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حتدث الباحث عن ما يلي:

١- اأن ال�ستن�ساخ العالجي على الب�رش تقنية عالجية حديثة، كان ل بد من معرفة 
الطبيعة القانونية لها.

٢- تناول الباحث م�سطلح ال�ستن�ساخ من ناحية الدللة اللغوية والو�سعية.
٣- عّرف ال�ستن�ساخ باأنه اأخذ خلية ج�سدية بالغة متخ�س�سة يف ع�سو معني وحتويلها 
اإلى خلية جينية غري متخ�س�سة، وتعطيل ن�ساط اخللية البالغة لفرتة من الوقت 
واإعادة برجمتها مرة اأخرى بحيث ت�سبح مهياأة لإنتاج خاليا الأع�ساء املختلفة 

عند اإدخالها يف احلالة اجلينية، وبذلك ت�سبح حياة جديدة حليوان كامل.
4- اأ�سدر املجمع الفقهي الإ�سالمي فتوى بجواز اأبحاث اخلاليا اجلذعية امل�ستخدمة، وحدد يف 
هذه الفتوى امل�سادر امل�رشوعة وغري امل�رشوعة على اخلاليا اجلذعية وتنميتها وا�ستخدامها.
5- اأن ال�ستن�ساخ يعترب عماًل من الأعمال الواقعة على ج�سم الإن�سان ب�سفة عامة، 

وعماًل من الأعمال الطبية.
من  اأنه  على  تكييفه  ميكن  الب�رش  على  العالجي  ال�ستن�ساخ  اأن  الباحث  يرى   -6
التجارب الطبية باعتباره يقوم على اأ�سا�س ا�ستخدام تقنية عالجية جديدة، واأنه 

يقدم فوائد عديدة يف املجال الطبي.
7- اعترب الق�ساء الإداري اأن الأ�رشار الناجمة عن ا�ستخدام تقنية عالجية جديدة هو 

م�سوغ مل�سوؤولية املرفق الطبي دون خطاأ.



15

د. �أحمد حممد �صبحي �أغرير

جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

املقدمة:

من  احلديث  الطب  جتاوز  حديثة  طبية  و�سائل  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  ظهرت 
العديد  معاجلة  اأثر يف  لذلك  كان  التقليدية، حيث  الطبية  الأعمال  خاللها حدود 
فر�ست  التي  العلمية  املو�سوعات  اأهم  ومن  وامل�ستع�سية.  املزمنة  الأمرا�س  من 
نف�سها على الو�سط العلمي والأو�ساط العامة مو�سوع ال�ستن�ساخ، وب�سكل خا�س 
ال�ستن�ساخ العالجي الذي يتمثل باحل�سول على اخلاليا اجلذعية من م�سادر معينة، 
حيث تكون هذه اخلاليا م�سوؤولة عن تكوين ن�سيج معني من اجل�سم مثل اجللد اأو 
البنكريا�س، حيث يتم زراعة هذه اخلاليا يف كائن حي اآخر لتبداأ بالتكاثر وتكوين 

الن�سيج املراد ا�ستخراجه بهذه الطريقة.
اإن هذا النوع من العمليات ل زال يف طور البحث والتجريب ومل يثبت جناحها على 
هذه  جناح  حال  يف  املمكن  ومن  احليوانات.  على  التجارب  هذه  جنحت  بينما  الإن�سان 
الأبحاث فاإنه �سيتم تطبيق هذه التقنية خالل �سنوات قليلة قادمة لعالج العديد من احلالت 

امل�ستع�سية مثل الأورام ال�رشطانية واأمرا�س القلب والأمرا�س الع�سبية وغريها.

م�شكلة البحث:

اإن ال�ستن�ساخ العالجي على الب�رش باعتباره تقنية عالجية حديثة ول تزال يف مرحلة 
التجريب، اإل اأنه من املمكن اأن ت�ساعد يف حل لغز العديد من الأمرا�س امل�ستع�سية، 
اأن  اإج��راوؤه يف مرفق طبي عام، بحيث ميكن  م�ستبعد  الأبحاث غري  النوع من  وهذا 
تت�سبب هذه العمليات باأ�رشار للخا�سعني لها، ويف هذه احلالة نكون قد خرجنا – فيما 
الإدارية،  امل�سوؤولية  اإلى حيز  املدنية وانتقلنا  امل�سوؤولية  – من نطاق  بالتعوي�ض  يتعلق 

على اعتبار اأن هذا البحث يجري يف كنف مرفق عام.
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على  العالجي  لال�ستن�ساخ  القانونية  الطبيعة  معرفة  من  لبد  كان  ذلك  على  وبناًء 
اأثاره  اأنه ل ميكن و�سفه بذلك ملا  اإذا كان يعترب من التجارب الطبية، اأم  الب�رش، وفيما 
من جدل يف الأو�ساط الطبية. واإذا كان بالإمكان اإ�سباغ �سفة التجربة الطبية على هذا 
النوع من العمليات فال بدَّ من بيان قواعد امل�سوؤولية التي حتكم هذه التجارب عندما 

يتم اإجراوؤها داخل مرفق عام طبي.

تق�شيم البحث:

لعر�س الأفكار املتعلقة مبو�سوع البحث فقد مت تق�سيم البحث اإلى مطلب متهيدي 
ومبحثني وذلك على النحو التايل:

مطلب متهيدي: يتناول تطور امل�سوؤولية الإدارية.
املبحث الأول: ال�ستن�ساخ العالجي على الب�رش. ويتكون من مطلبني:

املطلب الأول: ال�ستن�ساخ بوجه عام.
املطلب الثاين: تقنية ال�ستن�ساخ العالجي على الب�رش.
املطلب الثالث: احلكم ال�رشعي لال�ستن�ساخ العالجي

تقنية  ا�ستخدام  عن  النا�سئة  الأ����رشار  عن  الإداري���ة  امل�سوؤولية  الثاين:  املبحث 
ال�ستن�ساخ العالجي على الب�رش.

املطلب الأول: الطبيعة القانونية لتقنية ال�ستن�ساخ العالجي.
العالجي  ال�ستن�ساخ  تقنية  ا�ستخدام  عن  الإدارية  امل�سوؤولية  مدى  الثاين:  املطلب 

على الب�رش.
اخلامتة: وتت�سمن التو�سيات التي تك�سف عنها الدرا�سة.
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مطلب متهيدي
تعترب م�سوؤولية الإدارة اأو املرافق العامة قائمة ومقررة يف اأغلب النظم القانونية. وقد 
كان ملجل�س الدولة الفرن�سي دوٌر بارٌز يف اإر�ساء قواعد هذه امل�سوؤولية وتبيان مبادئها، 
اأن  اعترب  حيث  املرفقي)1)،  واخلطاأ  ال�سخ�سي  اخلطاأ  بني  املذكور  املجل�س  ق  فرَّ حيث 
اخلطاأ ال�سخ�سي هو الذي ين�سب اإلى املوظف ذاته ويوؤدي اإلى ا�ستيفاء التعوي�س من 
ماله اخلا�س ويكون الخت�سا�س به للمحاكم العادية، اأما اخلطاأ املرفقي فهو الذي يرتب 

م�سوؤولية الإدارة ويحملها عبء التعوي�س ويعقد الخت�سا�س للق�ساء الإداري.
ومل يتوقف املجل�س عند هذا احلدِّ بل قرر م�سوؤولية الإدارة عن اخلطاأ ال�سخ�سي الذي 
يرتكبه املوظف خالل خدمته دون اأن يكون هذا اخلطاأ م�سحوباً بخطاأ مرفقي))). بل ذهب 
جمل�س الدولة اإلى اأبعد من ذلك عندما قرر م�سوؤولية الدولة من الأخطاء ال�سخ�سية غري 
املنبتة ال�سلة باملرفق ولو وقعت خارج نطاق اخلدمة، كان ذلك مبنا�سبة ا�ستخدام املوظفني 
لل�سيارات احلكومية التي يف عهدتهم اإذا ما خرجوا بها لأداء خدمة عامة وبعد اأدائها غريوا 
اأعطى جمل�س  طريق العودة وا�ستخدموها لأغرا�س �سخ�سية)3). ويف مثل هذه احلالت 
الدولة لالإدارة العامة احلقَّ يف اأن ترجع مبا�رشة فيما تدفعه من تعوي�س على املوظف العام 
التعوي�س  دفع  الذي  للموظف  احلق  اإعطاء  وباملقابل  �سخ�سية،  لأخطاء  ارتكابه  حال  يف 

بالرجوع على الإدارة لتتحمل قدراً من التعوي�س يوازي اخلطاأ الذي ارتكبته)4).
امل�سوؤولية  حدود  عند  يقف  مل  الفرن�سي  الإداري  الق�ساء  تطور  اأن  بالذكر  وجدير 
كاأ�سا�س  بدون خطاأ  الإدارة  م�سوؤولية  تقرير  اإلى  الأمر  به  بل و�سل  اخلطاأ،  اأ�سا�س  على 
تكميلي للم�سوؤولية الإدارية يف بع�س الفرو�س بجانب اخلطاأ كاأ�سا�س عام لها. خا�سة 

C.E. 3/2/1911. Anget. S 1911, 3, p 137 not Houriou  (1(
.C.E. 22/1/1918. Lemonnier, D, 1918, p 1918, p 9. Concl Blum  (((

