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افتتاحية العــدد
كانت المعرفة العلمية وال تزال العامل األكثر تأثي ار في تقدم الدول والمجتمعات والعامل األكثر حسما في تقرير مصير

تصدر

الشعوب وتصنيفها إما إلى مجتمعات متطورة أو إلى مجتمعات متخلفة .وإدراكا من ا لهذه األهمية القصوى للبحث العلمي الجاد
والرصين في إحداث التقدم والتطور تواصل مجلة العلوم االنسانية كفضاء بحثي استقطاب الجهود العلمية من داخل الوطن
وخارجه لالستمرار في إنتاج المعارف واألفكار التي من شأنها تعميق الفهم لمختلف اإلشكاليات والمعضالت التي تواجهنا اليوم
كمجتمع يعيش ف ي عالم شديد التعقيد ومتضارب المصالح  ،وفي بيئة تتسم ب ديناميات تغيير تفرض وتيرة سريعة للحياة وما تخلفه
من مشكالت وتحديات تفرض االنخراط العلمي في مواكبتها ومعالجتها باستمرار.
لقد تأكدت المجتمعات االنسانية أن تحرير التفكير وإطالق طاقات وجهود العقل االنساني وتشجيع التفكير العلمي والنقدي هو
النهج الذي تتحقق فيه استدامة الحلول للتغلب على مختلف المشاكل واألزمات التي تواجه اإلنسان في حضارة اليوم المصبوغة
ب العلم والتكنولوجيا التي أفضت إلى ما بات يعرف بالذكاء الصناعي .والسياق العالمي اليوم شاهد على هذا التوجه  ،خاصة بعد
الجائحة الوبائية كورونا كوفيد 11والتي أكدت أكثر من أي وقت حتمية االهتمام الصارم بالبحث العلمي وتثمين مخرجاته وتعميق
المراجعات الفكرية والجهود التنظيرية المنتجة التي حولتها الليبرالية المتوحشة عن أهدافها بالدفع نحو المزيد من التمييع للعقل
باختزاله في العقل األداتي وتشجيع مجتمع التفاهة الذي تطغى عليه األنماط االستهالكية للمتع الزائفة والزائلة واالستعراض العبثي
لكل أشكال التسطيح والتتفيه  ،والمتاجرة بالقيم الثقافية الفنية الراقية وما خلفته هذه النزعة البراجماتية من انعكاسات خطيرة على
إيكولوجيا التعايش وتهديدات متعددة الخطورة لألمن اإلنساني.

فاليوم ال توجد مجتمعات صغيرة وأخرى كبيرة إنما توجد مجتمعات متحكمة في ناصية العلم والتكنولوجيا وتساهم في توطينهما

ومجتمعات مهما كانت كبيرة ومهما كانت رساميلها وثرواتها تبقى صغيرة وترزح تحت سقف التخلف ألنها تهدر فرص تحصيل
العلم وتوطين المعرفة وتثمينها وتشجيع تداولها في هذا الفضاء التواصلي الكوني المفتوح  .فالخيار اليوم إما أن تكون بالعلم

والمعرفة أو ال تكون فالوجود مقرون بتملك واستثمار هذا الرأسمال كطاقة حية ومتجددة  ،وتطوير الجهد البحثي الوطني والتنافس
من أجل التقدم أو االصطفاف خارج تاريخ الدول الحية المتنافسة على براءات االختراع والرصيد العلمي البتكاري التي ترفده نتائج
البحوث والدراسات  .هذه الرهانات المتشابكة مع نبض الحاضر وتطلعات المستقبل تضاعف من حجم المسؤوليات العلمية
واألخالقية الملقاة على عاتق كل الباحثين وبشكل أكبر على عاتق المشرفين على البحث والمؤطرين لدواليب عمليات إنتاج
المعرفة العلمية سيما ما تعلق بصناعة النشر العلمي كأهم آلية للرقي بثقافة البحث واإلنتاج العلمي وتطوير المجتمعات.
إن األفق البحثي في الجزائر يفرض اليوم على الجميع خاصة الباحث ين األكاديميين االنخراط في مراكمة الرأسمال المعرفي

وتسخير الجهد الوطني لمواجهة التحديات في مختلف المجاالت  ،فالحقول المعرفية والباحثين في مختلف الميادين مطالبون بمزيد
من االندفا ع نحو توليد المزيد من األفكار وإ نتاج المزيد من المعارف لضمان المواكبة العلمية والمعرفية إلنتاج الحلول والتصورات

للمشاكل المتفاقمة التي باتت تكبل أي انطالقة حضارية وتكبح طاقاتها الخالقة .والدفع بالجميع لمعترك إعمال العقل وتحمل
المسؤوليات لينخرط كل باحث أكاديمي انطالقا من مكانه ومكانته للبحث عن الحلول  ،ألن الحل نسق متكامل وليس جهد فرد ي
أو حل سحري جاهز يباع أو يشترى  ،إنما تكامل نسقي لنسيج من األفكار المتشابكة وفي مختلف الحقول المعرفية.

وفي هذا اإلطار وفي هذا السياق يجد فريق مجلة العلوم اإلنسانية نفسه أمام حتمية التكثيف من الجهود والسعي نحو المزيد من
الصرامة العلمية واستقطاب الجهد العلمي المثمر والمفيد والمنتج للحلول والحامل للصفة االبتكارية  ،وهذا ما يزيد من تقل األمانة
التي يشترك كل من الفريق العلمي والتقني والفني في تحمل مشاقها  .فلقد تضمن المجلد  7العدد  2مقاالت متعددة ومتنوعة

لتواصل المجلة على نهجها لتكون فضاء لتعدد األفكار واألطروحات والتقاء وتحاقل مختلف الميادين العلمية والحقول المعرفية.

وفي األخير تتوجه إدارة مجلة العلوم اإلنسانية بخالص عبارات الشكر والعرفان والتقدير واالحترام لكل المحكمين ولكل الباحثين
الذين أرسلوا بحوثهم ودراساتهم سواء الذين نشرت أو التي تنتظر النشر وتدعوا الجميع لمواصلة البذل واالجتهاد لترقية حركة
النشر العلمي في جامعاتنا وتكريسها كثقافة بحثية في مجتمعنا ورافدة لتحديث وتطوير مؤسسات بالدنا الجزائر.

هيئة التحرير

قواعد النشر
 -1تقدم نسخة إلكترونية من البحث على برنامج  Microsoft Wordمن خالل التسجيل في

1

قاعدة البوابة اإللكترونية للمجالت العلمية الجزائرية ) (ASJPالتالي:

-

=è

البريد اإللكتروني للمجلة ،ويكون مرفقاا بالسايرة الذاتياة مختصارة ،وبتعهاد الباحاث باأن ال يكاون البحاث منشاو اسر ساابقا أو مقادما للنشار فاي جهاة أخارى
(أي يقدم تصريح شرفي) وفق النموذج المعتمد من طرف المجلة.

 – 2أن يكون البحث مكتوبا بلغة سليمة ،ويكون مرفقا بتقرير من مدقق لغوي وفق النموذج المعتمد من طرف المجلة.
 – 3أن يذكر الباحث المعلومات التالية بعد عنوان بحثه مباشرة (االسم واللقب،الرتبة العلمية ،المؤسسة الجامعية ،البلد)

 – 4يجب أن يستهل كل بحث بصافحة مساتقلة تشامل علاى العناوان والملخصاين واحاد باللغاة العربياة واآلخار باللغاة األنجلزياة ،وملخاص بلغاة أخارى
إن لم يكن البحث باللغة العربية ،مع الكلمات المفتاحية .
 – 5أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث ( ) 15صفحة من صفحات المجلة بما فيها قائمة المالحق ،وال يقل على ( )11صفحات.

 -6بالنسبة إلعدادات الصفحة تكون هوامش الورقة من جميع الجهات  2سم  -تباعد بين األسطر1سم ،وحجم الورق  24 ×16سم.
 – 7يطلب من الباحث أن يتقيد بترتيب محتوى البحث كاآلتي:

 -1المقدمة - 2 ،صلب الموضوع قد يكون نظريا أو ميدانيا - 3 ،الخاتمة.

 – 8أن يكون البحث مكتوب باللغة العربية بنوع الخط ( (Simplified.Arabicبحجم ( ،)11أما للغة األجنبية فيكتب بنوع الخط(Times ،
) Newبحجم ( ،)11والعناوين بخط عريض.
 – 1أن يتبع الباحث في توثيق المراجع طريقة (.)APA
أ – في متن البحث:
 إذا كان المرجع كتابا أو مجلة نفتح قوسين ونكتب اسم عائلة المؤلف ،سنة النشر ،الصفحة)  ،مثال ( :الدسوقي ،2117 ،ص)121. إذا كان موقعا على االنترنت يكتب كالتالي :اسم العائلة ،االسم(.سنة نشر المقالة،اليوم الشهر ).عنوان المقالة بخط مائل .تم استرجاعها في تاريخ اليوم الشهر،السنة من الموقع اإللكتروني
ب – قائمة المراجع في نهاية البحث:
*الكتب:
 كتاب لمؤلف واحد :اسم العائلة ،االسم(.سنة النشر).عنوان الكتاب بخط مائل (ط.ثم رقم الطبعة إن وجد).مكان النشر:الناشر.
كتاب لمؤلفين وحتى ستة مؤلفين:نسير على النظام السابق  ،لكننا نضع فاصلة وبعدها حرف الواو قبل اسم اخر كاتب .
*المجالت والدوريات والصحف:
 مقالة من مجلة أو دورية:اسم العائلة،االسم (.سنة النشر،اليوم إن وجد ثم الشهر إن وجد).عنوان المقالة.اسم المجلة بخط مائل،رقم المجلد إن وجد (رقم العدد) ،مدى
الصفحات.
 مقالة من صحيفة يومية:كتاب لمؤلفين وحتى ستة مؤلفين:نسير على النظام السابق  ،لكننا نضع فاصلة وبعدها حرف الواو قبل اسم اخر كاتب .
*المجالت والدوريات والصحف:
 مقالة من مجلة أو دورية:اسم العائلة،االسم (.سنة النشر،اليوم إ ن وجد ثم الشهر إن وجد).عنوان المقالة.اسم المجلة بخط مائل،رقم المجلد إن وجد (رقم العدد) ،مدى الصفحات.

 مقالة من صحيفة يومية:اسم العائلة،االسم(.سنة النشر،اليوم ثم الشهر).عنوان المقالة.اسم الصحيفة بخط مائل،رقم العدد،ص.مدى الصفحات.
* المؤتمرات والندوات والملتقيات:
اسم العائلة،االسم(.تاريخ االنعقاد).عنوان البحث بخط مائل .قدم إلى اسم الندوة أو المؤتمر أو الملتقى ،مكان االنعقاد.
*رسائل الماجستير والدكتوراه:
اسم العائلة،االسم(.سنة النشر).عنوان الرسالة بخط مائل.نوعها،اسم الجامعة،مكان النشر.
* الموسوعات:
اسم العائلة،االسم(.سنة النشر).عنوان المقالة .في اسم الموسوعة بخط مائل(ج.رقم الجزء،ص ص.مدى الصفحات).مكان
النشر:الناشر.
*مواقع االنترنت:
اسم العائلة  ،االسم(.سنة نشر المقالة ،اليوم الشهر).عنوان المقالة بخط مائل .تم استرجاعها في تاريخ اليوم الشهر ،السنة م
الموقع اإللكتروني.
مالحظات :بخصوص عملية التوثيق.
 في حالة عدم معرفة اسم الكاتب أو المجلة نكتب د.ن وهي تعني دون ناشر. في حال عدم معرفة تاريخ النشر نكتب د.ت في القوسين الخاصين بالتاريخ وهي تعني دون تاريخ._ كتابة المراجع باللغة األجنبية يكون بنفس الطريقة التي تكتب بها المراجع باللغة العربية .
 ال تقسم قائمة المراجع إلى كتب ومجالت وموسوعات بل ترتب ترتيبا أبجديا حسب أسماء المؤلفين. توضع المراجع باللغة العربية أوال وبعدها المراجع األجنبية . – 11تقوم المجلة بإبالغ الباحثين حال استالم البحث وحال قبوله أوعدم قبول نشره.

 – 11يتم عرض البحوث المقدمة للنشر على محكمين اثنين من ذوي االختصاص.
 - 12ال يجاوز إعاادة نشار البحاث أو الد ارساة فاي مجلاة علمياة أخارى بعاد إقارار نشاره فاي المجلاة ،علاى أناه يجاوز بموافقاة مـدير
المجلة إعادة نشر البحث أو الدراسة ضمن كتاب للباحث بعد مرور ثالث سنوات.

 - 13يحق للمجلة إجراء بعض التعديالت الشكلية الضرورية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها.
 - 14ال ترد المجلة المقاالت غير المقبولة للنشر.
 – 15ال تعبر مضامين المواد المنشورة في المجلة إال عن آراء أصحابها ،وال تمثل بالضرورة رأي المجلة.

