
 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

للدراســات الفقهيــة  ) ابــن إدريــس احللــي (يصــبو مركــز  
إىل حتقيق عدد من املهام، من مجلتها التواصل بـني عـامل             

 هني وبــني العــوامل املعرفيــة األخــرى، بغيــة حتصــني     املــتفقَّ
 وحتديـــد اإلطـــار العلمـــي الصـــحيح للـــدوائر  ،الفهـــم العـــام

 .الفقهية
وف علـى مـا هــو جديـد يف هـذا العــامل،     فضـالً عـن الوقــ  

خاصــة علــى مســتوى االطــالع علــى مــا هــو مســتحدث ممــا    
يعتــرب موضــوعاً لألحكــام الشــرعية، أو يتصــل ــا، أو ممــا   

 .أجنزته البشرية على املستوى القانوين والتنظيمي
ــا يصــــبو إليــــه   كــــبري ) ابــــن إدريــــس احللــــي (مركــــز فمــ

ــذلك   ــيم، ولـ ــرين     وعظـ ــل أن يكـــرب بالتكامـــل مـــع اآلخـ يأمـ
 .أفراداً ومؤسسات

 ،)قسـم إعـداد التقـارير     (قـدم أول جهـد يبذلـه        إذ ي وهو  
فإنه يلفت االنتباه إىل أن هذا التقرير هو عبارة عن صـيغ            
ــوالً إىل      ــا وصــ ــة إثارــ ــوعات بغيــ ــة للتعريــــف باملوضــ أوليــ

.. بلورا، من غري أن تكون قرارات ملزمة، أو رؤى جامدة
 واهللا املوفق
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 :التعريف

وهــي املــادة الوراثيــة املوجــودة يف خاليــا مجيــع الكائنــات    
احليــة، الــيت جتعــل كــل فــردٍ خمتلفــاً عــن األفــراد اآلخــرين،  
والبصمة الوراثية واحدة من عـدة بصـمات يعتمـد عليهـا يف           
متييــز األفــراد عــن بعضــهم الــبعض، ويشــار إليهــا اختصــاراً 

ـــ  ــذي )DNA(بالـ ــوزي    ، والـ ــووي الريبـ ــاحلمض النـ ــرف بـ يعـ
 .الالأكسجيين

م، حينمـا   ١٩٨٤هذا ومل تعرف البصمة الوراثية إال يف عـام          
" ليســتر"عــامل الوراثــة جبامعــة  " إليــك جيفريــز "نشــر الــدكتور  

بلندن حبثاً أوضح فيه أن املادة الوراثية قد تتكرر عـدة مـرات،             
ــة، وواصـــ      ــري مفهومـ ــوائية غـ ــات عشـ ــها يف تتابعـ ــد نفسـ ل وتعيـ

ــات        ــذه التتابعـ ــد إىل أن هـ ــام واحـ ــد عـ ــل بعـ ــه حـــىت توصـ أحباثـ
مميــزة لكــل فــرد، وال ميكــن أن تتشــابه بــني اثــنني، بــل إن هــذا  

 . يعترب ضرباً من املستحيل
م، ١٩٨٥هـذا الـذي سـجل عـام     " أليـك "وقد أصـبح اكتشـاف      

، والــيت عِرفــت علــى  "البصــمة الوراثيــة لإلنســان "يعــرف باســم 
وتســـمى يف ".  التعـــرف علـــى النســـب وســـيلة مـــن وســـائل "أـــا 

 ".الطبعة الوراثية"بعض األحيان 
ولكي يتضح معىن البصمة الوراثيـة بوضـوح ينبغـي توضـيح           

املـادة الوراثيـة املوجـودة يف خاليـا مجيـع           "وهي  ): DNA(معىن  
، الــيت جتعلــك خمتلفــاً عــن غــريك مــن أبنــاء       "الكائنــات احليــة 

ل الذي سـيكون عليـه كـل        جنسك، إا الشفرة اليت حتدد الشك     
مليــون (، ومــاذا ســتفعل عشــرة ترليونــات   .جســم مــن أجســامنا 

 .من اخلاليا املكونة للجسم) مليون

 
ــة  *  ــة احلديثــ إن التقنيــ

ــة  ـــ  واملتقدمــــــ حــــــــول الــــــ
)DNA (  تقـــــــــــدم لنـــــــــــا

الوســـيلة القاطعـــة الـــيت   
تكفـــــل إقنـــــاع القاضـــــي   
وبوســـيلة علميـــة ثابتـــة، 
بعــــــد أن أصــــــبح متييــــــز 

يف ) DNA(مالمـــــــح الــــــــ 
اخلاليـــــــــا البيولوجيـــــــــة 
 .لإلنسان حقيقة علمية



 

 ٦

ــان    ــره العاملــــ ــا ذكــــ ــاً ملــــ " واطســــــون"وطبقــــ
م، فــــــــإن جــــــــزيء ١٩٥٣يف عــــــــام " جــــــــريج"و

يتكون مـن شـريطني     ) DNA(احلمض النووي   
يلتفـــــان حـــــول بعضـــــهما علـــــى هيئـــــة ســـــلم      

ء علـى متتابعـات مـن       حلزوين، وحيتوي اجلزي  
الفوســـــفات والســـــكر، ودرجـــــات هـــــذا الســـــلم  

: تتكون من ارتباط أربع قواعد كيميائية، هـي       
، وجــوانني  C، ســيتوزين  T، ثــاميني  Aأديــنني 

G             ويتكون هـذا اجلـزيء يف اإلنسـان مـن حنـو ،
 .ثالثة باليني ونصف بليون قاعدة

كــل جمموعــة مــا مــن هــذه القواعــد متثــل       
ــاً مــــــن   ــني) ١٠٠,٠٠٠(جينــــ  املوجــــــودة يف جــــ

اإلنسان، إذن وبعملية حسابية بسيطة جند أن       
قاعـــــدة ) ٢,٢٠٠(كـــــل جمموعـــــة مكونـــــة مـــــن 

حتمــــل جينــــاً معينــــاً أو عــــدة جينــــات، وهــــذه  
املوروثات اجلينية هي اليت تـتحكم يف صـفات         
اإلنســان، والطريقــة الــيت يعمــل ــا، باإلضــافة 
ــة، ومتثـــل الســـمة    إىل وظـــائف أخـــرى تنظيميـ

ــذا   ــزة هلـ الشـــخص عـــن غـــريه، الـــيت قـــد   املميـ
تكون لـون العـني، أو لـون الشـعر، أو الـذكاء، أو              

 .الطول، وغري ذلك
ــة     ــة احلديثـ ــارب الطبيـ  -وقـــد أثبتـــت التجـ

بواسطة وسائل تقنيـة يف غايـة التطـور والدقـة          
ــه    - ــرياً خيـــتص بـ ــاً بشـ ــان جينومـ  أن لكـــل إنسـ

دون ســواه، ال ميكــن أن يتشــابه فيــه مــع غــريه، 
ببصـــــمة األصـــــابع يف وهـــــو أشـــــبه مـــــا يكـــــون  

خصائصـــها، حبيـــث ال ميكـــن تطـــابق الصـــفات 
اجلينيــــة بــــني شــــخص وآخــــر حــــىت وإن كانــــا 

 . توأمني
) بصــمة وراثيــة(وهلــذا جــرى إطــالق عبــارة 

للداللة علـى تثبيـت هويـة الشـخص مـن خـالل             
أخـــذ عينـــة مـــن احلمـــض النـــووي املعـــروف بــــ 

)DNA (      الذي حيمله اإلنسان بالوراثة عن أبيه
ن كـــــل شـــــخص حيمـــــل يف خليتـــــه  وأمـــــه، إذ إ
مـــن صـــبغيات الكروموســـومات، ) ٤٦(اجلينيـــة 

كروموسـوماً عـن أبيـه     ) ٢٣(يرث نصـفها وهـي      
بواسطة احليوان املنوي، والنصف اآلخر وهي      

ــطة    ) ٢٣( ــه بواســـ ــن أمـــ ــا عـــ ــوماً يرثهـــ كرموســـ
البويضـــــــــــة، وكـــــــــــل واحـــــــــــدة مـــــــــــن هـــــــــــذه  
الكروموسومات، واليت هي عبـارة عـن جينـات         

ذات ) DNA(عروف باسم   األمحاض النووية امل  
شـــقني، يـــرث الشـــخص شـــقاً منـــها عـــن أبيـــه، 
والشـــــــق اآلخـــــــر عـــــــن أمـــــــه فينـــــــتج ذلــــــــك      
ــع      ــابق مـــ ــه، ال تتطـــ ــة بـــ ــومات خاصـــ كروموســـ
ــع      ــه، وال مــ ــل وجــ ــن كــ ــه مــ ــومات أبيــ كروموســ
كروموســومات أمــه مــن كــل وجــه، وإمنــا جــاءت  
خليطاً منهما، وـذا االخـتالط اكتسـب صـفة          

مــن والديــه االســتقاللية عــن كروموســومات أي 
مــع بقــاء التشــابه معهمــا يف بعــض الوجــوه، أي 
ــومات أي منـــهما      ــع كروموسـ ــه ال يتطـــابق مـ أنـ

 . فضالً عن غريمها
وعلمـــــــاء الطـــــــب احلـــــــديث يـــــــرون أـــــــم 
يستطيعون إثبات األبـوة أو البنـوة لشـخص مـا       
أو نفيه عنه من خالل إجراءات الفحـص علـى          
ــاث     ــد دلــــت األحبــ ــة، حيــــث قــ ــه الوراثيــ جيناتــ

ــاح يف   الطبيـــة ا ــة علـــى أن نســـبة النجـ لتجريبيـ
إثبـــات النســـب أو نفيـــه عـــن طريـــق البصـــمات 
الوراثية يصـل يف حالـة النفـي إىل حـد القطـع،             

، أمـــا يف حالـــة اإلثبـــات فإنـــه %١٠٠أي بنســـبة 
يصـــل إىل قريـــب مـــن القطـــع، وذلـــك بنســـبة      

 .  تقريباً%٩٩
ــة مــن       وطريقــة معرفــة ذلــك أن يؤخــذ عين

دبوس من البول   أجزاء اإلنسان مبقدار رأس ال    
ــا      ــدم أو املــين أو العظــم أو اللعــاب أو خالي أو ال
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الكليــة أو غــري ذلــك مــن أجــزاء اإلنســان، وبعــد   
ــا      ــها، وفحـــص مـ ــتم حتليلـ ــة يـ ــذه العينـ ــذ هـ أخـ

 أي صـبغيات    -حتتوي عليه من كروموسـومات      
ــات،    - ــي اجلينـ ــة، وهـ ــفات الوراثيـ ــل الصـ  حتمـ

وبعــد معرفــة هــذه الصــفات الوراثيــة اخلاصــة      
بوالديــه ميكــن بعــد ذلــك أن يثبــت أن    بــاالبن و

بعض هذه الصـفات الوراثيـة يف االبـن موروثـة           
له عن أبيه التفاقهما يف بعـض هـذه اجلينـات           
الوراثيــة، فــيحكم عندئــذٍ بأبوتــه لــه، أو يقطــع   
بنفـي أبوتـه عنـه لعــدم تشـاهما يف شـيء مــن      
هــذه اجلينــات الوراثيــة، فــيحكم عندئــذ بنفــي 

لنســبة لــألم، وذلــك أبوتــه لــه، وكــذلك احلــال با 
 يـرث عـن أبيـه نصـف        - كما تقـدم     -ألن االبن   

موروثاته اجلينية، بينما يرث عن أمه النصـف     
اآلخــــــــر، فــــــــإذا أثبتــــــــت التجــــــــارب الطبيــــــــة 
والفحوصـــــــات املخربيـــــــة وجـــــــود التشـــــــابه يف 
ــه       ــاً بنوت ــه ثبــت طبي اجلينــات بــني االبــن وأبوي
ــابه يف   ــا، وإن مل يوجــــــد بينــــــهما أي تشــــ هلمــــ

 . ثية انتفى طبياً بنوته هلمااجلينات الورا
ــه بنــاء علــى       ــه ألحــد والدي وقــد تثبــت بنوت
التشابه احلاصل بينـهما يف املورثـات اجلينيـة،     
بينمـــا ينفـــى عـــن اآلخـــر منـــهما، بنـــاء علــــى       
انتفــاء التشــابه بينــهما يف شــيء مــن املوروثــات 

 .اجلينية
لتقنيـــة احلديثـــة واملتقدمـــة إن ا: واحلاصـــل

الوســـيلة القاطعـــة تقـــدم لنـــا ) DNA (حـــول الــــ
الــــيت تكفــــل إقنــــاع القاضــــي وبوســــيلة علميــــة  

) DNA (بتة، بعد أن أصـبح متييـز مالمـح الــ          ثا
 .يف اخلاليا البيولوجية لإلنسان حقيقة علمية

 
 ما هي آلية البصمة الوراثية ؟ 

يعتمــد مبــدأ تقانــة البصــمة الوراثيــة علــى     

مجع عينات بيولوجية من جسم اإلنسان املراد       
ــدم، أو   الكشــــف عــــن ه  ــات الــ ــه مثــــل عينــ ويتــ

خصــــالت الشــــعر، بشــــرط وجــــود البصــــيالت  
ــافر، أو      ــن األظـ ــداً مـ ــئيل جـ ــزء ضـ ــا، أو جـ فيهـ
اللعاب، أو املين، أو املفـرزات املهبليـة اجلافـة،          
أو أي نسيج بشري كان، مث تنقـل العينـات إىل    
املختــربات أو املعامــل البحثيــة، وتطبــق عليهــا    

لــــذخرية تقنيــــات اهلندســــة الوراثيــــة لدراســــة ا
 . الوراثية اليت حتملها

بات معروفاً أن اجلسم البشري حيوي على       
 ألف بليـون خليـة، يف كـل خليـة منـها ِسـفر               ٦٠

ــاب معجـــزة حيمـــل كـــل عالمـــات       ضـــخم، وكتـ
القدر الوراثي للخلية، ويلخـص أسـرار احليـاة،         

هــــل هــــذه الكتــــب متشــــاة؟  : ولكــــن الســــؤال
وكـل منـها خيتلـف      ، واإلجابة هـي أـا متفـردة      

وســــطياً بثالثــــة ماليــــني طريقــــة عــــن النســــخ  
األخرى لألفراد اآلخرين، واملـثري حقـاً أن تلـك     
الكتــب الكونيــة اخلارقــة املتفــردة ذات التنــوع     
غـري احملـدود مكتوبـة باسـتخدام أربعـة حــروف      

، وهـي األحـرف    )A, T, C, G( ال أكثـر هـي   
 الثــاميني –األديــنني ( األوىل لألســس اآلزوتيــة 

املكونة جلـديليت الــ     )  اجلوانني   – السيتوزين   –
)DNA (    ــات ــة للكائنــ ــذخرية الوراثيــ ــون للــ املكــ

احلية، حيث تكـون كـل ثالثـة أسـس مـا يـدعى            
بالنكليوتيد، وتتحدد املورثـات نتيجـة تتـابع أو         

، )DNA(تعاقــب النكليوتيــدات يف شــريط الـــ    
وباإلضــــــافة إىل املورثـــــــات هنـــــــاك تكـــــــرارات  

يــدات حــىت  خمتلفــة تتــراوح بــني أربعــة نكليوت  
ثالثــني، وتنتشــر هـــذه التكــرارات خمتلفـــة يف    
مجيع الصـبغات، وبـاختالف ترتيبـها وتتابعهـا         
حنصـــل علـــى هـــذا التنـــوع والتبـــاين الكـــبري يف  

 .الصفات املختلفة لألفراد



 

 ٨

 : وتتميز هذه التكرارات مبا يلي
 ميكن أن يتـراوح عـدد التكـرارات مـا بـني             -

 .  مرة يف األشخاص٢٠٠ – ٢
د النكليوتيــدات الــيت تفصــل   خيتلــف عــد-

 . بني هذه التكرارات باختالف األشخاص
ــرارات     - ــن التكـــ ــدة مـــ ــواع عديـــ ــد أنـــ  يوجـــ

اخلاصـــــة أو املميـــــزة لكـــــل فـــــرد، ممـــــا يزيـــــد  
 . االختالف بني األفراد

ونتيجـــــة للميـــــزات الـــــثالث الســـــابقة أقـــــر 
العلمــاء بــالتنوع العــايل، وعــدم تطابقــه بــني أي 

قيقيـــــة فـــــرد مـــــن البشـــــر حـــــىت التـــــوائم احل  
، ممــــا )الناجتــــة مــــن نفــــس البيضــــة امللقحــــة(

دلـــــيالً ) DNA(دفعهـــــم العتمـــــاد بصـــــمة الــــــ 
ــاً يف حتديـــد اهلويـــة ال ميكـــن حتـــويره أو    قاطعـ

 . تزييفه
وميكـــــــن تصـــــــنيف التكـــــــرارات املتنوعـــــــة 

ـــ     ــمن الـــ ــها ضـــ ــا بينـــ ــة فيمـــ ) DNA(واملختلفـــ
البشـــــري إىل صـــــنفني، وذلـــــك تبعـــــاً لكيفيـــــة 

حثني يف احلصـــــــول عليهـــــــا مـــــــن قبـــــــل البـــــــا
 : املختربات العلمية

وهي عبارة عـن قطـع      : VNTRs الفنترات
ذات تكــــرار ترادفـــــي عــــددي ) DNA(مــــن الـــــ 

متنــوع، وتنشــأ هــذه القطــع نتيجــة الســتخدام   
بـني  ) DNA(إنزميات التحديـد الـيت تقطـع الــ          

ــدي     ــل نكليوتيــ ــق تسلســ ــنني وفــ ــوقعني معيــ مــ
ـــ   . حمــدد هــذه علــى  ) DNA(وحتتــوي قطــع ال

 . تكراراتتنوع عددي لل
وهي قطع صغرية من    : RFLPsالرفليبات  

ـــ  حمــدودة الطــول والتكــرار، وتنشــأ    ) DNA(ال
هذه القطع نتيجة استخدام إنزميات التحديـد       

ـــ       ) DNA(الــيت تنــتج عــدداً كــبرياً مــن قطــع ال
 . خمتلفة األطوال

وقــد مت تطــوير تقانــة البصــمة الوراثيــة يف   
ــوتر ـــدف   ــة األخـــرية باســـتخدام الكمبيـ  اآلونـ
احلصــول علــى النتــائج بســرعة كــبرية، حيــث      
باستطاعة القارئ اآليل تسجيل تسلسل مئـات       
ــالل دقـــــــائق     ــن النكليوتيـــــــدات خـــــ اآلالف مـــــ
معــــدودة، وأصــــبحت هــــذه التقانــــة شــــائعة يف  
معظـــــم دول العـــــامل، وبنتيجتـــــها أصـــــبح مـــــن 
املمكــــن معرفــــة نســــبة تشــــابه أي فــــردين مــــن 
 البشر حىت لو كـان التشـابه بنسـبة واحـدة إىل           
ــوق     ــبة تفــ ــالطبع نســ ــرة باليــــني، وهــــي بــ عشــ

 . اخليال
 

 كيف حتصل على بصمة وراثية؟

أول مــن وضــع تقنيــة   " إليــك "كــان الــدكتور 
جديدة للحصـول علـى البصـمة الوراثيـة، وهـي           

 :تتلخص يف عدة نقاط هي
ـــ   -١ ــة ال مــن نســيج  ) DNA( تســتخرج عين

ــوائله   ــم أو سـ ــدم، أو   "اجلسـ ــعر، أو الـ ــل الشـ مثـ
 ".الريق
٢-قطَــــع العينــــة بواســــطة إنــــزمي معــــني      ت

ـــ    ــريطَي الـــ ــع شـــ ــه قطـــ ــاً؛ ) DNA(ميكنـــ طوليـــ
" Gاجلــوانني "و "Aاألديــنني "فيفصــل قواعــد 

يف " Cالســيتوزين "و" Tالثــاميني "يف ناحيــة، و
ناحيــــة أخــــرى، ويســــمى هــــذا اإلنــــزمي باآللــــة  

 .اجلينية، أو املقص اجليين
 ترتــب هــذه املقــاطع باســتخدام طريقــة   -٣
ــم ــذلك    تسـ ــون بـ ــائي، وتتكـ ــالتفريغ الكهربـ ى بـ

ــن      ــل عـــ ــزء املنفصـــ ــن اجلـــ ــة مـــ ــارات طوليـــ حـــ
 .الشريط تتوقف طوهلا على عدد املكررات

وبــــالرغم مــــن أن الطــــب الشــــرعي واألدلــــة  
اجلنائية توصـلت إىل اكتشـاف مـرتكيب جـرائم          
كـــــربى، وعمليـــــات ســـــطو وريـــــب خطـــــرية،     
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وفككت عصـابات مارسـت كـل أشـكال اجلرميـة           
يت دد بتدمري اتمـع، وسـجلت      والتخريب ال 

ــامل      ــى عــ ــبرية علــ ــة وكــ ــارات هامــ ــذلك انتصــ بــ
اجلرمية، إال أن االكتشاف األهـم كـان علـى يـد          
عـــــامل الوراثـــــة الـــــدكتور إليـــــك جيفـــــري عـــــام 

م، الـــذي كشـــف عـــن التسلســـل العجيـــب   ١٩٨٤
للقواعد النيتروجينية املكونة جلزيء احلمض     

