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مقدمة

 احلمد هلل ربِّ العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�رشف املر�شلني، �شيدنا حممد خامت 
النبيني، القائل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »من يرد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين«)))، والقائل 
عليه ال�شالة وال�شالم: »اأف�شل العبادة الفقه«)))؛ وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، ومن اتبع 

هداهم باإح�شان اإلى يوم الدين، وبعد:
يف  ـــوؤرخ  امل  ٠٢/٠5 ــالأمــر  ب )امل�شافة  ق.اأ  مــن  مــكــّرر   ٤5 املـــادة  ن�شت  فقد   
ال�شطناعي،  التلقيح  اإلى  اللجوء  للزوجني  »يجوز  اأنــه:  على   ،)٢٠٠5/٠٢/٢7

بال�رشوط القانونية االآتية:
حال   -٣ الزوجني،  بر�شا  التلقيح  يكون  اأن   -٢ �رشعياً،  الــزواج  يكون  اأن   -١  
حياتهما، ٤- ومبني الزوج وبوي�شة رحم الزوجة دون غريهما، 5- ول يجوز اللجوء 

اإلى التلقيح ال�شطناعي با�شتعمال الأم البديلة«.
التعديالت  اآخر  وفق  اجلزائري  الأ�رشة  قانون  امل�شافة يف  اجلديدة  املادة  هذه  تُعدُّ   
التلقيح  بالتنويه والهتمام، والدرا�شة والتمحي�ص لتنظيم عملية  خطوة مهمة، جديرة 
بـ»طفل  ى  ُي�شمَّ ما  طريق  عن  خارجه،  اأو  الرحم  داخــل  الزوجني،  بني  ال�شطناعي 

رواه البخاري يف ال�صحيح برقم ))7)، وم�صلم يف ال�صحيح برقم )137))، عن معاوية ر�صي اهلل عنه.  (((
رواه الطرباين يف املعجم الأو�سط برقم )9264(، واملعجم ال�سغري برقم )1114(، عن ابن عمرو. وهو �سعيف.  (((
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وعدم  العقم  حــالت  ملعاجلة  اأُحــدث  الــذي  ال�شطناعي  الإجنــاب  وهو  الأنــبــوب«، 
العالجية  بالطرق  ي�شتع�شي عالجها  اأو كليهما، حينما  الزوجني  اأحد  الإخ�شاب عند 

الطبية التقليدية)3).
 ،)L’insémination artificielle( ال�شطناعي  اأو  ال�شناعي  التلقيح  اأن  ذلك   
عدم  ب�شبب  الــزواج،  فور  تن�شاأ  التي  الزوجية  امل�شاكل  من  العديد  معاجلة  �شاأنه  من 
الإخ�شاب، اأو ب�شبب عدم الإجناب لوجود عيوب خلقية تعيق -اإن مل متنع- عملية 
يف  ال�شناعي  التلقيح  ي�شتخدم  اأنه  كما  املختلفة)4)؛  اجلن�سية  االأمرا�س  وكذا  الوطء، 
الأمرا�ص  اجلنني، وعالج  والتحكم يف جن�ص  الن�شل،  لأغرا�ص حت�شني  الدول  بع�ص 
من  باعتباره  ال�شطناعي  التلقيح  اأن  غري  جيل))).  اإلى  جيل  من  تنتقل  التي  الوراثية 
و�سائل معاجلة العقم احلديثة، فاإنه ي�ستوجب اأن يحاط مبجموعة من ال�سوابط ال�رشعية 
البوي�سات  جتميد  وتنظيم  االأن�ساب،  اختالط  عدم  تكفل  التي  النظامية  واالإج��راءات 

امللقحة مبا يكفل حماية م�شلحة املجتمع.
اأو  »الأنبوب«  ومب�شطة، لأحكام طفل  ب�شورة موجزة  البحث  ونتعّر�ص يف هذا   
التلقيح ال�شطناعي اخلارجي يف �شوء اأحكام قانون الأ�رشة اجلزائري اجلديد، كنموذج 

لالنطالق من اأحكامه اجلديدة، من خالل درا�شة املطالب الآتية:
االأ�صرية، جملة درا�صات  العالقات  االأ�صرة يف جمال حماية  ت�صريعات  امل�صتحدث من  د. دنوين هجرية،   (3(

قانونية، كلية احلقوق، جامعة تلم�صان، 1)1)م، العدد 7، �ص )) وما بعدها.
كما لو كانت الزوجة رتقاء )اأي لها غدة حلمية ت�سد مو�سع الوطء(، اأو قرناء )اأي لها غدة عظمية ت�سبه   (4(
اأو كما لو كان  اأو كانت تعاين قناة فالوب )املو�سلة بني مبي�سها ورحمها(،  القرن على مو�سع الوطء(، 
عيب  وبذكره  ولد  )اأي  مقطوًعا  اأو  واخل�صيتني)،  الع�صو  من  مذاكريه  ا�صتوؤ�صلت  )اأي  مم�صوًحا  الزوج 
خلقي)، وغريها. انظر ملزيد من التفا�صيل: د. ت�صوار اجلياليل، الزواج والطالق يف �صوء االكت�صافات 

احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، د.م.ج، اجلزائر، )11)م، �ص)9 و3)) وما بعدها.
د. حامت عبادة، التحكم يف جن�ص اجلنني، دار الفكر اجلامعي، االإ�صكندرية، 119)م، �ص46 وما يليها؛ د.   (((
اأحمد �صرف الدين، هند�صة االإجناب والوراثة يف �صوء االأخالق وال�صرائع، املكتبة االأكادميية، القاهرة، 

)11)م، �ص)4 وما بعدها.
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املطلب الأول: التعريف بالتلقيح ال�شطناعي ومرّبراته.
املطلب الثاين: موقف ال�رشيعة الإ�شالمية من التلقيح ال�شطناعي.

املطلب الثالث: ال�رشوط القانونية الإجراء عملية التلقيح اال�سطناعي.
املطلب الرابع: حكم ا�شتئجار الأرحام.

املطلب اخلام�ص: اأخالقيات التلقيح ال�شطناعي.
املطلب ال�شاد�ص: حكم بنوك النطف والأجنة.

املطلب الأول
التعريف بالتلقيح ال�شطناعي ومربراته

التي  الزوج،  مبني  ال�رشعية  الزوجة  بوي�شة  تلقيح  عملية  ال�شطناعي هو  التلقيح   
لديها،  »فالوب«  قناة  العقم لن�شداد  تعاين من  الزوجة  لكون  »الأنابيب«،  داخل  تتم 
وهي القناة املو�شلة بني مبي�شها وبني رحمها، ثم يعيد الأطباء الأمور اإلى طبيعتها بنقل 

البوي�شة امللقحة اإلى رحم املراأة داخل الإطار الطبي)6).
 وتُعدُّ م�شاألة اأطفال »الأنابيب« م�شاألة حديثة يف تاريخ الكت�شافات الطبية، ترجع 
اأول  براون«، وهي  امل�شماة »لويزا  الطفلة  اإلى عام ١979م عندما متت ولدة  بال�شيط 
طفلة اأنبوب يف العامل جاءت اإلى الوجود بف�شل اهلل ثم بف�شل تقنية التلقيح ال�شطناعي 
مائة  �شبقتها  التي  املحاولة  تلك  يف  و�شتيبتو«  »اإدواردز  العامل  جنح  عندما  اخلارجي؛ 

ويتم تلقيح بوي�صة الزوجة ال�صاحلة لالإخ�صاب، مبني الزوج، دون ات�صال جن�صي بينهما، اأي يف اأنبوبة   (6(
بها ال�صائل الالزم للنمو واالنق�صام، وبعد اأن تتكون النطفة امللقحة تزرع يف رحم الزوجة لتوا�صل منوها 

الطبيعي اإلى اأن تتم الوالدة.
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التلقيح  بوا�شطة  للحمل  حماولة  اأول  جنحت  وقد  ١965م.  عام  منذ  فا�شلة  حماولة 
.(7() In vitro Fertilization IVF( ال�شطناعي �شنة ١976م

وقانونية  دينية  م�شكالت  الأنابيب،  لأطفال  املختلفة  ال�شتخدامات  اأثارت  وقد   
عليها  الإجابة  والقانون  ال�رشيعة  رجال  حاول  لها،  ح�رش  ل  واجتماعية  واأخالقية 
والن�شاء  الرجال  لدى  العقم  م�شكالت  معاجلة  الكربى يف  لأهميتها  بالنظر  �رشاحة، 
تبيح  قانونية  ت�رشيعات  مثاًل،  كفرن�شا  الدول،  من  العديد  اأ�شدرت  ولهذا  مًعا)))، 

التلقيح ال�شطناعي وتنظمه)9).
املعترب،  القانوين  املجهود  هذا  تكملة  اجلزائري  املَُنِظم   على  ي�شتوجب  وكان   
امل�شافة، و٤5 مكرر من ق.اأ،  7 مكرر، و٢/٤٠  املواد  ن�شو�ص  الوارد خا�شة يف 
واملتعلِّقة اأ�شا�ًشا مب�شائل طبية مهمة، بن�شو�ص وا�شحة يف القانون الطبي اجلزائري؛ 
الأخالقيات  لتنظيم   )des Lois Bioéthiques( »بيواأخالقي«  ت�رشيع  ب�شياغة 
الطبية واحليوية )Medical Ethics( يف جمال الأبحاث العلمية، والتجارب الطبية 
بوجه خا�ص،  الآدمي  ب�شكل عام واجلنني  الإن�شان،  التي مت�ص ج�شد  والبيولوجية، 

التلقيح اال�صطناعي اخلارجي هو  واأول من قام بعملية  اأواًل يف احليوانات،  التقنية  ا�صتخدمت هذه  وقد   (7(
الدكتور �صاجن يف بو�صطن باأمريكا �صنة 9)9)، الذي جنح يف تلقيح بوي�صة االأرنب يف اأنبوب، ثم اأعادها 

اإلى رحم االأرنب، ومتت العملية بنجاح.
والتطورات  االأ�ــصــرة  كتاب  �صمن  ــه،  والدت قبل  لالإن�صان  القانوين  النظام  احلفيظ.  عبد  اأو�صكوين  د.   (((
العلمية، كلية احلقوق، جامعة وهران، �ص)) وما يليها؛ د. ت�صوار اجلياليل. ر�صا الزوجني على التلقيح 

اال�صطناعي، جملة العلوم القانونية واالإدارية، كلية احلقوق، جامعة تلم�صان، 116)، العدد4، �ص6).
كالقانون الفرن�صي رقم 3/94)6 املوؤرخ يف 9)/994/17) املتعلِّق باحرتام ج�سم الإن�سان، الذي عدل املواد   (9(
))3 وما يليها من ق.م.ف، واملواد )))/) و)4))/) من قانون ال�صحة العمومية الفرن�صي، وكذا املر�صوم 
والتجارب  لالأبحاث  اخلا�صعني  االأ�صخا�ص  بحماية  واخلا�ص   (991/19/(7 يف  املــوؤرخ   (7(/91 رقم 
 Cf. (F( Salat-Baroux. Les lois bioéthiques، p11 et s; :الطبية. وراجع باللغة الفرن�صية
 (F(Belliver، (L( Brunet et (c( Labrusse- Riou. La Filiation، la génétique et

.le juge، R.T.D.civ، 1999، p529 et s
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وهذا بقواعد �رشيحة ووا�شحة ومتينة)1)).
 ومن املعلوم اأن ١5 باملائة من الأزواج يف اجلزائر يعانون من م�شكالت الإجناب، لعدة اأ�شباب 
منها: تاأخر �شّن الزواج لدى املراأة، ومعاناة اأحد الزوجني اأو كليهما من اأعرا�ص مر�شية، كاأمرا�ص 
العقم و�رشطان عنق الرحم...، كما اأن التكاليف املرتبطة بتقنية الإجناب لي�شت يف متناول اجلميع)))). 