العنوان البريدي :مجلة العلوم اإلنسانية

جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي – الجزائر
ص.ب  853أم البواقي –  – 00000الجزائر

البريد اإللكتروني revue.oeb@univ-oeb.dz:

الـــــفـــــهــــــرس

استقاللية القرار التنموي للجماعات المحلية كآلية لخلق الثروة المحلية  -الحالة الجزائرية نموذجا-

1

ط.د دحو حبالي  /د .محمد خداوي  ،مخبر الدراسات القانونية المقارنة ،جامعة سعيدة،الجزائر.
جوازات السفر الجزائرية لدول بحر الشمال ()1380-1538

2

ط.د .إسماعيل توتة /أ.د .عبد القادر فكاير ،مخبر المؤسسات الجزائرية عبر التاريخ ودورها في التنمية الوطنية،
جامعة خميس مليانة.

جهود السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات في أخلقة الممارسات االنتخابية بالجزائر.

3

د .لمين هماش ،جامعة الطارف ،الجزائر

دور المنظمات الدولية الحكومية في ضمان العدالة المائية على المستويين الدولي واإلقليمي.
د .زين العابدين معو ،جامعة باتنة  ،1الجزائر.

4

التعدي على حق الملكية العقارية الفالحية الخاصة في ظل قانون الثورة الزراعية وإشكالية إثبات ملكيتها

5

التحفظات الجزائرية على اتفاقية "سيداو" من منظور القانون الدولي العام

6

د.سفيان ناصري ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.

د.أحمد عبادة،جامعة خميس مليانة ،الجزائر.

العمال المهاجرين في إطـار منظمة العمل الدولية واالتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال
الحمـاية
ّ
الدولية لحقـوق ّ
المهاجرين وأفراد أسرهم.

7

فعالية الرقابة المالية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري

8

د /أمنة بن طاهر ،جامعة أم البواقي،الجزائر.

ط.د محمد لخضر دالج  ،جامعة عنابة  /أ.د عصام نجاح ،جامعة قالمة ،الجزائر.
الشروط الموضوعية لتسليم المجرمين

9

د .لخضر القيزي  ،جامعة الجلفة ،الجزائر.
البعد التاريخي لمنطقة تلمسان 1381م1302-م

11

وليد صفراوي /أ.د سعاد يمينة شبوط  ،مخبر توثيق الشعر الشعبي الجزائري جامعة تلمسان ،الجزائر.
تداعيات حادثة ساقية سيدي يوسف  3فيفري 1553م على منطقة المغرب العربي

11

د.عبد الوحيد جالمة،جامعة أم البواقي ،الجزائر.

التوجهات الفكرية واإليديولوجية للحبيب بورقيبة وأثرها في بناء الدولة التونسية الحديثة.

12

ط.د عبد الباقي براكني /أ.د عبد الوهاب شاللي ،جامعة تبسة ،الجزائر.

الحواضر العلمية ودورها في الحفاظ على المرجعية الدينية بمنطقة الساحل اإلفريقي

13

د .سالم بوتدارة ،جامعة أدرار ،الجزائر.

العالقة بين الرياضة واإلعالم من منظور اقتصادي.

14

علي ماي  /عبد هللا لفايدة ،جامعة قسنطينة  ، -2-الجزائر.
تكنولوجيا االتصال الحديثة والعمليات اإلدارية بالمؤسسة ،شبكة األنترنت أنموذجا.

دراسة ميدانية بمؤسسة موبيليس تبسة-ط.د زينب مهية ،د .لدمية عابدي،مخبر البحث في دراسات اإلعالم والمجتمع،جامعة تبسة ،الجزائر
الوعي البيئي عبر االعالم الجديد :دراسة تحليلية لعينة من صفحات الجمعيات البيئية الجزائرية على الفايسبوك.
ط.د .سهام شفرور ،جامعة أم البواقي ،مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة ،جامعة قسنطينة-8-
د .عبد الرزاق حموش ،جامعة قالمة،الجزائر.

15

16

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات

17

 دراسة ميدانية بقسم العلوم اإلنسانية بجامعة تبسة-ط.د .غنية صوالحية /د .أكرم بوطورة ،جامعة تبسة ،الجزائر.
دور صفحات الفايسبوك في تسويق المنتوج المحلي.

18

 دراسة ميدانية على عينة من متتبعي صفحة الفايسبوك لشركة مواد التجميل -swalisط.د .وداد داودي ،جامعة أم البواقي،مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة ،جامعة قسنطينة8-
د .عدراءعيواج  ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.
البيوتيقا ومستقبل الجنس البشري

19

عبد هللا مصطفى ،جامعة البليدة  ، 4الجزائر.
تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين أداء الخدمة اإلدارية

20

دراسة ميدانية بالمؤسسة المينائية جن جن بوالية جيجل

د .عاشور علوطي  /د عبد النور موسى ،جامعة المسيلة ،الجزائر.
محددات الثقافة التنظيمية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية -دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية بسكيكدة-

21

سعيد رمضان ،جامعة سكيكدة ،الجزائر.

إشكالية الفقر والمقاربات النظرية المفسرة له

22

ط.د  .الجيالني النوني ،جامعة وهران  ، -2-الجزائر

مصدر الضبط الصحي السائد لدى مرضى السكري  -دراسة ميدانية بمدينة ورقلة-

23

د .شهرزاد نوار /د.سعاد حشاني ،جامعة ورقلة ،الجزائر.

التطور التكنولوجي واالحتياجات التدريبية للمورد البشري في المؤسسة االقتصادية.

24

د .محمد مالك ،جامعة تبسة ،الجزائر.

جنوح االحداث -رؤية سوسيوانثروبولوجية -دراسة ميدانية بمدينة تبسة-

25

د .محمد الطيب بلغيث ،جامعة تبسة ،الجزائر.

دراسة العالقات االجتماعية بين العبي فريق جمعية الشلف لكرة القدم

26

تاج الدين بن هيبة ،جامعة سطيف  ، -2-الجزائر.
دور الجيل المحوري في بناء العالقة بين األجيال.

27

ط.د .يوسف لعرج  /د .رشيدة ميالس ،جامعة البليدة  ، -2-الجزائر.
العوامل المؤدية إلى زواج القاصرات في األردن " محافظة المفرق"اآلثار السلبية وااليجابية

28

د.غدير برنس عضوب الزبن ،جامعة البلقاء التطبيقية األردن.

العنف لدى الشباب الجزائري :حصيلة إف ارزات نفسية ومحيط مضطرب.

22

د .محمد أمين شياب  ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.

واقع التربية الجنسية عند الطالب الجامعي بالجامعة الجزائرية.

31

د .نذيرة اليزيد ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.
الصحة العامة وعالقتها باألداء المهني لدى القابالت (دراسة ميدانية بمصلحتين للوالدة بأم البواقي)

31

د .عايدة ناجي ،جامعة أم البواقي ،الجزائر

التأثير النفسي والسلوكي للرسالة اإلعالمية المبتكرة  -دراسة ميدانية-
د .أمال كلفـــاح  /د .حياة غيــات  ،جامعة وهران –  ، -2الجزائر.

32

أثر الضغوط التنظيمية على أداء العاملين بمؤسسة القباضة الرئيسية –تبسة -
ط.د .نصيرة شوشان ،جامعة خنشلة ،الجزائر.
أثر عمليات إدارة المعرفة على اإلبداع داخل المنظمة-دراسة حالة المديرية العملية التصاالت الجزائر فرع بسكرة

33
34

د .نوال شنافي /أ.د.رابح خوني ،جامعة بسكرة ،الجزائر.

االستقرار المالي بين وقع األزمة المالية العالمية وضغط معايير بال الدولية-أي دور للبنوك المركزية

35

 BCEو FEDنموذجا

ط.د .آسيا بن داية /د.أسماء سفاري ،مخبر المحاسبة،المالية ،الجباية والتأمين ،جامعة أم البواقي ،الجزائر
أثر إعادة هندسة األعمال في تحقيق المرونة التنظيمية لدى عينة من المؤسسات الصناعية

36

النشطة بوالية سوق أهراس

ط.د.مريم بوخضرة/د.الشريف بوفاس ،مخبر البحوث والدراسات االقتصادية ،جامعة سوق أهراس ،الجزائر.
دور منتجات الهندسة المالية اإلسالمية في تطوير الصناعة المصرفية -الواقع والتحديات

37

د.هندة مدفوني ،جامعة أم البواقي ،الجزائر

دور التسويق االلكتروني في تحسين أداء البنوك في الجزائر

38

دراسة ميدانية في البنوك التجارية بواليتي البويرة وغرداية
د.خلف هللا بن يوسف ،المركز الجامعي افلو،الجزائر

د .مراد مسعود سعداوي  /د .عبد الحكيم شاوشة  ،جامعة المدية ،الجزائر
تحليل تطور الكتلة النقدية في الجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط خالل الفترة 2012-2000
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Abstract :

The growing greed of man not only
stood within the limits of the domination
of physical nature, but also sought to
impose the categories of domination and
control of living beings of biotechnology
which took the belonging of living
beings as his subject, especially after the
biological revolution and the machines
that ended it, where he sought to control
the internal structure of these organisms
through genetic engineering, cloning,
surrogacy, stem cells, the sale of sperm
and eggs, and not only stopped there, but
also exploited science to reduce life
through euthanasia and the bioterrorism.,
and we have been introduced in this
research on the historical development of
medical ethics and the most important
subjects tackled by bioethics and the
risks that it poses for the future of the
human race. The research aims to
highlight the findings of medicine and
biological practices and their impact of
the human race. Therefore, strict laws
must be established to limit the
application of these practices, especially
to the human race, in order to protect the
human dignity.
The key words: Biology, Medicine,
bioethics, Clone, Death

ﻝم ﻴﻘف اﻝﺠﺸﻊ اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻋﻨد ﺤدود اﻝﺴﻴطرة
 ﺒل ﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻓرض،ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻘط
ﻤﻘوﻻت اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن
اﻝﺒﻴوﺘﻴﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺘﻲ اﺘﺨذت ﻤن ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت
 ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺜورة اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ،اﻝﺤﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻬﺎ
 ﺤﻴث ﺴﻌت إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻜم،واﻝﻤﺂﻻت اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻬت إﻝﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﻬﻨدﺴﺔ
اﻝوراﺜﻴﺔ واﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ وﻜراء اﻷرﺤﺎم واﻝﺨﻼﻴﺎ اﻝﺠذﻋﻴﺔ
 وﻝم ﺘﺘوﻗف ﻋﻨد،وﺒﻴﻊ اﻝﺤﻴواﻨﺎت اﻝﻤﻨوﻴﺔ واﻝﺒوﻴﻀﺎت
ﻫذا اﻝﺤد ﻓﺤﺴب ﺒل ﺴﺨرت اﻝﻌﻠم ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﺤﻴﺎة
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤوت اﻝرﺤﻴم اﻹرﻫﺎب اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ اﻝذي
 وﻗد ﻋرﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا.ﻴﻬدد ﺒدﻤﺎر اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري
اﻝﺒﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻷﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝطب وأﻫم
اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطرﻗت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﻴوﺘﻴﻘﺎ واﻝﻤﺨﺎطر
 وﻴﻬدف اﻝﺒﺤث،اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻻﻨﺴﺎن
إﻝﻰ إﺒراز اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺨﻠص إﻝﻴﻬﺎ اﻝطب
 ﻝذﻝك.واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺴﺎن
وﺠب وﻀﻊ ﻗواﻨﻴن ﺼﺎرﻤﺔ ﺘﺤد ﻤن ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﺤﻤﺎﻴﺔ
.ﻝﻠﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن
، ﺒﻴوﺘﻴﻘﺎ،أﺨﻼق، طب، ﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ:اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ
 ﻤوت،اﺴﺘﻨﺴﺎخ