ــاً بالبصـــمة   ) DNA(النـــووي  الـــذي عـــرف أيضـ
لوراثيــــة، كمــــا يطلــــق عليــــه املطبعــــة الكونيــــة  ا

العجيبـــة، ألنـــه عنـــد انقســـام اخلاليـــا البشـــرية 
وتكاثرهــا بســرعة كــبرية مطلــوب مــن احلمــض   
النـــووي أن يتكـــاثر أيضـــاً ويعطـــي صـــوراً طبـــق  
األصل له ا كل املعلومات اليت حيملـها لنقلـها          
ــدليل     ــار الـــ ــذلك صـــ ــدة، لـــ ــا اجلديـــ إىل اخلاليـــ

ــن هويـــ   ــد للكشـــف عـ ــة  األوحـ ــخاص بدقـ ة األشـ
متناهيــة ســواء كــانوا مــن اــرمني أو الضــحايا   
يف األعمال اجلنائية، وللتأكـد مـن صـحة نسـب           
األبنـــاء يف قضـــايا الفصـــل يف تنـــازع البنـــوة يف  
حاالت إنكار الشخص أبوته لطفل غـري شـرعي         
نتيجة االغتصاب أو الزنـا، أو ادعـاء امـرأة بـأن            

علــى طفــالً هلــا خيــص شخصــاً معينــاً إلجبــاره    
الــزواج منــها، أو طمعــاً يف مــرياث، ويف قضــايا     
تبـادل املواليـد يف املستشـفيات خطـأ أو عمـداً،      
ومهمـــــــة الطـــــــب الشـــــــرعي حتديـــــــد النتـــــــائج 
الصحيحة، واألشخاص احلقيقيني يف خمتلـف      

 .هذه القضايا
ألن كل أسرار اخللية واإلنسان توضـع علـى         
هذا احلمض الضئيل احلجم فهو مسؤول عـن     

الوراثيــــة املربجمــــة عليــــه عــــرب  نقــــل الصــــفات 
األجيال بكل أمانة حمققاً التفرد والتميز لكـل     
جـنس مـن األجنـاس البشـرية، بـل وكـل إنسـان        
علـــى حـــدة ببصـــمته اخلاصـــة الـــيت ال تتشـــابه  

أبــــداً مــــع أي إنســــان آخــــر، ذلــــك أن احلمــــض 
النـــــووي يوجـــــد يف أنويـــــة اخلاليـــــا يف صـــــورة  

ــا   س كروموســـومات مشـــكِّالً وحـــدة البنـــاء األسـ
هلــا، واملعلومــات أو الصــفات الوراثيــة اخلاصــة     
بكل كـائن حـي مسـتقرة علـى جـزيء احلمـض           
بصـــورة شـــفرية مربجمـــة ومقـــدرة منـــذ بدايـــة   

 .تكوين كل كائن حي
ــى    ــة علــــ ــوي األنويــــ ــن  ٢٣وحتتــــ ــاً مــــ  زوجــــ

 زوجـــاً متماثلــــة يف  ٢٢الكروموســـومات، منــــها  
ــمى    ــد يســــــــ ــى، وزوج واحــــــــ ــذكر واألنثــــــــ الــــــــ

يف الــذكر عنــه  الكروموســوم اجلنســي خيتلــف   
 X(يف األنثى، ويرمـز لـه يف الـذكر بـاحلرفني     

Y( ، ويرمز له يف األنثى باحلرفني)X X.( 
وتشــري املعلومــات التحليليــة إىل أن ســيطرة 
احلمض النووي على نشاط اخلليـة ختلـق آليـة          
معينــة إلبــالغ أوامــره إىل أي جــزء مــن اخلليــة     
ــنع     ــوم بصــ ــه، فيقــ ــن مكانــ ــرك مــ دون أن يتحــ

ــووي آ  ــووي   محـــض نـ ــر يســـمى احلمـــض النـ خـ
، ينقـل   )RNA(الرايبوزي، يرمز له بـاحلروف      

إليـــه املعلومـــات الوراثيـــة بالترتيـــب والتسلســـل  
كمــــا هــــي عليــــه ليبلغهــــا إىل اخلليــــة لتقــــوم      
بنشاطها منذ تكوين اجلنني، فتحدد الصـفات      
الوراثيــة هلــذا اإلنســان، بصــماته وفصــيلة دمــه   

 . إخل... ونوع إنزمياته ولون بشرته وعينيه
) البصـمة الوراثيـة   (يتميز احلمـض النـووي      

إذا % ١٠٠بأنه دليل إثبات ونفي قاطع بنسـبة   
مت حتليــل احلمــض بطريقــة ســليمة، حيــث إن  
ــر يف احلمـــــض     ــابه بـــــني البشـــ ــال التشـــ احتمـــ
النــووي غــري وارد، بعكــس فصــائل الــدم الــيت      
تعترب وسيلة نفي فقـط الحتمـال التشـابه بـني           

ن أخـذ البصـمة     البشر يف هذه الفصـائل، وميكـ      
دم، لعـــــاب، (مـــــن أي خملفـــــات آدميـــــة ســـــائلة 
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، )حلــم، عظــم، جلــد، شــعر  (، أو أنســجة )مــين
وهــــذه امليــــزة تغــــين عــــن عــــدم وجــــود آثــــار       
ــابع للمجـــــــرمني يف مســـــــرح   لبصـــــــمات األصـــــ
اجلرميــة، وهــو يقــاوم عوامــل التحلــل والــتعفن 
والعوامل املناخية املختلفـة مـن حـرارة وبـرودة          

ــرات ط  ــاف لفتـ ــة وجفـ ــه  ورطوبـ ــة، حـــىت إنـ ويلـ
ميكـــــن احلصـــــول علـــــى البصـــــمة مـــــن اآلثـــــار  
القدميـــــــة واحلديثـــــــة، فاملعلومـــــــات الـــــــيت مت 
ــذي      ــدال الـ ــان الناينـ ــن إنسـ ــا عـ ــول عليهـ احلصـ
ــثلج منــذ حــوايل      وجــدت جثتــه حمفوظــة يف ال
تســــعة آالف ســــنة جــــاءت عــــن طريــــق حتليــــل 

 .البصمة الوراثية يف احلمض النووي
ومــــن امليــــزات اهلامــــة أن بصــــمة احلمــــض 
ــية       ــوط عرضـ ــكل خطـ ــى شـ ــر علـ ــووي تظهـ النـ
ــا   ــا وحفظهـــ تســـــهل قراءـــــا والتعـــــرف عليهـــ
ــد     ــة عنــ ــب اآليل للمقارنــ ــها يف احلاســ وختزينــ
احلاجـــة إىل ذلــــك، بعكــــس بصــــمات األصــــابع  
ــرات      ــب لفتـ الـــيت ال ميكـــن حفظهـــا يف احلاسـ

 .طويلة
ومــن هــذا املنطلــق ومــن أجــل تــوفري ملفــات 
 أمنيــة متكاملــة تتــيح احلصــول علــى املعلومــات

يف خمتلــف األوقــات وحــل تعقيــدات اجلــرائم     
اليت حتـدث بـدأت العديـد مـن الـدول يف إنشـاء              
بنوك لقواعد معلومـات تسـتند علـى احلمـض          
النــووي كأســـاس للتعريـــف جلميـــع مواطنيهـــا،  
مع إنشـاء قسـم خـاص يف البنـك للمشـتبه ـم              
يف خمتلــف القضــايا ليكــون دلــيالً للعــودة إليــه    

 . عند حدوث حالة اشتباه
ــذ    وت ــاً إىل أخــ ــة حاليــ ــزة األمنيــ ــا األجهــ لجــ

العينات اليت حتتوي على احلمض النووي مـن     
مسرح اجلرمية أو احلادث وهي كما ذكرنـا أي         
شيء من خملفات ارم والضحية، حيـث يـتم     

حتليلها بإضافة مواد كيميائية حمـددة إلظهـار        
وتقطيــــــع احلمــــــض النــــــووي املوجــــــود علــــــى  

 مث يــــتم الكروموســــومات داخــــل نــــواة اخلليــــة،
تكبري املادة الوراثية واحلمـض النـووي ماليـني          
املرات بـالطرق احلديثـة املتـوفرة اآلن، وتفـرد          
على غشاء خاص لتظهـر اخلطـوط واملسـافات         
بينــــــها بوضــــــوح وتكــــــون البصــــــمة احملــــــددة     
 .للشخص، ومبثابة اهلوية الوحيدة املعرفة به

ومـــع التوســـع الكـــبري يف اســـتخدام البصـــمة 
ــة للحمـــــض   ــن   الوراثيـــ ــد مـــ ــووي يف العديـــ النـــ

القضـــايا أخـــذ االهتمـــام ـــذا اجلانـــب يتطـــور 
بسرعة للحصول على أفضل النتائج يف أقصر       
وقـــــت، حبيـــــث ال يتـــــاح للمجـــــرمني الفرصـــــة  
لالبتعاد كثرياً عن مسرح اجلرمية أو اهلـروب،        
مــع أن البصــمة الوراثيــة ال تتــرك جمــاالً لعــدم   
ــات     ــدة معلومـ ــوفر قاعـ ــد تـ ــة اجلـــاين عنـ معرفـ

 .ي على البصمات الوراثية للمشبوهنيحتتو
ومن القضايا اليت وجدت حلـوالً شـافية هلـا         
بواســــطة البصــــمة الوراثيــــة للحمــــض النــــووي 
قضـايا التعــرف علـى اــرم مـن خــالل حتديــد    
ــل،    ــرائم القتـــ ــاحب الـــــدم يف جـــ شخصـــــية صـــ
وصـــــاحب املـــــين والشـــــعر واجللـــــد يف جـــــرائم 
ــاحب    ــي، وصـــ ــداء اجلنســـ ــاب واالعتـــ االغتصـــ

ى بقايـا املـأكوالت وأعقـاب السـجائر         اللعاب علـ  
ــة     ــودة علــــى أغلفــ ــرقة، واملوجــ ــرائم الســ يف جــ
الرســــائل وطوابــــع الربيــــد يف جــــرائم التهديــــد  
واالبتــزاز والطــرود امللغومــة واالختطــاف، كمــا  
ميكن استخدام األسنان والعظام للتعرف علـى       
األشــــــخاص، ومــــــن جممــــــل املخلفــــــات الــــــيت  

اين إن  ذكرناها ميكن التعرف علـى نوعيـة اجلـ        
كان ذكراً أو أنثى، وهذا حبد ذاته يعترب حتـوالً      
هامــــــاً يف جمــــــال األدلــــــة اجلنائيــــــة، وكشــــــف 
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اجلرائم، إضافة إىل االسـتفادة منـه يف حتديـد        
شخصــية اــرم، حيــث بــدأ العلمــاء يف دراســة  
إمكان حتديد طبيعة الشخصية، وميوهلـا، ومـا        
ميكـــن أن تعانيـــه مـــن اضـــطرابات مـــن خـــالل      

ــى  ــز علـــ ــل   التركيـــ ــب يف حتليـــ  بعـــــض اجلوانـــ
احلمــض النــووي، وهــذا يفــتح األبــواب واســعة   
أمــام تقــدم علمــي كــبري يف هــذا اــال يســاهم  
ــالمة يف    ــوفري الســــــ ــن، وتــــــ يف حتقيــــــــق األمــــــ

 .اتمعات اإلنسانية
ــن عيـــــوب      وعنـــــدما يتحـــــدث الـــــبعض عـــ
ــا يشـــريون إىل أن ذلـــك   البصـــمة الوراثيـــة فإمنـ
ــاً     ــل دقيقــــ ــون التحليــــ ــدما ال يكــــ ــدث عنــــ حيــــ
بالكامـل، وعنـدما يـتم فحـص عينـات خمتلفــة      
علــى طاولــة واحــدة يف املعمــل نفســه، أو عنــد    

 .تلوث العينة املأخوذة بسبب ما
يف كــل األحــوال ال ميكــن الشــك مطلقــاً يف    
مــدى جناعــة االعتمــاد علــى احلمــض النــووي     
كوسيلة سليمة ومضـمونة النتـائج للوصـول إىل         
ــدة مـــن خـــالل     ــرائم املعقـ حـــل للكـــثري مـــن اجلـ
ــا واـــين     ــيات مرتكبيهـ التعـــرف علـــى شخصـ
علـــيهم، وأيضــــاً إىل معرفـــة أصــــحاب اجلثــــث   

 .املتحللة وجمهويل اهلوية

 
 :املوقف الشرعي

والســـؤال اآلن مـــا هـــو موقـــف اإلســـالم مـــن 
هــذا االكتشــاف؟ وهــل تعتــرب البصــمة الوراثيــة 
دليل إثبات، أم ال؟ وإذا كانت كذلك، فما هـي          

يت ميكــــن ضــــوابطها وشــــروطها واحلــــاالت الــــ 
 تأثريها، وعملها فيها؟

 

 :رأي فقهاء الشيعة
خيتلــف موقــف علمــاء الشــيعة اإلماميــة مــن 

هذه املسألة بني مـن ال يجيـز االعتمـاد عليهـا،        
كالشـــيخ اللنكـــراين، والســـيد كـــاظم احلـــائري،  
وبـــني مـــن يـــرى أـــا مـــن الوســـائل الـــيت ميكـــن 
ــتاين،    ــا، كالســـــيد علـــــي السيســـ الركـــــون إليهـــ

 .ني فضل اهللاوالسيد حممد حس
ــز ذلــــك الشــــيخ الفاضــــل    فممــــن ال يجيــ

 :اللنكراين، حيث ورد يف استفتاء وجه إليه
مــــا هــــو رأي مســــاحتكم يف االعتمــــاد / س
يف حتديـــــد نســـــب ) البصـــــمة الوراثيـــــة(علـــــى 

الطفل عند االشـتباه، أو معرفـة األب للمتولـد          
 من الزنا؟
 .ال اعتبار ا: اجلواب

ــواز االعتمـــ   اد وممـــن يـــذهب إىل عـــدم جـ
علــى هــذه الطريقــة يف إثبــات النســب الســيد  
كــاظم احلـــائري، وذلـــك يف ســؤال وجـــه إليـــه   

 : ذا اخلصوص
توصـــــل العلـــــم إىل معرفـــــة مـــــدى  : مســـــألة

انتســــاب الشــــخص ألبيــــه مــــن خــــالل فحــــص 
ــووي   ــامض النـ ــذا   )ONT(احلـ ــرب هـ ــل يعتـ ، فهـ

األمر كافياً يف ترتيب اآلثـار الشـرعية كـاإلرث          
 وغريه من املسائل؟

مل تثبــــت شــــرعية هــــذه الطــــرق  : اجلــــواب
 .إلثبات النسب

ــل     ــرب أن كـــ ــرى اعتـــ ــألة أخـــ ــه يف مســـ ولكنـــ
طريقـــة تفيـــد العلـــم يف حتديـــد النســـب ميكـــن 

 .االعتماد عليها شرعاً
ــو ولــدت زوجتــان ولــدين لــزوجني    : مســألة ل

ــا     ــدان، وأن أيهمـ ــتبه الولـ ــفى مث اشـ يف املستشـ
ــا هـــو احلكـــم؟ وهـــل    ــا لـــذاك، فمـ هلـــذا، وأيهمـ

 علــــــى التحليــــــل املختــــــربي ميكــــــن االعتمــــــاد
 لتشـخيص   – مـثالً    –للجينات أو لفصيلة الـدم      

 األب؟
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ــواب ــا   : اجلـــ ــدم، وأمـــ ــيلة الـــ ــربة بفصـــ ال عـــ
ــداً للعلــم جــاز      التحليــل املختــربي فــإن كــان مولِّ

 .االعتماد عليه، وإال حكم القاضي بالقرعة
وأجاب مكتـب السـيد علـي السيسـتاين يف          
ــه خبصـــوص     دمشـــق علـــى اســـتفتاء رفـــع إليـ

 :املسألة باجلوازهذه 
ما هو رأيكم يف االعتماد على فحص       / س

املعــــــرب عنــــــه بـــــــ ) DNA(احلــــــامض النــــــووي 
ــة ( ــمة الوراثيــ ــود  ) البصــ ــات نســــب املولــ يف إثبــ

املشــــكوك يف انتســــابه ألبيــــه، كــــابن الزنــــا، أو 
 االبن الذي ينفيه أبوه يف اللعان؟

الفحوص الطبية احلديثة الـيت ال      : اجلواب
الشخصية جيوز االعتمـاد    تتخللها االجتهادات   

 .عليها
ويفيت السيد فضل اهللا بصـحة االعتمـاد        
على هذه الفحوصات ما دامـت تفيـد اجلـزم          

 :بنسب املولود
إذ يرى أنه إذا متت نسبة الولد إىل أبيـه مل     
يكن لألب نفيـه عنـه فيمـا إذا ثبـت تولـده منـه               

 يف زماننا هذا    -جزماً، اعتماداً على ما يدعى      
ســواء ولـــده مــن زوجتـــه   .. . للفحــص الطـــيب -

 .الدائمة أو املتمتع ا
 

 :رأي فقهاء السنة
وقد اختلفـت كلمـات علمـاء السـنة يف هـذه            

 .املسألة قبوالًَ ورداً
ــد   : رأي مفـــيت مصـــر  ــب ولـ ــات نسـ ال إلثبـ

 "DNA"الزنا بـ
ــر       ــة مفـــيت مصـ ــي مجعـ ــدكتور علـ أفـــىت الـ
بعدم جواز االستعانة بتحليل البصمة الوراثيـة       

)DNA (ت نسب ولد الزنا، بيد أن علماء       إلثبا
ــازوه، معتــــربين أنــــه ســــيقلل مــــن    بــــاألزهر أجــ

 .جرائم الزنا
وتتوافق فتوى الدكتور علي مجعة يف هذه       
ــدكتور يوســـف      ــة الـ ــوى للعالمـ ــع فتـ ــية مـ القضـ
ــاء     ــاملي لعلمـــ ــاد العـــ ــاوي رئـــــيس االحتـــ القرضـــ

 .املسلمني
وأوضــح مفــيت مصــر يف تصــرحيات خاصــة   

م، ٢٢/٥/٢٠٠٦ني ، اإلثـــن"إســـالم أون اليـــن"لــــ
علماء الفقه اإلسالمي اتفقـوا علـى إثبـات         "أن  

النسب لألم بامليالد، أمـا بالنسـبة لـألب فالبـد           
أن يـــتم ذلــــك عــــن طريــــق الوســــائل الشــــرعية  

 ".وليس بغريها
لــذا نعتــرب إثبــات النســب البــن الزنــا : "وقــال

غري سليم، وهذا ال عالقة له باستعمال حتليـل         
 )".DNA(البصمة الوراثية 

جيــوز االعتمــاد : رأي مفـيت مصــر السـابق  
علـــــى البصـــــمة الوراثيـــــة إذا كانـــــت مفيـــــدة 

 .لليقني، وقائمة على أسس علمية مقبولة
مفــيت الــديار  "الــدكتور نصــر فريــد واصــل   

الســابق يــرى أن البصــمة الشخصــية   " املصــرية
لإلنســـان تـــدور بـــني الســـبب والشـــرط واملـــانع، 

دليـل  فتكون سبباً إذا رتب الشارع احلكم على        
ــة ثبـــــوت النســـــب بـــــني     ــا يف حالـــ ــي، كمـــ حســـ
املتنــازعني يف وطء الشــبهة مــثالً حيــث اعتــرب  
اإلســالم الشــبه ســبباً يف ثبوتــه يف هــذه احلالــة  
وأمثاهلـــا، وتكـــون البصـــمة الوراثيـــة شـــرطاً يف  
ــة      ــه شـــرط موافقـ ــارع لقبولـ ــع الشـ ــا وضـ ــل مـ كـ
ــا يف حالـــة ثبـــوت النســـب    احلـــس والعقـــل، كمـ

 . يبلغ احللمبالفراش، وكون الزوج مل 
ويــرى أنــه ملــا للبصــمة الوراثيــة مــن أمهيــة     
كــربى لكوــا متثــل دلــيالً حســياً علميــاً قطعيــاً 
مبنيــاً علــى التحليــل واملشــاهدة، وأــا تســاهم   
ــا     ــة، فإــ ــار احلقيقــ ــبرية يف إظهــ ــامهة كــ مســ
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حبكم األصل مباحة شرعاً، حلصول النفـع ـا         
ــع ذلـــك     ــدل، ومـ ــة العـ ــوق وإقامـ ــرار احلقـ يف إقـ

ــيالً   فإنــــه ــا دلــ ــا واعتبارهــ  يشــــترط للعمــــل ــ
 :شرعياً عدة شروط منها

 . شيوعها وانتشار العمل ا-١
 حتقيــق أكــرب معــدل لليقينيــة يف إجــراء   -٢

 .التحاليل اخلاصة ا
 القبول العام ا مـن أهـل االختصـاص،          -٣

ــة      فــال يقبــل األخــذ بالكشــف العلمــي يف مرحل
 التجريـــب، وإمنـــا يشـــترط للعمـــل ـــا أن تعـــرب

 .مرحلة الثبوت والتطبيق
ــراء   -٤ ــى إجــــــ ــائمون علــــــ ــون القــــــ  أن يكــــــ

الفحوص والتحاليل اخلاصة بالبصمة الوراثيـة      
 .عدوالً ثقاةً أمناء

إثبـــــات النســـــب : رأي الشـــــيخ القرضـــــاوي
 :بالبصمة الوراثية حق للمرأة ال للرجل

