،وما أفضى إلى خرق عظيم فييا يعد بداىة
ممنوعا ،وبذلك يقال :
 )1ال إخصاب مقبوال لمعالجة العقم بين الزوجين بمساعدة طرف ثالث فى شكل ىبة
نطفة أو خمية بيضية ،ألن طفل األنبوب فى مثل ىذه الحالة يصبح غير شرعى لعامل

اختالط األنساب ،قال األستاذ " محمود شمتوت "  » :وىو فى ىذه الحالة يمتقى مع الزنا فى
إطار واحد ،ويزج باإلنسان فى دائرتى الحيوان والنبات ويخرجو عن المستوى اإلنسانى مستوى
المجتمعات الفاضمة التى تنسج حياتيا بعقد الزواج الشرعى)21( «.
وىو من حيث المال واألخالق الالإنسانية قد يشابو عوائد األنكحة المرذولة التى
ألفيا المجتمع الجاىمى ،وفييا أخرج البخارى من حديث عروة عن عائشة



:

أنيا

أخبرتو أن النكاح كان فى الجاىمية عمى أربعة أنحاء  :فنكاح منيا ىو نكاح الناس اليوم،
يخطب الرجل إلى الرجل وليتو أو ابنتو فيصدقيا ثم ينكحيا ،ونكاح آخر كان الرجل يقول

المرأتو إذا طيرت من طمثيا أرسمى إلى فالن فاستبضعى منو ،ويعتزليا زوجيا وال يمسيا

حتى يتبين حمميا من ذلك الرجل الذى تستبضع منو فإذا تبين حمميا أصابيا زوجيا إذا
أحب ،وانما يفعل ذلك رغبة فى إنجاب الولد ،ونكاح آخر يجتمع الرىط ما دون العشرة
فيدخمون عمى المرأة كميم يصيبيا ،فإذا حممت ووضعت أرسمت إلييم ،فمم يستطع رجل

منيم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندىا ،فتقول ليم  :قد عرفتم الذى كان من أمركم وقد

ولدت ،فيو ابنك يا فالن ،تسمى من أحبت باسمو فيمحق بو ولدىا ال يستطيع أن يمتنع

بو الرجل ،ونكاح رجل رابع ،يجتمع الناس الكثير فيدخمون عمى المرأة ،ال تمتنع ممن
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جاءىا ،فإذا حممت ووضعت اجتمعوا فألحقوا ولدىا بالذى يرون ،ودعى ابنو ،وال يمتنع
من ذلك .فمما بعث النبى -



 -بالحق ىدم نكاح الجاىمية كمو إال نكاح الناس اليوم


وسداً لذرائع اختالط األنساب وتفشى األمراض واعالل النسل وارباك المجتمع

اإلنسانى فإنو ال يعول عمى مخزون بنك مادة التناسل من الحيوانات المنوية وخاليا البييضات
القابمة لإلخصاب تكنولوجيا خارج إطار الزوجين حال قيام العالقة الزوجية لمعالجة حاالت
العقم البشرى ،ألنو باإلضافة إلى عمة المنع المذكورة يكون ىذا البنك طريقا إلى االستغناء
مؤقتا أو كميا عن الزواج الشرعى وبناء بيت األسرة ،وىو سموك مناف لمفطرة اإلنسانية،
ولممقاصد الشرعية.
وال يمكن أن يقاس استغالل ىذا البنك والحال ما ذكر عمى استغالل مخزون بنك
الدم البشرى ،ألن التبرع بالدم فى ميدان الصحة العامة ىو واجب إنسانى وخمق إسالمى

ينبعث من صفة الرحمة إلنقاذ حياة مريض ،كما ال يمكن أن يقاس ذلك عمى زراعة األعضاء

فى جسم اإلنسان ،ألن ىذه العممية المشروعة بجممة شروطيا ال تتنافى مع المقاصد
اإلسالمية والكرامة اإلنسانية ،وىى تجرى مجرى المصالح والضرورات إلنقاذ حياة نفس بشرية

أو استعادة وظيفة من وظائف أعضائيا األساسية.

وتجد ىذه الخمفية مكانا فى فقو القضاء التونسى ،إذ سن نظام تونس العتيد فى عيد التغيير

الرشيد فى  25مارس 1991م نص قانون فى باب الجنايات ولفظو  » :يحجر مطمقا أخذ
أعضاء اإلنجاب الناقمة لمصفات الوراثية من األحياء واألموات قصد زرعيا )22 ( « .وفى
ذلك إقرار لشرعية طفل األنبوب الثابت نسبو إلى أبويو الشرعيين ،وصيانة لسالمة النسل

وأخالق المجتمع.

وال إخصاب شرعيا بمساعدة التكنولوجيا بعد فراق الزوجة بطالق أو وفاة النتفاء

النسب بانتفاء العالقة الزوجية وتيقن براءة الرحم بالعدة الشرعية  .لما أتفق عميو الفقياء من
أن العقد النكاح بشرائطو المعمومة ىو السبب فى ثبوت نسب المولود الذى ينجب أثناء قيام

الزوجية واذا كانت اآلية الكريمة تقول ًَ :ىٌَُ اىَّزُِ خَيَقَ ٍَِِ اىََْبءِ ثَشَشًا فَجَعَيَوُ َّسَجًب ًَصِيْشًا
- 62 -

 )54 ( ..

( )23

فإن ىذا النسب والصير لم يبق لو من وجود بعد فك العصمة بين

الزوجين :بطالق بان أمره انقضت عدتو باألقراء المقررة لمحائض وباألشير المعدودة لأليس
وبوضع الحمل لمحامل أو بوفاة زوج انقضت عدة أرممتو بوضع حمل إذا كانت حامال

وباستيفائيا لمدة التربص المعمومة إذا كانت حائال ( غير حامل ) قال الشيخ » الطاىر ابن

عاشور« فى تفسيره [التحرير والتقدير]  » :قد جعل اهلل عدة الوفاة منوطة باألمد الذى يتحرك
فى مثمو الجنين تحركا ىينا ومخافة عمى أنساب الميت ال يدافع عن نفسو فيما يمحق بو من

نسب فجعمت عدتو أمدا مقطوعا بانتفاء الحمل فى مثمو وىو أربعة أشير وعشرة أيام« ()24
وحيث كانت جدلية الخمفية المعروضة تقوم فى المنظور اإلسالمى عمى قبول

وتشجيع تقنية التناسل بمساعدة التكنولوجيا فى معالجة بعض حاالت العقم البشرى إذا كان
ذلك فى إطار الزوجين مع قيام الزوجية ،ورفض تدخل طرف ثالث كمساعد ليذه التقنية من
باب المجاممة والتعاطف مع األزواج المعانين من أعراض العقم أو من باب أخر فذلك يعنى

أن اإلسالم ليس بنكاية والبتزمت ،إنما ىو يراعى المصمحة العامة وىى مصمحة المجموعة
البشرية بأسرىا ،كما ىو الشأن فى حفظ النسب والنفس والعقل والمال والدين ،ويقدميا عمى
المصمحة الخاصة إذا عارضتيا ،ويمغييا تماماً كما ألغى الميل واالنغماس فى رذيمة الزنا

ألخطار آفاتيا االجتماعية ،ويمغى مثمو بالقياس الرغبة اليوم فى التحصيل عمى طفل األنبوب

الفوضوى لنفس العمة.
وىو ماحدا ببعض أعالم الطب المعتدل أن يقول  » :إن األخالقيات الحيوية ليست
موضع اىتمام الييئات الرسمية لألطباء والحقوقيين والفالسفة والفقياء وعمماء االجتماع

واألخالقيين والديموغرافيين والبرلمانيين فحسب ،بل ىى باألخص قضية المجتمع بأسره

«.

()25
فالمجتمع دائما ىو صاحب الحق العام  ،وفى ىذا المعنى قالت سمسمة عالم

المعرفة الصادرة عن الكويت فى عددىا  213فى إحدى فقراتيا  » :من المعروف أن كل
مجتمع يرسم الحدود العامة لما ينبغى أن يمتزم بو المواطنون فى سموكيم .فإذا تم التسامح فى

انتياك قوانين معينو فسوف يؤدى ىذا إلى انحالل الحضارة والمجتمع ،ذلك ألن أساس
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التعايش المستنير المثمر والمتسق ىو  :من حقك أن تعيش  ،وعميك أن تترك غيرك يعيش

أيضا)26( « .

ولعل خير ما نختم بو الحديث عن عنصر خمفية تقنية اإلخصاب خارج الضوابط

الشرعية ىو القول بأن الشريعة اإلسالمية مبنية فى مقاصدىا عمى جمب المصمحة ودرء
المفسدة وأن درء المفسدة فييا مقدم بالضرورة عمى جمب المصمحة.
خالصــة القول :
إن عالج بعض حاالت العقم البشرى عن طريق اإلخصاب داخل األنبوب

بضوابطو الشرعية وتقنياتو الطبية مكسب حضارى  ،تستفيد منو اإلنسانية اليوم  ،وينظر

اإلسالم إليو كنظرتو إلى عالج سائر األمراض والعمل  ،وكنظرتو إلى استبقاء العشرة الزوجية
الطيبة بين األزواج ،وبذلك فيو جزء ال يتج أز من تنظيم األسرة فى أخالقنا ومجتمعاتنا

اإلسالمية.

وصدق اهلل حين قال :



ىَوْ أَرََ عَيََ اىْإِّْسَبُِ حِنيٌ ٍَِِ اىذَّىْشِ ىٌَْ َّنُِْ شَْْئًب

ٍَزْمٌُسًا()1إَِّّب خَيَقْنَب اىْإِّْسَبَُ ٍِِْ ُّطْفَخٍ أٍَْشَبطٍ َّجْزَيِْوِ فَجَعَيْنَبهُ سََِْعًب ثَصِريًا(
اىسَّجِْوَ إٍَِّب شَبمِشًا ًَإٍَِّب مَفٌُسًا(. )27( )3
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)2إَِّّب ىَذَّْنَبهُ

المراجـع
( )1سورة المؤمنون :آية ( ) 14 – 12
( )2الترمذى  :ج  5ص 584
( )3سورة النساء  :آية ()1
( )4سورة الروم  :آية ()30
()5

سورة الشورى  :آية ()50

( )6سورة مريم  :آية () 9 – 2
( )7سورة األحزاب  :آية ()38

( )8أحكام القران البن العربى :ج  4ص ( 1672طبعة دار المعرفة بيروت)
( )9سورة الروم  :آية ()30

( )10سورة البقرة  :آية ()173
( )11أعالم الموقعين  :ج  3ص27

( )12صحيح البخارى  :ج 7ص 158
( )13صحيح مسمم شرح النووى  :ج  14ص 191
( )14سورة الشعراء  :آية ()80
( )15سورة العمق

 :آية () 5 -1

( )16مجمة اليداية  :العدد (
األعمى) تونس

 )1السنة ( 1996/1417)21ص ( 67المجمس اإلسالمى

( )17مقاصد الشريعة اإلسالمية الشيخ الطاىر بن عاشور :ص 59
( )18سورة المائدة  :آية ( )5

( )19سورة النساء  :آية ()25
( )20مجمة اليداية  :العدد المذكور أعاله
( )21سورة اإلسراء  :آية ()70

( )22مجمة اليداية المذكورة أنفا  :ص 67
( )23فتاوى األستاذ شمتوت  :ص 328
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( )24الرائد الرسمى لمجميورية التونسية  :عدد  22المؤرخ فى  29مارس -1991الفصل()5
( )25سورة الفرقان  :آية ()54

( )26تفسير التحرير والتنوير لمشيخ طاىر بن عاشور  :ج 2ص ( 442الدار التونسية لمنشر)
( )27مجمة اليداية  :المذكورة أنفا

( )28سمسمة عالم المعرفة  :عدد  213ص ( 65المجمس الوطنى لمثقافة والفنون واآلداب –
الكويت

( )29سورة اإلنسان  :آية ()3-1
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اإلخصاب الطيب املساعد :قواعـــده وضوابطــو يف مــاليزيا
األستاذ الدكتور /نيك حممد نصري إمساعيل
قسم أمراض النساء والتوليد  -جامعة ماليزيا الوطنية
كواال ملبور ،ماليزيا
ملخـص
ماليزيا بمد صغير يتقدم بخطى سريعة عمى طريق النمو والتقدم ،ويبمغ عدد سكانو
نحو  20مميون ينتمون لثالث مجموعات عرقية رئيسية من الماليو والصين واليند ،عمماً بأن
مجموعة مسممى الماليو يشكمون األغمبية .ويعاني نحو  15-12في المائة من األزواج في

ماليزيا من مشكالت العقم  .وقد بدأت السمطات في تقديم خدمات اإلخصاب الطبي المساعد
في عام  1963من خالل مجمس تنمية األسرة ،أما أول معمل خاص بأطفال األنابيب فقد
أنشئ في عام  1985في مستشفى خاص .ووصل عدد مراكز خدمات اإلخصاب الطبي
المساعد في ماليزيا اآلن إلى

 12-10مرك اًز ،ومعظميا ممموك لمقطاع الخاص ألن

السمطات الحكومية المسئولة عن الصحة العامة ال تعطي أولوية لمعمل عمى حل مشكالت
العقم .ولم تزل تكاليف طفل األنابيب مرتفعة (  2250دوال اًر أمريكياً) أما عمميات نقل المشيج
إلى قناة فالوب فتتكمف أقـل من ذلك (  800دوالر) .ويتراوح معدل نجاح وسائل اإلخصاب

المساعد بين  15و  20في المائة حسب الوسيمة المستخدمة .ويمزم لبرامج اإلخصاب
المساعد في ماليزيا أن تكون متسقة مع المعايير القانونية واألخالقية والدينية السائدة ،وقد تم
بالفعل وضع عدد من الضوابط ليذه البرامج ولكن لم يصدر بيا حتى اآلن تشريع رسمي.
واإلسـالم ىو الدين الرسمي لمدولة ومن ىنا اكتسبت القضايا الدينية المرتبطة باإلخصاب
الطبي المساعد أىمية كبرى ،وأصدر مجمس اإلفتاء الوطني فتوى بجواز اإلخصاب الطبي
المساعد طالما كان األب البيولوجي لمجنين ىو نفسو زوج المرأة الحاممة لمجنين .وىذه الفتوى
تحظى بتأييد البوذيين والمسيحيين .أما اليندوس فميس لدييم أية اعتراضات دينية عمى
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اإلخصاب المساعد أيا كانت وسيمتو .كذلك فإن الحمل عن طريق البييضة المخصبة
المحفوظة بالتبريد يبدو شيئاً مأموناً ،ومع ذلك فإن ماليزيا لم تصرح بو حتى اآلن خوفاً من
استخدامو في انتياك المعايير األخالقية والقانونية .كما أنيا تمنع منعاً باتاً نظام التبرع

بالبييضات ونظام األم البديمة بسبب وجود طرف ثالث في كال النظامين .ونظ اًر لعدم صدور
تشريع رسمي بيذا المعنى حتى اآلن  ،يتعذر منع الحاالت المخالفة التي تحدث بين الحين

والحين .وقد بدأت الحكومة مؤخ اًر بذل بعض الجيود لتقديم خدمات اإلخصاب الطبي
المساعد في المستشفيات العامة مراعاة لظروف األزواج الفقـراء المصابين بالعقم.

مقدمــة:
ماليزيا بمد صغير يسير بخطى واسعة عمى طريق النمو والتقدم ،ويقع في جنوب
شرقي آسيا ،وعدد سكانو يزيد قميالً عن

 20مميون نسمة ،ويتكون من ثالث مجموعـات

عرقية رئيسية ىي الماليية والصينية واليندية إلى جانب عدد من المجموعات العرقية الصغيرة

األخرى .ويشكل المسممون (ومعظميم من الماليين) نحو  60في المائة من إجمالي السكان
وليذا فاإلسالم ىو الدين الرسمي لمدولة.
وتتراوح نسبة األزواج المصابين بالعقم في ماليزيا بين

 20-15في المائة ،وذلك

بسبب عوامل مختمفة منيا ما ينسب إلى األزواج ومنيا ما ينسب إلى الزوجة .وأىم أسباب
العقم عند المرأة ىي اضطرابات التبويض ،والتمف الذي يصيب قناة فالوب ،واألورام التي
تصيب بطانة الرحم ،واإلف ارزات المخاطية من عنق الرحم .،أما عن أسباب عقم الرجال
المعروفة في ماليزيا فيي ليست سوى قمة عدد الحيوانات المنوية ،وضعف القدرة عمى
الحركة ،واإلصابة ببعض األمراض مثل :مرض السكر ،وان كان ىناك اآلن استعداد متزايد
لدى الرجال المصابين بالعقم إلجراء الفحوص الطبية عمييم لمعرفة مدى عالقتيم بأسباب
العقم.
وبدأت ماليزيا في تقديم الخدمات التخصصية في مجال اإلخصاب الطبي المساعد
كوسيمة لمعالجة العقم في عام

 1983من خالل العيادة التخصصية لبحوث اإلخصاب

التابعة لممجمس القومي لتنمية السكان واألسرة .وأعقب ذلك إنشاء عيادات لمعالجة العقم في
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المستشفيات الخاصة ،وأنشئ أول مختبر ألطفال األنابيب في ماليزيا في عام

 1985في

مستشفى خاص ،وبذلك تكون ماليزيا ىي ثاني دولة بعد سنغافورة (  )1983بين دول اآلسيان
التي أنشأت ىذا النوع من المختبرات.
خدمات اإلخصاب الطبي المساعد:
وصل عدد المراكز التي تقدم خدمات اإلخصاب الطبي المساعد في ماليزيا اليوم
إلى عشرة موزعة عمى النحو التالي:
 -مستشفيات خاصة (

)5

 -مستشفى الجامعة (

)1

(

)4

 -عيادات خاصة

والى يومنا ىذا لم تصبح معالجة العقم قضية ليا أولوية في نظر السمطات المعنية
قدم في أي
بالصحة العامة في ماليزيا ،وبالتالي فإن الخدمات التخصصية لمعالجة العقم ال تُ َ
مستشفى حكومي ،وتقتصر ىذه الخدمات عمى العالج في العيادات الخاصة بأمراض

النسـاء .وتبمغ تكاليف طفل األنابيب نحو  6000رنجت أي ما يعادل  2250دوال اًر أمريكياً،
عمى وجو التقريب .وىو مبمغ مرتفع ال يقدر عميو سوى األزواج األثرياء ،ولذلك فإن ىذه

الخدمة لن تكون في متناول أغمبية السكان ما لم يأخذ القطاع العام عمى عاتقو ميمة
تقديميا .وعمى الرغم من أن المجمس القومي لتنمية السكان واألسرة أنشأ ىذه الخدمة في
 ، 1983إال أن برامج أطفال األنابيب ونقل المشيج إلى قناة فالوب لم يبدأ تنفيذىا إال في
عام .1986
ويسعى ىذا المجمس إلى االستمرار في تقديم خدماتو بأقل تكمفة ممكنة ،وذلك عمى
اعتبار أنو يتمقى تمويمو من القطـاع العام بيدف تقديم خدماتو إلى عامة الناس ،ولذا فإنو ال
يتقاضى أكثر من  2000رنجت (  800دوالر) نظير عممية نقل المشيج إلى قناة فالوب،
حرصاً منو عمى تقديم ىذه الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من األزواج الذين ال يتحممون

تكاليف الحصول عمييا في العيادات الخاصة .وكان أول نجاح حققو المجمس القومي لتنمية

السكان واألسرة ىو مولد توأمين في عام  1988بفضل عممية نقل المشيج إلى قناة فالوب،
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كما تمت والدة أول طفل أنابيب في نفس السنة ،في أحد مراكز اإلخصاب الطبي المساعد
التي تحقق نجاحاً تتراوح نسبتو بين  15و  20في المائة حسب إمكانيات المركز والوسيمة

المستخدمة .ولكن يشترط في جميـع األحوال أن تمتزم ىذه المراكز بكافة المعايير القانونية
واألخالقية والدينية.
القضايا األخالقية والقانونية :

ال يوجد حتى اليوم قانون محدد أو ضوابط محددة تحكم وسائل اإلخصاب الطبي
المساعد في ماليزيا ،وصحيح أن المجمس القومي لتنمية األسرة والسكان وضع باالشتراك مع
و ازرة الصحة عدداً من الضوابط ،إال أنو لم يصدر بيا تشريع رسمي حتى اآلن .فقد أصدر

المجمس مطبوعاً بعنوان "قوانين ماليزيا وسياساتيا الخاصة بالتكاثر البشري" في

، 1989

وأصدرت و ازرة الصحة مطبوعاً بعنوان "خطوط توجييية بشأن وسائل اإلخصاب المساعد"
في 1991م  .بل إن قانون األنسجة البشرية لعام

 1974والساري حالياً ليس فيو نص

يختص بضوابط التعامل مع األجنة واألنسجة البشرية في إطار برنامج أطفال األنابيب.

ولكنو يقتصر عمى النص عمى جواز استخدام أجزاء من جثث الموتى ألغراض عالجية أو
ألغراض التعميم والبحوث في المجاالت الطبية.
القضيـة الدينيـة:
القضية الدينية ليا أىمية خاصة في بمد إسالمي مثل ماليزيا .وقد أصدر مجمس
اإلفتاء الوطني فتوى بجـواز اإلخصاب الطبي المساعد ،وكان أىم شرط لو ىو أن يكون
الوالد البيولوجي (الطبيعي) لمجنين ىو نفسو زوج األم ،واال أصبحت ىذه العممية نوعاً من

الزنى .وىذا الرأي يشبو الفتوى الصادرة في 1995م عن المجمع الفقيي اإلسالمي في جدة،
وىي فتوى بسيطة وواضحة بعدم جواز السماح لطرف ثالث بأن يكون شريكاً في ىذه

العممية .ومع ذلك فينالك مسائل أخالقية عديـدة يمكن طرحيا بشأن "االحتماالت والتشعبات
المتعددة لطفل األنابيب":
 -1التوصيف األخالقي لمجنين.
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 -2شذوذ التالعب بأسرار الطبيعة.
 -3المخاطر التي يتعرض ليا الجنين عند نقمو ،واألم عند إجراء جراحة ليا بالمنظار في
بطنيا.
 -4تخصيص اعتمادات الخدمات الصحية.
 -5اآلثار االجتماعية والنفسية ليذه العممية عمى شخصية الطفل وعمى األسرة.
 -6طفل األنابيب كسابقة لمتدخل في النسل.
قضــايا أخـرى:
يقال إنو أمكن إنجاب عدد من األطفال بواسطة بييضات مخصبة تم حفظيا
بالتبريد لفترة معينة دون أن تترتب عمى ذلك أية نتائج ضارة ،ومع ىذا فإن ىذه الوسيمة لم
تزل محظورة في ماليزيا خوفاً من إساءة استخداميا من الناحيتين األخالقية والقانونية.
واذا كان حفظ البييضات الممقحة بالتبريد محظو اًر ،فإنو البد من التخمص من كل

زيادة في ىذه البييضات .كذلك فإن ىبـة البييضات محظورة حظ اًر تاماً فيي تُ َعد المعادل
األنثوي لمتمقيح الصناعي بماء واىب.

وفي حالة استخدام أم بديمة ،يقحم طرف ثالث رغم استخدام بييضات األم وماء
األب .وىذه الحالة ربما تثير مشكالت أخالقية وأخرى قانونية بسبب االتفاق التعاقدي مع
األم البديمة .وليذا فإن نظام األم البديمة غير مسموح بو مطمقاً في ماليزيا.
وقد أعمن كبير الرىبان البوذيين في ماليزيا عن تأييده لبرنامج طفل األنابيب ألنو
يرى أن ىذه الطريقة ال تنتيك المبادئ الرئيسية التي تقوم عمييا الديانة البوذية ،فيي ديانة
تعطى اإلنسان مطمق الحرية في استغالل ذكائو فيما يعود بالنفع عمى الناس جميعاً .فعندمـا

يعجز الزوجان عن اإلنجاب – بسبب العقم  -فإن ىذا العجز يمكن أن يكون سبباً في معاناة

عقمية ووجدانية لمطرفين معاً ،مما قد يكون بدوره سبباً في تعكير صفو حياتيما الزوجية،

ومن ىنا فإن الديانة البوذية تؤيد السعي إلى إيجاد حمول عممية لمثل ىذه المشكالت .وجدير
بالذكر أن ىذه الديانة منتشرة بين كثير من الصينيين والينود الموجودين في ماليزيا.
وقد صرح متحدث باسم اليندوس بقولو "ليس الميم ىو المصدر الذي تأتي منو

الحياة ،فالديانة اليندوسية تعتبر الحياة  -أياً كان شكميا  -إعادة ميالد لمروح في جسد آخر.
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ومن ىنا أعمن أنو يفضل أطفال األنابيب عمى تبني األطفال ،عمى اعتبار أن ىذه الديانة ال
ترى ما يستوجب االعتراض عمى اإلخصاب الطبي المساعد أياً كانت وسيمتو.
كذلك المسيحيون ال يعترضون عمى وسيمة التمقيح الصناعي بماء الزوج طالما أن
الوالدين الطبيعيين ىما نفسيما الوالدان البيولوجيان .إال أنيم يعترضون عمى االستمناء باليد
باعتباره شذوذاً عن الطبيعة .كما يعترضون بشدة عمى التمقيح الصناعي بماء واىب ألنو
يعني دخول طرف ثالث في العممية.

ويتفق المسممون مع المسيحيين في الرفض المطمق إلقحام طرف ثالث في قدسية
الـزواج .أما عن عممية اإلخصاب في األنابيب فإن المسيحيين ال يعترضون عمييا ألنيم
يرون فييا "المعادل األنثوي لمتمقيح الصناعي بماء الزوج" ولكنيم يعترضون عمى االستمناء
باليد.
الخاتمـــة:
عمى الرغم من وجود مجموعات عرقية عديدة ذات معتقدات دينية مختمفة في
ماليزيا ،تشترط السمطات أن تكون وسائل اإلخصاب الطبي المساعد متسقة مع فتوى مجمس
اإلفتاء القومي ألن اإلسالم ىو الدين الرسمي لمدولة.
وىذا يعني السماح بإتباع أية وسيمة مناسبة من وسائل اإلخصاب الطبي المساعد
شريطة عدم إشراك طرف ثالث في عممية مساعدة زوجين مصابين بالعقم عمى اإلنجاب .إال
أنو لم يصدر تشريع رسمي حتى اآلن بالقواعد والضوابط التي تنظم ىذه الوسائـل ،ومن ثم ال
يمكن منع االنتياكات التي تحدث لو بين الحين والحين .ويتعين عمى المستشفيات العامة أن
تتولى تقديم خدمات اإلخصاب الطبي المساعـد لتمكين األزواج غير الموسرين المصابين
بالعقم من االستفادة بيا ،وىذا يتطمب زيادة االعتمادات المخصصة لمخدمات الصحية
العامة .وتستطيع ماليزيا أن تفعل ذلك في المستقبل بفضل ما تحققو من تحسن في
أوضاعيا االقتصادية.
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املشكالخ األخالقيح والقانونيح اليت تعرتض وسائل اإلخصاب الطيب املساعد
الدكتور  /محزج على اسكندراني
كليح الطة والعلوم الطثيح  -جامعح امللك فيصل
الدمام  ،اململكح العرتيح السعوديح
ممخـص
وسائل اإلخصاب الطبي المساعد أفادت الكثيرين من المصابين بالعقم في التغمب
عمى عجزىم عن اإلنجاب  ،إال أن تطبيق ىذه التكنولوجيا أثار مشكالت عديدة ربما تؤدي
بيا إلى التصادم مع الثقافة اإلسالمية  ،والتعدي عمى الشريعة  ،وتقويض أركان القيم
األخالقية في اإلسالم  .ومن بين ىذه المشكالت مصير األجنة الزائدة  ،والحد األقصى
لعمر المرأة التي تعالج من العقم  ،والفحص الدقيق قبل غرس البييضة الممقحة  ،والبحوث
التي تجرى عمى األمشاج واألجنة الزائدة  ،واالستنساخ النووي .
ومن الممكن حل الكثير من ىذه المشكالت المثيرة لمقمق والتي قد تكون سبباً في

بس ْن "قانون" بشأنيا تراعى في صياغتو الدقة واألناة.
التقاضي في الدول اإلسالمية  ،وذلك َ
إطار قانونياً
والمرجو ىو أن تطالب الحكومات بإصدار ىذا القانون  ،وحين يصدر يصبح ًاً

لتنظيم استخدام األمشاج واألجنة البشرية في معالجة العقم وفي إجراء البحوث عمى السواء.