.C.E. 18/11/1949. Mimeur, Defaux et Besthelsemer. JCP 1950, 2, 5286  (3(
.C.E. 28/7/1951. Delville et laruelle. D 1951. p 620. Not Ngugen  (4(
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بعد ق�سور فكرة اخلطاأ وعجزها عن حتقيق العدالة املرجوة لالأفراد اإزاء بع�س الأن�سطة.
ويف نطاق هذه امل�سوؤولية يعفى امل�رشور من اإثبات خطاأ الإدارة، فهي تتقرر حتى 
ولو مل يكن هناك خطاأ، مبعنى اأن امل�سوؤولية يف هذا ال�سدد تنعقد مبجرد توافر ركنني 
اأ�سا�سيني هما ال�رشر وعالقة ال�سببية بينه وبني ن�ساط الإدارة امل�رشوع، وذلك بخالف 
التقليدية  الثالثة  الأرك��ان  توافُر  لنعقادها  ُي�سرتط  التي  اخلطاأ  اأ�سا�س  على  امل�سوؤولية 

اخلطاأ، وال�رشر، وعالقة ال�سببية.
وقد برز دور امل�سوؤولية الإدارية بدون خطاأ يف اأحكام جمل�س الدولة الفرن�سي يف 
اأو النا�سئة عن  العديد من املجالت �سواء يف الأ�رشار النا�سئة عن الأ�سغال العامة)5) 

املخاطر املهنية))). اأو تلك التي تن�ساأ عن الأ�سياء والأن�سطة اخلطرة))).
من جهة اأخرى كانت الأ�رشار النا�سئة عن املرافق العامة الطبية جماًل وا�سعاً وخ�سباً 

لتطبيق م�سوؤولية الإدارة �سواء يف نطاق اخلطاأ اأو بدون خطاأ.
الأ�رشار  عن  الطبية  العامة  املرافق  م�سوؤولية  طبقت  اخلطئية  امل�سوؤولية  نطاق  ففي 
اأو  العالج)))،  اأو  الت�سخي�س)))،  يف  كاخلطاأ  الطبية  الأخطاء  من  العديد  عن  الناجمة 
تنظيم  يف  الواقع  اخلطاأ  اأي  الطبية  غري  الأخطاء  يف  وكذلك  اجلراحية)11).  العمليات 
اأو عدم احل�سول على ر�ساء  املر�سى)11)،  الطبي، كاخلطاأ يف مالحظة  املرفق  وت�سيري 

املري�س))1)، اأو التاأخري يف اأداء الرعاية ال�سحية)13).
C.E. 24/5/2000. EDF. D 2000, IR, p 206  (5(

.C.E. 21/6/1895, Cames. Rec. p 509, concl Romieu  (((
C.E. 28/3/1919. Reghault-Desroziers. RDP 1919, concl  (((

.C.E. 11/12/1991. AP Paris. RDP 1993, p 252  (((
.C.E. 6/7/1984. CHR de Rennes. RDSS 1985, p 49  (((

.C.E. 27/6/1997. Mme Guyot. Rec, p 266  (11(
.C.E. 24/4/1964. Hopital Voiron. Rec, p 259  (11(

.C.E. 26/10/2001. Mme Senanayake ou Mme X. D 2001. IR, P3253  (1((
.C.E.20/6/1997. Theux, Rec, p 253  (13(
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اأما يف نطاق م�سوؤولية املرافق العامة الطبية دون خطاأ فقد وجدت تطبيقات عديدة 
التربع  اأو  الإجبارية)14)،  بالتطعيمات  اخلا�سة  كالقوانني  امل�رشع  قبل  من  �سواء  لها، 
املعروفة  ال�ستثنائية  املخاطر  عن  الناجمة  كالأ�رشار  الق�ساء  قبل  من  اأو  بالدم)15). 

لالأعمال الطبية اأو اجلراحية))1).

املبحث الأول:
ال�شتن�شاخ العالجي على الب�شر

كان  احلديثة،  احليوية  التقنية  اكت�ساف  يف  مت�سارعاً  تقدماً  املا�سية  احلقبة  حملت 
٢00٣ وتعرف  ا�ستكملت عام  التي  الب�رشي  اأبرزها الك�سف عن خريطة اجلينيوم  من 
العلماء من خاللها على مواقع اجلينات )املورثات( على �رشيط ال�DNA وما حتمله من 
معلومات، وم�سوؤولية بع�سها فيما حتمله من �سفات كمعرفة اجلني امل�سوؤول عن حتديد 

لون الب�رشة))1).
كما �سكل اإعالن ولدة النعجة )دوللي( ثورة علمية يف جمال الطب احليوي، وكان 

فر�سة منا�سبة كي يبدي الراأي العام موقفه من ال�ستن�ساخ الب�رشي.
الكائن  على  ال�ستن�ساخ  ثقافة  تطبيق  عدم  على  اإجماع  هناك  كان  البداية  ففي 

.C.E. 28/1/1981. Anblard. Rec, p 32  (14(
.C.E. 15/10/1975. Dame veure Alepee. RDSS 1976. P 45. Not F. Moderne  (15(

.C.E. 9/4/1993. Bianchi. Rec. p 126. Cocl S.Dael  (1((
د/ داوود ال�سعدي: ال�ستن�ساخ بني العلم والفقه. دار احلرف العربي. ))14هـ. �ص51.  (1((
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الب�رشي، ولكن بعد ذلك تغري مفهوم ال�ستن�ساخ الب�رشي ب�سكل كبري، اإذ بداأ الباحثون 
حيث  التكاثر،  لأغرا�س  ال�ستن�ساخ  وبني  عالجية  لأغرا�س  ال�ستن�ساخ  بني  بالتمييز 

�سكلت اأبحاث اخلاليا اجلذعية اأهم دعائم ال�ستن�ساخ العالجي.
و�سنتناول يف هذا املبحث احلديث عن ال�ستن�ساخ ب�سكل عام، ومن ثم نتحدث عن 

ال�ستن�ساخ العالجي من حيث تعريفه والتقنية التي يتم بها.

املطلب االأول: اال�شتن�شاخ بوجه عام

والو�سعية  اللغوية  معانيه  على  للدللة  ي�ستعمل  قدمي  عربي  لفظ  ال�ستن�ساخ  لفظ 
املقررة يف الل�سان العربي، غري اأنه يف الع�رش احلايل اأ�سبح يدل على اأمر علمي طبي 

بيولوجي م�ستحدث مل يكن له �سابق وجود من حيث حقيقته وجوهره
عن  اكتتبه  وا�ستن�سخه  وانت�سخه،  ن�سخاً  ين�سخه  ال�سيء  ن�سخ  لغة:  ال�ستن�ساخ 
عنه  واملكتوب  ن�سخة،  والأ�سل  بحرف،  حرف  عن  كتاباً  اكتتابك  والن�سخ  معار�سة، 
ن�سخة لأنه قام مقامه، ويف التنزيل ڍ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئڍ))1). اأي ن�ستن�سخ ما 

يكتب احلفظة فيثبت عند اهلل))1).
وال�ستن�ساخ يعني الإزالة، ن�سخ ال�سيء ن�سخاً اأي اأزاله. ويف التنزيل العزيز ڍٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿڍ)1)).
متخ�س�سة يف ع�سو  بالغة  اأخذ خلية ج�سدية  باأنه  تعريفه  علمياً: ميكن  ال�ستن�ساخ 
معني وحتويلها اإلى خلية جنينية غري متخ�س�سة، وتعطيل ن�ساط اخللية البالغة لفرتة من 
الوقت واإعادة برجمتها مرة اأخرى بحيث ت�سبح مهياأة لإنتاج خاليا الأع�ساء املختلفة 

�سورة اجلاثية – الآية )).  (1((
ابن منظور: ل�سان العرب, دار �سادر, بريوت )))1, ج 3, �ص)) – حممد يعقوب: الفريوز اآبادي: القامو�ص   (1((

املحيط حتقيق مكتب الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت )))1, �ص334.
�سورة البقرة – اآية )11.  ((1(
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والتي  فيها  ال�ساكنة  الوراثية  ال�سفرات  كل  اإيقاظ  اأي  اجلنينية،  احلالة  يف  ادخالها  عند 
تكوين ع�سو  انق�سام هذه اخلاليا وتخ�سي�سها يف  اأثناء  العمل  توقفت عن  قد  كانت 
ن�سيطة، وبذلك ت�سبح  الوراثية  اإلى خلية غري متخ�س�سة كل �سفراتها  معني وحتويلها 
حياة جديدة حليوان كامل بكافة اأع�سائه ولي�س جمرد خلية بالغة متخ�س�سة ل ين�سط فيها 
اإنتاج ع�سو معني. ثم توؤخذ هذه اخللية )املعاد  اإل ال�سفرات الوراثية املتخ�س�سة يف 
بعد  بوي�سة  واإدخالها يف  الكرمو�سومات(  من  الكامل  العدد  على  واملحتوية  برجمتها 
نزع نواة البوي�سة، ليتخل�س من عدد الكرومو�سومات املوجودة بها التي كانت تكمل 
اإدخال  ويتم  اجلن�سي،  التزاوج  حالة  املنوي يف  احليوان  املوجودة يف  الآخر  ال�سنف 
احلالة  لإدخالها يف  كهربائية(  دفعات  )با�ستخدام  نواتها  نزع  بعد  البوي�سة  اخللية يف 
اجلنينية، وهكذا تبداأ حياة جنينية جديدة، ثم يتم زرع اخللية اجلنينية غري املتخ�س�سة 
التلقيح  مت  لو  كما  الرحم،  داخل  جنني  تكوين  يف  دورتها  لتبداأ  الرحم  يف  ذلك  بعد 

بالطريق الطبيعي، ويكون الهدف منها ا�ستن�ساخ مولود بهذه الطريقة)1)).
فال�ستن�ساخ  الإن�سان  تدخل  بدون  لال�ستن�ساخ  كثرية  عمليات  الطبيعة  يف  وتتم 
طريقة من طرق التكاثر البدائية حيث تتكاثر بهذه الطريقة الكائنات احلية وحيدة اخللية 
كالبكترييا التي تتكاثر بوا�سطة الن�سطار لتنتج ن�سخا مت�سابهة مليارات املرات يوميا)))).