ــدكتور يوســف       ســأل أحــد القــراء فضــيلة ال
القرضــاوي عــن توضــيح أحقيــة أحــد الــزوجني    

 اللجـــــوء إىل اســـــتخدام البصـــــمة الوراثيـــــة، يف
وأيهمــا يقــدم علــى اآلخــر عنــد طلــب التحليــل   

ــزوج أم الزوجــــة؟ : (الــــوراثي ، وذلــــك عنــــد  )الــ
وجــــود تنــــازع بــــني الــــزوجني يف ثبــــوت نســــب  
ــانيد      ــباب واألســ ــر األســ ــاء ذكــ ــع رجــ ــد، مــ الولــ
الشـــرعية الـــيت اعتمـــدمت عليهـــا يف مثـــل هـــذا 

قضــاء القــول، وهــل هــذا بنــاء علــى طلــب مــن ال
 وبرضا الطرفني أم ال؟

بســـم اهللا، واحلمـــد هللا، والصـــالة : فأجـــاب
 : والسالم على رسول اهللا، وبعد

شرع اهللا تعاىل حد القذف ملن يرمي غـريه         
مــن النــاس بالزنــا، وشــرع اللعــان بــني الــزوجني   
إذا مــا أراد الــزوج نفــي الولــد أو اــام الزوجــة،  
ــن معـــــه شـــــهود، والتحـــــاكم للبصـــــمة      ومل يكـــ

ثية جائز إذا كان الطلب مـن الزوجـة، ألنـه        الورا
حيقق براءا، وطمأنينة الزوج، ونسب الولـد،       
أمـــا إن كـــان مـــن الـــزوج فـــال جيـــاب إليـــه إالّ إن  
ــه يضــيع حقهــا يف الســتر      وافقــت الزوجــة، ألن

 .الذي يكون باللعان
ــدكتور الشــيخ يوســف القرضــاوي     : يقــول ال
 -شرع اهللا حد القـذف ملـن رمـى إنسـاناً بالزنـا              

 ومل يقم بينة علـى ذلـك،        -رجالً كان أو امرأة     
والبينــــة أن يــــأيت بأربعــــة شــــهداء رأوا عمليــــة  
ــهم، دون جتســــس     ــدث بأعينــ ــي حتــ ــا وهــ الزنــ
: منهم علـى الـزاين ومـن يـزين ـا، قـال تعـاىل              

والَّـــِذين يرمـــونَ الْمحصـــناِت ثُـــم لَـــم يـــأْتوا {
اِنني جلْـدةً وال    ِبأَربعِة شـهداء فَاجِلـدوهم ثَمـ      

  ــــــمه لَِئــــــكأُوــــــداً وةً أَبادــــــهش ــــــملُــــــوا لَهقْبت
 ِإال الَّــِذين تــابوا ِمــن بعــِد ذَِلــك  *الْفَاِســقُونَ 

     ِحـيمر غَفُـور وا فَِإنَّ اللَّهلَحأَص٤: النـور /[}و-
٥.[ 

: ولكــــن القــــرآن اســــتثىن مــــن هــــذا احلكــــم
مل يكـــن هلـــم األزواج الـــذين يرمـــون زوجـــام و

شهداء إال أنفسـهم، فمـن اـم امرأتـه بـالزىن،            
: فقــد جعــل اهللا لــه بــديالً عــن الشــهود األربعــة 

أربــــــع شــــــهادات بــــــاهللا إنــــــه ملــــــن الصــــــادقني، 
أن لعنـــــة اهللا عليـــــه إن كـــــان مـــــن : واخلامســـــة

ــورة    ــا فصـــل القـــرآن ذلـــك يف سـ الكـــاذبني، كمـ
وــذا يســقط عنــه حــد القــذف، قــال       . النــور
ــ{: تعــاىل ــن    والَّ ــم يكُ ــم ولَ هاجوــونَ أَز مري ِذين

      ـعبأَر ـِدِهمةُ أَحادهفَش مهاء ِإال أَنفُسدهش ملَّه
   ـــــــاِدِقنيالص لَِمـــــــن ــه ــِه ِإنـــــ  *شـــــــهاداتٍ ِباللَّـــــ

  ـــِه ِإن كَـــانَ ِمـــنلَياللَّـــِه ع ـــتنـــةُ أَنَّ لَعاِمسالْخو
 ــاِذِبني ــدرأُ عنهـــ *الْكَـ ــهد   ويـ ــذَاب أَنْ تشـ ا الْعـ

    ــاِذِبني ــه لَِمــــن الْكَــ ــِه ِإنــ ــهاداتٍ ِباللَّــ ــع شــ  *أَربــ
   ــا ِإن كَــانَ ِمــنهلَياللَّــِه ع ــبــةَ أَنَّ غَضاِمسالْخو
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اِدِقني٩-٦: النور/[}الص.[ 
ــزوج       وهــذا اللعــان مشــروع فيمــا إذا اــم ال

 .زوجته بالزنا، أو امها بنفي الولد منها
أن يفترق الزوجان، وينسب    : وفائدة اللعان 

ــم       ــرأة، فلـ ــى املـ ــتر علـ ــد سـ ــه، وقـ ــد إىل أمـ الولـ
يعـــرف إن كانـــت هـــي الكاذبـــة أو هـــو الكـــاذب، 
ــرف إن كـــان الولـــد ابنـــه حقيقـــة أو مل      ومل يعـ

 .يكن ابنه، ويف هذا من املصلحة ما فيه
أصــبح ) البصــمة الوراثيــة(وبعــد أن ظهــرت 

رفة الولد إن كان    ممكناً معها حتليل الدم، ومع    
 .من صلب هذا الرجل، أو مل يكن من صلبه

وقــد اتفــق العلمــاء علــى أن الــزوج إذا طلــب  
االحتكام إىل البصمة الوراثيـة مل يسـتجب لـه،          
ألنه يفوت على املرأة مـا يـوفره هلـا اللعـان مـن              
الســـــتر عليهـــــا وعلـــــى ولـــــدها، وهـــــذا الســـــتر 
مقصود للشارع ملا فيه من مصلحتها ومصلحة       

 .اولده
ولكــن الــذي اختلــف فيــه العلمــاء هــو مــا إذا   

االحتكــام إىل البصــمة : طلبــت املــرأة املقذوفــة 
 الوراثية، هل جتاب إىل طلبها أو ال؟

ال جيــــــاب طلبــــــها، : أكثــــــر العلمــــــاء قــــــالوا
ــرعه اهللا     ــو الـــذي شـ ــه هـ ــان، ألنـ ويكتفـــى باللعـ
لعـــــالج مثـــــل هـــــذه احلالـــــة، فيوقـــــف عنـــــده، 

 الذي أرجحـه    ويقتصر عليه، وال نتعداه، ولكن    
أن يســـــتجاب للمـــــرأة يف هـــــذا الطلـــــب، علـــــى 
أســــــاس أــــــا ال تفعــــــل ذلــــــك إال إذا كانــــــت     
ــوء إىل     ــا، وتطلــــب اللجــ ــن براءــ ــتيقنة مــ مســ
ــدفع التهمــة ــا       وســيلة علميــة مقطــوع ــا، ت
عنها، وحتفظ ا حقها، وال تعتدي على حق        
إنســـــان آخـــــر، فهـــــي تطلـــــب باالحتكـــــام إىل      

 غايـــة األمهيـــة البصـــمة إثبـــات أمـــور ثالثـــة يف
 :شرعاً

بـــراءة نفســـها مـــن التهمـــة املنســـوبة  : أوهلـــا
إليها، وهي جازمة بأا مة كاذبة، وهذا أمـر   

أال يتـهم بـرئ مبـا لـيس         : حيرص عليـه الشـارع    
 .فيه

إثبات نسب ولدها مـن أبيـه، وهـذا         : وثانيها
حــــــق للولــــــد، والشــــــارع يتشــــــوف إىل إثبــــــات  
األنســـــاب مـــــا أمكـــــن، وحفـــــظ األنســـــاب مـــــن 

 .ضرورات الشرعية اخلمسال
إراحــة نفــس الــزوج، وإزاحــة الشــك : الثالــث

مـــن قلبـــه، بعـــد أن يثبـــت لـــه بالـــدليل العلمـــي   
أن الولد الذي امهـا بنفيـه منـه هـو           : القطعي

ابنه حقاً، وبـذلك حيـل الـيقني يف نفسـه حمـل             
 .الشك، والطمأنينة مكان الريبة

وـــــذا يســـــتفيد األطـــــراف الثالثـــــة ـــــذا 
ــزوج والولــد، وأمــر حيقــق    الز: اإلجــراء وجــة وال

هذه املصاحل كلها، وليس فيه ضرر ألحـد، وال         
ــنص، ال ترفضــه الشــريعة، بــل هــو       مصــادمة ل

 .يتفق مع مقاصدها
وإذا طلبــت الزوجــة مــن القاضــي الشــرعي،  

ــرعية  ــة الشـــــ ــام إىل : أو مـــــــن احملكمـــــ االحتكـــــ
البصــمة الوراثيــة، فالواجــب أن نســتجيب هلــا،  

ــدها   رعايــة حلقهــا يف إثبــات ب   راءــا، وحــق ول
ــمري      ــة ضـ ــى إراحـ ــالً علـ ــبه، وعمـ ــات نسـ يف إثبـ

 .زوجها، وإزالة الشك عنه

 
قرارات مجمع الفقه اإلسالمي في الهند، 

 .في ندوته الفقهية اخلامسة عشرة

 : قرر امع بشأن البصمة الوراثية ما يلي
 ال جيـــــــوز االعتمـــــــاد علـــــــى البصـــــــمة -١ 

به الوراثيـــة يف نفـــي نســـب الولـــد الثابـــت نســـ     
 . شرعاً
 جيــوز االعتمــاد علــى البصــمة الوراثيــة  -٢ 
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يف حــاالت التنــازع علــى جمهــول النســب عنــد     
 . انتفاء األدلة الشرعية الواضحة

 ال جيـــــــوز االعتمـــــــاد علـــــــى البصـــــــمة -٣ 
الوراثية دون وسائل اإلثبـات املنصوصـة شـرعاً         
يف إثبـــات اجلـــرائم الـــيت فيهـــا حـــد شـــرعي أو 

 . قصاص
مــن البصــمة الوراثيــة   جيــوز االســتفادة -٤ 

ــد     ــا حــ ــرى الــــيت لــــيس فيهــ ــرائم األخــ يف اجلــ
شـــــــرعي وال قصـــــــاص، وللقاضـــــــي يف هـــــــذه  

 .اجلرائم إجبار املتهم على البصمة الوراثية
 :رأي الدكتور وهبة الزحيلي

أســتاذ الفقــه "قــال الــدكتور وهبــة الزحيلــي 
اإلســـــالمي بكليـــــة الشـــــريعة بســـــوريا وعضـــــو  

ل بالبصـمة   حـول إمكانيـة العمـ     " امع الفقهي 
ــال      ــول كاألطفـ ــب اهـ ــات نسـ ــة يف إثبـ الوراثيـ
الذين خيتلطون يف املستشفيات عنـد الـوالدة،        

إنـــه جيـــوز العمـــل : "وال ميكـــن التفريـــق بينـــهم
ــول     ــات نســـــب اهـــ ــة إلثبـــ ــمة الوراثيـــ بالبصـــ
بالضــوابط الشــرعية املقــررة لقرينــة القيافــة،   
ــائف     ــبري واحـــد كالقـ ــرأي خـ ــاء بـ ــها االكتفـ ومنـ

لم العدل، والذكر يف رأي احلنابلة،      الواحد املس 
والعمــــل ــــا مقصــــور علــــى حالــــة التنــــازع يف  
اإلثبـــــات، وعـــــدم الـــــدليل األقـــــوى، أو عنـــــد     

 ".تعارض األدلة
ــى     ــة علــ ــمة الوراثيــ ــورة البصــ ــراً خلطــ ونظــ
ــورة     ــتقرارها، وخطـــــ ــرية واســـــ ــاة األســـــ احليـــــ
اســتخدامها للتأكــد مــن صــحة نســب األطفــال     

ــين الـــدكتور عمـــر    بـــن حممـــد  آلبـــائهم فقـــد بـ
عميـــــد كليـــــة الشـــــريعة جبامعـــــة أم  "الســـــبيل 

، أن "القــرى، وإمـــام وخطيــب املســـجد احلـــرام  
األصل صحة نسب األطفال آلبائهم وأمهـام،       
وأن الطريق الشـرعي لنفـي النسـب هـو اللعـان            

ــه ال جيــوز نفــي       فقــط، بشــروطه املعتــربة، وأن
النســــب الثابــــت شــــرعاً عــــن طريــــق البصــــمة    

ي وســيلة مــن الوســائل،  الوراثيــة، وال غريهــا بــأ 
لكن جيوز االستعانة بالبصمة الوراثيـة كقرينـة        
ــه      ــزوج يف طلبـ ــد الـ ــد تؤيـ ــرائن الـــيت قـ ــن القـ مـ
اللعــان، أو قــد تــدل علــى خــالف قولــه فيكــون    

 .مدعاة لعدوله عن اللعان

 
دوة ـمـدى حجـيـة اـسـتخدام البـصـمة ـنـ

 :الوراثية إلثبات البنوة

وقد انعقدت هذه النـدوة يـومي األربعـاء         
 ٣ هـ، املوافق    ١/١٤٢١ /٢٩ - ٢٨ميس  واخل

م، بفنـــدق املرييـــديان ـــــ قاعـــة ٤/٥/٢٠٠٠ -
 .الصاحلية ــ الكويت

ــاالً، فقـــد    ــة مل تعـــد خيـ إن البصـــمة الوراثيـ
ــركات     ــي، وقامــــت شــ ــع عملــ ترمجــــت إىل واقــ
كــبرية يف أوروبــا وأمريكــا بتجيريهــا منــذ ســنة   

م، وأثبتــت جناحهــا حــىت غــزت ســاحات   ١٩٨٧
لعمــل ــا يف أوروبــا، وبــدأت  احملــاكم واســتقر ا

بعــض الــدول العربيــة واإلســالمية يف التمهيــد   
 يف ظـل الثـورة املعلوماتيـة    -للعمل ا، وقريباً  

 ســــتتوفر تلــــك -الــــيت يعيشــــها العــــامل اليــــوم 
 . البصمة آلحاد الناس بأجر مناسب

وأول مــن أطلــق اصــطالح البصــمة الوراثيــة   
 ". إليك جيفرى"هو الربوفيسور 

ليطلـق اصـطالحاً آخـر      " ك النـدر  إريـ "وجاء  
، بعــد التــيقن  "ألخــريحمقــق اهلويــة ا "أال وهــو 

ـــ مــن اشــتمال  علــى كــل اخلصــائص  ) DNA( ال
ــروف     ــل الظــ ــه لكــ ــة، وحتملــ ــية املطلوبــ األساســ
السيئة احمليطة كارتفاع درجـة احلـرارة، حيـث         
ميكــــن عمــــل البصــــمة الوراثيــــة مــــن التلوثــــات 

، والـــيت املنويـــة أو الدمويـــة أو اللعابيـــة اجلافـــة 
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مضــى عليهــا وقــت طويــل، كمــا ميكــن كــذلك      
 . عملها من بقايا العظام والشعر واجللد

ــاع بداللــة      حاجــة املفــيت واملســتفيت لالقتن
 : البصمة الوراثية

عندما ظهرت البصـمة الوراثيـة ألول مـرة،         
ومت اســتخدامها يف أول حالــة بشــرية لتحديــد    
األبوة ألحد األشخاص بنـاء علـى طلـب مكتـب           

 لفــض نــزاع يف مكتــب اجلنســية ســنة    اهلجــرة
ــا   ١٩٨٥ ــا وأوروبــ ــتنكر النــــاس يف أمريكــ م، اســ

ــد،      ــف اجلديــ ــذا الكشــ ــتهم هــ ــامتهم وخاصــ عــ
ورفضــوا التســليم بنتائجــه يف منازعــام، فمــا 
   ــرب ــة إال الصـــ ــمة الوراثيـــ ــان مـــــن رواد البصـــ كـــ
ــحذ الـــرأي       ــى شـ ــلُ علـ ــاس، والعمـ ــق بالنـ والرفـ

 :العام وتقدمي التسهيالت اآلتية
قيــام بعــض شــركات البصــمة الوراثيــة    ) ١(

بإنشاء قسم خاص يضم خرباَء عامليني إلجـراء        
التحليـــل والـــدفاع عنـــه لـــدى احملـــاكم، وذلـــك       
بشـــرح طريقتـــه للقضـــاة وغريهـــم ممـــن يريـــد  

 . االقتناع باحلقيقة
ختصــــيص قســــم تــــدرييب يف شــــركات ) ٢(

ــة      ــوادر يف كافــ ــل الكــ ــة لتأهيــ ــمة الوراثيــ البصــ
 . بلدان العامل

 قيــام بعــض شــركات البصــمة الوراثيــة    )٣(
ــة كـــبرية بتصـــنيف    ــا خبـــدمات وطنيـ يف أمريكـ
ــهورين،    ــة للمجـــــرمني املشـــ البصـــــمات الوراثيـــ
ــرف      ــت تصــــ ــاص حتــــ ــك خــــ ــعها يف بنــــ ووضــــ
احلكومة، وأعلنت عن استعدادها إلنشـاء مثـل      
ــذه     ــة ترغـــــب يف هـــ ــة دولـــ ــذا البنـــــك يف أيـــ هـــ
التقنيـــة، وحـــازت بـــذلك هـــذه الشـــركات علـــى  

مريكية، وكثري مـن احلكومـات      ثقة احلكومة األ  
 . األخرى

قيــام بعــض شــركات البصــمة الوراثيــة    ) ٤(

بإنشــاء قســم خــاص لتحكــيم نتــائج املختــربات    
ــات دون     ــق فحــــص العينــ ــن طريــ ــامل عــ يف العــ
ــائج      اإلشــارة إىل مصــادرها، ومطابقتــها مــع نت
ــراً    املختــــربات األخــــرى، وتصــــدر بــــذلك تقريــ

 .  ساعة٤٨موثقاً خالل 
ت ومبزيـــــد مـــــن الصـــــرب وـــــذه التســـــهيال

استطاع األطباء توعية الناس حبقيقة البصمة      
الوراثيــة، فانتشــر العمــل ــا، واالحتكــام إليهــا  
يف األدلــة اجلنائيــة يف أكثــر الــدوائر القضــائية  

 . عن طمأنينة وقناعة
 : ضوابط ممارسة البصمة الوراثية

من احلكمة أن ندرس نتائج جتريـب العمـل         
ــا،  بالبصــمة الوراثيــة يف شــع   وب أمريكــا وأوروب

ــد       ــن قواعـــ ــاكمهم مـــ ــه حمـــ ــلت إليـــ ــا توصـــ ومـــ
وضـــوابط تضـــمن ســـالمة العمـــل ـــا، وتبعـــث  
الثقــة لالحتكــام إليهــا علــى مــدى بضــعة عشــر  

م إىل اآلن، ١٩٨٧عامــاً، وبالتحديــد منــذ عــام    
حـىت إذا مــا تــدخل الفقهـاء والشــراح يف عاملنــا   
اإلســـالمي أضـــافوا إليهـــا، أو عـــدلوا فيهـــا مبـــا  

الشـــــــريعة، دون تكـــــــرار بـــــــدعوى  يتناســـــــب و
 . االبتكار

ــور    ــل الربوفيســ ــد فصــ ــدر "وقــ " إريــــك النــ
القواعــد املتولــدة عــن جتريــب العمــل بالبصــمة 
الوراثيــة يف حمــاكم أوروبــا وأمريكــا يف األربعــة  
التاليــة، وهــي بــذلك ليســت بعيــدة عــن األطــر    

 : اإلسالمية
 القبول العام ألهل االختصاص، مبعـىن      -١

ف العلمــــــي يف مرحلــــــة عــــــدم األخــــــذ بالكشــــــ
التجريـــــــــب إىل أن يعـــــــــرب مرحلـــــــــة الثبـــــــــوت 

 . والتطبيق
ــوعية، مبعـــــىن وجـــــوب   -٢ ــار املوضـــ  اختبـــ

إجراء حتلـيلني مـن عينـتني خمتلفـتني إلمكـان           
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 . املقارنة، واالطمئنان لسالمة النتيجة
 الوقــــوف علــــى طبيعــــة عــــدة التقنيــــة، -٣

مبعــــىن التأكــــد مــــن ســــالمة األجهــــزة ودرايــــة  
 . يلهاالفنيني يف تشغ

 احلــــــذر مــــــن التكنولوجيــــــا املتطــــــورة، -٤
ــا قبـــل    مبعـــىن عـــدم التســـليم املطلـــق بنتائجهـ
اختبار املوضوعية، والوقوف على طبيعة عدة      

 . التقنية
ــا      ــذ ــ ــاد األخــ ــي العتمــ ــرط األساســ والشــ
شـرعاً هــو شـيوعها، وانتشــار العمـل ــا، ألــا    
ــا     ــا حـــازت الرضـ ــادرة مـ ــزة نـ لـــو اســـتمرت عزيـ

ــا  س، وال شــــك أن رضــــاهم والقبــــول عنــــد النــ
 . معترب الستقرار احلقوق