ولذلك فإنني أدرجت في ىذه الورقة عدداً من التوصيات إلنشاء ىيئة أو لجنة تشريعية باسم
"المجنة أو الييئة اإلسالمية لعمم األجنة واإلخصاب البشري" لكي تتولى تنظيم ممارسة

تقنيات وبحوث اإلخصاب الطبي المساعد باستخدام األمشاج واألجنة البشريـة  ،وبإصدار
تراخيص لمعالج والبحث العممي لمراكز اإلخصاب عن طريق األنابيب ،واعتبار ىذه
التراخيص شرطاً لمزاولة ىذه األنشطة  .كما عرضت في ىذه الدراسة لألدوار األخرى التي
يمكن أن تسند إلى ىذه المجنة أو الييئة .
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المشــكمة :
أرى أن ىنالك ثالثة جوانب ليذه المشكمة :
 - 1الجانب االجتماعي :
 التعريف لم يتحقق حتى اآلن ( ،فالمرضى بالعقم ال يستطيعون أن يتصوروا أطفالاألنابيب وتخميق جنين بشري خارج الجسم) .
 الضغوط االجتماعية المتمثمة في تحديد النوع سمفاً  ،والشعور بالذنب لعدماالعتراف بالعقم  ،والعبء المالي .

 نقص المراكز الحكومية المعنية بأطفال األنابيب . - 2الجانب القانوني :
 عدم وجود ىيئة تشريعية  ،في بعض البمدان  ،لتنظيم ممارسة وسائل اإلخصابالطبي المساعد .
 واذا وجدت ىذه الييئات  ،فإن كثي اًر منيا ليس لديو خطوط توجييية واضحة بشأنأخالقيات ىذه الممارسة .

 عدم وجود خطوط توجييية واضحة بشأن حدود البحوث والغرض منيا . - 3الجانب األخالقي :
 وضع الزوجين المذين يعالجان من العقم . عدد األجنة التي يجوز نقميا . مصير األجنة الزائدة عن العدد . استخدام التبريد في حفظ األمشاج واألجنة واألنسجة المأخوذة من أعضاء تناسمية قرار انتقاء األجنة الممتازة بعد التشخيص السابق لعممية النقل . قرار شفط جنين أو أكثر في حالة حمل التوائم . جوانب البحث واستخدام تقنيات جديدة . التدخل الوراثي (استبدال الجينات المعيبة) .- 74 -

 االستنساخ الجنسي والالجنسي .التوصية رقم (: )1
الدعوة إلى إنشاء لجنة أو ىيئة لعمم األجنة واإلخصاب البشري  ،بقصد إنشاء لجنة
أو ىيئة دائمة  ،بموافقة الحكومة  ،لتنظيم أسس العمل في وحدات أو مراكز اإلخصاب
الطبي المساعد  .وذلك لتحقيق ىدفين أساسيين  ،أوليما  :وضع قواعد وضوابط لجميع
المراكز أو الوحدات التي تمارس عمميات اإلخصاب الطبي المساعد  ،وثانييما  :التحقق من
التزام المراكز بيذه القواعد وتمك الضوابط .
 – 1أهـداف محددة :
بعد إنشاء ىذه المجنة  ،يجب تمكينيا مما يمي :
 إصدار تراخيص المعالجة . اإلشراف عمى النشاط اليومي والتفتيش عميو . تقويم اإلجراءات وفرق العمل . تقديم المشورة والخطوط التوجييية . – 2المــبررات :
ىنالك العديد من المبررات إلنشاء ىذه المجنة :
 عدم وجود ىيئة تشريعية متخصصة لإلشراف عمى ىذه المراكز . عدم وجود سياسة موحدة لمعالج المطبق في المراكز المتعددة . عدم كفاية ضوابط العمل في كثير من المراكز . عد م تحديد أىداف البحوث وحدودىا في بعض المراكز . -إمكانية وقوع أخطاء أثناء العالج لألسباب المذكورة أعاله .
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 – 3مسـئوليات المجنة :
ينبغي أن تمنح الحكومة (الو ازرة) صالحيات كاممة لمجنة لكي تتولى ما يمي  ،نيابة
عنيا :
إصدار تصاريح قانونية تشمل :
 الترخيص بمزاولة اإلخصاب في األنابيب (طفل األنابيب) وحفـظ األمشاج بالتبريد.
 الترخيص بالمزاولة لكل عضو من الفريق . الترخيص بالتدخل المجيري . الترخيص بالبحث والتطوير . إلغاء  ،أو تعميق  ،الترخيص لممركز أو ألي عضو في الفريق في حالة عدم الوفاءبالشروط و /أو عدم إتباع القواعد والضوابط .
 اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالفين . اإلشراف المستمر عمى المراكز . تقويم نشاطات المراكز والقيام بتفتيش دوري عمييا . مراجعة سجالت األداء الخاصة بالمراكز . التأكد من إجراء االختبارات الضرورية عمى المرضى المعالجين في المراكز . اإلشراف عمى المطبوعات التي تتضمن معمومات مقدمة إلى وسائل اإلعالم . - 4متطمبات إنشاء المجان :
يتطمب إنشاء ىذه المجان ما يمي :
أ  -مشـرفين :
 أخصائيين في الغدد الصماء التي ليا عالقة بالتكاثر . أخصائيين في عمم الذكورة . أخصائيين في عمم األجنة .- 76 -

ب -معـاونين :
 مدير عام . نائب المدير العام لشئون اإلدارة المالية . نواب المدير العام (لشئون العالج  ،العموم  ،الرعاية) . سكرتارية  ،ومنسقين  ،وموظفي عالقات عامة .جـ -لـوازم مكتبية :
 مكاتب مؤثثة . مركز لمعالجة المعمومات . مكتبة .التوصية رقم (: )2
مناقشة التوصية رقم  1باستفاضة  ،والخروج برأي موحد من أجل إنشاء لجنة أو
ىيئة إسالمية لعمم األجنة واإلخصاب البشري .
التوصية رقم (: )3
الرجاء من اإليسيسكو التكرم بعرض التوصية رقم  2عمى حكومات جميع البمدان
اإلسالمية عمى أمل تنفيذ فحواىا في مختمف مراكز اإلخصاب في أنابيب االختبار.
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ضواتط إنشاء مراكز اإلخصاب الطيب املساعد يف العامل اإلسالمي
رؤيــح مصــريح
د /.عمر شاهني
وكيل نقاتح أطثاء مصر  -أستاذ الطة النفسي  -جامعح القاهرج



يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُىا رَبَّكُنُ الَّذِي خَلَقَكُنْ هِيْ ًَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ هِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

هِنْهُوَا رِجَالًا كَثِريًا وًَِسَاءً وَاتَّقُىا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُىىَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِىَّ اللَّهَ كَاىَ عَلَيْكُنْ

رَقِيبًا( )1

(سورة النساء  ،آية – )1صدق اهلل العظيم

نظ ار لخطورة قضية التدخل الطبي في عمميات اإلخصاب  ،فقد رأت نقابة أطباء
مصر أنو البد من وضع قواعد لتكوين وانشاء " المنشآت الخاصة باإلخصاب المساعد" ،
كما البد من وضع قواعد الختيار العاممين في ىذه المراكز.

ليس ىذا فقط ولكن من الالزم وضع قواعد لألداء في ىذه المراكز وتوضيح

التحريمات القانونية في ىذا األداء .

نعمم أن القواعد ال تكون ممزمة ما لم يوجد جياز تنفيذي لممتابعة وتقرير سالمة
األداء  ،وعقاب الخارجين عن ىذه القواعد  ..ومن ىنا فإن نقابة األطباء قد قامت بإعداد

الئحة لتنظيم عمل منشآت اإلخصاب  ،وىي بصدد دعوة الميتمين بيذه المنشآت لمناقشة

ىذه الالئحة قبل إقرارىا  ،وتنفيذ ما بيا.
وتتعرض هذه الالئحة لقواعد العمل في المجاالت التي سبق ذكرها.
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أوال  :قواعد ترخيص المنشأة العاممة في مجال التخصيب:
.1

البد أن تستوفي المنشآت مقومات المنشأة الطبية في القانون رقم  51لسنة1981م

.2

ولكي تتحقق الشروط الالزمة لمترخيص يمزم أن يتوفر في المنشأة ما يمي:
 معمل لمتخصيب التقميدي والتبريد ويشمل وسائل حفظ األجنة بالتبريد. غرفة عمميات ممحق بيا وسائل كافية لمتخدير وأدوات العمميات. معمل لمتحاليل البيوكيمائية (لتحميل السائل المنوي واليرمونات ..والسيريولوجي ..إلخ)
 عيادة مجيزة ألمراض النساء. عيادة مجيزة ألمراض الذكورة. غرفة لإلفاقة  ،وغرفة لمعناية المركزة. غرفة لجمع عينات السائل المنوي وسوائل الجسم األخرى. مكان إلقامة المرضي يوم واحد. غرف لألطباء والتمريض وبقية الخدمات اإلدارية . الحد األدنى من التجييزات اآلتية:.1

جياز تصوير بالموجات الضوئية مجيز اللتقاط البييضات.

.2

جياز قياس كيميائيات الدم واليرمونات ودرجة الحموضة والضغط

.3

ميكروسكوب فحص السائل المنوي.

.4

ميكروسكوب تشريح.

.5

ميكروسكوب عاكس.

.6

مجموعة الحقن المجيري.

.7

حضانة ثاني أكسيد الكربون لحفظ األجنة والجاميتات الذكرية

األوسموزي  ..وغيره من القياسات.

واألنثوية.
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ثانيــا :قواعد ترخيص األفراد العاممين في المنشأة :
المطموب أن يكون األفراد في ىذه المؤسسات عمي أرفع مستوي ممكن فنيا

وأخالقيا.
.1

مدير المؤسسة :
من الناحية العممية:
البد أن يكون في مستوي استشاري عمي األقل في أحد فروع اإلخصاب :
 أمراض النساء. أمراض الذكورة. األمراض التناسمية.من الناحية العممية:

البد أن يكون لو خبرة تطبيقية في أعمال التخصيب لفترة ال تقل عن خمس
سنوات.
.2

الفئات الفنية العاممة:

البد من وجود الفئات اآلتية في المركز:
 أخصائي في أمراض النساء. أخصائي في أمراض الذكورة. أخصائي في التحاليل الطبية. أخصائي في عموم األجنة – ويمزم لو الحصول عمي شيادة دراسية متخصصةفي الفرع ،أو يكتفي في الفترة الراىنة بحصولو عمي البكالوريوس مع خبرة في

أعمال التخصيب لمدة ال تقل عن عام..
 .3الفئات المعاونة:

 عدد كاف من ذوي الخبرة في المعامل المختمفة.- 80 -

 عدد كاف من ىيئة التمريض.ثالثــاًا :القواعد والشروط الضابطة لمعمل :
.1

ال يجوز االنتفاع بوسائل مساعدة الحمل لمفئات اآلتية:
 لمزوجين منفردين. -لرجل وامرأة ليس بينيما زواج شرعي.

.2

ال يجوز التصرف إلى الغير بأنواع البيوع أو التبرع باألجنة أو الخاليا والجاميتات

الذكرية أو الجاميتات المنوية أو الجاميتات األنثوية.
.3

ال يجوز نقل األجنة إلي أرحام الغير عمي سبيل اإلعارة أو التأجير.

.4

ال يجوز التدخل بالعالج التخصيبي قبل انقضاء عامين عمي الزواج إال في حاالت

.5

ال يجوز بدء العالج التخصيبي قبل التشخيص الدقيق لمحالة.

.6

يمزم قبل بدء العالج كتابة تقرير عن الحالة تذكر فيو خطة العمل.

.7

يراعي في خطة العمل قدر اإلمكان التسمسل التالي:

خاصة توافق عمييا الييئة الرقابية (المقترحة).

 العالج الدوائي  ،ثم العالج الجراحي ،ثم العالج التخصيبي التقميدي داخل الرحم  ،ثم العالج التخصيبي التقميدي خارج الرحم  ،ثم العالج التخصيبي بالحقن المجيري.ما لم يتضمن التقرير غير ذلك  ..وتوافق عمي ذلك الييئة الرقابية (المقترحة)
.8

ال يجوز التحول من الوسيمة المتفق عمييا والمسجمة في خطة العالج إلى وسيمة

.9

ال يجوز التصرف فيما زاد عن حاجة العمل من األجنة والخاليا المنوية أو

أخري إال بموافقة العميل والييئة الرقابية.

البييضات سواء بالحفظ أو التخمص منيا إال بموافقة مسبقة من الزوجين معا.
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 .10ال يجوز إجراء تجارب عممية من أي نوع عمي الجنين سواء داخل رحم األم أو
خارجو طالما كان حيا.

 .11لحسن سير العمل يجب موافقة الييئة الرقابية عمي خطة العمل وعمي التعديالت
المقترحة.

رابعــاًا  :الهيئة الرقابيــة:
البد من وجود ىيئة لمرقابة أسوة بمجمس المراقبة عمي األمراض النفسية تتشكل
بقرار من السيد وزير الصحة ،وتكون تابعة إلدارة الطب العالجي وتسمي " ىيئة الرقابة عمي

مراكز التخصيب"  .وتشكل الييئة المقترحة كاآلتـي:
أ  -المجمس الفني:
)1

وكيل و ازرة الصحة – رئيسا.

)2

مندوب عن نقابة األطباء.

)3

مندوب عن األزىر الشريف.

)4

مندوب عن و ازرة العدل.

)5

مندوب عن الجمعية الطبية المصرية.

)6

أستاذان من المتخصصين في المجال من أساتذة الجامعات.

)7

أمين المجمس.

ب -أمانة المجمس:
هي الجهاز اإلداري لمهيئة الرقابية.
صالحيات الهيئة الرقابية:
)1

إعطاء التراخيص لممنشآت المعنية وسحبيا عند المزوم.

)2

اعتماد شيادات الخبرة والتراخيص لمعاممين.

)3

تمقي التقارير الفنية من كل منشأة  ،ومتابعة خطط العالج وتصحيحيا عند المزوم.
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)4

لمييئة حق التفتيش عمي المنشآت وحق الضبطية القضائية وذلك لمتأكد من حسن

)5

التحكيم فيما قد ينشأ بين المنشآت واألفراد من خالف  .وفيما قد ينشأ بين المنشآت

)6

وضع الضوابط األخالقية والقانونية لتنظيم األعمال الفنية ،وأعمال البحث العممي.

)7

التراخيص باستخدام الطرق المستحدثة وذلك بأن تقوم المؤسسات بتطبيقيا.

)8

تحويل الخارجين عن القواعد من العاممين لمييئات العقابية كمجنة آداب المينة

العمل.

وبعضيا من خالفات.

وغيرىا من الييئات العقابية المسئولة.

بعد ىذا البد من أن نصل إلى بعض التوصيات  ،وأقترح ما يـمي-:
)1

إصدار الالئحة المقترحة بعد مناقشتيا في ندوة تعقد بين المتخصصين المعنيين
بالموضوع.

)2

دعوة السيد وزير الصحة إلي إصدار الئحة الييئة الرقابية والئحتيا.

)3

إصدار قانون بمعاقبة العاممين في ىذه المراكز عند الخروج عمي قواعد العمل.
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اجلانة االجتماعي

يف وسائل اإلخصاب الطيب املساعد

األستاذ الدكتىر  /راشد لطيف خان
عميد املعهد الطيب للدراسات العليا
الهىر  ،تاكستان
طرأت تطورات مذىمة في العقدين األخيرين عمى وسائل اإلخصاب الطبي المساعد
تبث أمالً جديداً في نفوس األزواج والزوجات المصـابين بالعقم.
 ،من شأنيا أن َ
واذا كانت الجوانب الفنية في ىذه الوسائل تناقش في النـدوات واالجتماعات  ،فإن
عمينا أن نضع في اعتبارنا أيضاً الجانب االجتماعي الميم في ىذه الوسائل  ،خصوصاً في

البمدان النامية .

وسوف أعرض في ىذه الدراسة لمخبرة الشخصية التي اكتسبتيا من عممي في ىذا
المجال في باكستان  -التي يدين أغمب أىميا باإلسالم  -وألقي الضوء عمى مختمف القضايا
الدينية واالجتماعية والثقافية واألخالقية واالقتصادية ذات الصمة بيذا الموضوع  ،كما سأشير
إلى دور اإلعالم فيو .
إن التطورات المتالحقة التي شيدىا ىذا المجال في العشرين سنة األخيرة جعمت
ىذه الخدمة متوافرة عمى نطاق واسع في كل أرجاء العالم  ،بل إنيا استطاعت أن تغير شكل
الحياة بالنسبة لماليين من البشر .
وتنفرد ىذه الخدمة بخاصية معينة  ،ىي أنيا تتأثر بالعوامل التالي بيانيا  ،إلى
جانب تأثرىا بالعوامل الطبية  :الدين والدولة والثقافة والمجتمع واألخالق واالقتصاد والتمويل
واإلعالم .
ونظ اًر ألنني مواطن باكستاني فإنو يطيب لي أن أحيطكم عمماً باألوضاع الحالية

في بالدي  ،ولعمكم جميعاً تعرفون أن عدد السكان يزيد كثي اًر عمى  130مميون نسمة  ،وأن

معدل النمو السنـوي يبمغ  3في المائة  ،ومن المنتظر أن تحتل باكستان المرتبة الثالثة بين
- 84 -

أكثر بمدان العالم سكاناً بحمول عام  . 2010ومع ذلك فإن نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة لم
تزل ثابتة منـذ سنوات عديدة عند

 20في المائة لإلناث و  40في المائة لمذكور  ،وىذان

الرقمان ليما آثار بعيدة المدى عمى مجمل دورة حياة اإلنسان الباكستاني بوجو عام .
الديـن :
لمدين  ،في العالم اإلسالمي  ،تأثير قوي عمى المعتقدات  ،ومع ذلك فإن الرؤى
تختمف باختالف التفسيرات  .فاألمة الباكستانية تتعرض لضغوط شديدة من جراء نفوذ رجال
الدين وقمة عدد العمماء المتخصصين  .ولذلك فإن الناس ليس لدييم فيم كاف لوسائل
اإلخصاب الطبي المساعد  ،عالوة عمى أن الدولة تحظر حظ اًر تاماً تبني األطفال ونظام

األم البديمة .
الدولــة :

موارد الدولة محدودة  .وميزانيات الصحة العامة منخفضة  .والعالج يتم عشوائياً

عمى أيدي مجموعات غير مؤىمة التأىيل الكافي أو عمى أيدي ممارسين عامين  .ومن
المعروف أن  60في المائة من أىل باكستان يعيشون في الريف  ،ويجدون مشقة في
الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية األولية .
الثقافــة :

نظ اًر لمعالقات األسرية الوطيدة  ،فإن جميع الناس ينتظرون من أي زوجين حديثي

الزواج أن ينجبا في السنة األولى من تاريخ الزواج  .ويحدث في المناطق الريفية أن الزواج
يتم في أوائل فترة المراىقـة  ،وىذا بدوره يزيد األمور تعقيداً .
المجتمـع :
كل زوجين يضطران  ،من بداية الزواج  ،التخاذ موقف دفاعي فيما يتعمق
باإلنجاب  ،فالزوجة تالم عمى عدم اإلنجاب  ،والزوج يسارع إلى اختيار زوجة ثانية  ،وال

يجد غضاضة في رفض تحميل سائمو المنوي  .وكثي اًر ما يساء فيم وسائل اإلخصاب الطبي

المساعد بأنيا مقصورة عمى ىبة حيوانات منوية أو بييضات .
األخـالق :
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القضايا األخالقية تنبع من المفاىيم والرؤى الخاصة بأسموب الحياة  .فعمى الرغم
من ثورة المعمومات في الوقت الراىن فى مجال اإلخصاب الطبى المساعد يتحرج األزواج
والزوجات من الخوض فييا ،وتتعرض الزوجات لمسخرية منين إذا اقتربن من ىذه المعمومات
 .كذلك فإن البطالة واألمية من شأنيما أن يقودا إلى الفقر والمرض  ،وىذا بدوره يزيد األمور
تعقيداً .
االقتصاد والتمويـل :
يعتمد معظم برامج اإلخصاب الطبي المساعد عمى التمويل الذاتي وىذا يجعل
الحصول عمى ىذه الخدمة مقصو اًر عمى القمة المحظوظة  .فاليبات والتبرعات ليذا الغرض
معدومة  ،وكذلك الحال بالنسبة لمتأمينات والدعم الحكومي.

اإلعــالم :
دور اإلعالم يقتصر عمى النزعة إلى اإلثارة المكثفة  ،بدالً من إعالن الحقائق

العممية  .وكثي اًر ما تنشر المعمومات دون التحقق من صحتيا  .ومعظم الناس يستنكرون

وسائل اإلخصاب الطبي المساعد بدالً من توعية اآلخرين بيا  .وىذه المشكالت تتفاقم في

بمد مثل باكستان ال يممك إال عدداً ضئيالً من المراكز المخصصة ليذا النوع من اإلخصاب.
لماذا الترحيب باإلخصاب الطبي المسـاعد ؟
إنو لمن األمور التي تولد السعادة في النفس أن يستطيع اإلنسان أن يسيم في
تحقيق معجزة في حياة إنسان آخر .
ومع ذلك فإن مراكز اإلخصاب الطبي المساعد تعاني مشكالت عديدة  ،أوليا :
قمة عدد ىذه المراكز في العالم اإلسالمي  ،كما ال يوجد نظام سميم إلحالة األشخاص

المعنيين إلييا  ،فضال عن أنيا ال تمقي الدعم المالي الكافي  .ومن ىنا فإن مستوي نجاحيا
في مياميا مازال متدنياً  ،إلى جانب أن ِف َرق العاممين فييا تحتاج إلى حوافز لمنيوض
بمستوى األداء .
التوقعات في العالم اإلسـالمي :
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تزايد أعداد السكان معناه تزايد الطمب عمى ىذه المراكز سواء أكانت تابعة لمحكومة
أم تابعة لمقطاع الخاص  .كما أن التحسن في مجال محو األمية وانتشار التوعية بيذه
المراكز سوف يؤدي إلى تحسين مستوى أدائيا  ،وىذا من شأنو أن يفيد الجميع .
* توصيــات *
 اتفاق عام في اآلراء بين االتجاىات الدينية في ىذا الشأن . إدماج وسائل اإلخصاب الطبي المساعد في برامج الصحة اإلنجابية التي تضعيا الدولة. التحوالت الثقافية واالجتماعية الكبرى تتوقف عمى ما يط أر من تحوالت في النظرة إلىوسائل اإلخصاب الطبي المساعد .
 إنشاء لجان قومية أخالقية تضم عمماء الدين  ،والسياسة  ،والباحثين االجتماعيين.وتشكيل لجان لمبحث العممي تتولى الجانب الطبي ولجان أخرى لرصد مدى االلتزام
بالضوابط األخالقية .
 التوعية بأىمية الحصول عمى دعم مالي من الجيات الخيرية الحكومية ومن شركاتالتأمين وغيرىا .
 تبادل المعمومات والتقنيات والبيانات فيما بين بمدان العالم اإلسالمي وعمى كافـةالمستويات .
 تنظيم عمميات التوعية عن طريق اإلعالم بما يستجد أوالً بأول في مجال اإلخصابالطبي المساعد .
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مدى إمكانية قبول اجملتمع نوسائم اإلخصاب انبديهة
األستاذ اندكتور  /مرشد حسني
مدير عاو املؤسسة اإلسالمية
داكا  ،بنجالدش
مقدمــة:

خمق اهلل اإلنسان في أحسن تكوين وذكر في القرآن المجيد :
ءَادَمَ  )70( ..

 ..وَلَقَذْ كَشَّهْنَب بَنًِ

(اإلسراء .)70 ،

وىكذا فقد تميز اإلنسان بنعمة المعرفة والذكاء أكثر من سائر المخموقات في الكـون كمو،
وبناء عميو فإنو يسير في حياتو الشخصية واالجتماعية وفق منظومة معينة من القيم
والمعايير والمثل العميا ،وجاء نظام الزواج واألسرة نتاجاً ليذا السموك اإلنساني المتحضر،
فوسيمة التكاثر الطبيعية والمقبولة من المجتمع ىي االتصال الجنسي بين رجل وامرأة

يرتبطان برباط الزوجية المقدس ومع ذلك فقد راجت في الفترة األخيرة بحوث تستيدف إيجاد
وسيمة بديمة لمتناسل خارج إطار الزواج.
ولذا فإن عمماء المسممين ينظرون بدورىم في كيفية مواجية ىذه البحوث في ضوء
أحكام الشريعة الغراء الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة.
وسوف أعرض فيما يمي لمسألة األخذ بوسيمة التناسل البديمة بوجو عام ولمسألة
العقم لدى بعض النساء بوجو خاص.
وأعنى بيذه الوسيمة ما يسمى اآلن "اإلخصاب الطبي المساعد"  ،وىى نقـل حيوان منوي من
رجـل قادر عمى اإلنجاب إلى رحم امرأة عاقر بيدف تمكينيا من اإلنجاب.
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موقف الشريعة اإلسـالمية:
 -1لقد خمق اهلل اإلنسان في أحسن تقويم وأنعم عميو بالرغبة والقدرة الجنسية ضماناً لمتكاثر
وحفظ النوع البشرى .وكذلك شرع اهلل بعض األحكام التي يتعين عمى اإلنسان أن
يتبعيـا في ىذا الشأن صوناً لشرفو وكرامتو حتى في ىذا العمل المادي والبدني

الخالص الذي تفعمو الحيوانات بطريقة فجة وارضاء لمرغبة في لحظتيا .وأىم ما في
ىذه األحكام أن يدخل اإلنسان في عالقة زواج بغرض إشباع الدافع الجنسي
واإلنجاب ،ألن اإلشباع عن غير طريق الزواج جريمة شنعاء عقوبتيا الموت رجماً

فى حالة اإلحصان ،وعن ىذا يقول المولى  -سبحانو وتعالى :

إِلَّب عَلَى أَصْوَاجِهِنْ أوْ

هَب هَلَكَتْ أٌَْوَبًُهُنْ فَإًَِّهُنْ غٍَْشُ هَلُىهِنيَ ( )6فَوَيِ ابْتَغَى وَسَاءَ رَلِكَ فَأُولَئِكَ هُنُ الْعَبدُوىَ
()7

(المؤمنون.)7 - 6 ،

 -2وقد حرم اإلسالم إتباع أية وسيمة لإلنجاب خالف الزواج فيو يحرم إشباع الرغبة
الجنسية بغير الزواج ،وحدد الزواج كوسيمة طبيعية وحيدة لإلنجاب.



ٌَب أٌَُّهَب النَّبطُ اتَّقُىا سَبَّكُنُ الَّزِي خَلَقَكُنْ هِيْ ًَفْظٍ وَاحِذَةٍ وَخَلَقَ هِنْهَب صَوْجَهَب وَبَجَّ

هِنْهُوَب سِجَبلًب كَخِريًا وًَِسَبءً  ( )1( ..النساء .) 1 ،

 .. بَبشِشُوهُيَّ وَابْتَغُىا هَب كَتَبَ اللَّهُ لَكُنْ )187( ..


