التقني للمقدس
االنتهاك
ّ

وهم الفردوس األريض وتشيؤ اإلنسان
[*]

غيضان السيد عيل

[[[

ٍ
مجاالت مختلف ٍة منها:
يهتم هذا البحث بنقد النتائج املرتتبة عىل تطبيقات التقنية يف
اإلخصاب الصناعي ،أطفال األنابيب ،تأجري األرحام ،اإلجهاض ،زرع األعضاء ،واالستنساخ.
ٍ
إجراءات تحليل ّي ٍة نقديّ ٍة لهذه التقنيات والنتائج التي ظهرت بسببها عىل البناء
يسعى الباحث إىل
خص بها الله تعإلىاإلنسانَ
القيمي للعامل الحديث .وقد انطلق الباحث من املنزلة الرفيعة التي ّ
مظهراً بذلك االنتهاك الفظيع الذي تتعرض له البرش ّية نتيجة االجتياح التقني لعاملها حارضاً
ومستقبالً.

المحرر

رفع التقدم التقني شعار تحقيق رفاه ّية الحياة ورفع الكدح واملعاناة عن كاهل البرشية ،مغريًا
اإلنسان ٍ
بغد أفضل ،ومبستقبلٍ أكرث إرشاقًا تتحقق فيه األمنيات التي باتت باألمس مستحيلة ،وهو ما
ميكننا أن نطلق عليه اإلغراء بوهم الفردوس األريض .وكان هذا هو القناع املبهر الذي ق َّدم التقدم
التقني نفسه من خالله ،لكنه أخفى تحت هذا القناع وجهه القميء املتمثل يف انتهاك قدس ّية الحياة
البرشية ،وتحويل اإلنسان ّية -بتعبريٍ
كانطي -من الكرامة إىل التش ّيؤ .ولذلك يجب أالّ تخدعنا النتائج
ٍّ
اإليجابية الفورية للتقنية يف خطوتها األوىل ،حيث تحمل خطواتها التالية -التي يفقد اإلنسان
ٍ
ويالت ال ِقبل له بها.
السيطرة عليها متا ًما-
فقد بات التقدم التقني املزعوم يهدد إنسانيّة اإلنسان وقدسيّة الحياة بشكلٍ غري مسبوقٍ وبصو ٍر
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تسابق
لعل أشهرها يف مجال البيولوجيا محاوالت اإلنتاج الصناعي للحياة؛ إذ أصبح هناك
شتّى ّ
ٌ
بني الرشكات التجارية إىل تَ لُّك تكنولوجيا اإلنسان امل ُعدل أو امل ُقوى أو امل ُستزاد إ ّما بالتحسني
أو التهجني .كام أصبح من ضمن أهداف هذا التدخل التقني استنساخ اإلنسان ،ووالدة أطفا ٍل
ٍ
ٍ
ٍ
كأدوات ووسائل
كائنات برشيّ ٍة يف مختربات البحث واستعاملها
مبواصفات معين ٍة ،أو إنشاء
ٍ
أهداف غري مرشوع ٍة ،وهذا من شأنه أن يجعل الكائن البرشي عرض ًة للتجريب أو جعله
لتحقيق
مجرد ع ّين ٍة يف املختربات البحثية كأن يقوم علامء الهندسة الوراثية بتخليق أجنة ويجربونها يف
فضل عن أن منو مثل هذه األجنة املعدلة وراثيًا وجينيًا ميكن استغاللها يف
ً
دراساتهم ثم يقتلونها،
ٍ
فضل عن املشاكل األخرى التي تنتج
ً
أغراض تجاري ٍة ال تأبه بقدسية الحياة البرشية .هذا
تحقيق
عن استخدام األشكال املختلفة للتقنية يف الطبيعة ،واملجتمع ،واإلنسان ،فتهدد حياة األجيال
القادمة التي يربز حقهم األخالقي يف أال نُو ّرثهم أرضاً خراباً ،أو تلك املخاطر التي تهدد الحياة
عىل كوكب األرض نفسه .فهل صنع اإلنسان فناءه بيده؟ وهل التقنية –بتعبري ماركيوز -عقالنيّ ٌة
مغلوطةٌ؟
قدس ّية احلياة يف ّ
ظل البيولوجيا املعارصة
أمام هذا التحول الراديكايل النوعي املتمثل يف االنتقال من صناعة األشياء إىل صناعة الكائن
الحي يف إطار البيولوجيا املعارصة ،باتت قدس ّية الحياة البرشية مهدد ًة بطريق ٍة غري مسبوق ٍة أمام
العديد من التدخالت التقنية يف عامل اإلنسان منذ ظهور البوادر األوىل ملحاولة اإلنتاج الصناعي
للحياة أو قبلها يف تجارب االستنساخ ،أو بنوك املني ،أو تطوير آليات تحسني النسل أو حمل
األجنة يف قوارير زجاج ّي ٍة ،أو مع اكتشاف الخرائط الجين ّية للكائنات الحية وضمنها اإلنسان،
وتقطيع الجينوم ،وغري ذلك من االخرتاقات والعبث التكنولوجي بقدس ّية الحياة البرشية .فام هو
أول  -بقدسية الحياة البرشية؟
املقصود ً -
يعود مصطلح «قدس ّية الحياة» يف املقام األول إىل جذو ٍر دين ّي ٍة ،إذ إنّه قد ا ُستخدم للتعبري عن
«حرمة اإلنسان» ( )Inviolabilityوحقه يف الحياة ويف االستمتاع بها .فالحياة نفخ ٌة من روح الله،
وقبس من األلوهيّة ،والروح اإلنساين جز ٌء من الروح اإللهي ،وهي من أمر الله .ومن ثم استمدت
ٌ
قدسيتها ،وألزمت اإلنسان باملحافظة عليها سوا ًء أكانت حياته الخاصة أم حياة اآلخرين .فــ«ال
تقتل» كانت الوصية السادسة من الوصايا العرش أرفع اآلثار املوسوية وأبرزها يف الرتاث اليهودي
املسيحي ،والتي تلقفها موىس منقوش ًة عىل لوحي الرشيعة يف جبل حوريب .وقد دعا الدين
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اإلسالمي يف كثريٍ من اآليات واألحاديث النبويّة الصحيحة إىل حفظ النفس والتشديد عىل حاميتها
رشعي بأشد العقوبات يف الدنيا
حق
نفسا بغري ٍّ
وعدم قتلها .بل توعدت اآليات من يقتل عم ًدا ً
ٍّ
صاكُم ِب ِه لَ َعلَّ ُك ْم
ح ِّقَٰ .ذلِ ُك ْم َو َّ
ح َّر َم اللَّ ُه إِ َّل بِالْ َ
ْس الَّ ِتي َ
واآلخرة ،ومن ذلك قوله تعاىلَ [ :ولَ ت َ ْقتُلُوا ال َّنف َ
ج َزاؤُهُ َج َه َّن ُم خَالِ ًدا ِفي َها َوغ ِ
ب
ت َ ْع ِقلُونَ] (األنعام .)151 :وقوله تعاىلَ [ :و َمن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤ ِم ًنا ُّمتَ َع ِّم ًدا فَ َ
َض َ
يم] (النساء .)93 :كام نهى اإلسالم عن إزهاق الروح أو االنتحار
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َعذَابًا َع ِظ ً
يم] (النساء .)29 :فكان النهي عن قتل النفس
بقوله تعاىلَ [:ولَ ت َ ْقتُلُوا أَنف َُس ُك ْم .إِ َّن اللَّ َه كَا َن ِب ُك ْم َر ِح ً
يشمل قتل اإلنسان نفسه .ومن ثم كانت املحافظة عىل استمرار الحياة البرشية إىل ما شاء الله
واجباً مقدساً ،فال يجوز اإلجهاض دون رضور ٍة رشعي ٍة ،وال الحيلولة دون الزواج أو اإلنجاب إال
يف وجود رضور ٍة متنع ذلك.