ــمة     ــراء البصــ ــدد يف إجــ ــتراط التعــ ــا اشــ أمــ
الوراثية قياساً على التعـدد يف الشـهادة فلـيس           
لــه حمــل، ألن احلكمــة مــن التعــدد يف الشــهادة   

أن تضــل إحــدامها فتــذكر  {: كمــا قــال تعــاىل 
، واحلكمـة   ]٢٨٢: البقرة/[}إحدامها األخرى 

  .هنا منتفية مع اآللة
ــد      ــع لقواعــ ــب أن خيضــ ــر جيــ ــري أن األمــ غــ
املهنة، فإم أعرف باملفارقات واالختالفـات،      

 .ورمبا قرروا تكرار البصمة، والعرف حاكم
 

 : احلكم التكليفي للبصمة الوراثية
 البصــمة الوراثيــة كشــف حــديث، فيجــرى    

 . عليها حكم األصل يف األشياء
وقـــد ذهـــب أكثـــر أهـــل العلـــم حـــىت ادعـــى  

ني اإلمجــاع علــى أن األصــل يف  بعــض األصــولي 
األشــــياء النافعــــة اإلباحــــة، استصــــحاباًً لــــرباءة   
ــدأ ســــلطان اإلرادة،      الذمــــة، وإقامــــة علــــى مبــ

 . وذلك خالفاً ألهل الظاهر وبعض املتكلمني
وختتلـف صـفة مشـروعية البصـمة الوراثيـة      

 مــن حيــث تعلقهــا بــاملكلف - كســائر األفعــال -
ـا، ملـا هـو      وفقاً للظروف واملالبسات احمليطة     

معـــروف يف الفقـــه اإلســـالمي مـــن أن أحكامـــه   
 وليســـت -التكليفيــة توصـــيفية أو تشخيصـــية  

ــا بـــــاملكلفني، فناســـــب أن  -جتريديـــــة   لتعلقهـــ
ختتلــــف بــــاختالف حــــاهلم، ســــواء يف احلقــــل   

 . البحثي، أو يف التطبيق العملي
 : العالئق الشرعية للبصمة الوراثية

مـــدى املقصـــود هنـــا هـــو بيـــان املناســـبة أو  
تــأثري اكتشــاف البصــمة الوراثيــة علــى مســائل     
ــة      ــيني اهلويـــ ــة بتعـــ ــالمي املتعلقـــ ــه اإلســـ الفقـــ
الشخصــية، والوســائل املتبعــة يف ذلــك، والــيت    
اســتقر العمــل ــا دهــراً طــويالً، حــىت حســبها  
الــــــبعض أصــــــوالً وقواعــــــد ثابتــــــة، وهــــــى يف  
ــاملمكن      ــالً بــ ــون عمــ ــدو أن تكــ ــة ال تعــ احلقيقــ

صــوص بــأدوات العصــر،  املشــاهد، وتفســرياً للن
ومل يكــن يف املقــدور احلكــم مبــا هــو أبعــد مــن    

 . ذلك، وإال كان خياالً
 : والشك أن للبصمة الوراثية مثرتان

أا حتقق اهلوية الشخصـية     : الثمرة األوىل 
بصــــفاا اخلاصــــة الــــيت متيزهــــا عــــن غريهــــا 

 . حبيث ال يشتبه معها أحد من البشر
رعاً يف  وميكن االستفادة من هذه الثمرة ش     

 : مسائل ال حتصى أمهها
 التحقــــق مــــن شخصــــية املفقــــود واآلبــــق -

 . وحنومها عند االدعاء
 .  التعرف على املتهم باجلرمية-

أا حتقق اهلوية الشخصية    : الثمرة الثانية 
 . بصفاا املرجعية، مع األصول والفروع

ومـــن هـــذه الثمـــرة ميكـــن معرفـــة الوالـــدات  
كمـا ميكـن االسـتفادة مـن        . والوالدين وأوالدهم 

ــا     ــدة أمههـ ــائل عـ ــرعاً يف مسـ ــرة شـ ــذه الثمـ : هـ
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ثبـــــوت النســـــب ونفيـــــه، واعتمـــــاد األدلـــــة أو     
إبطاهلــــــا، والتــــــرجيح بينــــــها عنــــــد التنــــــازع،  

 .وضوابط العمل باللعان
وفيمـــــا يلـــــي أهـــــم املســـــائل الـــــيت تـــــأثرت  

 :يةبالبصمة الوراث
 : إثبات هوية املفقود حبضوره: أوالً

تكلـــم الفقهـــاء عـــن إثبـــات حضـــور املفقـــود 
ــد     ــيته بقصــــ ــد شخصــــ ــل أحــــ حــــــىت ال ينتحــــ
االستيالء على ماله، أو االعتداء على زوجتـه،        
خاصــة إذا طالــت مــدة الغيــاب وتغــريت هيئتــه،  
ــهادة العـــدول، أو    واشـــترطوا إلثبـــات حياتـــه شـ

ــات، بشــرط أن ال      يكــون غريهــا مــن أدلــة اإلثب
ــه،        ــه أقران ذلــك بعــد مضــي زمــن ال يعــيش إلي
ألن احلياة بعدها نادرة، وال عـربة للنـادر، ممـا           

 . يؤكد عدم التعبد يف األخذ بالشهادة
وقد يقال إن املفقود إذا متكن بعد ظهـوره         
أن يثبت هويته بالبصمة الوراثية فـال وجـه أن          
نطلب منه بينـة أو ميينـاً، وسـنجد يف البصـمة            

خمرجــاً مــن مكــر املــاكرين يف انتحــال  الوراثيــة 
شخصـــية املفقـــود، خاصـــة إذا ابتلـــي بفقـــدان   

 . الذاكرة
ــاً ــة،    : ثانيـ ــهم باجلرميـ ــى املتـ ــرف علـ التعـ

 : وإثبات قرائن االام
ــة     ــرد التهمــــــ ــالمية ال تــــــ ــريعة اإلســــــ الشــــــ
ــري     ــت يف غــ ــا إال إذا كانــ ــة وال حترمهــ باجلرميــ

ولكن هـل يعاقـب املتـهم بـالقرائن         . حمل معترب 
 ثبوت التهمة بالدليل؟ قبل 

ــالمية خيتلـــــف     ــريعة اإلســـ ــم يف الشـــ احلكـــ
ــوع    بــــاختالف نــــوع اجلرميــــة الــــيت تعــــرف بنــ

احلــد والتعزيــر   (العقوبــات الشــرعية الــثالث،    
 ). والقصاص

جيـوز  :  التهمة مبا لو ثبتـت توجـب حـداً         -١

 أن يوقــع - كمــا ذكــر املــاوردي وغــريه  -لإلمــام 
يــة ال باملتــهم يف حــد دون ثبوتــه عقوبــة تعزير  

ــروف     ــد إذا كانـــــــت الظـــــ ــة احلـــــ ــغ عقوبـــــ تبلـــــ
ــا    واملالبســــات متــــس املتــــهم، وتشــــري إليــــه مبــ

وإذا كـــان مـــذهب . تســـتلزمه السياســـة الدينيـــة
اجلمهــــور عــــدم إقامــــة احلــــد بــــالقرائن إال أن 
بعــــض الفقهــــاء ذهــــب إىل غــــري ذلــــك، حيــــث 
ذهــب املالكيــة والشــافعية إىل ثبــوت حــد الزنــا    

ــا    ــن اللعـ ــة عـ ــة املمتنعـ ــرة علـــى الزوجـ ن، واملنكـ
للزنــــا بعــــد لعــــان الــــزوج باعتبــــار القرينــــة، ال  

 . الدليل
 وهو ما روي عـن عمـر بـن    -وذهب املالكية  

 إىل ثبـــوت حـــد الزنـــا حبمـــل املـــرأة -اخلطـــاب 
 . اليت ال زوج هلا إال أن تثبت شبهتها

 وهـو مـا روي      -كما ذهب املالكية واهلادوية     
 إىل ثبوت حد الشـرب  -عن عمر وابن مسعود     

 . وجود رائحة بالفم وحنوهاب
:  التهمـــة مبـــا لـــو ثبتـــت توجـــب تعزيـــراً-٢ 

اتفق الفقهاء على جواز إنـزال العقـاب باملتـهم          
يف هذه احلال، بشرط أن يكون هناك وجـه أو          

 . قرينة على أنه ارتكب احملظور
 التهمة مبـا لـو ثبتـت توجـب قصاصـاً أو             -٣
وهــــذه مــــة القتــــل أو اجلنايــــة علــــى   : الديــــة
ــرا ــا اإلســـالم   األطـ ــا، وقـــد أفردهـ ف أو منافعهـ

 . حبكم لِعظَم شأن النفس البشرية
ويــرى فقهـــاء املـــذاهب األربعـــة والظاهريـــة  
مشــروعية مؤاخــذة املتــهم بالقتــل بــالقرائن أو   
اللوث، وذلـك عـن طريـق القسـامة، بـأن حيلـف             
املدعي مخسـني ميينـاً بـاهللا تعـاىل علـى صـدق             
ــا هــــو مــــذهب اجلمهــــور، أو بــــأن    دعــــواه، كمــ
حيلف املدعى عليـه مخسـني ميينـاً علـى كـذب             

ــة     ــع . التهمــة كمــا هــو مــذهب احلنفي ويف مجي
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األحوال ال يؤاخـذ املتـهم بالقصـاص، ويكتفـى          
 .باحلكم بالدية ملزيد من األمان

 
البصمة الوراثية وثبوت التهمـة باجلرميـة 

  :القانونفي الفقه اإلسالمي، و

البصمة الوراثية تثبت بيقني هوية صاحب      
ثر على جسم اجلرمية أو مـا حوهلـا، ولكنـها           األ

مــــــع ذلــــــك تظــــــل ظنيــــــة يف تعــــــدد أصــــــحاب 
البصــــمات علــــى الشــــيء الواحــــد، أو تصــــادف 
وجود صاحب البصمة قدراً يف مكـان اجلرميـة         

 . بعد وقوعها أو غري ذلك من أوجه الظن
وملا كانـت الشـريعة اإلسـالمية ال متـانع مـن            

ــواب     ــاً لضــ ــرائن وفقــ ــارات والقــ ــذ باألمــ ط األخــ
خاصة، كان مـن املناسـب أن جنـزم مبشـروعية           
ــمة الوراثيـــة يف تلـــك األحـــوال، كقرينـــة      البصـ
ــيالً للســلطة التقديريــة يف      نفــي أو إثبــات، تقل
يــــد القضــــاء، وهــــذا مــــا أخــــذت بــــه احملــــاكم       

 . األوروبية واألمريكية
 : إثبات النسب: ثالثا

ــب     ــاء يف أن النســــ ــالف بــــــني الفقهــــ ال خــــ
يعي واحلقيقـي،   الشرعي يثبت بالفراش الطب   

وهو اجلماع الـذي يكـون منـه الولـد شـريطة أن             
يكــون عــن طريــق مشــروع بالنكــاح أو بالتســري  

 . أو شبهتهما
ومل يقل أحد من العلماء إن الزوجة لو أتـت      

 كمــا لــو أتــت بــه   -بولــد مــن غــري الــزوج قطعــاً   
 أنـه ينسـب     -قبل مضي ستة أشهر من الـزواج        

ــزوج  ــذا الـ ــزوج ع   هلـ ــان الـ ــو كـ ــذا لـ ــاً أو ، وكـ نينـ
صــغرياً ال يولــد ملثلــه، أو محلــت الزوجــة بــوطء  

 . شبهة من غري الزوج
 : احلاجة إلثبات الفراش قبل النسب

إذا ثبــــــت أن النســــــب يف اإلســــــالم يثبــــــت 

لصاحب املاء يف إطار العالقـة الشـرعية، وهـذا          
ــزال      ــر ال يــ ــه، إال أن األمــ ــالف عليــ ــا ال خــ ممــ

اصــة محــرياً يف كيفيــة إثبــات هــذه العالقــة اخل  
 . بني الزوجني والقائمة على الستر

وملــــا كـــــان األمــــر كـــــذلك اضــــطررنا حنـــــن    
املكلفني إىل إثبات تلك العالقة بعالمة ظاهرة        

ــدل  ــوال  -تـ ــب األحـ ــا، حـــىت ال  - يف أغلـ  عليهـ
ــاً،       ــو مســألة مــن حكــم، وال يعــدم حــق إثبات ختل
فكـــــان التوجـــــه إىل األدلـــــة الظـــــاهرة إلثبـــــات   

ألن النســـب الفــراش، ولـــيس إلثبــات النســـب،   
 . يكون اتفاقاً بالفراش

  : النسبيفأدلة إثبات الفراش 
الذي ينبغي التأكيـد عليـه هنـا هـو أن تلـك             
األدلـــة الـــيت ذكرهـــا الفقهـــاء إلثبـــات الفـــراش   
الشرعي ال خترج يف احلقيقـة عـن أطـر األدلـة           
الشــرعية يف اإلثبــات مطلقــاً، ألــا ــدف إىل  

 فيهـا   الكشف وإظهار احلقيقة املتاحـة، ولـيس      
ما يتعبد بعدده وال هيئته وال طريقته، إال مـا          

 . ورد يف حد الزنا والقذف به
 : طرق إثبات الفراش الذي به النسب

اجتــه اإلســالم إىل التوســعة يف طــرق إثبــات 
ــا     ــرمني، وإمنـ ــتراً علـــى اـ الفـــراش لـــيس تسـ
تشـــــــوفاً لشـــــــمول مجيـــــــع األطفـــــــال برعايـــــــة 

 أو -ين والديهم، ومنعـاً مـن ظلـم وجحـود األبـو         
 .  لولدمها بعد قضاء وطرمها-أحدمها 

 حبســـــب ترتيبـــــها  -وأشــــهر تلـــــك األدلـــــة  
 قيـــــام حالـــــة الزوجيـــــة، والبينـــــة أو  -تنازليـــــاً 

ــة    ــة، والقيافــ ــرار، واالستفاضــ ــهادة، واإلقــ الشــ
 ). عند اجلمهور عدا احلنفية ومن وافقهم(

ــا ينبغــــي  ــائع يف  وهنــ ــأ الشــ تصــــويب اخلطــ
  ذلــــــك أن،اعتبــــــار الفــــــراش دلــــــيالً للنســــــب 

ــة اجتمــاع    " الفــراش الشــرعي " تعــبري عــن حال



 

 ٢٠

الرجــل بــاملرأة يف إطــار شــرعي، وهــذه احلالــة   
حتتــــاج يف إثباــــا إىل  ) اجلمــــاع(الــــيت هــــي  

دليل، وهـو متعـذر شـرعاً وعقـالً إال مـن جهـة              
الــــــزوجني لبنــــــاء عالقتــــــهما علــــــى الســــــتر، 
فـــاكتفي مبظنتـــه، وهـــو قيـــام حالـــة الزوجيـــة 

ــان أول دليــــ  ــة، فكــ ــراش  املمكنــ ــات الفــ ل إلثبــ
الشـــرعي هـــو قيـــام حالـــة الزوجيـــة يف الواقـــع  
املشاهد، ويعرب الفقهاء عـن هـذا الـدليل الـذي           

دليــــل : "بقــــوهلم" قيــــام حالــــة الزوجيــــة"هــــو 
، حىت ظن الـبعض أن الفـراش دليـل          "الفراش

إلثبــات النســب، وهــو يف احلقيقــة تعــبري عــن    
ــة إىل    ــارة مهذبـــ ــة، وإشـــ ــة الزوجيـــ ــام حالـــ قيـــ

 . وعاجلماع املشر
 :شروط العمل بطرق إثبات الفراش
قيــام : إذا كانــت طــرق إثبــات الفــراش هــي   

حالـــــــــــة الزوجيـــــــــــة، والبينـــــــــــة، واإلقـــــــــــرار،  
واالستفاضـــــــــة، والقيافـــــــــة، فـــــــــإن الفقهـــــــــاء 
اإلسالميني قد نصوا صراحة علـى عـدم جـواز       
ــها     ــا يعارضـ ــود مـ األخـــذ بتلـــك الطـــرق مـــع وجـ
حبثــاً عــن احلقيقــة، ولــيس كمــا يظــن الــبعض   

طـرق اإلثبـات أن اإلسـالم يهـدف إىل          يف تعدد   
 . ترميم الواقع على حساب احلقيقة

ــرار     ــة اإلقـــ ــاء حلجيـــ ــترط الفقهـــ ــا اشـــ كمـــ
 أن يكــون اإلقــرار  - ضــماناً لصــدقه  -بالنســب 

لذات املِقـر، أمـا اإلقـرار بالنسـب للغـري كمـا لـو               
أقر إنسان بأن فالناً أخـوه مـن األب فـال يقبـل          

لـذين أجـازوا    إال ببينة خالفاً لبعض الشافعية ا     
 . اإلقرار بالبنوة أو األخوة

واشـترط الفقهـاء أيضـاً أن يكـون املقـر بــه       
ــازع،     ــه منـ ــه فيـ ــب، وأن ال ينازعـ ــول النسـ جمهـ
كمـا يشــترط إمكـان صــدق اإلقـرار عقــالً، فــال    

 . يقبل إقرار بنسبة ولد إليه يساويه يف السن

ــة   ــترط املالكيــ ــد   -واشــ ــاس عنــ ــو القيــ  وهــ
 فضـالً   -ن الرجـل     لصحة اإلقـرار مـ     -احلنفية  

 أن يســتند إىل شــهادة عــدلني، أو  -عمــا ســبق 
 . قرينة قوية

واكتفى الشافعية واحلنابلة لصـحة اإلقـرار       
 . أن يصدقه ظاهر احلال

 مـــــن احلنفيـــــة -كمـــــا اشـــــترط اجلمهـــــور 
واملالكية، واألصح عند الشـافعية، وروايـة عنـد      

ــرأة    ــرار مـــن املـ ــان اإلقـ ــة إن كـ ــود -احلنابلـ  وجـ
هدي عدل، وقد حكى ابن املنـذر       البينة من شا  

 . اإلمجاع يف ذلك
وذهــــــب بعــــــض الشــــــافعية وروايــــــة عنــــــد  
احلنابلة وابن حزم الظاهري وهو قول إسـحاق        
بن راهويه إىل قبول ادعـاء املـرأة بـالبنوة عنـد            

ــل    ــل الرجـ ــرتاع مثـ ــدم الـ ــان، وعـ وذهـــب . اإلمكـ
اإلمــام أمحــد يف روايــة ثالثــة عنــه إىل التفريــق  

 بريئــة يف ادعائهــا، مبعــىن بــني أن تكــون املــرأة
أنه ال دافع وراء إقرارها بـالبنوة فيقبـل، وبـني           
أن يكون وراءها دافع آخر، فال يقبل قوهلـا إال        

 . ببينة
البصمة الوراثية وحسم اخلالف الفقهـي      

 : يف قبول إقرار املرأة بالبنوة
إذا كـــان اجلمهـــور قـــد ذهـــب إىل اشـــتراط   

 ألــا تلــد، البينــة لقبــول إقــرار املــرأة بــالبنوة، 
وميكنها اإلشهاد علـى الـوالدة، خبـالف الرجـل        
الــذي يعجــز عــن إثبــات الــوطء فيقبــل ادعــاؤه    

 . بالبنوة بدون شهادة
فـــإن هـــذا القـــول فيـــه تضـــييق علـــى املـــرأة 
وتضــييع حلــق الصــغري اســتناداً حلــال الــوالدة      
ــا        ــتمكن املــرأة مــن اإلشــهاد عليه الــيت قــد ال ت

مة الوراثيـة  لسـبب أو آلخـر، لـذلك كانـت البصـ     
 . هي احلل يف حسم هذا اخلالف
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البصمة الوراثية وحسم اخلالف الفقهـي      
 ): األخ أو العم(يف اإلقرار بالنسب إىل الغري 

اشــــترط أكثــــر أهــــل العلــــم لصــــحة األخــــذ  
بــــاإلقرار بالنســــب إذا كــــان اإلقــــرار إىل الغــــري 

 . توفر البينة ألنه ادعاء يرتب حقاً على الغري
قول ثبوت النسـب دون  ويترتب على هذا ال 

حاجــة إىل إقــرار مجيــع األخــوة بالنســب لقــوة     
 . ، وعدم االكتفاء بإقرار األخ)الشهادة(البينة 

وذهــب بعــض الشــافعية إىل ثبــوت النســب    
ــتناداً     ــة اســ ــتراط البينــ ــرار دون اشــ ــذا اإلقــ ــ

) ص(حلديث عائشـة يف الصـحيحني أن الـنيب       
قضـــى لعبـــد بـــن زمعـــة بأخيـــه، وأثبـــت نســـبه    

 .  دون بينةبإقراره
ويترتـــب علـــى هـــذا القـــول وجـــوب إقـــرار      

 ـذا النسـب، ألن      - إن وجـــدوا     -سائر اإلخوة   
 . يف إقرار األخ حتميالً للحق على الغري

 ويف األخــذ بالبصــمة الوراثيــة حســم هلــذا      
ــماناً    ــامالت، وضـــــ اخلـــــــالف اســـــــتقراراً للمعـــــ

 . للحقوق
موضـــع البصـــمة الوراثيـــة مـــن طـــرق إثبـــات 

 .  النسب واحلكم اجلعلي هلاالفراش الذي به
 ) اعتماد األدلة التقليدية أو إبطاهلا(
 احلكــم اجلعلــي هــو حكــم الشــارع جبعــل    - 