( البقرة .) 187 ،

ًِسَبؤُكُنْ حَشْثٌ لَكُنْ (  )223( ..البقرة .) 223 ،
وتثبت هذه اآليات بكل وضوح ما يمي:

أ  -إتباع أية وسيمة غير طبيعية أو غير مشروعة إلشباع الدافع الجنسي جريمة تقع
تحت طائمة العقوبة في اإلسالم.
ب -عمى اإلنسان أال يخرج عن نطاق الزواج فيما يتعمق باإلنجاب ،بمعنى أنو ال
يجوز لو أن يتبع لإلنجاب نيجاً غيـر الزواج أو أن يقبل ماء رجل آخـر من
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أجل ىذا الغرض ،فيذا الفعل ُي َع ْد نوعاً من الزنى ،وان كان ال يجوز إقامة حد
الزنى في ىذه الحالة ألنو ليس زنى من الناحية الشكمية.
 -3وال بد أن يقال أن نظام التكاثر جزء من سر طبيعي ينفرد بعممو المولى  -سبحانو
وتعالى .ومن ىنا فإن اهلل حين يحرم إنساناً من الخصوبة فإن ذلك الحرمان بدوره ُي َع ْد
جزًءاً من ىذا السـر .وبالتالي يجدر باإلنسان أال يحاول أن يقتحم ىذا السر بإطالق
العنان لنفسو في إتباع وسائل اصطناعية أياً كان نوعيا .وفى ىذا يقول المولى عز

وجل  :لِلَّهِ هُلْكُ السَّوَىَاتِ وَالْأَسْضِ ٌَخْلُقُ هَب ٌَشَبءُ ٌَهَبُ لِوَيْ ٌَشَبءُ إًَِبحًب وٌََهَبُ لِوَيْ ٌَشَبءُ

الزُّكُىسَ()49أَوْ ٌُضَوِّجُهُنْ رُكْشَاًًب وَإًَِبحًب وٌََجْعَلُ هَيْ ٌَشَبءُ عَقٍِوًب إًَِّهُ عَلٍِنٌ قَذٌِشٌ(  )50
(الشورى.)50-49 ،
 -4أن الشريعة اإلسالمية تقضى بأن األبناء يرثون آباءىم وتؤول إلييم ممتمكاتيم فإذا حدث
أن امرأة قبمت ماء رجل غير زوجيا ،ثم أنجبت طفـالً ،فمن يكون والد ىذا الطفل؟

ومن الذي سوف يرثـو ىذا الطفل؟ مما ال شك فيو أن ذلك من شأنو أن يوجد تعقيدات

شديدة فيما يتعمق بممكية تركة زوج ىذه المرأة .ولذلك فاإلسالم يحرم ىذه الطريقة
ألنيا تؤدى إلى الفوضى.
 -5لم يتبع عمماء المسممين األوائل أية وسيمة بديمة من ىذا النوع ،وال كانت لدييم أية بحوث
في ىذا الموضوع.
 -6أن اإلسالم حرم الزنى ألسباب من بينيا اختالط األنساب  ،ومن المنطقي أن اتباع أية
وسيمة لإلنجاب خارج نطاق الزواج من شأنو أن يتسبب في ىذا االختالط فوضع ماء
من رجل غير الزوج في رحم الزوجة أو في أنبوب االختبار أو اتباع أية وسيمة أخرى
من ىذا النوع أمر مرفوض من الشريعة اإلسالمية ألنو يؤدى إلى اختالط األنساب،
وىو ما حذرت منو السنة النبوية الشريفة.
كذلك فإن الشريعة قضت بأن تنتظر المـرأة مدة العدة بعد طالقيا ضماناً لنقاء النسب
ألنو ضرورة ال غنى عنيا لتحقيق السالم والوئام في األسرة وفى المجتمع.
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وبناء عمى ما تقدم فإن اإلسالم يرفض رفضاً قاطعاً أي فعل أو وسيمة يراد بيا اإلنجاب

خارج نطاق الزواج ألنو ُي َع ْد ذلك نوعاً من الزنى وان لم يتفق مع الزنى من الناحية الشكمية.

وجهـة نظـر بنجالديش:
أ  -إن سكان بنجالديش يبمغ عددىم نحو  130مميون نسمة 90 ،في المائة منيم مسممون
يسيرون في حياتيم وسموكيم عمى ىـدى القيم والمعتقدات اإلسالمية .وفى ىذا السيـاق
فإنيم يرفضون رفضاً قاطعاً فكرة اإلنجاب خارج إطار نظام األسرة والزواج.
ب -قبول المرأة ماء رجل غير زوجيا ربما يجعميا تتصور أن زوجيا رجل ضعيف ،ومن ثم
يكون ذلك سببا في مشاحنات زوجية مستمرة بينيما.
جـ -لكل مجتمع قيمو وتقاليده التي تنبع من ثقافتو ونظام حياتو .والثقافة والحضارة أمران ال
يمكن التخمص منيما ،ويظالن دوماً شديدي االرتباط باألرض التي نشأ فييا .وما فكرة
اإلنجاب بيذه الوسائل البديمة التي تحدثنا عنيا سوى نتاج قيمة مستمدة من ثقافـة

مخالفة ال تستطيع أن تتآلف مع قيمنا وثقافتنا واذا قبل مجتمعنا مثل ىذه الفكرة فإنيا
سوف تزلزل نسق القيم التي يؤمن بيا وتدفعو شيئاً فشيئاً نحو اإلباحية واالنحالل.
د  -الطفل الذي يولد بيذه الوسيمة المصطنعة غير الشرعية ربما ال يجد من الحنان والرعاية
ما يجده الطفل الذي يولد في إطـار الزواج الشرعي ،وقد يكون ذلك سببا في شعوره
بالعذاب والمعاناة وقد يعرضو في النياية الضطرابات عقمية تجعمو خط اًر عمى األسرة

والمجتمع.

ىـ -العالقات بين أفراد األسرة تتوطد عادة بقوة العالقات الزوجية ،ومعنى ىذا أنو في حالة
اتباع الوسائل البديمة بغية اإلنجاب ،فإن العالقات الزوجية واألسرية تتعرض
لالضطراب الذي يؤدى إلى اإلضرار بعالقة األسرة بالمجتمع فيما بعـد.
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نظـام األم البديـلت :آثــاره األخالقيت يف العامل اإلسالمي
األستاذ الدكتور  /حممد فياض
القاهرة  -مجهوريت مصر العربيت
نظام األم البديمة يقضي بتخصيب بييضة من الزوجة بحيوان منوي من الزوج في
أنبوبة اختبار ثم زرع الجنين الناجم عن ىذه العممية في رحم امرأة  ،وىو أروج وسيمة حديثة
لمعالجة العقم  ،ألن الجينات تُ َعد ىي العوامل التي تنقل جميع الصفات الموجودة في
الوالدين الحقيقيين فيما يتعمق بالصحة والمرض بل والسموكيات أيضاً  .ولذلك فإن إنجاب
طفل يحمـل جينات الوالدين أصبح في نظر معظم األزواج والزوجات المصابين بالعقم ،

كثير من إنجاب طفل اليحمل سوى جينات األب فقط  .إال أن نظام األم البديمة أدى
أفضل ًا
ُمان  ،تَ َّد ِعى ك ٌل منيما أنيا األم
إلى ظيور حاالت اليكون فييا لمطفل أم واحدة  ،بل أ ّ
الحقيقية وأنيا وحدىا صاحبة حقوق األمومة فيو  .كذلك فإن ترتيبات ىذا النظام أصبحت
تمقى ظالالً من الشكوك عمى معنى األمومة .
وىناك من يزعم أن ىذا النظام ىو الوسيمة الوحيدة أمام النساء غير القادرات عمى
الحمل بالطريقة الطبيعيـة  .وفي جميع الحاالت يمجأ إلى ىذا النظام الزوجان غير القادرين
عمى اإلنجاب بسبب عقم الزوجة أو عدم قدرتيا عمى تحمل تبعات الحمل .
وقد تكون األم البديمة صديقة مقربة أو إحدى قريبات الزوجين المحرومين من
األطفال  ،ولكن ىذا النظام بدأ يأخذ طابعاً تجارياً متنامياً في السنوات العشر األخيرة  ،حتى
صار في كثير من المدن الكبرى وكاالت لدييا قوائم بأسماء النساء المستعدات لمقيام بدور

اغبين في اإلنجاب .
الزوج ْين الر ْ
األم البديمة وتتوسط في إبرام االتفاقات بين ىؤالء النساء و َ

وكثي اًر ما يتولى إدارة ىذه الوكاالت أطباء أو محامون  ،وليا عناوين منشورة في

أدلة تميفونات المدن الكبرى  ،بل ووصمت مؤخ اًر إلى شبكة اإلنترنت .وتتقاضى الوكالة

رسوماً قدرىا  10.000دوالر أو أكثر نظير اتخاذ ترتيبات التعاقد بين الطرفين  ،باإلضافة
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إلى مصروفات األم البديمة وأتعابيا  .ولكن دوالً كثيرة وبعض الواليات في الواليات المتحدة
األمريكية التقر بمشروعية ىذه الترتيبات .

الر لمحمل الواحد ،وتوافق
وتتراوح أتعاب األم البديمة بين  10.000و  100.000دو ًا
األم البديمة بمقتضى عقد مبرم  ،عمى أن تزرع في رحميا بييضة مخصبة من الزوجين ،
وتظل حاممة ليا لحين انتياء فترة الحمل وخروج المولود إلى الحياة .
كذلك توافق عمى أن حقوقيا األمومية تنتيي عقب الوالدة وتسميم المولود إلى
الزوجين المتعاقدين معيا .
ويوجد لهذا النظام نوعــان :
أوالً  :األمومة باألجر :
يتم تأجير الرحم لفترة الحمل حتى الوالدة بموجب عقد ثم تسميم الوليد إلى األبوين
الطبيعيين المذين دفعا قيمة ىذا العمل .
ثانياً  :األمومة التطوعية :
وعادة تكون األم المتطوعة إحدى قريبات الزوجة  ،أو أميا  ،أو أختيا  ،أو زوجة
ثانية لمزوج نفسو .
وقد أثار كال النوعين العديد من القضايا األخالقية والقانونية والدينية مما جعل
إخضاعوُ لضوابط محددة.
إلغاءه واما
الييئات التشريعية تنظر في ىذا النظام لكي تقرر إما
َ
ُ
كذلك فإن تعارض المصالح بين أطراف ىذا النظام (األم البديمة ،والزوجان  ،والمولود ،
والمجتمع) يثير بدوره قضايا أخالقية تتعمق بما في ىذا النظام من فوائد ومخاطر .
المجتمع ونظام األم البديلة :
النساء الناشطات في ميدان الدفاع عن المرأة بوجو عام يوجين انتقاداً شديداً ليذا

النظام  ،ويطمقون عمى األم البديمة اسـم "وعاء استيالد" عمى أساس أن الرجل يستخدم

جسدىا ألغراض االستيـالد  .كما أن المتخصصين في عموم القانون واألخالق يرون أن ىذا
النظام يتساوى مع عممية بيع المواليد .
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كذلك فإن المتدينين األصوليين يرفضون رفضاً قاطعاً أي تناسل خارج النطاق

الطبيعي والسوي لمعالقات الجنسية المحكومة بالزواج .
نظام األم البديلة وآثاره المتعددة :
أوالً  :على األسرة :

 وَمِنْ ءَايَبتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًب لِتَسْكُنُىا إِلَيْهَب (  )21 ( ..سورة الروم،
من اآلية )21
 نِسَبؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُىا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (  )223( ..البقرة 223 ،من اآلية .)223
فالقرآن شدد في نطاق األسرة عمى المرأة ودورىا الرئيسي كأم  ،ومن ثم فقد اىتم
بسالمتيا  ،وبنسميا  ،حتى يضمن قدرتيا عمى الوفاء بمسئولياتيا تجاه أسرتيا  .كذلك فإن
اإلسالم ينظر بعين التقدير إلى الدور المنوط باألسرة باعتبارىا وحدة اإلنسانية  ،ومن ثم
يجب أن يستقر نظاميا عمى أسس متينة وأن يكون وجودىا موثقاً ومحمياً برباط الزواج أي

"بعقد النكاح" .

الموقف القانوني واألخالقي ألطراف نظام األم البديلة :
أوالً  :األم البديلة :
الموقف األخالقي لألم البديمة في أثناء فترة الحمل وعقب الوالدة يتمثل في
أنيا قد تشعر بارتبـاط طبيعي عميق تجاه ذلك الذي تحممو في رحميا  ،بل وقد يزداد
ارتباطيا بو شدة وعمقاً بعد والدتو  .والشاىد عمى ذلك قضية "الوليد إم" التي أثارت

الرأي العام في الواليات المتحدة حيث أن األم البديمة رفضت أن تسمم المولود إلى أبيو

البيولوجي رغم وجود عقد صريح بينيما .
ثانياً  :األبوان البيولوجيان :
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ربما تنشأ مشكالت قانونية وأخالقية بين األبوين البيولوجيين من جية واألم
البديمة من جية أخرى بسبب تضارب مصالح الطرفين .
ثالثاً  :الطفل :
ُماً واحدة .
ُم ْين وليس أ َّ
ربما يعرف الطفل فيما بعد أن لو أ َّ
اآلثـار الدينيــة :
أوالً  :الديانة المسيحية :
لقد سمحت الديانة المسيحية فيما سبق بوجود األم البديمة عمى أن تكون من األقارب أو
حرمت كنيسة اإلسكندرية ذلك .
األصدقاء  .وفيما بعد َّ
ثانياً :بالنسبة للدين اليهودي :
الدين الييودي اليرفض نظام األم البديمة شريطة أال يشوبو شيء  ،بمعنى أن ينتمي
المولود لألب صاحب الحيوان المنوي ولألم التي ولدتو .
ثالثا  :بالنسبة للدين اإلسالمي :
اإلسالم يعترف بحياة اإلنسان ويكفل ليا االحترام والحماية في كافة مراحميا  .ويتمثل
ىدف صون النفس والحفاظ عمى كرامتيا في أن اإلسالم جعل الزواج الشرعي ىو الوسيمة
المشروعة الوحيدة لالتصال الجنسي ولمتكاثر حماية لممجتمع  .ولما كان الزواج يتم بعقد بين
شخصين (زوج وزوجة) فال يجوز لطرف ثالث أن يقحم نفسو في وظيفة مقصورة عمى
الزوجين ونعنى بيا التناسل  .ومن ىنا فاإلسالم يرفض إقحام ىذا الطرف الثالث سواء أكان
حيواناً منوياً أم بييضة أم جنيناً أو رحماً  .ونظام األم البديمة يؤدي  ،كما نرى في ممارستو
في بعض المجتمعات غير المسممة  ،إلى مشكالت اجتماعية وأخالقية وقانونيـة رىيبة .

ونظ اًر ألن كثي اًر من األميات البديالت يمارسن ىذه الوسيمة نظير أجر نقدي  ،فإن

األمومة برسالتيا المقدسة سوف تتحول إلى سمعة تبـاع وتشترى وتمك طامة كبرى .
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وجدير بالذكر ىنا أن المجمع الفقيي اإلسالمي أصدر في دورتو السابعة المعقودة
في مكة المكرمة فتوى نشرت في مارس  1984م أجاز فييا نقل بييضة مخصبة من زوجين
معينين إلى رحم زوجة ثانية لمزوج نفسو  ،إال أن المجمع سحب ىذا الجزء من الفتوى بعد
ذلك  .وىكذا يتضح أن اإلسالم يحرم نظام األم البديمة أياً كانت وسيمتو .
ملخـص وخالصـة :
اتضح أن نظام األم البديمة يؤدي إلى ظيور كثير من المشكالت القانونية
واألخالقية واالجتماعية  .ألنو يسمح بإقحام طرف ثالث في الميام الزوجية وىو أمر
مرفوض في اإلسالم .
بناء عميو فإن اإلسالم يحرم نظام األم البديمة أياً كانت وسيمتو .
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استخذام األههبث البذيالث حلل هشكلت عقن األزواج غري القبدريي علً اإلجنبة
هل يتعبرض هفهىم األهىهت البذيلت هع األخالقيبث اإلسالهيت ؟
هل ميكي للسوجت الثبًيت للرجل املسلن أى تكىى مبنسلت أم بذيلت لفبئذة السوجت األوىل للرجل راته ؟
الذكتىر /محذي حموذ هراد
األهني العبم املسبعذ لشئىى الىعظ واإلرشبد
وزارة األوقبف والشئىى واملقذسبث اإلسالهيت  -األردى
أصدق القائمين :
قال َع َز ِم ْن قائل وىو
ُ



وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُىنُىا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُىنَ الرَّسُىلُ عَلَيْكُمْ

شَهِيدًا ( )143( ..البقرة  ،آية )143
إن معيار ىذه األمة وميزانيا فى الحياة قائم عمى ىذه القاعدة الثابتة فى أصميا

وكينونتيا الشاممة فى أدائيا وعطائيا وعالقتيا فى أصول وفروع حياتنا اإلسالمية ومجتمعنا
اإلسالمى .كذلك فى عالقة ىذه األمة بغيرىا من الشعوب واألمم وعالقة ىذه األمة بكل
جديد فى حياتنا  ،وعالقة ىذه األمة بالمسئولية المناطة بيا ،وىى تحمل رسالة اهلل وقد

استخمفيا فى األرض منذ نزل الوحي بالرسالة الخاتمة (القرآن الكريم) عمى خاتم األنبياء
والمرسمين محمد عميو وعمى آلو وصحبو والميتدين أفضل الصالة وأجل التسميم .نعم لقد

استخمفيا بجعل ىذه األمانة بتبميغ الرسالة برعاية نفسيا أوال والبشرية ثانياً فى دائرة الحق

الواحدة حتى تكون كما أراد اهلل ليذا اإلنسان ومعو الجان فى ميدان العبودية الخالصة هلل -

عز وجل  -واليدف والغاية الواحدة من خمقو لو :



وَمَا خَلَقْثُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (( )56الذاريات )56 ،
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وحرص اإلسالم حينئذ عمى األنساب والمحارم والمحرمين والمحرمات فى تكوين

المجتمع اإلسالمي فى دائرة عالقاتو االجتماعية الشرعية الزوجية أو إنشاء الزواج الحالل
عمى ضوء ذلك دون خمط أو تعدى عمى حدود اهلل وأحكام شرعو الحكيم.

من ىنا نقول  :أن األمومة البديمة بمفيوميا المطمق وىى التى تقوم عمى استعمال
رحم مستعار المرأة أخرى غير صاحبة البييضة الممقحة من غير زوج صاحبة البييضة ُي َع ُد
حراما بال خالف ؛ ألنو من الزنا أو شبيو.
ثم دار خالف بعد ذلك بين أىل العمم خالل المؤتمرات والندوات السابقة حول
تفاصيل متعددة وبخاصة حول األم الحقيقية واألم الشرعية وبالذات فى الندوة /

1984م بالكويت حول اإلنجاب فى ضوء اإلسالم :

 24مايو

إذ يقول  :الدكتور حسان حتحوت :
( فنحن األطباء عمينا أن نبرىن أن األم الحقيقية ىى واىبة البذرة وواىبة البييضة ولكن األم
الشرعية ىى التى حممت فى رحميا وولدت بمخاضيا وطمقيا ىذه ىى األم الشرعية).
ويقول الشيخ  :بدر المتولى عبد الباسط فى قولو  -تعالى :
 وَالْىَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ  ( )233( ..البقرة  ،من اآلية )233
قال  ( :لم يقل الحاضنات ) والوالدة  :التى ولدت والتى تغذى المولود من دميا
وحممتو تسعة أشير أو أقل ىى أمو الحقيقية .
أما صاحبة البييضة فال عالقة لو بيا أبدا مطمقا  .انقطعت الصمة التى بينو
وبينيا ،وال يمكن بأى حال من األحوال أن يكون ىذا الولد من ىذه المرأة.
ويقول أ.د /أحمد شوقى :
) األمومة تعتمد عمى خمق الجنين فى بطن أمو طو ار بعد طور وتغذيو من دميا ثم
بعد ذلك الوالدة .فاألمومة ليست معتمدة عمى العوامل الوراثية وحدىا وان كان لتمك العوامل
أىمية كبرى فى صفات الخمق إال أن األمومة أوسع من ذلك وأشمل عمميا وشرعيا ).
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ويقول الدكتور زكريا البرى :
( أن الولد لمن تمد فالوالدةُ ىى األم ) .
ويقول الدكتور عبد الحافظ حممى :
(لو حكمنا أن الولد ينتمى إلى صاحبة الرحم الظئر فنحن حكمنا لمزانية أو شبو
الزانية واستبعدنا صاحبة البييضة الحقيقية ).
( الرأى فى الجنين الذى يوضع فى رحم ال ينتمى إلى صاحبتو .أقول استشعا اًر لروح الشريعة
التى تحافظ عمى األنساب :إن األم الحقيقية ىى التى أعطت البييضة وىذا مؤكد ألن ىذه

الحقيقة العممية التى ال تقبل الجدال (ألن البييضة المنقولة تحمل الخصائص الوراثية التى

أودعيا اهلل سبحانو وتعالى فى ىذا الرحم وانتقمت إلى ىذا الجنين فالحكم لمرحم الظئر كما
سميت ىى حاضنة وتعامل عمى أنيا مرضعة وليست األم الحقيقية).
ويقول أ.د محمد نعيم ياسين :
( أعتقد  -واهلل أعمم  -أن نسبة الجنين إلى أبيو األصمى وأمو صاحبة البييضة

أولى شرعا من نسبتو إلى والدتو ألن ىناك فوارق بين ىذه العممية والزنى من جية عدم
اختالط األنساب .فعدم اختالط األنساب بعينيا مأمون وألن دور صاحبة الرحم الظئر

محدود .المرضع ألنيا ال تعطيو إال غذاء وال تعطيو أى توريث ألى صفة وراثية فالفرق كبير
بين الزنى وبين ىذه العممية  ..فميس الطفل إلى أبيو وأمو الثابتين عمميا  ..ويعاقب الذى

ارتكب ىذه العممية بالتعزير ال بالحد) ..
ويقول الدكتور األستاذ محمد األشقر :
(ىل يجوز استخدام الرحم الظئر ؟
أرى أنو ال يجوز شرعا وال يكون طفل األنبوب إال بين زوجين ولو حصل فى

محيط كافر فماذا الحكم ؟ األب أىو زوج المرأة أم صاحب النطفة ؟
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وىل األم صاحبة البييضة أم صاحبة الظئر ؟
ومبدئيا نقول :األب لطفل األنابيب ىو صاحب الفراش إن وجد وأما األم فميس األمر واضحا
عندى  .ولكنيا غالبا ىى صاحبة البييضة ).
ويقول الشيخ محمود المكاوى :
الرحم الظئر  ( :ما عدا ما بين المرء وزوجو ىو الزنى المحض فال إقرار عميو).
ولعمى أود أن أخمص بعد هذا العرض الموجز لمرأيين والتعريفات فى المسألة لمقول :
أوال  :أن القرآن الكريم قد أورد المسألة عمى أصل الفطرة من العالقة الزوجية الطبيعية وليس
ما ط أر عمييا من تغير لألصل وتحويل الترتيب اإلليي بوسائط وعالقات تتنافى وتختمف مع

التنظيم اإلليي  .فال يحمل حينئذ ما جاء فى اآليات عمى ىذا الظاىر ثم لينعكس عمى
جوىر وترتيب جديدين خالفا لألصل المراد ومغاي ار لو.

ثانيا  :أن ما جاء فى حديث النبى  -

 ( -احتجبى منو ياسودة ) .البخارى – باب

العتق.
ىو ىنا يحمل بعدا أخالقيا وليس كما رآه البعض فى مسالة األب الحقيقى واألب

الشرعى وأنو ال قيمة لصاحب البذرة.

أال ترى أن الشرع الحكيم قد حرم صاحب المال من أن يتصرف فى مالو وىو مالكو
حينما يكون سفييا .فيحجر عمى مالو فال يعطى فرصة التصرف فيو مع أنو يممكو.
فما جاء فى الحديث ( احتجبي ) إنما ىو لتنظيم البعد األخالقى فى الموقف والعالقة وما
وراءىا وليس من باب إنكار الحقيقة.
وأما ما أورده أ.د أحمد شوقى حول اآليات الست فى القرآن الكريم والتى ذكرت األم
واألميات والحديث الشريف ( إن أحدكم يجمع خمقو فى بطن أمو )

()1

وتعميقو أن الرحم

( )1راجع :صحيح البخارى – األنبياء ( ، )1صحيح مسمم – القدر ( )1أبو داود – السنة ( ، )16الترمذى–
القدر ()4
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الظئر مستبعد ىنا تماما عن معانى اآليات واألحاديث الشريفة ىو تعميق سديد وسميم .

ولكن األستاذ الدكتور لم يوفق حينما استعرض اآليات المتعمقة ببطن األم وبطون األميات،

واعتبر بعد ذلك أن األمومة ال تعتمد وحدىا عمى العوامل الوراثية.
ومع أن ىذا المعنى بإجمالو صحيح إال أننا بحاجة لفصل القول  .والذى أراه أن
الدكتور لو استعمل القياس نفسو الذى استعممو فى تحميمو لمعنى اآليات الست حول األم
واألميات لكانت النتيجة فى التحميل أدق.
وعمى أى حال فاآليات المتعمقة باألمومة أيضا تعنى عمى أصميا فطرة ال عمى ما ط أر
عمييا من تحويل من رحم األم األصل إلى الرحم المستعار ومن األمومة بعينيا بييضة

وحمال إلى الحمل فقط فالمعنى القرآنى إنما عناىما معا ال عمى ضوء الظاىر فى أمومة

البطن.
وأخـي ار

أقول – واهلل أعمم :

صاحبة البييضة ىى األم الحقيقية والشرعية.
وأن األم لمرحم دون البييضة ىى أم مرضع شرعا ليا أجرىا عند اهلل عمى ما كانت

من حمل وطمق ووضع.

ال يجوز أن تتم ىذه العممية بالرحم الظئر إطالقا إال من زوج خصب بييضة

لزوجة أخرى لو وىى أم بديمة تأخذ حكم أم الرضاعة وتبقى الزوجة األخرى صاحبة
البييضة ىى األم الحقيقية والشرعية.
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فلسفة الدعائم األخالقية يف ما يسمي باألمومة البديلة
د /أمينة اجلابر
األستاذ املساعد بقسم الفقه واألصول
كلية الشريعة والقانون والدراسات اإلسالمية  -جامعة قطر
اإلنسان إلي المستوي البلئق بو ،ال أن
ُ
إن من األىداف األولي لئلسبلم  ،أن ُيرفعُ
ائزهُ ويطمق ليا العنان ،وبالتالي ييبط إلي درك الحيوانية البغيض.
تُيَ ْد َىد غر ُ
اإلسبلم
انتياء باألخبلقُ ،يحيطُ
ْ
اإلنسان رجبلً كان أو امرأةً
َ
وبد ًءا من العقيدة و ً
ُ
بسياج ِمن الحماية اإلنسانية دون أن يتجاىل أن لديو عواطف وغرائز تحتاج إلي إشباع.
وثمة جانبان تبرز من خبلليما حقيقة التشريع اإلسبلمي ىما :
الجانب األول:
ويتمثل في اإلطار االجتماعي العام ؛ فاإلسبلم يقوم عمي تشريع كامل يجب أن
يطبق كمو في مجتمع يقبمو كمو دون تجزئة لتحقيق العدل العام في جوانب الحياة كميا.
الجانب الثاني :
ويتمثل في المواجية الصريحة والصارمة لممحافظة عمي األسرة  ،وكيانيا في
المجتمع بعد أن ىيأ اإلسبلم لمزوجين ظروف الحياة الكريمة  ،والمقاء المباح تحت مظمة
الدعائم الخمقية الشرعية  ،ووقاىما شر العوز لمضروريات ،ويسر ليما البدائل الحبلل.
وبما أن الشريعة تحرص أشد الحرص عمي كرامة اإلنسان واعتبارِه خميفةً هلل في

أرضو ،فقد حرمت جميع وسائل االتصال بين الرجل والمرأة  ،ما عدا الوسيمة المشروعة أال
وىي النكاح المباح لتكوين األسرة  ،وبناء المجتمع الصالح والمحافظة عمي ثمرة ىذا النكاح
وىو النسل ،فشرعت من الحقوق والواجبات والمسئوليات وااللتزامات ما يحفظ عميو حياتو
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وكرامتو في الحياة حتى يكون إنساناً مؤىبلً لمقيام بأعباء ميمتو في الكون أال وىي



ًَهَا

خَلَمْتُ الْجِيَّ ًَالْإًِْطَ إِلَّا لٍَِعْبُدًُىِ( )56هَا أُزٌِدُ هِنْيُنْ هِيْ زِشْقٍ ًَهَا أُزٌِدُ أَىْ ٌُطْعِوٌُىِ( )57



(.)1
لذا  :أري أنو البد من الدعوة إلي وضع الضوابط الشرعية وااللتزام بالدعائم

األخبلقية حين الولوج إلي معالجة المشكبلت المترتبة عمي التجارب والتقنيات العممية
وتطبيق الشريعة اإلسبلمية كما كانت في العصور الزاىرة لمحضارة اإلسبلمية فيي طوق

النجاة من تبلعب البشر الذي شمل األمة اإلنسانية والمجتمعات بشكل خاص في جوانبيا

الدينية والفكرية والعقمية واألخبلقية.
وقد آثرت أن أتناول مشكمة استخدام األميات البديبلت لحل مشكمة عقم األزواج
غير القادرين عمي اإلنجاب ومدي تعارضيا أو توافقيا مع األخبلقيات التي تؤكد عمى أىمية
األسرة في بناء المجتمع ومكانة األم في المحافظة عمييا وعمي النشء الذين ىم الثروة

الحقيقية لؤلمة اإلسبلمية.