املطلب الثاين
موقف ال�شريعة الإ�شالمية من التلقيح ال�شطناعي

روا اأن الطريقة ال�رشعية   حّدد علماء الفقه الإ�شالمي طرق التلقيح ال�شناعي، وقرَّ
اجلائزة تتمثَّل، حينما يكون م�شدر احليوان املنوي هو الزوج، وم�شدر البوي�شة هي 
زوجته، التي تعاين من العقم، لن�شداد قناة فالوب لديها؛ فال حرج من اللجوء اإلى 
التلقيح ال�شطناعي عند ال�رشورة العالجية، مع التاأكيد على اأخذ الحتياطات الالزمة 
املحاذير  من  ذلك  وغري  االأمومة،  و�سياع  االختبار،  اأنابيب  يف  اللقائح  اختالط  من 
ال�رشعية؛ ول �شيما مع وجود بنوك املني والأجنة املجمدة، التي اأ�شبح بها فائ�ص من 

البوي�شات امللقحة الزائدة على العدد املطلوب للزرع يف كل مرة)))).

لتنظيم كيفية اإجراء االأبحاث العلمية والتجارب الطبية على االإن�صان يف جمال العلوم الطبية واجلراحية   ((1(
والبيوتكنولوجيا  و»اجلينيتيك«  الوراثية  والهند�صة  االأحياء  علوم  وكذا  البيولوجيا،  وعلوم  امل�صبوقة  غري 
وغريها. راجع د. بلحاج العربي. احلدود ال�صرعية والقانونية واالأخالقية للتجارب الطبية على االإن�صان، 

دار الثقافة، عمان، ))1)م، فقرة 6) وما يليها.
وهو ما اأ�صار اإليه رئي�ص اجلمعية اجلزائرية لالإجناب ومنع احلمل اجلزائرية، ال�صيد احممد بوزكريني؛   ((((

راجع جريدة الفجر اجلزائرية، ال�صادرة بتاريخ 14/)1/))1)م.
عملية  جناح  بعد  اأنه  كما  غريهما،  دون  بالزوجني  اخلا�صة  واللقائح  النطف  ا�صتعمال  من  التاأكد  يجب   ((((

التلقيح ال ميكن ا�صتغاللها يف عمليات اأخرى لغري هذين الزوجني.
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امل�شتويات  كل  على  امل�شاألة،  هذه  املعا�رشون  الفقهاء  تناول  الأ�شا�ص،  هذا  وعلى 
اإل  ال�شطناعي  التلقيح  عمليات  تتم  باأل  العلماء  واأو�شى  والفردي)4))،  اجلماعي)3)) 
يف حالة ال�رشورة، بني زوجني مرتبطني بعقد زواج �رشعي، حال حياتهما، اأثناء قيام 

الزوجية، ودون تدخل طرف ثالث يف هذه العملية.
اأو  اأو وفاة  الزوجية بطالق  التلقيح ال�شطناعي مباء حمفوظ بعد فراق   فال يكون 
غريهما، اإذ مينع �رشًعا الحتفاظ باملني من الزوج، ول ي�شمح بقيام ما ُي�شّمى بنوك املني 

لأي �شبب من الأ�شباب.
العامة  امل�شت�شفيات  يف  مًعا  الزوجني  رغبة  على  بناًء  العملية  هذه  جترى  واأن   
واملوؤ�ش�شات الطبية املعتمدة اخلا�شعة لوزارة ال�شحة، مع اأخذ كل الحتياطات الالزمة 
من اختالط النطف اأو اللقائح وال�سالمة من االأمرا�س؛ وانتفاء اخللوة ال�رشعية، وعدم 
طبيبة  ذلك  يبا�رش  واأن  بقدره،  يقدر  م�رشوع  لغر�ص  اإل  اإليها  والنظر  العورة  ك�شف 

م�شلمة موؤهلة، واإل فطبيب م�شلم ثقة، واإل فغري م�شلم)))).
 فاإن عملية التلقيح ال�شطناعي تدخل يف نطاق الإباحة ال�رشعية، من باب التداوي 
اأمرا�ص العقم وعدم القدرة على الإجناب الطبيعي؛  امل�رشوع بجميع الو�شائل لعالج 
املجمع الفقهي االإ�صالمي لرابطة العامل االإ�صالمي يف دورات ثالث )) و7 و))؛ وجممع االأطباء املنبثق عن   ((3(

املنظمة االإ�صالمية للعلوم الطبية بالكويت عام 3)9)م، وجلنة الفتوى باالأزهر ال�صريف �صنة )97)م.
ال�صيخ يو�صف القر�صاوي، احلالل واحلرام، بريوت، 973)م، �ص9))؛ ال�صيخ �صلتوت، الفتاوي، القاهرة،   ((4(
ج4،  م3)9)،  اجلزائر،  الهدى،  دار  يجيب،  واالإ�صالم  ت�صاأل  اأنت  ال�صعراوي.  ال�صيخ  �ــص))3؛  1)9)م، 
د.  و11)؛  �ــص99)  االإ�صالمي،  الفقه  يف  ال�صناعي  والتلقيح  اال�صتن�صاخ  حكم  مهران،  جابر  د.  �ــص71؛ 
حممد زهرة، االإجناب ال�صناعي، �ص)) وما بعدها. ويف اجلزائر: ال�صيخ اأبو عبد ال�صالم، جريدة اخلرب 
اجلزائرية، 4)/116/16)م، �ص))؛ وال�صيخ �صم�ص الدين بوروبي، التلقيح اال�صطناعي، جريدة اخلرب 

اجلزائرية، 3)/119/14)م، العدد رقم )61).
وراجع يف  العدد)، ج)، �ص66)؛  الفقهي،  املجمع  7، 414)هـــ، جملة  الدورة  االإ�صالمي،  الفقهي  املجمع   ((((
هذا اخل�صو�ص: د. بلحاج العربي. حكم ال�صريعة االإ�صالمية يف اأعمال الطب واجلراحة امل�صتحدثة، جملة 
البحوث الفقهية املعا�صرة، الريا�ص، العدد ))، )99)م، �ص))؛ د. حممد علي البار، التلقيح اال�صطناعي 

واأطفال االأنابيب، الدار ال�صعودية، جدة، 7)9)م، �ص69) وما يليها.
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والإ�شالم يحث على التداوي لقوله �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »اإن اهلل مل ينزل داء اإل اأنزل 
له �شفاء فتداووا«)6)). وقوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اإن اهلل اأنزل الداء والدواء وجعل 
عليه  اهلل  �شلَّى  قوله  اأخرى  رواية  بحرام«)7)). ويف  تداووا  ول  فداووا  دواء  داء  لكل 

و�شلَّم: »تداووا فاإن الذي خلق الداء خلق الدواء«)))).
املعروفة يف عالجه، يكون م�شطًرا  الطبيعية  الطرق  تفلح  الذي مل  املري�ص  اإن   
للو�شائل  لأن  والتداوي؛  للعالج  رة  امل�شخَّ اجلديدة  العالجية  الو�شائل  ل�شتخدام 
حكم املقا�شد، وال�رشورات تبيح املحظورات لتحقيق امل�شلحة العالجية امل�رشوعة. 
واعترب  تعّلمها،  على  الأفراد  ت�شجيع  على  وعمل  الطب،  مبهنة  الإ�شالم  اهتم  وقد 
تعّلمها فر�ص كفاية)9))؛ ويف هذا ال�شاأن، قال العالمة العز بن عبد ال�شالم: »الطبُّ 

كال�رشع، و�شع جللب م�شالح ال�شالمة والعافية، ودرء املعاطب والأ�شقام«)1)).
 ورغم هذا، فاإنه ل يجوز �رشًعا اإجراء عملية التلقيح بني رجل وامراأة ل يجمعهما 
ول  ملائهما،  كحا�شنة  اأجنبية  امراأة  رحم  ا�شتعارا  زوجني  بني  ول  �رشعي،  زواج  عقد 
اإل  اأو خارجًيا،  داخلًيا  العملية،  مباء رجل غري زوجها. ول جترى هذه  لقحت  لزوجة 
احلمل  اإلى  �شبيل  باأل  الأطباء  تيقن  لو  كما  ال�رشورة،  اأو  احلاجة  عند  العالج،  بق�شد 

والإجناب بطريق املعا�رشة املعتادة بني الزوجني، ب�شبب منه اأو منها اأو منهما مًعا)))).

رواه البخاري عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه، وم�صلم عن جابر ر�صي اهلل عنه بلفظ اآخر، و�صححه احلاكم   ((6(
عن ابن م�صعود ر�صي اهلل عنه. انظر �صحيح البخاري، كتاب الطب، ج3، �ص). و�صحيح م�صلم، كتاب 

الطب 9/4)7)، وامل�صتدرك 96/4).
رواه اأبو داود يف �صننه عن اأبي الدرداء ر�صي اهلل عنه، ج4، �ص16)؛ واأخرجه الطرباين ورجاله ثقات،   ((7(

انظر تي�صري الو�صول، ج3، �ص 69).
رواه اأبو داود يف �صننه عن اأ�صامة بن �صريك، كتاب الطب، ج4، �ص3، حتقيق ال�صيخ حممد عبد احلميد.  ((((

هيئة كبار العلماء بال�صعودية، فتوى رقم 47، املوؤرخة يف 1)/)396/1)هـ؛ فتوى ال�صيخ الدجوى، ج)، �ص ))6 وما بعدها.  ((9(
العز بن عبد ال�صالم. قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، ج)، �ص4.  ((1(

ال يجوز �صرعا تلقيح بوي�صة الزوجة مباء زوجها يعد وفاته. راجع اأ. عمراين اأحمد. التلقيح اال�صطناعي   ((((
كلية احلقوق،  العلمية«،  والتطورات  االأ�صرة  »قانون  بحوث:  ال�صرعي، مقال �صمن  امليزان  الوفاة يف  بعد 

جامعة وهران، 117)م، �ص3) وما يليها.
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 كما اأنه ل يجوز ا�شتبدال اأو خلط مني الإن�شان بغريه، ول التعامل مع جتار النطف 
واللقائح وباعة الب�شاع. 

ا- اإن�شاء بنوك الأجنة املجمدة، ول اإن�شاء م�شتودع ت�شتحلب  ول يجوز -اأي�شً
ا )وما ين�شاأ  فيه نطف رجال لهم �شفات معينة لتلقيح ن�شاء لهن �شفات معينة اأي�شً
عن ذلك من م�شاكل ومنها بيع مني العباقرة(، ملا يف ذلك من العبث الذي يوؤدي 
اأرادها  اإلى اختالط االأن�ساب، واالإخالل بنظام االأ�رشة ال�رشعية كما  -ال حمالة- 

اهلل تبارك تعالى)))).
 ومن ثم؛ فاإنه يندب عالج عدم االإجناب بالو�سائل ال�رشعية، ب�رشط اأال يوؤدي ذلك 
اإلى اختالط االأن�ساب، باأن يقع االإجناب بني زوجني، بدون تدخل طرف ثالث )متربع 
التنا�سلية،  لالأمرا�س  االحتياط  مع  الرحم(؛  اأو  اجلاهزة  اللقيحة  اأو  البوي�سة  اأو  باملني 
ومر�ص الإيدز، وانتقال فريو�ص التهاب الكبد من نوع ب )B( بوا�شطة املني امل�شتخدم 

بدون مراقبة طبية)3)).
 فاإن الطبيب )وهو اخلبري الفني املخت�ص( يف اإجراء التلقيح ال�شطناعي اأيًّا كانت 
�شورته، فاإن كان عمله يف �شورة غري م�رشوعة، كان اآثًما وك�شبه حرام، ودخل حتت 

طائلة امل�شوؤولية الطبية املدنية واجلنائية والتاأديبية)4)).