انظر د. نور الدين اخلادمي: ال�ستن�ساخ يف �سوء الأ�سول والقواعد واملقا�سد, ال�سرعية بحث حمكم من   ((1(
قبل مركز البحوث والدرا�سات الإ�سالمية بالريا�ص التابع لوزراة ال�سوؤون الإ�سالمية دار الزاحم ))14هــ 
- 111)م �ص15 وما بعدها.. - حممد اأحمد غامن: ال�ستن�ساخ: املاهية – اأنواعه – عملياته واأحكامه, 
راأي الدين والعلماء يف ال�ستن�ساخ, املكتب اجلامعي احلديث – )11)م �ص)1-)1. هاين رزق: بيولوجيا 
ال�ستن�ساخ – اال�ستن�ساخ يف جدل العلم والدين واالخالق. حترير عبد الواحد العلواين ط1, دار الفكر, 
دم�سق. �سنة )))1م, �ص1). كما عرفته املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية يف ندوة عقدت عام 3))1 عن 
»االإجناب يف �سوء االإ�سالم« باأن اال�ستن�ساخ هو تكوين خملوقني اأو اأكرث كل منهما ن�سخة اإرثيه من االآخر. 
الندوة االأولى التي عقدتها املنظمة االإ�سالمية للعلوم الطبية بالكويت بعنوان )االإجناب يف �سوء االإ�سالم( 

الكويت 3 �سعبان 1413 هـ 3))1م.
د/ عبد احلميد الق�ساة: ال�ستن�ساخ جديد اأم قدمي, ندوة ال�ستن�ساخ )5/1/)))1, نقابة الأطباء الأردنية,   ((((

.http://www.qudah.com/upload/20.pdf .اجلمعية الطبية الإ�سالمية, عمان الأردن
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كما اأن بع�س احليوانات مثل الالفقريات ال�سغرية من الديدان وبع�س اأنواع الأ�سماك 
وال�سحايل وال�سفادع حتدث لها يف الطبيعة عمليات ا�ستن�ساخ حيث اإن البوي�سات غري 
املخ�سبة لهذه احليوانات ميكن لها حتت ظروف معينة اأن تنمو لتكون احليوان الكامل، 

وبذلك تعترب ن�سخة من الأنثى التي و�سعت البوي�سات)3)).
للنا�س منذ  بيننا وماألوفة  الإن�سان فهي موجودة  الطبيعية يف  اأما ظاهرة ال�ستن�ساخ 
الأزل األ وهي التوائم املتطابقة. فالتواأم املتطابق هو ن�سخة طبق الأ�سل من بع�سهما من 

حيث املورث اجليني لكل منهما، ولذلك يعترب كل منهما ن�سخة لالآخر)4)).
وقد لحظ العلماء ودر�سوا ما يحدث من عمليات ا�ستن�ساخ يف الطبيعة وحاولوا 
اأن يجروا جتارب مماثلة على النباتات واحليوانات اعتماداً على نف�س الفكرة الأ�سا�سية 
لال�ستن�ساخ الطبيعي. فقد �سهد الن�سف الثاين من القرن املا�سي خطوات بعيدة يف هذا 
ال�سدد، حيث بداأ الباحثون جتارب ال�ستن�ساخ يف ال�سفادع، ونقلت هذه التجارب 
خمابر  يف  واأجريت  والقرد،  والغنم  والبقر  واخلنزير  والأرن��ب  الفاأر  اإلى  ذلك  بعد 
عديدة. وكان النجاح يحالف هذه التجارب طاملا اأُخذت النواة من خاليا جنينية ولي�س 

من مراحل اأبعد)5)).
ومل مي�س من الوقت الكثري حتى حدث الزلزال وحتقق هذا الهدف على يد عاملني 
اجنليزيني يف معهد روزلني با�سكتلندا هما )كيت كميل وايان ويلموث(. ففي ال�سابع 
اأول  ولدة  عن  العاملان  هذان  ك�سف   ١997 عام  )فرباير(  �سباط  �سهر  من  والع�رشين 
كائن حي من الثدييات اللبون بال�ستن�ساخ وذلك بعد ٢77 حماولة نتج عنها ٢9 جنيناً، 

اجلامعة  دار  مقارنة,  درا�سة  الإ�سالمي,  الفقه  يف  ال�ستن�ساخ  اأحكام  فايد:  اأحمد  الكومي  �سعبان  د/   ((3(
اجلديدة, ال�سكندرية, �ص))

املرجع ال�سابق: �ص)).  ((4(
د/ هاين رزق: بيولوجيا اال�ستن�ساخ: �سمن كتاب اال�ستن�ساخ جدل العلم والدين واالأخالق، مرجع �سابق،   ((5(

�ص4) وما بعدها
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عا�ست اأكرث من �ستة اأيام، ثم حمل ثالثة ع�رش منها ومل تولد �سوى نعجة واحدة اأطلق 
علماء الفريق عليها ا�سم )دوللي(.

وكان الفريق الذي قام با�ستن�ساخ دوللي قد اأعلن عن اإمكانية ا�ستن�ساخ ان�سان خالل 
�سنتني من تاريخ اإعالنهم هذا)))).

بال�سبق يف هذا املجال، فاأعلنوا عن ا�ستن�ساخهم  وحاول العلماء الأمريكان الفوز 
للكائن الب�رشي، ولكنهم ف�سلوا يف احل�سول على خملوق ب�رشي كامل اخللقة)))).

 ويف نوفمرب عام ٢00١ اأعلنت ال�رشكة الأمريكية )ACT( اأنها تو�سلت اإلى ا�ستن�ساخ 
اأجنة ب�رشية، و�سكل هذا الإعالن اإنذاراً خطرياً للمجتمع الدويل كي يتعاون يف �سبيل 

الو�سول اإلى اتفاق دويل موؤيد بعقوبات رادعة مينع ال�ستن�ساخ الب�رشي)))).

املطلب الثاين: اال�شتن�شاخ العالجي

العلماء من ورائها  التي يهدف  التقنيات  تقنية من �سمن  العالجي هو  ال�ستن�ساخ 
اإلى احل�سول على اخلاليا اجلذعية اجلنينية الالزمة ل�ستن�ساخ الأع�ساء الب�رشية البديلة 
من  غريها  عن  التقنية  هذه  ومتتاز  اخللوي.  العالج  اأجل  من  خاليا  على  احل�سول  اأو 
ل  جنينية  جذعية  خاليا  على  احل�سول  من  العلماء  متكن  كونها  يف  ال�سابقة  التقنيات 
حتتوي على ب�سمة وراثية لأ�سحابها، مما ينتفي معها احتمال رف�س اجلهاز املناعي جل�سد 

املتلقي للع�سو امل�سنوع منها)))).
د/ �سعبان الكومي: مرجع �سابق, �ص31.  ((((

م�سر  العربي،  الفكر  دار  ال�سماء،  وت�سريع  العلماء  جتريب  بني  واالجن��اب  اال�ستن�ساخ  غنيم:  كارم  د/   ((((
)141هـ - )))1, �ص

د/ فواز �سالح: اال�ستن�ساخ الب�سري من جهة نظر قانونية جملة جامعة دم�سق للعلوم االقت�سادية والقانونية   ((((
– املجلد 1) العدد الأول 114) �ص)).

د/ ن�سرين �سلمان ح�سن من�سور: م�سكالت امل�سوؤولية املدنية الناجمة عن اإجراء عمليات ال�ستن�ساخ على   ((((
الب�سر. درا�سة مقارنة، دار النه�سة العربية، القاهرة، )11), �ص341.
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كما عرف الفقه الطبي تقنية ال�ستن�ساخ العالجي باأنه )تلك التقنية التي تهدف 
يحل  ب�رشي  ن�سيج  اأو  ع�سو  ا�ستن�ساخ  بهدف  جذعية  جنينية  خاليا  ا�ستخدام  اإلى 
حمل الأع�ساء اأو الأن�سجة التالفة يف ج�سد �سخ�س مري�س دون اخلوف من رف�س 

اجل�سم له()31).
فه البع�س باأنه )اإكثار خاليا الع�سو با�ستخدام تقنية ال�ستن�ساخ اجليني اأو عن  كما عرَّ
طريق تطعيم اخلاليا اجلينية للحيوانات وهي يف مراحل النق�سام الأويل، بخاليا ب�رشية 

لتحويرها جينياً، بحيث ميكن ا�ستخدام اأع�سائها كقطع غيار ب�رشية)31).
ا�ستخدام  يقوم على  العالجي  ال�ستن�ساخ  اأن  التعاريف  من خالل هذه  اإذاً  يتبني 
اخلاليا اجلذعية بهدف ا�ستن�ساخ ع�سو اأو ن�سيج ب�رشي يحل حمل اآخر تالف. فما هي 

اخلاليا اجلذعية، وكيف يتم احل�سول عليها؟
اأو  الأولية  اخلاليا  اأو  اجلنينية  اجلذعية  اخلاليا  عليها  يطلق  التي  اأو  اجلذعية  اخلاليا 
خاليا املن�ساأ، هي اخلاليا غري املتخ�س�سة التي متتلك القدرة على التحول اإلى اأي نوع 
من اأنواع اخلاليا املتخ�س�سة كالكبد اأو الدم اأو اأي خلية اأخرى، وبالتايل فهي خاليا مل 