musabdellah53@gmail.com :اﻹﻴﻤﻴل،  ﻋﺒد اﷲ ﻤﺼطﻔﻰ:اﻝﻤرﺴل
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ﻤﻘدﻤﺔ:
ﻝﻘد اﺘﺼف اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﺒﻌﺼر اﻝﻌﻘل اﻝﻤﺴﺘﻨﻴر اﻝذي أزال اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﺤري واﻝﻤﻘدس ﻋن اﻝﻌﺎﻝم
ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر ﻤﺎﻜس ﻓﻴﺒر ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد طﻐﻴﺎن اﻝﻨزﻋﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎة واﻝﺘﻲ
أﺨﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺸﻲء ﻝﻠﺘﻘﻨﻴن اﻝﻌﻠﻤﻲ ،اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻗواﻨﻴن اﻝﻌﻠّﺔ واﻝﻤﻌﻠول ،وﺒﻐرض اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝظواﻫر
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻬﺎ وﺘﻌﻤﻴم ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝظواﻫر اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ،وﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن
اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ ﺘﻔﺴر وظﺎﺌﻔﻪ اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﺴﺘﻨﺎدا إﻝﻰ ﻗواﻨﻴن ﻓﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ وﺘﻔﺎﻋﻼت ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ وأﺨﻀﻌت اﻝﺒﻨﻴﺎت
اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ،ﻓﻬذﻩ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ أدت إﻝﻰ ﺘﺤول ﺠذري ﻓﻲ اﻝﻨظرة ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻤن ﻜﺎﺌن
ﻤﻘدس إﻝﻰ ﻜﺎﺌن ﻤﻤﺎﺜل ﻝﺒﻘﻴﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻷﺨرى ،وﻫذا ﺒﻐرض ﺘﺤرﻴرﻩ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻷﻤراض
واﻝﺤﺘﻤﻴﺎت ،وﻫﻨﺎ أﺜﻴرت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎت ﺤول اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝذي اﻨﺘﺤﺘﻪ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ واﻝطب وآﺜﺎرﻫﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴر اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨص ﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﻫوﻴﺘﻪ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
وﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ ،ﺨﺎﺼﺔ أن ﺸﺒﺢ اﻝﻌﻠم ﻗد ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﻨﺠﺎب واﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝوراﺜﻴﺔ وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ وﻻدة
اﻹﻨﺴﺎن وﻤوﺘﻪ وﺠﻬﺎزﻩ اﻝﻌﺼﺒﻲ وﺒﻨﻴﺘﻪ اﻝﻤرﻓوﻝوﺠﻴﺔ وﺠﻨﺴﻪ واﻝﺘدﺨل ﺤﺘﻰ ﻓﻲ إﻓ ارزاﺘﻪ اﻝﻬرﻤوﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ
ﻏﻴﺎب اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺤدودا ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ،ﻝذﻝك ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀرورة
ﺘدﺨل رﺠﺎل اﻝدﻴن واﻷﺨﻼق وﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﻔس واﻻﺠﺘﻤﺎع ورﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻋﻨﻴت اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
وﺘﻘﻴﻴم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻌﻠم ﺒﻤﻨظور اﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠﻲ ﺒﻐرض ﺘﻘﻨﻴن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر أﺨﻼﻗﻲ ﻴﺤﺘرم ﻜراﻤﺔ
اﻹﻨﺴﺎن .
ﻤﻨذ اﻷرﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺤﺘﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ ﻻ ﻴزال اﻝﺘﺤذﻴر ﻤﺘواﺼل ﻤن أﺨطﺎر وﺘداﻋﻴﺎت
ﺸﺒﺢ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴر اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل وﺠود ﻓراﻏﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺴﻌت ﻤن ﺘﻔﺎﻗم
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻼ أﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝطﺒﻲ .اﻷﻤر اﻝذي اﺴﺘوﺠب إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن
ﻴﻘف ﻋﻨدﻫﺎ اﻝطب ﺒﻔروﻋﻪ ،و اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺎل اﻝطﺒﻲ واﻝﻤﺠﺎل اﻷﺨﻼﻗﻲ ،وﻫذا ﻤﺎ أدى إﻝﻰ
ظﻬور اﻝﻘﺎﻨون اﻝطﺒﻲ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ اﻝذي ُﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻼت واﻝﻤﻌﻀﻼت اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﻴرﻫﺎ

اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝطﺒﻴﺔ وﻫذا اﻝﺘزاوج ﺒﻴن اﻝطب واﻷﺨﻼق أدى ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﻴن واﻷطﺒﺎء ﺒﺎﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ
اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ اﻻﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠﻲ اﻷﺨﻼﻗﻲ أﻤﺜﺎل ﻋﻠﻤﺎء ﻤدرﺴﺔ ﻤوﻨﺒوﻝﻴﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻝطﺒﻴب ﺒوردو
 .Théophile de Bordeuوﺒﺎرﺘﻴز

 (1806-1734) Paul Joseph Barthesأو ﻓﻼﺴﻔﺔ

اﻝﻤذﻫب اﻹﺤﻴﺎﺌﻲ أﻤﺜﺎل إدوارد ﺘﺎﻴﻠور  (1917-1832) Edward Tylorﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺠورج
ﻜﺎﻨﻐﻴﻠﻬم  .(1995-1904)George Canguilhemوﻫذا ﻤﺎ وﺴﻊ ﻤن داﺌرة اﻝﻤؤﺘﻤرات واﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت
واﻝدورﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻝوﻀﻊ اﻝذي آﻝت إﻝﻴﻪ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ وﺠود آراء ﺘﻤﺠد اﻷﺒﺤﺎث اﻝطﺒﻴﺔ
اﻝداﻋﻴﺔ إﻝﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎب وﺘﺤﺴﻴن اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري  .Eugénismeوﻗد ﻫدف ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا اﻝﻰ اﺒراز اﻷﺨطﺎر
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اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺒﻴوطﺒﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﻘﻴﻤﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨس اﻝﺒﺸري
واﻝﻤﺂﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ إﻝﻴﻬﺎ ،وﻗد اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝذي ﻤن ﺨﻼﻝﻪ
ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻨﺎ ﻋرض ﺘطور اﻝﺒﻴوﺘﻴﻘﺎ ﻋﺒر ﻤﺨﺘﻠف اﻷزﻤﻨﺔ ،واﻷﺨطﺎر اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﺼرﻨﺎ
اﻝﺤﺎﻝﻲ.
ﻓﻬل ﻴرﺠﻊ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒﻴوﺘﻴﻘﺎ إﻝﻰ اﻝﺜورة اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﺘﻲ آﻝت إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻌﺎﺼرة أم
أﻨﻬﺎ ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ ﺘراﻜﻤﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أﻋﻴدت ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺘطورات اﻝﻌﺼر ؟ وﻤﺎ ﻤﺼﻴر اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري
ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺒﻴوﺘﻴﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ؟
.2اﻷﺨﻼق اﻝطﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ :
إن ﻏرﻴزة ﺤب اﻝﺒﻘﺎء أدت ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ﻋﺒر اﻝﺤﻘب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺴﺒل واﻝطرق اﻝﺘﻲ
ﻴﺤﺎﻓظ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺠودﻩ ﻋﻤوﻤﺎ وﺼﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ،وﻋﻤد إﻝﻰ اﻝﻌﻼج اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ
اﻷﻋﺸﺎب واﻝﺸﻌوذة واﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﻝﻘوى اﻝﺨﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺴد ﻤﺴﺘﻨدا ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘﻴم
ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝطﺒﺎﺌﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻲ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻝﺒﻴ ٕواﻴﺘﻴﻘﺎ أو اﻷﺨﻼق اﻝطﺒﻴﺔ
ﺘﻌرﻓﻬﺎ ﺠﺎﻜﻠﻴن راوس " ﻋﻠم ﻤﻌﻴﺎري ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﺴﻠوك اﻻﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﻤﻜن ﻗﺒوﻝﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻘﻀﺎﺘﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت ،وﻫو ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ دراﺴﺎت ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺘﺨﺼﺼﺎت ﻋدﻴدة ﺘﻬﺘم ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺸروط
اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝﺘﺴﻴﻴر ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻘدم اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻠطب " )راوس ،2001 ،ص ،(95ﻓﻔﻲ
اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﺒﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن أﻝﻔﻲ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼد ﻗد اﻤﺘﻬن ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻤﻬﻨﺔ اﻝطب ﻤﻘﺎﺒل
أﺠور ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤداﺨﻴل اﻝﻤرﻀﻰ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤرض وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﻌﻼج ،وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺸﻔﺎء اﻝﻤرﻴض
أو ﺘﻔﺎﻗم وﻀﻌﻪ أو ﺴوء ﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤرض ﻴﺘم ﺘﻌوﻴض اﻝﻤرﻴض " ٕواذا أﺨطﺄ اﻝطﺒﻴب أو أﺴﺎء ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ
أن ﻴؤدي ﻝﻠﻤرﻴض ﺘﻌوﻴﻀﺎ )دﻴوراﻨت ،1988 ،ص  (252وﻗد ﺴﻌت ﻗواﻨﻴن ﺤﻤوراﺒﻲ إﻝﻰ ﺘﻜرﻴس اﻝﻘواﻨﻴن
اﻝطﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠراﺤﺔ ،ﺤﻴث أﻨﻪ ﻤن أﺨطﺄ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠراﺤﻴﺔ وﺘﺴﺒب ذﻝك ﺒﻤوت اﻝﻤرﻴض
ﻗطﻌت ﻴد اﻝﺠراح ،وﻗد اﻗﺘرن ﻤﻔﻬوم اﻝطب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺼر ﺒﺎﻝﻤﻴﺘوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎوﻴذ وﻜﺎن اﻝطﺒﻴب
ﺒدرﺠﺔ اﻝﻜﺎﻫن ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻨﺘزاع اﻝروح اﻝﺸرﻴرة ﻤن اﻝﻤرﻴض ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤرض ﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻏﻀب
اﻝرب اﻝذي ﻻ ﺘدرﻜﻪ اﻷﺒﺼﺎر " واﻝطﺒﻴب ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ )ﻜﺎﻫن( ﻤﻊ أﻨﻪ ﻴﺒدو ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ.
واﻷرﺠﺢ أﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻌﻤﻼن ﻤﻌﺎ ،اﻝطﺒﻴب اﻝﻜﺎﻫن واﻝﻜﺎﻫن اﻝطﺒﻴب" )ﺴﺎرطون ،1976 ،ص ص -199
(200
وﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻜﺎن اﻝﺘطﺒﻴب ﻓﻲ ﺤﻀﺎرة اﻝﻔرس ﻤﺠﺎﻨﻴﺎ ،ﻤوﻜﻼ إﻝﻰ اﻝﻜﻬﻨﺔ ،ﻓﺒداﻴﺔ اﻝﻌﻼج
ﻋﻨد اﻝﻜﺎﻫن ﺘﺒدأ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠرﻴب ﻋﻠﻰ أﺠﺴﺎم اﻝﻜﻔرة واﻝﻔﻘراء واﻝﻤﻨﺒوذﻴن ﻝﻤدة ﺴﻨﺔ أو ﺴﻨﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر
أن ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن ﻋﺒدة اﻝﺸﻴطﺎنٕ ،واذا ﺘﻤﺎﺜﻠوا ﻝﻠﺸﻔﺎء ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻌﻼج ﺴوف ﻴﻜون ﻤؤﻜدا ﻝﻌﺒدة إﻝﻪ
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اﻝﻔرس أﻫو ار ﻤﺎزدا وﻜﺎن اﻝﺘﺠرﻴب ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء ﺒﺈﻴﻌﺎز ﻤن اﻵﻝﺔ" ﻴﺠب أن ﻴﺠرب ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻋﺒدة اﻝﺸﻴﺎطﻴن
ﻻ ﻓﻲ ﻋﺒﺎد اﷲ " ﻤﻊ ذﻝك ﻓﻼ ﺒد ﻝﻠﻜﺎﻫن أن ﻴﺨﻠص ﻓﻲ اﻝﻌﻼج .
وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ﺘﻔﻜﻴ ار ﻋﻘﻼﻨﻴﺎ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز ﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻓﻬم اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ
وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ و ﻝﻌل اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝطﺒﻴﺔ  Cosاﻝﺘﻲ أﺴﺴﻬﺎ اﻝﺤﻜﻴم أﺒﻘراط ﻗد أﺴﺴت اﻝدﻋﺎﺌم اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺨﻼق
اﻝطﺒﻴﺔ ﻋﺒر اﻝﺘﺎرﻴﺦ ،وﻤن أﻫم اﻝﻤدارس اﻝﺘﻲ ﺘطور ﻓﻴﻬﺎ اﻝطب ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ ،رﻓض اﻝﺘﻔﺴﻴر
اﻝﻤﻴﺜوﻝوﺠﻲ اﻝذي ﻜﺎن ﺴﺎﺌدا ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ واﻝذي ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤرض ﻋﻘﺎب ﻤن اﻵﻝﻬﺔ أو ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤرض
اﻝﻤﻘدس ،وﻓﺴرﻩ ﺘﻔﺴﻴ ار طﺒﻴﻌﻴﺎ ﻋﻀوﻴﺎ ،وﺒﻬذا ﻓﻘد ﺘﺨﻠّص اﻝطب ﻤن اﻝﻤﻴﺜوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﺜﻴوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﺸﻌوذة "
وﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺸﺄ ﻋﻠم ﺘﺠرﻴﺒﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ واﻝﺘﺠﺎرب اﻝدﻗﻴﻘﺔ ،ورﻓض اﻝﺴﺤر
ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺎ ﺒدا ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت أﺒﻘراط " )ﻗﻨﺼوة ،1987 ،ص  (111وﻗد اﻋﺘﻤد أﺒﻘراط ﻋﻠﻰ اﻝطب اﻝوﻗﺎﺌﻲ
واﻝرﻴﺎﻀﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤرﻴض أﻜﺜر ﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻌﻼج ﻨﻔﺴﻪ ،واﻝطﺒﻴب اﻝﺒﺎرع ﻫو اﻝذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن
ﻴﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝداء ﻓﻲ ﺒداﻴﺎﺘﻪ اﻷوﻝﻰ وﻴﺘﻤﻜن ﻤن أن ﻴﺴﺘﺸف اﻷﺨطﺎر )اﻷﻴﺎم اﻝﺤرﺠﺔ( ﻓﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﻴﺔ
إرادة اﻝﻤرﻴض ﻜﻲ ﻴﺼﻤد ﻝﻬﺎ" )ﺴﺎرطون ،1976 ،ص .(224
وﻗد اﻫﺘم اﻝﻴوﻨﺎن ﻜل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻷﺨﻼق اﻝطﺒﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻤرﻀﻰ وواﺠﺒﺎﺘﻬم ﺘﺠﺎﻫﻬم
ﻜﺠزء ﻻ ﻴﻨﻔﺼل ﻋن اﻝﻌﻼج ،وﻴﻌﺘﺒر ﻗﺴم أﺒﻘراط أﺤﺴن ﺸﺎﻫد ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺼﺎﺌﺢ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن
ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ ﻜوس " أﻝﺢ ﻋﻠﻴك أن ﺘﻜون ﺒﺎﻝﻎ اﻝﺠﻔﺎء ،ﺒل ﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر -ﺠدﻴﺎ -ﻤوارد ﻤرﻴﻀك
اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ أو اﻝﻜﺜﻴرة .أﻤﻨﺢ ﺨدﻤﺘك ﺒﻐﻴر ﻤﻘﺎﺒل أﺤﻴﺎﻨﺎ ،ذاﻜ ار إﺤﺴﺎﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ أو رﻀﺎ ﺘﻨﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺎلٕ .واذا
ﻋرﻀت ﻋﻠﻴك ﻓرﺼﺔ ﻝﺨدﻤﺔ ﻏرﻴب ﻤﻌﺴر ﻓﺄﺒذل ﻤﻌوﻨﺘك ﻝﻜل ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ .وﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﺤب
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ أﻴﻀﺎ ﺤب اﻝﻔن ﻨﻔﺴﻪ .ذﻝك ﻷن ﺒﻌض اﻝﻤرﻀﻰٕ ،وان ﻜﺎﻨوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺨطورة ﺤﺎﻝﺘﻬم،
ﻴﺴﺘﻌﻴدون اﻝﻌﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺠرد ﺸﻌورﻫم ﺒﻌطف اﻝطﺒﻴب .ﻤن اﻝﺨﻴر أن ﻨراﻋﻲ اﻝﻤرﻀﻰ ﻝﻜﻲ ﻴظﻔروا ﺒﺎﻝﺸﻔﺎء،
وأن ﻨﻌﺘﻨﻲ ﺒﺎﻷﺼﺤﺎء ﻝﺘدوم اﻝﻌﺎﻓﻴﺔ .وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﺘﻨﻲ اﻝﻤرء ﺒﺄﻤر ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﻠزم ﻤﺎ ﻫو ﻻﺌق ﺒﻪ "
)ﺴﺎرطون ،1976 ،ص  (231وﻫذا ﻤﺎ ﻴوﻀﺢ اﻷﺴس اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝطب ﻓﻲ اﻝﻌﺼر
اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ.
أﻤﺎ ﻋن اﻝطب ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻤﻘﺼدﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺴﻼم ٕواﺒداﻋﺎﺘﻬم
واﺴﺘﻔﺎدﺘﻬم ﻤن ﺤﻀﺎرة اﻝﻔرس وﺤﻀﺎرة اﻝﻴوﻨﺎن ،وﻫذا ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻋﻨد اﺒن ﺴﻴﻨﺎ اﻝذي ﻓﺴر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻀوﻴﺔ
ﻝﻺﻨﺴﺎن اﺴﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ وﻫﻲ اﻝﻤﺎء واﻝﻬواء واﻝﻨﺎر واﻝﺘراب اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ
أﻤﺒﺎدوﻗﻠﻴدس واﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺒﻘراط ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ اﻝﻌﻀوﻴﺔ ،وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎدة اﻻﻀطراب ﻓﻲ إﺤدى
اﻝﻤﻜوﻨﺎت ﻴﻨﺘﺞ اﻻﻀطراب ﻓﻲ اﻝﻤزاج ،وﻗد أوﺼﻰ اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺒﺎﻝﺘداوي ﺤﻴث ورد ﻓﻲ
ﻤﺴﻨد اﻹﻤﺎم أﺤﻤد ،ﻤن ﺤدﻴث زﻴﺎد ﺒن ﻋﻼﻗﺔ ﻋن أﺴﺎﻤﺔ ﺒن ﺸرﻴك ،ﻗﺎل ﻜﻨت ﻋﻨد اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
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وﺴﻠم ،وﺠﺎءت اﻷﻋراب ،ﻓﻘﺎﻝوا :ﻴﺎ رﺴوﻻ اﷲ ،أﻨﺘداوى؟ ﻓﻘﺎل ﻨﻌم ﻴﺎ ﻋﺒﺎد اﷲ ،ﺘداووا ﻓﺈن اﷲ ﻝم ﻴﻀﻊ داء،
إﻻ وﻀﻊ ﻝﻪ ﺸﻔﺎء ،ﻏﻴر داء واﺤد .ﻗﺎﻝوا :ﻤﺎ ﻫو؟ ﻗﺎل :اﻝﻬرم) ".اﻝﺠوزﻴﺔ ،1988 ،ص  (26وﻗوﻝﻪ ﻜذﻝك":
اﻝﻌﻠم ﻋﻠﻤﺎن ﻋﻠم اﻷدﻴﺎن وﻋﻠم اﻷﺒدان " )ﻋﻜﺎوي ،1993 ،ص  (12وﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝطب.
وﻓﻀﻼ ﻋن اﻨﺸﻐﺎل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ واﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﺎ واﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻹﻝﻬﻴﺎت ﻓﻘد ﺒرﻋوا ﻓﻲ دراﺴﺔ
اﻝطب وﻋﻠم اﻝﺘﺸرﻴﺢ واﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ ذﻝك أﻜﺒر ﻤوﺴوﻋﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ،ﻜﺘﺎب" اﻝﺸﻔﺎء" وﻜﺘﺎب " اﻝﻘﺎﻨون" ﻻﺒن
ﺴﻴﻨﺎ اﻝذي ظل ﻴدرس ﻓﻴﻬﺎ" )ﻤدﻜور ،1968 ،ص (160
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﺼر اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ ﻓﻘد ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝطب ﺨﺎﺼﺔ أن اﻝﻤﺴﻴﺢ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم ﻗد أوﺤﻰ إﻝﻴﻪ اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻌﻼج اﻷﺒﻜم واﻷﺒرص ﺒﺈذن اﷲ وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜدﻩ اﻝﻘرآن اﻝﻌظﻴم
ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ " وﻴﻌﻠﻤﻪ اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﺘوراة واﻹﻨﺠﻴل ورﺴوﻻ إﻝﻰ ﺒﻨﻲ إﺴراﺌﻴل أّﻨﻲ ﻗد ﺠﺌﺘﻜم ﺒﺂﻴﺔ ﻤن
رﺒﻜم ،أّﻨﻲ أﺨﻠق ﻝﻜم ﻤن اﻝّطﻴن ﻜﻬﻴﺌﺔ اﻝّطﻴر ﻓﺄﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻜون طﻴ ار ﺒﺈذن اﷲ ،وأﺒرئ اﻷﻜﻤﻪ واﻷﺒرص
وأﺤﻲ اﻝﻤوﺘﻰ ﺒﺈذن اﷲ ،وأﻨﺒﺌﻜم ﺒﻤﺎ ﺘﺄﻜﻠون وﻤﺎ ﺘدﺨرون ﻓﻲ ﺒﻴوﺘﻜم ،إن ﻓﻲ ذﻝك ﻷﻴﺔ ﻝﻜم إن ﻜﻨﺘم ﻤؤﻤﻨﻴن"
)اﻝﻘرآن( ﻏﻴر أن ﻤﻔﻬوم اﻝطب ارﺘﺒط ﻝم ﻴﻨﻔﺼل ﻋن ﻤﻔﻬوم اﻝﺨطﻴﺌﺔ واﻝﻘﻀﺎء و اﻝﻘدر و اﻝﺘﺄﺜﻴرات
اﻝﻤﻴﺘوﻝوﺠﻴﺔ .
 .3اﻝﺜورة اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ :
ﻴﺘﺄﻝف ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺜورة اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻤن ﻤﺼطﻠﺤﻴن وﻫﻤﺎ اﻝﺜورة وﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ
اﻝﺤرﻜﺔ واﻝﺘﺤوﻴل ،أﻤﺎ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﻻﻻﻨد ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﻪ اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻤﻔردة اﺒﺘﻜرﻫﺎ ﻻﻤﺎرك ﻝﺘدل
ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ أي ﻋﻠم اﻝﻨﺒﺎت و ﻋﻠم اﻝﺤﻴوان ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤوﻀوع ،وﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻝﺘﺸﻜل واﻝوظﺎﺌف
ﻤﻊ ﻜل ﺘﻔرﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺴﺎﺌل" )ﻻﻻﻨد ،2001 ،ص(136