يليها؛ د. حممد عثمان. بنوك النطف  التلقيح اال�صطناعي، �ص)9 وما  اأخالقيات  البار.  د. حممد علي   ((((
واالأجنة، �ص9) وما بعدها؛ د. زياد �صالمة. اأطفال االأنابيب، �ص67؛ د. حامت عبادة، التحكم يف جن�ص 

اجلنني، �ص )4 وما بعدها.
االإ�صكندرية،  الفكر اجلامعي،  الفقهاء، دار  واآراء  االأطباء  اأقوال  ال�صناعي بني  التلقيح  اأحمد،  اأحمد  د.   ((3(

116)م، �ص )) وما بعدها.
د. بلحاج العربي. االأخطاء املدنية واجلنائية لالأطباء يف الفقه االإ�صالمي، درا�صة مقارنة، جملة البحوث   ((4(
االأعمال  عن  اجلنائية  امل�صوؤولية  �صديفات،  �صفوان  د.  ))؛  للعدد  )11)م،  الريا�ص،  املعا�صرة،  الفقهية 

الطبية، دار الثقافة، عمان، االأردن، 1)1)م، �ص )9) وما بعدها.
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املطلب الثالث
ال�شروط القانونية لإجراء عملية التلقيح ال�شطناعي

دها علماء الفقه الإ�شالمي، ن�شت املادة ٤5   انطالًقا من ال�شوابط ال�رشعية التي حدَّ
مكّرر من ق.اأ امل�شافة بالتعديالت املهمة الواردة عام ٢٠٠5، باأنه تخ�شع عملية التلقيح 

اال�سطناعي لل�رشوط القانونية االآتية)))):

ا: اأوًل: اأن يكون الزواج �شرعيًّ

الزوج،  ماء  باأخذ  يكون  الذي  والقانوين،  ال�رشعي  ال�شطناعي  التلقيح  يتم  باأن   
بعد  اإلى رحمها،  بعد ذلك  تنقل  ثم  ال�رشعية،  لالإخ�شاب من زوجته  وبوي�شة �شاحلة 

تاأكد الأطباء من وجود عقد نكاح �رشعي بينهما.
 فاإن التلقيح ال�شطناعي وفًقا لن�ص املادة ٤5 مكّرر من ق.اأ، قا�رش على الزوجني 
فقط؛ وعليه اإذا دخل اآخر اأجنبي بني الزوج وزوجته كانت احلرمة وعدم امل�رشوعية، 

لقوله تعالى: ڇ ۅ ۉ ۉ ڇ)6))، اأي اأزواجكم.
اأن  العقم( ميكن  اأو  فاإن عدم الإجناب )اأي عدم الإخ�شاب   وعلى هذا الأ�شا�ص 
ا، واأن للزوجني حقَّ طلب العالج منه؛ ومن ثم فاإن الإجناب ال�رشعي وفًقا  يعترب مر�شً
ملبادئ املادة ٤5 مكّرر من ق.اأ امل�شافة عام ٢٠٠5 ينبغي اأن يتمَّ عن طريق الزواج، واإن 

كل و�شيلة ت�شتخدم لالإجناب خارج نطاق الزوجية ال�رشعية تعترب باطلة)7)).

الطبية  والقوانني  االإ�صالمية  ال�صريعة  �صوء  يف  االإن�صان  على  الطبية  التجارب  اأحكام  العربي،  بلحاج  د.   ((((
املعا�صرة، دار الثقافة، عمان، االأردن، ))1)م، �ص )) وما بعدها.

�صورة البقرة، االآية 3)).  ((6(
د. ماأمون عبد الكرمي، االإطار ال�صرعي والقانوين لالإجناب اال�صطناعي، جملة العلوم القانونية واالإدارية،   ((7(

جامعة تلم�صان، 116)م، العدد 4، �ص )7وما بعدها.



293
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

ا: اأن يكون التلقيح بر�شا الزوجني واأثناء حياتهما: ثانيًّ

 باأن جترى هذه العملية بناًء على رغبة الزوجني، حال حياتهما، واأثناء قيام الرابطة 
الزوجية ال�شحيحة)))). فال يجوز �رشًعا وقانونًا ا�شتخدام ماء الزوج يف تلقيح زوجته 

بعد انف�شام الرابطة الزوجية بينهما، بالف�شخ اأو بالطالق اأو باملوت)9)).
ملا يرتتَّب على ذلك العديد من امل�شكالت الجتماعية والأخالقية والقانونية، وهي 
ا تاًما يف ال�رشيعة الإ�شالمية. وذلك لأن الإجناب ال�رشعي ل يتم اإل يف  مرفو�شة رف�شً
اإطار الزوجية ال�شحيحة، واأثناء قيامها، وفًقا لأحكام قانون الأ�رشة اجلزائري اجلديد 
)م ٤٠ وما بعدها من ق.اأ(؛ فاإذا انتهى عقد الزوجية مبوت اأو طالق فاإن التنا�شل بني 

الزوجني يعترب لغًيا وباطاًل)31).
١9 �شنة كاملة )م ٤٠  بالغني  اأن يكون الزوجان   وي�سرتط يف ر�سا الزوجني: 
فاإذا  التجربة؛  بعواقب  وم�شتنرًيا  و�رشيًحا  كتابًيا  الر�شا  يكون  واأن  ق.م(،  من 
موافقتهما،  على  وظال  العملية،  اإجراء  على  امل�شتنرية  موافقتهما  الزوجان  اأعطى 
فاإن ال�رشط االأ�سا�سي الإجراء التجربة يكون متوافًرا، وفًقا للمادة ٤5 مكّرر من ق.اأ 

امل�شافة عام ٢٠٠5م))3).
 ولهذا، فاإن القانون اجلزائري ومنًعا من التالعب يف ق�شايا اإثبات الن�شب، 

د. العربي ال�سحط عبد القادر. الأحكام القانونية العامة لنظام الإجناب ال�سطناعي. ر�سالة دكتوراه،   ((((
جامعة وهران، 111)م، �ص)4) وما يليها.

د. ت�صوار اجلياليل. ر�صا الزوجني على التلقيح اال�صطناعي، البحث املذكور، �ص)6.  ((9(
دار  التعديالت،  اآخر  وفق  اجلديد  اجلزائري  االأ�صرة  قانون  �صوء  يف  الــزواج  اأحكام  العربي،  بلحاج  د.   (31(

الثقافة، عمان، ))1)م، �ص 1)) وما يليها.
د. ت�صوار اجلياليل. البحث املذكور �صابقا، �ص6) وما يليها. وراجع اأي�سا: د. حميدو زكية. �سروط التلقيح   (3((
واالإدارية،  القانونية  العلوم  االأ�صرة اجلديد، جملة  قانون  امل�صتحدثة يف  الن�صو�ص  اال�صطناعي يف �صوء 
الطبية،  التدخالت  املوافقة على  الكرمي، حق  ماأمون عبد  د.  العدد4، �ص93؛  تلم�صان، 116)م،  جامعة 
املجلة  اجلنني،  حماية  القادر،  عبد  مرزوق  بن  د.  بعدها؛  وما  �ص41)  العدد3،  نف�صها، )11)م،  املجلة 

نف�صها، )11)م، العدد 3، �ص 66) وما يليها.
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مينع اأخذ نطف من رجل وتلقيح امراأة بها، دون اأن يكون بينهما عقد زواج �رشعي؛ 
وقد نّبهت اإلى هذا املادة ١/٤5 مكّرر من ق.اأ املعدلة عام ٢٠٠5 �رشاحة وبكل 

و�شوح.
 ولقد اأح�شن املَُنِظم  اجلزائري �شنًعا برتكيزه على �شوابط عملية التلقيح ال�شطناعي 
احلا�رش  وقتنا  يف  نراه  ملا  ق.اأ؛  من  مكّرر   ٤5 املادة  بينته  ملا  وفًقا  القانونية،  و�رشوطها 
من بنوك للحيوانات املنوية والنطف والتخ�شيب ال�شطناعي، وخمتربات لالأبحاث 

والتجارب العلمية والطبية حول الأجنة الآدمية))3).
با�شتخدام  فرن�شا  يف  زوجة  قيام  حماولة  ال�شاأن،  هذا  يف  اأحد  على  يخفى  ول   
ال�شطناعي،  التخ�شيب  خمتربات  يف  واملجّمدة  املتوفى،  لزوجها  املنوية  احليوانات 
الإجناب،  الأ�شا�شي يف  بدعوى حّقها  وفاته. وهذا  بعد  ولو  منه على طفل  للح�شول 
نطًفا  ا�شتودع  بينها وبني زوجها، واأنه  امل�شرتك  اإجناب طفل كان هو امل�رشوع  اأن  ذلك 
لدى بنك احليوانات املنوية لهذا الغر�ص، عندما اأ�شيب بال�رشطان، واأنه تويف بعد ثالثة 

اأ�شهر من حفل الزواج)33).

 ثالًثا: اأن يتمَّ مبني الزوج وبوي�شة رحم الزوجة دون غريهما:

ها املجمع الفقهي الإ�شالمي لرابطة   وهذه هي ال�شورة ال�رشعية والقانونية التي اأقرَّ
بال�شعودية، من  يناير ١9٨5م، مبكة املكرمة  الثامنة يف ٢٨  العامل الإ�شالمي يف دورته 
اأن التلقيح ال�شناعي هو عملية تلقيح بوي�شة الزوجة ال�رشعية مباء زوجها يف»اأنبوبة«، 

د. بلحاج العربي، اأحكام التجارب الطبية على االإن�صان، املرجع املذكور، �ص )) وما بعدها.  (3((
وقد رف�صت املحاكم الفرن�صية ال�صماح لها با�صتخدام احليوانات املنوية لزوجها املتوفى املجمدة، للح�صول   (33(
منه على طفل، على اأ�صا�ص اأن القانون الفرن�صي ال�صاري املفعول ال ي�صمح بهذه العملية من الناحية القانونية 

واالأخالقية. انظر جريدة اخلرب ، ليوم 9)/1)/119)م، العدد )79)، �ص7).
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ثم تو�شع يف رحم الزوجة لوجود عيب يف جهازها التنا�شلي؛ فهذا حالل لل�رشورة 
ال�رشعية، ومن باب التداوي امل�رشوع، وين�شب املولود لالأب والأم)34).

غري  رجل  مباء  لقحت  التي  الزوجة  حالت  ا�شتبعاد  يجب  الأ�شا�ص؛  هذا  وعلى   
اأنه ل يجوز �رشًعا  اأخرى ولقحت مباء الزوج، كما  البوي�شة من زوجة  زوجها، وكذا 
ى  وقانونًا للزوجني ا�شتئجار اأو ا�شتعارة رحم امراأة اأجنبية كحا�شنة ملائهما )وهو ما ُي�شمَّ
بالرحم امل�شتاأجرة())3). فاإن �رشعية عملية التلقيح ال�شناعي بني الزوجني، وفًقا للمادة 
٤5 مكّرر من ق.اأ، تقوم على وجوب تلقيح الزوجة مباء زوجها دون �شواه، وبا�شتعمال 

رحمها ل رحم امراأة اأخرى)36).
 ورغم تاأكيد املَُنِظم من اأنه ل يجوز اللجوء اإلى التلقيح ال�شطناعي با�شتعمال الأم 
من ق.اأ،  مكّرر   ٤5 املادة  �سمن  التن�سي�س  اأغفل  فاإنه  االحتياط،  باب  من  »البديلة«، 
باأن ل تتم هذه العملية اإل يف حالة ال�رشورة الق�شوى )اأي اإل اإذا ا�شتحال على املراأة 
تتمَّ مبنتهى احلذر واالحتياط الالزمني من  الطبيعية(، واأن  الوالدة  اأن حتمل عن طريق 
اأو املراكز  العامة  اأو النطف، واأن جترى هذه العملية يف امل�ست�سفيات  اللقائح  اختالط 

الطبية املرخ�شة من طرف وزارة ال�شحة)37).
االأمر م�سكاًل  النطف، ل�سار  اأو  اللقائح  الن�سب يف حالة اختالط  بثبوت  قلنا   ولو 

د. حممد علي البار. خلق االإن�صان بني الطب والقراآن، الدر ال�صعودية، جدة، )99)م، �ص)3) وما يليها.  (34(
د. ماأمون عبد الكرمي. االإطار ال�صرعي والقانوين لالإجناب ال�صناعي، جملة العلوم القانونية واالإدارية،   (3((
املذكورة،  الر�سالة  القادر،  ال�سحط عبد  العربي  د.  يليها؛  وما  العدد4، �ص)7  تلم�صان، 116)م،  جامعة 
 Cf. (ch( Kalfat. Les problèmes engendrés par la procréation و47).  �ص46) 

.artificielle، Rev. Sc. Jurid et Adm، Univ. Tlemcen، 2006،N° 4، p26 et s
د. حميدو زكية. البحث امل�صار اإليه، �ص94؛ د. عائ�صة املرزوقي. اإثبات الن�صب يف �صوء املعطيات العلمية   (36(

املعا�صرة، جامعة االإمارات، 113)م، �ص74)وما يليها.
د. ماأمون عبد الكرمي. االإطار ال�صرعي والقانوين لالإجناب ال�صناعي، البحث املذكور، �ص))؛ د. حميدو   (37(
اجلزائرية  املجلة  املعا�صرة،  احلمل  و�صائل  حكم  الكاتبة.  ولنف�ص  �ص93؛  �صابقا،  املذكور  البحث  زكية. 