ت�سل بعد اإلى مرحلة التخ�س�س من حيث انق�سامات اخللية الأولى مثاًل))3).
وهذه اخلاليا ميكن احل�سول عليها من اجلنني البكر اأو من �سخ�س بالغ، وبالتايل 
ميكن التمييز بني نوعني من اخلاليا اجلذعية: اخلاليا اجلذعية اجلنينية واخلاليا اجلذعية 
البالغة. وي�سرتك هذان النوعان يف قدرة كلٍّ منهما على التمايز والتخ�س�س لتكوين 

 Therapeutic colning: Alaboratory. Manual ( 3- volume Set (/ by Joseph  (31(
.Sambrook, David W.Russell ( Hardcover-January 15,2001

د/ عبد الفتاح حممود اإدري�ص: ا�ستن�ساخ الأع�ساء الب�سرية من منظور اإ�سالمي, بحث من�سور يف جملة   (31(
الوعي الإ�سالمي, العدد )44، ال�سهر الثالث، ال�سنة الثالثة.

http://www.simaonline. .د/ عبد النا�سر مو�سى اأبو الب�سل: ال�ستن�ساخ واآفاق زراعة الأع�ساء  (3((
.org/conf-day1-06.pdf
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عالجها  يحتاج  التي  الأمرا�س  من  العديد  لعالج  �ساحلة  ب�رشية  واأن�سجة  اأع�ساء 
لزراعة ن�سيج اأو خاليا اأو ع�سو. بيد اأن كال النوعني من اخلاليا يختلفان فيما بينهما 
من حيث العدد والقدرة واملرونة على التمايز والتخ�س�س. ففي احلني الذي ميكن 
للخلية اجلذعية اجلنينية اأن تتخ�س�س لتكوين اأي نوع من اأنواع اخلاليا اأو الأن�سجة 
القدرة  لها  البالغة هي خلية  اأن اخللية اجلذعية  الإن�سان، جند  الأع�ساء يف ج�سد  اأو 
اأو الع�سلية، ولي�س  فقط على تكوين نوع معني من الأن�سجة، كالأن�سجة الع�سبية 
لديها القدرة على اإنتاج نوع خمتلف من تلك الأن�سجة، مبعنى هي متخ�س�سة فقط 
يف تكوين اأن�سجة جزء معني من اأجزاء ج�سد الإن�سان، كخاليا الكبد مثال والتي ل 
الدم احلمراء،  التي تعطي خاليا  الدم اجلذعية  الكبد، وخاليا  اأن�سجة  ن �سوى  تكوِّ
تعطى  التي  اجلذعية  اجللد  وهناك خاليا  الدموية،  وال�سفائح  البي�ساء  الدم  وخاليا 

خاليا اجللد مبختلف اأنواعها.
كما تتميز اخلاليا اجلذعية اجلنينية عن اخلاليا اجلذعية البالغة يف اأنها ل حتمل ب�سمة 
للع�سو  املتلقى  الإن�سان  ج�سم  رف�س  احتمال  فاإن  ولذلك  املعمل،  يف  خا�سة  وراثية 
امل�ستن�سخ منها �سيكون �سئيال اإن مل يكن معدوما، لذلك اإذا مت ا�ستن�ساخ ع�سو ب�رشي 
يف  املناعة  جهاز  ملقاومة  كبرياً  �سيكون  لها  اجل�سم  رف�س  احتمال  فاإن  اخلاليا  تلك  من 
ج�سم املتلقي للج�سم الغريب ما مل تزرع تلك اخلاليا اأو الأع�ساء امل�ستن�سخة بوا�سطتها 
يف ذات ج�سد املري�س، ففي هذه احلالة فقط لن يرف�سها ج�سد املري�س لعدم وجود 

اختالف بني �سفات وجينات الع�سو املزروع)33).
ويف الواقع هناك عدة م�سادر ميكن من خاللها احل�سول على اخلاليا اجلذعية الالزمة 

جريدة الريا�ص: 1/ �سعبان )143هــ ) يوليو 111)م – العدد 13)15 – مقالة بعنوان اخلاليا اجلذعية   (33(
املاأزق االأخالقي يدفع بالعلماء اإلى اال�ستن�ساخ العالجي.
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ل�ستن�ساخ الأع�ساء الب�رشية، وميكن حتديد هذه امل�سادر فيما يلي)34):
١- من خالل تقنية ال�ستن�ساخ اجل�سدي اأو الالجن�سي، ولكن دون اأن ي�سمح للخلية 
اتبعت يف  التي  تتم بذات اخلطوات  التقنية  اأن هذه  باأن ت�سبح جنيناً، حيث  املتكونة 
ا�ستن�ساخ النعجة )دوللي(، ولكن عندما تبداأ اخلاليا بالنق�سام فاإنها ت�سل بعد خم�سة 
اأيام اإلى مرحلة ت�سمى )بال�ستو�ست( والتي توؤخذ منها اخلاليا اجلذعية )الأم(، وتو�سع 
يف مزرعة حيث يتم اإطالة عمرها بوا�سطة اأنزمي )ايتلومرييز( ثم يتم توجيه هذه اخلاليا 

الأم بوا�سطة عوامل منو معينة لتكوين ع�سالت اأو خاليا دم اأو غريها.
ال�سناعي  التلقيح  عمليات  عن  الفائ�سة  الأجنة  من  الداخلية  اخللوية  الكتلة   -٢

)اأطفال الأنابيب( والتي يتربع بها ذووها.
٣- الأجنة املجه�سة يف اأي مرحلة من مراحل احلمل.

4- اخلاليا اجلذعية البالغة، والتي يتم احل�سول عليها من اأج�ساد البالغني والأطفال، 
حيث يتم احل�سول على خلية جذعية غري متخ�س�سة من ن�سيج متخ�س�س من ع�سو 
معني يف ج�سد املري�س ذاته اأو اأحد الأ�سخا�س، وا�ستخدامها يف ا�ستن�ساخ ع�سو بديل 

اأو زراعة خاليا واأن�سجة للمري�س ذاته اأو لغريه.
اإن  الأطباء  يقول  حيث  مبا�رشة،  ال��ولدة  بعد  ال�رشي  احلبل  اأو  امل�سيمة  خاليا   -5
من  عدد  عالج  يف  ا�ستخدامها  ميكن  ال�رشي  احلبل  من  امل�ستخل�سة  اجلذعية  اخلاليا 

اأمرا�س الطفولة، مبا فيها �رشطان الدم.
ولكن كيف يتم ا�ستن�ساخ الأع�ساء الب�رشية بطريقة اخلاليا اجلذعية؟

هذه  زرع  يتم  الع�سو،  لتكوين  الالزمة  اجلذعية  اخلاليا  على  احل�سول  اإمتام  بعد 
اخلاليا يف قالب من مادة البوليمرات ل�ستن�ساخ الع�سو املطلوب، ويتم ذلك باإحدى 

والتوزيع،  للن�سر  ال�سعودية  الدار  والفقهية،  االأخالقية  والق�سايا  البار: اخلاليا اجلذعية  علي  د. حممد   (34(
جدة, الطبعة الأولى 1433, )11), �ص)).
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الطرق التالية)35):
قالب  بني  امل��وج��ودة  التجاويف  يف  املطلوبة  اجلذعية  اخلاليا  و�سع  ميكن   -١
الع�سو  زراعة  ميكن  ثم  خا�سة،  مزارع  يف  املعمل  يف  ا�ستزراعها  بعد  البوليمرات، 
فيما بعد لكي تتولد اأوعية دموية متده بالدم والغذاء الالزم حلياته، وتذوب بعد ذلك 

البوليمرات متاماً.
٢- واإما اأن يتم ذلك عن طريق بذر اخلاليا يف قالب البوليمرات داخل اجل�سم نف�سه، 

لكي تعطي فر�سة لتكوين الأوعية الدموية مع تكوين خاليا الع�سو املراد ا�ستن�ساخه.
٣- وميكن اأن يتم ذلك عن طريق حقن هذه اخلاليا الأم يف حالة وجود جتويف غري 
البوليمرات ك�سقالة  تعمل  احلالة  العظام، ويف هذه  الك�سور يف  مثل حالت  منتظم 
العظام لكي تغلق الفجوة بني الك�رش وبعد تكوين الأوعية الدموية  تنمو عليها خاليا 

الالزمة لتغذيتها.
يف الواقع اأثبتت التجارب ال�رشيرية اأن ا�ستخدام تقنية ا�ستن�ساخ الأع�ساء والأن�سجة 
الب�رشية بوا�سطة اخلاليا اجلذعية له فعالية عالية يف عالج الكثري من الأمرا�س))3). وميكن 
كذلك ا�ستخدامها ل�سرتداد جميع الأن�سجة والأع�ساء تقريباً، وكذلك عالج الأمرا�س 
تقوم  املت�رشر  الن�سيج  اأو  الع�سو  اإلى  الو�سول  فعند  ال�رشطان.  ذلك  يف  مبا  املختلفة 
اخلاليا بالنق�سام والتخ�س�س اإلى خاليا ذلك الن�سيج ل�ستبدال اخلاليا املت�رشرة اأو امليتة 
بخاليا جديدة خالية من الأمرا�س. وكذلك ت�ساعد اخلاليا اجلذعية باقي خاليا الن�سيج 
العمل  واأي�ساً  التلف،  من  عليها  واملحافظة  البقاء  على  وم�ساعدتها  تقويتها  طريق  عن 

د/ ن�سرين �سلمان ح�سن من�سور: م�سكالت امل�سوؤولية املدنية الناجمة عن اإجراء عمليات ال�ستن�ساخ على   (35(
الب�سر. مرجع �سابق, �ص1))

 – ال�سكري  – مر�ص  املناعي  العديد من املجاالت الطبية منها: �سعف اجلهاز  ت�ستخدم اخلاليا اجلذعية يف   (3((
الأمرا�ص الدموية – اأمرا�ص الأمعاء – اأمرا�ص الكبد – اأمرا�ص العيون – الأمرا�ص القلبية الوعائية – ا�ستعادة 

.http://stemcell-bureau.com(index.php/2013-02-18-09-32-53 .وظيفة تكوين الدم
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على رفع م�ستوى املناعة ملكافحة الأمرا�س، ف�ساًل عن اأن العالج باخلاليا اجلذعية لي�س 
له اأية اآثار جانبية))3).