ويحتوي منيج الدراسة بعد ىذه المقدمة عمي تمييد وثالثة مباحث.
التمييد :القواعد العامة لإلسالم في تكريم اإلنسان.
المبحث األول :النسل بين المقاصد الشرعية والتجارب المعممية.
المبحث الثاني :مفيوم األمومة الحقيقية من الناحية الشرعية.
المبحث الثالث :الدعائم الخمقية في المحافظة عمي الروابط األسرية والمصالح
اإلنسانية.
أخير مراجع ومصادر البحث.
ثم أختمو بخاتمة تبين أىم النتائج وبعض التوصيات  ،و ًا

( )1سورة الذاريات  ،آية

57-56
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تميــيد :
القواعد العامة لإلسالم في تكريم اإلنسان:
إن اهلل  -عز وجل  -ميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية بالفكر والمعرفة
والقيم األخبلقية  ،وحباه بقدرات ال حدود ليا في مجال اإلبداع واالبتكار والخيال  ،ووىبو
كفاءة عالية الكتساب الخبرات والتحكم فييا ،وتطويعيا لموصول إلي التطور التكنولوجي

والحضاري (.)2

وبما أن اإلسبلم دين عالمي وخالد وشامل  ،فمما ال شك فيو أنو جاء لمصمحة

اإلنسان في كل مكان وزمان ،ولذا كانت قواعده العامة تدور حول مصمحة ىذا اإلنسان،
الذي ىو أساس المجتمع ولبو ،ومن خبلليا يستطيع فقياء اإلسبلم إيجاد الحمول الناجعة
والمسايرة لمقاصد الشرع الحنيف بما يتفق وواقعية (

 .)3الشريعة اإلسبلمية التي عرفت

ض لو بقدرىا.
ضعف اإلنسان فسدت الباب وقدرت الضرورات التي تَ ْع ِر ْ

فيذه القواعد التي تؤكد عمي أن األصل في األشياء اإلباحة ،تفتح لنا أبواب اإلفادة

المشروعة من كل جديد ينفع البشر  :أفراداً وجماعات ،مادامت منضبطة بالضوابط الشرعية
 ،وميتدية باألصول الدينية ،وىذا ما أكده فقياء اإلسبلم وعمماؤه ما لم يكن ىناك حكم

شرعي قاطع بعكس ذلك.

أما قاعدة ترجيح المصمحة العامة عمي المصمحة الخاصة فتؤكد المفاضمة بين
المصالح والمفاسد  ،فمو حدث تعارض بينيما قُِد َمت المصمحة العامة عمي المصمحة
الخاصة حفاظاً عمي المجتمع ومصالحو.
وتشير ىذه القاعدة إلي قاعدة أخري وىي " درء المفاسد أولي من جمب المنافع "

المتفقة مع مبدأ " سد الذرائع "  ،وىو مبدأ عظيم يد أر عن المجتمع أخطا اًر جسيمة،

فالمجتمع اإلسبلمي ال يقر مفسدة بحال من األحوال ميما قيل بأنيا قد تحقق نفعاً..؛ ألنو

( )2راجع  :اليندسة الوراثية واألخبلق – ناىد البقصمي ص
( )3اإليمان والحياة – د .يوسف القرضاوي ص

.7

 161وما بعدىا.
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بالرغم من أن الضرورات تبيح المحظورات عند المسممين إال أن ىذه الضرورة تقدر بقدرىا

وفق المصمحة العامة.

إن المجتمع اإلسبلمي يتميز عن غيره من المجتمعات بأنو مجتمع لو خصوصيتو،

وىذه الخصوصية ىي التي تحدد دائرتيا العقيدة والشريعة وأصول المحرمات التي حظرىا
الدين حفاظاً لمعقائد واألخبلق ،وحفاظاً لمعقول واألبدان ،وىي األصول التي تميز الشخصية

اإلسبلمية وال تتحقق إال بيا ،ىذه الدائرة ال تتمقى أحكاميا إال من جية الوحي بياناً بالقرآن
أو بياناً بفعل الرسول التشريعي العام وال يصح فييا التصرف البشري ال بتغيير في كيفيتيا



الٌٍَْْمَ أَكْوَلْتُ لَكُنْ

دٌِنَكُنْ ًَأَتْوَوْتُ عَلٍَْكُنْ ًِعْوَتًِ ًَزَضٍِتُ لَكُنُ الْإِظْلَامَ دٌِنًا (  )3

(  )4وىي السبيل

وال بزيادة عمييا ،وال بنقص منيا ،وىي الدين الذي أكممو اهلل لعباده
الوحيد لحفظ األمة اإلسبلمية وتمييز المسممين بيا (.)5

إن المستجدات الحديثة التي استجدت في المجتمعات األخرى والتي تنادي بإطبلق

حرية اإلنسان في كل مجال ،وتحريره من كل قيد ديني أو خمقي إن كان ليا ما يبررىا لدييم
لم تقتصر عمييم ،بل وفدت إلينا مع ما يفد يومياً من إنجازات وتقنيات عممية ،فبل نستطيع
أن نعزل مجتمعاتنا عن العالم  ،وال نستطيع أن نمنعيا عنا ،فإن لم نأخذ باألحوط ونحاول

وقاية أبنائنا وأجيالنا من ىذا السرطان العممي الوافد بالتحصين الديني والوعي الخمقي لدينا ،
رحل أبناؤنا إلييم فبل نستطيع ردىم ،خاصة وأن وسائل اإلعبلم المرئية والمسموعة والمقروءة

والموجية إلينا عبر األقمار الصناعية تبث سموميا في كل حين لتقضي عمي البقية الباقية
من ىويتنا وأصالتنا وأخبلقنا.
إذاً  :البد من القيام بواجب التوجيو نحو الوعي العممي تجاه مجتمعاتنا في ىذا

المجال ،خاصة وأن اهلل  -سبحانو  -أوجب عمينا التفكر والتدبر في آياتو وسننو في الكون

( )4سورة المائدة  :اآلية

3

( )5راجع الفتاوي لمشيخ محمود شمتوت  ,ص

 182وما بعدىا  ,طبعة  14دار الشرق ,سند 1407ىـ
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والخمق  ،فقال  -سبحانو:



ظَنُسٌِيِنْ ءَاٌَاتِنَا فًِ الْآفَاقِ ًَفًِ أًَْفُعِيِنْ حَتَّى ٌَتَبٍََّيَ لَيُنْ أًََّوُ الْحَكُّ

أًََلَنْ ٌَكْفِ بِسَبِّكَ أًََّوُ عَلَى كُلِّ شًَْءٍ شَيٍِدٌ ( )53

(.)6

المبحث األول :
النسل بين المقاصد الشرعية والتجارب العممية:
لقد حظي النسل في اإلسبلم بعناية فاقت كل األديان التي سبقتو والقوانين الوضعية

؛ فقد أعطي الطفل حقوقاً واسعة تمثمت في حق الحياة والنسب والرضاعة والحضانة والنفقة

والوالية ..وغيرىا من الحقوق  ..حتي يصبح عنص اًر صالحاً في مجتمعو  ،خاصة وأن

الحفاظ عمي النسل من مقاصد الشريعة الخمسة( .)7التي يجب المحافظة عمييا.
وليذا فقد وضعت الشريعة اإلسبلمية من الضوابط الشرعية ما يميز ىذا النكاح

الذي عبر عنو القرآن بالميثاق الغميظ في تكوين األسرة لتميزه عن غيره من المواثيق والعقود

األخرى فألغت كل ما كان متعارف من أنكحة جاىمية ،وأنظمة عرفية؛ واآلثار النبوية الواردة
كثيرة نكتفي منيا بقول رسول اهلل –



:-



أيما امرأة أدخمت عمي قوم من ليس

منيم فميست من اهلل في شئ  ،ولن يدخميا جنتو ،وأيما رجل جحد ولده وىو ينظر إليو

احتجب اهلل – تعالي – منو وفضحو عمي رؤوس األولين واآلخرين يوم القيامة

(.)8

كذلك حثت الشريعة الوالدين عمي أن يكونا قدوة طيبة ألوالدىما أسوة بالرسول -



 .كما أكدت الشريعة اإلسبلمية عمي حق الحياة لمطفل وتحريم قتمو وىو ما يسمي بـ

( )6سورة فصمت  :اآلية
( )7نفس المرجع  ,ص

53
.105

( )8رواه أبو داود والنسائي وابن ماجو وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك .انظر الكنز
الثمين ص209
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"اإلجياض".
التخمص منو..

ويعرر اإلجياا عممياًا(  )9بأنو  :إخراج الحمل من الرحم بقصد

وينقسم اإلجياا إلي ثالثة أقسام )10( :
.1

اإلجياا العفوي :ويتم بدون إرادة من المرأة أو قصد منيا.

.2

اإلجياا االجتماعي  :ويتم بقصد وعمد بباعث عدم اإلنجاب.

.3

اإلجياا العالجي  :ويتم تحت إشراف طبي لممحافظة عمي حياة األم  ،ويدخل فيو

اإلجياض الذي يكون بالجناية عمي األم والجناية عمي الجنين (.)11

وقد اختمفت وجية نظر الفقياء في اإلجياض من حيث الحل والحرمة والزمن،

ولكن الرأي الراجح الذي يري حرمة اإلسقاط لمجنين دونما قيد زمني ،فالحرمة منتشرة عمي
مدار الوقت من بدء عموق المني في الرحم وحتى آخر لحظة لمجنين في بطن أمو( . )12

اإلنجـاب والعقـم:
النسل نعمة من نعم اهلل العظيمة يجب أن ُيصان وتييأ لو كل األسباب ليحيا حـياة
كثير من األسر يرغب في اإلنجاب والذرية فى حالة وجود مانع من ذلك ؛ فقد
طيبة ولكن ًا
يكون أحد الزوجين عقيماً  ،أو كبلىما  ..فما الحل ؟! ىل يمجآن إلي التمقيح الصناعي؟

وىل يبيح الشرع استخدام ىذه الوسيمة لتحقيق ىذه الرغبة الفطرية في اإلنسان؟ أم يفوضان
أمرىما إلي اهلل سبحانو في عدم اإلنجاب؟ أم يحاوالن العبلج؟ ومما ال شك فيو أن العبلج

مطموب  ،ولكن البد من االقتناع التام بأنو ليس كل ما ىو مرغوب متحقق ،والبد من التأكيد
عمي اإليمان بقضاء اهلل وقدره ،واال لما كان ىناك معني لمصبر عمي الببلء .ىذا ما تتميز
( )9راجع  :وثيقة مؤتمر السكان والتنمية – د .الحسيني سميمان جاد ,ص
من كتاب األمة سنة 1418ىـ.

( )10نفس المرجع  ,ص

 104وما بعدىا ,العدد 53

.105

( )11راجع :أىم قضايا المرأة في الحدود والجنايات  ,د .أمينة الجابر.

( )12أصدر اإلمام الشيخ جاد الحق عمى جاد الحق شيخ األزىر فتواه في ىذا الموضوع باستثناء الحالة
التي يؤدي إلي الحمل فييا إلي وفاة األم ؛ فتقدم حياتيا عمي حياة الجنين.
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بو المجتمعات اإلسبلمية عن غيرىا من المجتمعات التي تعاني من الضياع واليأس بسبب

البعد عن نور اهلل والتمرد عمي سنن اهلل  -سبحانو.

المبحث الثاني:
مفيوم األمومة الحقيقية من الناحية الشرعية:
األمومة وسام عمي صدر الحياة ،وىي مدرسة الحياة الكبرى ..ويتزود منيا اإلنسان

بمعاني التضحية والبذل واإليثار(. )13

لكن الحياة الغربية استيترت بمعاني األمومة حين سمختيا عن حقيقتيا  ،وحطمت

كيان األسرة بقطعيم صبلت البنوة حتى ال يكون ىناك عبلقة بين األم ووليدىا ،واستخدمت
أخص ما تتميز بو المرأة وعرضتو لمبيع واإليجار واليبة .والسؤال  :ىل يحق لممرأة أن

تتصرف في ما ال تممك وال يممكو حتى زوجيا وكبلىما ممك  -هلل  -عز وجل ؟ إن العبلقة

بين األم والطفل ال تقف عند النطفة ؛ بل تتجاوزىا إلي أن يشب ويستقل ،فيي عبلقة

14
فطرية غريزية ( ) أبدية ،ولذا أوصي القرآن بالوالدين في كثير من آياتو ،وجعل برىما تالياً

في األىمية لتوحيده  -سبحانو وتعالي.

لكن ،عند استخدام البديل لؤلم ،واستئجار أم بديمة ىل ستتحقق معاني األمومة
ومشاعر االرتباط القوي بينيما؟ ..ثم لمن يكون ىذا االبن؟ ىل يكون لصاحبة البذرة ؟
أم لمتي حممت وتعبت حتى وضعت كما قال – تعالي:

 )13راجع تأمبلت في المرأة والمجتمع ,محمد المجذوب ,ص
14

) األمومة – نمو العبلقة بين الطفل واألم ,د .فايز قنطار ص
سنة 1992م

 66ط 1403ىـ 1983م

 41سمسمة عالم المعرفة  ,العدد 166
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 .. حَوَلَتْوُ أُهُّوُ كُسْىًا ًًََضَعَتْوُ كُسْىًا  )15( )15 ( ..ومن يكون األب  ..ىل الواىب
وم ْن ِم ْن ىؤالء ستمقي عميو المسئولية والرعاية ليذا الطفل
أم المولود لو (صاحب الفراش)؟ َ ،
حتى يبمغ مبمغ الرجال أو النساء؟.

التمقيح الصنــاعي:
انقبلبا عمي كثير من العادات التي استقرت في المجتمعات اإلسبلمية بحكم
ُي َع ْد
ً
الدين واألخبلق وما تعارفو الناس وألفوه  ،وخطورتو أنو مستمر نتيجة االكتشافات الطبية
والعممية الجديدة  ..ولم يقف عند حالة العبلج فقط بل استجاب لعنصر الرغبة ،والرغبة
اإلنسانية ال تقف عند حد ما يسمي بالضرورات.

وليس كل ما ىو ممكن عممياً وطبياً جائز شرعاً وأخبلقاً وقانوناً ،فاإلمكان من

الناحية الطبية شش آخر تماماً .وال يجوز لنا أن نعتقد أن العمم سيغير بإمكاناتو ووسائمو من

 )16لَمَدْ خَلَمْنَا الْإًِْعَاىَ فًِ

طبيعة الحياة البشرية التي أقاميا اهلل عمي االبتبلء(

كَبَدٍ ( )4

(.)17

عممى مذى ٌل بالنسبة لآلباء المحرومين من
وتقدم
إن إنتاج أطفال األنابيب نعمةٌ
ٌ
ٌ
اإلنجاب إذ جاء ليحل مشاكميم  ،أما من الناحية العممية فيعد بمنزلة فتح األبواب لتكاثر
البشرية تكنولوجياً إذ تشمل -:
.1

استخدام أم بديمة تتولى عممية الحمل بدالً من األم األصمية.

.2

نمو األجنة خارج الرحم.

 )15سورة األحقاف اآلية

15

 )16راجع  :ندوة االنعكاسات األخبلقية –

 15-13فبراير – الدوحة – قطر – بحث الشيخ يوسف

القرضاوي ,التشخيص قبل الوالدة واإلجياض ص.90

 )17سورة البمد اآلية

4

- 109 -

.3

التحكم في عناصر الوراثة في األجنة بل والتحكم في نوع المولود من ذكر أو أنثي

.4

إنتاج صغار ذوي صفات خارقة.

.5

تكرار إنتاج النسخ البشرية من النماذج المرغوبة.

.6

خمق جيل من البشر من تيجين البشر بالحيوان (والعياذ باهلل).
ربما ْ

حسب الطمب.

وسنقتصر في حديثنا عمي التجربة العممية األولي وىي -:
اسـتخدام األم البديمة:
ويقصد بو استئجار الرحم من امرأة أخري غير الزوجة – أى الحامل البديمة – وىو

األسموب الذي ال يعني أكثر من إضافة شيور الحمل التسعة إلي ميمة المرضع

التقميدية(.)18

والســؤال  :ىل تقبل أي امرأة أن تقوم بدور الحاضنة البشري؟ من أجل امرأة
أخري ،وىل ستشعر األخرى حقاً باألمومة الحقيقة المنبثقة أصبلً من تحمل آالم الحمل

والوالدة بكل حب وتضحية وصبر؟

وفكرة تأجير األرحام إن قبمت في مجتمعات ال تقيم لمدين وال لؤلخبلق وزناً؛ بل وال

حتى لمروابط األسرية قيمة .فيل تقبل في المجتمعات اإلسبلمية ؟
واآلن  :ما المقصود بمصطمح األم البديـمة؟

المقصود بيا المرأة التي وافقت عمي حمل بييضة ممقحة من امرأة أخري لحساب
األخرى  ،ومن ثم فإن المولود يحمل عند والدتو اسم المرأة التي وىبتو النطفة  ،وال يحمل

اسم المرأة التي حممتو ووضعتو  .ويقتصر دور األم البديمة عمي حمل البييضة الممقحة حتى

( )18نفس المرجع ,ص

.50
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لحظة الوضع وارجاع الطفل بعد والدتو لواىبو النطفة التي أوصت عميو ،ولذلك فيي تسمي

األم البديمة أو المستعارة أو الرحم الظئر  ..الخ  ،وىناك عدة صور لمسألة األم البديمة( : )19

األولي :قد تنسب البييضة الممقحة لمزوجين المذين ينسب إلييما المولود عند والدتو  ،ثم
تزرع ىذه البييضة في رحم المرأة (الظئر) والتي ميمتيا حمل الجنين إلي حين والدتو

واعادتو بعد الوالدة ألصحاب البييضة.
الثانيـة :قد تنسب البييضة لممرأة الظئر التي تطوعت بالحمل  ،وحينئذ تؤخذ منيا البييضة

حيث يتم تمقيحيا في أنبوب اختبار بنطفة رجل آخر ،ال زوجيا ،وبعد الوضع ينسب المولود

لمرجل صاحب النطفة الذكرية ( )20وزوجتو.

الثالثـة :وقد تنسب البييضة المؤنثة لممرأة المتطوعة بالحمل ،وتمقح أيضاً بنطفة زوجيا ،ثم
يعاد زرع البييضة الممقحة في رحم التي تطوعت بالحمل لحساب زوجين آخرين.

الرابعة :وقد تنسب البييضة الممقحة لزوجين  ،وتزرع في رحم امرأة أخري غير الزوجة
صاحبة البييضة لحساب زوجين آخرين فالولد إذن ابن لزوجين ،حممتو ووضعتو امرأة أخري
غير أمو  ،وينسب لوالدين ليس بينيما وبين المولود أي عبلقة بيولوجية أو حقيقية.
فأي من ىذه الصور تحمل مصطمح األم البديمة؟ الظاىر أن الصورة األولي ىي
التي تحمل ىذا المصطمح لتدخل طرف ثالث في المسألة وىو مرفوض شرعاً وعرفاً وقانونا

وأخبلقًا لدي المسممين  ،وىذا ما اتفقت عميو المجامع الفقيية  ،وعمماء الفقو ،ناىيك عن
الصور األخرى التي تدخل تحت األمور غير المباحة والمخالفة لمشرع أصبلً كالزنا ،وبيع

األطفال  ..وغيره من األمور التي تخل بكرامة اإلنسان وتجعمو أقرب إلي الحيوان.
إن وسيمة اإلنجاب الصناعي إن كانت تيدف إلي عبلج العقم ومساعدة األسر،

يجب أن تتم بين الزوجين فقط  ،حتى وان حدث الحمل دون اتصال بينيما لمضرورة ..ولكن
( )19راجع بحث  ,تحديد النسب لجية األم في ضوء الحمل لحساب الغير ,د .محمد المرسي زىرة ,مقدم
لندوة حقوق األسرة في ضوء المعطيات المعاصرة ,جامعة اإلمارات في الفترة من  28-27ديسمبر

1994م

( )20نسبة لكممة ذكر ضد أنثي.
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الضرورة تقدر بقدرىا  ..دون تدخل طرف ثالث بينيما سواء كان واىباً أو مؤج اًر " بضع من
البضاعة " بمقابل أو دون مقابل  ،وىو مرفوض شرعاً وعرفاً لدي كافة المسممين  ..وذلك
لما لو من أضرار وآثار سيئة عمي اإلنسان والقيم والحياة الشرعية بأكمميا.
وىنــاك محاذير تترتب عمي ىذه العممية-:
منيا ما يخص األمومة  :فيو يناقض مفيوم األمومة وقدسيتيا بل يناقض الدور

الحيوي المنوط باألسر حيث الحماية والرعاية لمطفل وبالتالي تنقطع العبلقة الفطرية بين
الطفل وأمو وتصبح آلة لمتفريخ فقط.

ومنيا ما يخص المرأة  :حيث تسمك مسمكاً ضد كرامة المرأة ودورىا المثالي في

الحياة ..وىي ميمتيا األساسية التي تميزت بالتضحية واإليثار والحب والعطف والحنان.

ومنيا ما يختص بالمولود  :حيث يتعرض مستقبمو لمخطر االجتماعي والنفسي

ويقضي عمي إحساسو بالكرامة والعزة وتعريض مستقبمو ومصيره لمنزاع بين األم صاحبة
البييضة واألم البديمة ..كما يفتح الباب لمفاسد عظيمة وفتنة استثمار جسد المرأة ،حيث

يتحول إلي نظام الدعارة العمنية المرفوضة شرعاً وخمقاً بحجة التقدم العممي لتحقيق الربح

المادي .

إذاًا  :يصبح الطفل بين امرأتين :

امرأة حممتو وولدتو  ،وىي ليست صاحبة

البييضة  ،أي ال تُعد أمو بيولوجياً  .وامرأة وىبتو البييضة ولم تحممو ولم تمده ولم تُ ِ
عان شيئا
يذكر في ذلك  .فإلي من ينسب فييما ؟.
اختمر العمماء والفقياء في ىذا الشــأن :
.1

فمنيم من يري أن األم الحقيقية ىي األم الواىبة (البيولوجية) واستدلوا بأدلة إلثبات

رأييم من القرآن والسنة والمعقول.
.2

ومنيم من يري أن األم ىي التي حممت ووضعت وتحممت مشقة الحمل والوالدة –

وىي األم البديمة – واستدلوا بأدلة وافية أيضاً من القرآن والسنة والمعقول.
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ومن أدلة الفريقين ( )21رجحنا رأي الفريق القائل بأن األم البديمة ىي التي يجب أن

ينسب إلييا الولد  ..ألنيا ينطبق عمييا لفظ األمومة  -فجوىر األمومة وحقيقتيا بذل وعطاء
وصبر واحتمال ومكابدة ومعاناة  ،فاألم البديمة ىي األجدر بوصف األم  ..كما أنيا ىي



التي ولدت  ..وىذا يوافق معني األمومة في القرآن

إن أمياتيم إال الالئى ولدنيم



فكيف تتمتع بمزايا األمومة من لم تشعر بيا ولم تتحمل أعباءىا ولم تذق آالميا منذ بداية

الحمل  ..حَوَلَتْوُ أُهُّوُ كُسْىًا ًًََضَعَتْوُ كُسْىًا  )22( )15( ..حَوَلَتْوُ أُهُّوُ ًَىْنًا عَلَى ًَىْيٍ

 )14( ..

( )23وحتى بعد الوضع  ..فيي األولي بحمل ىذا المقب الكريم (.)24

المبحث الثالث:
الدعائم الخمقية في المحافظة عمي الروابط األسرية والمصالح اإلنسانية:



إن الرسول -

 -عمل سبب بعثتو بقولو

 ( :إنما بعثت ألتمم مكارم

األخالق) وكأنو يري بعين الغيب أن اإلنسانية سوف تنتيك فضائل األخبلق اإلنسانية العامة
وتحث عمي الرذائل تحت مسمي التقدم العممي ،وسوف يبمغ باإلنسان غروره إلي أن يردد

مقولة قارون 

إًَِّوَا أًُتٍِتُوُ عَلَى عِلْنٍ عِنْدِي .)25( )78( ..

( )21راجع في ىذا  :بحث تحديد النسب من جية األم ص

المنعقد في مكة المكرمة في دورتو السابعة والثامنة.

 26وما بعدىا وأيضا فتاوي المجمع الفقيي

 توصيات مؤتمر اإلنجاب في ضوء اإلسبلم المنعقد في الكويت … الخ من الندوات والمؤتمراتالمنعقدة بيذا الشأن.

 )22سورة األحقاف آيو
 )23سورة لقمان آيو

15
14

 )24أمام ىذا الجدل  ..ىل كنا في حاجة إليو ؟  ..ىل األم البديمة أ ِ
ُحمَت في اإلسبلم ..؟

( )25سورة القصص ،آية

78
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وقد كثرت توصيات الرسول في ىذا الجانب (
الميزان يوم القيامة تقوي اهلل وحسن الخمق).

 )26حتى قال ( :أثقل ما يوضع في

تعرير األخالق:
اتفق عمماء اإلسبلم(

فكر وال روية.

 )27عمي أن الخمق حال لمنفس داعية ليا إلي أفعاليا من غير

فال ُخمُق بصيغة الفرد:

ىي طبيعة أولي مبلزمة لمنفس يفطر عمييا اإلنسان

ويصدر عنيا كل فعل من أفعالو.
أما األخالق :بالجمع ،فيي جممة قواعد السموك المتعارف عميو في محيط إنساني
معين وامتداد زمني محدود وىي اسم جامع يطمق في لغة العرب عمي الفضائل والرذائل وكل

ما يصدر عن اإلنسان في محيطو االجتماعي من خير أو شر من حسن أو قبيح .
الخمُقي اإلسبلمي ينبني في أساسو عمي الوازع الديني الذي يقوم عمي
والنظام ُ
اإليمان واالستقامة وما يترتب عمييما من اعتقاد وفعل واحتساب األجر والثواب.
ىذه األخبلق حين االلتزام بيا  ،ليا أثرىا الكبير في المحافظة عمي األسرة

وصيانتيا من التفكك واالنحبلل  ،وبما أن الدين اإلسبلمي دين واقعي ،فقد راعي فطرة

اإلنسان الغريزية في حبو لمذرية  ،فأكد عمييا وشرع ليا من الضوابط والتشريعات مايقوي ىذه
الفطرة بتوطيد العبلقة الزوجية واألبوية واألسرية وبما شرع ليا من آداب وأخبلق إذا التزم بيا
أضاف إلي المجتمع اإلسبلمي أسرة سعيدة متحابة تقوي من كيانو وتساىم في تماسكو

وبنائو.

( )26راجع اإلسبلم عقيدة وشريعة ,الشيخ محمود شمتوت ص

 ,464الطبعة الثامنة – سنة  ,1975دار

الشروق  ,القاىرة.