الشـــيء ســـبباً لوجـــود غـــريه، أو شـــرطاً لصـــحة   
 . غريه، أو مانعاًَ من وجود غريه

فهــل البصــمة الوراثيــة تكــون ســبباً للنســب   
ــرار بالنســـب، أو      ــرطاً لقبـــول اإلقـ ــثالً، أو شـ مـ

ن ادعـــاء النســـب؟ هـــذا هـــو املقصـــود  مانعـــاً مـــ
 .باحلكم اجلعلي للبصمة الوراثية

 إذا ثبت أن البصمة الوراثية تعني اهلوية        - 
الشخصــية بصــفاا املرجحــة مبســتند مــادي،   
فإـــــا حتقـــــق مـــــا حيققـــــه مـــــا عرفـــــه الفقـــــه 

اإلســالمي مــن طــرق إلثبــات الفــراش الــذي بــه  
ى النسب وزيادة، مما جيعلـها دلـيالً مقَـدما علـ          

 . األدلة التقليدية يف ذلك
ــادة فمــــن وجــــوه منــــها   ــا الزيــ أن دليــــل : أمــ

ــس،      ــم واحلـ ــد العلـ ــادي يعتمـ ــل مـ ــمة دليـ البصـ
ــود      ــل العـ ــذي ال يقبـ ــجيل الـ ــى التسـ ــوم علـ ويقـ
ــا الـــذي يعتمـــد علـــى     ــار، خبـــالف غريهـ واإلنكـ
الذمم ويقبل العود واإلنكـار، واملتأمـل يف قـول          

يف ابن القيم عن حكـم العمـل بـالقرائن القويـة            
مل يــزل ): "الطـرق احلكميــة (احلـدود يف كتابــه  

األئمة واخللفاء حيكمون بالقطع إذا وجد املـال        
املســروق مــع املتــهم، وهــذه القرينــة أقــوى مــن   
البينــة واإلقــرار، فإمــا خــربان يتطــرق إليهمــا 
الصدق والكذب، ووجود املال معه نص صـريح        

، املتأمـل يف ذلـك يلحـظ        "ال يتطرق إليه شبهه   
جــة النــاس يف زمــن ابــن القــيم ألدلــة       مــدى حا 

ماديــة تعتمــد احلــس، وال تعتمــد الــذمم، ويف     
 . عصرنا أشد

ومــن هنــا جنــد أن البصــمة الوراثيــة تصــلح    
ــاً مـــــن قبـــــول طـــــرق اإلثبـــــات    أن تكـــــون مانعـــ
التقليديــة دون العكــس، ملــا ســبق أن بينــاه مــن  
شروط العمل بتلك الطرق، واليت أمهها عـدم        

 . وجود ما يعارضها
أن البصـــمة الوراثيـــة تصـــلح أن تكـــون  كمـــا 

شرطاً لقبول طرق اإلثبات التقليدية، ملا سبق       
أن بينــــاه مــــن شــــروط العمــــل بتلــــك الطــــرق،  

 . واليت أمهها إمكان صدقها عقالً
نفـــــي النســـــب، وحكـــــم العـــــود يف : رابعـــــاً

 : اإلقرار
يترتــب علــى ثبــوت النســب الشــرعي كــثري    
مـــن األحكـــام، ومـــن أعظـــم تلـــك األحكـــام أنـــه    

تنـع نفيــه وســقوطه، إذا ثبـت مــع قيــام حالــة   مي
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الزوجية إال باللعان، ألن التربؤ بالقول ال يرفـع         
صلة الـدم احلقيقيـة، وهـو مـن املسـائل امـع             

 .عليها بني الفقهاء
ــا إذا كـــان ثبـــوت النســـب بـــاإلقرار فقـــد    أمـ
اختلــــف الفقهــــاء يف جــــواز العــــود فيــــه نظــــراً  
 لضــعف اإلقــرار كطريــق لإلثبــات، وخباصــة يف 

 .إقرار األخ بنسب أخيه
البصــمة الوراثيــة وحســم الــرتاع الفقهــي    

 : يف األخذ باإلقرار بالنسب، والرجوع عنه
جاءت البصمة الوراثية اليت حتدد الصفات      
ــا ميكـــن معرفـــة صـــدق    الوراثيـــة لإلنســـان، وـ
املدعني من كذم، كما أنـه ميكـن البحـث عـن        
أهــــل جمهــــول النســــب بــــإجراء البصــــمة علــــى 

 .  فيهماملشتبه
وــذا تظهــر فائــدة البصــمة الوراثيــة علــى   
ــول النســـب يف كشـــف     ــذا الصـــنف مـــن جمهـ هـ
صـــدق االدعـــاء باالســـتلحاق، ويف البحـــث عـــن  
أهلــه مــن املشــتبه فــيهم، األمــر الــذي مل يعــد       
يصلح بعده الرجوع يف اإلقـرار بالنسـب لتـيقن      

 . ثبوته بالبصمة الوراثية
 : التنازع على النسب: خامساً

 الطبيعة السـوية عـدم التنـازع يف    األصل يف 
النسب خلصوصية العالئق األسـرية، ولكـن قـد      
تضـــطرنا الظـــروف إىل مثـــل هـــذا النـــوع مـــن      

 . الرتاع
وقـــد اختلـــف الفقهـــاء يف حـــل هـــذا الـــرتاع   
 :اختالفاً كبرياً، وهلم يف هذه املسألة مذهبني

ــبه  :املـــذهب األول ــام إىل الشـ ــرى االحتكـ  يـ
اجلمهـور، فـإن    عن طريق القافه، وهو مـذهب       

تنازع القافه فقد اختلف هؤالء اجلمهور علـى        
 : أربعة أقوال

أنـــه يقـــرع بـــني املتنـــازعني،    : القـــول األول

 . وهو مذهب املالكية والظاهرية
أنــــه ال يلحــــق الولــــد بأحــــد : القــــول الثــــاين

املتنـــازعني، ويتـــرك حـــىت يبلـــغ فـــيخري، وهـــو  
ــه بعـــض      ــب إليـ ــافعية، وذهـ ــد الشـ ــد عنـ املعتمـ

  .احلنابلة
ــث  ــول الثالـــ ــق باملتنـــــازعني   : القـــ ــه يلحـــ أنـــ

مجيعــــاً، وهــــو مــــذهب احلنابلــــة يف املشــــهور،  
واليه ذهب بعض الشافعية، ويروى عـن عمـر،      

 . وعلي وهو قول أيب ثور
أنــه ال ينســب ألحــد، ويضــيع : القــول الرابــع

نسبه، وال يقبـل قـول املتنـازعني مجيعـاً، وهـو          
 . قول أيب بكر من احلنابلة

 يرى عدم االحتكام للقافة،     :املذهب الثاين 
وحيكم بالولد للمتنازعني مجيعاً، ويـرث منـهم        
مجيعاً، وهم يرثون منـه، وإليـه ذهـب احلنفيـة         
واهلادويـــــــــة والشـــــــــيعة اإلماميـــــــــة والزيديـــــــــة  

 . واألباضية
واليــوم وقــد امــنت اهللا علــى البشــرية بنــور     
ــوا علـــى البصـــمة الوراثيـــة، فـــال     ــم، وتعرفـ العلـ

أو مـــرجح يقـــوم علـــى يصـــح اعتمـــاد أي دليـــل 
الظـــن مـــع وجـــود مـــا هـــو أرجـــح منـــه، أو علـــى   

 . األقل الظن األقوى واألرجح
 : ضوابط العمل باللعان: سادساً

ــه إىل اللعــــان إال يف حــــال انعــــدام     ال يتوجــ
: الدليل مع الزوج يف اام زوجتـه لقولـه تعـاىل          

ــم    { والــــذين يرمــــون أزواجهــــم ومل يكــــن هلــ
 ]. ٦: البقرة/[}شهداء إال أنفسهم

ويهــــدف الــــزوج مــــن لعانــــه إىل أمــــرين أو     
ــا  ــدمها، مهـ ــي    : أحـ ــة، ونفـ ــا للزوجـ ــات الزنـ إثبـ

ــها، وحــىت يضــمن اإلســالم اســتقامة       ــد من الول
العمــل باللعــان فقــد أحاطــه بضــوابط وشــروط  

 . تتفق واهلدف منه
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فــــإن كــــان اهلــــدف منــــه إثبــــات الزنــــا  ) ١( 
وجــب علــى الــزوج أن يالعــن باألميــان : للزوجــة

متنــع عــن أميــان اللعــان أو بعضــها كاملــة، فــإن ا
فقد اختلف الفقهاء يف شـأنه، هـل يقـام عليـه            
حــد القــذف، كمــا ذهــب اجلمهــور، أم يحــبس    

 . حىت يالعن، كما ذهب احلنفية
وال يقــام حـــد الزنـــا علــى املـــرأة بامتناعهـــا   

 . عن اللعان إال عند املالكية والشافعية
: وإن كان اهلدف مـن اللعـان نفـي الولـد          ) ٢(

متــام اللعــان مــن جهــة الــزوج فقــط عنــد  وجــب 
 . املالكية والشافعية

أن : ويـــرى احلنفيـــة واحلنابلـــة يف املشـــهور
اللعــــان لنفــــي الولــــد ال يــــتم إال باألميــــان مــــن   

 . الزوج، واألميان من الزوجة
إن األميــان : وقــال أبــو حنيفــة وأبــو يوســف  

مـن الـزوجني ال تكفـي لنفـي الولـد عـن الـزوج،        
 . م القاضي بنفيهبل البد من صدور حك

ــراء     ــن إجـــ ــة مـــ ــمة الوراثيـــ موقـــــف البصـــ
 : اللعان

إذا كان اإلسالم قـد اشـترط إلجـراء اللعـان           
انعـدام الـدليل مـع الـزوج، فمـا وجـه إجرائــه إذا       
ثبــــت يقينــــاً بالبصــــمة الوراثيــــة أن احلمــــل أو 

 الولد ليس من الزوج، أو منه؟ 
ــة يف      ــع الزوجـــ ــق مـــ ــزال احلـــ ــحيح ال يـــ صـــ

نفـي احلـد عنـها الحتمـال أن         املطالبة باللعان ل  
يكــون محلــها بســبب وطء بشــبهة إن ثبــت أن     

 . الولد ليس منه
ــة    ــمة الوراثيـــ ــر البصـــ ــر أن أثـــ ــذا يظهـــ وـــ
ينحصــر كــدليل مــع الــزوج أو ضــده، فــإن كــان    
معه فال وجه للعان إال من أجل املـرأة أن تـدفع            
عنها حد الزنا، وإن كـان ضـده وتـبني أن الولـد       

 إال علـى قـول مـن        منه وجب عليه حد القذف،    

ــا أن      ــرأة وهلـــ ــق املـــ ــذف حـــ ــد القـــ ــرى أن حـــ يـــ
تســقطه، أو أن يكــون اللعــان مــن أجــل متــها     
ــق      ــد، فيحـ ــل نفـــي الولـ ــن أجـ ــا، ولـــيس مـ بالزنـ
للــزوج أن يالعــن هلــذا الغــرض األخــري دون أن   
يكـون للبصــمة الوراثيـة أدىن تــأثري علـى إجــراء    

 . اللعان
ملفــات فقهيــة جديــدة تطرقهــا    : ســابعاً
 : الوراثيةالبصمة 

بعد جنـاح البصـمة الوراثيـة وانتشـار العمـل           
ــفاا     ــية بصـــ ــة الشخصـــ ــات اهلويـــ ــا يف إثبـــ ـــ
الذاتيــة أو املرجعيــة ســنجد أنفســنا أمــام واقــع   
جديــد يســتوجب علــى أهــل الفقــه األهبــة لــه       
اســتعداداً للمســتقبل احملتــوم، حــىت ال يظهــر     
الفقه والنظام القضائي عاجزاً أمـام متطلبـات        

 : قين، وفيما يلي بعض تلك امللفاتالتطور الت
اســــتحداث نــــوع جديــــد مــــن الــــدعاوى ) ١(

 . ميكن أن أطلق عليه دعوى تصحيح النسب
اســتحداث نــوع جديــد مــن العقــود يقــع  ) ٢(

ــا     ــة، ومــ ــة بالبصــــمة الوراثيــ ــه علــــى وثيقــ حملــ
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار اســتحقاق األجــرة،  
هــــل يكــــون بــــنفس العقــــد، كمــــا هــــو مــــذهب 

نابلــــة، أم بتمــــام العمــــل؟ ومــــا  الشــــافعية واحل
 أقصــــــد الشــــــركة -مـــــدى مســــــؤولية العامــــــل  

  يف حال اخلطأ؟ -املتعاقد معها 
ــا     ) ٣( ــن الزنــ ــيب ابــ ــر يف تنســ ــادة النظــ إعــ

ــاء علـــــى تفســـــري حـــــديث    الولـــــد "للفاعـــــل بنـــ
علــى حقيقتــه، ولــيس علــى مظنتــه، " للفــراش

وقياســــاً علــــى وطء الشــــبهة، وعمــــالً بتكملــــة  
، ملــا رأى "يــا ســودة واحــتجيب منــه  : "احلــديث

الشبه بيناً بعتبة بن أيب وقاص، ولعـدم وجـود          
دليـــل شـــرعي مينـــع مـــن هـــذا التنســـيب الـــذي  
ذهـــب إليـــه بعـــض املالكيـــة، وبـــه قـــال احلســـن   
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ــروة     ــحاق وعــــ ــريين والنخعــــــي وإســــ ــن ســــ وابــــ
ــة       وســليمان بــن يســار، كمــا ذهــب إليــه احلنفي

ــت خليـــة      ــزواج منـــها إن كانـ ــرط الـ ــدون (بشـ بـ
 ). زوج

لفقهــاء يرخصــون يف اســتلحاق وألن أكثــر ا
جمهول النسب دون استفصال طالب اإلحلاق،      

 . شريطة أن يكون ذلك ممكناً عقالً
ــاىل    ــه تعــــ ــروح الــــــنص يف قولــــ ــذاً بــــ : وأخــــ

ادعــوهم آلبــائهم هــو أقســط عنــد اهللا فــإن  {
ــإخوانكم يف الــــــدين    ــاءهم فــــ ــوا آبــــ مل تعلمــــ
ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطـأمت   

وبكم وكـان اهللا غفـوراً      به ولكن ما تعمدت قل    
، حيـــــث نفـــــى اهللا ]٥: األحـــــزاب/ [}رحيمـــــاً

اإلمث ملصلحة األطفال عند عـدم تعمـد اخلطـأ          
 . يف تنسيبهم

ــا فوائــد      وإذا مــا أخــذنا ــذا التوجــه حققن
 : كثرية منها

االســتفادة بنعمــة اهللا تعــاىل يف ظهــور  ) ١(
البصــــــمة الوراثيــــــة كآيــــــة مــــــن آيــــــات اهللا يف   

 اهلويــــــة الشخصــــــية اإلنســــــان، الــــــيت حتقــــــق 
 . بصفاا الذاتية واملرجعية

إنقــاذ املتشــردين مــن أطفــال املســلمني   ) ٢(
وتقليـــل ظـــاهرة إلقـــاء املولـــودين علـــى أعتـــاب   

 . املساجد، أو جبوار صناديق القمامة
حتميـــــل املتســـــبب مســـــؤولية التربيـــــة ) ٣(

ــدة الشــــرعية    ــاالً للقاعــ ــاق إعمــ الغــــرم "واإلنفــ
 ". بالغنم
ــن ظـــ  ) ٤( ــل مـ ــاب  التقليـ ــر األنسـ اهرة تزويـ

عندما تسـتغل املـرأة غفلـة زوجهـا، فتلحـق بـه             
 . من ليس منه

ومـــن ثَـــم فـــإن مـــن الضـــروري البحـــث عـــن    
تــــــأثري الرضــــــاعة يف بنيــــــة اإلنســــــان، وذلــــــك 

ــم     ــاً، حلسـ ــاع علميـ ــة الرضـ للتعـــرف علـــى قرابـ
كثري من املسائل اخلالفية يف الفقه اإلسـالمي        
ــن      ــة، وســـ ــعات احملرمـــ ــدد الرضـــ ــو عـــ ــن حنـــ مـــ

ــ ــل    الرضـ ــة الرجـ ــرمي إىل جهـ ــار التحـ اع، وانتشـ
صــــاحب املــــاء الــــذي تســــبب يف جريــــان اللــــنب  

، وغـــري ذلـــك ممـــا ميكـــن )لـــنب الفحـــل(للمـــرأة 
 . معرفته علمياً

 
 :ملخص املناقشات

فـتح بـاب النقـاش بعــد إلقـاء البحـث وأثــري       
 : ما يأيت
 يـــرى الـــبعض عـــدم التعجـــل يف األخـــذ   -١

 أـا ال    بالبصمة الوراثية، ووجـوب اإلشـارة إىل      
 .تزال حتت التجريب

ــاع   -٢  الـــبعض اآلخـــر يـــرى ضـــرورة االنتفـ
بتجارب الدول األوروبية واألمريكية يف العمـل       

 . بالبصمة الوراثية
 وال يشــترط للعمــل بالبصــمة الوراثيــة    - ٣

شــــيوعها، ألن احلــــق جيــــب أن يتبــــع ولــــو مل     
 . ينتشر
ــبعض لألخــــــذ بالبصــــــمة    -٤  اشــــــترط الــــ

يف احلالــــة الواحــــدة، الوراثيــــة تعــــدد إجرائهــــا 
ألا كالشهادة، وقيل ال يشـترط ألـا إخبـار،          
ويرى البعض ضرورة أن يكون القائم ا ذكراً        

 . كالشهادة
 واتفــق أكثــر احلضــور علــى أن البصــمة  -٥

الوراثيــة ترقــى إىل دليــل القيافــة، وال تتقـــدم     
 . على الشهادة أو اإلقرار

ــرض معظــــــم املشــــــاركني علــــــى    -٦  واعتــــ
خــذ بالبصــمة الوراثيــة يف غــري حــال  اعتمــاد األ

ــل    ــي العمـ ــه يلغـ ــرتاع، ألنـ ــت يف  الـ ــان الثابـ  باللعـ
 . ، أو يثبت حد القذف على الزوجالقرآن
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 ومل يوافــــــق معظــــــم املشــــــاركني علــــــى  -٧
اقتـــراح بإثبـــات البصـــمة الوراثيـــة علـــى قيــــد      
مـــيالد الطفـــل، ومـــا يســـتتبع ذلـــك مـــن إثبـــات  
البصـــــمة الوراثيـــــة لكـــــل مـــــن الـــــزوجني علـــــى 

 .ة الزواجقسيم
 كمــا مل يوافــق الــبعض علــى أن احلكــم    -٨

 . الشرعي تشخيصي، وليس جتريدياً
 وأمجع أكثر املناقشني على أنه إذا ثبت        -٩

الــزواج فالنســب ثابــت، وال ينظــر يف البصــمة     
 . الوراثية إال إذا تشكك األب، فله اللعان

 أيـــــــد املشـــــــاركون األخـــــــذ بالبصـــــــمة -١٠
رح اجلرميـة مـع   الوراثية ملعرفة اجلاين من مسـ    

 . االحتياط
 اعتــرض بعــض املشــاركني علــى كــون    -١١

انتشـــــــار البصـــــــمة الوراثيـــــــة حيـــــــدث هـــــــزة     
 . اجتماعية

ــاركني علــــى أن   -١٢  اعتــــرض بعــــض املشــ
اعتبار الفـراش دلـيالً علـى النسـب مـن اخلطـأ             

 . الشائع
ــاع علــــى    -١٣ ــات اإلمجــ ــرت املناقشــ  وأظهــ

إمكانيـــة األخـــذ بالبصـــمة الوراثيـــة يف جمهـــول 
ســـب، ويف حـــال التنـــازع فقـــط قياســـاً علـــى الن

 . القيافة
مث أعقــــب ذلــــك تعليقــــات الــــدكتور ســــعد   

 : هاليل على املناقشات السابقة كما يلي
ــنة    -١ ــة ســـــ ــمة الوراثيـــــ ــفت البصـــــ  اكتشـــــ
م، ومت تسويقها بإنشاء شركة سل مارك       ١٩٨٥
تتـاجر  م، مث انتشرت الشركات اليت    ١٩٨٧سنة  
 العمل ـا يف   وحتسن أداؤها كثرياً، وانتشر    ا

حمـــاكم أوروبـــا وأمريكـــا حـــىت ظهـــرت قواعـــد  
فاحلـــــديث عـــــن البصـــــمة   . قانونيـــــة بشـــــأا 

ــل      ــالً، بــ ــيس تعجــ ــة لــ ــذه اآلونــ ــة يف هــ الوراثيــ

 . تأخرنا كثرياً عن غرينا ممن عمل ا
وهــــــذا يظهــــــر مــــــدى احلاجــــــة يف تــــــويل   

املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية حتضري خنب      
ألئمـة واحملـامني    من الفقهـاء والقضـاة وبعـض ا       

وحنوهم للتعرف علـى تقنيـة البصـمة الوراثيـة          
تنــــويراً للــــرأي العــــام، حــــىت ال تنفــــق األمــــة      
اإلسالمية وقتاً طويالً يف اجلدل والتشـكك يف       