وقد تعددت اآلراء حول املقصود مبفهوم «قدسيّة الحياة البرشية» ،فمن الباحثني من رأى
أ َّن املقصود بقدس ّية الحياة هو تقديرنا واحرتامنا لها ألنها أمثن من أن تُهدر .أي إنَّه أينام وجدت
الحياة البرشيّة ال يوجد أي يش ٍء ميكن أن يقلل من قيمتها ،وال ميكن القضاء عليها بأي شكلٍ من
األشكال .ومنهم من رأى أن قدسيّة الحياة تتوقف عىل نوعيّة الحياة التي يعيشها أصحابها ،فحياة
اإلنسان تكون مقدس ًة إذا كانت تستحق أن تعاش .ومنهم من رأى أن قدسيَّة الحياة هي خاصيّ ٌة
متيز الحياة فطاملا وجدت الحياة فال ميكن التخلص منها ،فالحياة أقدس من أن نتخلص منها،
ٍ
تعهد نفرضه عىل أنفسنا بااللتزام بحياة اآلخرين
ج ٌه عام للحياة ،إذ هي أقرب إىل
وأ َّن القدس ّية ت َو ُّ
وحياتنا[[[ .وأرى أن قدسيّة الحياة البرشيّة تعني صونها من كل ٍ
ين ،فكل يش ٍء يخرج من
عبث إنسا ٍّ
يد الله طيبًا وجميال ،وت َ َدخُّل اإلنسان هو الذي يفسده .والحياة البرشية هي أغىل وأمثن ما ميتلكه
اإلنسان؛ إذ إنَّها تفقد قداستها ،وينكشف سرتها عندما توضع تحت مجهر العلم ومبضع الترشيح
من أجل الرتبح املايل من خالل االتجار بأعضائها أو ما بات يُعرف بـ « تسليع اإلنسان».

فال يجوز بحا ٍل من األحوال أن يتساوى اإلنسان مع األشياء التي خلقها الله وسخرها لخدمته،
فال ميكن أن يتساوى الخادم باملخدوم ،األدىن باألعىل ،التابع باملتبوع ،الوسيلة بالغاية .فاإلنسان
هو الغاية األخرية للخليقة ،وال يصح أن يكون وسيل ًة لغاي ٍة أخرى ،كام ال يصح أن نسأل عن الغاية
رئيسا
التي يحيا من أجلها اإلنسان .ومن ثم يضعه الفيلسوف األملاين إميانويل كانط (ً )1804-1724
يف مملكة الغايات ،وجعل لكل موجو ٍد يف هذه اململكة مثناً أو كرامة :فام له مث ٌن فمن املمكن أن
[[[ -ناهدة البقصمي ،الهندسة الوراثية واألخالق ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة والعلوم واآلداب ،يونيو /حزيران
 ،1993ص .116-111
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كل مثن ،وما ال يسمح – تب ًعا لذلك -بأن يكافئه يش ٌء،
يُبدل بيش ٍء آخ َر مكافئٍ له ،أما ما يعلو عىل ّ
فإن له كرام ًة[[[ .ويضع كانط هنا ميزانًا أخالق ًيا لتمييز اإلنسان عن غريه ،فاإلنسان ال مثن له وال يُق ّدر
بثمنٍ  ،وإمنا له كرامة .ولذلك كان اإلنسان عند كانط غاي ًة يف ذاته بغض النظر عن جنسه أو دينه أو
مركزه االجتامعي .ولذلك وضع أهم قاعد ٍة أخالق ّي ٍة عرفتها البرشية منذ ظهور األخالقيات ،وهي
كل إنسانٍ سواك بوصفها دامئًا ويف الوقت
«افعل بحيث تعامل اإلنسانية يف شخصك ويف شخص ّ
نفسه غاي ًة يف ذاتها ،وال تعاملها أب ًدا كام لو كانت مجر َد وسيل ٍة»[[[ .وقد سار هيغل عىل هدي كانط
يف إرساء مبادئ الكرامة اإلنسانية وقدسيّة الحياة البرشيّة فذهب إىل القول بأن األمر املطلق للحق
أشخاصا»[[[ .وحاول نيتشه أن يرتقي باإلنسان إىل أرقى
شخصا ،واحرتم اآلخرين بوصفهم
هو «كن
ً
ً
مكان ٍة ،فأوىص بأن يتخلص هو يف ذاته من كافة ما يتعلق بأخالق العبيد ،ويتخلق بأخالق السادة،
ليحافظ بذلك عىل قداسة وجوده بعي ًدا عن كل ما يدنس البرشية .وانشغلت الفلسفات القدمية
والحديثة يف الرشق والغرب عىل طول الفكر الفلسفي بفكرة اإلنسان الكامل ،وصنفت فيه مؤلفات
عديدة ،رأت أ َّن اإلنسان األول يؤدي دو ًرا كون ًيا ،ومن ثم يتم تفسري العامل عىل أساس التناظر بني
ري.
ري ،وأن اإلنسا َن عاملٌ صغ ٌ
العامل الصغري والعامل األكرب ،أي املبدأ القائل بأن العاملَ إنسا ٌن كب ٌ

ويف العرص الراهن دافع الكثري من الفالسفة ورجال الدين عن «قدسيّة الحياة» وعن «النوع
اإلنساين» و«لكرامة اإلنسانية» فرأى فوكوياما أ َّن الله قد ك ّرم اإلنسان وخلقه يف أحسن صورة ما
يجعل جميع البرش مخ َّولني مبست ًوى من االحرتام أعىل من بقية املخلوقات الطبيعية اآلخرى .كام
يستشهد «فوكوياما» بقول البابا يوحنا بولس الثاين بأ َّن «الفرد البرشي ال ميكن إخضاعه ليصبح
وسيل ًة مجرد ًة أو آل ًة مجردةً ،سوا ًء للنوع أو للمجتمع .إ َّن له قيم ًة بذاته يستطيع بذكائه وبفرادته أن
يشكل عالقة مشارك ٍة وتضامنٍ وبذ ٍل للنفس مع أنداده ...ومبقتىض روحه الدين ّية ميتلك الشخص
الكامل مثل هذه الكرامة حتى يف جسده»[[[ .كام ندد «فوكوياما» مبا أسامه «فكرة مجاوزة اإلنسانية»
أسايس
وع َّدها الفكرة األخطر يف العامل؛ ألنَّها فكر ٌة تتهدد مفهوم الطبيعة اإلنسانيّة الذي هو أم ٌر
ٌّ
أساسا مفهوميًّا أو تصوريًّا صلبًا لتجربتنا من حيث إننا نوعٌ .وهذه الطبيعة هي
من حيث إنّه يقدم
ً
بجانب الدين ما يحدد قيمتنا األكرث أساسية .فتعديل املعطيات البيولوجية األساسية ألفراد النوع
[[[ -إميانويل كانط ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،ترجمة عبدالغفار مكاوي ،مراجعة عبد الرحمن بدوي ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة
والنرش ،1965 ،ص.81
[[[ -املرجع السابق ،ص .73
[[[ -هيغل ،أصول فلسفة الحق ،املجلد األول ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،بريوت ،دار التنوير ،الطبعة الثانية ،1983 ،ص.146
[[[ -فرانسيس فوكوياما ،مستقبلنا بعد البرشي -عواقب ثورة التقنية الحيوية ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،الطبعة
األوىل ،2006 ،ص .190

االستغراب 15

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

 208حلقات الجدلاالستغراب

معناه «نهاية اإلنسان» .ومن هذا املنطلق ذاته ينطلق هابرماس إىل التأكيد عىل فكرة قدسية الحياة
البرشية والتي تعني :عدم قابلية الطبيعة اإلنسانية للمساس ،وهو املعنى امللموس لقدسيتها.
أي
وبنا ًء عليه تكون الحياة البرشيّة حيا ًة مقدس ًة ال ينبغي املساس بها ،أو العبث بها تحت ّ
ج علم ّي ٍة أو نفعي ٍة ،حيث قد بات بإمكان العلامء التدخل يف تركيب اإلنسان الورايث ،وهم
حج ٍ
ٍ
خ عديد ٍة من إنسانٍ
واحد .ومن ثم
يحلمون بأن يتحكموا بهذا الرتكيب ويتالعبوا به إىل حد إنتاج نس ٍ
ال يكون انتهاك قدسيّة الحياة البرشية مرهونًا بالقتل أو التعذيب ولكن مبعنى مختلف متا ًما؛ فعلامء
ٍ
صفات
الهندسة الوراثية ال يقتلون ،بل بالعكس ،قد يساعدون عىل إمناء اإلنسان وتطويره وإعطائه
وراثي ًة تزيد من قدراته ،ومع ذلك فهم ينتهكون حرمته وقدسيته .ومن ثم ترى ناهدة البقصمي
قوي» إىل معنى أوسع فحواه «ال
رضورة تحويل املقصود بقدسية الحياة من «ال تقتل بدون مرب ٍر ٍّ
تقتل وال تتالعب بالحياة بدون مربر قوي»[[[.