للعلوم القانونية واالإدارية وال�صيا�صية، جامعة اجلزائر، 113)م، العدد1)، �ص44 وما يليها.
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خطرًيا وج�سيًما من حيث املرياث، وحرمة امل�ساهرة، واختالط الن�سب بالف�ساد وغريها. 
يعترب  الأنابيب«،  »طفل  اأو  ال�شطناعي،  التلقيح  عملية  يولد من  الذي  الطفل  اإن   
وعليه  احلقوق  جميع  ِقَبَلهما  له  ويكون  والأم،  لالأب  املولود  وين�شب  �رشعًيا،  طفاًل 

جميع اللتزامات التي لالأبناء من ِقَبل اأبائهم واأمهاتهم واأقاربهم))3).
اأو   فاإن تلقيح بوي�شة الزوجة ال�رشعية بذات مني زوجها، دون �شكٍّ يف ا�شتبداله 
اختالطه مبني غريه، هو جائر �رشًعا وقانونًا )م ٤5 مكّرر من ق.اأ(، من ناحية ثبوت 
الأحكام  اإلى ذلك من  وما  امل�شاهرة ومرياث،  نفقة وحرمة  به من  يت�شل  الن�شب وما 

املرتتِّبة على هذه العملية)39).
م �رشًعا  اأية �شلة م�رشوعة، فهذا حمرَّ اأجنبيًّا عن الزوجة، ول تربطه  اإذا كان   واأما 
للفرا�ص  الزنا ونتائجه، لقوله �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم:»الولد  وقانونًا، ويكون يف معنى 
مة من عمليات التلقيح  وللعاهر احلجر«)41). وكل طفل »اأنبوب« نا�شئ بال�شورة املحرَّ
�شاحبة  ول  الأجنبي  املني  �شاحب  )ل  وو�شعته  به  حملت  ملن  ين�شب  ال�شطناعي 
البوي�شة(، لقوله تعالى: ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄڇ))4)، وهذا ن�ص قطعي الثبوت 

والدللة؛ فاإن التلقيح ال�شطناعي مباء غري الزوجني هو �شبيه بالزنى مطلًقا))4).

اأو  وال بد من التاأكد من �صحة ا�صتعمال النطف واللقائح اخلا�صة بالزوجني دون غريهما، فاإن اأي �صك   (3((
اإهمال اأو تق�صري اأو خطاأ مينع من اجلواز. انظر ال�صيخ الدكتور يو�صف القر�صاوي. فتاوى معا�صرة، دار 
القلم، بريوت، 6)9)م، �ص6))، ال�صيخ جاد احلق. حكم التلقيح اال�صطناعي، بحوث وفتاوى يف ق�صايا 
الهدى،  دار  الفتاوى،  �صلتوت.  ال�صيخ حممود  القاهرة، 114)م، ج9، �ص3))3؛  دار احلديث،  معا�صرة، 
املعارف،  وامل�صروعية، من�صاأة  التحرمي  اجلزائر، )99)م، �ص))3؛ وراجع د. حممود طه، االإجناب بني 

االإ�صكندرية، )11)م.
د. بلحاج العربي، اأحكام الرتكات واملواريث يف �سوء قانون الأ�سرة اجلزائري اجلديد، دار الثقافة، عمان،   (39(

االأردن، ))1)، �ص 19) وما بعدها.
رواه البخاري يف �صحيحه، عن ال�صيدة عائ�صة ر�صي اهلل عنها، حديث رقم 3)1).  (41(

�صورة املجادلة، االآية ).  (4((
د. حممود طه. االإجناب بني التجرمي وامل�صروعية، املرجع املذكور، �ص9)) و91)؛ اأ. زياد �صالمة. اأطفال   (4((

االأنابيب، دار البيارق، بريوت، 996)م، �ص)).
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 املطلب الرابع
 حكم ا�شتئجار الأرحام

 ن�ص قانون الأ�رشة اجلزائري اجلديد يف املادة ٤5 مكّرر من ق.اأ، يف فقرتها الأخرية، �رشاحة 
 La mère( البديلة«  الأم  با�شتعمال  ال�شطناعي  التلقيح  اإلى  اللجوء  يجوز  »ل  اأنه:  على 
porteuse(. وهذا موقف �شائب من املَُنِظم  اجلزائري ي�شاير فيه اأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية؛ 

الأن هذه الو�سيلة ف�ساًل عن كونها ذريعة اإلى اختالط االأن�ساب )نتيجة االزدواج يف التكوين 
بهات التي ل ح�رش لها)43). ا- اإلى ال�رش والف�شاد، وال�شُّ والن�شاأة واخللقة(، فهي و�شيلة -اأي�شً

 فاإنه ل يجوز للزوجني ا�شتعارة اأو تاأجري رحم امراأة اأجنبية كحا�شنة ملائهما، حتى لو 
كانت املراأة �شاحبة الرحم زوجة ثانية للرجل �شاحب احليوان املنوي، ملا يف ذلك من 

اإ�شاعة للفاح�شة واملف�شدة واإثارة للم�شكالت الجتماعية)44).
ڇے  وتعالى:  تبارك  لقوله  الفروج،  حفظ  على  الإ�شالمية  ال�رشيعة  حثَّت  فقد   
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ڇ))4)؛ وحفظ الفروج ل يكون اإل بق�رشها على الزوجة 

وملك اليمني. 
 اإن املراأة احلاملة بالإنابة لقاء مقابل )اأو بدونه(، يقع عقدها باطاًل بطالنًا مطلًقا لعدم 
م�رشوعية حمله و�شببه، ول يرتتَّب اأية اآثار قانونية، لأنه يتعلق بالن�شب ال�رشعي وهو 

ال�صيخ الدكتور يو�صف القر�صاوي، فتاوى معا�صرة، مذكور �صابقا، ج)، �ص 67).  (43(
د. ماأمون عبد الكرمي. راأي ال�صريعة االإ�صالمية ب�صاأن االأم البديلة وتاأجري االأرحام، جملة العلوم القانونية   (44(
البديلة بني  االأم  الدين.  يليها؛ د. مروك ن�صر  العدد)، �ص)) وما  تلم�صان، 114)م،  واالإداريــة، جامعة 
999)م،  اجلزائر،  جامعة  وال�صيا�صية،  واالإداريــة  القانونية  للعلوم  اجلزائرية  املجلة  وال�صريعة،  القانون 

العدد 4، �ص9 وما بعدها.
�صورة املعارج، االآيات من 9) اإلى )3.  (4((
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لفكرة  مناٍف  الأرحام  ا�شتعارة  اأو  تاأجري  فاإن  هذا،  عن  وف�شاًل  العام)46).  النظام  من 
اأنه يتعار�ص مع  اإلى قطع العالقة بني الطفل واأمه احلقيقية عمًدا؛ كما  الأمومة، يوؤدي 
حقوق وم�شالح الطفل ويعر�ص م�شتقبله للخطر )لأن الأم احلاملة قد تتم�شك باملولود 
لتحتفظ به لنف�شها، ومتتنع عن ت�شليمه للزوجني �شاحبي النطفة والأم�شاج(، مما ي�شبب 
والأولى  واأخالقية،  ودينية  وقانونية  واجتماعية  نف�شية  م�شكالت  عدة  بعد  فيما  للطفل 

ترك هذه امل�شكالت وهجرها من الأ�شا�ص)47).
اإما ابن الزنا، واإما ابن   ويف احلقيقة فاإن الولد الناجت من تاأجري الأرحام، �شيكون 
مة قطًعا من التلقيح ال�شناعي التي ل يثبت بها الن�شب  التبني؛ وهي من الطرق املحرَّ
ال�رشعي وفًقا للمواد ٤٠ و٤5 مكّرر و٤6 من ق.اأ، واإمنا ين�شب ملن حملت به باعتباره 

حالة ولدة طبيعية كولد الزنا الفعلي متاًما))4).
مت  ولو  املوؤجر(،  الأجنبية  املــراأة  رحم  )وهو  ثالث  طرف  العملية  يف  اجتمع  فلو   
ينقله  فال  حراًما،  يكون  احلمل  فاإن  غريهما،  دون  بالزوجني  اخلا�شة  اللقائح  ا�شتعمال 
اإلى الإباحة دفع املال اأو عدمه، بل اإن دفع املال مقابل ا�شتئجار رحم اأجنبية عن العقد 

�شيكون اأ�شد حترميًا.
الثامنة،  دورته  يف  الإ�شالمي  العامل  لرابطة  الإ�شالمي  الفقهي  املجمع  اأ�شار  وقد   
املنعقدة يف �شهر يناير ١9٨5 مبكة املكرمة، باأنه: »يحرم ا�شتخدام البوي�شة امللقحة يف 
يف  امللقحة  البوي�شة  ا�شتعمال  دون  الكفيلة  الحتياطات  اتخاذ  ويجب  اأخرى،  امراأة 

حمل غري م�رشوع«.

د. ح�صني عبد الدامي. عقد اإجارة االأرحام، دار الفكر اجلامعي، االإ�صكندرية، 116)م، �ص3)) وما يليها.  (46(

د. حممد ال�صبحي. حكم ا�صتئجار االأرحام، دار اجلامعة اجلديدة، االإ�صكندرية، )11)م، �ص7) وما يليها.  (47(
التلقيح  على  الزوجني  ر�صا  زكية،  حميدو  ت�صوار  د.  الفقهاء.  بع�ص  و�صفها  كما  الــوالدة  يف  تزوير  الأنها   (4((
وتاأجري  البديلة  االأم  ب�صاأن  ال�صريعة  راأي  الكرمي،  عبد  ماأمون  د.  �ــص96؛  �صابقا،  مذكور  اال�صطناعي، 

االأرحام، مذكور �صابقا، �ص)) وما بعدها.
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 فاإنه ل يجوز اأخذ بوي�شات من امراأة بطريقة طفل الأنبوب، وو�شعها يف رحم امراأة اأخرى؛ 
لأن البوي�شات التي توؤخذ من امراأة اأجنبية اأو ت�شرتى منها، ل يجوز اأن حتقن يف غريها)49). 