 . األخذ ا
 ورد يف الورقـــة املقدمـــة نتـــائج جتـــارب    -٢

الــــــــدول األوروبيــــــــة واألمريكيــــــــة يف العمــــــــل  
ة بالبصــــمة الوراثيــــة، وهــــي ال شــــك ضــــروري    
 . وهامة، حىت ال نكرر بعضها بدعوى االبتكار

 جيــــب عــــدم تعمــــيم البصــــمة الوراثيــــة  -٣
بتشــريع إال بعــد شــيوعها وانتشــارها، ألن اهللا   

ــول  ــاىل يقـــــــ ــن   {: تعـــــــ ــون مـــــــ ــن ترضـــــــ ممـــــــ
، فيجب يف اإلثبـات     ]٢٨٢: البقرة/[}الشهداء

تراضــي املتنــازعني علــى الوســيلة، ولــذلك منــع 
ن هـو متـهم     اإلسالم شهادة اخلائن والعـدو، ومـ      

 . يف شهادته
 العمـــل يف البصـــمة الوراثيـــة عمـــل آيل، -٤

ومـن هنـا فـال جيـوز قياسـه علـى الشـهادة، ألن        
الشـهادة قـول بشــري، ولـذلك أخضـعت قواعــد     
العمــــــل بالبصــــــمة الوراثيــــــة لقواعــــــد املهنــــــة  
خبصوص التعدد، وقـد تشـترط املهنـة التعـدد          
إىل ثالثـــــة أو أكثـــــر، خبـــــالف الشـــــهادة الـــــيت  

ثنني، كمـــا يشـــترط هلـــا الـــذكورة يف تتقيـــد بـــا
أحوال، وأن تكـون بلفـظ أشـهد عنـد اجلمهـور        
ــمة      ــع البصــ ــلح مــ ــذا ال يصــ ــة، وهــ ــدا املالكيــ عــ

 . الوراثية
 ال يصح جعل البصمة الوراثية كحقيقة       -٥

ــى      ــوم علــ ــة الــــيت تقــ ــة القيافــ ــة يف مرتلــ علميــ
ــعيف،    ــذا قيــــاس ضــ ــتخمني، فهــ ــة والــ الفراســ
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ــة حب   ــدم القناعـــ ــن يف عـــ ــكلة تكمـــ ــة واملشـــ جيـــ
 . البصمة الوراثية يف إثبات النسب

 األخذ بالبصمة الوراثيـة ال يلغـي العمـل          -٦
ــا    باللعــــان مطلقــــاً يف حــــال االــــام بالزنــــا، أمــ
اللعـان مــن أجــل نفــي الولــد فهــو ممنــوع شــرعاً  
إذا وجــد دليــل، ألن أميــان اللعــان مغلظــة قــال      

ومل يكــــــــــن هلــــــــــم شــــــــــهداء إال    {: تعــــــــــاىل
وجــه إىل اللعــان ، فــال يت]٦: النــور/[}أنفســهم

 . حال وجود دليل لإلثبات
ــع أن     ــان مـ ــة اللعـ ــاهل يف إقامـ ــاذا التسـ مث ملـ
أميانـــه مغلظـــة خوفـــاً مـــن تنفيـــذ حـــد القـــذف  
على الزوج يف حـال ثبـوت كذبـة بالبصـمة، مـع             
أنــه حــد ضــعيف شــرعاً، ألن الفقهــاء اختلفــوا    
يف كونــــه حقــــاً للعبــــد، أم حقــــاً مشــــتركاً بــــني 

نفيـة إىل أنـه حـق       العبد والرب، وقد ذهـب احل     
 . للزوجة، ومتلك العفو عن زوجها فيه

ــد   -٧ ــة علـــى قيـ ــمة الوراثيـ ــة بالبصـ  املطالبـ
املـــيالد للطفـــل مرهـــون باالنتشـــار للعلـــم ـــا،  
وتوفرهــا للنــاس تــوفر املــاء واهلــواء، وهــذا حــق 

 . الطفل يف العصر اجلديد
 احلكم الشرعي ليس جتريدياً وإمنا هو       -٨

الــــزواج تعتريــــه تشخيصــــي، ولــــذلك يقــــال إن 
اإلجيــاب والنــدب (األحكــام التكليفيــة اخلمســة 
، وكــذلك احلــال )والتحــرمي والكراهــة واإلباحــة

ــم     ــر يف ذلــــك أن احلكــ ــال، والســ ــل األفعــ يف كــ
الشرعي ال يكون صـحيحاً إال بـامتزاج كـل مـن            
احلكم التكليفي واحلكم الوضعي، ولذلك قـال       

ملعاذ عنـدما أطـال يف الصـالة دون    ) ص(النيب  
أفتــــان أنــــت يــــا "اعــــاة ظــــروف مــــن خلفــــه مر

، وكــــان املقتضــــي أن يكــــون معــــاذ قــــد "معــــاذ
أخطأ يف االجتهاد فله أجر، ومع ذلك مل يـبني          

" أفتــان أنــت: "لــه الرســول أن لــه أجــراً بــل قــال 

ألنه اجتزأ احلكم الشرعي، فنظر إىل اجلانب       
فــاقرؤا مــا تيســر  {: التكليفــي يف قولــه تعــاىل 

دون أن ينظـــــر حلـــــال ، ]٢٠: املزمـــــل/[}منـــــه
 . املأموم ووضعه

 القول بأن الزواج إذا ثبت ثبت النسـب،        -٩
 : قول باطل، ويدل على بطالنه ثالثة أمور

 الـــــوطء بشـــــبهة، حيـــــث ينســـــب الولـــــد  -أ
 . للواطئ، ال للزوج باإلمجاع

ــه ال    -ب ــد ملثلـ ــذي ال يولـ ــغري الـ ــزوج الصـ  الـ
 . ينسب له الولد من زوجته

ــالزوا   -جـــ ج مــا شــرع اهللا   لــو كــان النســب ب
 . اللعان
 األخــــذ بالبصــــمة الوراثيــــة يف مســــرح -١٠

اجلرمية ال يعدو أن يكـون قرينـة، كمـا اسـتقر            
 . عليه العمل يف أوروبا وأمريكا

 إن انتشـــار العمـــل بالبصـــمة الوراثيــــة    -١١
ســـــــيغري كـــــــثرياً مـــــــن العالئـــــــق االجتماعيـــــــة  
واالقتصــادية وغريهــا، وال أدل علــى ذلــك مــن    

د مـــن الـــدعاوى يســـمى   اســـتحداث نـــوع جديـــ  
ــدعوى مل     ــذه الـ ــب، وهـ ــحيح النسـ بـــدعوى تصـ
يتأهل هلا الفقهاء وال القضاة، حيث مل توضع         
بعـــد ماهيـــة تلـــك الـــدعوى، وال شـــروطها، وال   

 . أركاا، وال كيفية إجرائها
كمــا أن العمــل بالبصــمة الوراثيــة ســيحدث    
نوعــاً جديــداً مــن العقــود اخلاصــة بــني العميــل    

ما طبيعة هـذا العقـد؟ ومـا        والشركة املنفذة، ف  
نوع حمله؟ وما شروط املعقود عليه؟ كـل هـذا          

 . وغريه ال يزال جمهوالً وال توجد له دراسة
كمــا أن العمــل بالبصــمة الوراثيــة ســيجعلنا   
نعيــد النظــر يف تنســيب ابــن الزنــا مــن الــزاين،  
بعد التأكد من الفاعـل احلقيقـي، قياسـاً علـى           

ــل      ــود دليـ ــدم وجـ ــه، ولعـ ــن أمـ ــيبه مـ ــع تنسـ  مينـ
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الــــزاين أن ينســــب لــــه مــــن أتــــى منــــه، وأخــــذاً  
بقاعــدة الغــرم بــالغنم، فكمــا ذاق اللــذة يغــرم      

 . التربية والرعاية
ــنيب     -١٢ ــول الـ ــأن قـ ــثري بـ ــن الكـ ): ص( يظـ

ــه الفــراش،   <الولــد للفــراش > ، يعــين الولــد دليل
واحلق أن  ، فجعلوا الفراش دليالً على النسب      

ش الفراش سـبب للنسـب ولـيس دلـيالً، والفـرا          
حالــة حتتــاج إىل إثبــات، فكيــف يكــون الفــراش 

 دليالً وهو يف حاجة إىل ما يثبته؟ 
لـــــذلك حبثنـــــا عـــــن أدلـــــة إثبـــــات الفـــــراش 
فوجـــدناها يف قيـــام حالـــة الزوجيـــة باملشـــاهدة 
ــا     ــة احتجنـــ ــهت الزوجيـــ ــإذا انتـــ ــرة، فـــ احلاضـــ

أو اإلقـــــــرار أو ) الشـــــــهادة(إلثباـــــــا بالبينـــــــة 
 . االستفاضة

اعتبـار  : البعض هو واخلطأ الذي وقع فيه      
الفراش دليالً للنسب مع أن الفراش يف حاجـة         

 . إىل ما يثبته
والفراش يف احلـديث يعـين حالـة اجلمـاع،           

وتفســـــريه بـــــالزوج أو الـــــزواج جيعلـــــه تفســـــرياً 
باــــــاز، واألخــــــذ باحلقيقــــــة أوىل، مث علــــــى 

 وهـــــو الـــــزوج أو -التســـــليم بـــــاملعىن اـــــازي  
 :  هي فهو منتقض بثالثة أمور-الزواج 
 وطء الشبهة، حيث أمجع الفقهاء علـى        -١

تنسيب الولد من وطء الشبهة للـواطئ، ولـيس         
 . للزوج
 الــزوج الصــغري الــذي ال يولــد ملثلــه كــابن -٢

عشر، حيث أمجع الفقهاء على أن الولد الـذي          
تلــده زوجتــه ال ينســب لــه، الســتحالة أن يكــون  

 . منه
 اللعان، حيث لو كان الولد ينسب للـزوج      -٣
لقــاً مــا جــاز للــزوج اللعــان الــذي شــرعه اهللا    مط

 . تعاىل

ــديث    ــراش يف احلــ ــذا يؤكــــد أن الفــ كــــل هــ
يعين اجلماع الذي منـه الولـد، وال يعـين الـزوج            

 . أو الزواج
وإذا مت رفــــض اعتبـــــار البصـــــمة الوراثيـــــة  
ــوم     ــيأيت اليـ ــاً فسـ ــات الفـــراش حاليـ ــيالً إلثبـ دلـ
ــاء اجليــــل     ــا فقهــ ــه ويعتربهــ ــر فيــ الــــذي تنتشــ

ــادم، بــــ  ــاىلالقــ ــاً أن  . إذن اهللا تعــ ويكفــــي حاليــ
تعتــدوا ــا يف مســائل نــزاع النســب، وإن كــان    
القضــاء قــد ســبق يف األخــذ ــا حــال الــرتاع يف 
مصــر، وكــان األوىل أن يســبق الفقــه القضــاء،    
ــاء فتــــوى    وال تتقلــــب املــــوازين فيســــبق القضــ

 . الفقهاء
هـــذا، وخصصـــت اجللســـة اخلامســـة صـــباح 

ــة ع٤/٥/٢٠٠٠اخلمــيس  لــى األســئلة  م لإلجاب
الــــيت طرحتــــها املنظمــــة، وهــــي علــــى النحــــو   

 : اآليت
 مدى االحتكام إىل البصـمة الوراثيـة يف         -١

 . حالة تنازع اثنني يف أبوة جمهول النسب
 مدى االحتكام إىل البصـمة الوراثيـة يف         -٢

حالـــــة عــــــدول األب عــــــن اســــــتلحاق جمهــــــول  
 . النسب، أو إنكار أبنائه ذلك بعد وفاته

كام إىل البصـمة الوراثيـة يف        مدى االحت  -٣
توريــث جمهــول النســب إذا أقــر بعــض األخــوة    

 . بأخوته ونفاها البعض اآلخر
 مدى االحتكام إىل البصـمة الوراثيـة يف         -٤

حالة ادعاء امـرأة بأمومتـها لشـخص مـا ولـيس            
 . مثة دليل على والدا له

ــى       ــحة علـ ــي موضـ ــا هـ ــة كمـ وكانـــت اإلجابـ
 :النحو اآليت

ن يتفــرد بــنمط خــاص يف    إن كــل إنســا -١
ــا       ــوراثي ضــمن كــل خليــة مــن خالي التركيــب ال
ــر يف      ــه أي شـــخص آخـ ــاركه فيـ ــده، ال يشـ جسـ
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البصـمة  "العامل، ويطلق على هـذا الـنمط اسـم         
، والبصـــــمة الوراثيـــــة مـــــن الناحيـــــة  "الوراثيـــــة

العلميــة وســيلة ال تكــاد ختطــئ يف التحقــق مــن  
الوالدية البيولوجية، والتحقـق مـن الشخصـية،        

وهي ترقـى   . سيما يف جمال الطب الشرعي    وال
ــا      ــذ ـ ــة الـــيت يأخـ ــرائن القويـ ــتوى القـ إىل مسـ
أكثر الفقهاء يف غري قضايا احلدود الشرعية،       
ومتثــــــل تطــــــوراً عصــــــرياً عظيمــــــاً يف جمــــــال 
القيافــة الــذي يــذهب إليهــا مجهــور الفقهــاء يف 
إثبات النسب املتنازع فيه، ولذلك ترى النـدوة         

يؤخذ فيـه بالقيافـة مـن    أن يؤخذ ا يف كل ما  
 . باب أوىل

 تــرى حلقــة النقــاش أن يؤخــذ بالبصــمة  -٢
الوراثية يف حال تنازع أكثـر مـن واحـد يف أبـوة             

 . جمهول النسب إذا انتفت األدلة أو تساوت
 اســـــــــتلحاق جمهـــــــــول النســـــــــب حـــــــــق  -٣

للمســتلحق إذا مت بشــروطه الشــرعية، وترتيبــاً  
علــى ذلــك فإنــه ال جيــوز للمســتلحق أن يرجــع    

ــه     يف ــن أبنائـ ــد مـ ــار أحـ ــربة بإنكـ ــراره، وال عـ  إقـ
ــربة بالبصــــمة      ــخص، وال عــ ــك الشــ ــب ذلــ لنســ

 . الوراثية يف هذا الصدد
 إقــــرار بعــــض األخــــوة بــــأخوة جمهــــول   -٤

النســب ال يكــون حجــة علــى بــاقي األخــوة، وال  
يثبت النسب، وآثار اإلقرار قاصرة علـى املِقـر         
يف خصــوص نصــيبه مــن املــرياث، وال يعتــد يف 

 . بصمة الوراثيةذلك بال
 عنــــد عــــرض هــــذا املوضــــوع اختلفــــت   -٥

وجهات النظر، وتشعبت اآلراء، وطال النقـاش      
ــول      ــرأة هــ ــتلحاق املــ ــواز اســ ــمون جــ يف مضــ
النسب على حنو رؤي معه إعطـاء هـذه املسـألة          

 . مزيداً من الوقت للدراسة والتأمل
 ال تعتـــرب البصـــمة الوراثيـــة دلـــيالً علـــى  -٦

ــة، إذ الز  ــراش الزوجيـ ــالطرق   فـ ــة تثبـــت بـ وجيـ
 . الشرعية

ــوافر    -٧ ــرورة تــــــ ــاركون ضــــــ ــرى املشــــــ  يــــــ
الضـــوابط اآلتيـــة عنـــد إجـــراء حتليـــل البصـــمة 

 :الوراثية
أن ال يـــتم إجـــراء التحليـــل إال بـــإذن مـــن   ) أ

 . اجلهة الرمسية املختصة
أن جيرى التحليل يف خمتربين معترف      ) ب

مــا علــى األقــل، علــى أن تؤخــذ االحتياطــات  
عــدم معرفــة أحــد املختــربات    الالزمــة لضــمان  

الـــيت تقـــوم بـــإجراء االختبـــار بنتيجـــة املختـــرب  
 . األخر
يفضــل أن تكــون هــذه املختــربات تابعــة    ) ج

للدولــة، وإذا مل يتــوافر ذلــك ميكــن االســتعانة     
باملختربات اخلاصـة اخلاضـعة إلشـراف الدولـة،         
ــال أن تتــــوافر فيهــــا       ويشــــترط علــــى كــــل حــ

ــرب    ــة املعتـ ــوابط العلميـ ــروط والضـ ة حمليـــاً الشـ
 . وعاملياً يف هذا اال

يشترط أن يكـون القـائمون علـى العمـل          ) د
يف املختــربات املنوطــة بــإجراء حتاليــل البصــمة  
الوراثيــــة ممــــن يوثــــق ــــم علمــــاً وخلقــــاً، وأال 
ــداقة أو      ــة أو صـ ــلة قرابـ ــهم ذا صـ ــون أي منـ يكـ
ــم    ــداعيني، أو حكـ ــة بأحـــد املتـ عـــداوة أو منفعـ

 . مانةعليه حبكم خمل بالشرف أو األ
 

 ١٦: رقم الدورة  ٧: رقم القرار
ــه اإلســــالمي املنبثــــق عــــن      جممــــع الفقــ

 -هـــ ١٦/١٠/١٤٢٥رابطــة العــامل اإلســالمي  
 :بشأن البصمة الوراثية، م٢٩/١١/٢٠٠٤

احلمــد هللا وحــده، والصــالة والســالم علــى    
فـإن جملـس امـع    : من ال نيب بعـده، أمـا بعـد    

 الفقهــي اإلســالمي يف دورتــه السادســة عشــرة   
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ــن     ــدة مــ ــة، يف املــ ــة املكرمــ ــدة مبكــ -٢١املنعقــ
-٥هــــــــ الــــــــذي يوافقـــــــه مـــــــن    ٢٦/١٠/١٤٢٢
م، وبعــــــد النظــــــر إىل التعريــــــف  ١٠/١/٢٠٠٢

ــه      ــاده يف دورتــــ ــع اعتمــــ ــبق للمجمــــ ــذي ســــ الــــ
البصمة الوراثية هـي    : (اخلامسة عشرة، ونصه  

ــة   ــةُ اجلينيـــ ــات، أي  -الِبنيـــ ــبة إىل اجلينـــ  نســـ
ن  الـــيت تـــدل علـــى هويـــة كـــل إنســـا -املورثـــات 

وأفـــادت البحـــوث والدراســـات العلميـــة  . بعينـــه
أا مـن الناحيـة العلميـة وسـيلة متتـاز بالدقـة،             
لتسهيل مهمة الطــب الشرعي، وميكـن أخـذها      

مــن الـدم، أو اللعـاب، أو        ) بشـرية (من أي خليـة     
وبعـد االطـالع علـى      ). املين، أو البول، أو غريه    

ــا      ــة الـــيت كلفهـ ــر اللجنـ ــه تقريـ ــتمل عليـ ــا اشـ مـ
يف الدورة اخلامسـة عشـرة بإعـداده مـن          امع  

ــة     ــة مستفيضـــ ــة ميدانيـــ ــراء دراســـ ــالل إجـــ خـــ
للبصمة الوراثية، واالطالع على البحـوث الـيت        
قـــدمت يف املوضـــوع مـــن الفقهـــاء، واألطبـــاء،     
واخلرباء، واالستماع إىل املناقشـات الـيت دارت        
حولـــه، تـــبني مـــن ذلـــك كلـــه أن نتـــائج البصـــمة 

 إثبـــات نســـبة الوراثيـــة تكـــاد تكـــون قطعيـــة يف 
ــهما، ويف    ــيهم عنــ ــدين، أو نفــ األوالد إىل الوالــ

الـيت  ) من الدم أو املين أو اللعاب (إسناد العينة   
توجــد يف مســرح احلــادث إىل صــاحبها، فهــي     

ـــة    ـــوى بكــثري مــن القيافــة العاديـ الــيت هــي  ( أقـ
إثبـــات النســـب بوجـــود الشـــبه اجلســـماين بـــني  

، وأن اخلطــــــأ يف البصــــــمة  )األصــــــل والفــــــرع 
ــا    الو راثيــــة لــــيس وارداً مــــن حيــــث هــــي، وإمنــ

اخلطــــأ يف اجلهـــد البشــري أو عوامـــل التلـــوث   
 :وبناء على ما سبق قـــرر مــا يلي. وحنو ذلك
ــى    : أوالً ــاد علــ ــن االعتمــ ــرعاً مــ ــانع شــ ال مــ

البصـــــــمة الوراثيـــــــة يف التحقيـــــــق اجلنـــــــائي، 
ــرائم الــــيت    ـــات يف اجلــ ــيلة إثبـــ ــا وســ واعتبارهــ

ــرعي وال قصـــاص    ــد شـ ــا حـ ــربلـــيس فيهـ : ؛ خلـ
ــبهاتِ > ــدود بالشــ ــق  . <ادرؤوا احلُــ ــك حيقــ وذلــ

ــؤدي إىل نيــــل      ــع، ويــ ــن للمجتمــ ــة واألمــ العدالــ
ارم عقابه وتربئة املتهم، وهذا مقصـد مهـم         

 .من مقاصد الشريعة
إن اســـــتعمال البصــــمة الوراثيـــــة يف  : ثانيــــاً 

جمــال النســب البــد أن حيــاط مبنتــهى احلــذر     
 تقــــدم  واحليطــــة والســــرية، ولــــذلك البــــد أن    

النصـــوص والقواعـــد الشـــرعية علـــى البصـــمة   
 .الوراثية
ال جيوز شرعاً االعتماد على البصمة      : ثالثاً