يبدو اإذاً اأن الهدف الأ�سا�سي من ال�ستن�ساخ العالجي هو راحة املر�سى وخدمتهم، 
اإلى  اأ�ساًل  يهدف  الذي  )التوالدي(  التكاثري  ال�ستن�ساخ  يف  احلال  هو  كما  ولي�س 
�سنع كائن ب�رشي كامل عن طريق عمليات زرع اخلاليا واإنتاج بوي�سة ملقحة وزرعها 
لل�سفات  الكائن امل�ستن�سخ مطابقاً  اأو يف رحم امراأة، بحيث يكون  اأنبوب اختبار  يف 
البيولوجية والوراثية التي اأرادها امل�ستن�سخ))3). ولذلك فاإن اللجوء اإلى التن�سيل لن�سخ 
اأفراد من الب�رش اأمر ل ميكن قبوله ويتناق�س مع �سالمة الإن�سان البدنية والروحية ومع 
املبادئ الأخالقية، وهذا ما اأعلنته منظمة ال�سحة العاملية))3). ف�ساًل عن كونه اأمراً حمرماً 

وغري جائز �رشعاً وقانوناً.

املطلب الثالث: احلكم ال�شرعي لال�شتن�شاخ العالجي

 اأجاز العديد من علماء ال�رشيعة الإ�سالمية العالج باخلاليا اجلذعية ومنهم د. ن�رش 
اجلزئي  ال�ستن�ساخ  من  �رشعا  مانع  )ل  يقول  حيث  ال�سابق  م�رش  مفتي  وا�سل  فريد 
اخلاليا  ل�ستن�ساخ  التجارب  كل  اتخاذ  فيمكن  الطبية،  الناحية  من  الإن�سان  ل�سالح 
الب�رشية اجلزئية التي ميكن اإعادتها لالإن�سان لعالجه و�سفائه لنف�سه اأو لغريه، ب�رشط األ 
تكون موؤدية اإلى اختالط الأن�ساب، وذلك مثل الكبد والكلى والنخاع ال�سوكي وغري 
ذلك، واأي�سا كل �سي غري الإن�سان، ل حرج من ال�ستن�ساخ معه لأن كل ما يف الكون 

املرجع ال�سابق  (3((
الثامن ع�سر,  املجلد  والقانون, جملة جامعة دم�سق,  ال�سريعة  الب�سري يف  ال�ستن�ساخ  د/ حممد وا�سل:   (3((
العلم  جدل  ال�ستن�ساخ  ال�ستن�ساخ,  بيولوجيا  رزق:  هاين  د/  اأي�سًا:  انظر  �ص)3.   ,(11( الثاين  العدد 

والدين واالأخالق، مرجع �سابق، �ص31.
منظمة ال�سحة العاملية – املجل�ص التنفيذي – الدورة اخلام�سة ع�سر بعد املائة, )1 كانون الأول/دي�سمرب 114).  (3((
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خلق لالإن�سان و�سخر له ومل�سلحته()41).
كما يقول ف�سيلة ال�سيخ يو�سف القر�ساوي: ل اأدري املق�سود من هذا بال�سبط، 
اإن�سان اأو طفل اأو حتى جنني لتوؤخذ منه )قطع غيار(  فاإن كان املق�سود ا�ستن�ساخ 
احلياة  اكت�سب  خملوق  لأنه  بحال،  يجوز  ل  فهذا  مري�س  لإن�سان  تعطى  �سليمة 
يف  كان  ولو  باأع�سائه  ول  باأجزائه  العبث  يجوز  فال  بال�ستن�ساخ،  ولو  الإن�سانية 
املرحلة اجلنينية، لأنه قد اأ�سبحت له حرمة، ولكن اإذا اأمكن ا�ستن�ساخ اأع�ساء معينة 
من اجل�سم مثل القلب اأو الكبد اأو الكلية اأو غريها لي�ستفاد منها يف عالج حمتاجني 
اإليها، فهذا ما يرحب به الدين، ويثيب عليه اهلل تبارك وتعالى ملا فيه من منفعة للنا�س 
اأو اعتداء على حرمة اأحد، فكل ا�ستخدام من هذا القبيل فهو  باأحد  دون اإ�رشار 
م�رشوع بل مطلوب طلب ا�ستحباب، ورمبا طلب اإيجاب يف بع�س الأحيان بقدر 

احلاجة اإليه والقدرة عليه)41).
ا�ستن�ساخ  من  العلم  اإليه  ي�سل  ما  )اإن  ال�ساذيل  على  ح�سن  الدكتور  اأي�سا  ويقول 
�سيء من اأن�سجة الأع�ساء منف�سال عن ا�ستن�ساخ ج�سم الإن�سان كله، كما هو احلال يف 
ال�ستن�ساخ التقليدي »اجل�سدي« فاإين ل اأرى مانعاً �رشعياً من امل�سي فيه واإنتاجه ولكن 

بقيود())4).
كما اأ�سدر املجمع الفقهي الإ�سالمي يف دورته ال�سابعة ع�رش، املنعقدة مبكة املكرمة 
امل�سادر  الفتوى  هذه  يف  وُحدد  اجلذعية،  اخلاليا  اأبحاث  بجواز  فتوى  ٢00٣م،  �شنة 
امل�رشوعة وغري امل�رشوعة للخاليا اجلذعية امل�ستخدمة، فجاءت فتواه على النحو التايل: 

هذا الراأي م�سار اإليه لدى حممد بن دغيليب العتيبي: ال�ستن�ساخ الب�سري بني الإباحة والتجرمي يف �سوء   (41(
ال�سريعة– ر�سالة ماج�ستري �ص3)

هذا الراأي م�سار اإليه لدى د. ن�سرين �سلمان ح�سن من�سور مرجع �سابق ))).  (41(
الفقه  جممع  جملة  الإ�سالمي  الفقه  يف  نوع  كل  – حكم  اأنواعه  حقيقة  ال�ستن�ساخ  ال�ساذيل:  ح�سن  د.   (4((

الإ�سالمي – الدورة العا�سرة, العدد العا�سر �ص314.
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اأوًل: يجوز احل�سول على اخلاليا اجلذعية وتنميتها وا�ستخدامها بهدف العالج اأو 
لإجراء الأبحاث العلمية ومن ذلك على �سبيل املثال – امل�سادر الآتية: 

١- البالغون اإذا اأذنوا ومل يكن يف ذلك �رشر عليهم. 
٢- الأطفال اإذا اأُذن من ولتهم مل�سلحة م�رشوعة وبدون �رشر عليهم. 

٣- امل�سيمة اأو احلبل ال�رشي وباإذن الوالدين. 
مع  الوالدين،  وباإذن  ال�رشع  يجيزه  عالجي  ل�سبب  اأو  تلقائياً  ال�سقط  اجلنني   -4
التي  احلالت  ب�ساأن  ع�رشة  الثانية  املجمع  دورة  من  ال�سابع  القرار  يف  ورد  مبا  التذكري 

يجوز فيها اإ�سقاط احلمل. 
اأحد  بها  وت��ربع  وج��دت  اإذا  الأنابيب،  اأطفال  م�ساريع  من  الفائ�سة  اللقائح   -5

الوالدين، مع التاأكيد على اأن ل يجوز ا�ستخدامه يف حمل غري م�رشوع)43). 
ثانياً: ل يجوز احل�سول على اخلاليا اجلذعية وا�ستخدامها اإذا كان م�سدرها حمرما، 

ومن ذلك على �سبيل املثال: 
١- اجلنني امل�سقط تعمداً بدون �سبب طبي يجيزه ال�رشع. 

٢- التلقيح املتعمد بني بيي�سة من متربعة وحيوان منوي من متربع 
٣- ال�ستن�ساخ العالجي)44) 

كما اأن املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية يف ندوتها العاملية حول )اخلاليا اجلذعية: 
يف  م�رش  بجمهورية  القاهرة  مبدينة  التحديات(  الأخالقيات-  الأبحاث-امل�ستقبل- 
اأجازت يف   .٢007 ٣ و5 ت�رشين الثاين/ نوفمرب  ٢٣و٢5 �سوال املوافق  الفرتة ما بني 

تو�سياتها العالج باخلاليا اجلذعية، وقد جاء يف هذه التو�سيات ما يلي: 
اأول: ل مانع �رشعاً من اإجراء الأبحاث على اخلاليا اجلذعية لإنتاج اأن�سجة، بهدف 

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=211364  (43(
املرجع ال�سابق  (44(
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ا�ستخدامها بق�سد العالج، اإذا كانت من م�سدر مباح �رشعا. 
من  اجلنينية  اجلذعية  اخلاليا  ا�ستخدام  يف  واحلذر  احليطة  اأخذ  الواجب  من  ثانيا: 
ظاهرة رف�س اجلهاز املناعي للمتلقي لها، مما قد يوؤدي اإلى م�ساعفات خطرية، وتو�سي 
امل�سكلة  هذه  على  للتغلب  املجال  هذا  يف  البحوث  اإجراء  مبوا�سلة  الباحثني  الندوة 

اخلطرية
ثالثا: ل مانع �رشعاً من احل�سول على اخلاليا اجلذعية من البالغني املتربعني �رشيطة 
احل�سول على موافقتهم امل�ستنرية، وحمايتهم من التعرف على �سخ�سيتهم من خالل 