ﺘﻘﺘرن اﻝﺜورة اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة

اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺒﺎﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘطورﻴﺔ ﺒﻌﻴدا ﻋن رواﺴﺒﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ أﻨﻜﺴﻤﺎﻨدرﻴس وأﻤﺒﺎدوﻗﻠﻴدس
وأرﺴطو واﺒن ﺨﻠدون وﻏﻴرﻫم ،ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر ﻻﻤﺎرك (1829-1744) Jean-Baptiste de Lamarck
ﻤن أﻫم اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﻴدان ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء اﻝذﻴن ﻓﺴروا ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘطور ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء ،ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒر ﻤؤﺴس
ﻋﻠم اﻹﺤﺎﺜﺔ اﻝﻼﻓﻘﺎري و اﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﺨﻼل أﺒﺤﺎﺜﻪ أن اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت واﻝﺤﻴواﻨﺎت ﺘﻐﻴر أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻝﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﺸروط اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﺠد ﺒﻬﺎ وأن ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات ﺘﻨﺘﻘل إﻝﻰ اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ ،واﺴﺘﻔﺎد ﻤﻨﻪ داروﻴن
ﻜﺜﻴ ار ﺤول ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﺸوء واﻻرﺘﻘﺎء .
ورﻓض ﻻﻤﺎرك اﻝﻘول ﺒوﺠود أﻨواع ﻤن اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت ﻓﻠﻴس ﻤن اﻝدﻗﺔ أن ﻨﻔﺼل اﻝﻨوع ﻋن ﺠﻴراﻨﻪ
اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ ،ﻓﻜل ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻝك ﺴوى ﻤوﺠودات ﻓرادى ،أﻤﺎ اﻷﻗﺴﺎم و اﻝﻔروع اﻝﺘﻲ ﻨﺠﻤﻊ ﺘﺤﺘﻬﺎ اﻷﻓراد و ﻨﻘوم
ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬم ﻓﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ أدوات ﻓﻜرﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺠرﻴد اﻝﻌﻘﻠﻲ وﻝﻴس ﻋﻠﻰ اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ .واﻻﺨﺘﻼف
اﻝﻤوﺠود ﺒﻴن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ واﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ ﻴرﺠﻊ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس إﻝﻰ ﻗﺎﻨوﻨﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن :
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اﻝﻘﺎﻨون اﻷول )ﻗﺎﻨون اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل واﻹﻫﻤﺎل ( :ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴوان ﻤﺎزال ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘطور ﻨﺠد أن اﻝﻌﻀو
اﻷﻜﺜر اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻴﻘوى ﺘدرﻴﺠﻴﺎ وﻴﺘطور وﻴﻨﻤو ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻌﻀو اﻝذي ﻻ ﻴﺴﺘﺨدم ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻴﻀﻤﺤل وﻴﺘﻘﻠص
ﺘدرﻴﺠﻴﺎ وﻴﻀﻤر ﻝﻴﺨﺘﻔﻲ.
اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﺒﺘﻜرار ﻨﻔس اﻝظروف ﻋﻠﻰ ﺠﻨس ﻤﺎ ﻋﺒر اﻷﺠﻴﺎل ﺘظﻬر أو ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺼﻔﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ
وﺒﻬذا ﻓﺘﺄﺜﻴر اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺴﺎﺌد اﻝﻐﺎﻝب ﻝﻠﻌﻀو أو ﺒﺘﺄﺜﻴر ﻋدم اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝوراﺜﺔ إﻝﻰ أﻓراد ﺠدد
ﻴﻨﺤدرون ﻤﻨﻪ ،ﻤﺜﻼ ذراع اﻝﺤداد ﺘﻨﻤوا ﻝﺘﺼﺒﺢ أﻜﺒر وأﻗوى ﺒﺴﺒب ﻜﺜرة اﻻﺴﺘﺨدام ،وﺤﻴوان اﻝﺨﻠد أﻋﻤﻰ ﻷن
ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻝﺠﺤور ورﻗﺒﺔ اﻝزراﻓﺔ ﺘطول ﺒﺴﺒب ﺠﻬدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ أوراق اﻷﺸﺠﺎر ....
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻜﺘﺎب" أﺼل اﻷﻨواع "  1859ﻝﺘﺸﺎرﻝز داروﻴنCharles Robert Darwin
) (1882-1809ﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻌﻠم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻻﻨﺘﺨﺎب اﻝطﺒﻴﻌﻲ وﺘﻘوم اﻝﻨظرﻴﺔ
اﻝﺘطورﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻎ اﻷﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ وﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،و ﺘﻤﺨض
ﻋن ذﻝك وﺠود ﺘﺼﺎرع وﺘﺼﺎدم ﻤﻊ اﻷﺨﻼق واﻝدﻴن .ﻜﻤﺎ ﻏﻴرت ﻓﻲ اﻝﻨظرة اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻝﻠﻜﺎﺌن اﻝﺤﻲ ﻋﻤوﻤﺎ
وﻝﻺﻨﺴﺎن ﺨﺎﺼﺔ و ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص ﻫذﻩ اﻝﺘﺄﺜﻴرات ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
اﻝﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻝﻺﻨﺴﺎن ،ﻓﺒﻌد أن ﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺤو ار ﻝﻠوﺠود وﻜﺎﻨت اﻝطﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ
ﺨدﻤﺔ