الوراثيـــة يف نفـــي النســـب، وال جيـــوز تقـــدميها 
 .على اللعان
ال جيــوز اســتخدام البصــمة الوراثيــة  : رابعــاً

ــة     ــاب الثابتــ ــحة األنســ ــد مــــن صــ ــد التأكــ بقصــ
 شــرعاً، وجيــب علــى اجلهــات املختصــة منعــه،    
وفــرض العقوبــات الزاجــرة؛ ألن يف ذلــك املنــع  

 .محاية ألعراض الناس وصوناً ألنسام
جيـــــوز االعتمـــــاد علـــــى البصـــــمة : خامســـــاً

الوراثيـــة يف جمـــال إثبـــات النســـب يف احلـــاالت 
 :التالية
 حــــاالت التنــــازع علــــى جمهــــول النســــب  -أ

مبختلــف صــور التنــازع الــيت ذكرهــا الفقهــاء،     
ول النسـب بسـبب   سواء أكان التنازع على جمهـ   

ــبب     ــان بســـ ــاويها، أم كـــ ــة أو تســـ ــاء األدلـــ انتفـــ
 .االشتراك يف وطء الشبهة وحنوه

 حـــــــــاالت االشــــــــــتباه يف املواليــــــــــد يف  -ب
املستشـــــــفيات، ومراكـــــــز رعايـــــــة األطفـــــــــال    

 .وحنوها، وكذا االشتباه يف أطفال األنابيب
 حــــاالت ضــــياع األطفــــال واخــــتالطهم،  -ج

ب، بســـــبب احلـــــوادث أو الكـــــوارث أو احلـــــرو    
وتعذر معرفة أهلـهم، أو وجـود جثـث مل ميكـن            
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التعــرف علــــى هويتــها، أو بقصــد التحقــق مــن 
 .هويات أسرى احلروب واملــفقـوديـــن

ــاً ــري   : سادســ ــوم البشــ ــع اجلينــ ــوز بيــ ال جيــ
جلنس، أو لشـعب، أو لفـرد، ألي غـرض، كمـا            
ال جتــــوز هبتــــها ألي جهــــة، ملــــا يترتــــب علــــى 

 .بيعها أو هبتها من مفاسد
 :يوصي امع مبا يلي: سابعاً

 أن متنــع الدولــة إجــراء الفحــص اخلــاص  -أ
بالبصــمة الوراثيــة إال بطلــب مــن القضــاء؛ وأن   
يكـــــون يف خمتـــــربات للجهـــــات املختصـــــة، وأن 
ُمينع القطاع اخلاص اهلادف للـربح مـن مزاولـة          
ــن       ــك مــ ــى ذلــ ــب علــ ــا يترتــ ــص، ملــ ــذا الفحــ هــ

 .املخاطر الكربى
وراثيــة  تكــوين جلنــة خاصــة بالبصــمة ال -ب

يف كـــــل دولـــــة، يشـــــترك فيهـــــا املتخصصـــــون  
الشـــــرعيون، واألطبـــــاء، واإلداريـــــون، وتكـــــون  
مهمتها اإلشراف على نتائج البصمة الوراثية،       

 .واعتماد نتائجها
 أن توضــــع آليــــة دقيقــــة ملنــــع االنتحــــال -ج

والغــش، ومنــع التلــوث وكــل مــا يتعلــق باجلهــد   
البشــري يف حقــل خمتــربات البصــمة الوراثيــة،  

ــتم    حــىت ت كــون النتــائج مطابقــة للواقــع، وأن ي
ــدد     ــون عـ ــربات، وأن يكـ ــة املختـ التأكـــد مـــن دقـ

بالقدر ) اجلينات املستعملة للفحص  (املورثات  
 .الذي يـراه املختصون ضرورياً دفعاً للشك
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 :التعريف

يقصد من اصطالح األم البديلة، والـذي يطلـق عليـه أيضـاً             
اســتخدام رحــم امــرأة أخــرى لــزرع بيضــة  ): الــرحم املســتأجر(

مكونـة مـن نطفـة رجـل وبويضـة امـرأة            ) لقيحة(خمصبة  
 لتقـــوم بعمليـــة محـــل اجلـــنني – وغالبـــاً مـــا يكونـــان زوجـــني -

عد ذلك يتوىل الزوجان رعاية املولود، ويكون ولداً        ووالدته، وب 
 بعقــد حمــدد بــني - غالبــاً –قانونيــاً هلمــا، ويــتم هــذا اإلجــراء  

 .الطرفني
إن تقنيـــــة األم البديلـــــة يف جمـــــال الطـــــب تســـــاعد املـــــرأة 
ــها     ــة يف حتقيــــق أمومتــ العــــاجزة عــــن احلمــــل ألســــباب معينــ
 وذاــا، وقــد قــام جــدل ونقــاش قــانوين وفقهــي واســع حــول       

حكم عقد تـأجري األرحـام جـوازاً أو حترميـاً، للوصـول إىل حـل              
ــاحثني      ــهادات البــــ ــمن اجتــــ ــرعي ضــــ ــرج شــــ إســــــالمي، وخمــــ
الشرعيني لتحقيق هـذا الغـرض النبيـل للمـرأة احملرومـة، مبـا           
ــرؤى        جيعــل الطــب يف حيــاة املســلم حمكومــاً بالشــرع، وفقــاً لل
الشــرعية مــن حيــث اختــاذ االحتياطــات والضــوابط الضــرورية  

فظ مقاصد الشرع يف احلرص على نقاوة األنسـاب وعـدم           حل
اختالطها، واحملافظة على كرامة بين آدم، بعيـداً عـن طغيـان            
التطور التقين للعلم، والذي غالباً ما يكـون بعيـداً عـن فلسـفة           

 .احلياة وأهدافها
 

  :صور األم البديلة
 :ومثة مخس صور لألم البديلة، وهي

 
لكـــــل مولـــــود بأمـــــه   *

 : صلتان
ــوين  : األوىل ــلة تكـــ صـــ

، وأصـــــــــــلها  ووراثـــــــــــة
: ، واألخـرى  "البويضة"

صـــــــــلة محـــــــــل ووالدة 
ــلها   ــانة، وأصــــــ وحضــــــ

 ".الرحم"



 
 

 ٣٢

 :الصورة األولى
رة يـتم تلقـيح بويضـة الزوجـة        يف هذه الصو  

مباء زوجها، مث توضـع اللقيحـة يف رحـم امـرأة             
ــت     ــة إذا كانـــ ــذه احلالـــ ــتخدم هـــ ــرى، وتســـ أخـــ
ــل        الزوجــة هلــا مبــيض ســليم، لكــن رمحهــا أزي
بعملية جراحيـة، أو بـه عيـوب خلقيـة شـديدة،            
ــديدة      ــا أمراضـــــاً شـــ ــبب هلـــ ــل يســـ أو أن احلمـــ
كتسمم احلمـل وغـريه، أو رمبـا تسـتخدم هـذه            

ــورة ــق    الصـ ــى تناسـ ــرأة علـ ــافظ املـ ــاً لتحـ  ترفهـ
جسدها، أو ختلصاً مـن أعبـاء ومتاعـب احلمـل           
وآالم الوالدة، وعندما تلـد األم البديلـة الطفـل          
تسلمه للزوجني مقابل أجر حسب العقد املربم       
بينـــهم، حيــــث تعـــد األم البديلــــة طرفـــاً ثالثــــاً    

 .خارجاً عن نطاق الزوجني
ة وقد يقال بتحـرمي هـذه الصـورة مـن وجهـ           

نظــر الشــريعة، وذلــك لعــدم وجــود عقــد زواج     
 .شرعي بني الزوج وبني املرأة صاحبة الرحم

 

 :الصورة الثانية
وهــذه الصــورة مطابقــة للصــورة األوىل، إال  
ــة اجلــنني       ــه تنقــل اللقيحــة الــيت تكــون يئ أن

 إىل األم البديلة، )FROZEN EMBRYO(امد 
 .ولكن بعد وفاة الزوجني

ــذه الصـــورة قـــد تلحـــ    ق الصـــورة األوىل وهـ
 .وتأخذ أحكامها

 

 :الصورة الثالثة
تلقـــيح بويضـــة الزوجـــة مبـــاء رجـــل غريـــب   

، وتوضع اللقيحة يف رحـم امـرأة        "ليس زوجها "
أخــرى، ويلجــأ إىل هــذه الصــورة إذا كــان الــزوج 
عقيمــاً، وكانــت الزوجــة تشــكو مــن مــانع وخلــل  

 .يف رمحها، مع أن مبيضها سليم
ــذه الصــــو   ــال بتحــــرمي هــ رة عنــــد وقــــد يقــ

فقهــاء الشــريعة، بســبب تلقــيح البويضــة مبــاء    
غري ماء زوجها يقيناً، ألنه يـؤدي إىل اخـتالط          
األنســاب احملــرم شــرعاً، وحفــظ األنســاب مــن     
ــرأة      ــزوج املـــ ــوز لـــ ــرع، وال جيـــ ــروريات الشـــ ضـــ
احلامــل إحلــاق هــذا املولــود بنســبه، ألنــه يعلــم   
يقينـــاً أنـــه لـــيس منـــه، بـــل جيـــب عليـــه نفيـــه،  

ه ال جيـوز إحلاقـه بصـاحب املـين          ورمبا يقال إن  
أيضاً، ألن الولد املتخلِّق منه يأخـذ حكـم الولـد           
املتخلِّــــق مــــن مــــاء الزنــــا، قــــال عليــــه الصــــالة   

ــا    ــاً مـــن الزنـ ــتلحق ابنـ ال >: والســـالم يف مـــن اسـ
ــه وال يــرث   هــو ألهــل  >: ، ويف روايــة<يلحــق ب

وكـذلك ال جيـوز إحلاقـه بـزوج         . <أمه من كانوا  
لـــم أن هـــذا الولـــد مـــن صـــاحبة البويضـــة، إذا ع

التلقــيح الصـــناعي مبـــين أجــنيب، ولـــذا وجـــب   
ــري      ــتلحقاً لغـ ــون مسـ ــه يكـ ــه، وإال فإنـ ــه نفيـ عليـ

 .ابنه، وهذا حرام وكبرية
 

 :الصورة الرابعة
يف هـذه الصـورة يــتم تلقـيح نطفـة مــأخوذة     
مــن الــزوج وبويضــة مــأخوذة مــن امــرأة ليســت     
ــرأة    ــم امـــ ــة يف رحـــ ــزرع اللقيحـــ ــه، مث تـــ زوجتـــ

ــرى، لتحم ــذه    أخـ ــتخدم هـ ــا، وتسـ ــه يف رمحهـ لـ
الصـــورة إذا كانـــت الزوجـــة مصـــابة مبـــرض يف 
ــوين      ــث ال ميكنــــها تكــ ــيض أوالــــرحم حبيــ املبــ
البويضـــــات، أو ال ميكنـــــها احلمـــــل، أو تكـــــون 

 .املرأة قد وصلت إىل سن اليأس
وهنا أيضـاً قـد يتجـه لتحـرمي العمليـة، ألن            
املرأة اليت أُخذت بويضـتها أجنبيـة عـن الـزوج           

ــذي لقحـــــت  ــبب   الـــ ــه، وبســـ ــة بنطفتـــ  البويضـــ
اســــــتعمال الــــــرحم املســــــتأجرة بشــــــكل غــــــري   

 .مشروع
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 :الصورة اخلامسة
يف هذه الصورة يـتم تلقـيح بويضـة الزوجـة          
مباء زوجها، مث تعاد اللقيحة إىل زوجـة أخـرى          
لــذات الرجــل، وذلــك مبحــض اختيارهــا للقيــام 
ــام احلاجــة،       ــذا احلمــل عــن ضــرا عنــد قي

وىل معطـــــالً أو كـــــأن يكـــــون رحـــــم الزوجـــــة األ
مرتوعــاً، ولكــن مبيضــها ســليم، يف حــني يكــون  

 . رحم ضرا سليماً
 

 :موقف علماء الشريعة اإلسالمية

 :رأي علماء الشيعة اإلمامية
ــة      ــيعة اإلماميـ ــاء الشـ ــر فقهـ ــق أكثـ ــد اتفـ لقـ
املعاصرين على جواز هـذه العمليـة يف نفسـها،          
واشــــترط بعضــــهم أن تكــــون صــــاحبة الــــرحم   

 صـاحب النطفـة، واختلفـوا       زوجة ثانيـة للرجـل    
يف نسبة الولد إىل أي مـن املـرأتني، فمـن قائـل       
بأنــه ينســب إىل صــاحبة البويضــة، ومــن قائــل    
بأنـــه ينســـب إىل صـــاحبة الـــرحم، ومنـــهم مـــن   
ــب إىل     ــهما، وذهـ ــبته إىل أي منـ توقـــف يف نسـ
وجوب االحتياط يف ترتيب آثـار األمومـة علـى          

 .كل من املرأتني
د اخلــــــوئي ففــــــي ســــــؤال وجــــــه إىل الســــــي

ــم امـــرأة أجنبيـــة يف      ــوص اســـتخدام رحـ خبصـ
زراعـة املــين أفـىت جبــواز ذلـك، وبإحلــاق الولــد    
بـــــاملرأة الـــــيت تلـــــده، وأن األب هـــــو صــــــاحب     

 .النطفة، وفيما يلي نص السؤال واجلواب
 رجل زرع نطفته يف رحم امـرأة        -أ: السؤال

أجنبية بواسطة الوسـائل الطبيـة، متفقـاً معهـا        
بل مبلغ معني مـن املـال،       على محل اجلنني مقا   

. ألن رحــــم زوجتــــه ال يتحمــــل محــــل اجلــــنني  
ــو ومـــاء زوجتـــه        ــن مائـــه هـ ــة مكونـــة مـ والنطفـ
الشــرعية، وإمنــا االمــرأة األجنبيــة وعــاء حامــل 

فمع العلم حبرمة ذلك الخـتالط امليـاه،      . فقط
لكن املشكلة اليت حدثت بعدئـذٍ، هـي أن املـرأة           
ــذي منـــ      ــد الـ ــت بالولـ ــل طالبـ ــتأجرة للحمـ ا املسـ

 وترعرع يف أحشائها، فما قولكم؟
املـرأة املـذكورة الـيت زرع املـين يف          : اجلواب

ــا أم للولـــد شـــرعاً، فـــإن األم هـــي املـــرأة     رمحهـ
: الــيت تلــد الولــد كمــا هــو مقتضــى قولــه تعــاىل 

الذين يظاهرون منكم من نسـائهم مـا هـن          {
، }أمهــــام إن أمهــــام إال الالئــــي ولــــدم

وجتــه فليســت وصــاحب النطفــة أب لــه، وأمــا ز 
 .أماً له

وعلـــى هـــذا فـــاملرأة املزبـــورة مـــن حقهـــا أن 
تأخذ الولد إىل سنتني مـن جهـة حـق احلضـانة            

 .واهللا العامل. هلا
 وما حكم هذا الولـد مـن حيـث التـوارث           -ب

 والنسب؟
يترتب عليه متام أحكام الولد مـن       : اجلواب

. الســــببية والنســــبية بالنســــبة إىل أبيــــه وأمــــه 
 .واهللا العامل

 
لف السيد حممد سعيد احلكـيم السـيد        وخا

ــد بــاملرأة الــيت ولدتــه،       اخلــوئي يف إحلاقــه الول
ــاً      ــاً لصــاحبة البويضــة، وذلــك جواب واعتــربه ابن

 .على السؤال نفسه الذي قُدم للسيد اخلوئي
رجـــل زرع نطفتـــه يف رحـــم امـــرأة : الســـؤال

أجنبية بواسطة الوسـائل الطبيـة، متفقـاً معهـا        
 مبلغ معني مـن املـال،       على محل اجلنني مقابل   

ألن رحــــم زوجتــــه ال يتحمــــل محــــل اجلــــنني،   
ــاء زوجتـــه        ــه هـــو ومـ ــة مـــن مائـ والنطفـــة مكونـ
الشــرعية وإمنــا االمــرأة األجنبيــة وعــاء حامــل    

فمع العلم حبرمة ذلك الخـتالط امليـاه،      . فقط
لكن املشـكلة الـيت حـدثت بعدئـذٍ هـي أن املـرأة              
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ــا       ــذي منـ ــد الـ ــت بالولـ ــل طالبـ ــتأجرة للحمـ املسـ
 رعرع يف أحشائها فما هو احلكم؟وت

الولــد لــيس هلــا، ولــيس هلــا حــق      : اجلــواب
 .املطالبة به وحبضانته

 
ــيخ     ــائري والشـ ــاظم احلـ ــيد كـ ــترط السـ واشـ
الفاضــل اللنكــراين أن تكــون املــرأة الــيت تــزرع    
البويضـــــة املخصـــــبة يف رمحهـــــا زوجـــــة ثانيـــــة 
ــد إىل      ــاب الوليـــ ــا بانتســـ ــا وأفتيـــ ــل، كمـــ للرجـــ

 :صاحبة البويضة
 ئل السيد احلائري عن ذلك فأجـاب       فقد س
 :مبا يلي

أنــا متــزوج واحلمــد هللا منــذ ســبع   : الســؤال
ســـنوات ومل أُرزق طفـــالً، ألنّ زوجـــيت مصـــابة 
بأكياس املبايض األمين واأليسر، والـيت تـؤدي        
لعــدم تكــون بيــوض يف املبــايض، وقــد حاولنــا    
إزالــــة األكيــــاس مــــرتني جراحيــــاً وعــــادت مــــن 

ت مـــن املـــرات العـــالج جديـــد، وحاولنـــا العشـــرا
باألدوية لتكوين بيضة واحـدة ومل يفلـح الطـب          
يف ذلــك وإنّ اهللا قــادر علــى كــلّ شــيء، وحنــن     
ــا     ــافظون علـــى ديننـ ــدمنارك، وحمـ ــيم يف الـ نقـ

لقـــــد : ومـــــذهبنا واحلمـــــد هللا، ولـــــذلك أســـــال
اتفقت وزوجيت أن أتزوج زواج متعة من امرأة        
ــة وحســب الشــرع واملــذهب، واالتفــاق      دمناركي

ا على أخذ بيضة وزرعها يف رحـم زوجـيت       معه
األوىل بعد تلقيحها من قبلي، فهل هـذا جـائز          

 شرعاً؟
ــواب ــا     : اجلــ ــرط رضــ ــك بشــ ــك ذلــ ــوز لــ جيــ

 .الزوجة الثانية
وإن مل تكن مسلمة بل كانـت كتابيـة فالبـد          

. يف التمتع ـا مـن إذن الزوجـة األوىل املسـلمة     
ــذه     ــة األوىل يف هـــ ــدير فالزوجـــ ــى أي تقـــ وعلـــ

كـون أمـاً حاضـناً وال تكـون أمـاً أصـليةً،             احلالة ت 
 .واألم األصلية للولد هي الزوجة الثانية

 

ووجه استفتاء إىل الشيخ اللنكراين فأجاب      
 :عنه مبا يلي
ما هو الرأي الفقهي خبصـوص مـا        : السؤال
ـــ   ، حيــث تؤخــذ بويضــة  )األم البديلــة(يســمى ب

خمصـــبة مـــن الرجـــل وزوجتـــه يف حالـــة وجـــود  
أو مـن امـرأة أجنبيـة عنـه يف          مانع من احلمـل،     

ــة     ــذه البويضـ ــزرع هـ ــة، مث تـ ــم الزوجـ ــة عقـ حالـ
املخصــــبة يف رحــــم امــــرأة أخــــرى، قــــد تكــــون  
زوجـــة ثانيـــة للرجـــل، أو امـــرأة أجنبيـــة عنـــه؟   
وإىل مـــــن ينســـــب الطفـــــل املتولـــــد مـــــن هـــــذه 

 العملية؟
بالنسبة إىل الزوجة الثانية للرجل      :اجلواب

نبيـة فـال    فال أشكال فيه، أما بالنسبة إىل األج      
جيوز، والطفل من جهـة األب واألم ينسـب إىل          

 .صاحب النطفة والبويضة
 

أن : ويــرى الســيد حممــد حســني فضــل اهللا 
ــه مـــن        ــد ألبيـــه هـــو كونـ ــل يف نســـبة الولـ األصـ

 يف نســـبة – عنـــدنا –نطفتـــه، كمـــا أن األصـــل  
الولــد إىل أمــه هــو كونــه مــن بويضــتها، دون أن 

منــها  يكــون الحتضــاا لــه يف رمحهــا وتولــده     
مدخليــة يف هــذه النســبة، وعليــه فإنــه لــو جلــأ    

 إىل – طلبــــــــاً للولــــــــد –الزوجــــــــان العقيمــــــــان 
: ، وهـي  )الرحم املسـتعارة  (الطريقة املعروفة بـ    

مـن  < بويضـة >من الرجـل و   < حومين>أن يؤخذ   (
املرأة اليت تعاين من مشاكل يف الـرحم متنعهـا          
من اإلجناب، فتوضع النطفتـان يف رحـم امـرأة          

، كان الولد املتولد مـن هـذه        )تلد طفالً ثانية، ف 
املـرأة الثانيـة هــو ابـن صــاحب احلـومين حتمــاً،     
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أمــا والدتــه فالظــاهر أــا صــاحبة البويضــة، ال   
 .من حضنته يف رمحها وولدته