الـ DNA وعدم خ�سوعهم لأي �سكل من اأ�سكال الرتغيب اأو الرتهيب 
رابعا: يجوز اأخذ خاليا جذعية بالغة )من �سخ�س بالغ( وتنميتها يف اأن�سجة خ�سية 
وجود  عدم  من  يعاين  ال�سخ�س  كان  اذا  منوية،  حيوانات  لإنتاج  ال�سخ�س  نف�س 
بوي�سات  على  ذلك  وينطبق  جداً،  قليلة  املنوية  حيواناته  كانت  اأو  منوية،  حيوانات 

الإناث البالغات.
ويحرم  فقط،  الطبية  املجالت  يف  اإل  اجلذعية  اخلاليا  ا�ستخدام  يجوز  ل  رابعا: 
ا�ستخدامها يف اأغرا�س التجميل غري امل�رشوعة، اأو اللهو اأو العبث، اأو تغيري فطرة اهلل 

اأو ا�ستغالل العلم للتخريب)45).
وبناء على ذلك ميكن القول باأن ال�ستن�ساخ العالجي والذي ينطوي على م�سلحة 
حقيقية لالإن�سان، ل باأ�س فيه بل اإنه ين�سجم متاماً مع احلقيقة املتمثلة يف اأن الدين قد جاء 

مل�سلحة الإن�سان.

h t t p : / /w w w .e m s .o r g .e g /n a d w a t /1 -2 3 -2 -0 8 /F i n a l _A r a b i c _  (45(
Recommendations_29.01.08.pdf
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املبحث الثاين:
امل�ش�ؤولية الإدارية عن الأ�شرار النا�شئة عن ا�شتخدام تقنية 

ال�شتن�شاخ العالجي على الب�شر

نت�ساءل يف هذا املبحث عن مدى م�سوؤولية املرافق العامة الطبية عن الأ�رشار التي 
طريقة  باعتبارها  الب�رش  على  العالجي  ال�ستن�ساخ  لتقنية  ا�ستخدامها  حال  يف  تنجم 

عالجية حديثة ولها بع�س اخل�سو�سية.

املطلب االأول: الطبيعة القانونية لتقنية اال�شتن�شاخ العالجي

اأثار التطور احلديث للعلوم الطبية يف الوقت احلايل العديد من امل�سكالت القانونية 
الطرق  ا�ستخدام  مواجهة  يف  اجل�سدي  كيانه  يف  ال�سخ�س  حق  بحماية  تتعلق  التي 
والأ�ساليب الفنية احلديثة، ومن هذه الطرق اأو التقنيات احلديثة ال�ستن�ساخ العالجي.

طبية  جتربة  العالجي  ال�ستن�ساخ  ُيعد  هل  ال�سدد:  هذا  يف  يثور  الذي  وال�سوؤال 
باعتباره تقنية عالجية جديدة اأم اأنه يخرج عن نطاق التجارب الطبية؟

كبار  ملحاكمة  ع�سكرية  ت�سكيل حمكمة  مت  اأوزارها  العاملية  احلرب  و�سعت  اأن  منذ 
اتهموا  اأ�سخا�س  املتهمني  بني  من  وكان  الأوروبية،  املحور  بالد  من  احلرب  جمرمي 
ومن  القانونية،  بال�رشوط  التقيد  دون  احلرب  اأ�رشى  على  طبية  جتارب  اأج��روا  باأنهم 
اآثار التجمد بالربودة يف الإن�سان واآثار الكيماويات  هذه التجارب البحث عن معرفة 

وال�سموم وغري ذلك))4).
التجاوزات  هذه  مثل  جتدد  من  نف�سها  حتمي  اأن  الدول  من  العديد  اأرادت  لذلك 
http://www.policemc. .(111 امل�ست�سار مفناح �سليم �سعد: موقف القانون من اال�ستن�ساخ/ يناير  (4((

.gov.bh/reports/2011/april/30-4-2011
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وذلك بو�سع ال�سوابط التي حتقق اأكرب قدر من ال�ستفادة من التجارب الطبية، �سواء 
الطبية  اجلمعية  مبادرة  على  وبناء   ١947 عام  ففي  الطبية.  للعلوم  اأو  للفرد  بالن�سبة 
العاملية، �سدرت قائمة مبادئ خا�سة بالتجريب على ج�سم الإن�سان عرفت با�سم تقنني 
نورمربج، ثم �سدر بعد ذلك اإعالن هل�سنكي عام ١964 الذي اأخ�سع كافة التجارب 
التي ميكن اإجراوؤها على الإن�سان لر�سائه ال�رشيح، كما �سدر اأي�ساً اإعالن طوكيو ١975 

ومانيال ))4)١98١.
وقد اأ�سارت هذه املواثيق اإلى نوعني من الأبحاث التي جتري على الأ�سخا�س:

الأول: وهو الأبحاث والتجارب التي جتري على املري�س بهدف حتقيق فائدة مبا�رشة 
له، اأي الأبحاث التي توؤدي اإلى عالجه من الأمرا�س التي يعاين منها با�ستخدام تقنيات 

عالجية حديثة عن طريق البحث والتجريب.
اأما الثاين: فهو الأبحاث والتجارب التي مت اإجراوؤها على الأ�سخا�س من الأ�سحاء 
اأو  علمي  ن�رش  اإحراز  بق�سد  واإمنا  مبا�رشة،  عالجية  فائدة  اأية  بدون  ولكن  املر�سى  اأو 

اكت�ساف عالج جديد.
بق�سد  الإن�سان  على  التجارب  كانت  اإذا  اأنه  على  الت�رشيعات  معظم  تتفق  وتكاد 
تكون  واأن  التجربة،  اإج��راء  يف  مبا�رشة  م�سلحة  لل�سخ�س  تكون  اأن  فيجب  العالج 
احتمالت النجاح على قدر من التوثيق من الناحية العلمية، واأن يكون اخلطر املرتتب 
على التجربة اأقل �رشراً لل�سخ�س من الفائدة املتوقعة للعلم واملجتمع، ف�ساًل اأن يكون 
البحث  بق�سد  العلمية  الطبية  للتجارب  بالن�سبة  اأما  التجربة.  باإجراء  منه  ر�سا  هناك 
العلمي فقد اختلفت الت�رشيعات يف العرتاف ب�رشعيتها، فالبع�س من هذه الت�رشيعات 
تذهب اإلى اإباحة هذه التجارب اإما ا�ستناداً اإلى ر�سا ال�سخ�س الذي جترى عليه التجربة 
 J.Borricand: Commentaire de la loi n 88-1138 du 20decembre 1988 relative ala  (4((
.protection des personne qui se pretent a des recherches biomedicales 1989. Chr, p 167
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اأو  والنم�ساوي.  الأملاين  القانون  ذلك  اإلى  الأداء، وذهب  متطلبات ح�سن  مراعاة  مع 
)كيوبك(  ولية  قانون  مثل  اأخرى  ب�رشوط  املقرتنة  الجتماعية  امل�سلحة  اإلى  ا�ستناداً 
بكندا. وهناك بع�س الت�رشيعات حتذر من اإجراء التجارب غري العالجية على الإن�سان 

كالقانون الفرن�سي والبلجيكي والإيطايل))4).
يف الواقع يرى بع�س الفقه اأن ال�ستن�ساخ ب�سكل عام ينطوي حتت مفهوم التجارب 
العلمية، ا�ستناداً اإلى اأن التجربة الطبية هي ا�ستخدام و�سيلة اأو اأ�سلوب جديد يختلف 
عن الأ�ساليب التقليدية املتعارف عليها وال�سائدة يف زمن ما، واأنه اإذا حاولنا تطبيق ذلك 
على ال�ستن�ساخ جند اأنه اأ�سلوب اأو طريقة متطورة وحديثة تختلف عن الو�سائل املعتادة 

لالأبحاث، وهو عملية ما تزال يف طور التجربة))4).
فال�ستن�ساخ يعترب عماًل من الأعمال الواقعة على ج�سم الإن�سان ب�سفة عامة، وعماًل 
من الأعمال الطبية واجلراحية التي من �ساأنها اأن ت�سكل م�سا�ساً بج�سم الإن�سان وحرمته 

ب�سفة خا�سة)51). 
ويف اعتقادنا اأن ال�ستن�ساخ العالجي على الب�رش ميكن تكييفه على اأنه من التجارب 
الطبية باعتباره يقوم على اأ�سا�س ا�ستخدام تقنية عالجية جديدة، بحيث ميكن اأن يقدم 
فوائد عديدة يف املجال الطبي، فقد اأ�سبح ا�ستن�ساخ الأع�ساء الب�رشية واخلاليا اجلذعية 
واأماًل يف ذات  العلمية احلديثة جدًل  التقنيات  اأكرث  الب�رشي  واإعادة زراعتها يف اجل�سد 
الوقت، فالعامل يقف بني اأمرين، فاإما اأن ي�ستن�سخ اأع�ساء ب�رشية بديلة وخاليا جذعية حتل 
حمل الأع�ساء املعطوبة واخلاليا التالفة يف ج�سد املري�س، واإما اأن يرتك املر�سى الذين هم 
بحاجة هذه املكونات امل�ستن�سخة ليلقوا حتفهم اأو ليكملوا باقي م�سوار حياتهم م�سابني 

امل�ست�سار مفتاح �سليم �سعد: موقف القانون من اال�ستن�ساخ، مرجع �سابق  (4((
د/ عالء علي ح�سني ن�سر: النظام القانوين لال�ستن�ساخ، دار النه�سة العربية، القاهرة، ط1, ))14هـ -   (4((

)11), �ص)11 – د/ حممد وا�سل: ال�ستن�ساخ الب�سري, ال�سريعة والقانون, مرجع �سابق, �ص35.
د/ عالء علي ح�سني ن�سر: مرجع �سابق, �ص)11.  (51(