كما اأنه ل يجوز لالأم اأن تتربع لبنتها برحمها، ملا يرتّتب على ذلك من حماذير �رشعية)1)).
 وباالإ�سافة اإلى هذا كلِّه، فاإن اختالط االأن�ساب يف اإجارة االأرحام هو اأمر حمقق 
الوقوع ل حمالة، بل هو موؤّكد متاًما، حيث يكون فيه ن�شب الولد ل�شاحب الفرا�ص )من 
جهة الأب(، ول�شاحبة الرحم املوؤجر )من جهة الأم التي قامت باحلمل(، ول�شاحب 
احليوان املنوي )اإذا مل تكن �شاحبة الرحم املوؤجر متزوجة()))). فاإن املفا�شد واملحاذير 
املنافع )اإن كانت  اأولى من جلب  املفا�شد  اأن درء  قائمة، والقاعدة  الأرحام  تاأجري  يف 

هناك منافع(، كما اأن ال�رشر ل يزال بال�رشر.
 اإن الأم هي التي حتمل وتلد، لقوله تبارك وتعالى: ڇڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄڇ))))، 
متكامل  ن�شيج  الأمومة  لأن  وذلك  چڇ)3))؛  چ  چ  چ  ڃ  ڇ  �شبحانه:  وقوله 
د وعاء؟ باأن توؤخذ  لها اإلى جمرَّ من الأحا�شي�ص والقيم والعطاء بال حدود، فكيف نحوِّ
اإلى رحم امراأة ت�شتاأجر لذلك لتحمل  بوي�شة من الزوجة وتلقح مباء زوجها، ثم تعاد 
تريد م�شقة احلمل.  التي ل  للمراأة  اأو  ت�شّلمه للزوجني،  الطفل  نيابة عنها، وعند ولدة 
ومن ثم، فاإن فكرة تاأجري الأرحام هي روؤية غري م�رشوعة، تفتح الباب حتًما مل�شكالت 

د نظام الأ�رشة وا�شتقرارها الجتماعي)4)). خطرية ، تهدِّ
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء ال�صعودية، حتت رقم 939)).  (49(
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء ال�صعودية، حتت رقم )9))).  ((1(

القانونية، م�صر، 117)م، �ص1)4  الكتب  دار  ال�صناعي،  القانوين لالإجناب  النظام  د. ح�صيني هيكل.   ((((
و))4؛ د. حممود طه. االإجناب بني التجرمي وامل�صروعية، املرجع املذكور، �ص3)) وما يليها.

�صورة املجادلة، االآية ).  ((((
�صورة لقمان، االآية 4).  ((3(

الدويل،  االإ�صالمي  الطبي  املوؤمتر  االإ�صالمية،  ال�صريعة  يف  املوؤجر  الرحم  حكم  املجيد.  عبد  عادل  د.   ((4(
الكويت،7)9)م؛ اأ. حممد حمزة. اإجارة االأرحام بني الطب وال�صريعة، �ص9)3؛ د. حممد علي البار. طفل 

االأنبوب، �ص4) و96.
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الغربية، �رشكات كبرية  الدول  الأمريكية ويف  املتحدة  الوليات  نت يف  تكوَّ  وقد 
تتنازل  بحيث  العقود  توقيع  ويتم  دة،  متعدِّ اأ�شكال  على  وا�شتئجارها  الأرحام  لبيع 
اإلى انت�شار الفو�شى  اأدى هذا  املراأة امل�شتاأجرة التي حملت وولدت عن الطفل. وقد 
العارمة يف الأن�شاب وتلقيح املحارم والأمرا�ص الوراثية والعيوب اخللقية، واإدخال 
ماء الزوج بعد انف�شام الزوجية وموت الزوج، واملانح املجهول من جراء رواج جتارة 
بنوك املني، حيث تلقح اأكرث من مائة امراأة مباء مانح واحد؛ ومن ثم وجود ماليني من 
الأطفال ل يعرف لهم اأب نتيجة بيع الأرحام وا�شتئجارها))))؛ وهو ما يرف�شه الإ�شالم 

رف�شا باتًا وقاطًعا. 

 
املطلب اخلام�س

اأخالقيات التلقيح ال�شطناعي

التلقيح  بعمليات  املرتبطة  والأخالقية  والقانونية  ال�رشعية  املحاذير  من  انطالًقا   
اال�سطناعي، واملفا�سد العظيمة التي قد توؤّدي اإلى اختالط النطف واللقائح يف اأنابيب 
فائ�ص من  بها  اأ�شبح  التي  املني والأجنة املجمدة،  بنوك  الختبار، ول�شيما مع وجود 
ونظاًما  �رشًعا  ي�شتوجب  فاإنه  املطلوب)6)).  العدد  على  الزائدة  امللقحة  البوي�شات 
اللقائح  اأو  والبوي�سات  بالنطف  التالعب  يتم  واأال  االأن�ساب،  اختالط  من  االحتياط 

د. حممد البار، اأخالقيات التلقيح اال�صطناعي، مذكور �صابقًا، �ص 49 وما بعدها؛ د. زهري ال�صباعي ود.   ((((
حممد البار، الطبيب اأدبه وفقهه، دار القلم، دم�سق، ط4، 119)م، �ص)34؛ جملة نيوزويك االأمريكية، 

ال�صادرة بتاريخ ))/13/))9).
د. بلحاج العربي، اأحكام التجارب الطبية على االإن�صان، املرجع املذكور، �ص 4) وما يليها.  ((6(
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الزائدة، اأو ا�شتغاللها يف �شورة غري م�رشوعة؛ كما اأنه مينع نظاًما اإن�شاء بنوك النطف 
والأجنة حلفظ اخلاليا التنا�شلية املذكرة اأو املوؤنثة)7)).

القانونية  لل�رشوط  وفًقا  اإال  اال�سطناعي  التلقيح  عمليات  تتم  ال  فاإنه  هذا؛  وعلى   
النظامية الواردة يف املادة ٤5 مكرر من ق.اأ امل�شافة عام ٢٠٠5، والقيود ال�رشعية التي 

اأجمع جمهور الفقهاء عليها يف هذا اخل�شو�ص، وهي كالآتي:
 ١- اأن تتم عملية التلقيح ال�شطناعي بني زوجني، يرتبطان بعقد زواج �رشعي، 
طالق؛  اأو  مبوت  منف�شم  غري  الزوجية؛  الرابطة  قيام  واأثناء  حياتهما،  حال 
اخلا�شة  العيادات  اأو  العامة،  امل�شت�شفيات  يف  الزوجني  رغبة  على  وبناء 
املعلومات  و�رشية  الزوجية،  خ�شو�شية  مراعاة  و�رشورة  نظاًما.  املرخ�شة 
املهني  ال�رش  لأحكام  وفًقا  وهذا  منهم،  البحث  عينات  جمعت  مبن  املتعلِّقة 
اأخالقيات  نة  مدوَّ قانون  من  يليها  وما   ٣6 )املادة  املري�ص  ل�شالح  املفرو�ص 
يف  املــوؤرخ   ٢76/9٢ رقم  التنفيذي  باملر�شوم  ال�شادر  اجلزائري،  الطبِّ 

١99٢/٠7/٠6م(.
العالج وطلب  الق�شوى، وهي �رشورة  ال�رشورة  اإل يف حالة  العملية  تتم  األ   -٢ 
الدواء، باأن يكون الغر�ص منها عالجيًّا، ملعاجلة م�شاكل العقم وعدم الإخ�شاب؛ 
اهلل  لقوله �شلَّى  ال�رشعي. وذلك  التداوي  لها  يندب  التي  الأمرا�ص  وهي من 
عليه و�شلَّم: »عباد اهلل تداووا، فاإن اهلل مل ي�شع داء اإل و�شع له �شفاء، غري داء 

واحد هو الهرم«)))).
والعلمية  الطبية  املمار�صات  ظل  يف  الب�صري  اجل�صم  حماية  اأحمد،  عمراين  اخل�صو�ص:  هذا  يف  راجع   ((7(
داودي  ))1)م؛  وهــران،  جامعة  دكتوراه،  ر�صالة  االإ�صالمية،  وال�صريعة  الو�صعي  القانون  يف  احلديثة 

اإبراهيم، املركز القانوين للجنني، ر�صالة دكتوراه، جامعة وهران، 1)1)م.
رواه اأحمد يف امل�صند برقم )))774)، وابن ماجه يف ال�صند برقم )6343)، واأبو داوود يف ال�صنن برقم   ((((

)))1)(، والرتمذي يف ال�سنن برقم ))13))، و�صححه، عن اأ�صامة بن �صريك -ر�صي اهلل عنه-.
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فاإن الأمر بالتداوي ل ينايف التوكل، وعلى املري�ص الأخذ بالأ�شباب التي ن�شبها     
، وال�شفاء يحتاج اإلى �شبب وهو العالج بالتداوي باأح�شن الأدوية،  اهلل عزَّ وجلَّ

وكذا ال�شتفادة من العالجات احلديثة وخربات الطب املعا�رشة)9)).
 ٣- ل يجوز تلقيح بوي�شة الزوجة بغري مني زوجها، كما اأنه ل يجوز غر�ص البوي�شة 
املخ�شبة يف رحم الزوجة بعد وفاة زوجها، وذلك لنقطاع العالقة الزوجية. فاإن 
التلقيح حال عدة الوفاة اأ�شبه بالعدة من طالق بائن، ل ميكن للزوج مراجعة زوجته 
فيه، فنبل الغاية ل يربر الو�شيلة اأخالقًيا ودينًيا. وهنا ت�شبح العملية غري م�رشوعة، 
العلمية  التجارب  الذي يقوم على حظر  العام  للمبداأ  اإجراوؤها، وفًقا  ول يجوز 

على االإن�سان، اإال بتوافر ال�رشوط وال�سوابط واالإجراءات التي يجب مراعاتها.
 فاإنه ل يجوز �رشًعا ونظاًما التلقيح ال�شطناعي، الذي يتم عن طريق تلقيح بوي�شة 
اإلى  اأو بنطفة من غري زوجها؛ لأن الطفل ين�شب �رشًعا  املراأة مبني غري زوجها، 
الأبوين؛ والزواج والأ�رشة والبنوة من النظام العام. فاإذا ن�شباه اإلى اأمه فقط 
النطفة، فمعنى  اأمه و�شاحب  اإلى  اأنه زنا؛ واإذا ن�شباه  بدون اأب، فمعنى ذلك 
ذلك اأن الرجل ا�شرتك مع املراأة يف الولد وهو غري زوج لها، فيوجد اإذن انف�شال 
بني رابطة الدم ورابطة الأبوة، وهذا اأمر ل تقره ال�رشيعة الإ�شالمية التي تعترب 

اإحتادهما اأ�شا�ًشا لنظام الأ�رشة)61).
 ٤- ل يجوز ال�شتعانة يف عملية التلقيح ال�شطناعي بني الزوجني برحم لغري الزوجة 

معار اأو م�شتاأجر، فهذا ممنوع �رشًعا ونظاًما.

د. عبد الرزاق الكيالين، احلقائق الطبية يف االإ�صالم، دار القلم، دم�صق، 996)، �ص 77) وما بعدها؛ د.   ((9(
خال�ص جلبي، الطب حمراب االإميان، دار الكتب العربية، دم�صق، 974)م، �ص) وما بعدها.

انظر علي املبارك، حماية اجلنني يف ال�صريعة والقانون، املكتب اجلامعي احلديث، 119)م، �ص 99 وما   (61(
بعدها؛ عبد اهلل الدوي�ص، حقوق اجلنني يف ال�صريعة االإ�صالمية، دار كنوز اإ�صبيليا، الريا�ص، 1)1)م، �ص 

3) وما يليها.
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 5- �رشورة اأخذ كل االحتياطات الالزمة من اختالط النطف اأو اللقائح اأو االأم�ساج، 
باحليلولة دون ا�شتعمال البوي�شة امللقحة يف حمل غري م�رشوع.

اخلاليا  يف  بدونه،  اأو  مبقابل  ال�شور،  من  �شورة  باأية  التعامل  يجوز  ل   -6  
التنا�شلية املذكرة اأو املوؤنثة املحفوظة))6). فاإنه ل يجوز التالعب باللقائح 
بالطرق  العقم  من  يعانون  ملن  ظاهرة  اأجنة  على  للح�شول  والأم�شاج 
اللقائح  وباعة  النطف  جتار  مع  التعامل  يجوز  ل  اأنه  كما  ال�رشعية،  غري 

والبوي�شات امللقحة))6).
 7- ل يجوز اإجراء اأية اأبحاث علمية اأو جتارب طبية على النطف واللقائح والأم�شاج 
والأجنة الآدمية، لغري اأغرا�ص العالج والبحث العلمي الأ�شا�شي، وفًقا لأهداف 
م�رشوعة ووا�شحة؛ بعد اأخذ املوافقات الر�شمية من ال�شلطات املخت�شة، وتوافر 
وال�سوابط  والقيود  ال�رشوط  واحرتام  واالإعالم،  التب�سري  بعد  امل�ستنري  الر�سا 

دها القانون الطبي. ال�رشعية والقانونية والأخالقية، التي يحدِّ
اأو  الب�رشي  اجلن�ص  حتديد  بهدف  الإخ�شاب  تقنية  اإجراء  ا-  -اأي�شً يجوز  ول     
اإثراء �شفاته؛ كما اأنه مينع ا�شتن�شاخ الأجنة الب�رشية اأو ا�شتن�شالها للح�شول على 
اخلاليا اجلذعية اأو الأع�شاء اأو الأن�شجة اجلنينية اأو اأجزائها، اأو البيانات الوراثية 

من امل�شتقات واملنتجات الآدمية)63).