( )27راجع جوامع األخبلق والسياسة والحكمة – محمد العربي الخطابي  ,ج

 , 1ص 17-15-10

منشورات المنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم والثقافة – إيسيسكو سنة 1414ىـ 1993م
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وألىمية األخبلق في حياة كل أمة ينادي العمماء إلي وضع إطار آداب وأخبلقيات

لمتجارب العممية عمي اإلنسان  ..يقول الدكتور ادواردز العالم الفسيولوجي الرائد في أطفال
األنابيب  ( :إن كل مؤسسة تجري العممية المذكورة ( التمقيح الصناعي وما نتج عنو من :
تجميد البييضات المخصبة – استئجار األرحام) يجب أن يكون لدييا لجنة آداب خاصة.
ولقد تم بالفعل والدة أول طفل من الرحم المستأجر ،ودخمت القضية إلي المحاكم
اإلنجميزية ذلك ألن األم البديمة رفضت تسميم الطفل لصاحب البييضة بعد والدتو رغم أنيا

وقعت عقد بتسميم الطفل بعد أن تمده (.)28

إذاً  ..البد من وضع ضوابط دينية وأخبلقية ليذه العممية في المجتمعات التي

تبيحيا حتى وان كانت ال تدين بدين اإلسبلم.

إن ىذه التجارب العممية – تشكل قضايا دينية وأخبلقية شائكة تفرعت عنيا مشاكل
عديدة ومما ال شك فيو أن ىذه المشكبلت ستفد إلينا مع ما وفد بالفعل  ..فبل بد من

االحتماء بقيم وأخبلقيات الدين في ىذا المجال وغيره من المجاالت وأال نسمح بالتبلعب في
حياة اإلنسان  ،وىذا ما قامت بو المجامع الفقيية وفقياء المسممين مشكورين.

موقر الفقياء من ىذه القضية الشائكة:
صدرت في الدورة السابعة في المجتمع الفقيي بمكة المكرمة  ..فتوي حول
موضوع أطفال األنابيب في العالم اإلسبلمي ويتفق معيا معظم الييئات والفقياء المسممين

وأىم بنودىا :
.1

يجوز تمقيح الزوجة اصطناعياً وداخميا بماء زوجيا حتى يتم الحمل.

.2

التمقيح الذي يتم خارجياً في إناء بين بذرتي الزوجة والزوج ثم يعاد إلي رحم الزوجة

ىو  :أسموب مقبول مبدئيا في ذاتو بالنظر الشرعي  ،ولكنو غير سميم تماماً من

موجبات الشك فيما يستمزمو ويحيط بو من مبلبسات  ،فبل ينبغي أن يمجأ إليو إال في

حاالت الضرورة القصوى ،وبعد أن تتوافر فيو الشروط التالية-:

( )28راجع :طفل األنبوب والتمقيح الصناعي د .محمد عمي البار  ,ص
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.6

أ.

أن يتم التمقيح من مني الزوج.

ب .أن يتم ذلك في حياة الزوج وليس بعد مماتو ،عمي أساس أن الزوج حين يموت
يصبح غريباً عن زوجتو ولذلك يعتبر التمقيح منو حراماً.
ج.

أن يكون الطبيب الذي يقوم بالعمل والفريق المساعد لو من الممرضين وعمال
المختبرات مسممين مؤتمنين  ،عمي أساس أن الطبيب غير المسمم قد يجيز لنفسو
استخدام بييضة ممقحة من غير الزوج والزوجة أو جرثومة منوية لشخص غريب.

د.

أن يتم ذلك بموافقة الزوجين  ،ومن األفضل أن يتم ذلك في ببلد المسممين.

أما بالنسبة لمفتوى الخاصة باألم البديمة  :فقد صدرت في مؤتمر اإلنجاب في ضوء اإلسبلم،

فحواىا  :أنو يكون حراماً إذا كان في األمر طرف ثالث سواء أكان منياً أم بييضة أم جنيناً

أم رحماً.

الخاتمـــة :
أىم النتائــج:
.1

الشريعة اإلسبلمية مبنية عمي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والنسب  ،وىي

بأحكاميا وأخبلقياتيا وواقعيتيا وشموليا كفيمة بحل مشكبلت اإلنسان ما وقع في ىذا

الزمان وما سيقع بعد أزمان وىي وحدىا المحققة لمطالب اإلنسان بشكل موزون.
.2

إن القيم األخبلقية تمثل مراكز الثقل في حضارات األمم  ،فكمما التزمت بالقيم

األخبلقية كمما تمكنت من حماية حضارتيا ،وكمما بدأت في التخمي عن أخبلقياتيا
عرضت وجودىا لبلنييار والسقوط ،وىذه سنن اهلل في كونو.

.3

إن معطيات العمم ومناىجو تؤكد يوماً بعد يوم حقيقة األلوىية وتوحدىا بمسان الحال

والمقال ،كما جاء بيا الدين الحنيف ،وصدق اهلل في قولو

ًَفًِ أًَْفُعِيِنْ حَتَّى ٌَتَبٍََّيَ لَيُنْ أًََّوُ الْحَكُّ  )53( ..



ظَنُسٌِيِنْ ءَاٌَاتِنَا فًِ الْآفَاقِ

( فصمت)53 ،
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إن الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة المسممة في الحياة مرسومة ومحسوبة

.4

ومنسجمة مع تركيبتيا وامكانياتيا فبل تقبل أن تتحول المرأة إلي أداة رخيصة لئلثارة

واالستئجار ،بل تحافظ عمي إنسانيتيا وكرامتيا باعتبارىا أماً صانعة لمرجال ومربية

لؤلجيال والحصن الحصين لممجتمع بأسره.

إن األساليب الحديثة في استيبلد األطفال بطرق غير مشروعة تؤدي إلي اختبلط

.5

األنساب وضياع األعراض  ،وىدم األسر  ،وىدر كرامة اإلنسان.
البد من الرضا التام بقضاء اهلل وقدره ،فيو من صفات المؤمنين المتقين ،ولكن ىذا

.6

ال يمنع من األخذ بأسباب العمم النافع أما الضار فيمنع سداً لمذرائع ودرءا لممفاسد

وتغميبا لممصمحة العامة عمي الخاصة.
ً

إن المجوء إلي األم البديمة فيو استخفاف بالحياة اإلنسانية  ،واستيانة بمشاعر

.7

األمومة وطريق شيطاني ُم َؤٍد إلي اإلنجاب المحرم.

تداووا بمحرم ) ( )29بل يكون واجباً إذا ترتب
 .8التداوي جائز شرعاً بغير المحرم ( وال َ
عميو حفظ النفس وعبلج العقم ألحد الزوجين.
كل الطرق المؤدية إلي اإلنجاب المحرم ىي من تمبيس إبميس ومكائده وأحابيمو عن

.9

طريق أعوانو من الييود وغيرىم بإثارة الشيوات واطبلق الغرائز بدون قيود من الدين أو

األخبلق ليسيل ليم السيطرة عمي المجتمعات اإلسبلمية البعيدة عن التموث الخمقي نوعاً
ما.

أىم التوصيـات:
.1

َس ُن التشريعات والقوانين لمحد من التبلعب بإنسانية اإلنسان.

( )29ىذا معني يؤخذ من أكثر من حديث  ,وليس نص حديث.
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.2

تشكيل المجان التخصصية من عمماء الوراثة والطب والفقو األتقياء العدول لمنظر في

.3

نشر التوعية العممية واألخبلقية اإلسبلمية عبر وسائل اإلعبلم المرئية والمسموعة

.4

التركيز عمي " أسممة " الوسائل اإلعبلمية اإلسبلمية والعربية بتنقييا من البرامج

مثل ىذه المستجدات العممية لمناقشتيا وايجاد الحمول الشرعية.

والمقروءة خاصة الفضائيات لنشر الفضائل اإلسبلمية ونبذ الرذائل .

الخمُقى.
الضارة والتى قد تدعو بصورة ما لبلنحبلل ُ
.5

إنشاء و ازرة لؤلسرة أو مؤسسة عمي غرار المؤسسات الشبابية ميمتيا :الوعي

الخمُقي واالستعانة بأىل االختصاص في عبلجيا.
االجتماعي الديني و ُ
.6

التركيز عمي المباديء واألخبلق اإلسبلمية بأساليب حديثة متطورة لجذب األجيال إلي

التأسي بالرسول – 

 -وصحابتو وأىل بيتو وافتخارىم بيويتيم اإلسبلمية.

.7

عقد الندوات والمحاضرات العامة المناسبة لمنوعين من الشباب وحضيم عمي حضورىا

.8

تجنيب المسممين كل ما يؤدي إلي المفاسد الفكرية والخمقية والدينية بإلغاء دور الميو

والمشاركة فييا وفق التعاليم الدينية.

الحرام  ،وما يتبعو من حفبلت وسياحة وحث والة األمور عمي عدم السماح بيا في

المجتمع اإلسبلمي.
.9

إننا نربأ أن تؤول مجتمعاتنا إلي ما آلت إليو المجتمعات الغربية من خراب وتفكك

ودمار أخبلقى ٍ
ٍ
استكبار في األرض  -تقنى وعممى -مما يؤذن بسرعة سقوطيا،
وعمو و
قال سبحانو في سورة يونس اآلية :24



إًَِّوَا هَثَلُ الْحٍََاةِ الدًٍَُّْا كَوَاءٍ أًَْصَلْنَاهُ هِيَ العَّوَاءِ

فَاخْتَلَطَ بِوِ ًَبَاتُ الْؤَزْضِ هِوَّا ٌَؤْكُلُ النَّاضُ ًَالْؤًَْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَرَتِ الْؤَزْضُ شُخْسُفَيَا
ًَاشٌََّّنَتْ ًَظَيَّ أَىْلُيَا أًََّيُنْ لَادِزًُىَ عَلٍَْيَا أَتَاىَا أَهْسًَُا لٍَْلًا أًَْ ًَيَازًا فَجَعَلْنَاىَا حَصٍِدًا كَؤَىْ

لَنْ تَغْيَ بِالْؤَهْطِ كَرَلِكَ ًُفَصِّلُ الْآٌَاتِ لِمٌَْمٍ ٌَتَفَكَّسًُىَ ( )24
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محل التىائم نتيجة لإلخصاب الطيب املساعد وآثاره األخالقية
الدكتىر  /مسري السهىي
أستاذ أمراض النساء والتىليد  -جامعة اإلسكندرية
مدير املركز الدويل للخصىبة  -اإلسكندرية
كان ميالد لويز براون في عام

1978م إيذاناً بنجاح وسائل اإلخصاب الطبي

المساعد في معالجة العقم عند الزوجين  ،فيذه الوسائل التي تقتضي التدخل المباشر في
خاليا األمشاج والبييضات والحيوانات المنوية أصبحت تعد في الوقت الحاضر نياية

المطاف في معالجة العقم عند الزوجين المذين عج از عن تحقيق الحمل بالوسائل التقميدية أو
المذين كانا قد فقدا األمل في اإلنجاب .
وفي خالل العقدين األخيرين بدأت القضايا األخالقية المتعمقة بالرعاية الطبية تحتل
ميما من وعي الناس بصفة عامة مع التركيز عمى عدد من المجاالت الميمة ،ذلك
جزًءا ً
ألن التقدم المتواصل في المعارف العممية والتكنولوجية جعل عمم أخالقيات الطب الحيوى
يطرح قضايا بشأن حقوق المرضى تشترط ضرورة اتخاذ خطوات محددة لحماية المريض
والحفاظ عمى خصوصيتو واستقالليتو .
كذلك فإن التقدم العظيم في المعرفة في مجال بيولوجيا اإلخصاب مع التوصل إلى

ٍ
وبشكل لم يكن لو
وسائل جديدة في ىذا المجال أدى إلى تزايد اىتمام الناس بوجو عام ،
مثيل من قبل  ،ببعض جوانب عممية التكاثر البشري  ،فضالً عن أنو طرح عدداً من

عيد بيا قبل ذلك .
المعضالت لم يكن لإلنسان ْ

يضاف إلى ما تقدم أن ىناك جوانب قانونية وأخالقية وثقافية ودينية يجب أن تؤخذ
في الحسبان قبل اإلقدام عمى اتباع بعض ىذه الوسائل وقبـل بيان مزاياىا في إمكان معالجة
العقم عند الزوجين .
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فالمالحظ عند اتباع وسائل اإلخصاب الطبي المساعد  ،أن احتماالت حمل التوائم
تزداد في حالة تنشيط المبايض أكثر مما ينبغي  ،وكذلك في حالة نقل أكثر من بييضة أو
أكثر من نطفة .
ويقال إن معدل حدوث حمل التوائم في الدورات التمقائية يبمغ
 90 : 1في حالة حمل لتوأمين  ،و

 8000 : 1في حالة حمل لثالثة توائم ،

و  700000 : 1في حالة حمل ألربعة توائم  .وثبت أيضاً أن وسائل اإلخصاب الطبي

المساعد تزيد احتماالت حدوث حمل لتوأمين إلى خمسة أمثاليا  ،بل إنيا ربما تؤدي أيضاً
إلى حدوث حمل لثالثة توائم أوأربعة بل وخمسة توائم في بعض الحاالت .

وبعض األزواج والزوجات ُيعدون والدة التوأمين حادثاً سعيداً ولكنيم يغفمون
المشكالت الكثيرة التي يجمبيا التوائم  ،وىي مشكالت تتفاقم حدتيا إذا كان التوائم ثالثة أو
شيور كاممة في فراشيا أو في
أكثـر  .فالمرأة الحامل لمتوائم تضطر لقضاء أسابيع وربما
ًاً
المستشفى  .كما أنيا تتعرض لمخاطر إسقاط الجنين في مرحمة متأخرة أو لمخاطر الوالدة
قبل الموعد  .ومن الطبيعي أن األطفال المولودين قبل الموعد يتعرضون لموفاة أو يحتاجون
لرعاية مكثفة لفترة طويمة  .وتدل اإلحصاءات عمى أن حمل توأمين يزيد من احتماالت
وفاتيما قبل الوالدة أو بعدىا مباشرة بنسبة  1 : 4مقارنة بحمل الوليد المفرد  .و السبب في
ىذا في معظم الحاالت يرجع إلى االبتسار أو إلى تأخر النمو داخل الرحم .
المشكالت الناجمة عن حمل التوائم :
أ  -بالنسبة لألم :
 - 1تعرضيا لمتسمم أثنـاء الحمل  ،كما أن احتماالت تعرضيا لمتشنج أثناء
الوالدة تزيد إلى ثالثة أمثاليا .
 - 2الوالدة قبل األوان  ،فإن  75في المائة من حمل التوائم تنتيي بالوالدة قبل
األوان .
 - 3ىمود الرحم .
 - 4المشيمة المتقدمة .
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 - 5انفصال المشيمة قبل األوان .
 - 6نزيف بعد الوالدة .
ب -بالنسبة لمجنين :
أ  -مضاعفات ما قبل الوالدة :
 - 1وفاة الجنين في الرحم .
 - 2التشوىات الخمقية .
 - 3غ ازرة المياه المحيطة بالجنين .
ب -مضاعفات أثناء الوالدة :
 - 1الوالدة قبل األوان واإلمالص والوفاة فيما حول الوالدة .
 - 2حدوث تيتك لألغشية قبل األوان في

 25في المائة من حاالت

حمل توأمين  ،و  50في المائة من حاالت حمل ثالثة توائم  ،و
 75في المائة من حاالت حمل أربعة توائم .
 - 3مجيء الجنين بغير الرأس .
 - 4تداخل في الدورة الدموية بين التوائم .
 - 5تدلي الحبل السري .
 - 6انفصال المشيمة قبل األوان وقبل والدة التوأم الثاني .
 - 7تعارض التوائم .
يتضح مما سبق أن حمل التوائم يشكل خط اًر حقيقياً عمى األم وعمى الجنين أيضاً،

كما أن الحمل إذا زاد عن توأمين ينطوي عمى مزيد من الخطر عمى صحة األم وكذلك عمى
صحة األجنة  ،وفي أغمب الحاالت يحدث إسقاط تمقائي لألجنة أو يولدون قبل الموعد مما
يعرضيم لموفاة أو التشوه .
وبناء عميو فإن مشكمة حمل التوائم في سياق وسائل اإلخصاب الطبي المساعد تتطمب
مساعدة طبية ذات شقين :
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أ  -الشق الوقائي :
 - 1التحول من اإلخصاب داخل الرحم إلى اإلخصاب داخل أنابيب االختبار في
حالة تنشيط المبايض أكثر مما ينبغي .
 - 2تحسين وسائل الغرس حتى مرحمة الكيس المشيجي وانتقاء كيس مشيجي واحد
لغرسو في الرحم .
 - 3تحديد عدد البييضات المنقولة القابمة لإلخصاب .
 - 4االستعانة بالدورة الشيرية العادية .
ب -الشق اإليجابي :
إذا تم التحقق من وجود حمل توائم فعندئذ يمكن التغمب عميو بطريقة "اختزال عدد
األجنة" فالتخمص من جنين أو أكثر في حالة حمل التوائم إذا كان استمرار ىذا الحمل
يشكل خط اًر كبي اًر عمى حياة األم  ،واذا كانت كل االحتماالت تؤكد حدوث والدة قبل

األوان بما يترتب عمى ذلك من وفاة لجميع األجنة  ،فإن ذلك قد أصبح يمثل قضية
أخالقية كبيرة فيما يتعمق بوسائل اإلخصاب الطبي المساعد .
فالصفة المعنوية لمجنين ىي األساس الذي يقوم عميو الجانب األكبر من ىذه القضية
األخالقية  .وألىل العمم وأىل الدين ثالث وجيات نظر مختمفة في ىذا األمر .

الرأي األول :يقول أن الجنين ليس لو صفة معنوية  ،فما ىو إال مجموعة من الخاليا غير
المتمايزة والتي تفتقر إلى الفردية  ،ومن ثم فيي ال تختمف عن أي نسيج إنساني آخر.
والرأي الثاني :يقول إن الجنين لو كامل الصفات المعنوية لإلنسان  ،ألنو بذرة وراثية تسير
في طريق النمو أثناء اإلخصاب ويمكن أن ينتج عنيا كائن بشري .
أما الرأي الثالث  :فيعد الجنين كائناً بشرياً بحكم ما سيكون  ،وىذا الرأي وسط بين الرأيين

السابقين  .ومن ثم يجب التعامل معو بكل توقير واحترام ما دام اليتعارض مع المصالح
االجتماعية واألمومية وغيرىا من المصالح الرئيسية .
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وبناء عمى ما تقدم  ،وفي ضوء الرأي المعتدل القائل بأن الجنين ىو كائن بشري
ً
باعتبار ما سيكون  ،وبالنظـر إلى المخاطر التي تتعرض ليا األم من جراء حمل التوائم،
ربما يكون األنسب من الناحية األخالقية ىو اختصار عدد األجنة باالختيار  ،فذلك خير من
عدم فعل أي شيء بالمرة ؛ فاختصار العدد باالختيار في ىذه الحالة ال يعد إجياضاً ألن

المقصود ىو كفالة استمرار الحمـل .غير أنو يجب أال يغيب عن األذىان عدم اعتبار عممية

االختصار ىذه بديالً عن المتابعة الدقيقة لعالج العقم  .واذا تم ذلك حسب األصول فإن

حاالت حمل التوائم المتعددة سوف تصبح نادرة الحدوث  .كذلك يجب أن يكون مفيوماً أنو
البد من الحصول عمى موافقة مسبقة قبل القيام بيذه العممية .

وىناك خالف حول مسألة العدد األقصى لمتوائم الذي يمكن قبولو قبل المجوء إلى
وسيمة االختصار االختياري  ،وان كان ىناك ما يشبو اإلجماع عمى أنو إذا كان العدد يزيد
عمى ثالثة فالبد من التخمص من الزيادة .
ويتعين التشديد عمى أىمية "ميثاق الشرف" أثناء القيام بعممية اختصار عدد األجنة ،وذلك
بناء عمى ما يمي :
 - 1الجنين  ،وان كان لم يحصل بعد عمى صفة إنسان لو شخصيتو  ،يجب أن يعامل
باحترام  ،فمن المعتقد أن الجنين يبدأ في اإلحساس باأللم عندما يصـل عمر الحمل
إلى  18أسبوعاً  .ومن األفضل بطبيعة الحال أن تجرى عممية اختصار عدد األجنة
قبل ىذه المرحمة .

 - 2يجب أال يشكل ىذا اإلجراء ضر اًر عمى بقية األجنة  .والمالحظ  ،حتى يومنا ىذا  ،أن

ىذه العممية لم تسفر عن أي ضرر لألجنة الحيـة األخرى  ،باستثناء أن ىناك احتماالً
بسيطاً لحدوث إجياض تمقائي عقب ىذه العممية .

 - 3يجب أال يتسبب ىذا اإلجراء في حدوث ضرر جسيم لألم أو لألب  ،فإن تعريف
الزوجين بيذا اإلجراء قبل القيام بو من شأنو أن يبدد احتماالت تعرضيما لمضرر
النفسي .
 - 4قبول ىذا اإلجراء البد أن يكون طوعياً وبعد اإلعالم بو .
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 - 5يجب أال ينطوي ىذا اإلجراء عمى مخاطر بدنية جسيمة  ،فإن "قسم أبوقراط" يتضمن
التزاما أخالقياً طبياً أولياً "بعدم التسبب في الضرر" .
ومن العناصر الميمة في االعتبارات األخالقية الخاصة بيذه العممية ىو أال تكون
منطوية عمى مخاطر جسيمة بالنسبة لألم ؛ ألنو حتى إذا كان فرد ما ال يعترض
عمى إجراء بالغ الخطورة  ،فإن االلتزام األخالقي يستوجب عمى المسئولين عن
الصحة أال يقدموا خدمة تنطوي عمى ضرر شبو مؤكد .
ويمكن اختصار عدد األجنة في حدود األمان باستخدام مجسات ميبمية متقدمة فوق
صوتية  ،وبشفط جنين أو أكثر  ،عمماً بأن احتمال حدوث فقدان لمحمل بأكممو نتيجة

ليذه العممية ضئيل  .وبالنسبة لممستقبل ربما يعتبر أفضل حل ىو اختصار عدد

األجنة في الحمل أياً كان إلى جنين واحد طالما أن ىذه الوسيمة ستحد إلى أقصى
درجة من المخاطر التي يتعرض ليا المواليد .

 - 6طريقة اختصار عدد األجنة في حاالت حمل التوائم بعد استخدام وسائل اإلخصاب
الطبي المساعد يجب تقويميا مقارنة بالوسائل األخرى المتبعة لمتخمص من األجنة .
االختصار االختياري لعدد األجنة في الحاالت التي ينتفي فييا وجود خطر عمى األم،
ويكون اليدف منو ىو اختيار جنس دون آخر  ،يتساوى بالتأكيد مع فعل اإلجياض
وفي ىذه الحالة تطبق عميو قوانين اإلجياض .
أما التخمص االختياري من الجنين في حالة تعرض األم لمخطر فإنو يعد "إجياضاً

عالجياً" وىو مشروع ومقبول لدى معظم العاممين في الرعاية الصحية إن لم يكن
مقبوالً لدييم جميعاً .

كذلك فإن التخمص االختياري من الجنين في حالة إصابتو بعيوب خمقية تتعمق
بالتمثيل الغذائي  ،أو إصابتو باضطرابات جينية  ،أو إذا كان يحمل جينات ضارة ،لم
يزل حتى يومنا ىذا موضوعاً خالفياً من النواحي األخالقية والدينية والثقافية .
ومن ىنا يجب  ،من منطمق أخالقي  ،قبول االختصار االختياري لمعدد الزائد من
األجنة في حالة إتباع وسائل اإلخصاب الطبي المساعد ؛ وذلك ألن القصد منو ىو
تجنيب األم مخاطر حمل التوائم والعمل في الوقت ذاتو عمى زيادة قدرة التوائم الباقية
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عمى قيد الحياة عمى إتمام مرحمة الحمل  .وليذا فإنو ىو اإلجراء المفضل ألسباب
تتعمق باألم واألجنة أيضاً  ،وال ينبغي أن يثير مشكالت أخالقية أو قانونية حتى مع
من يعتبرون الجنين صاحب كيـان محدد من بداية الحمل .

الخالصــة:
موضوع "اختصار عدد األجنة" ضمن وسائل اإلخصاب الطبي المساعد تدور
حولو مناقشات أخالقية مستفيضة .
اتفقت اآلراء عمى أنو طالما كان القصد من اختصار عدد األجنة ىو حماية األم
من المخاطر المؤكدة  ،وضمان استمرار الحمل  ،فإنو ُي َعد أم اًر مقبوالً من الناحية األخالقية
وال يمكن مساواتو باإلجياض .
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التقنيات الطبية املتعلقة باخلصىبة
بني الفكر األخالقي والقىانني والشريعة
األستاذ /عبد اهلل املصلىت
املدرسة احملمدية للمهندسني  -الرباط  -املغرب
الحمد هلل الخالق البارئ المصور  ،ييب لمن يشاء إناثا وييب لمن يشاء الذكور أو

يزوجيم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ،والصالة والسالم عمي أشرف مولود ،سيدنا
ونبينا وموالنا محمد المصطفي المحمود وعمي آلو وصحبو ذوي الكرم والجود.
أود أن أتناول في ىذا العرض المبسط بعض الجوانب لإلشكاليات التي تضعيا
أمامنا التقنيات الطبية وتقنيات عموم الحياة  ،خصوصا منيا المتعمقة بالخصوبة والحمل.
والتي أصبحت ظاىرة منتشرة في المجتمعات المعاصرة تتسع كل يوم رقعتيا من الناحية

العممية والعممية وتدخل باستمرار ميادين جديدة غير مألوفة .ومع ىذا التقدم ،أو االكتساح،
تزداد المشكالت عمقا وتعقيدا ،وتزداد التساؤالت حوليا من ناحية تقييم النفع والضرر

والمعقول المقبول والالمعقول المرفوض أو بعبارة مجممة  :ما الحالل منيا وما المحظور؟
وليست ىذه التساؤالت شيئا نظريا أو وىميا يقتضي تفكي ار فمسفيا مجردا ،ولكنيا
تنبني عمي واقع ممموس وتطرح عمي الطبيب والعالم والمشرع والمفكر والقاضي واألسرة

والمجتمع مسائل عويصة من الناحية اإلنسانية واألخالقية والقانونية والحضارية والدينية.
ونظ ار لما يقتضيو المقام من اإليجاز والتركيز؛ فإن القصد من ىذا العرض ليس

بالطبع استعراض كل ىذه الجوانب بل أقتصر فقط عمي النظر في بعضيا من الناحية
كثير من المفكرين والعمماء أن المبادئ األخالقية رغم تعدد منابعيا تشكل
األخالقية ،وقد ُي َعد ٌ
ثوابت مشتركة تعطي مقاييس إنسانية ال يغيرىا الزمان والمكان لمحكم عمي األشياء واألفعال
وعمي قيمتيا ومشروعيتيا ألن منطمقيا وأساسيا المسممات العقمية المحضة.

وتختمف الطروحات األخالقية باختالف المنبع الفكري والتوجو الخطابي كما يختمف

األسموب الذي توضع فيو األسئمة  ،ولكنيا في الصميم تبقي نفس األسئمة  .وكثي ار منيا يدور
حول رفض أو قبول استعمال تقنية معينة من تقنيات المساعدة الطبية لإلنجاب وىل ىناك
مقاييس وحدود يشكل تخطييا خرقا لممبادئ األخالقية ومانعا من الموانع؟

 ىل ىناك وضع أخالقي أو " إيبستمولوجي " خاص بعمميات التحكم في الكائن الحي ،أم من الممكن اعتبارىا امتدادا لمتحكم في الطبيعة؟
 ىل يجوز أخالقيا أن نقوم بتجارب طبية وعممية عمي العمقة أو المضغة قبل أن تتكونجنينا ؟ وأين تبتدئ وأين تنتيي اإلعاقة؟
 ىل من المقبول إجياض الجنين وحرمانو من البقاء إذا تحققت فيو إعاقة أو تشويو؟ إذا كان اليوم من الممكن والشائع طبيا وعمميا أن نتحكم في منع الحمل ،فيل ىذا يبررالتحكم في مواصفات المولود ككونو ذك ار أو أنثي مثال؟
بالفعل من الممكن أن تؤخذ بعين االعتبار مقاييس عديدة ولو أن انتسابيا إلي
فمسفات أخالقية مختمفة المشارب يؤدي إلي تناقضات وصعوبات كبيرة في التوفيق بينيا.