اﻹﻨﺴﺎن

ﻤﻨذ

ﻓراﻨﺴﻴس

ﺒﻴﻜونBacon

(1626-1561)Francis

René

ودﻴﻜﺎرت

 (1650-1596)Descartesﺤﻴث ﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﺴﻴدا ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ أﺼﺒﺢ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ،
ﻓﻘد ﻤوﻗﻌﻪ اﻝﻤﻤﻴز ﺒوﺼﻔﻪ "ﺘﺘوﻴﺠﺎ ﻝﻠﺨﻠق" .وﻤﻨذ ﺼدور ﻜﺘﺎب داروﻴن )أﺼل اﻷﻨواع( ،1859
وﺒﻬذا َ
أﺼﺒﺢ اﻝﺘطور اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺠزءا ﻤن اﻝﺘطور اﻝطﺒﻴﻌﻲ.
اﻝﺘﻐﻴر،
و ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ أﻨﻪ ﻻ وﺠود ﻝﻨوع ﻴﺒﻘﻰ إﻝﻰ اﻷﺒد دون أن ﻴطﺎﻝﻪ ّ

ﻓﻘد أظﻬرت اﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻴﻼ إﻝﻰ رﻓض اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﺎﻫوﻴﺔ ،أي اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒل وﺠود ﻤﺎﻫﻴﺎت ﺜﺎﺒﺘﺔ.

ﻓﻘد ﺘم اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء ﻋن ﺘﺼور أﻨواع ﺤﻴواﻨﻴﺔ أو ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ .ﻓﺎﻝﻨوع ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن
اﻝﺴﻜﺎن اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن ﺘﺘواﻝد وﺘﺘﻜﺎﺜر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘطورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺘطور ﻝﻴﺴت ﻗواﻨﻴن ﻤوﻀوﻋﺔ
ﺴﻠﻔﺎ ،ﺒل أن ﻝﻠﺴﻴرورات اﻝﺘطورﻴﺔ ﻗواﻨﻴن ﺘﺘطور ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﺒﻴﺌﻴﺔ .وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴرﻓض ﻋﻠم
اﻷﺤﻴﺎء ﻓﻜرة "اﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻜﻠﻲ" .ﻓﻔﻲ اﻝﺘطور ﻻ ﺸﻲء ﻴﺨطط ﺴﻠﻔﺎ وﺒدﻗﺔ .ﻻ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﺘراﺒط ﺴﺒﺒﻲ وﻻ ﻝﻐﺎﺌﻴﺔ
ﻜﺎﻤﻠﺔ)".اﻝﺒﻘﺼﻤﻲ ،1993 ،اﻝﺼﻔﺤﺎت (65-63
إن اﻝﺘطور ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝدراﺴﺔ اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻜﺎﺌن اﻝﺤﻲ،ﻗﺎد إﻝﻰ ﻗﺒول ﻓﻜرة أن اﻝﺘطور
اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ Biologie moléculaireواﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺠزﻴﺌﻴﺔ  Génétiquﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘطور اﻝﻜوﻨﻲ .وﻤن
ﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻘطﻴﻌﺔ ﺒﻴن ﻤﺎدة ﺤﻴﺔ وﻤﺎدة ﺠﺎﻤدة ،ﻗطﻴﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻘد ﺴﻌﻰ ﻜﻠود ﺒﻴرﻨﺎرد
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اﻝﺒﻴوﺘﻴﻘﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت...