د. اأحمد اأبو خطوة. القانون اجلنائي والطب احلديث، دار النه�صة املعا�صرة، القاهرة، 999)م، �ص39)   (6((
وما يليها؛ د. بلحاج العربي. اأحكام التجارب الطبية على االإن�صان، مذكور �صابقا، �ص4) وما بعدها.

مهند �صالح  د.  يليها؛  وما  �صابقا، �ص)9  مذكور  اال�صطناعي،  التلقيح  اأخالقيات  البار:  علي  د. حممد   (6((
العزة. احلماية اجلنائية للج�صم الب�صري، دار اجلامعة اجلديدة، االإ�صكندرية، )11)م، �ص336.

قرارات املجمع الفقهي االإ�صالمي لرابطة العامل االإ�صالمي، يف دورته 7)، املنعقدة يف �صهر اأكتوبر 113)م   (63(
ل�صنة   3 رقم  االإ�صالمية حتت  الدول  ملوؤمتر  الدويل  االإ�صالمي  الفقه  قرارات جممع  وكذا  املكرمة؛  مبكة 
بحكم  املتعلقة  ال�صعودية؛  بجدة،  املنعقد  991)م،  ل�صنة   6 رقم  وحتت  االأردن،  بعمان،  املنعقد  6)9)م، 

اأطفال االأنابيب، وحكم البوي�صات امللقحة الزائدة عن احلاجة.
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وهي احلدود ال�رشعية والقانونية والأخالقية للتجارب الطبية والعلمية على الأجنة     
الآدمية، التي هي اأ�شل الإن�شان ومادته الأولى، والتي تخ�شع جلملة من ال�شوابط 
ال�رشعية وال�رشوط القانونية النظامية، التي ن�س عليها قانون االأ�رشة والقانون الطبي 
ر من ق.اأ امل�شافة عام ٢٠٠5(. وهو ما ن�ص عليه وبكل و�شوح  اجلزائريني )م ٤5 مكرَّ
نظام وحدات الإخ�شاب والأجنة وعالج العقم ال�شعودي، ال�شادر باملر�شوم امللكي 
ال�شامي رقم م/76 املوؤرخ يف ١٤٢٤/١١/٢١ هـ؛ وكذا نظام اأخالقيات البحث 
العلمي على املخلوقات احلية ال�شعودي، ال�شادر باملر�شوم امللكي ال�شامي رقم م/ 

59 املوؤرخ يف ١٤٣١/٠9/١٤هـ )املواد من ١5 اإلى ٢٣ منه()64).
التلقيح  عمليات  جناح  بعد  املجمدة،  الأجنة  وبنوك  املني،  بنوك  على  يحظر   -٨  
ال�شطناعي، ا�شتغالل البوي�شات امللقحة دون علم الزوجني يف عمليات غري 

م�رشوعة، كالجتار بها مثاًل))6).
 هذا، ونظًرا خلطورة الأعمال الطبية على حياة الإن�شان من ناحية، ول�شمان 
املمار�شة العالجية ال�شليمة القانونية، فاإن القانون الطبي اجلزائري و�شع �رشوًطا 
الطبية)66)، لتحقيق املوازنة بني حقوق وواجبات كل  قانونية لإباحة املمار�شة 

راجع يف هذا اخل�صو�ص: د. بلحاج العربي، اأحكام التجارب الطبية على االإن�صان، مذكور �صابقا، �ص))   (64(
وما بعدها اأحكام الزواج يف �صوء قانون االأ�صرة اجلزائري اجلديد، املرجع املذكور �صابقا، �ص 4)) وما 
يليها؛ ولنف�ص املوؤلف: م�صروعية ا�صتخدام اخلاليا اجلذعية من الوجهة ال�صرعية والقانونية واالأخالقية، 

املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية، )11)م، العدد).
د. حممد عثمان. بنوك النطف واالأجنة، �ص9) وما يليها؛ د. عبد اهلل با�صالمة. م�صري االأجنة املجمدة   (6((
اأفريل 7)9)م؛ د. ماهر  الكويت،  الطبية،  املمار�صات  لبع�ص  االإ�صالمية  الروؤية  ندوة  اأبحاث  البنوك،  يف 

حتحوت. االإجناب يف �صوء االإ�صالم، اأبحاث ندوة االإجناب، الكويت، 3)9)، �ص)3.
رقم  بالقانون  واملتمم  املعدل  6)/)1/))9)م،  يف  املــوؤرخ   1(/(( رقم  اجلزائري  الطبي  القانون  راجع   (66(
باملر�صوم  ال�صادر  اجلزائرية  الطب  اأخالقيات  مدونة  وكذا  )991/17/3)م؛  بتاريخ  ال�صادر   (7/91
التنفيذي رقم )76/9) املوؤرخ يف 17/16/)99)م؛ واملواد )))، 9))، )))، 6))، )3)، 73)، 314، 316، 

)31، )))، 63)، 313 مكرر من قانون العقوبات اجلزائري وفق اآخر التعديالت.
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ا�سرتط  االإن�سان. وقد  الطبية على  االأعمال  اإجراء  اأثناء  الطبيب واملري�س  من 
وهي:  اأ�سا�سية  قانونية  �رشوط  اأربعة  الطبية  االأعمال  الإباحة  اجلزائري  املَُنِظم  
واملتب�رش،  ال�رشيح  املري�ص  ور�شا  الطب،  مهنة  ملمار�شة  القانوين  الرتخي�ص 
و�رشورة اتباع الأ�شول العلمية يف الطب، واأخرًيا اأن يكون الق�شد من عمل 

الطبيب هو عالج املري�ص.
 فاإذا خرج الطبيب بفعله عن هذه ال�رشوط ال�رشعية والقانونية واالأخالقية، اأو 
رها التنظيمات الطبية اأو اجلزائية اأو التاأديبية، نتيجة اإتيانه  خالف الأحكام التي تقرِّ
وجنائًيا  مدنًيا  ي�شاأل  فاإنه  املعالج؛  باملري�ص  ال�رشر  اأحلق  فعل  عن  امتناعه  اأو  فعاًل 
وتاأديبًيا عن نتائج فعله، اأثناء اإجراء التجريب العلمي على ج�شم الإن�شان)67)؛ ملا 
قد يلحق ذلك من اأ�رشار وم�شاعفات على حالة املري�ص. وهو ما ا�شتقر عليه الفقه 
والق�شاء يف اجلزائر؛ مبا ذلك م�شوؤولية مراكز الأبحاث الطبية من اإجراء جتارب 
علمية، من جراء تخلف �رشط الرتخي�س باإجرائها، اأو عدم اتباع االأ�سول العلمية 

د. ح�سان با�سا ود. حممد البار، م�سوؤولية الطبيب، دار القلم، دم�سق، ط)، )11)م، 9) وما بعدها؛ د. عبد   (67(
القادر حمفوظ، التجارب الطبية بني احلظر واالإباحة، دار النه�صة العربية، القاهرة، 119)م، �ص 67 وما 
اأ. مرعي عبد الرحيم، اجلوانب اجلنائية للتجارب العلمية على االإن�صان، دار اجلامعة اجلديدة،  يليها؛ 

االإ�صكندرية، ))1)م، �ص 3)) وما بعدها.
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اأثناء اإجراء التجارب العلمية على الإن�شان))6).
 وجدير بالتنويه يف هذا اخل�شو�ص، اأن نظام وحدات الإخ�شاب والأجنة والعقم 
ال�شعودي، ال�شادر مبقت�شى املر�شوم امللكي رقم م/76 وتاريخ ١٤٢٤/١١/٢١هـ، 
اخل�شو�ص:  على  منها  والتي  املهمة؛  ال�شطناعي  التلقيح  اأخالقيات  بع�ص  على  ن�ص 
اإل بعد احل�شول على موافقة كتابية  اإجراء عمليات الإخ�شاب والتلقيح  اأنه ل يجوز 
و�رشيحة من الزوجني؛ واأن جترى العمليات املخربية يف وحدات الإخ�شاب والأجنة 

والعقم املعتمدة من اجلهات املخت�شة مع ال�رشية املطلقة )املواد ٣، 6، ١٢و ١٣ منه(. 
اأو  اأو البوي�شات  اإجراء التجارب الطبية على النطف  اأنه: ل يجوز  اإلى  اأ�شار   كما 
اأو جينية؛ مع احلر�س واالحتياط واحلذر  وراثية  اأمرا�س  ملعاجلة  اإال  االأجنة  اأو  اللقائح 
من اختالطها اأو ا�شتبدالها؛ كما اأنه ل يجوز اإجها�ص اجلنني بق�شد ا�شتخدامه يف نقل 

اأ. يحي عبد القادر، امل�صوؤولية اجلزائية يف �صوء القانون اجلزائري واالجتهاد الق�صائي، جملة املحكمة   (6((
الت�صريع  ظل  يف  للطبيب  اجلزائية  امل�صوؤولية  خمتار،  �صيدهم  اأ.  46؛  �ص  ))1)م،  خا�ص،  عدد  العليا، 
اجلزائري، املجلة نف�صها، �ص)) وما يليها؛ د. بودايل حممد، امل�صوؤولية اجلزائية للجراح وطبيب التخدير 
الطبية  االأعمال  عن  املري�ص  ر�صا  الكرمي،  عبد  ماأمون  د.  بعدها؛  وما  �ص64  نف�صها،  املجلة  واالإنعا�ص، 
واجلراحية، �ص 769 وما بعدها، حق املوافقة على التدخالت الطبية، جملة العلوم القانونية واالإدارية، 
يف  لالأطباء  املدنية  امل�صوؤولية  حممد،  راي�ص  د.  يليها؛  وما   (3( �ص   ،6 العدد  )11)م،  تلم�صان،  جامعة 
اخلطاأ  ح�صني،  طاهري  اأ.  يليها؛  وما   416 �ص  117)م،  اجلزائر،  هومه،  دار  اجلزائري،  القانون  �صوء 
الطبي واخلطاأ العالجي، الدار نف�صها، )11)م، �ص 4) وما بعدها؛ اأ. حروزي عز الدين، امل�صوؤولية املدنية 
للطبيب اأخ�صائي اجلراحة، الدر نف�صها، )11)م، �ص 13) وما بعدها؛ د. بلحاج العربي، اأحكام التجارب 
 Cf. Ossoukine (A(. Traité de .الطبية على االإن�صان، املرجع املذكور �صابقا، �ص 33) وما يليها
 droit médical، P.153 et s; Hannouz et Hakem. Précis de droit médical، P
et s 27. وراجع قرارات املحكمة العليا اجلزائرية امل�صهورة، غ.ج، 9)/119/19)م، ملف رقم 1464))؛ 
7)/17/)11)م، ملف رقم 97)4)3؛ 7)/17/)11)م، ملف رقم 3)964)؛ 114/16/14)م، ملف رقم 
 ،(113 م.ق،   ،3164(3 رقم  ملف  4)/113/16)م،  93177)؛  رقم  ملف  ))/))/114)م،  1))7))؛ 
العدد)؛ )113/17/1)م، ملف رقم )917)) ؛ 991/16/31)م، ملف رقم )64)6، م.ق، )99)، العدد 
غ3،  اجلزائري،  الدولة  جمل�ص  من�صور؛  غري   ،(7(1(( رقم  ملف  31/)1/)99)م،  غ.م،  )3)؛  �ص   ،(
))/17/)11)م، ملف رقم 7)1)، م.م.د، )11)، العدد )، �ص 3))؛ ))/113/13)م، ملف رقم 7733، 