ورغم ذلك فقد نالحظ في العديد من تقارير المجان األخالقية في العديد من الدول محاوالت
تركيبية فيما يرجع لمحاالت الواقعة .فمثال حول التجارب الطبية نجد في معظم ىذه التقارير

المقاييس التالية-:
أوال:

ال يجوز اإلقدام عمي إجراء تجربة عمي إنسان إال برضاه وطواعيتو الواعية وىذا

مقياس ناتج عن اإللزامية األخالقية العتبار كل شخص والتعامل معو كغاية ال وسيمة .ومما

ال شك فيو أنو يتعذر اعتباره في حالة التجارب عمي الجنين.

ثانيا :ينبغي أن يكون ىناك تناسب بين األخطار والمضاعفات المحتممة المترتبة عمي
التجارب وبين النتائج والفوائد العممية المنتظرة منيا.

وىذا المبدأ أقل وضوحا من األول ألنو نفعي  ،ويؤسس اتخاذ القرار عمي قاعدة
المردودية التي يمكن الطعن فييا  ،ويستعمل مفاىيم الخطر واالحتمال وىي مقاييس

إحصائية  .ولو أن الطب بمجموعو يعتمد عمي االحتياط من مثميا في المخاطر التي ال
يخمو منيا أي إجراء طبي.

ثالثا :تحقيق التوازن بين األغنياء والفقراء وبين الدول الغنية والفقيرة بحيث ال يجوز أن
يبقي سكان البمدان الفقيرة ىم الذين تجري عمييم التجارب لفائدة األغنياء ،واذا كان ىذا

المقياس نابعا من مبدأ العدالة والمساواة بين األشخاص فالعالم – وعالم الطب والبحث –
كذلك بعيد كل البعد عن ىذه المساواة .وكذلك الشأن بالنسبة لممقياسين األولين الَم َذين
يصعب تطبيقيما.

واذا نظرنا من الزاوية األخالقية لمتمقيح االصطناعي فإذا كان داخل نطاق الزواج

أي بواسطة السائل المنوي لمزوج تمقح بو الزوجة  ،أو تمقح بو بييضة الزوجة في األنبوب ثم
يوضع في رحميا ال في رحم غيرىا فيذه صور من التدخل الطبي ال تضع مشكمة أخالقية.
ولكن التمقيح االصطناعي الذي يستعمل فيو السائل المنوي لرجل آخر غير الزوج ،يجعل

الوضعية قريبة من وضعية الخيانة والتدليس ،ولو أنيا تكون برضي من الزوج وتحت مراقبة
الطبيب .فالتمقيح في الحقيقة ليس محاولة لعالج العقم بالمفيوم الطبي لمعالجة أي مرض ؛
بل ىو اقتراح لتخطي العقم المحقق لمزوج باستبدال السائل المنوي لمزوج بسائل رجل آخر.
فال يمكن أن نقارنو بحقن الدم أو بزرع عضو من األعضاء مثال لما فيو من

تزوير وخرق واضح لقاعدة البنوة واألبوة البيولوجية الطبيعية .كما أنو ناتج عن الرغبة في
الحصول عمي الولد التي ىي غاية الزواج .ولكن أخالقية العالقة الزوجية ال تبرر الحصول
عمي الولد بأي طريقة أو بأي ثمن كان.
وقد نستغرب  ،والحالة ىذه كون العديد من الدول المتقدمة والتي لدييا من
المفكرين واألخالقيين ما يجعميا واعية مدركة تبيح عالنية وتشجع رسميا عمي القيام بمثل

ىذه العمميات في المستشفيات .وربما يرجع ذلك إلي أن العديد من ىؤالء المفكرين  ،وفييم
أحيانا بعض رجال الكنيسة أو الناطقون باسم جمعيات فمسفية أو دينية فقط بعض التحفظات

من ىذه التقنيات دون أن يدينوىا بوضوح.

وينطمق التفكير األخالقي تجاه ىذه التقنيات اإلنجابية التي تحتاج إلي شخص

ثالث من اعتبار مسئولية الزوج الراغب في الولد ،والشخص الذي يؤخذ منو السائل المنوي
وحق الطفل في معرفة ِ
ِ
البيولوجَيين ،والي اعتبار األساس الذي يعطي لعالقة األبوين
أبويو
باالبن صفة األبوة أو البنوة الحقيقية ىو محبة األبوين وتبنييما العاطفي لمطفل ،سواء كان
لمصمب أو لم يكن .وىذا بالطبع ينقص من أىمية الظروف الطبيعية أو التقنية التي يقع فييا
اإلنجاب.
كما أن عديدا من ىؤالء المفكرين أصبحوا ينظرون إلي األخطار واألضرار التي
تمحقيا ىذه التقنيات باألسرة كأنيا شيء نسبي فقط ،فرغم االعتقاد الصريح بأن األسرة ىي

الخمية المجتمعية التي تجمع بين األب واألم والطفل في العيش والسكني والتربية واإلرث،

نراىم يتساءلون  :ىل جميع أشكال تدخل الشخص الثالث من شأنيا اإلضرار بمفيوم العائمة
؟ بل فييم من يتساءل إلي أي مدي يمكن اعتبار األسرة ىي الوسط الوحيد الذي تتخذ فيو

حقيقة جميع أبعاد األبوة واألمومة والبنوة واإلنسانية  .فيم ينطمقون من العناصر التي تنبني

عمييا األسرة " البيولوجية" وىي :
 كون الزوج والزوجة من نوعين مختمفين. عالقة الزوجية ال تكون إال بين األحياء. األب " األسروي" ىو األب البيولوجي الطبيعي.وبالرجوع إلي المقارنات االنثروبولوجية فإنيا تبرىن عمي أن مفيوم األسرة ال يرتبط
بيذه العناصر  ،وال يحتاج إلييا إلقامة األسرة ألنو مفيوم مجتمعي ،واألمثمة كثيرة عبر

الزمان والمكان لعدم توفر ىذه العناصر كال أو بعضا في أسر منظمة ومجتمعات متطورة ،
لذلك يخمصون إلي نتيجة مفادىا أن قواعد الزواج التي ليست عمي نمط واحد تبرز بوضوح
رفض المجتمعات المختمفة أن يكون نموذج األسرة البيولوجية ىو النموذج الوحيد.

ويزداد اإلشكال تعقيدا إذا تأممنا مواقف ىؤالء المفكرين من مشكمة التمقيح
االصطناعي لمنساء غير المتزوجات  ،فقد كانت ىذه الصورة محط االىتمام ،وىي من
الناحية التقنية تخول لمعازبات أو األرامل مثال إمكانية اإلنجاب بدون مباشرة جنسية.

وتختمف اآلراء حول ىذه الصورة كذلك وتصل أحيانا إلي المساندة األخالقية بالقياس عمي

التبني المباح لمعازبة واألرممة  .ومجمل التحفظات تأتي من أساسين:
أولهما :

أن ىذه التقنية ليست موجية لحل مشكل طبي متعمق بالعقم  .فكيف يكون من
قبيل العالج أو الحق في العالج تمقيح امرأة ليست عاقرا؟ وىل نقول إن المرأة "الحق" في

التمقيح كما ليا الحق في الجراحة التجميمية مثال؟ ويمكن أن تمارس ىذا الحق إذا رغبت في
ذلك وليا إمكانات تحمل النفقات أم ىل نطالب المجتمع بمساعدتيا باعتبار " الحق في
الصحة " أو " الحق في الطفل" التي أصبحت من الحقوق الفردية؟
ثانيهما:
اإلصرار عمي إنجاب مولود من طرف امرأة ليست مرتبطة بزواج أو من البمدان

التي تعترف قوانينيا بذلك – بعالقة قارة مع رجل تقوم مقام الزواج – وىناك من يحاول
تمرير الفكرة نفسيا بالنسبة لمرجل العازب أو األرمل وذلك من خالل التسوية في الحقوق
بين النوعين وواضح ما في ذلك من التعسف والخطأ المتعمد.
وفي آخر المطاف غاية ما وصمت إليو ىذه البمدان في التوفيق بين ىذه اآلراء
وبين المعتقدات الدينية التي تشترك الديانات السماوية كميا في تحريم التقنيات التي يقع فييا

المجوء إلي شخص ثالث  .ىو الفصل والتفريق بين مفيوم األبوة والبنوة البيولوجيين

ومفيوميما " المجتمعي" وسمحت لمييئة الطبية أن تباشر ىذه العمميات التي وضعت ليا
مواثيق أخالقية ولم تضع ليا دائما قوانين تدور أسسيا عمي بعض االلتزامات نذكر من بينيا

عمي سبيل المثال:

 ال يجوز القيام بعمميات التمقيح االصطناعي إال من طرف طبيب  ،كما ال يجدر أنيكون اليدف منيا أي تحسين أو انتقاء لمنسل.

 يؤخذ السائل المنوي بالمجان ،وال تجوز المتاجرة فيو أو اإلشيار حولو. ال يسمح بمعالجة السائل المنوي وتخزينو إال في مؤسسات مختصة تخضع لمترخيصوالمراقبة.

 يجب عمي كل من يساىم في تجميع السائل وتخزينو ومعالجتو المحافظة عمي السريةبالنسبة ليوية " المعطي " وكل عمميات التمقيح.

ويتجمى في ىذه االلتزامات التخوف واالحتياط من تحسين النسل ولكن في الميدان

نري أن بنوك المني تستجيب لطمبات أشخاص يمجئون إلي مني الغير ،وقاية منيم كي ال

ينقموا ألوالدىم أمراضا وراثية  .ومعموم أن الحدود بين ما ىو مقبول من ىذه األمراض وما
ىو غير مقبول غير واضح وكيفما كان الحال ،ىل يعقل أن ال ينجب إال الذين ليم عناصر

وراثية جيدة  ،وما معني جيدة؟.

كما يتجمى في االلتزامات السابقة اإللحاح عمي المجانية في الدول التي تطبق ىذا

المبدأ وىي التي ليا نظرة إلي المال الذي " يموث" ويفسد كل شيء يدخل فيو .إن المجانية

ىنا ترمي إلي تفادي التفاوت بين الغني والفقير أمام " الحق في الولد " وتفادي ترسيخ فكرة
المال والغني الذي يتوصل بيما إلي كل شيء كما أن الطفل يمكن أن يتضرر فيما بعد إذا

عمم أنو تم " شراؤه " أو اقتناؤه بثمن معين من محترف لمتجارة في السوائل المنوية المختمفة.
ويحاول المدافعون عن مبدأ المجانية إبراز أخذ المني بدون مقابل كأنو ىبة وعطاء وخدمة

أو معروف يقدمو " زوجان" وليس فقط رجل واحد ،إذ يتحتم أن يكون الواىب متزوجا

ويحظى بموافقة زوجتو عمي " اليبة" وىذه " الخدمة" تقدم بالمجان إلي زوجين راغبين في

الولد وليس إلي شخص واحد .وفي ىذا الطرح محاولة إضفاء مفيوم مجتمعي ليذه العممية
يرجى منو أن يزيل  ،ولو جزئيا ،صورة الزنى التي تصاحب التمقيح االصطناعي.
وأخي ار نجد في ىذه االلتزامات مبدأ السرية  ،وقد يصاحب ىذه السرية قمق وانشغال

إزاء الشخص المجيول األجنبي الذي سيدخل إلي الدائرة األسروية ويخشى أن يرث منو

الطفل بعض العناصر غير المرغوب فييا ،ويحاول األطباء وبنوك المني التيدئة والتقميل من

ىذه التخوفات وتوفير مناخ مستأمن عن طريق السرية بالذات .إذ ىي الطريق التي يكون

فييا دور المعطي لممني محدودا في عممية إعطائو فقط وبعدىا يختفي وراء الستار وال يبقي
لو أثر ممموس في بقية العمميات  ،وال يكون أمام الزوجين الراغبين من التمقيح إال الطبيب ،

الحَب َيبة " من المني المجمد التي " تحقق " الطبيب من شروط سالمتيا ،فيي ظاى ار
وتمك " ُ
تبدو كأنيا "الدواء" وىي " الممقح" و "المعطي لممني" يبتعد وجوده وراءىا  .وىذا بالطبع في

الظاىر فقط .ثم إن عمميات التمقيح االصطناعي المشروعة والتي تتم داخل نطاق الزوجية

وبواسطة مني الزوج يقوم بيا األطباء أنفسيم ،في األماكن نفسيا وبالطرق التقنية نفسيا التي
تتم فييا عمميات التمقيح االصطناعي غير المشروعة وبواسطة مني شخص أجنبي عن

الزواج .وىذا مما يدعو لمخمط ولعدم الوضوح والي اعتبار المني منتوجا عاديا يمكن

استيالكو واستبدالو بقطع النظر عن منتجو ومستيمكو والي إظيار العمميات غير المشروعة
وكأنيا امتداد طبيعي لمعمميات التي ال بأس بيا  ،وتظير ىنا مسئولية الطبيب بكيفية

واضحة.

األم بالنيــابة :
وفي السياق نفسو تبرز مشكالت أخالقية وقانونية عويصة حول " األم بالنيابة"

وتختمف التعابير حتى في التقارير الرسمية نفسيا فنجد "األم بالتعويض" و "األم بالتوكيل" "
والرحم باإلعارة" و" الرحم بالكراء " و" الحمل بالنيابة " و" األم المضيفة " و" األم الحمالة"

إلخ…

وليست بالطبع كل ىذه التعابير محايدة  ،بل فييا بقايا ورواسب من االختيارات

والنقاشات حول اإلشكالية الموضوعة.

صورة النازلة تبدو بسيطة وتتمخص في كون الراغبة في الولد تستعير أو تكتري

من أخري "رحميا" لتحمل مولودا ال تعتبره ابنا ليا وتنوي إعطاءه لممكترية بعد الوضع مباشرة
 .وفي مقدمة كل المجالت واإلشيارات األمريكية التي تقترح عمي زبائنيا عمميات و "خدمات
" من ىذا القبيل نجد دائما  ،كأن األمر يحتاج إلي مرجع ديني قديم قصد والدة سيدنا

إسماعيل عميو السالم كما جاءت في سفر التكوين  .فسارة زوج سيدنا إبراىيم عميو السالم لم
تكن ق رزقت أوالدا ،وكانت ليا ممموكة مصرية تدعي ىاجر .فدعت سارة نبي اهلل سيدنا

إبراىيم قائمة لو  :أََبي اهلل إال أن أكون عاق ار  ،فيل لك أن تذىب إلي ممموكتى لعل اهلل
يعطيني بواسطتيا ولدا .وىكذا رزق اهلل سيدنا إسماعيل لسيدنا إبراىيم عمييما السالم .أما
اليوم فقد تتعدد الحاالت وتختمف أوجو النازلة ويزداد نوع وعدد األشخاص الذين تيميم

العممية الواحدة  .ومن بين الحاالت األكثر شيوعا نذكر حالتين:

األولي :تؤخذ البييضة وكذا السائل المنوي من كل من الزوجين ويقع التمقيح
داخل األنبوب وتوضع العمقة داخل رحم "األم بالنيابة".

الثانية :يقع التمقيح االصطناعي مباشرة في رحم "األم بالنيابة" بواسطة مني الزوج
الراغب في الولد.

وقد أدت الدراسات من الناحية األخالقية لياتين الحالتين إلي منازعات .وتختمف

وجيات النظر من اإلدانة الشديدة إلي الرضي والموافقة وبينيما كل حاالت الموافقة بتحفظ.
ونجد من يقيس ىذه العممية بما يجري بو العمل في المصحات التي تتم فييا
الوالدة ،وال تريد األم التصريح باسميا ،وال ترغب في االحتفاظ بالولد وتبقي مسجمة في

المصحة تحت عنوان " مجيولة االسم " ويتم التبني الفوري المباشر لممولود طرف زوجين
كانا ينتظران تمك الوالدة  ،فيذه الصورة تقترب من وضعية األم بالنيابة ألنيما مبنيتان بالفعل

عمي التخمي عن المولود من طرف أمو الطبيعية واعطائو – ىبة أو بالمقابل إلي " أم "

أخري .وىذا يقتضي التفكير بعمق في معني التخمي عن الولد وىبة الولد ألنيا تبدو موجبة
في التبني وتبدو سمبية جدا في سياق "األم بالنيابة"  .جميع التبريرات واالعتراضات

األخالقية المتداولة بالنسبة لمتمقيح االصطناعي بواسطة مني "المعطي" قد تكررت في شأن
"األم الحمالة" وأضيفت إلييا أخري جديدة ؛ ألن الفرق بينيما واضح  ،فدور ىذه "األم" أعمق

وارتباط الطفل بيا أقوي واسياميا جوىري أكثر من إسيام الشخص الذي يؤخذ منو السائل
المنوي.
وىكذا فإن االستنتاجات األخالقية الواضحة تبرز تنافي إعارة الرحم مع وحدة

الزواج ومع مفيوم األمومة  ،ويجعل منيا وجيا من وجوه الخيانة والتدليس وتفريقا بين
مكونات األسرة النفسية واألخالقية وأنيا في غالب األحيان ال تعدو أن تكون أقبح تجارة ،

وكأن المولود بيذه الطريقة حيوان أو نبات أو شيء يصنع حسب الرغبة فيو وليست لو أي
طبيعة أو صفة من صفات اإلنسانية.
كما كثر التساؤل حول شعور األم البيولوجية باألمومة وغريزة الحب التي تربطيا

بالمولود .فمعموم أن الجنين في بطن أمو ليس محموال كما يحمل جماد أو حيوان غير عاقل
 ،فيو يتأثر بتأثرىا ويسمع دقات قمبيا .ومعموم أيضا أن الساعات األولي بعد الوضع حاسمة

في ترسيخ العالقة بين األم والمولود  .فال شك أنو سيتضرر إذا تأخر الفصل عن أمو

الطبيعية ولو بقميل.

ورغم ىذه االعتراضات األخالقية فإننا نجد المنيج التفكيرى نفسو الذي يضرب

بعرض الحائط أعمال المجان األخالقية المتوازنة ويري أن المشكل مجتمعي .ألن العالقة
األسروية في نظر أصحاب ىذا المنيج ،ىي فقط عالقة مجتمعية وقانونية .فعمي المجتمع
أن يجيب عن كل التساؤالت التي توضع ويقتضي ىذا اإلجابة عن الرىانات الثقافية

والسوسيولوجية  ،وىم يعدون من بينيا البنوة واألبوة واألمومة .والرىانات االقتصادية  ،كم
ستكمف ىذه العمميات ؟ من يتحمل ؟ والرىانات األخالقية  :ىل ىناك من سيتضرر من مثل

ىذه العمميات خصوصا الطفل ؟ واذا كان عمي المجتمع أن يجيب فيل يتجمى ذلك في
القوانين ؟

ضعف الوضعية القانونيــة:
إن التقاء األخالقيات بالتقنيين والتشريع ميم جدا  ،ألن األبحاث الفمسفية تحاول

التوحيد والتوفيق بين المقاييس المختمفة وتتركز كميا عمي مبدأ احترام اإلنسان الذي ىو
القاعدة الوحيدة واألخيرة لألخالقيات والذي يترجم إلي التعامل مع الجسد ليس كل شيء بل

كامتداد لمشخص ووصفة أساسية وتكوينية لو  ،والي التعامل مع اآلخر انطالقا من
االعتراف بو كإنسان ذي حرية.
ولكن التفكير األخالقي الذي ال تخفي صعوبة تطبيقو يبقي في أفق نظري ويكون

شيئاً ما أقرب إلي التقييم منو إلي النظر الممتصق بالتجربة الميدانية  ،بخالف القانون الذي
ييدف أساسا إلي تحديد القواعد الدقيقة وضبط الضوابط لمتفاىم والتعايش المنظم والمشروع

داخل مجتمع تختمف مستويات وأفكار مكوناتو اختالفا كبي ار فيو تطبيقي ضروري وال ينتظر.
فمن المنظور القانوني ال شك أن التمقيح االصطناعي خارج نطاق الزواج واستبدال
ماء الزوج بماء رجل آخر ىو – عمي األقل تزوير وغش – يقوم بو الطبيب ألنو ييدف من

خالل محاولتو إلي إعطاء صفة األبوة لمن ال ترجع إليو ،واقحام طفل يعطي لو اسم أبيو

القانوني في أسرة سيبقي مقتنعا أنو منيا ولكن العديد من البمدان "المتقدمة " ال يعاقبون عميو
ويسمحون بالقيام بو  ،بل ويتحمل الضمان االجتماعي في حاالت كثيرة مصاريف العمميات

ومساعدة األم أثناء الحمل والوالدة .فيم ال يقولون "غير قانوني" بل يقولون " ىناك فراغ
قانوني".

من بين العديد من المشكالت التي تطرح عمي الواجية القانونية بحدة  ،أود أن
أعطي ثالثة نماذج واقعية مرت أمام المحاكم قبل أن أخمص إلي بعض االعتبارات العامة.
النمــوذج األول:
ىذا زوج مصاب بسرطان في الخصية يترتب عمي معالجتو عقم دائم ،استودع قد ار

معينا من منيو قصد االحتفاظ بو بعد التجميد والرجوع إليو عند الحاجة  .ثم توفي بعد ذلك
بقميل عمي أثر حادثة سيارة  .بعد ستة أشير من الحادثة طمبت زوجتو " َحَبيبات" من مني

الزوج المتوفى المستودع بالبنك وذلك بنية التمقيح بو  .قوبمت بالرفض من طرف البنك

بدعوى أن المني ال يسمم إال لزوجين وليس ألحدىما .وكانت البنوك األخرى ما بين مؤيد
ومناىض .وأخي ار حكمت المحكمة عمي أن المني المجمد من ضمن مخمفات المتوفى

الصائرة باإلرث لمستحقييا .ودفعت المني المذكور لموثق لينظر لمن يجب تسميمو لو،
القصة معروفة بقضية  Renuesاسم المدينة الفرنسية التي وقعت فييا األحداث ،ويتجمى
فييا بوضوح الفراغ القانوني.

النمــوذج الثاني:
حكمت محكمة " نيس" لصالح زوج عقيم أنكر بنوة مولود لو عمي إثر تمقيح زوجتو

اصطناعيا من مني الغير ،بدعوى أنو لم يوافق عمي عممية التمقيح.

حكمت المحكمة بقبول الدعوى  ،وفسخ البنوة بناء عمي ثبوت عقم الزوج المذكور ،
والقضية معروفة بقضية " نيس" بفرنسا كذلك.

ففي كثير من الدول التي كانت  ،ولمدة طويمة  ،تمحق الطفل بالزوجين الم َذَين ولد
المولود عمي فراشيما ،وفيو مفيوم مجتمعي واضح لصفة البنوة ،نري أنيا أصبحت تدخل
تعديالت وتغييرات ممموسة عمي قوانين البنوة وتبنييا عمي اكتساب الصفة يعني حالة الطفل

ضمن أسرة "أبيو أو أمو" وفيو مفيوم سوسيولوجي لألسرة  ،كما تبنيو عمي اإلرادة المعمن
عنيا .وباإلضافة إلي ىذا أصبحت تعطي إمكانية لمنزاع في البنوة أمام المحاكم وانكارىا
وفسخيا بناء عمي مفيوميا البيولوجي ففي النموذج السابق وقع الفسخ بالفعل وأعطيت

األسبقية لممفيوم البيولوجي لألبوة حين تعارض مع المفيوم المجتمعي .وأصبحت كذلك لألم
إمكانية نزع صفة األبوة من زوجيا إذا أثبتت أن التمقيح االصطناعي يخفي في الحقيقة

عممية من قبيل الزنى  .والذي يمفت النظر كذلك من خالل النموذج السابق أن المحكمة لم
تعتبر التمقيح االصطناعي بواسطة مني الغير عممية غير قانونية يعاقب عمييا أو حتى
مخالفة لألخالق يالم عمييا .ونالحظ أيضا أن ىذا الحكم ليس في صالح الطفل الذي حرم

من "أبيو" المجتمعي أي الزوج العقيم الذي يفرض القانون أن يمحق بو عمما بأنو ال يمكنو
التوصل إلي معرفة "أبيو" البيولوجي نظ ار لمسرية المحيطة باليوية في عمميات التمقيح
االصطناعي بمني مستعار.

النمــوذج الثـالث:
استأجر زوجان أمريكيان بمبمغ معين امرأةً متزوجة لكي يتم تمقيحيا االصطناعي
بمني الزوج الم ْكتَري لرحميا  ،وتعاقد الطرفان عمي أن يسمم الطفل فور والدتو لمزوجين

المذكورين  ،وقد تبين بعد والدة الطفل أنو معاق ومصاب بنقص بالغ في حجم دماغو بحيث

تأخر عميقا .فرفض الزوج المكتري االعتراف بالطفل كما
سيظل طيمة حياتو متأخ ار عقميا ًا
رفض أداء أجرة "الكراء" المتفق عمييا بدعوى أنو ليس ىو األب لذلك الطفل  .حكمت

المحكمة بإلحاق الولد بالزوج المكتري المذكور بناء عمي التحاليل الطبية ،ولكن أي معني
ليذا اإللحاق الذي يعارضو إصرار "األب" عمي الرفض؟ فواضح أن ىذا الطفل ليست لو
أسرة بالمفيوم المجتمعي وال بالمفيوم البيولوجي  .وبالفعل رفض الزوجان أن يعيش معيما
وبقي في دار لمحضانة  ،تحممت مصاريفيا شركة من شركات التأمين.

وواضح أن استعارة الرحم ليست قانونية ال في أمريكا وال في غيرىا من البمدان.

كما أن التعيد بالتخمي عن المولود غير قابل لمتنفيذ في حالة احتفاظ األم الحامل بو بعد
الوالدة  ،بل أن القانون يعاقب عميو إذا ثبت أنو ُم َؤ َج َرة .
الشك أن التقنين في ىذا المجال أصبح معقدا وال ينفع فيو التفكير السطحي
خصوصا إذا كانت الغاية منو الربط الوثيق بينو وبين الفكر األخالقي .وواضح أن التقنين ال
يكون إال بقدر الحاجة إليو وال يحاول الدخول في تفاصيل التصرفات اإلنسانية المتشعبة

طالما لم تتعارض مع مبدأ قانوني أساسي.

كثير من التعقيدات تأتي من فصل المفيوم األسروي الطبيعي عن
والواقع أن ًا
المفاىيم المجتمعية  ،ويحاول المفكرون من رجال القانون إيجاد األصول التشريعية التي
تالئم الرغبة الممحة والواضحة لمولد ومن بينيا " الحق في الطفل" ولكنو كمبدأ قانوني ال
يثبت  ،ألنو ليس امتدادا لمحق في الصحة أو المعالجة وال يمكن إلزام المجتمع بالتكافل

إليجاد طفل لكل من يرغب في الحصول عميو عن طريق التقنيات الطبية التي تبقي رىن
إشارتو يختار من بينيا ما يالئمو.
المشكل القانوني اليوم ،يأتي من محاولة اعتماد المستمزمات األخالقية ،باعتبارىا
من الثوابت اإلنسانية  ،في األصول القانونية التي البد فييا من إجراءات منعية وزجرية وىذا

يتعارض مع الحرية الفردية التي بدونيا ليست ىناك أخالق.

والسائد اليوم ،في جل المجتمعات  ،وفي األنظمة السياسية ىو أسبقية ضمان
الحرية قبل ضمان األخالقيات والقيمة الكبرى في أكثر ىذه المجتمعات ليست ىي "الخير"

أو "الحالل" بل ىي "الحرية" بمفيوم إباحي يعطي إمكانية خرق بعض القواعد األخالقية
بدون عقوبة قانونية  .أخالقية كل عمل أو حركة تبدو ثانوية  ،كل واحد يعتقد أن "لديو

الحق" لكذا "ولديو" الحق لكذا من الحقوق التي ترسخ في األذىان أن كل فرد يمكنو مطالبة
الدولة أو المجتمع بيا كأنيا في ذمتيا.