ولذلك فالتدخل التقني يف التكوين البرشي الذي تتبناه البيولوجيا املعارصة بات يشكل
تدنيس متعم ٌد لقداسة الحياة البرشية.
مهول ال مرد له من حيث هو
ً
تهدي ًدا وخط ًرا
ٌ
التقنية وصور متعددة النتهاك قدسية احلياة
إذا كنا قد انتهينا إىل أ ّن الحياة البرشيّة حيا ٌة ذات قدسيّ ٍة خاص ٍة ال ميكن املساس بها بأي صور ٍة
من الصور ،سوا ًء بالقتل أو بالتعذيب أو بالتالعب الجيني الورايث .فإنه كان من الرضوري أن نقف
وقف ًة تقييم ّي ًة لخطورة وتبعات التقدم التقني الذي أخذته الغطرسة العلمية حتى عمل عىل التعديل
الورايث للصفات البرشية أو ما أصبح يُعرف بالتحسني الورايث حتى ال يأيت يوم وتتغري الحصيلة
اإلرثية للبرش بشكلٍ كاملٍ  ،وننتهي إىل إنسانٍ آخر غري هذا اإلنسان املعروف منذ أن خلقه الله
وأورثه األرض.
وإذا كانت التقنية هي مجموع الوسائل واألدوات التي يخرتعها اإلنسان اعتام ًدا عىل العلم،
ٍ
خدمات مختلف ٍة لإلنسان وتساعده عىل التغلب عىل حوائجه الطبيعية ،وعىل
والتي تهدف إىل توفري
األمراض املستعصية ،ومظاهر النقص ،ومتكنه من تقليص املسافات ،واختصار األزمنة ،وتقريب
البعيد إىل غري ذلك من الفوائد ،فإن التطور الهائل الذي واكب التقنية الحديثة قلب املعادلة،
وأصبح هذا التطور يهدد وجود اإلنسان نفسه بأشكا ٍل متعدد ٍة وصو ٍر مختلف ٍة ،إذ إ َّن رغبة اإلنسان
[[[ -ناهدة البقصمي ،الهندسة الوراثية واألخالق ،ص .119
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بكل ما حوله ،حتى نفسه تالعب بها وتدخل يف
كل يش ٍء جعلته يتالعب ّ
نفسه يف السيطرة عىل ّ
طبيعتها تقن ًيا ،فتعددت أشكال التدخل التقني يف حياة اإلنسان وأخذت صو ًرا شتى ،ومنها:
 1-املشاكل األخالقية التي تطرحها تقنيات اإلنجاب الحديثة:

أخذ اإلنسان يبحث عن طريق ٍة مثىل يتغلب بها عىل مشكالت عدم اإلنجاب ،فاستطاع العلامء
املتخصصون من التوصل إىل عدة طرقٍ يتغلبون بها عىل مشكلة العقم لدى أحد الزوجني فتوصلوا
ٍ
تقنيات متعدد ٍة مثل :اإلخصاب خارج الرحم ،واستعارة األرحام ،واإلخصاب بعد املوت،
إىل
ٍ
خطوات من الفردوس األريض،
والتربع بالبويضات واألجنة .وقد ظن اإلنسان نفسه أنه عىل بُعد
مشاكل وجوديّ ًة وأخالقيّ ًة مل تكن
َ
لكنه فوجئ مبا مل يكن يف حسبانه إذ طرحت هذه التقنياتُ
تخطر بباله للوهلة األوىل لعل أهمها عىل اإلطالق أنّه ال أحد يعرف بالضبط النتائج املتتابعة لهذه
نتائج مخالف ٌة متاماً ملا أراده اإلنسان وارد ٌة ج ًدا .وقد تعددت
التقنيات املختلفة ،فإمكانية أن تأيت
ُ
هذه املشاكل بتعدد التقنيات املختلفة ،حيث عكست كل تقني ٍة مجموع ًة من االنتهاكات لقدسيّة
الحياة البرشية ،نعرض لها يف ما ييل:
أ -اإلخصاب الصناعي:
مني أحد املتربعني يف املسالك
اإلخصاب الصناعي هو تقني ٌة تقتيض أن يوضع َم ِن ُّي الزوج أو ُّ
الطبيع ّية للزوجة يف مرحلة التبويض ،وقد تم اقرتاح هذه التقنية للتغلب عىل إصابة أحد الزوجني
ٍ
ٍ
ألهداف أخرى غري معالجة العقم،
بضعف مينع إمتام الحمل .كام تم اقرتاح هذه التقنية
بالعقم أو
ٍ
أمراض وراثي ٍة خطري ٍة ،أو للتغلب عىل مناعة األم ض ّد الفئة الدمويّة لزوجها .ويف الوقت
كتاليف نقل
الذي انفرجت فيه أسارير املحرومني من اإلنجاب يف شتّى بقاع العامل اصطدمت أحالمهم بتلك
املوبقات التي أقضَّ ت مضجع اإلنسان بتلك اإلنتهاكات املتعددة ،ومن أهمها تلك التي مست
رش قدس ّية الحياة البرشية وحقوق اإلنسان وكرامته .والتي متثلت يف األسئلة اآلتية:
بشكلٍ مبا ٍ
واهب خالف الزوج العقيم؟
ماذا لو كان الحيوان املنوي من
ٍ
ماذا لو كانت البويضة من واهب ٍة غري الزوجة العقيمة؟
ماذا لو كان الجنني كله موهوبًا من أبوين خالف الزوجني؟

مني رجلٍ
أجنبي دون علم الزوج ،وبعد
ٍّ
ماذا لو تم التآمر بني الزوجة ومخرب التخصيب ألخذ ّ
ذلك عرف الزوج أنه عقي ٌم ال ينجب أب ًدا؟
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وفضالً عن تلك األسئلة التي تؤرق اإلنسان وال تجعله يسرتيح متام الراحة إىل مثل هذه التقنية،
فإن هناك بُع ًدا آخر أخطر من ذلك ،إذ قد يحدث خل ٌ
ط يف العالقات بني البرش؛ فإذا كان هناك أكرث
ٍ
منوي ،يف املرة الواحدة يف حني أن التلقيح ال يحتاج إال لحيوانٍ
من مائتي مليون حيوانٍ
واحد،
ٍّ
ٍ
ٍ
واحد أن يتربع بالسائل املنوي لبنك من البنوك ف ُيستخدم لتلقيح
لشخص
فإ ّن معنى ذلك أنّه ميكن
عرشات النساء دون علمه .وقد يحدث بعد ذلك أن يتزوج أحد أبنائه بإحدى بناته ،أو حتى يتزوج
رجل يدعى (ألفني)
هو نفسه إحداهن .وحسب صحيفة القبس الكويتية يف تاريخ  1985 /3/27أ َّن ً
ا ُستخدم سائله املنوي ،الذي تربع به ألحد البنوك أكرث من مرة لتلقيح تسعامئة امرأة ،وأنه تم الوضع
ٍ
ح .فال ّ
شك أن أم ًرا كهذا ال يثري معضل ًة رشعي ًة وقانوني ًة فحسب ،وإمنا يؤدي
يف 806
حاالت بنجا ٍ
ٍ
مشكالت بيولوجي ٍة خطري ٍة ميكن أن يتوقع ظهورها ،منها عىل سبيل املثال ،تشوه األجنة
إىل ظهور
إخصاب بني بويض ٍة وسائلٍ ينتميان إىل الجذور البيولوجية نفسها .وقد يؤدي أيضً ا
بسبب حدوث
ٍ
ٍ
ضعف يف الجنس البرشي ،ألن االختالفات البيولوجية املوجودة بني البرش هي التي
إىل إحداث
تجعل العامل يسري[[[.
كام أن اإلخصاب الصناعي قد يهدر قدسيّة اإلنسان ،إذ تعطي الفرصة لعودة أسواق الرقيق
بصور ٍة جديد ٍة مختلف ٍة ،كام ميكن أن يؤدي إىل انتشار ما يسمى (باألرس الواحدية األب) مبعنى
أن تلجأ بعض النساء لإلخصاب الصناعي دون االرتباط بزوج ،أو أن يلجأ الرجل إىل طريقة األم
البديلة ،أيضً ا ،للهدف نفسه .كذلك من املمكن أن يلجأ األشخاص الشاذون جنس ًيا إىل مثل هذه
رس شاذ ٍة يف تركيبها[[[.
العمليّة لتكوين أ ٍ