 (1878-1813) Bernardإﻝﻰ اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﻌﻀوﻴﺎت اﻝﺤﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴث ﻨظر
إﻝﻰ اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺤﻴﺔ ﻨظرة ﻓﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ وﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ،ﺤﻴث ﻻ ﺘﻜون اﻝوظﺎﺌف اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﺴوى ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ
وﺘﻔﺎﻋﻼت ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ وذﻝك أن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻜﺎﺌن اﻝﺤﻲ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﺔ
)اﻝﺤدﻴد ،اﻝﺒوﺘﺎﺴﻴوم ،اﻝﻜﺎﻝﺴﻴوم ،اﻝﻤﻐﻨﻴزﻴومٕ (...واذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺠﺎﻤدة ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﺘﺠرﺒﺔ
اﻝﻤﺨﺒرﻴﺔ ﻓﺎﻝﻌﻀوﻴﺎت اﻝﺤﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻨﻔس اﻝﻤﻨﻬﺞ.و ﻤن أﻫم اﻨﺠﺎزات ﻜﻠود ﺒﻴرﻨﺎرد ﻓﻲ ﻤﻴدان ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ :
 ﻓﻬم دور ﻋﺼﺎرة اﻝﺒﻨﻜرﻴﺎس ﻓﻲ ﻫﻀم اﻝدﻫون. ﻓﻬم دور اﻝﻜﺒد ﻓﻲ إﻓراز اﻝﻐﻠوﻜوز. ﺘوﻀﻴﺢ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤث ﻤرض اﻝﺴﻜري ﻋﺒر إزاﻝﺔ ﻤﻨﺎطق ﻤن اﻝدﻤﺎغ. ﻓﻬم اﻝﻨظﺎم اﻝﺤراري ﻝﻠﺠﺴم. اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻐﻠﻴﻜوﺠﻴن. دور أﺤﺎدي أﻜﺴﻴد اﻝﻜرﺒون ﻓﻲ اﺨﺘﻨﺎق اﻝﺨﻼﻴﺎ. دور اﻝﻨﻬﺎﻴﺎت اﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻨﻘﺒﺎض اﻝﺨﻼﻴﺎ. اﻜﺘﺸﺎف اﻻﺴﺘﺘﺒﺎب.إن اﻝﺘطور اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠوم اﻝﺤﻴﺎة ،اﻤﺘد ﺘﺄﺜﻴرﻩ إﻝﻰ اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﻊ ﻫﺎﻴﻜل E.
 .Haeckelﻓﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ اﻝﺤﻴوان أظﻬرت ﺒﻌض اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ،ﻏﻴر ﻤﺘوﻓرة
ﻝدى اﻝﺤﻴواﻨو ﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
"ﺘطور ﺠﻴﻨﻲ ﻤﺨﺘﺼر :ﻻ ﻴوﻝد اﻝﻜﺎﺌن اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤﻜﺘﻤﻼ ﺒل ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻨوع ﻤن اﻝﻘوﻝﺒﺔ ﻗدﻻ ﺘﻜون
طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒل ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻨﻘﺎﺌص :ﻨﻘص اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺴﻼﺤﻪ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ ) أﺴﻨﺎن ،ﻤﺨﺎﻝب ،اﻝﺴرﻋﺔ ﻓﻲ
اﻝﺤرﻜﺔ...اﻝﺦ( ،دﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋد ﺜﻘﺎﻓﻲ.
ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻐراﺌز :ﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﺤﻴوان ،ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻐراﺌزﻩ ،ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻐرﻴزة ﻗد أﺘﺎﺤت
ﻝﻠﺤﻴوان اﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ ﻤﺤﻴطﻪ .ﻓﺈن اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻔﺘوح ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم )ﻜوﻨزﻤﺎن ،2001 ،ص ص .(191-189
وﻗد دﻋم ﻫﺎﻨﻜل دراﺴﺎت داروﻴن ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘطورﻴﺔ و دﻋﺎ إﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ دراﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﺘﻔﺴﻴرات اﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻴﺔ وﻝواﺤﻘﻬﺎ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻴﻘول " :أﻴن ﻴﺒدأ اﻝدﻴن ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻝﻌﻠم" ﻓﻼ ﺒد أن ﺘﻜون
ﻫﻨﺎك ﻗطﻴﻌﺔ ﻋﻨد ﻫﺎﻨﻜل ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻹﻴﻤﺎن و اﻷﺒﺤﺎث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ
ﻤوﻀوﻋﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﺔ.
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و ﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ اﻝﺤرﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴن اﻷوﻝﻰ و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺎﻤت اﻝﺜورة اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻘﺎض اﻝرﻜود
اﻝذي ﻋرﻓﻪ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث و ﻜﺘﺘوﻴﺞ ﻷﺒﺤﺎث ﻻﻤﺎرك و داروﻴن و ﻜوﻨزﻤﺎن وﻫﺎﻨﻜل و
ﻏﻴرﻫم ﺤدث اﻝﺘﻐﻴر اﻝرﻫﻴب ﻓﻲ اﻝطب ﺒﻔروﻋﻪ و اﻝﺼﻴدﻝﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻜﺘﺸﺎف  ADNﻓﻲ اﻝﻘرن
اﻝﻌﺸرﻴن اﻝذي أدى إﻝﻰ ظﻬور اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺠزﺌﻴﺔ و ﻫﻲ ﻨﺸﺎط ﻋﻠﻤﻲ ﻴﻬدف إﻝﻰ اﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻝﻤﻤﻴزات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺠزﻴﺌﺎت اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ و اﻝذي اﻨﻌﻜﺴت
ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻝوراﺜﺔ و ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝواﺤد و اﻝﻌﺸرﻴن ﻓﺠرت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺒﻴوﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﻓﻲ
ﺠﻨﻴف اﻝﺜورة اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺸرﻜﺔ اﻝﺒﻴوﺠﻴن  Biotechnologie.أو ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺠﻴﻨﺎت ﺒﻌد اﺜﻨﻲ ﻋﺸرة
ﺴﻨﺔ ﻤن اﻝﺒﺤث واﻝﺘﺠرﻴب وﻝدت أول طﻔﻠﺔ أﻨﺎﺒﻴب 1978 Genetechﻓﻲ إﻨﺠﻠﺘرا ،ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌدﻫﺎ وﻝد ﺴﺘﺔ
أطﻔﺎل أﻨﺎﺒﻴب ...
وﺒﻬذا أﺼﺒﺢ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﺠﺎﻻ واﺴﻌﺎ ،ﺒﺤﻜم ﺘﻌدد ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤﻨت ﻜل اﻝﻌﻠوم
اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒدراﺴﺔ اﻝﻜﺎﺌن اﻝﺤﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻹﻨﺴﺎن .ﻓﻬﻲ ﻋﻠم ﻴﺒﺤث ﻓﻲ أﺸﻜﺎل اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ
Paléontologieاﻝﺤﻴوان واﻝﻨﺒﺎت ،وﻋﻠم اﻝﺒﻴﺌﺔ ،وﻋﻠم اﻹﺤﺎﺜﺔ )اﻝﻌﺼور اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴﺔ( ،واﻝﻔﻴزﻴوﻝوﺠﻴﺎ ،وﻋﻠم
اﻷﺠﻨﺔ ،وﻋﻠم اﻝوراﺜﺔ ،وﻏﻴرﻫﺎ ،وﻝﻌل ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر أﻜﺜر ﻋن ﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ،ﻨﺠد ﻤﺼطﻠﺢ
اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ Biologie Généraleاﻝﺘﻲ ﺘُﻌﻨﻰ ﺒدراﺴﺔ ظواﻫر اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻨﺒﺎت واﻝﺤﻴوان.
إﻨﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﺘدرس اﻝﻤﺎدة اﻝﺤﻴﺔ ،أﺼﻠﻬﺎ ،ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ ،ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ .وﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻝظواﻫر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ
ﺘﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋﻠم اﻷﺠﻨﺔ ،واﻝﺘﻜﺎﺜر ،واﻝوراﺜﺔ Cellulaire Biologie ،ﺒﻔروﻋﻬﺎ،
واﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺨﻠوﻴﺔ واﻝﺘطور.
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ إﻓ ارزات ﻫذﻩ اﻝﺜورة اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ و ﻤﺎﻫﻲ ﻤﺂﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ؟
 .4اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﺘطرﺤﻬﺎ اﻝﺒﻴو ﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري :
ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺤﻘﻘت اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺴﺤت اﻝﻤﺠﺎل أﻤﺎم اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق ﻻ ﺘﺤدﻩ ﺤدود
ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺸﻜل اﻝطﻤوح اﻝﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺴﻴطرة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ وأﺨﺼﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻋدة
اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎت ﺘﺼب ﻓﻲ ﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻋن ﻤﺼﻴر اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﻓﻲ ظل اﻝﺸﻐف واﻝﺠﺸﻊ
اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﺨﺘراق ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن وأﻋﻀﺎﺌﻪ وﻫوﻴﺘﻪ وﻤﻜﺎﻨﺘﻪ أﻤﺎم ﻫذا اﻝﺘطور اﻝرﻫﻴب و ﻫو ﺴؤال
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﺨﻼق ﻝﻠﻌﻠم ﻓﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻫدف اﻝﻌﻠم ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺴﻼﻻت اﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ واﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝوﻓرة ﺒدﻻ ﻤن
اﻝﻨدرة واﻝﻨوﻋﻴﺔ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﻜﻤﻴﺔ ودراﺴﺔ اﻻﻨﺴﺎن ﺒﻐرض ﺘوﻓﻴر اﻝﻌﻼج واﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻷﻤراض ﺴﻴﺘﺤول
ﺴﻴﻜون اﻻﻨﺴﺎن ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﻌﻠم و ﻴﻜون ﺠﺴدﻩ ﻫو اﻝرﻫﺎن اﻝذي ﻴﻠﺤﻘﻪ اﻝﺘﻐﻴﻴر ،وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺘﻌﺒﻴر
ﻋن روح اﻝﻌﺼر ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﺘرﺠم اﻝوﻋﻲ اﻝﺤﺎﺼل ﻤن اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺼﻌدة
اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﺒرت ﻋن اﻝﺠﺎﻨب اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻝﻠﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺒﻴوطﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت ﻫﺎﺠﺴﺎ أﻤﺎم ﻤﺼﻴر
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اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري " ﻓﺎﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻝﻴوم ﻤطﺎﻝب ﺒﺈﻝﺤﺎح أن ﻴﻠﺞ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻴﺎدﻴن و ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌﻠوم و اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ  ،و أن
ﻴﻌﺎﻝﺞ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻷﻨطوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطرح ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺴﻴرورﺘﻬﺎ و ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘﺴﺎرع " )دﺤدوح،
 ،2013ص (540
و ﻤن أﻫم اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎت اﻝﺒﻴوﺘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة:
1.4ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ
اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ إﻨﺘﺎج ﻨﺴﺨﺔ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﺠﻴﻨﻴﺎ ﻤﻊ ﺨﻠﻴﺔ أو ﻨﺴﻴﺞ أو ﻜﺎﺌن ﺤﻲ ،وﻴطﻠق
ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﺨﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻤﺼطﻠﺢ ُﻤﺴﺘﻨﺴﺦ و ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﺒر ﻤراﺤل :
ﻓﻔﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻴﺘم أﺨذ ﺨﻼﻴﺎ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺘوﻀﻊ ﻓﻲ أطﺒﺎق زﺠﺎﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ أﻨوﻴﺘﻬﺎ ﺼﺎﻝﺤﺔ
ﻝﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻴﻨﻲ و ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘؤﺨذ ﺒوﻴﻀﺔ وﺘﻨزع ﻨواﺘﻬﺎ اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻤورﺜﺎت ﺜم ﺘدﻤﺞ
ﻨواة اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺒوﻴﻀﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺸﺤﻨﺎت ﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ و ﺘﻜون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ إﺨﺼﺎب ،وﺒﻬذا ﺘوﻀﻊ
اﻝﺒوﻴﻀﺔ اﻝﻤﺨﺼﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة اﻝﺒﻴض ﻝﻤدة ﺴﺘﺔ أﻴﺎم ﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﻻﻨﻘﺴﺎم اﻝﺨﻠوي اﻝﺘﻀﺎﻋﻔﻲ ﻝﺘﻨﻘل ﻓﻲ اﻷﺨﻴر
اﻷﺠﻨﺔ وﺘﻐرس ﻓﻲ أرﺤﺎم ﺤﻴواﻨﺎت ﺒدﻴﻠﺔ ﺤﻴث ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻨﻤوﻫﺎ ﺤﺘﻰ اﻝوﻻدة ،ﻓﺎﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ ﻴﻌﻨﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺴل دون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻓﺔ أو اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ذﻜر ﻴﻘوم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻠﻘﻴﺢ،
ﻓﻲ ﻋﺎم  1996ﻨﺠﺤت أول ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻨﺴﺎخ ﻓﻲ ﺴﻜوﺘﻼﻨدا وﻜﺎﻨت وﻻدة اﻝﻨﻌﺠﺔ دوﻝﻠﻲ ،وﻓﻲ ﻋﺎم 1997
ﻨﺠﺤت ﻫﺎواي اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺴﺎخ  22ﻓﺄرا ،وﻓﻲ  1998ﻨﺠﺤت اﻝﻴﺎﺒﺎن ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺴﺎخ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺠول،
ﻝﻴﻜون اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ اﻝﺒﺸري ﻤطروﺤﺎ ﺒﺸدة وﻫذا ﻤﺎ ﻴطرح ﻋدة ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻨﻬﺎ :
 أﻨﻪ ﻴﻬدد ﻋﻼﻗﺎت اﻝزواج ﺤﻴث أن اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ ﻻ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﻝﺤﻴواﻨﺎت اﻝﻤﻨوﻴﺔ اﻝذﻜرﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﻨﺠرﻋن ذﻝك اﻝﺤرﻤﺎن ﻤن ﻋواطف اﻷﺒوة و ﻤؤﺴﺴﺔ اﻷﺴرة ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤودة ورﺤﻤﺔ وﻋواطف وﺘرﺒﻴﺔ
وﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺈﻫﻤﺎل اﻝﻐراﺌز اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ .
 اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري و اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح ﻤن ﺨﻼل إﻨﺘﺎج ﺴﻼﻻت ﻤﻌدﻝﺔ ﺠﻴﻨﻴﺎﻷداء وظﺎﺌف ﻤﺤددة )اﺴﺘﻨﺴﺎخ اﻝﻌﺒﺎﻗرة واﻝﻌﻠﻤﺎء ،اﻝرﻴﺎﻀﻴﻴن اﻝﻔﻨﺎﻨﻴن واﻝﻤﺸﺎﻫﻴر واﻝﺠﻴوش ( ...ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻘﺎﻨون
اﻝﻌرض واﻝطﻠب .ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎج اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ إﻝﻰ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺒوﻴﻀﺎت ﻤﻤﺎ ﻴؤدي
إﻝﻰ اﺴﺘﻨزاف رﺼﻴد اﻝﺒوﻴﻀﺎت ﻤن اﻝﻨﺴﺎء اﻝﻠواﺘﻲ ﻴﺘم اﻝﺘﺠرﻴب ﻋﻠﻴﻬن وﻫذا ﻤﺎ ﻴدﺨﻠﻬن ﻓﻲ اﻝﻴﺄس اﻝﻤﺒﻜر
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻏراض ﺘﺠﺎرﻴﺔ.
 اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺨذ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨواة ﺒﻐرض اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ ﺨﻠﻴﺔ ﻨﺎﻀﺠﺔ و ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ اﻝﻨﻤو ﻝﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔاﻝﺸﻴﺨوﺨﺔ واﻝﺘﻠف ﻝﺘﻌوض ﺒﺨﻠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺠﺴد اﻷﺼﻠﻲ ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﻫرم وﺸﻴﺨوﺨﺔ اﻝﻨواة
و ﺒﻬذا ﻴﺼل اﻝﻜﺎﺌن اﻝﻤﺴﺘﻨﺴﺦ إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻴﺨوﺨﺔ ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻜرة ،و ﻫذا ﻤﺎ ﺤدث ﻝﻠﻨﻌﺠﺔ دوﻝﻠﻲ اﻝﺘﻲ
ﻫرﻤت ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻜرة و أﺼﻴﺒت ﺒﻤرض ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻝﻌظﺎم " اﻝﺸﻴﺨوﺨﺔ اﻝﻤﺒﻜرة ﻝﻠﻤﺴﺘﻨﺴﺦ  ،و ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل
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ﻜﻬوﻝﺘﻪ وﻫو ﻓﻲ ﻋﻤر اﻝﻤﻴﻼد  ،ﻜذﻝك اﺤﺘﻤﺎل ﺤدوث ﺴرطﺎن ﻝﻪ  ،اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎك ﻝﻠﻜراﻤﺔ
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ " )ﻋوض ،2011،ص(165
 ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻔﺘﺢ اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ اﻝﺒﺎب أﻤﺎم اﻝﺠرﻴﻤﺔ و اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ظل وﺠودﺘطﺎﺒق ﺠﻴﻨﻲ وظﺎﻫري  ،أﻴن ﻴطرح ﻤﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﻘﻊ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .
إن اﻝﻜﺎﺌن اﻝﻤﺴﺘﻨﺴﺦ ﻴوﻝد ﺒﻐﻴر أب وﻫﻨﺎ ﻴﺜﺎر ﻤﺸﻜل اﻝﻨﺴب و اﻝﻤﻴراث و اﻝﺤﻘوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﻨظرة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﻤﺴﺘﻨﺴﺦ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒرﻩ ﻤواطن ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ .
 اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﺘﺘﻌرض ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻤراض و اﻝﻀﻌف و اﻝﺘﺸوﻫﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻀﻌفاﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﻨﺎﻋﻲ ،ﻜﻤﺎ أن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺌﻨﺎت ﻤﺴﺘﻨﺴﺨﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﺘﺠرﻴب ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﺠدا ﻤن
اﻝﺒوﻴﻀﺎت ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﺠﻨﺔ ﻓﺎﻝﻨﻌﺠﺔ دوﻝﻠﻲ ﻨﺠﺢ اﺴﺘﻨﺴﺎﺨﻬﺎ ﻤن ﺒﻴن  277ﺠﻨﻴﻨﺎ أي ﺒﻨﺴﺒﺔ  1ﻤن
.277
 2.4اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ اﻝﻌﻼﺠﻲ و ﺘدﻤﻴر اﻷﺠﻨﺔ:
اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ اﻝﺒﺎﺜوﻝوﺠﻲ اﻝذي ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﻌﻼج ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨﻼﻴﺎ اﻝﺠذﻋﻴﺔ ﻫو ﻨوع ﻤن
اﻹﺠرام ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﺘطﻠب ﺘدﻤﻴر اﻝﺠﻨﻴن ﺒﺎﻝﻤﺨﺘﺒر ﻷﺨذ ﺨﻼﻴﺎﻩ اﻝﺠذﻋﻴﺔ ﻝذا ﻓﺎﺴﺘﻨﺴﺎخ أﺠﻨﺔ ﻤن أﺠل اﻨﺘزاع
ﺨﻼﻴﺎﻫﺎ اﻝﺠذﻋﻴﺔ ﻓﻘط ﻴﻌد ﺸﻜﻼ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝوﺤﺸﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ،ﻓﻬذﻩ اﻝﻨﺴﺦ اﻝﺠﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ اﻝﺼﻐر ﺘرﺠﻊ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﺨﻼﻴﺎﻫﺎ اﻝﺠذﻋﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻘدﻴم اﻝﻌﻼج ﻝﻶﺨرﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد و
ﻓﻲ ﻫذا اﻨﺘﻬﺎك ﺴﺎﻓر ﻝﻠﻤﺒدأ اﻝﻜﺎﻨطﻲ اﻝذي ﻴدﻋو إﻝﻰ اﺤﺘرام اﻹﻨﺴﺎن ﻜﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ،ﻓﺎﻝﺠﻨﻴن ﻤﺸروع
إﻨﺴﺎن و ﻝﻴس ﻤﺠرد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﻼﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎﺒل اﻝﻌﻘﺎﻗﻴر اﻝطﺒﻴﺔ ،و ﻗد ظﻬرت ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ و
اﻝﻬﻨد ﺒﻨوك ﻝﻠﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﺒوﻴﻀﺎت و اﻝﺤﻴواﻨﺎت اﻝﻤﻨوﻴﺔ ﻴﺤدد أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﻌرض و اﻝطﻠب ﻜﺄي ﺴﻠﻌﺔ أو
ﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻫذا ﻋن اﻝﺠﻨﻴن ،أﻤﺎ ﻋن اﻝﻤرﻴض اﻝذي ﺘﻨﻘل إﻝﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺨﻼﻴﺎ ﻓﻘد أﻜد ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ وﺠود
ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺨﻼﻴﺎ واﻝﺨﻼﻴﺎ اﻝﺴرطﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴث أﻨﻪ ﺒﻌد ﺴﺘﻴن اﻨﻘﺴﺎﻤﺎ ﺨﻠوﻴﺎ ﻴﺘﺠﻤﻊ ﺒﺎﻝﺨﻼﻴﺎ اﻝﺠذﻋﻴﺔ
طﻔرات ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺨﻼﻴﺎ ﺴرطﺎﻨﻴﺔ أو ﺸﺒﻪ ﺴرطﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻨﻘﺴﺎﻤﺎت ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﺘﺘﻜﺎﺜر
ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﻨﺘظﻤﺔ وﺒﻬذا ﺘﺸﻜل ﺨط ار ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻝﻤرﻴض .
 3.4اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎت ﻴﻀﻌﻬﺎ اﻝﺘﺨﺼﻴب اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ :
ﻗﺒل اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺘﻠﻘﻴﺢ اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﻫذا اﻝﻨوع
ﻤن اﻝﺘﺨﺼﻴب ،أوﻻﻫﺎ أن ﺘؤﺨذ ﻨطﻔﺔ ﻤن اﻝزوج و ﺒوﻴﻀﺔ ﻤن اﻝزوﺠﺔ و ﻴﺘم اﻝﺘﻠﻘﻴﺢ ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﺜم ﺘزرع
اﻝﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓﻲ رﺤم اﻝزوﺠﺔ أو ﺘﻠﻘﻴﺢ ﺒﻴﻀﺔ اﻝزوﺠﺔ و ﻫﻲ داﺨل اﻝرﺤم ﺒﻨطﻔﺔ اﻝزوج ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ دون ﺘدﺨل
طرف ﺜﺎﻝث ﻓﻬذﻩ اﻝطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺤﺔ وﻻﺤرج ﻓﻴﻬﺎ ﺸرﻴطﺔ اﻝﺤﻴطﺔ و اﻝﺤذر ﻤن اﺨﺘﻼط اﻷﻨﺎﺒﻴب أﻤﺎ ﻋن
اﻝطرق ﻏﻴر اﻝﻤﺸروﻋﺔ ﻓﻘد ﺤددﻫﺎ ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ " أن ﻴﺠري ﺘﻠﻘﻴﺢ ﺒﻴن ﻨطﻔﺔ ﻤﺄﺨوذة
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ﻤن زوج و ﺒﻴﻀﺔ ﻤﺄﺨوذة ﻤن اﻤرأة ﻝﻴﺴت زوﺠﺘﻪ ﺜم ﺘزرع اﻝﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓﻲ رﺤم زوﺠﺘﻪ ،أن ﻴﺠري اﻝﺘﻠﻘﻴﺢ ﺒﻴن
ﻨطﻔﺔ رﺠل ﻏﻴر اﻝزوج وﺒﻴﻀﺔ اﻝزوﺠﺔ ﺜم ﺘزرع ﺘﻠك اﻝﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓﻲ رﺤم اﻝزوﺠﺔ ،أن ﻴﺠري ﺘﻠﻘﻴﺢ ﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻴن
ﺒذرﺘﻲ زوﺠﻴن ﺜم ﺘزرع اﻝﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓﻲ رﺤم اﻤرأة ﻤﺘطوﻋﺔ ﺒﺤﻤﻠﻬﺎ ،أن ﻴﺠري ﺘﻠﻘﻴﺢ ﺨﺎرﺠﻲ ﺒﺒذرﺘﻲ رﺠل أﺠﻨﺒﻲ
وﺒﻴﻀﺔ اﻤرأة أﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘزرع اﻝﺒﻴﻀﺔ ﻓﻲ رﺤم اﻝزوﺠﺔ ،أن ﻴﺠري ﺘﻠﻘﻴﺢ ﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻴن ﺒذرﺘﻲ زوﺠﻴن ﺜم ﺘزرع
اﻝﻠﻘﻴﺤﺔ ﻓﻲ رﺤم زوﺠﺔ أﺨرى")اﻝﻤﺤﻤدي ،1995،ص(589
إن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺤرﻤﻬﺎ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﺴﺒب ﺘدﺨل طرف ﺜﺎﻝث ﻤﺘﺒرع ﺒﺎﻝﻤﻨﻲ أو اﻝرﺤم أو
اﻝﺒﻴﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﻴطرح ﻤﺸﻜل اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻨد اﻝطﻔل وﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ واﻝدﻴﻪ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﻴن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺒﻨوك
اﻝﻤﻨﻲ وﻤﺎ ﺘطرﺤﻪ ﻤن ﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻝﺠﺴم ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻤﺎ ﻋرف ﺒﺒﻨوك ﻤﻨﻲ اﻝﻌﺒﺎﻗرة
 ،أو اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﺒﻴﻀﺎت أو اﻝﻤﻨﻲ اﻝﻔﺎﺌض ﺒل ﺤﺘﻰ اﻷﺠﻨﺔ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔٕ ،واﻨﺘﺎج أﺠﻨﺔ ﺒﺸرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻜﺎﺌن اﻝﺒﺸري ﺤﻴوان ﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺘﺒر وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ وﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن،
وﺘﺠدر ﺒﻨﺎ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول ﻤﺜل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻝﻬﻨد واﻝﺼﻴن ﺘﻠﺠﺄ
إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت.
 4.4ﻜراء اﻷرﺤﺎم و ﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن:
ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن ﻜراء اﻷرﺤﺎم اﻝذي ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎطﻔﺔ اﻷﻤوﻤﺔ واﺴﺘﻐﻼل اﻷرﺤﺎم ﻓﻲ أﻏراض
ﺘﺠﺎرﻴﺔ ،وﻫو ﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻷﻋﻀﺎء وﻫﻨﺎ ﺘطرح ﻋدة اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎت ﻋن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲ
ﻝﻠطﻔل ﺒﻌد اﻨﻔﺼﺎﻝﻪ ﻋن اﻷم اﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ،وﻤدى ﺘﻘﺒل اﻷم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝطﻔل وﻗدرة اﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨﻴن ﺒﻌد اﻝوﻀﻊ ،واﻹﺠﻬﺎد اﻝﺠﺴدي واﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﺤﺎﻀﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤﻤل ﺒﺄﻜﺜر ﻤن ﺠﻨﻴن
)ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ زرع أﻜﺜر ﻤن ﺒﻴﻀﺔ ﻤﻠﻘﺤﺔ( وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺸﻴﺊ اﻝﻤرأة اﻝﺤﺎﻀﻨﺔ ٕواﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺒﺘزازﻫﺎ اﻝﻤﺎدي ﻝﻠزوﺠﻴن
ﻗﺒل أو ﺒﻌد اﻝوﻀﻊ أو اﺒﺘزاز اﻝﻤﺘطوع ﺒﺎﻝﻤﻨﻲ أو اﻝﺒﻴﻀﺔ،و ﻫﻨﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻜراء اﻷرﺤﺎم ﺘﺠﺎرة ﻤرﺒﺤﺔ ﻓﻘد
أﻜدت وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم وﺠود اﻝﻤﺌﺎت ﻤن اﻝﻌﻴﺎدات اﻝطﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺒﻴﻊ اﻝﺒوﻴﻀﺎت واﻝﺤﻴواﻨﺎت اﻝﻤﻨوﻴﺔ و
اﺴﺘﺌﺠﺎر اﻷرﺤﺎم ﻓﻲ اﻝﻬﻨد ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘدﻫور اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﻲ واﺴﺘﻐﻼل اﻝﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺠﺎب ﻤﻘﺎﺒل
ﺜﻤن ﻴﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻌﻴﺎدة واﻝﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘﺤﻘق أرﺒﺎﺤﺎ ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺎل ﻤﻨﻬﺎ اﻷﻤﻬﺎت اﻝﺒدﻴﻼت إﻻ
اﻝﻘﻠﻴل ﻓﻲ ظل ﺴﻜوت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺘﻤﻜن ﻤن وﻀﻊ ﺤد ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻼأﺨﻼﻗﻴﺔ ،ﻓﺎﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻜراء
اﻷرﺤﺎم ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﺎﻷﻤراض و اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﻠزوﺠﻴن ﻝذﻝك ﻴﻀطرون إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ،أو ﺸراء
ﺤﻴواﻨﺎت ﻤﻨوﻴﺔ أو ﺒوﻴﻀﺎت ﻤن ﺒﻨوك ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨﻴن ،إﻻ أن ﺒﻌض اﻝﻨﺴﺎء ﻴﻠﺠﺄن
ﻻﺴﺘﺌﺠﺎر اﻷرﺤﺎم ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﻤﺸﻘﺔ اﻝﺤﻤل واﻝوﻻدة واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﺎﻗﺘﻬن وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺘل ﻋواطف اﻷﻤوﻤﺔ
واﻷﺒوة واﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﺸرﺨﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻤو اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠطﻔل اﻝذي ارﺘﺒط ﻋﺎطﻔﻴﺎ ﺒﺎﻷم اﻝﺒدﻴﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺼدﻤﺔ
اﻝﻤﻴﻼد  ،ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺜﻠﻴﻴن إﻝﻰ ﻜراء اﻝرﺤم ﻝذات اﻝﻐرض ٕواﺸﺒﺎع ﻏراﺌز اﻷﻤوﻤﺔ أو اﻷﺒوة اﻝﺘﻲ
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ﺤرﻤوا أﻨﻔﺴﻬم ﻤﻨﻬﺎ " ﻤﺸﺎﻫﻴر ﻝﺠﺄوا ﻝﺘﺄﺠﻴر اﻷرﺤﺎم …ﻤﻨﻬم "ﻨﻴﻜول ﻜﻴدﻤﺎن" و"ﻜرﺴﺘﻴﺎﻨو روﻨﺎﻝدو" ...رﻏم
اﻝﺠدل اﻝﻤﺜﺎر ﺤول ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺄﺠﻴر اﻷرﺤﺎم وﺘﻀﺎرب اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻹﺠراﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ  ،إﻻ أن
اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻫﻴر ﻝﺠﺄوا إﻝﻴﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أطﻔﺎل  ،ﺒﻌﻀﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻜﺎن ﻝدﻴﻪ أطﻔﺎل
ﺒﺎﻝﻔﻌل ،واﻝﺒﻌض اﻵﺨر وﺠدﻫﺎ ﺤﻼ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أطﻔﺎل رﻏم أﻨﻬم زوج ﻤن اﻝﻤﺜﻠﻴﻴن ﺠﻨﺴﻴﺎ "...
)دروﻴش(2015 ،
ﻜﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴ ار ﻤﺎ ﺘؤدي إﻝﻰ ﻨﻔﺎذ ﻤﺨزون اﻝﺒوﻴﻀﺎت ﻋﻨد اﻷم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻔﺠﻴر
اﻝﺒوﻴﻀﺎت اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ دﺨول اﻝزوﺠﺔ ﺴن اﻝﻴﺄس ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻜرة أو اﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴرطﺎن اﻝﻤﺒﻴض
واﻝﺴﻜﺘﺔ اﻝﻘﻠﺒﻴﺔ ،وﻫﻨﺎ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤرأة ﻤﺼﻨﻌﺎ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﺒوﻴﻀﺎت،أﻴن ﻴﺘﺤول اﻹﻨﺠﺎب إﻝﻰ ﺸﻜل ﻤن
أﺸﻜﺎل اﻝﻌﺒﺜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻀواﺒط وﻻ ﺘﺤدﻫﺎ ﺤدود ،ﻫذﻩ اﻝطرق اﻝﻼأﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝطﺒﻴﺔ
ﻗوﺒﻠت ﺒﺎﻝرﻓض ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ و اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻨظ ار ﻝذﻝك " ﺘم طرد ﻋﻠﻤﺎء ﺒﺎرزﻴن
ﻤن ﺒﻼدﻫم ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﺠﺎرب ﻻ أﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﺎك ﻜوﻫﻠﻴن اﻝذي طردﺘﻪ أﻤرﻴﻜﺎ ﺒﻌد أن ﺜﺒت ﺘﻼﻋﺒﻪ ﺒﺈﻋطﺎء
أﺠﻨﺔ ﻝﺴﻴدات ﻤن ﺴﻴدات أﺨرﻴﺎت دون ﻋﻠﻤﻬن ) "...اﻝدﻤرداش ،2001،ص (74
 5.4اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝوراﺜﻴﺔ و ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻴﺸﻜل اﻝﺠﻴﻨوم اﻝﺒﺸري اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝوراﺜﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن و ﻝﻜل ﻜﺎﺌن ﺤﻲ  ،ﻓﻬﻲ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻘراءة
ﻗراﺒﺔ اﻝﻤﺎﺌﺔ أﻝف ﻤورث اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم ﺜﻼﺜﺔ وﻋﺸرون زوﺠﺎ ﻤن اﻝﻜروﻤوزوﻤﺎت اﻝو ارﺜﻴﺔ وﻴرﺘﺒط ﻜل ﻤﺴﺘوى
ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤرﻜز ﻓﻲ ﻨواة اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻜﺎﺌن اﻝﺒﺸري ،وﻜل اﻀطراب ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻝﺠﻴﻨﺎت و اﻝﻜروﻤوزوﻤﺎت ﻴؤدي اﻝﻰ ﺤدوث أﻤراض أو اﻀطراﺒﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋرض داون اﻝذي ﻴرﺘﺒط
ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝواﺤد واﻝﻌﺸرون  .وﻝﻬذا اﻝﺠﻴﻨوم دور ﻤﺤوري ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝطﺒﻲ اﻝﻌﻼﺠﻲ واﻝوﻗﺎﺌﻲ وﻓﻲ اﻝطب
اﻝﺸرﻋﻲ و ﻓﻲ إﺜﺒﺎت اﻝﻨﺴب ،ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﻐذاء اﻝﻤﺤور ﺠﻴﻨﻴﺎ ،وﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴطرح اﻝﻜﺜﻴر ﻤن
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎت ،ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴ ار ﻤﺎ ﺘؤدي اﻝﻰ ﺘﺸوﻫﺎت ﻝﻸﺠﻨﺔ و اﻝﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻹﺠﻬﺎض وظﻬور ﺒﻌض
اﻝﺴرطﺎﻨﺎت ﻤﺜل اﻝﻤﻌدة واﻝﻘوﻝون وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻝﺨﺼوﺒﺔ ﻝدى اﻻﻨﺴﺎن وﻤن اﻷﻏذﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌت
ﻝﻠﺘﻌدﻴل اﻝﺠﻴﻨﻲ اﻻراﻨب واﻷﺴﻤﺎك واﻷﺒﻘﺎر وﻤن اﻝﻨﺒﺎﺘﺎت اﻷرز واﻝذرة وأﺸﺠﺎر اﻝﺘﻔﺎح  ...واﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ
طﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺴﻤوم ،وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري .
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝوراﺜﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﻓﻘد أدت اﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﺨﻠق اﷲ ﻤن
ﺨﻼل اﻝﺘﻼﻋب ﺒﺎﻝﺠﻴﻨﺎت اﻝوراﺜﻴﺔ ﻤﺜل ﻝون اﻝﻌﻴﻨﻴن واﻝﺸﻌر واﺨﺘﻴﺎر ﺠﻨس اﻝﻤوﻝود و...ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒب ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر
ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺼﺤﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻐﻠت ﻋﻨد اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻔﺎﺴدﻴن ﻓﻲ اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝوراﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴﺞ
اﻝﺼراﻋﺎت اﻝﻌرﻗﻴﺔ ﺒدﻋوى أن ﺠﻴﻨﺎت أﻤم أﻓﻀل ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﺤﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎدة
واﻝﺴﻴطرة  ،أو اﻝﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ اﻷﻋراق واﻷﻨﺴﺎب ﻤن اﻻﺨﺘﻼط .
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ﻫذا ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺠﻴﻨﺎت ﻋﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝﺨﻠود ﻝﻼﻨﺴﺎن وﻴزﻴد ﻤن ﻤﺘوﺴط ﻋﻤرﻩ و اﻝﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻴﺨوﺨﺔ ،ﺒل أﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﺒروز اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻴوﺠﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو اﻝﻰ ﻋدم اﻻﻨﺠﺎب ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم
اﻝﺘﺄﻜد ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻤن ﺴﻼﻤﺔ اﻝﺠﻨﻴن ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﺒﺎﻨﺠﺎب اﻝذوي اﻝﺼﺤﺔ اﻝﺠﻴدة و اﻝذﻜﺎء اﻝﺤﺎد
واﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻤرﻀﻰ وﻀﻌﺎف اﻝﻜﻔﺎءة .وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﻔﻬوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.
 6.4ﺴؤال ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة أﻤﺎم اﻝﻤوت اﻝرﺤﻴم:
ﻜﺜﻴ ار ﻤﺎ ﻴطرح ﻋﻨﺼر اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺸﻜﻼت طﺒﻴﺔ ﻴﻘف اﻝﻌﻠم ﻋﺎﺠ از أﻤﺎﻤﻪ ﻓﻐﺎﻴﺔ اﻝطب
ﻫﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة ،ﻝﻜن ﻤﺎذا ﻝو ﻤﺎت اﻝدﻤﺎغ و ﺒﻘﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل رﺒطﻪ ﺒﺠﻬﺎز اﻝﺘﻨﻔس
اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ﻓﻬل ﻤوت اﻝدﻤﺎغ ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝذي ﺒﻪ ﻴﺘم ﺘﻘرﻴر وﻓﺎة اﻝﺸﺨص وأي ﺠزء ﻤن
اﻝدﻤﺎغ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘوﻗف ﻝﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ ذﻝك ؟ وﻤﺎذا ﻋن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻐﻴﺒوﺒﺔ طوﻴﻠﺔ اﻷﻤد اﻝﺘﻲ وﺼﻠت إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ
اﻝﻼرﺠوع ؟ وﻤﺎ ﻤدى ﻗﻴﻤﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝداﻋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت؟ وﻫل اﻝرﺤﻤﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻝوظﺎﺌف اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻠﺠﺴد ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝوﻋﻲ واﻹﺤﺴﺎس واﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم ؟ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
ﺸﻜﻠت ﻤﺒر ار و ذرﻴﻌﺔ ﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤوت اﻝرﺤﻴم ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن دول اﻝﻌﺎﻝم ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘوﻗف ﻋﻨد ﻫذا
اﻝﺤد ﺒل اﻨطوت ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻت أﺨرى ﻤﺜل ﻤرض اﻝﺴﻴدا واﻝﺴرطﺎن أو ﻨظ ار ﻝﻠﺸﻴﺨوﺨﺔ واﻷﻤراض اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ
ﻝﻬﺎ أو اﻷﻤراض اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﻠﺤق ﻋﻨﻬﺎ ﻤن وﺴﺎوس ﻗﻬرﻴﺔ واﻜﺘﺌﺎب ﺤﺎد،و اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺴﺘﻘرة ﻓﻲ
اﻝوﺴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺤﺘﻰ اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻴﺒدو ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ ،ﺠﻌﻠت ﻤن ﻓﻜرة اﻝﻤوت اﻝرﺤﻴم ﻜﺒدﻴل ﻋن ﻓﻜرة اﻷﻝم
أو اﻻﻨﺘﺤﺎر اﻝذي ﻗد ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺎت ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻔﺎﻗم اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﺤﻴث أن ﻫذﻩ اﻝﺸراﺌﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻠﺢ
ﻋﻠﻰ وﻀﻊ ﺤد ﻝﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﻀﻤن اﻝﻤوت اﻝرﺤﻴم أو ﻓﻴﻤﺎ أﺼﺒﺢ ﻴﻌرف " ﺒﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻤوت
ﺒﻜراﻤﺔ "وﻫﻨﺎ ﻴطرح ﻤﺸﻜل ﺤق اﻝﻔرد ﻓﻲ وﻀﻊ ﺤد ﻝﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤوت أﺴﻬل
طرﻴق ﻝﻠﻬروب ﻤن اﻝواﻗﻊ ﻓﺒدﻻ ﻤن اﻝﺒﺤث ﻋن ﺤﻠول ﻨﻠﺠﺄ إﻝﻰ اﻝطرﻴق اﻝﻤﺨﺘﺼر واﻝذي ﻴﻌﻨﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ
اﻝﺒﺸرﻴﺔ ،ﻓﻐرض اﻝطب ﻫو اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻴﺎة أﻓﻀل ٕواﻋطﺎء اﻷﻤل ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة و ﻝﻴس وﻀﻊ ﺤد
ﻝﻠﺤﻴﺎة ﺒﺤﺠﺔ اﻷﻝم  ،ﻓﺎﻝﻤوت اﻝرﺤﻴم ﻴﻌﻨﻲ ﺤرﻤﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷﻝم واﻝﺸﻔﺎء وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ
اﻝﺘﻤﻠص ﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤرﻴض ،ﻓﺒدﻻ ﻤن ﻗﺘل اﻷﻝم ﺒﺎﻷدوﻴﺔ واﻝﻌﻘﺎﻗﻴر اﻝطﺒﻴﺔ ﻴﺘم ﻗﺘل اﻝﻤرﻴض،
واﻝﺘﺴﺎﻫل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ وﺠود ﻓﺎﺼل ﺒﻴن اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت ﻋﻨد ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻨﺎس ﺤﻴث ﻴﻜون
اﻝﻤﻼذ اﻷول اﻝذي ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻹﺤﺒﺎط أو اﻝﻔﺸل أو اﻝﻤﺸﺎﻜل وﻫذا ﻴﺨﺎﻝف اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ
وﺠد ﻤن أﺠﻠﻬﺎ اﻝطب .
 .5ﺨﺎﺘﻤﺔ:
إن اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﺒﻴوﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻴﻀﻌﻨﺎ وﺠﻬﺎ ﻝوﺠﻪ ﻓﻲ ﺼراع ﻤﻊ أزﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝذي
ﻴﺴﺘوﺠب ﺘدﺨﻼت ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘوﺠب وﻀﻊ ﺤﻠوﻻ رادﻴﻜﺎﻝﻴﺔ ﻝﻜل اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻤورﺴت أو ﺘﻤﺎرس
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أو ﻴﺨطط ﻝﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻴوﺘﻴﻘﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ اﻹﻨﺴﺎن أﻤﺎم ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻨﺼل
ﻤﻨﻬﺎ  ،ﻓﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺒﻤﻌﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻝدﻴن ﺴﻌت إﻝﻰ ﻜﺸف اﻝﺴﺘﺎر ﻋن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝطﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘرق
ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻔرد و ﺘﻨﺘﻬك ﺤﻘوﻗﻪ ﺒﺎﺴم اﻝﺘطﺒﻴب وﺘﺤﺴﻴن اﻝﺴﻼﻻت واﻷﺠﻨﺎس اﻝﺒﺸرﻴﺔ و اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻝﻌﻘم و اﻝﻤوت اﻝرﺤﻴم واﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ واﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ اﻝﺒﺎﺜوﻝوﺠﻲ ،إﻻ أن اﻹرﻫﺎب اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ اﻝذي ﻴﻬدد ﻜﻴﺎن
اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﻻ ﻴزال ﻤﺘواﺼﻼ ﻨظ ار ﻝﺴرﻋﺘﻪ اﻝﺘﺨرﻴﺒﻴﺔ وﻗﻠﺔ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ و ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻴروس اﻝﻜوروﻨﺎ
) (Covid19أﺤﺴن دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺼف ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝﻴوم وﻤﺎ اﻨطوى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن
وﻓﻴﺎت ٕواﺼﺎﺒﺎت واﻨﻬﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول ،واﻏﻼﻤر ﻴﻨذر ﺒﺎﻝﺨطر ﺨﺎﺼﺔ أن اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝوراﺜﻴﺔ
ﺘﻀﻊ أﻤﺎم اﻝﻤﺠرﻤﻴن آﻝﻴﺎت ﺘدﻤﻴرﻴﺔ رﻫﻴﺒﺔ ﻝﻠﺠﻨس اﻝﺒﺸري وﻻ ﺘزال اﻝﻘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺘﺤﺘﻔظ
ﺒﻤﺨزوﻨﺎت ﻤﺘﺠﻤدة ﻤن ﻓﻴروس اﻝﺠذري وﻫﻲ روﺴﻴﺎ واﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ رﻏم أﻨﻪ ﻤرض ﻤﻌدي
وﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻌﻼج وﻫذا ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻝﻠﻤواﺠﻬﺎت اﻝﺒﻴوﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ،ﻓﺘدﺨل اﻝﺒﻴوﺘﻴﻘﺎ ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻜون دو ار
أﺨﻼﻗﻴﺎ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺎ أﻤﺎم ﺴﻠطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻝذا ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﺄﻤل اﻝﺠدي ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤق اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت
ﺠرﻤﻬﺎ وﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﺒﺸدة ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن .ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﺘﻀﺢ
اﻝﺒﻴوطﺒﻴﺔ ووﻀﻊ ﻗواﻨﻴن دوﻝﻴﺔ ﺼﺎرﻤﺔ ﺘُ ّ
أﻫﻤﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝذي ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺠرﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬدد ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
ٕواﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎﺤر ،ﻓﺎﻝﻌﻠم ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻠﺠم ﺒﻠﺠﺎم اﻝوﻋﻲ
واﻷﺨﻼق واﻝﺘﻌﺎون وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺎدى ﺒﻪ ﺒرﺘراﻨد رﺴل ﻤﻨذ اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة واﻝﺴﺒﺎق ﻨﺤو اﻝﺘﺴﻠﺢ .
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