المنظور اإلسالمي الجامـع:

بالرغم من سعة الفكر األخالقي والفمسفي المعاصر ،واإلسيامات الفكرية الكثيرة

والمفيدة التي تطبع عطاءاتو فإن الرىانات الكبرى لممشكالت المتعمقة بالتقنيات الطبية
المساعدة عمي اإلنجاب ومن ورائيا التقدم العممي في مجال البيولوجيا البشرية تحمل في
طياتيا أنواعا من التغييرات فى المفاىيم األساسية لممنظومة األسرية والمجتمعية أو

االستعمال لمتجارب الطبية أو النتقاء النسل .ويضيف القضاء األخالقي لألجوبة عن كل
التساؤالت التي تطرحيا الصور المختمفة والكثيرة ليذه االستعماالت  :إن ىذه التساؤالت ال
يمكن طرحيا وتناوليا من الزاوية األخالقية المحضة ،بحيث يصبح الجواب ميسو ار عن

الخير والشر فييا ،الواجب والممنوع منيا ،وعن المقاييس والظروف التي ينبغي أن تكون

أساس االختيار ليذه التقنية أو تمك .ذلك أن ىذا الجواب األخالقي ممكن عندما يكون

اإلنسان في وضعية القيام بفعل أو حركة تؤثر فيما ىو خارج عن اإلنسان نفسو  .أما إذا
كانت – كما ىو الشأن في التقنيات التي تيمنا– من قبيل تأثير اإلنسان بنفسو عمي نفسو

فإن أي فعل في ىذا المجال ليس مجردا بسيطا بل يعطي لإلرادة البشرية بعدا جديدا لمتحكم

في الكيان والوجود البشري كمو .ومن ىنا أدرك األخالقيون أنفسيم ضرورة توسيع وتجديد

نطاق فكرىم الفمسفي فأحدثوا ما يسمونو اليوم بالبيوأخالقية.

وأخشى أن يستغل ىذا القضاء البيوأخالقي الجديد ،أو يصبح قناعا أو ستا ار

لمتساىل األخالقي .واستغالل أفكار سميمة في حد ذاتيا إذا وضعت في موضعيا الصحيح،
مثل حرية البحث العممي وحياد العمم واستحالة المعرفة المسبقة لممنافع أو المضار الناتجة
عن تقدمو وذلك قصد تعزيز الفكرة الخطيرة التي يدعي أصحابيا أن العمم الحديث ىو المنبع
الوحيد لممعرفة وأنو ينبغي مراجعة كل القيم الماضية لإلبقاء عمي أخالقية المعرفة التي
تتناسب دون غيرىا في اعتقادىم مع العالم المعاصر.
والمجال القانوني كذلك – كما رأينا فى عجالة – مازال يبحث عن أصول ثابتة
ق بين الثوابت األخالقية وبين ما تنتظره المجتمعات المعاصرة وما يمكن أن تحترمو من
ليو ِاف َ
قوانين  ،عمما بأن ذلك يتفاوت ويتغير بسرعة .وتتجمى صعوبة ىذا التوافق بين اإلشكالية

القانونية والمقَ َاربة األخالقية عند العديد من الدول  ،في إنشاء مجموعات ولجان استشارية

حول األخالقيات معزولة عن الجياز التشريعى والقضائي ،وال يشارك في أعماليا رجال

القانون.

وفي الحقيقة إن طبيعة ىذه األسئمة وتعددىا وتفرعيا ال يقبل أن يجاب عنيا بالرأي

والتخمين ؛ بل يجعل من ضرورة التفكير المعمق في المقاييس واألصول والمبادئ أم ار الزما
محتوما  .وبعبارة أخري  :ال يمكن اإلجابة عن ىذه األسئمة من الناحية القانونية واألخالقية
في الوقت نفسو إال إذا توفر لدينا منظور متكامل.
إن ىذا المنظور الذي ال يفصل بين األخالقيات والتشريع ويتيح التفكير واالجتياد
موجود .وىو المنظور اإلسالمي الذي يمتاز بالوضوح  ،أساسا ومنيجا .وتبدو أمامو كل

المحاوالت األخرى "المتقدمة" والتي تتركز حول الفرز بين التشريع كظاىرة مجتمعية وبين
األخالق كفمسفة مجزأة ومؤقتة وضعيفة.
فالزواج الشرعي ومقاصده ،وما جاء لمترغيب فيو ،والحقوق التي تترتب عميو ،

كميا واضحة ومعروفة ،وتجتمع فييا صور التوازن والعدالة الفردية واالجتماعية والرحمة
والمسئولية التي تيدف إلييا روح الشريعة اإلسالمية.
ومعموم كذلك إن المسائل المستحدثة إذا لم يرد فييا نص قرآني أو حديث نبوي أو
إجماع الجميور من أىل السنة تصير مسائل اجتيادية يرجع النظر فييا إلي أىل العمم بروح

التشريع اإلسالمي وقواعده ومصادره ومبادئو ليمحقوىا بما نص في حكمة ويضيفوا عمييا

الكميات والقواعد األصولية ويجتيدوا في تحقيق مقاصد الشريعة التي ىي الحفاظ عمي الدين
والعرض والمال والعقل والنفس.
ويكاد الفقياء المسممون المعاصرون أن يجمعوا عمي جواز التمقيح االصطناعي
لمزوجة بماء الزوج إذا دعت الضرورة إلي ذلك ،وكانت لمزوجين معا رغبة في الذرية الشرعية
 ،وتأكدوا من كون المادة المنقولة إلي الزوجة ىي مادة زوجيا  .وكذلك الشأن في استخدام
األنابيب إذا كانت النطفة المراد إخصابيا ىي نطفة كل من الزوج والزوجة وتمت إعادتيا
إلي رحم الزوجة في ظروف طبية تتالفى كل ضرر قد يمحق باألم أو بالجنين.

يما
أما التمقيح االصطناعي بماء أجنبي غير الزوج فقد أجمعوا عمي تحريمو تحر ً

قاطعا  ،واستقباحو واستبشاعو كرذيمة خمقية تنزل اإلنسان إلي منزلة الحيوان األسفل واعتبروه
من قبيل الزنى  ،وان لم يكن مستوفيا لشروط الحد ،الذي يشارك فيو الزوج الموافق والطبيب

كذلك ويؤدي إلي اختالط األنساب.

ومعموم أن النسب في اإلسالم ليس ىبة تمنح وال رداء يخمع وال يخضع إلرادة
الناس وال إلي قوانينيم ،وال يحتاج فيو إلي االعتراف  ،كما أن التبني واالنتساب لغير األب

الشرعي حرام.

وقد أشار بعض عمماء الشيعة إلي حادثة تقارب شيئا حالة التمقيح االصطناعي

بماء غير الزوج .فقد سئل سيدنا الحسن بن عمي كرم اهلل وجيو عن امرأة جامعيا زوجيا
فمما قام عنيا وقعت عمي جارية بكر فساحقتيا وألقت النطفة فييا فحممت فأجاب رضي اهلل
عنو ،يوخذ من المرأة مير الجارية البكر ألن الولد ال يخرج منيا حتى تذىب عذرتيا ثم تُرجم
المرأة ألنيا محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع حمميا ويرد إلي أبيو صاحب النطفة تم
تجمد الجارية أم الولد  .وقد اعترض بعض فقياء الشيعة عمي إلحاق الولد بصاحب الماء

ألنو لم يولد عمي فراشو ،والمعروف لدي الجميور أن الولد من نكاح الزنى ال يمحق بالزاني

َمو يمحق بسيدىا.
بل بأمو إن كانت حرة ،وان كانت أ َ
أما موقف الفقياء من استعارة الرحم  ،فما زال لم يوضح بعد بكيفية مفصمة(

،)1

ولم أقف إال عمي جواب واحد من المسألة أبدي فيو صاحبو تحفظا شديدا  .وىذا واضح ألن
اإلسالم ال يطمئن لمثل ىذه العمميات وال يرحب بيا كيفما كانت.
وأخي ار ينبغي التذكير بأن اإلسالم ليس ضد العمم أو الطب ،فاإلنسان مستخمف في
األرض  ،والطبيعة مسخرة لو .ولكن باب البحوث والتجارب ليس مفتوحا عمي مصراعيو
بدون قيود وضوابط شرعية تضمن اجتناب كل ما من شأنو االنسياب نحو التدمير أو تغيير

خمق اهلل أو اإلخالل بأسس المجتمع واألمة .

 )1بل صدر فيو فتوى اإلمام الراحل الشيخ جاد الحق بتحريمو ,ولمجمع البحوث كممة فيو.

وتُ َعد حرمة اإلنسان والتي تمتد إلي الخمية األسروية والي المجتمع كمو أساسا من
األسس من المنظور اإلسالمي الذي يجمع كل معاني األخالقيات والتشريع  .والمطموب
اليوم من المفكرين المسممين ىو تكثيف األبحاث الرامية إلي إظيار المواقف اإلسالمية

بوضوح ومقارنتيا بمواقف األديان األخرى ،وانارة الطريق لمعديد من أبناء اإلسالم الذين ال
يعرفون كيف يمكنيم مواجية مشكمة العقم.

هل مه اجلائز مه وجهة النظز األخالقية واإلسالمية تعيني وىع اجلنني؟
أو التخلي عه اجلنني الذي ال حيمل النىع املزغىب فيه
الذكتىر /أمحذ اجلابزي
مستشار النساء والتىليذ والعقم وجزاحتها  -عمان  -األردن
ىل من الجائز من وجية النظر األخالقية واإلسالمية تعيين نوع الجنين ؟
أو التخمي عن الجنين الذي ال يحمل النوع المرغوب فيو ؟

قال – تعالي  -وىو أصدق القائمين   :لِلَّوِ هُلْلُ الغَّوَىَاخِ وَالْأَسْضِ ٌَخْلُقُ هَا ٌَشَاءُ
ٌَهَةُ لِوَيْ ٌَشَاءُ إًَِاثًا وٌََهَةُ لِوَيْ ٌَشَاءُ الزُّمُىسَ( )49أَوْ ٌُضَوِّجُهُنْ رُمْشَاًًا وَإًَِاثًا وٌََجْعَلُ هَيْ ٌَشَاءُ

عَقٍِوًا إًَِّوُ عَلٍِنٌ قَذٌِشٌ ()50

( سورة الشورى  ،آية )50-49

وقال  -تعالي ٌَ  :اأٌَُّهَا النَّاطُ إًَِّا خَلَقْنَامُنْ هِيْ رَمَشٍ وَأًُْثَى ( ..

( )13سورة

الحجرات  ،آية .)13
وقال  -عز وجل

  :اللَّوُ ٌَعْلَنُ هَا تَحْوِلُ مُلُّ أًُْثَى وَهَا تَغٍِضُ الْأَسْحَامُ وَهَا تَضْدَادُ

ُل شًَْءٍ عِنْذَهُ تِوِقْذَاسٍ ()8
وَم ُّ
وقال عز من قائل :



(سورة الرعد  ،آية )8

ٌَاأٌَُّهَا النَّاطُ إِىْ مُنْتُنْ فًِ سٌَْةٍ هِيَ الْثَعْثِ فَإًَِّا خَلَقْنَامُنْ هِيْ

تُشَابٍ ثُنَّ هِيْ ًُطْفَحٍ ثُنَّ هِيْ عَلَقَحٍ ثُنَّ هِيْ هُضْغَحٍ هُخَلَّقَحٍ وَغٍَْشِ هُخَلَّقَحٍ لِنُثٍَِّيَ لَنُنْ وًَُقِشُّ فًِ

الْأَسْحَامِ هَا ًَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ هُغَوًّى ثُنَّ ًُخْشِجُنُنْ طِفْلًا  )5( ..

(سورة الحج  ،آية )5

وصدق اهلل العظيم حيث قال

:

ٌَاأٌَُّهَا النَّاطُ اتَّقُىا سَتَّنُنُ الَّزِي خَلَقَنُنْ هِيْ

ًَفْظٍ وَاحِذَجٍ وَخَلَقَ هِنْهَا صَوْجَهَا وَتَثَّ هِنْهُوَا سِجَالًا مَثِريًا وًَِغَاءً وَاتَّقُىا اللَّوَ الَّزِي تَغَاءَلُىىَ تِوِ

وَالْأَسْحَامَ  )1( ..

(سورة النساء  ،آية )1

فالزواج أحد المقاصد الرئيسية في الحياة ؛ ألن بو يتم التناسل والتكاثر وحفظ

النوع.

فالمتبصر في ىذه اآليات الكريمة يستنبط الشيء الكثير ،فاهلل -سبحانو وتعالي -

ىو مالك السماوات واألرض وىو الذي يخمق ما يشاء  ،ومن خمقو ساللة الذكر وساللة
األنثى ،ييب لمن يشاء اإلناث وييب لمن يشاء الذكور وتقتصر ىبتو لنا  -في بعض

أنواعيا  -تحديدا عمي النوع ،وفي أحيان يحدد اهلل أن ىذه اليبة التي منحنا إياىا ىي إما أن
تكون عمي شكل ذكر أو عمي شكل أنثي  .وأما أن ينتزع منا ىذه اليبة فال نرزق شيئا،

ويجعل ذلك مقرونا بعممو وقدرتو  ،وجعل ىبة الرزق مركوزة بعممو وقدرتو وموئميا إليو فال
يطمع عمييا أحد.
وبذلك أعاد عممية الخمق والتكوين إلي ذاتو العميا فخاطب الناس جميعا بأن عممية

الخمق والتكوين ىي من الذكر واألنثى ،فيو المتصرف في ىذا الكون كمو عموية وسفمية
بالخمق واإليجاد كيفما شاء ،فبيده مقاليد التصرف في السماوات واألرض يعطي ويمنع وال راد

لقضائو وال معقب لحكمو ،وىو الذي يخص من شاء من عباده باإلناث دون البنين ويخص

من يشاء بالذكور دون اإلناث أو َي ِيَبيم إن شاء من النوعين فيجمع لإلنسان بين البنين
والبنات ،أو يجعل بعض الرجال عقيما فال يولد لو  ،وبعض النساء عقيمات فال يمدن.
والمراد في اآلية الكريمة بيان نفاذ قدرتو تعالي في الكائنات كيف يشاء فسبحان العميم

القدير.

إن عممية الخمق والتكوين في ىذه الدنيا جعميا اهلل مقرونة بما يقدر وبما يشاء ،

فقد وضع نواميس ىذا الكون وأحكم خمقو وقدرتو في عالم غيبو  ،ووضع ليا موازين حتى ال
يشتط ىذا النوع عمي غيره  ،ولذلك نجد أن نسبة التكوين النوعي لمبشر  -والذي نستطيع

إحصاءه في كل المجتمعات تقريبا -متساوية إلى حد ما  ،وجعل عممية فرق عدد النوع في

مجتمع ما ال يزيد كثي ار عن النوع اآلخر في ذلك المجتمع .وجعل النسبة متقاربة وذلك بقدر.

لما قدره في عالم غيبو  ،إن ىذا المجتمع أو ذلك سوف يبتميو بكارثة طبيعية أو بالحروب أو
باألمراض أو بأي جند من جنود اهلل فيقل أو يزيد من ىذا أو ذلك النوع حتى ال يبغى طرف

عمي أخر.

ولقد خمق اهلل البشر عمي ىذا النموذج البديع ليبين لنا أسرار قدرتو وحكمتو.
قال الزمخشري -مفس اًر  : -أي لنبين لكم بيذا التدريج قدرتنا وأن من قدر عمي خمق البشر

من تراب أوال  ،ثم من نطفة ثانيا ،وال تناسب بين التراب والماء ،وقدر عمي أن يجعل النطفة

عمقة وبينيما تباين ظاىر ،ثم يجعل العمقة مضغة ،والمضغة عظاما ،قادر عمي إعادة ما
بدأه ،بل ىذا أدخل في القدرة وأىون في القياس .راجع (الكشاف

 " .)142/3ونقر في

األرحام ما نشاء " أي نثبت من الحمل في أرحام األميات من أردنا أن نقره فييا حتى يتكامل
خمقو.
ولقد افتتح اهلل جمت قدرتو سورة النساء بخطاب الناس جميعا منبيا ليم عمي قدرتو
ووحدانيتو  " :يا أييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم من نفس واحدة".
أنشأكم من أصل واحد وىو نفس أبيكم آدم :

أي خافوا اهلل الذي

"وخمق منيا زوجيا "  .أي أوجد من تمك

النفس الواحدة زوجيا وىي حواء  " :وبث منيما رجاال كثي ار ونساء"  .فنشر وفرق من آدم
وحواء خالئق كثيرين ذكو ار واناثا.
ىــذا عمم اهلل  ،وأما عمم البشر  -أىذا الموجود ذكر أو أنثي ؟ فيذا عمم عمي
موجود بعد التخمق واتصال الحيوان المنوي الذكري بالبييضة األنثوية  ،فعمم البشر عمم عمي
موجود وأما عمم اهلل فعمم عمي مغيب أوجد لو وجود.

فاهلل  -سبحانو وتعالي  -أعممنا أن أصل التكوين لإلنسان من التراب ثم تدرج في

ذلك إلي النطفة ثم إلي العمقة ثم إلي المضغة ثم إلي العظام ثم إلي المحم ثم إلي الخمق
اآلخر.
وقد أورد ابن رجب الحنبمي في كتابو (جامع العموم والحكم) :أن قوما كانوا عند

عمر بن الخطاب  -

 -فقالوا ( :إن قوما زعموا أن العزل ىو المؤودة الصغرى ،

فقال عمي بن أبي طالب كرم اهلل وجيو .ال تكون مؤودة حتى تمر عمي التارات السبع:

تكون ساللة من طين  ،ثم تكون نطفة  ،ثم تكون عمقة  ،ثم تكون مضغة ،ثم تكون
عظاما ،ثم تكون لحما  ،ثم تكون خمقا آخر .فقال عمر  :صدقت  ،أطال اهلل بقاءك.
قال -



 ( :إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليمة  ،جاءىا الممك

فاختمجيا ثم عرج بيا إلي الرحمن  -عز وجل  -فيقول  :أخمق  ،يا أحسن الخالقين .

فيقضي اهلل فييا ما يشاء من أمره ،ثم تدفع إلي الممك  ،فيقول اسقط أم تمام؟ فيبين لو)

الحديث الشريف أخرجو الالكالئي عن ابن عمر  ،وذكره ابن حجر العسقالنى في (فتح
الباري) وابن رجب الحنبمي في ( جامع العموم والحكم).
وقال



 ( :إذا وقعت النطفة في الرحم بعث اهلل ممكا فقال  :يارب مخمقة أو

غير مخمقة فإن قال  :غير مخمقة مجتيا األرحام دما)  .والحديث الشريف أخرجو بن أبي
حاتم وذكره ابن رجب الحنبمي في (جامع العموم والحكم)  ،وابن القيم في (طريق اليجرتين).

وقال اإلمام ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان في تفسير القرآن) فأما المخمقة مما
كان سويا ،وأما غير المخمقة فما دفعتو األرحام من النطفة وألقتو قبل أن يكون خمقا.
فالبد ليذه (الخميقة الجديدة) أن تمر عمي التارات السبع .قال تعالي

*

:

وَلَقَذْ

خَلَقْنَا الْإًِْغَاىَ هِيْ عُلَالَحٍ هِيْ طِنيٍ()12ثُنَّ جَعَلْنَاهُ ًُطْفَحً فًِ قَشَاسٍ هَنِنيٍ()13ثُنَّ خَلَقْنَا النُّطْفَحَ
عَلَقَحً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَحَ هُضْغَحً فَخَلَقْنَا الْوُضْغَحَ عِظَاهًا فَنَغَىًَْا الْعِظَامَ لَحْوًا ثُنَّ أًَْشَأًَْاهُ خَلْقًا ءَاخَشَ
فَتَثَاسَكَ اللَّوُ أَحْغَيُ الْخَالِقِنيَ(( . )14المؤمنون  ،آية .)14-12
وفي اآلونة األخيرة عمد األطباء المختصون إلي فصل الحيوانات المنوية الذكرية

عن الحيوانات المنوية األنثوية .ولكن ميما فصموا فمن تكون نتيجة الفصل ىذه

. %100

وىي ال تتعدى في أحسن الحاالت  %85 0 %80أي معني ذلك أن تسقط بعض الحيوانات

المنوية في حدود  %20- %15عند الفصل في االتجاه اآلخر.

*

راجع تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن).

فمو فرضنا أن إنسانا يريد تمقيح زوجتو (منو) بحيوانات منوية ذكرية أو أنثوية فال

ولن يمكن التحكم بعممية الفصل بين الذكر واألنثى  .حتى ولو كانت ىذه الفرضية
المستحيمة ،ممكن عمميا ،فمن الذي يقدر ليذا الحيوان المنوي أو لذلك تمقيح البييضة ،واذا
كان التمقيح لمبييضة من حيوان منوي ذكري وحده قد حصل بالطرق العممية الجديدة مثل

طريقة  MESA + ICSIأو طريقة  ، TESA + ICSIفمن ذا الذي يقدر ليذه المقيحة أن
تنشب وتزرع في جدار الرحم  -إال ىو اهلل وحده ال شريك لو؟

ولذلك أباح بعض عممائنا وفقيائنا في األردن في ندوة اإلنجاب التي عقدت في

رحاب اإلسالم سنة 1994م .وفي أضيق الحاالت– عندما تكون المرأة ميددة بالطالق من
زوجيا  ،أو ىناك مشكالت مستمرة تؤدي إلي عدم االستقرار في الحياة الزوجية وكانت قد

ولدت عدة بنات ولم تمد لمزوج الذكور  -أباحوا إجراء عممية الفصل ىذه السابقة الذكر
لمحيوانات المنوية .ولكن ىذه العممية كما ذكرنا سابقا لن تكون مجدية
جربوا كل المحاوالت فمن يكون ىناك وليد حسب الطمب

–

 %100حتى ولو

يريدون أن يغيروا خمق اهلل

–

وما ىذه المحاوالت والتجارب الجديدة بواسطة عممية (االستنساخ) االستنسال أو النسائل ،إال
ليو ولعب في مصير ىذا الكون وما ىي إال فتن ظاىرة.
ومنذ عدة عقود واإلنجازات الطبية المثيرة تتري ىنا وىناك ومع ىذا بقيت الطريقة
السميمة والصحيحة والفطرة اإلنسانية لمتكاثر النوعي كما ىي .ومن يرزق إيمانا راسخا وتعمقا
بالقرآن الكريم ،والسنة النبوية المطيرة يزداد إيمانا باهلل كمما ظير ما يفتن الناس ويشككيم

ت من يثبت ويضل من يضل  ،وما
بخالقيم ومبدع وجودىم وبدينيم الذي ارتضي ليم فيثبِ ُ
ربك بظالم لمعبيد.
إن تعيين نوع الجنين يعود إلي إجراءات غير سميمة العواقب .وتجر إلي الطرق

الالشرعية والالأخالقية وتفضي إلي ارتكاب عممية اإلجياض القسري ،وخاصة في
المجتمعات التي ال رادع وال وازع ضميري ليا وقد نزعت مخافة اهلل من صدورىم.
ىذا وقد شاع اإلجياض في السنوات األخيرة وانتشر مداه في كل بقاع األرض ،
نتيجة انتشار الزنا والقوانين اإلباحية وعدم مراعاة حرمة اإلنسان ،وكذلك لسوء األحوال
المعيشية واالجتماعية وكثرة أنواع األمراض.

ولقد زاد عدد حاالت اإلجياض في العالم اليوم ،فأصبح يقدر بماليين الحاالت،

وحسب إحصائيات مجمة  Medicine Digestفي شير آذار سنة 1981م فإن حوالي 14
مميون حالة إجياض جنائي قد تمت في البالد النامية.
ومنذ السماح باإلجياض في الواليات المتحدة من عام

1973م إلي عام 1981م قد

تم إجياض أكثر من  15مميون حالة.
وي َعد ما كان يسمي باالتحاد السوفيتي سابقا أنو الدولة األولي في العالم التي
ىذا ُ ،
أباحت اإلجياض مع عدم وجود أي سبب طبي ،وبمجرد طمب الحامل اإلجياض .وأما في
يوغسالفيا فكانت الحالة تعرض عمي لجنة أولي فجميع الحاالت التي يكون فييا الحمل

لمدي  3أشير كانت تجيض أتوماتيكيا  .وأما الحالة التي يصل مداىا إلى  6أشير فكانت

تعرض عمي لجنة أعمي وغالبية الحاالت – إن لم تكن جميعيا –

كان يوافق عمييا أيضا.

وقد أبيح اإلجياض في كل من بريطانيا واليابان والدول االسكندنافية .وقد أصبحت

تقدر حاالت اإلجياض في العالم بمئات الماليين سنويا  ،وعمي النقيض في االتجاه اآلخر
ترى العالم يجري التجارب ويحاول اإلبداع في طرق شتي إلنجاح عممية طفل األنابيب  ،أو
عممية االستنساخ (االستنسال) وأبحاث النسيمة.
وىنا يكون التناقض في ىذه الحضارة الزائفة  .فيي تنفق مئات الماليين من أجل
أن تحمل امرأة عاقر في الوقت الذي تقوم فيو بقتل الماليين من األطفال سنويا من نسوة

وصونا لمحياة البشرية
ُم ْن ِجَبات ،وفي الوقت نفسو الذي ينصبون فيو أنفسيم حماة لإلنسانية
ّ
والديمقراطية في العالم  ،والدفاع عن حرية الشعوب - .في الوقت نفسو – يعمدون إلي قتل
مئات الماليين من البشر بدون سبب ،فيم يعمدون إلي إجراء التجارب واستخدام الوسائل في
مختبراتيم النقاص عدد الوفيات في المجتمعات اإلنسانية ويدافعون عن المقطاء (أبناء الزنا)

ويقيمون ليم المنتجعات والمراكز الترفييية والصحية وغير ذلك الكثير .ومن أنفسيم يعمدون

إلى قتل الماليين بدون وجو حق ،واهلل سبحانو وتعالي يقول   :هِيْ أَجْلِ رَلِلَ مَتَثْنَا عَلَى

تَنًِ إِعْشَائٍِلَ أًََّوُ هَيْ قَتَلَ ًَفْغًا تِغٍَْشِ ًَفْظٍ أَوْ فَغَادٍ فًِ الْأَسْضِ فَنَأًََّوَا قَتَلَ النَّاطَ جَوٍِعًا ..

( )32

(سورة المائدة آيو . )32

ويدخل تحت باب التخمي عن الجنين الذي ال يحمل النوع المرغوب ما يسمي

باإلجياض القسري الجنائي ) (Criminal Abortionوفي ىذا الصدد يكون اإلجياض
لجنين حي أو نفخ فيو الروح ،ويعمد إلي مثل ىذه الطريقة في البالد االشتراكية السابقة أو
في بعض المصحات التي تتستر عمي اإلجياض وتتعاطي عميو أمواال باىظة.
ففي كتاب " ممارسة منع الحمل" صفحة

 .315يقول  ( :إن استخدام وسائل منع

الحمل يسير جنبا إلي جنب مع اإلجياض ،وينتشران معا وخاصة في البالد النامية  ،ففي

 %33من انخفاض نسبة المواليد ،بينما

كوريا الجنوبية مثال ُي َعد اإلجياض مسئوال عن
ساىمت وسائل منع الحمل في  %67من ىذه النسبة .وكذلك فإن اإلجياض مباح في

سويس ار والدول االسكندنافية وبعض دول آسيا  ،وكذلك في بعض الدول العربية مباح بقانون
كما ىو الحال في الجميورية التونسية ،وذلك خالل  3أشير من مدة الحمل.
وحسب إحصائيات دائرة المعارف البريطانية فإن

 %50من جميع حاالت الحمل

تجيض بفعل فاعل ) (Induced Abortionسواء أكان بموافقة القانون أم بدون موافقتو في
فرنسا واليابان ،وأن  %25من حاالت الحمل تجيض في ألمانيا الغربية وىولندا والدانمارك

*.

ىذا ويترتب عمي عممية اإلجياض القسري المتكررة إصابة المرأة بأمراض الجياز
التناسمي والرحم والقنوات الرحمية وعنق الرحم  .وفي بعض األحيان  -وىي نسبة كبيرة نوعا
ما  -تؤدي عمميات اإلجياض إلي وفاة المرأة المجيضة ،واذا ما حدثت االلتيابات المزمنة
لممرأة المتكررة اإلجياضات .فأنيا تكون معرضة إلي كثير من األمراض التي سوف تؤدي

إلي انتباذ بطانة الرحم ،فإما ال تحمل فيما بعد أو تحمل وتكون معرضة لإلجياض المتكرر.
وبالمناسبة تكون معظم عمميات اإلجياض الجنائي عند الفتيات غير المتزوجات،

أما اإلجياض القانوني فيكون عند النساء المتزوجات.