ٍ
إشكاالت قانوني ٍة وأخالقي ٍة أخرى تعمل
كام نتج عن هذه التقنية (اإلخصاب الصناعي) عد ُة
عىل إهدار القدسية البرشية ،خاصة يف ما يتعلق مبصري البويضات واللقائح الزائدة عن عملية
التخصيب الصناعي الخارجي ،وكيفية الترصف فيها ،هل تُجمد[[[ لغرض استعاملها مرة أخرى؟
أم تقدم ملراكز البحوث إلجراء التجارب عليها؟ أم يتم القضاء عليها والتخلص منها؟ ففي حالة
استعامل ُمح َّر ًما يف حالة وفاة الزوجني؟ كام أ َّن مدة التجميد
ً
التجميد أال ميكن استعامل اللقيحة
قد تطول ،ما يؤدي إىل ميالد أطفال ألكرث من مدة الحمل القانونية ،وما يرتتب عىل ذلك من مخاطر
[[[ -ناهدة البقصمي ،الهندسة الوراثية واألخالق ،ص .170
[[[ -املرجع السابق ،ص .171
[[[ -ويقصد بتجميد األجنة وضعها يف ثالجات أو غرف كيامئية صغرية تستخدم مادة النيرتوجني السائل لتربيدها يف درجة حرارة 200
تحت الصفر ،قصد إيقاف منوها ،وعندما يريد األطباء االستفادة منها يرفعون درجة حرارتها تدريج ًيا فتعود لها الحياة مرة أخرى يف مدة
 12ساعة ثم يعاد زرعها يف الرحم.
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عىل الطفل ،أل َّن البويضة امللقحة هي أول أطوار حياة اإلنسان ،وأول مراحل وجوده ،كام ال يجوز
ٍ
انتهاك لقدسية الحياة اإلنسانية وإمكانية العبث
بأي حا ٍل من األحوال تجميد األجنة ملا يف ذلك من
ٍ
كمستحرضات
بها ،وخاصة بعد ظهور الطابع التجاري للعملية ،حيث أصبحت اللقائح تستخدم
يف مواد التجميل[[[.
أما عن إمكانيّة تقديم اللقائح الزائدة ملراكز البحوث إلجراء التجارب عليها ،فهذا يعتمد عىل
اإلجابة عن سؤال :متى تبدأ الحياة؟ وهو املبحث الذي سنعود له بالتفصيل الحقاً ،فإذا كان بعض
من األطباء والفقهاء قد توصلوا إىل أن الحياة تبدأ منذ لحظة التقاء الحيوان املنوي بالبويضة ،ما
يعني أن للجنني حرم ًة وقدسي ًة أخالقي ًة مساوي ًة لحرمة وقدسية أي إنسانٍ بالغٍ ،فإن هذا يعني أنه ال
وإل ملا كان هناك مع ًنى بعد ذلك للحديث
يجوز إجراء التجارب عليها ،وال قتلها والتخلص منهاّ ،
عن قدسي ٍة للحياة البرشية.
ب -أطفال األنابيب:
وتعرف تقنية أطفال األنابيب أيضً ا باإلخصاب الصناعي خارج الرحم ،فبعد أن يتم الحصول
زجاجي ألجل إحداث عملية اإلخصاب،
أنبوب
مني الرجل يتم الجمع بينه وبني البويضة يف
ٍ
ٍّ
عىل ّ
ثم يقوم الطبيب بإعادة زرع الجنني الذي بدأ يتشكل يف رحم املرأة املريضة ،وهناك يستأنف
مراحل الحمل الطبيعية[[[.
وعىل الرغم من محاولة تسويغ هذه العملية يف العديد من البالد اإلسالمية التي أجازت هذه
التقنية بأن وضعت حدو ًدا للحاالت البسيطة لتطبيقات تقنية طفل األنابيب .والحالة البسيطة نعني
بها الزوجة التي تعاين من انسدا ٍد يف أنابيب البويضات ،أو عدم توافقٍ ذايتٍّ ،أو خللٍ يف الحركة
ٍ
يل يقتل الحيوانات املنوية ،أو أسباب أخرى مثل قلة
العكسية لقناة فالوب ،أو وجود
وسط مهب ٍّ
لكل ذلك رشو ٌ
ط واضح ٌة محددةٌ ،وهي أن تكون
عدد الحيوانات املنوية أو قلة حيويتها .ووضعت ّ
الحيوانات املنوية من الزوج نفسه ،وأن تكون البويضات من الزوجة ،وأن يكون استنبات البويضة
املخصبة يف رحم الزوجة نفسها .إال أنّه عىل الرغم من ذلك ينتج عنها مشكالتٌ أخالقي ٌة كبري ٌة
ٍ
فضل عن السؤال املحري الذي طرحناه من قبل
ً
اعرتاض من الكثريين،
تجعل من هذه التقنية مجال
[[[ -جامل غرييس ،املبادئ التي تحكم عملية التلقيح االصطناعي واإلشكاالت التي يثريها يف الرشيعة اإلسالمية وقانون األرسة الجزائري،
معهد العلوم اإلسالمية ،جامعة الوادي ،الجزائر ،أعامل امللتقى الدويل الثاين «املستجدات الفقهية يف أحكام األرسة» 25-24 ،أكتوبر،
 ،2018ص .406
[[[ -عمر بوفتاس ،البيوإتيقا -األخالقيات الجديدة يف مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجيا ،الدار البيضاء ،دار إفريقيا الرشق ،2011 ،ص.38
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يف عملية اإلخصاب الصناعي عن مصري األجنة الفائضة ،وهل يتم تجميدها؟ أو تقدميها ملراكز
البحوث إلجراء التجارب عليها؟ أو التخلص منها؟ ومن أهم األسئلة التي تطرح حول هذه التقنية
وتثري إشكاليات ديني ًة وأخالقيةً:
عم درج الله اإلنسان عليه؟
أليست هذه العملية غري الطبيعية انحرافاً ّ