م.م.د، 114)، العدد)، �ص )1).
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الكاملة  امل�شوؤولية  طائلة  لالإجراءات؛ حتت  عليه، خالًفا  التجارب  اإجراء  اأو  الأع�شاء 
للطبيب امل�رشف عن جميع الأ�رشار التي ي�شببها خطوؤه اأو اإهماله اأو تق�شريه يف مثل 

هذه العمليات املتعلِّقة بالإخ�شاب والأجنة الآدمية )املواد ٨، 9 و١٠ منه(.
اأن الأنظمة الطبية ال�شعودية تعترب رائدة يف هذا اخل�شو�ص، فقد  بالتنويه   وجدير 
اأقرت التجارب العالجية على الأجنة الزائدة، التي يق�شد منها اإيجاد اأدوية لالأمرا�ص، 
والتداوي،  العالج  هو  منها  الهدف  يكون  اأن  �رشيطة  اجلينية،  اأو  الوراثية  كالأمرا�ص 
الإ�رشار  اإلى  توؤدي  واأل  العام،  النظام  تخالف  واأل  اإجرائها،  يف  اخلطر  ينعدم  واأن 
مب�شلحة املجتمع. كما اأنه ركزت على اأنه ينبغي على الأطباء القائمني بعمليات التلقيح 
ال�شطناعي، �رشورة القت�شار عند اأخذ العينات على تلقيح العدد الذي يحتاجون اإليه 

فقط من البوي�شات، وعدم الزيادة على ذلك)69).
م�شلحة  الآدمي  فللجنني   ،)Therapeutics( عالجية  التجارب  كانت  اإذا  فاإنه   
بعد  كافًيا لإجرائها،  احلامل يكون وحده  املراأة  واأن ر�شا  اإجرائها،  مبا�رشة ومنفعة يف 
تب�سريها مبحل التجربة العالجية، وتوقي االأخطار عن اجلنني، و�رشورة توافر ال�رشوط 
الفرن�شي  الطبي  القانون  املادة ٨/١5٢ من  اإليه  اأ�شارت  ما  النظامية الأخرى)71). وهو 
رقم 9٤/65٣ ال�شادر يف ١99٤/٠7/٢9 املتعلِّق باحرتام اجل�شم الب�رشي؛ من اأنه: 
من اجلائز اإجراء التجارب الطبية ا�شتثناًء على اجلنني الآدمي لأغرا�ص العالج، بهدف 

احلفاظ على �شحته، اأو الزيادة من فر�ص اإبقائه على قيد احلياة))7).
د. بلحاج العربي، اأحكام التجارب الطبية على االإن�صان، املرجع املذكور، فقرة 76 وما بعدها.  (69(

د. حممد الغريب، التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان اجل�صدي لالإن�صان، مطبعة وهبة، القاهرة،   (71(
9)9)م، فقرة 73، �ص )9 وما بعدها.

 Cf. Boudouin. (J.L(، :اجلريدة الر�صمية الفرن�صية، املوؤرخة يف 994/17/31)م؛ وراجع باللغة الفرن�صية  (7((
 L›expérimmentation sur les humains، un conflit de valeurs، journées d›études
 juridiques J.Dabin، Bruxelles، 1982، p. 172 et s; Borricand. Commentaire sur

.la loi N° 138/88 da 20/12/1988، Dalloz، Paris، 1989، p. 168
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  املطلب ال�شاد�س
 حكم بنوك النطف والأجنة

تنظيم  حقيقة  اجلزائري  املَُنِظم   اأغفل  ال�شطناعي،  التلقيح  عمليات  بخ�شو�ص 
اأحكام واأخالقيات عمليات الإخ�شاب والتلقيح والأجنة والعقم، وكذا تنظيم عمليات 
جتميد اللقائح )الأم�شاج اأو الأجنة الآدمية( وما ين�شاأ عنه من م�شاكل كبرية، وهذا دون 
ن�شيان كيفية اإتالف الأجنة املجمدة الزائدة على العدد املطلوب، وهي الأبحاث العلمية 
اأو التجارب الطبية العلمية للجنني الآدمي خارج الرحم )اأي يف الأنبوب(، وخا�شة 
مع ازدياد ممار�شات التلقيح ال�شطناعي ووجود بنوك املني والنطف واللقائح والأجنة 

الآدمية))7).
اأن حتاط بجملة من االحتياطات  اإن بنوك النطف واللقائح واالأجنة االآدمية يجب   
القانونية الالزمة، وب�رشوط واإجراءات معيَّنة؛ وذلك ل�سمان عدم اخلروج عن الطريق 
اأي يف  م�رشوعة  والأم�شاج يف �شور غري  الآدمية  اللقائح  ت�شتعمل  باأل  ال�شحيح)73)، 
املحذور، وكذا �شمان حرمة اجلنني وكرامته ومع�شوميته، باعتباره اأ�شل الآدمي، من 
كل تالعب اأو متاجرة بالب�شاع والأرحام وبيع املني؛ واأل جترى الأبحاث العلمية على 
النطف اأو البوي�شات اأو اللقائح اأو الأم�شاج اأو الأجنة اإل لأغرا�ص عالجية، كمعاجلة 

اأمرا�ص وراثية اأو جينية)74).

د. اأو�صوكني عبد احلفيظ. النظام القانوين لالإن�صان قبل الوالدة، البحث املذكور، �ص)3.  (7((
د. بلحاج العربي، اأحكام التجارب الطبية على االإن�صان، مذكور �صابقا، �ص )).  (73(

امللكي رقم  باملر�صوم  ال�صادر  ال�صعودي  والعقم  االإخ�صاب واالأجنة  ال�صعودي لوحدات  النظام  راجع هنا   (74(
4/76)4)هـ بتاريخ ))/))/4)4)هـ؛ وانظر د. بلحاج العربي. موقف ال�صريعة االإ�صالمية من االأبحاث 
العلمية والتجارب على االأجنة االآدمية، املجلة اجلزائرية للعلوم القانونية، 999)م، العدد4 ؛ د. ح�صيني 

هيكل. النظام القانوين لالإجناب ال�صناعي، مذكور �صابقا، �ص397 وما يليها.



309
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

 ون�شري اإلى اأن بنوك الأجنة توؤدِّي وظائف: حفظ النطف بالتجميد، وعالج الأمرا�ص، 
الأن�شطة  ملمار�شة هذه  قانوين ر�شمي  العلمية، برتخي�ص  والأبحاث  التجارب  واإجراء 
من اجلهات املخت�شة مع ال�رشية املطلقة، �شواء كانت هذه املوؤ�ش�شات عامة اأو خا�شة. 
املَُنِظم  اجلزائري و�شع قانون لتنظيم النواحي الإدارية والفنية  وكان ي�شتوجب على 
التزاماتها  ف�شاًل عن  لوظائفها،  ممار�شتها  اأثناء  املختربات،  اأو  البنوك  لهذه  والأخالقية 
مبا يفر�شه عليها القانون الطبي اجلزائري، من خ�شوعها لرقابة وزارة ال�شحة، وال�رش 
الطبي، واأحكام امل�شوؤولية الطبية، وعدم جتاوز احلدود ال�رشعية والقانونية والأخالقية 

والإن�شانية))7).
ال�شناعي،  التلقيح  لعمليات  العينات  اأخذ  عند  امل�رشفني  الأطباء  على  ينبغي  فاإنه   
القت�شار على العدد املطلوب للزرع يف كل مرة وعدم الزيادة على ذلك، وهذا تفادًيا 

لوجود فائ�ص من البوي�شات امللقحة)76).
باأي وجه من الوجوه، ترتك دون عناية  فاإذا ح�شل فائ�ص من البوي�شات امللقحة   
طبية اإلى اأن تنتهي حياة البوي�شات امللقحة الزائدة عن احلاجة على الوجه الطبيعي)77).
 ول يجوز اإجراء التجارب العالجية اأو العلمية الطبية على الأجنة الزائدة، ولو كانت 
  Cf. (I(.ففي فرن�صا مثاًل، �صدر القانون رقم 4/94)6، املوؤرخ يف 9)/994/17) لتنظيم بنوك االأجنة  (7((
 Donnet. Le statut juridique des centres de procréation médicalement
 assistée، Mém. D.E.A، Paris 2، 1991، P3 et S; Descamps (ph(. Le sacre
 de l›espéce humaine، puf، paris، 2009، p133 et s; Sicard (D(. L›éthique

.médicale et La bioéthique، puf، paris، 2009، p 32 et s
الهند�صة  موؤمتر  واالإجنــاب،  الوراثة  مبعطيات  املرتبطة  االإن�صان  حقوق  حماية  الدين.  �صرف  اأحمد  د.   (76(

الوراثية، جامعة االإمارات، مايو)11)م، املجلد)،�ص)41 وما يليها.
انظر قرارات جممع الفقه االإ�صالمي التابع ملنظمة املوؤمتر االإ�صالمي، يف دورته الثالثة املنعقدة بعمان،   (77(
االأردن، يف �صهر اأكتوبر 6)9)م؛ واملنظمة االإ�صالمية للعلوم الطبية بالكويت، يف دورتها املنعقدة يف �صهر 
امل�صوهة  االأجنة  9)9)م؛  الكويت،  الفائ�صة،  االأجنة  من  اال�صتفادة  با�صالمة،  عبداهلل  د.  ))9)م؛  مايو 
التلقيح  اأحمد،  اأحمد  املكرمة، 6)9)م؛ د.  االإ�صالمي، مكة  الفقهي  التخل�ص منها، املجمع  خلقيا وحكم 

ال�صناعي بني اأقوال االأطباء واآراء الفقهاء، مذكور �صابقا، �ص 3)) وما بعدها.
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يف مرحلة تكوين اخلاليا )اأي املرحلة اجلنينية(، �شواء كانت عالجية اأم غري عالجية )اأي 
علمية( على حدٍّ �شواء، اإل بعد املوافقات الر�شمية الالزمة، �رشيطة اأن يكون الغر�ص منها 
واالإن�سانية  والعلمية واالأخالقية  والقانونية  ال�رشعية  املبادئ  العالج؛ وب�رشط احرتام  هو 
ل  باأن  الأ�شا�شي،  العلمي  البحث  اإطار  يف  الإن�شان  على  الطبية  املمار�شات  حتكم  التي 
تخالف النظام العام، واأل توؤدي اإلى الإ�رشار باملجتمع، واأن ينعدم اخلطر يف اإجرائها))7).
 فقد ن�شت املادة ٢١ من نظام اأخالقيات البحث على املخلوقات احلية ال�شعودي 
النواحي الأخالقية للعلوم احليوية والطبية، ونظم كيفية  اجلديد)79)، الذي ركز على 
يجوز  ل  اأنه:  على  الب�رشي،  الكائن  على  الطبية  والتجارب  العلمية  الأبحاث  اإجراء 
اإل  العلمي،  البحث  لأغرا�ص  الآدمية  والأجنة  والأم�شاج  والنطف  اللقائح  ا�شتخدام 

دها النظام. وفق ال�سوابط ال�رشعية واالأخالقية، وال�رشوط والقيود التي يحدِّ
 ومن ذلك اأنه يجوز اإجراء الأبحاث العلمية على الأن�شجة واخلاليا احلية، والأجزاء 
املنف�شلة، مبا يف ذلك اخلاليا اجلذعية امل�شتخل�شة من احلبل ال�رشي، اأو تلك املاأخوذة من 
البالغني، بعد اأخذ املوفقات الر�شمية، والر�شا بعد التب�شري ملقدم اللقائح اأو الأم�شاج 
 ١٠ )املادة  املحتملة  النتائج  جلميع  مفهومة  بطريقة  والتجارب  الأبحاث  لهذه  الب�رشية 

و١١ و١٢ و١5 و١6 و١7 و٣٢ من النظام املذكور(.
اخلاليا  وا�شتغالل  نقل  يجوز  ل  باأنه:  تق�شي  نف�شه  النظام  من   ٢7 املــادة  اأن  كما   
والأن�شجة وامل�شتقات الداخلة يف تكوين النطف والأم�شاج واللقائح والأجنة الآدمية 
دها الالئحة. ويف ال�شياق نف�شه، ن�شت  يف البحث العلمي اإل وفق ال�شوابط التي حتدِّ