35

د. �أحمد حممد �صبحي �أغرير

جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

بعاهة م�ستدمية، قد تكون فقد ذراع اأو قدم اأو كلية اأو العي�س بع�سو معطوب ل يوؤدي 
عمله املطلوب. ويوؤيد ذلك اأن العديد من القوانني املقارنة قد اأيدت عمليات ا�ستن�ساخ 
الربيطاين  امل�رشع  اأجاز  فقد  العالجي.  ال�ستن�ساخ  تقنية  عرب  وذلك  الب�رشية  الأع�ساء 
مثاًل تقنية ا�ستن�ساخ الأع�ساء الب�رشية واخلاليا اجلذعية عن طريق ال�ستن�ساخ العالجي، 
وذلك من خالل قانون ال�ستن�ساخ العالجي لعام ٢00١ واملعدل لقانون الخ�ساب وعلم 
الأجنة الب�رشية الربيطاين لعام ١990. كما اأ�سدر امل�رشع الأمريكي يف نهاية دي�سمرب عام 
٢005 قانوناً اأجاز من خالله اإجراء هذه العمليات من خالل ا�ستخدام خاليا دماء احلبل 
ال�رشي، كما كان قد �سدر �سابقاً ويف عام ٢00١ قرار عن البيت الأبي�س اأجاز فيه عمليات 

ال�ستن�ساخ العالجي الهادف اإلى ا�ستن�ساخ الأع�ساء الب�رشية البديلة)51).

 املطلب الثاين: مدى امل�شوؤولية االإدارية للمرافق العامة الطبية 

عن ا�شتخدام تقنية اال�شتن�شاخ العالجي

لتقنية ال�ستن�ساخ العالجي  ا�ستخدامها  الطبية عن  العامة  املرافق  بيان م�سوؤولية  اإن 
على الب�رش، باعتبارها تقنية عالجية جديدة، ي�ستوجب معرفة موقف الق�ساء الإداري 

والقانون يف هذا ال�سدد.
اأواًل: موقف الق�شاء االإداري:

عالجية  تقنيات  ا�ستخدام  ب�ساأن  الطبية  العامة  للمرافق  الإداري��ة  امل�سوؤولية  اثريت 
جديدة اآثارها غري متوقعة لأول مرة اأمام حمكمة ال�ستئناف الإدارية ب�Lyon يف احلكم 

الذي �سدر عنها بتاريخ ٢١ دي�سمرب ))5)١990.

ن�سرين �سلمان ح�سن من�سور: مرجع �سابق, �ص))).  (51(
 CAA.Lyon. 21/12/1990. Cons. Gomez. Rec, p 498. D 1991, SC, p 292, obs,  (5((

.P.Bon et P.Terneyre
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وتتلخ�س وقائع هذا احلكم ب�ساأن �ساب يدعى Gomez عمره خم�سة ع�رش عاماً، كان 
قد دخل اإحدى دور الرعاية املدنية مبدينةLyon بغر�س اإجراء تقومي للعمود الفقري، اإل 
اأن حالته تدهورت ومل يكن بالإمكان اللجوء اإلى العالج بالتجبري، حيث كان العالج 
اجلراحي هو احلل الوحيد. وخالل تلك الفرتة كان هناك تقنيتان جرى العمل بهما وهما: 
عملية Harrington وعملية Eduardo Luqué وكانت الطريقة الأخرية اأكرث حداثة حيث 
ا�ستخدمت يف الوليات املتحدة الأمريكية منذ خم�سة اأعوام وحققت نتائج طيبة، حيث 
ظهرت  العملية  من  �ساعة   ٣6 مرور  وعقب  الدعوى،  هذه  يف  التقنية  بهذه  الأخذ  مت 
على املري�س ا�سطرابات حركية اأدت اإلى ا�سابته بال�سلل، مما دفع والدي املري�س لرفع 
دعوى اأمام حمكمة Lyon الإدارية لإعالن م�سوؤولية امل�ست�سفى واحل�سول على تعوي�س 
اأن  ِقبل املحكمة  اأ�سارت اخلبرية الطبية املعينة من  عن ال�رشر الذي حلق بولدهما. وقد 

احلوادث املرتبطة بهذا النموذج من العمليات تقع بن�سبة ترتاوح ما بني ١ اإلى %4.
اإل اأن قرار حمكمة Lyon �سدر برف�س دعوى والدي املري�س ا�ستناداً اإلى اأن دليل 
يثبت �سد  – مل  امل�سوؤولية  لإثبات  الفرتة  تلك  متطلباً يف  كان  الذي  اجل�سيم -  اخلطاأ 

الطبيب.
الإدارية  ال�ستئناف  مت�سكت حمكمة  بال�ستئناف  احلكم  هذا  الطعن يف  مت  وعندما 
اأنه  حيثيات حكمها  املدنية، حيث جاء يف  الرعاية  لدور  دون خطاأ  بامل�سوؤولية   Lyonبـ
خماطر  اأن�ساأ  قد  متاماً،  معروفة  اآثاره  تكون  ل  حينما  جديد،  عالج  ا�ستخدام  اأن  )مبا 
خا�سة للمر�سى الذين خ�سعوا له، واأنه عندما ل يكون اللجوء اإلى مثل هذا العالج 
لأ�سباب تتعلق باحلفاظ على احلياة، فاإن امل�ساعفات ال�ستثنائية واجل�سيمة ب�سورة غري 
عادية كاأثر مبا�رش لهذا العالج توؤدي اإلى انعقاد م�سوؤولية املرفق العام الطبي حتى مع 

غياب اخلطاأ(.
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اإذاً يتبني من هذا احلكم اأن املحكمة قد طبقت امل�سوؤولية دون خطاأ على املرفق الطبي 
نتيجة ا�ستخدام هذه التقنية اجلديدة.

 Amiens �وجدير بالذكر اأن هذا الق�ساء قد تكرر بحكم �سادر عن املحكمة الإدارية ب
وذلك مبنا�سبة ا�ستخدام طريقة املنظار الرحمي، حيث اعتربت املحكمة اأن هذه الطريقة 
الإدارية   Toulouse حمكمة  اأي�ساً  اتبعت  كما  لالكتمال)53).  طريقها  ويف  حديثة  تقنية 
هذا اخلط الق�سائي وذلك مبنا�سبة تدخل جراحي كبدي-كلوي والذي يعد كما عربت 

املحكمة )تقنية حديثة وقلياًل ما يتم تكرارها()54).
يتبني اإذاً اأن الق�ساء الإداري قد اعترب الأ�رشار الناجمة عن ا�ستخدام تقنية عالجية 

جديدة هو م�سوغ مل�سوؤولية املرفق الطبي دون خطاأ.
ثانيًا: موقف القانون:

)العالجية  عامة  ب�سفة  الطبية  التجارب  م�رشوعية  لتقرير  الفرن�سي  امل�رشع  تدخل 
والعلمية( واإخ�ساعها لتنظيم حمكم يكفل حماية فعالة لالأ�سخا�س اخلا�سعني لها، وقد 
حتقق ذلك مبقت�سى القانون رقم 88-١١٣8 ال�سادر يف ٢0 دي�سمرب )55)١988. اخلا�س 
بحماية الأ�سخا�س املتطوعني لإجراء الأبحاث الطبية على اأج�سادهم، والذي اأدمج يف 

قانون ال�سحة العامة يف املواد ١/٢09 اإلى ٣/٢09.
من  نوعني  بني  العامة  ال�سحة  قانون  من   ١/٢09 املادة  يف  القانون  هذا  ميز  وقد 

الأبحاث كما يلي:
١-الأبحاث التي ينتظر منها فائدة مبا�رشة لل�سخ�س اخلا�سع لها، وت�سمى الأبحاث 

الطبية ذات الفائدة الفردية املبا�رشة.
.TA.Amiens. 18/11/1994. Boulongne et autres. Gaz.Pal 1995. Pan.adm, p 153  (53(

.TA.Toulouse. 16/11/1995.cons Diniz. Rec, p 1020  (54(
 Loi n 88-1138 du 20 decembre 1988 relative a al protection des personnes qui se  (55(

.pretent a des recherches biomedicales. JCP 1988.III, 62199
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٢- الأبحاث غري ذات الفائدة الفردية املبا�رشة وهي جتري على اأ�سخا�س �سواًء كانوا 
مر�سى اأم ل.