أليست هذه التقنية معرض ًة لحدوث حملٍ خارج الرحم؟

ٍ
ٍ
بتشوهات خَلقي ٍة خطري ٍة؟
احتامالت كربى لوجود أطفا ٍل مشوهني
أليست هذه التقنية تعطى
واهب خالف الزوج أو بويضة
مني من
ٍ
أليست هذه التقنية من املمكن أن يتم استغاللها يف نقل ٍّ
من واهب ٍة غري الزوجة ما يدخلنا يف دوامة اختالط األنساب؟
فضل عن أنها يف بعض وجوهها ته ّدد قدسية الحياة البرشية بشكلٍ مبارشٍ،
ً
فهذه األسئلة وغريها
إال أنّها تجعل املقبلني عىل هذه التقنية يفكرون ألف مر ٍة قبل إجرائها.
ج -تأجري األرحام:
طفل لزوجني ،أي أن تحمله بدالً من امرأٍة عاقرٍ ،وتلتزم
وهي تقني ٌة تقتيض أن تحمل امرأ ٌة ما ً
بالتخيل عنه بعد والدته يك تتمكن املرأة العاقر أن تتبناه ،وهنا تنحرص مهمة تلك املرأة ذات الرحم
املستأجر أو الرحم املستعار دون أن تسهم فيه وراث ًيا .كام أن هذه التقنية أخذت وج ًها آخر حيث
مبني زوج املرأة العاقر ،وهكذا تحل األم
تام فيتم إخصاب امرأ ٍة معين ٍة
تكون الزوجة يف حالة عق ٍر ٍ
ّ
البديلة بشكلٍ كاملٍ بيولوج ًيا ووراث ًيا محل غريها ...وهنا يكمن العديد من اإلشكاليات األخالق ّية
التي تنتهك قدسية الحياة البرشية ،ومنها:
أليس من املمكن أن تقوم املرأة ذات الرحم املستعار بابتزاز الزوجني ماديًا أثناء فرتة الحمل
بأن يدفعا لها أكرث وإال ستنهي حملها؟
وأليس من املمكن أن متارس تلك املرأة عادات سيئة ترض بالجنني وتؤثر عىل سالمته الصحية
بتناولها التدخني أو املخدرات أو الخمور؟
أل تقوى عاطفة املرأة ذات الرحم املستعار عىل التنازل عن الطفل بعد
أليس من املمكن ّ
والدته فتمتنع عن تسليمه ألبويه؟
أليس من املمكن أن يستغني األبوان عن تسلم طفلهام من األم البديلة بعد والدته بسبب تشوه
الطفل أو انفصال الزوجني؟
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ماذا لو فكرت أ ٌم بديل ٌة يف أن تحمل من عمها أو عمتها ،أو خالها أو خالتها ،أو من فر ٍد من جيل
أجدادها كان مجم ًدا لعرشات السنني يف بنوك الحيوانات املنوية؟
يب يجعل هذا
أال تغطي « األم البديلة» مفهوم األمومة -ذلك املفهوم املقدس -بحاج ٍز ضبا ٍّ
صناعي يجعل الطفل يف هذه الحالة أشبه بصغار
املفهوم غري واضح؟ بل ويف ّ
ظل وجود رحمٍ
ٍّ
الدجاج التي تفقس يف معامل صناعية؟! ليتم بعد ذلك القضاء عىل الرابطة اإلنسانية التي تربط
األم بطفلها.
كل هذه األسئلة تحيلنا إىل الجحيم الذي تصنعه التقنية الحديثة ليجد اإلنسان نفسه يف دوام ٍة
ال يستطيع الخروج منها ،حيث يصبح كل يش ٍء قابالً للبيع والرشاء فال قدسية يف األمر وال كرامة
إلنسانٍ  ...اإلنسان أصبح سلع ًة يتم تداولها ملن يدفع ،وهنا يخرج اإلنسان –حسب كانط -من دائرة
اإلنسانية إىل دائرة األشياء.
د -اإلجهاض:
انقسم الناس من اإلجهاض إىل ثالثة أقسام :قسم ح َّرمه وج َّرمه ،وهو ذلك القسم الذي يرى
أن حياة اإلنسان تبدأ مع لحظة الحمل أو التحام الحيوان املنوي بالبويضة ،حيث يرى هذا الفريق
ٍ
ظرف من الظروف .وقس ٌم ثانٍ دافع عنه
أ َّن لحياة اإلنسان قدسيّ ًة ال ميكن انتهاكها تحت أي
مرتيئًا أن الشخص ال يتحدد فقط بوجود ماد ٍة وراثي ٍة برشي ٍة ،بل يتحدد بتشكل الشعور والتعبري
عن األحاسيس ،والقدرة عىل التواصل ،والوعي بالذات ،واالعرتاف االجتامعي .يف حني رأى
القسم الثالث أ َّن املرأة هي التي تواجه الصعوبات واملخاطر املرتبطة بالحمل والوالدة وأعباء
تربية الطفل ،وبالتايل فهي وحدها التي ميكنها أن تقوم بتقييم آثار حمل والدة الطفل عىل كيانها
الجسمي والنفيس ،وميكن أن تؤدي معاناتها يف هذا اإلطار إىل الرغبة يف التخلص من حملها،
ومن ثم فهي صاحبة القرار األول واألخري يف اإلقبال عىل اإلجهاض أو عدمه وال يلومها أح ٌد عىل
قرارها[[[ .وإذا كان القسم األول حرمه وجرمه فهذا ال غبار عليه ،أما القسم الثاين فهو أم ٌر يرفضه
كل عاقلٍ إذ هو دعو ٌة رصيح ٌة لقتل النفس للذي ال يرى حرم ًة للنفس اإلنسانية إال إذا تواصلت مع
ّ
بي خطؤه .أما القسم الثالث الذي يرى أن قرار اإلجهاض يعود
رأي ّ ٌ
غريها وعربت عن نفسها! فهذا ٌ
أصيل للمرأة فأين حق الجنني يف
ً
للمرأة الحامل وحدها ،فإننا نتساءل إذا كان قرار اإلجهاض حقًا
الحياة؟ وأين ميكن وضع قدسية الحياة البرشية ذاتها؟ وأين حق املجتمع يف اإلنجاب؟

[[[ -املرجع السابق ص .37-36
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وملا كانت مشكلة اإلجهاض هي مشكل ًة قدمي ًة إال أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد ساعد
الكثريات من النساء الراغبات يف التخلص من أج ّنته ّن عرب اللجوء إىل تقنيتها غري املؤملة ،وهن
جاهالتٌ بأعراضها الجانبية التي تتمثل يف التصحر العاطفي ،واألرق ،وفقدان القدرة عىل اتخاذ
القرار ،واالضطرابات العصبية ،وهذيان الجنني ،والرغبة يف االنتحار .فاإلجهاض جرمي ٌة تضاف
إىل جرمي ٍة أخرى سبقتها يف أغلب الحاالت ،فهو أقىص درجات اليأس والقنوط ،ويف البداية
ٌ
وتطاول عىل حق الله واهب الحياة واملوت.
والنهاية هو إهدا ٌر لقدسية الحياة
 - 2املشكالت األخالقية التي يطرحها إجراء التجارب عىل البرش:
يقصد بـ « التجارب عىل البرش» إخضاع بعض األشخاص لتجارب تستهدف اختبار فرضية عن
ٍ
جديد ومراقبة مفعوله عىل املرىض أو لفحص طريق ٍة جديد ٍة
طريق الوقائع التجريبية ،لتجربة دوا ٍء
ٍ
ٍ
شديد من قبل املجتمع البرشي
برفض
يف العالج[[[ .وقد قوبلت عملية إجراء التجارب عىل البرش
وخاصة بعد الحرب العاملية الثانية حني تم فضح مساوئ مثل هذه التجارب يف محاكامت نورمربج
( )Nurembergعام 1947م كرد فعلٍ ض ّد التجارب التي أجرتها أملانيا النازية عىل املعتقلني يف
ذلك الوقت .وأدى ذلك إىل قيام الدول األوروبية بوضع معاهد ٍة تهدف إىل فرض قيو ٍد عىل مثل
هذه التجارب تحت اسم معاهدة نورمربج ،وكان من أهم بنودها ،أال تتم التجربة إال بعد موافقة
الشخص موضوع التجربة ،مبعنى أن تكون لديه مقدر ٌة قانوني ٌة وعقلي ٌة عىل رفض أو قبول هذه
التجربة دون تدخل أي عاملٍ
خارجي ميكن أن يؤثر عىل قراره .والبد أن تؤدي التجربة إىل نتائج
ٍّ
قوي لالعتقاد بأنها
تهدف إىل خري املجتمع .ويجب أال تستمر أي تجرب ٍة حني يكون هناك
سبب ٌّ
ٌ
ستؤدي إىل موت أو إعاقة الشخص موضوع التجربة[[[.
و يف ضوء ذلك سعت األخالقيات الطبية والحيوية إىل وضع الكثري من الرشوط التي تحكم
عمليات إجراء التجارب عىل البرش وكان من أشهرها :
أن يكونوا متطوعني حقيقيني وأال يجربوا عىل القيام بذلك.
ٍ
النعكاسات جانبي ٍة خفيف ٍة.
أال يكونوا معرضني ملخاطر حقيقي ٍة بل فقط
تحسباً ملا قد يحدث من طوارئ.
أن يكونوا م َؤمنني بشكلٍ صحي ٍ
ح ّ
[[[ -املرجع السابق ،ص .31
[[[ -ناهدة البقصمي ،الهندسة الوراثية واألخالق ،ص .50
وانظر أيضً ا.Lewis, M.A:” Law and Ethics in the Medical Office” F.A Davis Company, Philadelphia, 1983, p.117 :
AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