وكثير من النساء ُير ِ
عنا اليوم مع أزواجين لمحمل والمرأة وزوجيا أحوج ما يكونان
اج َ
إلى طفل وبعد عالجيما وعطاء اهلل ليما عدة أبناء من ذكور واناث  ،يأتيان وقد حممت مرة

*

راجع دائرة المعارف البريطانية .1069/11

أخري  ،فيقع عمي رؤوسيما خبر أنيا حامل وقوع الصاعقة من السماء ويمجآن إلي إجراء
عممية اإلجياض معتذرين بعدم وجود السكن المالئم  ،أو الوضع المادي الصعب ،أو

الوضع االجتماعي الذي ال يحتمالنو .وغير ذلك الكثير والكثير من األعذار .وبالفعل

يذىبان متنقمين بين المصحات الطبية أو عيادات األطباء أو المستشفيات إلجراء عممية

اإلجياض لجنينيما الذي تخمق.
ث نعيشو في مجتمعاتنا وبين ظيرانينا وكثير من األسر التي تختمق
الخَب َ
وىذا َ
األعذار لذلك متذرعة بأنيا أخذت حبوب منع الحمل أو بعض األدوية ،وأن ىذه األدوية
مضرة بالجنين المتخمق  ،أو أنيا مصابة بمرض ال تستطيع معو مواصمة الحمل.
الخَبث
ىذا وقد شاع الزنا في كل المجتمعات األجنبية منيا واإلسالمية وكثر َ

واضمحالل الضمير ،وبالتالي شاع اإلجياض في كل أقطار المعمورة  ،سواء أكان قانونيا أم

غير قانوني .وقد صدق رسول اهلل  -

 -حيث قال  ( :ال تقوم الساعة حتى يتسافد

الناس تسافد البيائم في الطرق ) .الحديث الشريف رواه الطبراني عن ابن عمر.
وقال -



 ( :ال تقوم الساعة حتى توجد المرأة نيا ار تنكح وسط الطريق ال

ينكر ذلك أحد ،فيكون أمثميم يومئذ الذي يقول :لو نحيتيا عن الطريق قميال )  .الحديث
الشريف أخرجو الحاكم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو.
وىنا لي تعميق  ،أقول  :وقد رأيت منا األمر بأم عيني وما كنت قاد ار عمي فعل أي

شيء حيال ذلك  ،وأنني ألرى أن قول رسول اهلل  -

 -قد تحقق فعال  ،وانني عمي

ذلك لشييد.
واإلجياض المباح شرعا  -يندر أجراؤه اآلن  -والذي وضحت شرعية أباحتو

نتيجة لمرض عضال لألم الحاملُ ،ي َعد اإلجياض الشرعي في كثير من األحيان مو ٍاز لخطر
استمرار الحمل ثم الوالدة.
ولذا يجب عمي األطباء موازاة خطر اإلجياض بخطر الحمل ،لو كان استمر مع

وجود العمة لممرأة الحامل .وىنا أفاد بعض عمماء الفقو أنو يجب أن تستشار المرأة الحمل،
ىل تختار إبقاء الحمل مع وجود المرض؟ أم أنيا تقبل اإلجياض لتفادي خطر الموت.

مىقف الشريعة اإلسالمية مه اإلخصاب الطيب املساعد
أ.د /مصطفي حممد عرجاوي
عميد كلية الشريعة والقاوىن بدمنهىر  -ج.م.ع.
( من عمل بما يعمم

الحمد هلل الذي عمم اإلنسان ما لم يعمم  ،والصالة والسالم عمي رسول اهلل القائل:
ورثه اهلل عمم ما لم يعمم )  ..وبعد ..

فإن التقدم في كافة مجاالت الحياة يكاد يكتسح القيم الدينية عند الغرب والشرق ؛ ألنو يتم بال ضوابط

أخالقية أو شرعية دينية ،وانما يعتمد عمي معطيات التجارب العممية التي قد تخرج عمي أبسط المبادئ بال أدني
مباالة تشجيعا لمثورة العممية في مجال اليندسة الوراثية ،وعالج العقم واستبانة األجنة ،واالستنساخ  ..وغير ذلك

من المجاالت المتصمة باإلنسان في ذاتو أو غذائو ودوائو وأغمب شئون حياتو.

ىذا التقدم العممي ال تمنع منو الشريعة اإلسالمية وفقييا المتميز بالضوابط األخالقية والحرص التام

عمي األسرة اإلنسانية في مجمميا وعمي الفرد باعتباره خميفة عمي ىذه األرض من قبل خالق الممك والممكوت جل
جاللو ؛ طالما أن ىذا التقدم يسير في نطاق القيم ويسعى إلي تحقيق الخير لإلنسانية بال تجاوز أو تعدي لمحدود

المقررة شرعاً  ،أو ديانة لحماية اإلنسان بغض النظر عن نوعو  :ذك ار أو أنثي ؛ ألن األسرة نواتيا الطبيعية تنشأ
من الزوجين عند انعدام عوائق اإلنجاب.

أنواع اإلخصاب الطبي المساعد:
اإلخصاب المساعد إما أن يكون خارجيا (أطفال األنابيب) أو داخميا (التمقيح االصطناعي) وفي

الحالتين يتم عن طريق التدخل الطبي بسبب وجود عائق يحول دون إتمام االتصال الجسماني المعروف بقصد
مق الولد إنما ىو من تالقي نطفة الرجل ببييضة األنثى في الرحم المستعد
اإلنجاب ،ألن من المعموم أن تَ َخ َ

لمتفاعل مع ماء الرجل قال تعالي  :إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ  )1( ..
( )1سورة اإلنسان من اآلية رقم (

)2

- 152 -

(.)1

ىذا في الوضع الطبيعي عند انعدام العوائق  ،فإن التالقي الجسماني يثمر  -بإرادة اهلل

–

تعالى -

الولد ،فإذا تعسر ذلك  ،يمجأ الفرد إلي التداوي فإذا لم تتحقق بغيتو فال مناص من االستعانة باإلخصاب الطبي
المساعد وفق الضوابط المقررة في المجتمع الحريص عمي الفضيمة وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.
أوال  :اإلخصــاب الخارجي (أطفال األنابيب)
يتم إجراء ىذه الطريقة لمسيدة التي ال تنجب لوجود عوائق مادية أو أجسام مناعية في إف ارزات عنق

الرحم أو الميبل ،ومن أىم العوائق المادية لإلنجاب الطبيعي  :انسداد قناتي (فالوب) .عندئذ يمجأ الطبيب
لإلخصاب الخارجي عن طريق سحب بييضة المرأة في موعد معين  ،ثم يجمع بينيا وبين السائل المنوي لمرجل

في وعاء خارجي ،عندما يتم اتحاد البييضة مع حيوان منوي يتركيا حتى تنقسم إلي مرحمة األربع خاليا أو الثمان

خاليا ثم يسحبيا بمحقن خاص ليغمسيا في جدار الرحم وبالتحديد في الغشاء المبطن لمرحم في خالل مدة معينة

من التقاط بييضات المرأة.

ثانياً  :اإلخصــاب الداخمي (التمقيح االصطناعي):
يتم المجوء إلى ىذه الطريقة في حالة نقص الحيوانات المنوية وقمة حركتيا  ،وفي حاالت الضعف
التناسمي وعدم اكتمال االنتصاب ،وكذلك في حاالت التنافر المناعي وغيرىا من الحاالت المماثمة  ،عندئذ يتدخل
الطبيب لممساعدة من خالل الحصول عمي الحيوانات المنوية لمرجل (الزوج) من خالل التمنية االصطناعية ،

وبعد معالجتيا بحقنيا داخل رحم الزوجة وذلك في وقت اإلباضة المحدد سمفا ،فيتم بإرادة اهلل تعالي اإلخصاب

الداخمي بعد تالفي معوقاتو.

حكم اإلخصــاب الخارجي (أطفال األنابيب) :
إن الضرورات تبيح المحظورات  ،فإذا كان التناسل لن يتحقق إال بيذه الوسيمة بعد استشارة طبيب أمين

حاذق فأرشد إلي ىذه الطريقة ،فإنيا تجوز شرعا إذا كان الحيوان المنوي يشكل من نطفة الزوج بيقين ،والبييضة
مستخرجة من الزوجة قطعا ،وبعد التمقيح الخارجي حقنت بغشاء رحم الزوجة ذاتيا صاحبة البييضة  ،عندئذ

يكون الحكم الجواز شرعا ؛ ألن الحيوان المنوي لمزوج ،والبييضة لمزوجة  ،وبعد تالقحيما غرسا في الغشاء
المبطن لرحم الزوجة ذاتيا.
- 153 -

تحرم ؛
أما إذا تغير أحد ىذه العناصر الثالثة  :الحيوان المنوي أو البييضة أو الرحم  ،فإن ىذه الطريقة ّ
ألنيا تكون غير مشروعة وفي حالة تبديل الحيوان المنوي لمزوج بغيره يكون الحمل زنا أو شبو زنا ؛ ألنو من غير
الزواج ،وىكذا الشأن في باقي العناصر  ،فإذا لم يعمم الزوج بتبديل حيوانو المنوي يغيره فإن الولد ينسب إليو لقول

رسول اهلل صمي اهلل عميو وسمم فيما رواه البخاري ومسمم عن عائشة  -رضي اهلل عنيا  ( :الولد لمفراش ولمعاهر

الحجر).
إذا عمم الزوج بما وقع لزوجو فمو أن ينفي نسب ىذا الولد بالمالعنة إن تََيقَن أن المولود ليس من صمبو
عمي سبيل القطع.
حكم اإلخصــاب الداخمي (التمقيح االصطناعي) :
إذا كان المحقون بميبل المرأة من ماء زوجيا بال إضافات من ماء غيره من البشر أو الحيوانات  ،فإن

حكم ىذه الطريقة الجواز شرعا ،طالما أن التناسل قد تعذر أو تأخر بسبب وجود ما يحول دون تحققو بالطريقة
الجسمانية الطبيعية بين الزوجين ،ويحرم تمقيح الزوجة بغير مني الزوج وفي حياتو  ،ألن ىذا العمل يشبو الزنا
المحرم شرعا  ،ويحرم عمي الطبيب المشاركة فيو  ،فكل ما يؤدي إلي ارتكاب المحرم شرعا يحرم أيضا.
وقد تكمم الفقياء عن حكم استدخال الجارية أو الزوجة لماء زوجيا بعد الموافقة إذا ألقي بنطفتو خارج

رحميا  ،وبينوا جواز ذلك شرعا بال تثريب(.)2
طرق اإلخصـاب المساعد األخرى :

إن ما عدا ما ذكرناه من طرق التمقيح االصطناعي الداخمي أو الخارجي محرم شرعا ؛ ألنو في معني

الزنا درءا لممفاسد المترتبة عمي مخالفة ما قرره الفقو اإلسالمي المعاصر من ضوابط في ىذا الشأن  ،فضال عما
جاء بصدده في كتب التراث الفقيي المذىبي.
والخالصــة :
إن اإلخصاب الطبي المساعد يجوز في حالة تعذر اإلنجاب بدون المجوء إليو غالبا بشرط أن يكون
الحيوان المنوي من الزوج  ،والبييضة من الزوجة ذاتيا ،سواء أكان اإلخصاب داخميا أم خارجيا.

( )2يراجع  :الدار المختار ج

 2ص ، 950وشرع المنياج ج 8ص ،220ونيل األوطار ص 200وباب العدة في كتب المذاىب

الفقيية األخرى.
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البيان اخلتـامي والتوصيــات
 ..كبعد:

الحمد هلل كحده  ,كالصالة كالسالـ عمي مف ال نبي بعده  ,كعمي آلو كصحبو كسمـ
فقد حرص اإلسالـ عمي سالمة األنساب بالدعكة إلي الزكاج كتشريع أحكامو ككؿ

ما يضمف استقرار األسرة منذ كالدة اإلنساف كحتى مماتو ,كبالجممة فقد نظـ حياة الناس

أحسف نظاـ كأقكمو بالحكمة كالعدؿ مع اإلحساف كمراعاة المصمحة العامة قبؿ الخاصة,
كبخاصة في حالة التكاثر البشرم حيث إنو ال يقتصر عمي الزكج كالزكجة فقط؛ بؿ يمتد إلي

األسرة كالمجتمع كالعالـ بأسره .كاذا كاف النسب في اإلسالـ بيذه المنزلة ؛ فقد أحاطو كغيره
مف أمكر الناس بما يضمف نقاءه كيرفع الشؾ عنو.
كمف كسائؿ حماية األنساب تحريـ اإلسالـ لمزنا ,كتشريعو االعتداد لممرأة المطمقة
بعد دخكؿ الزكج المطمؽ بيا كحتى بعد خمكتيا معو خمكة صحيحة شرعا ,كما حرـ اإلسالـ

التبني بمعني أف ينسب اإلنساف إلي نفسو إنسانا آخر بنية االبف الصحيح ألبيو كأمو مع إنو
يعمـ يقينا أنو كلد غيره ,كذلؾ صكنا لإلنساف كحفظان لحقكؽ األسرة التي رتبتيا الشريعة

اإلسالمية.

كلما كانت عناية اإلسالـ باألنساب كالتحكط ليا بدأ بتنظيـ صمة الرجؿ بالمرأة
كاختالطيما ككجكب أف يككف ىذا في ظؿ عقد زكاج صحيح تكريما لنطفة اإلنساف التي

منيا يتخمؽ الكلد  .كلما كانت مصادر الشريعة لـ تذكر اإلخصاب الطبي المساعد بشكؿ
مباشر إال أف ىذه المصادر نفسيا قد شرعت تككيف األسرة كاإلنجاب كشجعت عمييا كعمي

ذلؾ فإف اإلسالـ يشجع استخداـ الطرؽ المختمفة لعالج العقـ طبقا ألحكاـ الشريعة
اإلسالمية الغراء.
كالندكة تشيد بالمجيكدات الجادة كالمثمرة في مجاؿ كضع الضكابط كاألخالقيات

لإلخصاب الطبي المساعد كالتي شممت عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر فتكل األزىر الشريؼ
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عاـ 1980ـ كفتكل المجمع الفقيي بمكة المكرمة عاـ

1984ـ كالمنظمة اإلسالمية لمعمكـ

الطبية بالككيت عاـ 1985ـ كالمجمع الفقيي بمكة المكرمة عاـ
اإلسالمي المنبثؽ عف المؤتمر اإلسالمي عامى

1985ـ كمجمع الفقو

1986ـ ك 1990ـ كدليؿ المركز الدكلي

اإلسالمي لمدراسات كالبحكث السكانية بجامعة األزىر عاـ

1991ـ  ,كندكة اإليسيسكك

كجمعية الدعكة اإلسالمية العالمية " االنعكاسات األخالقية لألبحاث المتقدمة في عمـ الكراثة
بقطر " عاـ 1993ـ ككذلؾ جمعية العمكـ الطبية الفقيية اإلسالمية األردنية عاـ 1994ـ.
والتى خمصت إلى ما يمى:
.1

أف يتـ اإلخصاب الطبي المساعد حاؿ قياـ العالقة الزكجية بيف الرجؿ كالمرأة بال
فصؿ بينيما بطالؽ أك كفاة عندما يككف ىناؾ داع طبي إلجراء ىذه الطريقة مف

العالج.
.2

أف يككف ماء التمقيح ىك ماء الزكج.

.3

أف تككف البييضة محؿ التمقيح ىي بييضة الزكجة.

.4

أف تككف الحاضنة لمقيحة ىي الزكجة صاحبة البييضة الممقحة بماء زكجيا.

.5

ال إخصاب بمساعدة طرؼ ثالث في شكؿ ىبة نطفة أك خمية بيضيو أك جنيف أك

.6

ال إخصاب شرعيا بمساعدة كسائؿ التقنية الحديثة بعد فراؽ الزكجة بطالؽ بائف أك

.7

يجب أف ال يستخدـ اإلخصاب الطبي المساعد إال في الحاالت التي يثبت طبيا

.8

إف الحمؿ قبؿ البمكغ أك بعد سف اليأس ليك حمؿ عالي الخطكرة عمي األـ كالطفؿ

رحـ .

كفاة النتفاء النسب بانتفاء العالقة الزكجية كتيقف براءة الرحـ بالعدة الشرعية.
احتياجيا كليست ألسباب أخرم ال يعتد بيا شرعان.
كلذلؾ فيك غير مقبكؿ في العالـ اإلسالمي.
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التوصيـات واملقرتحــات
كقد ناقشت الندكة ما استجد في الكقت الحالي كبعض األمكر المعمقة كخرجت

بالتكصيات كالمقترحات التاليػة -:

أوال  :التوصيات :
.1

التكصية بتشكيؿ لجنة تختص باإلخصاب الطبي المساعد كاألجنة عمي مستكم

العالـ اإلسالمي مف مياميا أف تقكـ بالتكصية بتشكيؿ لجنة دائمة لألخالقيات الطبية

الشرعية في البالد اإلسالمية عمي أف تكافؽ عمييا الحككمات فتقكـ بتنظيـ كضع لكائح
لممراكز المتخصصة لإلخصاب الطبي المساعد كعمكـ األجنة عمي أف يككف ليا سمطة
مراقبة المراكز العاممة في ىذا المجاؿ لمتأكد مف التزاـ ىذه المراكز بالمكائح كالضكابط

كما تقكـ بالنظر في المستجدات العممية لمناقشتيا كايجاد الحمكؿ الشرعية كالطبية ليا.
.2

التكصية بإنشاء جمعية إسالمية مركزية لمدعـ المادم لمبالد اإلسالمية التي ال

تستطيع دعـ مراكز اإلخصاب الطبي المساعد كحث أغنياء المسمميف عمي تخصيص

جزء مف صدقاتيـ ليذا الغرض ,كبخاصة أف العقـ مرض يحتاج إلي عالج.
.3

الدعكة إلي إنشاء دليؿ لمراكز اإلخصاب الطبي المساعد في العالـ اإلسالمي مما

.4

دعكة عمماء المسمميف التخاذ مكاقؼ مكحدة بالنسبة لممكضكعات المتعمقة

يسيؿ تبادؿ الخبرات كالمعمكمات بيف مراكز اإلخصاب الطبي المساعد في البالد
ّ
اإلسالمية.
باإلخصاب الطبي المساعد .

.5

دعكة الدكؿ اإلسالمية إلي إدخاؿ اإلخصاب الطبي المساعد في برامج الصحة

.6

التكصية بإزالة العكائؽ االجتماعية كالثقافية تجاه اإلخصاب الطبي المساعد المحككـ

اإلنجابية.

بالضكابط كاألخالقيات اإلسالمية.
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.7

الحث عمي استعماؿ المغة كالمصطمحات الدقيقة في مجاؿ اإلخصاب الطبي

المساعد.

ثانيا  :المقترحات :
.1

تنقؿ البييضات الممقحة إلي رحـ الزكجة نفسيا صاحبة البييضات أثناء سرياف عقد

الزكاج الشرعي  ,كليس إلي رحـ أم امرأة أخرم.
.2

عمي الفريؽ المشرؼ عمي العالج أف يعمؿ كؿ ما في كسعة لتقميؿ نسبة الحمؿ

.3

عمي الفريؽ المعالج أف يقتصر عمي إعادة ما ال يزيد عف ثالث لقائح في الدكرة

.4

في حالة حدكث حمؿ متعدد األجنة فإنو يمكف اختزاؿ عدد األجنة إذا كاف استمرار

المتعدد.

الكاحدة إال في حاالت الضركرة التي تقدر بقدرىا.

الحمؿ المتعدد يشكؿ خط ار عمي حياة األـ  ,أك ييدد سالمة الحمؿ كذلؾ بعد أخذ

المكافقة المسبقة الكاعية مف الزكجيف عمي أف يتـ ذلؾ في المرحمة األكلي مف الحمؿ كال
تزيد الفترة مف بداية الحمؿ عف  40يكما.

.5

ال يجكز تجميد المقائح كالخاليا المنكية كالبييضات كاألنسجة التناسمية كاالحتفاظ بيا

إال إذا كجدت ضمانات تكفؿ عدـ اختالط األنساب أك التالعب بيا  .يمكف عند

الضركرة كالحاجة الماسة االحتفاظ بكاسطة التبريد بالبييضات التي خصبت خارج الجسـ
كالتي يزيد عددىا عف ثالث أك أربع ,كىذه البييضات الممقحة المجمدة ىي ممؾ

لمزكجيف كيمكف عند الضركرة كالحاجة الماسة أف تستخدـ لنقميا لمزكجة نفسيا في دكرة
عالجية تالية عندما يفشؿ العالج السابؽ أك عندما يريد الزكجاف طفال آخر ككؿ ذلؾ

خالؿ سرياف عقد الزكاج.
.6

يجب أف ال تزيد فترة االحتفاظ بالخاليا المنكية كالبييضات كالمقائح عف عاـ إذا

طمب الزكجاف ذلؾ  ,عمي أف تتمؼ بعد ثالثة أشير مف انتياء المدة .
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.7

تستعمؿ ىذه الخاليا فقط لغرض تحسيف فرصة حدكث الحمؿ لمزكجيف كال تستخدـ

.8

يمكف عند الضركرة القصكل فقط االستفادة بيذه المقائح كالبييضات المجمدة الزائدة

بأم حاؿ مف األحكاؿ في أم أغراض تجارية.

في إجراء البحكث الطبية عمي طرؽ الحفظ كعالج العقـ بشرط الحصكؿ عمي المكافقة

الحرة الكاعية المسبقة مف الزكجيف ,كال تنقؿ ىذه المقائح بأم حاؿ مف األحكاؿ إلي رحـ
أم امرأة أخرم كال يحتفظ بيا ألكثر مف أسبكعيف.

.9

يمكف اختيار نكع الجنيف في مرحمتو األكلي سكاء عند مرحمة الخمية المنكية أك

المقيحة عمي أف يقتصر ىذا االختيار عمي األغراض العالجية فقط كال يسمح بو ألم
أغراض اجتماعية كتفضيؿ نكع عمي آخر إال عند الضركرة التي تقدر بقدرىا.

 .10تقترح الندكة سف قانكف لتنظيـ إنشاء مراكز اإلخصاب الطبي المساعد لكي تستعيف
بو بمداف العالـ اإلسالمي عند الترخيص لممنشآت العاممة في ىذا المجاؿ

وتقترح الندوة التنظيمات التالية:
أوال  :ترخيص المنشأة:
 البد أف تستكفي المنشأة شركط المنشآت الطبية العامة. البد لمترخيص لممنشأة أف يتكفر بيا ما يمي:أ.

معمؿ لمتخصيب كالتمقيح.

ب .غرفة عمميات مجيزة ألمراض النساء كالتكليد.
ج.

معمؿ تحميالت.

د.

غرفة مجيزة لإلقامة .

ق.

غرفة لجمع عينات السائؿ المنكم.

ك.

مكاف إلقامة المرضي لميكـ الكاحد.

ز.

أف يككف الحد األدنى لمتجييزات بيا -:
 جياز تصكير بالمكجات فكؽ الصكتية. مجير لفحص البييضات.- 160 -

 ميكركسككب فحص السائؿ المنكم. حضانات مجيزة لحفظ الخاليا. جياز تخدير. مكاف مجيز لفحص البييضات .Laminar Flowثانيا  :شروط العاممين :



الحصكؿ عمي الترخيص لممارسة في ىذا المجاؿ.



يقترح أف يككف مدير المؤسسة الفني عمي مستكم استشارم في فركع أمراض النساء
أك أمراض الذككرة كحاصؿ عمي الدكتكراه أك ما يماثميا كالبد أف يككف لو خبره تطبيقية
لفترة ال تقؿ عف  5سنكات.



يجب أف يككف األفراد العاممكف في ىذا المجاؿ عمي أرفع مستكم ممكف فنيا
كأخالقيا.



إذا ثبت أف أحدىـ ارتكب جريمة تمس بالشرؼ تمغي رخصتو تماما كيمنع مف
ممارسة المينة.

ثالثا :الفئات العاممة  :اختصاصيكف فى أمراض النساء  ,كأمراض الذككرة إف أمكف .ليـ
خبرة ال تقؿ عف عاـ في ىذا المجاؿ.
رابعا :الفئات المعاونة  :عدد كاؼ مف ذكم الخبرة ,كعدد كاؼ مف ىيئة التمريض.
خامسا :الشروط الضابطة لمعمل :
.1
.2

منفردا.
ال يجكز إجراء ىذه الطريقة مف العالج ألم مف الزكجيف
ن

البد مف كجكد زكاج شرعي مكثؽ.

.3

ال يجكز التصرؼ إلى الغير بالبيع أك التبرع أك اليبة بالخاليا أك المقائح أك

.4

ال يجكز نقؿ المقائح إلي أرحاـ الغير.

البييضات.
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.5

ال يجكز بدء العالج إال بعد التشخيص الدقيؽ لمحالة.

.6

ال يجكز إجراء ىذه الطريقة مف العالج قبؿ انقضاء عاميف عمي الزكاج إال في
حاالت يثبت فييا أف ىذه الطريقة ىى الكحيدة لمعالج أك عندما يككف ىناؾ سبب

كاضح يستدعي إجراء ىذه الطريقة.
.7

يمزـ قبؿ بدء العالج كتابة تقرير عف الحالة كتكتب فيو خطة العمؿ.

.8

البد مف الحصكؿ عمي المكافقة الكاعية المسبقة مف الزكجيف إلجراء ىذه الطريقة
مف العالج.



يراعي في خطة العالج استخدام الطرق البسيطة والتسمسل الطبي ما أمكن مثل-:
العالج الدكائي أك الجراحي أك التمنية الصناعية داخؿ الجسـ أك اإلخصاب خارج

الجسـ أك العالج بالحقف المجيرم.
 ال يجكز التحكؿ عف الكسيمة المتفؽ عمييا إلي كسيمة مغايرة إال بمكافقة الييئة الرقابيةكالحصكؿ عمي المكافقة المسبقة الكاعية مف الزكجيف.
 ال يجكز التصرؼ بالبييضات أك المقائح الزائدة عف حاجة العمؿ بالحفظ أك التخمصمنيا إال بمكافقة الزكجيف كابالغ الييئة الرقابية.
 يجب االحتفاظ بممفات المرضي كاممة البيانات بما فييا نسب النجاح كالمضاعفات لمدةال تقؿ عف خمس سنكات عمي األقؿ كيككف مف حؽ الييئة الرقابية اإلطالع عمييا .
 يجب مكافقة الييئة الرقابية عمي خطة العمؿ كابالغيا بالتغييرات المقترحة.سادسا :تشكل هيئة الرقابة من الجهة المسئولة مثل وزارة الصحة وتتكون من-:
.1

مندكب عف نقابة األطباء.

.2

مندكب عف الجية الشرعية المسئكلة.

.3

مندكب مف ك ازرة العدؿ.

.4

اثنيف متخصصيف في المجاؿ باإلضافة إلي األمانة العامة كالمكظفيف (جياز معاكف).

سابعاًا :صالحيات الهيئة الرقابية:
.1

إعطاء التراخيص لممنشآت المعنية كسحبيا عند المزكـ (إيقاؼ العمؿ).
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.2

إعطاء التراخيص لمعامميف مف األفراد.

.3

اعتماد شيادات الخبرة.

.4

تمقي التقارير الفنية مف كؿ منشأة كمتابعة خطة العالج كتصحيحيا عند المزكـ.

.5

لمييئة حؽ التفتيش كالضبطية القضائية لضماف حسف العمؿ.

.6

التحكيـ فيما ينشأ بيف المنشآت كالمرضى مف خالؼ ككذلؾ بيف منشآت مفاؿنكع نفسو.

.7

كضع الضكابط الشرعية كاألخالقية كالقانكنية لتنظيـ األعماؿ الطبية كأعماؿ البحث
العممي.

.8

الترخيص باستخداـ الطرؽ المستحدثة.

.9

تحكيؿ الخارجيف مف العامميف إلي الجيات العقابية كالرقابية المختمفة.
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