د. بلحاج العربي. اأحكام التجارب الطبية على االإن�صان، املرجع املذكور، �ص 7) وما بعدها؛ ولنف�ص الكاتب   (7((
م�صروعية ا�صتخدام اخلاليا اجلذعية من الوجهة ال�صرعية واالأخالقية، بحث مقدم للدورة 7) للمجمع 
اجلنني  ل�ستخدام  والأخاقية  ال�سرعية  ال�سوابط  113)م؛  دي�صمرب  املكرمة،  مكة  االإ�صالمي،  الفقهي 

االآدمي يف جتارب البحث العلمي، جملة منار االإ�صالم، اأبو ظبي، االإمارات، )11)م، العدد).
ال�صادر باملر�صوم امللكي ال�صامي حتت رقم م/9) املوؤرخ يف 4)/19/)43)هـ.  (79(
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الآدمية للح�شول على  ا�شتن�شال الأجنة  اأنه: ل يجوز  النظام ذاته، على  املادة ٢٨ من 
اخلاليا اجلذعية اجلنينية؛ كما اأن املادة ٢9 اأ�شارت اإلى اأنه يحظر اإن�شاء بنوك حلفظ اخلاليا 

التنا�شلية املذكرة اأو املوؤنثة بق�شد اإجراء الأبحاث والتجارب عليها.
والأم�شاج  اللقائح  على  العلمية  الأبحاث  اإجــراء  يجوز  ل  فاإنه  حال،  كل  وعلى   

والأجنة الب�رشية اإل وفًقا لل�شوابط ال�رشعية والنظامية الآتية:
العلمية  والأ�شول  الإ�شالمية،  ال�رشيعة  اأحكام  مع  البحث  اأهداف  تتفق  اأن   -١  
الطبية املتعارف عليها؛ باأن ي�شهم البحث يف اإثراء املعرفة الطبية الأ�شا�شية اأو التطبيقات 
التقنية. كاإيجاد عالج مل�شكالت الإجناب، اأو لكت�شاب معرفة جديدة تعود باملنفعة على 

الأجنة الب�رشية اأو لتح�شني تقنيات العالج.
مقدم  من  امل�شتنري  الر�شا  وهو  التب�شري،  بعد  املوافقة  على  احل�شول  �رشورة   -٢  
اللقائح اأو الأم�شاج الآدمية، بعد اإعالمه واإخباره باأهداف البحث وخماطره املحتملة.

اللقائح  ملقدمي  العلمي  بالبحث  املتعلِّقة  املعلومات  جميع  الباحث  يوفر  اأن   -٣  
والأم�شاج الب�رشية، بكل و�شوح و�شفافية، ب�رشح اخلطر املحتمل واملنفعة املتوقعة من 
البحث؛ باأن يكون اخلطر املحتمل على اجلنني �شئياًل للغاية، واأن يقت�رش البحث على 

ا�شتخدام احلدِّ الأدنى من الأجنة الب�رشية.
 ٤- عدم ال�رشوع يف البحث على اللقائح اأو الأم�شاج الب�رشية اإل بعد الرتخي�ص 
بالبحث ب�شجالت تثبت ذلك، مل�شدر كل جنني  املتعلِّقة  البيانات  النظامي، وت�شجيل 
جمريات  حول  دوريــة  تقارير  تقدمي  و�ــرشورة  بها،  والحتفاظ  البحث  يف  ي�شتخدم 

البحث ونتائجه اإلى اللجنة املحلية لأخالقيات البحث)1)).

بتاريخ  الــ�ــصــادرة  ال�صعودي  احلــيــة  املخلوقات  على  البحث  اأخــالقــيــات  لنظام  التنفيذية  الــالئــحــة   ((1(
9)/)433/1)م، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الريا�ص، راجع اأحكام املادة 1)) من النظام 

املذكور، �ص)7 و73.
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واملواثيق  املعاهدات  �شبقت  الغراء  الإ�شالمية  ال�رشيعة  اأن  املجال،  هذا  يف  واحلقيقة   
الدولية والقوانني الطبية والبيواأخالقية الو�شعية احلديثة )Bioéthique(، منذ عدة قرون 
 ،)Medical Ethics( وبدون منازع، يف اإر�شاء اأحكام الأخالقيات الطبية ال�شحيحة املتينة
امل�شوؤولية( يف  ال�شمان )اأي  اأنها ربطت  العادلة))))؛ حيث  الطبية  امل�شوؤولية  وكذا قواعد 
فعل الطبيب، بالإذن الطبي يف املعاجلة. فاإذا كان تدخل الطبيب املعالج بدون اإذن املري�ص، 
مع التعدي اأو التق�شري اأو الإهمال اأو الرعونة اأو اجلهل بالطب )اأي جتاوز احلد املعتاد(، 
وجب عليه ال�شمان فيما عطب من ذلك)))). كما اأنها ركزت على تكرمي الإن�شان، وعدم 
واأدب،  واإن�شانية  كرامة  بكل  املري�ص  حقوق  ورعاية  اجلنني(،  )وهو  الآدمي  اأ�شله  اإهانة 
وعلى اأخالق الطبيب امل�شلم يف ممار�شته ملهنة الطب، انطالًقا من مقا�شد ال�رشيعة اخلم�ص 
)وهي حفظ الدين، وحفظ النف�ص، وحفظ الن�شل، اإلى جانب حفظ العقل وحفظ املال(؛ 

وهي تعترب العمل الطبي عبادة يتقرب بها الطبيب اإلى اهلل �شبحانه وتعالى)3)).
 قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل تعالى: »ل اأعلم علًما بعد احلالل واحلرام اأف�شل من 
الطب«؛ وذكر الإمام ابن ر�شد الفقيه الأندل�شي املالكي: »اإن من يقوم بالت�رشيح يتقرب 

، ومن ا�شتغل بالت�رشيح ازداد اإميانًا باهلل تبارك وتعالى«)4)). اأكرث من اهلل عزَّ وجلَّ
رقم  اجلديد  للبيواأخالقيات  الفرن�شي  القانون  اأن  ال�شاأن،  هذا  يف  بالتنويه  وجدير   
ال�شادر يف  القانون رقم ٨٠٠/٠٤  الذي عدل  املوؤرخ يف ٠7/٢٠١١/٠7،   ٨٠٤/١١

د. عبد اجلبار دية. الطبابة اأخالقيات و�صلوك، الريا�ص، ))4)هـ �ص 64 وما بعدها؛ د. زهري ال�صباعي   ((((
ود حممد البار. الطبيب اأدبه وفقهه، مذكور �صابقا، �ص )3 وما يليها.

ابن ر�صد. بداية املجتهد، ج)، �ص94)؛ د.اأحمد �صرف الدين. االأحكام ال�صرعية لالأعمال الطبية، �ص 4)   ((((
و77) وما بعدهما؛ د. ح�صان با�صا ود. حممد البار. م�صوؤولية الطبيب، �ص )7 وما بعدها.

ال�صباعي. زهــري  د.  انظر.  العليا؛  الطبية  واالأخالقيات  ال�صحيح  الطبي  التعليم  بني  يجمع  امل�صلم  الطبيب   ((3(
اأحمد طه. الطب االإ�صالمي، دار  القيم، الدمام، 991)م، �ص )) وما بعدها؛ د.  خلق الطبيب امل�صلم، دار ابن 
االعت�صام، القاهرة، 6)9)، �ص )6) وما يليها؛ د. عبداهلل با�صالمة، روؤية اإ�صالمية لق�صايا طبية، جدة، 7)4)هـ.
ذكرها د. بلحاج العربي. مع�صومية اجلثة يف الفقه االإ�صالمي، دار الثقافة، عمان، االأردن، 119)م، �ص 47).  ((4(
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٢٠٠٤/٠٨/٠6، وكذا القانون رقم 65٤/9٤ املوؤرخ يف ))))١99٤، ن�ص على اأنه يجب 
�رشورة  �شورته،  كانت  اأي  الأنبوب(  طفل  )اأو  ال�شناعي  التلقيح  عمليات  اإجراء  اأثناء 
 Limiter La production d›embryons en( القت�شار على العدد املطلوب للعملية
surnombre(، وعدم اختالط النطف والبوي�سات اأو اللقائح، وعدم ا�ستغالل اللقائح 

الزائدة يف �شورة غري م�رشوعة، وعدم اإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والعلمية على 
 femme( حال وجودها داخل الرحم ،)Embryon et fœtus humain( الأجنة الآدمية
enceinte(، اإل اإذا كانت مرخ�شة، وكانت الغاية منها احلفاظ على حياة اجلنني و�شحته 

 ((6(.)Le sacre de l›espèce humaine( وكرامته، وعدم اإهانته اأو العتداء عليه
 وقد اأو�شحت درا�شة متعلِّقة ببنوك املني والأجنة املجمدة ن�رشتها جريدة »نيوزويك« 
الأمريكية يوم ١9٨5/٠٣/١٨م، وجود اأكرث من ربع مليون طفل اأمريكي ل يعرف 
لهم اأٌب اأ�شاًل ول اأٌم من ناحية الن�شب؛ واإمنا الذي حملته امراأة م�شتعارة ا�شتخدمت 
رحًما موؤجًرا، حملت اجلنني عن طريق ما ي�شمى بالرحم »امل�شتاأجر« مقابل املال ولو 

بعد وفاة الأبوين.
 ومن جهة اأخرى، اأعلن مكتب الإح�شاء احلكومي يف فرن�شا، اأن ٨٣٠ األف مولود 
يف فرن�شا عام ٢٠٠6م هم لأبوين غري متزوجني، اأي مبعدل 5٠.5 باملائة، وقد كانت 

�شنة ١997م، ٣٨ باملائة فقط)7)).

 Cheynet de beaupré (A(. La révision de la loi relative à la bioéthique،  ((((
.Recueil dalloz، N° 32، 22/09/2011، Chr. 2217

 Cf. Vigneau (D(. Les dispositions de la loi »bioéthique« du 7 juillet 2011  ((6(
 relatives à l›embryon et au fœtus humain، Recueil Dalloz، 22/09/2011،
 N° 2224; Smadja (D(. Bioéthique: Aux Sources Des Controverses Sur
 L›embryon، Dalloz، paris، 2009، p 33 et s; Nonjon (A(. Bioéthique: une

.nouvelle frontiére des valeurs،Ellipses، paris، 2009، p 169 et s
جريدة اخلرب اليومية، العدد 9)))، بتاريخ 6)/)1/)11).  ((7(



314
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

 ومن املعلوم اأن القانون الفرن�شي املوؤرخ يف ١975/٠7/١١ الذي عّدل اأحكام 
 Enfant naturel التطليق، يق�شى باأن ابن الزنى )الذي ي�شمى حالًيا بالطفل الطبيعي
احلقوق  وكذا  القانونية،  والنفقة  واجلن�شية  ال�شم  باحلقِّ يف  يتمتع   )  ou adultérin

((((.)Enfant légitime( املرياثية التي تكون عموًما للطفل ال�رشعي
 ونرى يف هذا اخل�شو�ص، اأن ما تقّره بع�ص الأنظمة الغربية التي اأ�شبحت جتيز 
التلقيح ال�شطناعي، الذي يتم عن طريق نقل مني غري الزوج اإلى رحم الزوجة، 
اإمنا هو يف احلقيقة عمل غري اأخالقي، يتعار�ص مع النظام العام والآداب احلميدة؛ 
وجتنب  االأن�ساب  اختالط  متنع  التي  ال��زواج  لقوانني  �رشيًحا  انتهاًكا  ُيعدُّ  فهو 

الفو�شى الجتماعية.

 Cass.Civ. 20/11/1977، D.1978، IR، 185 ; (J( Bez – Les droits de l’enfant  ((((
 adultérin، J.C.P، 1973، 1، 2530 ; (A( Tisserand. L’enfant adultérin، Thèse،

.Strasbourg، 1990