االستغراب 15

سالا
ب
للمقدّس
التقني
االنتهاكارغت ّ

215

وأن يكون «املتطوع» بدون مقابلٍ
مادي وهذا هو الرشط األكرث أهميةً.
ٍّ
وهنا يتم التأكيد عىل مبدأين إلجراء التجارب عىل البرش:
األول :وهو مبدأ «املوافقة الواعية» ملن تجرى عليهم التجارب من البرش.
الثاين :مبدأ عدم اإلساءة للمرىض.
كام تقتيض العدالة اإلنسانية أن يُكافأ املتطوعون للتجارب العلمية بدافع اإليثار والغريية
باملكافأة نفسها التي يكافأ بها غريهم.
وعىل الرغم من ذلك فإ َّن هوس التقنية يف الغرب والرغبة يف الوصول إىل نتائج غري مسبوق ٍة
تضمن متي ًزا ملحوظًا عىل اآلخرين أجرت أملانيا النازية عقب الحرب العاملية الثانية تجارب عىل
السجناء ،وكان من بينهم أطفال ،ضارب ًة بكل التعهدات السابقة عرض الحائط ،حيث ت ّم إجبار
السجناء عىل املشاركة يف تلك التجارب ،حيث إنهم مل يتطوعوا برغبتهم ،ومل يتم تبصريهم
بإجراءات التجربة ألخذ موافقتهم .وكانت نتائج هذه التجارب عىل املشاركني منوذجيًا هي
املوت ،واألرضار الجسدية ،والتشوه أو اإلعاقة الدامئة .كذلك قامت الوحدة ( )731من الجيش
اإلمرباطوري الياباين خالل الحرب اليابان ّية الصين ّية الثانية بإجراء التجارب عىل السجناء عن طريق
ٍ
تجارب بيولوجيّ ٌة عىل السجناء
بتطعيامت بكتريي ٍة .كذلك أُجريت
ترشيحهم وبرت أطرافهم ،وحقنهم
ٌ
تجارب عىل أفرا ٍد من القوات املسلحة بحقنهم
وأرسى الحرب .وأُجريت يف الواليات املتحدة
ُ
يوم تتعدد االنتهاكات يف بالد الغرب تجاه
بعوامل معدي ٍة لرصد آثارها عليهم دون علمهم .ويف كل ٍ
سجنا َء أو أفارق ٍة ،وال يتوقفون أمام هوس التقنية والربح املايل.
 - 3زرع األعضاء:
وتعد مشكلة نقل األعضاء أو زرعها من أهم القضايا التي تتعرض لها التقنية الطبية ،ملا لها من
أهمي ٍة يف حياة البرش وإنقاذهم من املوت وتجنبهم اآلالم واملعاناة الشديدة ،سوا ًء عىل املستوى
ٍ
ح
العضوي أو النفيس أو االجتامعي .ويقتيض زرع األعضاء انتزاع األعضاء السليمة من
شخص مان ٍ
( ٍ
ٍ
لشخص (مستقبِلٍ ) .كام ميكن أن يتم زرع
ميت) كالكلية ،والقلب ،والقرنية ،والعظام ألجل زرعها

األعضاء اعتام ًدا عىل مانحني أحياء أو متربعني.