ال�سخ�س  وهو  التجربة  على  القائم  بني  امل��ادة  ذات  يف  املذكور  القانون  ميز  كما 
اأو  اأو �رشكة مدنية  العام  القانون  اأ�سخا�س  اأن يكون من  – ميكن  اأو املعنوي  الطبيعي 
جتارية اأو جمعية.... الخ – الذي ياأخذ على عاتقه مبادرة اإجراء البحث الطبي على 

الإن�سان، وبني الباحث وهو ال�سخ�س الطبيعي الذي يدير ويراقب اإجراء البحث.
وقد حر�س امل�رشع الفرن�سي يف ٢0 دي�سمرب ١988 على و�سع جمموعة من ال�رشوط 
ج�سم  على  جتري  التي  الطبية  لالأبحاث  ال�سمانات  من  قدر  اأكرب  حتقق  التي  القانونية 
اإليه  تو�سلت  ما  اآخر  على  العلمي  البحث  يرتكز  اأن  اأي  العلمية  الدقة  وهي  الإن�سان 
املعارف العلمية، واأن يتم احل�سول على الر�ساء ال�رشيح لل�سخ�س اخلا�سع للتجربة، 

واأن تت�سف هذه الأبحاث باملجانية اأي اأن تتم دون مقابل ملن تتم عليه التجربة.
الأبحاث  لهذه  ال�سارة  التبعات  عن  امل�سوؤولية  القانون  هذا  نظم  اأخرى  جهة  من 

وذلك على النحو التايل:
ميز امل�رشع الفرن�سي بخ�سو�س م�سوؤولية القائم على التجربة الذي ميكن اأن يكون 
مرفقاً عاماً، بني نظامني وذلك بح�سب ما اإذا كانت الأبحاث علمية اأي ل حتقق منفعة 

فردية مبا�رشة، واأبحاث ت�ستهدف منفعة فردية مبا�رشة.
ففي احلالة الأولى اأي الأبحاث التي ل ت�ستهدف فائدة مبا�رشة للخا�سعني لها، واإمنا 
امل�سوؤولية  نظام  بخ�سو�س  امل�رشع  اأقر  علمية جديدة،  نتائج  اإلى  الو�سول  بق�سد  تتم 
)بالن�سبة  اأنه  على  العامة  ال�سحة  قانون  من   7/٢09 املادة  ن�س يف  دون خطاأ، حيث 
لالأبحاث الطبية املجردة من الفائدة الفردية املبا�رشة، يتحمل القائم على التجربة، حتى 
له،  اخلا�سع  ال�سخ�س  ت�سيب  التي  للبحث  ال�سارة  الآثار  عن  التعوي�س  خطاأ  بدون 
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وتعوي�س خلفه، دون الحتجاج يف ذلك بفعل الغري، اأو الن�سحاب الإرادي لل�سخ�س 
الذي ارت�سى ب�سورة مبدئية اخل�سوع للبحث(.

اأما يف احلالة الثانية اأي الأبحاث التي تتم على �سخ�س له فيها م�سلحة فردية مبا�رشة، 
فقد ن�ست الفقرة الثانية من املادة 7/٢09 على اأن )يتحمل القائم على البحث تعوي�س 
الآثار ال�سارة للبحث التي يتعر�س لها ال�سخ�س اخلا�سع له اأو تعوي�س خلفه، اإل اإذا 
قام باإثبات اأن ال�رشر غري من�سوب اإلى خطئه اأو خطاأ متدخل اآخر، وبدون الحتجاج يف 
ذلك بفعل الغري، اأو الن�سحاب الإرادي لل�سخ�س الذي ارت�سى يف الأ�سل اخل�سوع 

للبحث(.
ووا�سح من خالل هذا الن�س اأن امل�رشع مل ياأخذ بامل�سوؤولية دون خطاأ واإمنا اأعمل 
التي حتقق منفعة فردية مبا�رشة، حيث  ال�سخ�س اخلا�سع للتجربة  قرينة اخلطاأ ل�سالح 
األقى  اإثبات اخلطاأ، يف حيث  باأن اأعفى امل�رشور من  قام امل�رشع بقلب عبء الإثبات 
على عاتق القائم على البحث )اأو املرفق الطبي( يف �سبيل ا�ستبعاد م�سوؤوليته اإثبات اأن 

ال�رشر مل يكن من�سوباً خلطئه اأو خلطاأ م�ساعديه املتدخلني يف البحث.
وقد انتقد البع�س التمييز الذي و�سع من قبل امل�رشع يف مو�سوع امل�سوؤولية عن 
اأن التمييز يف هذا ال�سدد قد  التبعات ال�سارة لالأبحاث الطبية))5). كما اعترب البع�س 
القائم على  اأن يربهن  لأنه من ال�سعوبة مبكان  فقد مغزاه على امل�ستوى العملي نظراً 
البحث باأنه مل يقع اأي خطاأ من جانب العديد من امل�ساعدين امل�ساركني يف الأبحاث 

ذات الفائدة الفردية املبا�رشة))5).

 J.Penneau: La cas particulier de la recherché medicale. Colloque L’indemnisation  (5((
 de l’alea therapeutique. Sous la direction de D.Truchet. coll Droit sanitaire et

.social. Sirey. Paris 1995. P 46
 J.Saison: Le risqué medical. Evolution de la responsabilite sans faute de service  (5((

.hospitalier. L’Harmattan 1999. P 62
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ويف الواقع اإن قانون ٢0 دي�سمرب ١988 قد نظم الأبحاث املتعلقة بالطب الب�رشي، 
مبعنى التجارب والدرا�سات املنظمة التي يتم اإجراوؤها على الكائن الب�رشي، وكان اأولى 
بالق�ساء الإداري الفرن�سي الذي عر�سنا له يف املطلب ال�سابق اأن يطبق هذا القانون يف 

اأحكامه.
اأخرى فاإن ال�ستن�ساخ العالجي على الب�رش بو�سفه تقنية عالجية جديدة  من جهة 
ومن الأبحاث الطبية التي ميكن اأن حتقق فائدة فردية مبا�رشة لل�سخ�س اخلا�سع لها اأو 
الفردية  امل�سلحة  ولي�س  العلمية  العامة  امل�سلحة  ت�ستهدف  اأنها  اأي  ذلك،  غري  كانت 
ملري�س بذاته وقت اإجرائها، فاإن الأ�رشار النا�سئة عن التقنية التي ميكن اإجراوؤها داخل 
مرفق عام طبي �سوف تعالج من خالل قانون ٢0 دي�سمرب ١988، خا�سة واأن امل�رشع 
الفرن�سي مل يتناول عمليات ال�ستن�ساخ على الب�رش ب�سفة عامة بالتنظيم. ول يقدح يف 
ذلك اأن امل�رشع الفرن�سي يف قانون ال�سحة العامة وكذلك يف قانون 65٣ و654 لعام 
لأغرا�س  اأو  البحث  لأغرا�س  �سواء  املهبل  تخليق جنني يف  يجز  كان مل  واإن   ١994
لأغرا�س  الرحم  خارج  املحفوظة  الأجنة  على  العلمي  البحث  اأجاز  اأنه  اإل  التجارة، 
عالجية �سمن قيود معينة))5). مبعنى اأن امل�رشع الفرن�سي يجيز الأبحاث العلمية ذات 
اأن يجيز تلك  اأولى  الأهداف الطبية والعالجية على الأجنة احلية املجمدة، فمن باب 
الأبحاث املن�سبة على اخلاليا اجلذعية بعد انف�سالها عن اجلنني بالولدة، ملا تنطوي عليه 

من اأهمية عالجية وطبية كربى تكفي لعالج العديد من الأمرا�س امل�ستع�سية))5). 

.Art L.152-8 du code de la santé publique. Art 8. Loi n 94 – 654  (5((
د/ ن�سرين �سلمان ح�سن خ�سور: م�سكالت املك�سوؤولية املدنية الناجمة عن اإراء عمليات اال�ستن�ساخ على   (5((

الب�سر, مرجع �سابق, �ص)31.
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اخلامتة:
التقنيات  من  تعترب  الب�رش  على  تطبيقها  املزمع  العالجي  ال�ستن�ساخ  عمليات  اإن 
يف  اأثارت  والتي  والبحث،  التجريب  قيد  الآن  حتى  تزل  مل  التي  احلديثة  العلمية 
الب�رش  على  التقنيات  هذه  اإنه يف حال جناح  كبرية، حيث  الأخرية �سجة  ال�سنوات 
كافية  حماية  توفري  من  بد  ل  فاإنه  باملقابل  للب�رشية،  كبرية  م�سالح  حتقق  اأن  ميكن 
للمري�س  مبا�رش  نفع  اإلى حتقيق  تهدف  التي  تلك  �سواء  التجارب  لهذه  للخا�سعني 
للمري�س اخلا�سع  نفع مبا�رش  ت�ستهدف حتقيق  التي ل  اأو الأخرى  للتجربة،  اخلا�سع 
لها، وتتمثل هذه احلماية باإيجاد قواعد حتكم م�سوؤولية القائم مبثل هذه التجارب عما 

ي�سيب اخلا�سع لها من اأ�رشار.
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الت��شيات:
اإن ال�ستن�ساخ العالجي على الب�رش من التقنيات الفريدة من نوعها والتي يهدف    -١
العلماء من ورائها احل�سول على اخلاليا اجلذعية بهدف ا�ستن�ساخ ع�سو اأو ن�سيج 
ب�رشي يحل حمل الأع�ساء اأو الأن�سجة التالفة يف ج�سد �سخ�س مري�س. وهذا 
النوع من التقنيات ل يزال طور التجريب والبحث، ولذا ميكن تكييفها على 

اأنها من التجارب الطبية التي ميكن اأن تقدم فوائد عديدة يف املجال الطبي.
اأجاز العديد من علماء ال�رشيعة الإ�سالمية ال�ستن�ساخ العالجي ب�رشط اأن يكون    -٢

�سمن ال�سوابط ال�رشعية.
من  يجعل  الطبية  العامة  املرافق  داخ��ل  التجارب  من  النوع  هذا  اإج��راء  اإن   -٣
قواعد  �سيطبق  الذي  الإداري،  الق�ساء  اخت�سا�س  من  به  املتعلقة  املنازعات 

امل�سوؤولية الإدارية يف حال وقوع اأي �رشر ي�سيب الأ�سخا�س اخلا�سعني لها.
لالأ�سخا�س  فعالة  حماية  يكفل  مبا  الطبية  التجارب  ينظم  قانون  �سدور  اإن   -4
اخلا�سعني لها، كما هو احلال يف القانون الفرن�سي رقم 88-١١٣8 ال�سادر يف 
٢0 دي�سمرب ١988 يوجب على الق�ساء اتباع الأحكام الواردة يف هذا القانون، 
وبالتايل فاإن الق�ساء �سيطبق مثل هذه القوانني على تقنيات ال�ستن�ساخ العالجي 

بو�سفه من التجارب الطبية امل�سمولة بالتنظيم.