ٍ
وبال ٍّ
مشكالت أخالقي ًة وخاص ًة من ِقبل املتربعني األموات ،فهل املوت
شك أثارت هذه التقنية
هو املوت الطبيعي أو املوت الدماغي أي نهاية الحياة اإلنسانية الواعية واملدركة ..ومن ث َ َّم تم
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وضع العديد من الرشوط التي تختص باملتطوع الحي حتى ال يتطور األمر إىل مافيا رسقة األعضاء
البرشية ،من أهمها:
ال يُقبل التربع إال باألعضاء القابلة للتجدد والتي لن يؤدي انتزاعها إىل رض ٍر كبريٍ.
عدم انتزاع أعضاء ال تتميز بالتعويض الذايت.
ٍ
شخص عىل التخيل عن عض ٍو من أعضائه الجسدية.
عدم إجبار أي
ٍ
شخص قبل التأكد من موافقة املتربع بصف ٍة شخصي ٍة
ألي
ألّ يقوم الجراحون بزراعة عض ٍو ّ
واتباع كافة األساليب القانونية لذلك.
ٍ
أشخاص مجهولني.
أل تتم عمليات نقل أعضاء من
ّ
وعىل الرغم من تلك التوصيات التي تحفظ لعمليات نقل األعضاء ماء وجهها الناصع ،إال أن
عمليات رسقة األعضاء يف املستشفيات من املرىض دون علمهم ،ودون وعيهم وتبصريهم مبا
معدوم الضمري ال ينظر إال إىل الربح املايل ،أو استغالل الفقراء
طبيب
يجري يف أجسادهم مع
ٍ
ِ
واملعدمني يف بيع أعضائهم س ًّدا لحاجتهم ،تبقى اتهاماتٌ مهم ٌة تشري إىل إهدار قدسية اإلنسان
الذي تحولت أعضاؤه إىل سلع ٍة تباع ملن يدفع أكرث! ليتحول معها الطبيب إىل تاج ٍر أو سمسارٍ،
واألعضاء البرشية إىل قطع غيا ٍر مطروح ٍة باألسواق.
 - 4املوت الرحيم:
ويعد مصطلح املوت الرحيم ( )Euthanasiaكلم ًة مستعار ًة من اللغة اإلغريقية القدمية وهي
مكون ٌة من مقطعني  Euأي املوت ،و Thanasiaأي برفق وراحة ،أما معناه االصطالحي فهو ذلك
ٍ
ٍ
مبرض عضا ٍل ال يُرجى شفاؤه وذلك
مصاب
شخص
الفعل الذي يؤدي إىل وضع نهاي ٍة لحياة
ٍ
فعل إمات ٍة رحيم ٍة يساعد
آلالم مضني ٍة بدون جدوى ،إنه ُ
رحم ًة به وشفق ًة عليه من استمرار معاناته
ٍ
ٍ
ح وهادئٍ وخا ٍل من األمل[[[ .وتتعدد تصنيفات
املرىض امليؤوس من عالجهم عىل
موت مري ٍ
قتل وليس موتًا) ،ولكننا سنقف عند أشهر التصنيفات
فالسفة األخالق لصور هذا القتل ( فهو ٌ
وأبسطها وهو تصنيف فيلسوف األخالق املعارص األسرتايل بيرت سينغر (،)Peter Singer 1946
حيث مييز بني ثالثة أنوا ٍع من القتل الرحيم عىل النحو التايل:
[[[ -عبدالرازق الدواي ،حول إشكالية ميالد مفهوم جديد ،مقالة بكتاب « املفاهيم تكونها وسريورتها» منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،87ص .27
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القتل الرحيم االختياري وهو الذي يتم تنفيذه بنا ًء عىل رغبة املريض حيث ال يقوى عىل
ٍ
شخص ما ،غال ًبا ما يكون الطبيب ،تنفيذ هذه املهمة حتى يسرتيح
التخلص من الحياة ،فيطلب من
من األمل واملعاناة.
ٍ
شخص مل يقدم موافق ًة عىل القتل ،ومل يطلب التخلص من
القتل الرحيم اإلجباري وهو قتل
الحياة رغب ًة يف التخلص من آالمه.
القتل الرحيم الال إختياري وذلك حني يكون املريض عاج ًزا عن فهم االختيار بني الحياة
واملوت مثل األطفال شديدي اإلعاقة وكبار السن[[[.
ٍ
بدرجات متفاوت ٍة النوعني األخريين مرب ًرا
ويحاول بيرت سينغر أن يربر النوع األول ويدين
موافقته عىل النوع األول انطالقًا من مبدأ الرحمة باملريض واإلحسان إليه (كام يف بعض حاالت
النوع الثالث) ،مع التأكيد عىل أن احرتام حق اإلنسان يف املوت مياثل حقه يف الحياة .ولكننا
نعرتض عىل هذا فمنذ متى كانت حياة اإلنسان ملكه؟! الله تعإلىهو واهب الحياة وهو وحده
الذي يأخذها .إن القتل الرحيم -يف اعتقادي -هو دعو ٌة إىل االنتحار والتخلص من الحياة ،وهذا
يتناقض مع مبدأ قدسية الحياة اإلنسانية املستمد من األديان املختلفة ،التي ترى أن اإلنسان خلقه
أي ٍ
أحد من أقربائه أخذ قرار
الله عىل صورته ،وأن حياته أمان ٌة إلهي ٌة ليس من حقه وال من ّ
حق ِّ
التخلص منها ،فهذا اعتدا ٌء عىل حق الله الذي بيده املوت والحياة ،أو كام يقول فوكوياما«:إنها
تضع البرش يف مكان اإلله يف خلق حيا ٍة برشي ٍة أو تحطيمها ،وهو ما ميثل انتهاكًا ملشيئة الله
الذي خلق اإلنسان عىل صورته ومثاله»[[[ .ومن ثم يكون القتل العمد يف كل الحاالت خطأً دين ًيا
وأخالقيًا يف املقام األول.
إن محاولة تربير القتل الرحيم تحت دعاوى :استحالة الشفاء من املرض ،أو طول املعاناة،
أو املعاناة التي ال تحتمل ،أو األمل الذي يصعب تسكينه ،أو الرغبة الثابتة والواعية يف املوت أو
غريها من دعاوى تربير القتل ،تعد يف الحقيقة أقوى تعبريٍ عن فشل التقنيات الحديثة يف تحقيق
لكل
فردوسها األريض املزعوم ،وتبدو هذه املربرات للقتل وكأنها تقف ساخر ًة تخرج لسانها ّ
وسائل التقنيات الحديثة والتي جعلت اإلنسان يفضل املوت عىل الحياة.
القتل الرحي َم مهام كانت مربراته يف جميع الحاالت والظروف
وتبقى الحياة اإلنسانية مقدسةً ،وأن َ
[[[ -مختار بسيوين ،أخالقيات املهنة – القتل بدافع الرحمة بني األخالق والدين ،القاهرة ،وكالة الرشق األوسط للطباعة والنرش ،2002 ،ص .27
[[[ -فرنسيس فوكوياما ،نهاية اإلنسان -عواقب الثورة البيوتكنولوجية ،ترجمة أحمد مستجري،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،2003،ص.123
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هو نو ٌع من االعتداء عىل الحياة اإلنسانية .وهذا ما حاولت العديد من الجمعيات األخالقية تفاديه
والتوصل إىل بديلٍ لهذا القتل ،فانتهت مؤخ ًرا إىل ما يعرف بـاسم «املرافقة» وتعني أن يحاط
طبي يساعده
املريض ،بتلك األمراض التي ال يرجى شفاؤها ،باألقارب واألصدقاء واملحبني وبطاقمٍ ٍّ
متطوعون .فإن هذا يخفف عليهم من وطأة اللحظات األخرية .ويعد الطبيب الفرنيس موريس بيفني
( )Maurice Bivenرائ ًدا يف طب «مرافقة املحترضين» ،حيث أسس يف املستشفى الدويل بباريس
فضل عن فريٍق
ً
أول وحد ٍة متخصص ٍة يف هذا التخصص ،حيث يُحاط املرىض بأقربائهم وذويهم
طبي يساعده متطوعون لتخفيف األمل من خالل توفري ج ّو من الصفاء والهدوء املغلف بالحب .وما
ٍّ
زال هذا التخصص الجديد يف حاج ٍة إىل املزيد من التطوير والتحديث املستمر وخاصة يف إعادة
النظر يف طبيعة العالقة بني املريض والطبيب املعالج ،ألن مواساة املريض قد تتم بواسطة االنصات
واالهتامم والحرارة اإلنسانية التي عادة ما يحرم منها املريض.
ومن املنطلق نفسه يتم رفض التدخل التقني يف ما يُعرف بإطالة عمر املريض بواسطة تدعيم
ماكينات التنفس الصناعي عندما ال يستطيع أن يتنفس بنفسه ،ولذلك يجب أن ندعه ميوت بشكلٍ
طبيعي ،فاملوت قدرنا املحتوم ،ومن الكرامة اإلنسانية أن منوت بال عبث ،وندع الطبيعة تأخذ
ٍّ
مجراها دون تدخلٍ
برشي ينتهك إنسانية اإلنسان وكرامته.
ٍّ
 - 5االستنساخ:
ٍ
ٍ
تباينات
جينات جديد ٍة معمل ًيا ،واستحداث
وهي تقني ٌة فحواها أن الوراثيني بإمكانهم اآلن تخليق
يف الجينات املعروفة والتي هي نتيج ٌة طبيعي ٌة لتطور الحياة ،أي أن األطقم الجينية لصور الحياة
املختلفة ميكن أن توضع عىل مائدة العمليات الوراثية لتصبح مطوع ًة للجراحة الوراثية لتغيري
ٍ
صفات مرغوب ٍة،
وظائفها البيولوجية من أجل تبديل اإلمكانات الوراثية للكائن الحي ،إ ّما لتخليق
كالذكاء والنبوغ واملواهب وامللكات الفائقة ،أو إلضافة خاصي ٍة أو صف ٍة مل يكن ميلكها من قبل
بالتحكم يف التشكل والنمو وإنتاج اإلنسان العمالق (.[[[)Gigantic Man
وهكذا أمكن العبث بأهم خصوصيات اإلنسان وهي شفرته الوراثية ،فقد سيطرت موج ٌة من
الذعر الشديد عىل كافة املخلوقات البرشية يف العامل عقب ظهور صورة «العنزوف» عىل غالف
مجلة «  »Natureعام  ،1983وهو حيوا ٌن يجمع بني جنس العنز وجنس الخروف .إذا ً ،بات باإلمكان
[[[ -مختار الظواهري ،مقدمة كتاب :ناهدة البقصمي ،الهندسة الوراثية واألخالق ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،ص .17
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خ من الكائنات الحية عن طريق خلي ٍة منتزع ٍة منها.
التالعب بالجينات ،وإنتاج نس ٍ
وعىل الرغم من الرفض الشديد الذي قوبلت به هذه التقنية والتنديد بتطبيقها عىل البرش ،إال أن
هناك من يؤيدون استخدامها دون وضع حدو ٍد أو قيو ٍد عليها .بل إ َّن هناك من يدافعون عنها ويدعون
إىل تطبيقها ملا لها من فوائ َد شخصي ٍة؛ فاستنساخ البرش سيتيح للنساء الاليت بال بويضات ،والرجال
الذين بال حيوانات منوية أن ينجبوا ذري ًة لها عالق ٌة بيولوجي ٌة بهم ،كام سيمكّن الزوجني أيضً ا الذين
ٍ
يث خطريٍ من أن ينجبوا دون التعرض لهذا الخطر[[[.
يكون أحدهام مصدر خط ٍر لنقل
مرض ورا ٍّ
وإذا كانت هذه التقنية متثل تقد ًما علميًا هائالً ميكّن البعض من تحقيق سعادتهم وأمانيهم عن
طريق اإلنجاب ،وكذلك عن طريق تاليف نقل بعض األمراض الوراثية إىل ذريتهم املستنسخة ،فإن
ٍ
مربرات رشعي ٍة
هناك العديد من الباحثني من يعتربها نتاج الغطرسة العلمية[[[ ،فهي تقني ٌة تفتقد إىل
لوجودها .كام أنَّها تخلف العديد من املخاطر الجسيمة ،إذ إنها ستخلف نسخًا طبق األصل من
البرش ،ما يلغي واحدة من أهم الخصائص التي خص بها الخالق سبحانه وتعإلىاملادة الوراثية وهي
كل فر ٍد ممي ًزا من بني كافة البرش ،وإال ملا كان
املقدرة عىل إحداث التباين بني األفراد ،ليصبح ّ

للحياة معنى .ولنا أن نتخيل كيف يكون شكل الحياة لو أ َّن الله خلق كل البرش نسخا طبق األصل
ٍ
كائنات خطري ٍة «ميكروبات أو فريوسات» من أحد
من بعضهم .كام حذر البعض من حدوث ترسب
معامل الهندسة الوراثية ،فإن أح ًدا لن يستطيع محارصتها أو إيقافها ،أو من استخدامها يف تقنية
الهندسة الوراثية يف الحروب[[[.
شكل من أشكال الالمساواة بني الفرد النسيخ والفرد العادي ،فإذا
ً
كام أن االستنساخ سيخلق
حدث وكان الفرد النسيخ أكرث ذكا ًء وعبقري ًة من اإلنسان العادي ،فإنه سيحتل مكان ًة مميّز ًة يف كل
يش ٍء –يف املدرسة والجامعة والعمل -وهو ما يعني أن اآلباء األغنياء سيحاولون بفضل املال
الحصول عىل أطفا ٍل مل يكن مبقدورهم إنجابهم يف الظروف العادية ،وهذه اإلمكانية ال تتحقق
ٍ
رشكات خاص ٍة لصنع األفراد املستنسخني .وما
لباقي اآلباء الفقراء .كام سيؤدي هذا إىل وجود
يدرينا أال يكون هؤالء املستنسخون عىل شاكلة هتلر أو موسوليني.
[[[ -مارتيس نسبوم ،كاس .ر .سانشتني :استنساخ اإلنسان :الحقائق واألوهام ،ترجمة مصطفى إبراهيم ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب ،2003 ،ص .145 ،144
[2]- Hans Jonas, Ethics and Biogenetic Art, in Social Research, Vol.52. No.3, 1985, p. 491.
وانظر أيضً ا :وجدي خريي نسيم ،الفلسفة وقضايا البيئة -أخالق املسئولية (هانز يوناس منوذجا) ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة،
 ،2009ص.128
[[[ -مختار الظواهري :مرجع سابق ،ص .18
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فإذا كان من حق البعض أن يكون لديه أوال ٌد ،فيمكنه تحقيق ذلك من خالل اإلخصاب الصناعي
داخل الرحم أو خارجه ،وإن كنا نضع يف اعتبارنا أيضً ا بعض املخاطر االجتامعية واألخالقية
والدينية والقانونية التي نراها يف ذلك ،لكننا نعتقد أنها أقل وطأة من عواقب االستنساخ[[[.
مرفوض أخالق ًيا سوا ًء أكان االستنساخ العالجي أم االستنساخ التكاثري؛
فاالستنساخ بنوعيه
ٌ
ٍ
ألغراض
وإن كان البعض يريد تربير االستنساخ العالجي بحجة أنه يستخدم إلنتاج أعضا ٍء تستخدم
عالجي ٍة بديل ٍة حينام يصاب العضو األصيل ،فهذا بال ٍّ
شك يفتح الباب عىل مرصاعيه لالتجار
بالبرش وال يقل خطورة عن النوع الثاين وهو االستنساخ التكاثري الذي يسعى إىل خلق نسخ طبق
حا فسيأيت
األصل من البرش ،وهو ما اتفق عىل رفضه الغالبية العظمى من البرش ،لكنه مادام مطرو ً
من البرش تحت االغراءات املادية واملعنوية من يقوم باستنساخ البرش ،وهو األمر الذي حدا بكثريٍ

من األنظمة الترشيعية يف العديد من البلدان إىل أن تسن القوانني التي تحد وتنظم القيام بأبحاث
الهندسة الوراثية حتى ال تحول اإلنسان إىل مجرد يش ٍء وتهدر كرامته وإنسانيته ،وبذلك تهدئ من
روع البرشية وقلقها.
خامتة:

وهكذا مل تحقق التقنية الحديثة وتدخلها يف حياة اإلنسان ذلك الفردوس األريض
املزعوم الذي متثل يف مزاع َم شتّى أهمها :تطويل العمر البرشي ،وإقصاء األمراض
واآلالم ،والتخلص نهائ ًّيا من أمراض الشيخوخة أو إبعاد املوت ،أو تقوية اإلحساس
بالسعادة ...بل إن أرض الواقع باتت تشهد كوارثَ شتّى ،حيث انتهت هذه التقنيات
إىل تربير القتل ومتني املوت وتفضيله عىل الحياة ،بل كانت أهم هذه الكوارث انتهاك
قدسية اإلنسان ومعاملته عىل أنه مجرد يش ٍء أو موضو ٍع من املوضوعات التي ميكن
أن ت ُعرض للتجربة ،واختزال اإلنسان إىل مجرد عين ٍة .وتم التالعب بجيناته الوراثية
ٍ
لتصميامت تكنولوجي ٍة
حتى أصبح من املمكن أن يعاد تشكيل هذه الجينات وفقًا
ٍ
بصفات محدد ٍة سلفًا ،لينقلب اإلنسان الصانع عىل
برشي
معين ٍة من أجل إيجاد كائنٍ
ٍّ
نفسه ويهيئ له أن يقوم بدور اإلله الخالق ...عىل الرغم من أن الخالق أبدع هذا الكون
[[[ -وجدي خريي نسيم ،مرجع سابق ،ص .129-128
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خل يف
عىل غري مثا ٍل سبق ووضع كل يش ٍء يف أحسن
ٍ
تقويم له...أ ّما اإلنسان عندما تد ّ
محاول إخضاعها
ً
خ َل يف الطبيعة
الكون عن طريق التقنية أساء إىل ّ
كل يش ٍء ،فعندما ت َ َد َّ
له من أجل إرضاء احتياجاته الرضورية وغري الرضورية ،وظن أنه أصبح قاد ًرا عليها،
وأنها أصبحت طوع ميينه وملكه ،فاجأته الطبيعة بر ّدها عىل عدوانه اإلنساين ،وتنبأ
كثري من علامء األيكولوجيا أن الطبيعة سوف تحسم الرصاع لصالحها ،وسوف تسحق
خلل به .األمر ذاته عندما استخدم
ً
هذا الكائن املتطفل الذي عبث بنظامها وسبب
التقنية ضد بني جنسه من البرش ،فاخرتع القنابل النووية والهيدروجينية والذرية التي
بكل ما فيه
فتكت مباليني البرش بل مازالت تحمل التهديد املستمر يف دمار الكوكب ّ
وما عليه .كذلك كان سوء استخدام التقنية يف علوم الحياة البرشية ما أدى إىل انتهاك
ٍ
ٍ
كابوس
أريض إىل
فردوس
قدسيتها وإهدار كرامة اإلنسان ،لتتحول وعودها بتحقيق
ٍّ
مرعب .خالصة القول أن التقنية كانت أدا َة الرش ،بل أكرث من ذلك فهي أدا ٌة للرش غري
ٍ
املحدود سوا ًء أستُخدمت مع الطبيعة أو مع البرش اآلخرين أو يف الحياة اإلنسانية
نفسها.
نتائج
أل تخدعنا نتائج الخطوة األوىل من التقنية التي تحمل لنا
ولذلك يجب ّ
َ
يب فوري ًة ،لكنها يف الخطوات التالية تفلت من السيطرة البرشية وتبدأ يف معاقبة
إيجا ٍ ً
البرش الذين يقفون أمام ويالتها مذعورين عاجزين.
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