هذا، وإمنـا جيـوز اللجـوء إىل هـذه الطريقـة         
يف صورة ما لو كان الرجل زوجاً لكال املرأتني،         

ــتني وال  ــراج النطفــ ــن إخــ ــا يف ومل يكــ  إدخاهلمــ
رحم املـرأة الثانيـة مسـتلزماً لالسـتمناء احملـرم           
أو لكشف عورا على الطبيب الرجـل، لكنـهم       
لــو خــالفوا هــذين الشــرطني، ارتكبــوا احلــرام،    
وال يكــون الولــد ابــن زنــا، ويتحقــق بــه النســب     

 .أيضاً
وينـاقش يف مـورد آخـر يف اسـتدالل السـيد      

ال الالئـي   إن أمهـام إ   {: اخلوئي بقوله تعاىل  
ــدم ــة/(}ولــ ــي  )٢: اادلــ ــى أن األم هــ ، علــ

حاملــة اجلــنني، بــأن احلصــر يف اآليــة إضافـــي    
 .يف مقابل اليت يظاهر منها الزوج، ال مطلقاً

 
ويتوقــف الســيد علــي السيســتاين يف جــواز  
مثل هذه العملية، كمـا يتوقـف يف نسـبة الولـد          
من ناحية األم إىل صاحبة البويضة أو صـاحبة          

 .وذلك يف مسألة وجهت إليهالرحم، 
ــألة ــيح    : مسـ ــة تلقـ ــرب عمليـ ــت يف الغـ أجريـ

بويضــــة امــــرأة مــــن حــــيمن زوجهــــا يف أنبوبــــة 
اختبار، مث نقـل اجلـنني املخصـب إىل رحـم أم            
املرأة صـاحبة البويضـة، فكـرب اجلـنني يف رحـم         
ــداً، فهــل جتــوز زراعــة       ــه حــىت وضــعته ول جدت
 اجلنني يف رحم جدته؟ ومن هي أمه شرعاً؟

ــو ــها،   : اباجلـ ــد نفسـ ــا يف حـ ــكل جوازهـ يشـ
حــىت مــع الغــض عمــا يتوقــف عليــه عــادة مــن     

 .النظر، أو اللمس احملرمني
ــة وولـــد اجلـــنني،     ــذه العمليـ ولـــو أجريـــت هـ
ففــي كــون أمــه النســبية هــي صــاحبة البويضــة  
أو صــاحبة الــرحم الــذي ولــد منــه، وجهــان، وال 

 .يترك مراعاة االحتياط بالنسبة إليهما
 

فىت السـيد علـي اخلـامنئي       ومع ذلك فقد أ   
جبواز تلقيح بويضة الزوجة مبين رجل أجنيب       

 .يف حالة كون الزوج عقيماً
ــؤال ــة الرجـــل     : السـ هـــل جيـــوز تلقـــيح زوجـ

الذي ال ينجب بنطفة رجل أجـنيب عـن طريـق       
 وضع النطفة يف رمحها؟

ال مـــانع شـــرعاً مـــن تلقـــيح املـــرأة  : اجلـــواب
ــن جيـــب     ــه، ولكـ ــل أجـــنيب يف نفسـ ــة رجـ بنطفـ

ــل     االج ــن قبيـ ــة مـ ــدمات احملرمـ ــن املقـ ــاب عـ تنـ
ــى أي     ــا، وعلـ ــرام وغريمهـ ــر واللمـــس احلـ النظـ
حــال فــإذا تولَّــد طفــل عــن هــذه الطريقــة فــال     
ــة،       ــاحب النطفـ ــق بصـ ــل يلحـ ــالزوج، بـ ــق بـ يلحـ
وباملرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغـي   
يف هــذه املـــوارد مراعـــاة االحتيـــاط يف مســـائل  

 .اإلرث ونشر احلرمة
 

 :أهل السنةرأي علماء 
 :وقد انقسموا إىل فريقني

 
 :املانعون: الفريق االول

قــالوا مبنــع هــذه الصــورة ملــا ينــدرج حتتــها    
ــة      ــل الزوجــ ــال أن حتمــ ــاكل، والحتمــ ــن املشــ مــ
ــتها هــــي إذا مل    األخــــرى، ويــــتم تلقــــيح بويضــ
ميتنــع عنــها زوجهــا، ويف هــذه احلالــة ال تعلــم    
من هي األم، ولذلك عدل امـع الفقهـي عـن           

 لــه حيــث كــان قــد أجــاز هــذه الصــورة يف   قــرار
هــــــ، بشـــــرط احليطـــــة  ١٤٠٤دورتـــــه الســـــابعة 

الكاملــة يف عــدم اخــتالط النطــف، وأن ال يــتم  
ذلك إال عند قيام احلاجـة، فـألغى هـذا القـرار            

ألن الزوجة  : (هـ، وذلك ١٤٠٥يف دورته الثامنة    
األخــــرى الــــيت زرعــــت فيهــــا بويضــــة الزوجــــة  
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محهـــا علـــى األوىل، قـــد حتمـــل قبـــل انســـداد ر
محـل اللقيحــة مــن معاشــرة الــزوج هلــا يف فتــرة  
متقاربـــة مـــع زرع اللقيحـــة، مث تلـــد توأمـــاً، وال  
يعلم ولد اللقيحة من ولـد معاشـرة الـزوج، كمـا            
ال تعلــــم أم ولــــد اللقيحــــة الــــيت أخــــذت منــــها   
البويضــة مــن أم ولــد معاشــرة الــزوج، كمــا قــد     
متـــــوت علقـــــة أو مضـــــغة أحـــــد احلملـــــني، وال 

ع والدة احلمـــل اآلخـــر الـــذي ال    تســـقط إال مـــ 
يعلم أيضاً أهو ولـد اللقيحـة، أم محـل معاشـرة            
الــزوج، ويوجــب ذلــك اخــتالط األنســاب جلهــة   
األم احلقيقيـة لكـل مـن احلملـني، والتبـاس مـا       
يترتــب علــى ذلــك مــن أحكــام املــرياث والنفقــة   
والرب، وذلك كله يوجب التوقف عـن احلكـم يف          

 ) .احلالة املذكورة
ــاء احل مـــل والـــوالدة يؤيـــدون احتمـــال  وأطبـ

وقوع احلمل الثاين مـن معاشـرة الـزوج حلاملـة           
 .اللقيحة، واختالط األنساب من جهة األم

ونـوقش هـذا االحتمـال بأنـه وإن كــان وارداً     
ــاً، ولكنــه مــن الناحيــة العمليــة مســتبعد،      نظري
ــاج إىل    ــة حتتــــ ــة زرع اللقيحــــ ذلــــــك ألن عمليــــ

نـــع حتضـــريات، وهـــذه التحضـــريات الكـــثرية مت 
اتصال الزوج ا، وال خترج مـن املستشـفى إال           
بعــد أن يكــون املبــيض قــد أغلــق مبــد العلــوق،   
لذلك فإن احلمـل الثـاين مسـتبعد مـن الناحيـة            
العملية، وإن كان ذلك ممكناً نظريـاً، وهـذا مـا           

 .يقره فريق من األطباء املعتمدين 
مث إن الزوج إذا أخذ باالحتياط بأن يعتـزل   

اعتـــزاالً تامـــاً، حـــىت يتـــبني  الزوجـــة احلاضـــنة 
احلمــل، فــإن احملــذور املشــار إليــه ينتفــي، وال    

 .يبقى مع انتفائه سبب لسحب اجلواز
ــورة     ــذه الصـــ ــاً هلـــ ــانعون أيضـــ ــتدل املـــ واســـ
بالقياس، وذلك بقياسها على السحاق احملرم،      

إذا كــان الســحاق حمرمــاً، فهــذا النقــل   : فقــالوا
ن يكــون ملــاء امــرأة إىل امــرأة أخــرى ال ينبغــي أ

 .يف هذه العملية 
وقــــــد ينــــــاقش بــــــأن قيــــــاس األم البديلــــــة 

على السحاق جبـامع نقـل مـاء        " الزوجة الثانية "
امـــرأة إىل أخـــرى هـــو قيـــاس مـــع الفـــارق، ألن  
الســـــحاق عمليـــــة جنســـــية شـــــاذة بـــــني أنثـــــى   
ــهوة،       ــة والشـ ــو املتعـ ــها هـ ــد منـ ــرى، القصـ وأخـ
وليس االستيالد، وهي أجنبية عن مسألة األم      

ــة  ــة "البديلــ ــة الثانيــ ــذه  "الزوجــ ــدف هــ ، ألن هــ
 .الصورة هو االستيالد فقط دون الشهوة

ــة الســــــــــحاق ال تنتقــــــــــل   مث إن يف عمليــــــــ
البويضــــات إىل الطــــرف الثــــاين، خبــــالف األم 
ــبة     ــة املخصـ ــا البويضـ ــة الـــيت تنقـــل إليهـ البديلـ

 .بعملية جراحية
 

 :اجمليزون: الفريق الثاني
إذ قــالوا جبــواز هــذه الصــورة باعتبــار أمــا 

وجتان لرجل واحد، وألن الزوجة األخرى قد       ز
ــذه      ــرا، ويف هــ ــة لضــ ــل اللقيحــ ــت حبمــ تربعــ
الصورة فإن وحدة األبوة متحققـة، والتماسـك     
العائلي موجود، ومظلة األسرة قائمة وسـليمة،       
ــاب     ــتالط أنســ ــة اخــ ــذه احلالــ ــد يف هــ وال يوجــ
بالنســــبة للــــزوج، وال بالنســــبة إىل الزوجــــة إذا 

ــواب   ــاط ضــــمن ضــ ــذ باالحتيــ ــمانات أخــ ط وضــ
وإجــــــراءات تــــــدعو إىل االطمئنــــــان يف عــــــدم  
ــع     ــذا أبـــاح امـ ــاب، وألجـــل هـ اخـــتالط األنسـ

" باألغلبيــة"الفقهــي لرابطــة العــامل اإلســالمي   
هـذه الصــورة يف دورتـه الســابعة، ولكـن بشــرط    
احليطة الكاملة يف عدم اخـتالط النطـف، ألن         
اخلطــــأ يف اخــــتالط بويضــــة ملقحــــة بــــأخرى   

يال وأجيال، كما اشترطوا    ستمتد آثاره إىل أج   
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 أن ال يــــــتم ذلــــــك إال عنــــــد قيــــــام  – أيضــــــاً –
 .احلاجة

أن االحتيــاط الواجــب أخــذه  : والــذي يبــدو
يتحقــق يف الضــمانات والضــوابط واإلجــراءات 
ــة،     ــي متاحــ ــا هــ ــان، ومبــ ــدر اإلمكــ ــة قــ الكافيــ
وبقــــدر مــــا يســــتطيعه اإلنســــان، وال يكلــــف     
اإلنســان فــوق طاقتــه ملنــع اخلطــأ والتالعــب،    

 ينبغي منع مثل هذه املصـاحل الشـرعية يف      وال
اإلجنـــــاب حبجــــــة احتمــــــال ارتكــــــاب اخلطــــــأ  
ــاريعنا علــــى    ــا مشــ ــه لــــو بنينــ والتالعــــب، ألنــ
قاعدة اخلوف من اخلطأ فلن ينجز أي شـيء،         
والبد مـن إجيـاد طـرق ملنـع اخلطـأ والتالعـب،             

فقـد حيصـل اخــتالط يف   : وعلـى سـبيل املثــال  
حــني األطفــال يف بعــض مستشــفيات الــوالدة، 

ختطــــئ املمرضــــات يف وضــــع األســــاور الــــيت     
ــك      ــل يعـــين ذلـ ــل، فهـ ــل التعريـــف بالطفـ حتمـ
غلــق مستشــفيات الــوالدة خوفــاً مــن اخــتالط    
األوالد، أم البــــد مــــن العمــــل لوضــــع ضــــوابط 
ــذه     ــل هـ ــع مثـ ــة ملنـ ــارمة وحامسـ ــراءات صـ وإجـ

 .اإلشكاالت
ــاذير بعــــني     ــذ تلــــك احملــ إذن جيــــب أن نأخــ

نا وألنسـابنا،   االعتبار، وعلينا أن حنتـاط لـدين      
من غري أن نتعلَّـل باالحتيـاط املضـيق املتشـدد       
الــذي يوقــع يف حــرج شــديد، والــذي قــد يــؤدي    
إىل حتــرمي احلــالل، فنغلــق البــاب أمــام حــالل    
ــرم      ــد حنـ ــاً، قـ ــل حرامـ ــد حنلـ ــا قـ ــرعي، فكمـ شـ
حـــالالً، أو حنـــرم مـــا هـــو جـــائز وقـــت احلاجـــة   

 .والضرورة
وـذا قــد يتــبني رجحــان القــول جبــواز زرع  

لقيحـــــة يف رحـــــم الزوجـــــة األخـــــرى للرجـــــل  ال
نفســـــه، بشـــــرط وجـــــوب األخـــــذ باالحتيـــــاط   

 .لضمان عدم اختالط األنساب من جهة األم

 :حتديد األم احلقيقية

 وبغـض النظـر عـن    –يف مسألة األم البديلة     
ــث     ــوع البحـ ــل موضـ ــة الفعـ ــب  -حرمـ ــن ينسـ  ملـ

املولود؟ للزوجني مصدر اللقيحـة، أم لصـاحبة        
 - عندئـذ  –جها؟ وأيهمـا   وزو ةالرحم املستأجر 

األم الشـــرعية الـــيت هلـــا حـــق املـــرياث والنفقـــة  
واحلضــانة وغــري ذلــك؟ هــل هــي األم صــاحبة     
البويضــة، أم هــي صــاحبة الــرحم؟ أيهمــا األم     
األصـــــلية؟ وأيهمـــــا األم التقليديـــــة؟ هـــــل األم 
البيولوجيــــة صــــاحبة اجلينــــات الوراثيــــة الــــيت 
ــي      ــد، أو هـ ــح إىل الوليـ ــفات واملالمـ ــل الصـ تنقـ
ــد       ــعه بعـ ــا وتضـ ــن دمهـ ــه مـ ــه وتغذيـ الـــيت حتملـ

 تسعة أشهر؟
ــألة خـــالف بـــني     ــذه املسـ ــد حصـــل يف هـ وقـ

 :الباحثني، وانقسموا إىل فريقني
 

 :الفريق األول
ــة والــــيت    ــبية واحلقيقيــ يــــرى أن األم النســ
ترث هي صاحبة البويضة، أمـا صـاحبة الـرحم          

 الــيت محلتــه وولدتــه فهــي مثــل أم     ةاملســتأجر
يــة، أي حنكــم هلــا بأــا   الرضــاع، فهــي أم حكم 

ــة، وال يثبــت هلــا     أم باعتبــار احلضــانة والتغذي
النســب، وإمنــا يثبــت هلــا حكــم الرضــاع، وذلــك  

 :لألسباب التالية
 إن هــذه الصــورة مبنيــة علــى أســاس أن  -١

اللقيحــة جــاءت مــن بويضــة امــرأة لقحــت مبــاء   
زوجهـــا، مث إنـــه بعـــد التلقـــيح زرعـــت يف رحـــم 

د انعقــــد مــــن امــــرأة أخــــرى، إذن فــــاجلنني قــــ
بويضــة امــرأة ومــاء رجــل بينــهما نكــاح شــرعي  
صحيح، وما دام األمر كذلك، فـاجلنني ينسـب    
إليهما، أما صاحبة الـرحم فإـا غـذت اجلـنني           
بــدمها بعــد بدايــة تكوينــه حــىت تكامــل وولــد،     
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فهــي لــذلك تأخــذ حكــم األم مــن الرضــاعة مــن   
ــذه      ــها، وهــ ــذت بلبنــ ــعة غــ ــاب أوىل، فاملرضــ بــ

ــدمها، وتلـــ   ــه بـ ــوه   غذتـ ــد أن مت منـ ــه بعـ ك غذتـ
ــه وحضــنته يف      ــد إنســاناً ســوياً، وهــذه غذت وول
أحشــائها منــذ بدايــة تكوينــه، وكانــت تغذيتــها    
هــــي الســــبب يف تكامــــل منــــوه ووالدتــــه، فمــــا  
حكمــت بــه الشــريعة للمرضــعة بســبب الرضــاع   

 .تستحقه هذه من باب أوىل
ــائص اإلنســـــان وصـــــفاته   -٢  مث إن خصـــ

صــــــائص الوراثيــــــة تتقــــــرر بنــــــاًء علــــــى اخل
الوراثيــــة املوجــــودة يف البويضــــة واحليــــوان    
املنــــــوي فقــــــط، ولــــــيس لصــــــاحبة الــــــرحم  
املستعار أي دخل يف ذلك، ألن الرحم ما هـو          

 .إال حمضن ومستودع
ــت     -٣ ــت البـــذرة، ال بنـ ــا أن الثمـــرة بنـ  كمـ

ــاالً    ــاالً جيــــين برتقــ األرض، فمــــن يــــزرع برتقــ
ــزرع     ــا، ومـــن يـ ــزروع ـ ــا كانـــت األرض املـ مهمـ

تفاحـاً، فـاألرض وإن كانـت جتهـز         تفاحاً جيين   
البــذرة بكــل مــا حتتــاج إليــه، لكنــها ال دخــل هلــا 
بنـــوع أو جـــنس النبـــات الـــذي ســـينمو فيهـــا،      
ــذي ينقــل بعــد منــوه وكــربه       وكشــتل الشــجر ال
إىل مكــان آخــر، فتنســب الشــجرة امللقحــة إىل   

 .البذرة، وليس إىل التربة
وأيضــاً فــإن هــذه البويضــة امللقحــة لــو أــا    

ــت مرا ــة االختبـــار    أمتـ ــل حياـــا يف أنبوبـ  –حـ
ــاء      ــه العلمــ ــا يســــعى إليــ ــو مــ ــم –وهــ  أو يف رحــ

 لــــو أمكــــن –صــــناعي، أو رمبــــا يف رحــــم قــــرد 
 فخرج الولد منـها إنسـاناً سـوياً،         –حتقيق ذلك   

فهـــــل األم هـــــي أنبوبـــــة االختبـــــار، أو الـــــرحم 
الصــناعي أو القــرد، أم أــا صــاحبة البويضــة،  

لصـــناعي، وليســـت هـــي األنبوبـــة، وال الـــرحم ا 
 .وال القرد 

 :الفريق الثاين
وقــــد ذهــــب هــــؤالء إىل أن األم احلقيقيــــة  
اليت ترث هي األم صاحبة الـرحم الـيت محلـت           
وولدت، أما صاحبة البويضـة، فهـي أم حكميـة        
ــد     ــرون إىل الولـ ــؤالء ينظـ ــاع، فهـ ــل أم الرضـ مثـ
مبنظـــار الـــوالدة، فيثبتـــون النســـب مـــن املـــرأة 

شهادة الشـهود،  اليت تلده، باعتراف الزوج، أو     
فــاألم الــيت تــرث هــي صــاحبة الــرحم، وينســب  
ــد للفـــراش حســـب    ــا، ألن الولـ الولـــد إىل زوجهـ
القاعــــدة الشــــرعية الــــيت تضــــمنها احلــــديث     

 .الشريف
 :واستدلوا مبا يلي

النصوص القرآنية الدالـة علـى القطـع        : أوالً
 .بأن األم هي اليت ولدت

إن امهـام إال الالئـي      {: منها قوله تعـاىل   
، فقـد نفـى اهللا تعـاىل        )٢: اادلـة /(}مولد

األمومــة عــن الــيت مل تلــد، وادعــى بعضــهم أن    
هذا نـص قطعـي الثبـوت والداللـة، وجـاء علـى             
صـــيغة احلصـــر، فأمـــه هـــي الـــيت ولدتـــه، هـــي   
والدتـــه، وكلمـــة الوالـــدة اســـم فاعـــل مـــن ولـــد،   

، وال  )أي والدته (فكيف تكون هي اليت ولدته،      
ــه، و  ــون أمــ ــة" إن"تكــ ــة،  يف اآليــ ــة نافيــ  الكرميــ

والنفي واإلثبات مـن أقـوى طـرق القصـر عنـد            
ال إلــه إال "العــرب، لــذلك كانــت كلمــة التوحيــد  

 .إثباتاً لأللوهية هللا، ونفيها عما سواه" اهللا
ــه تعـــاىل   محلتـــه أمـــه كرهـــاً   {: ومنـــها قولـ

ــين )١٥: األحقـــــاف/(}ووضـــــعته كرهـــــاً ، فبـــ
تعــــاىل أن الــــيت حتمــــل الولــــد كرهــــاً، وتضــــعه 

 . هي أمه، وهي صاحبة البويضة كذلككرهاً،
والوالـــدات يرضـــعن {: ومنـــها قولـــه تعـــاىل

، ومعلـــوم أن الـــيت )٢٣٣: البقـــرة/(}أوالدهـــن
ــو كانــــت      ــه، ولــ ــي الــــيت ولدتــ ــد هــ ــع الولــ ترضــ
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 .البويضة من غريها
ــاىل   ــه تعـــ ــها قولـــ ــدة  {: ومنـــ ــار والـــ ال تضـــ

، ومعلـــوم أن أطـــوار )٢٣٣: البقـــرة/(}بولـــدها
ـــ     ــم أمـــــه مــ ن النطفـــــة خلـــــق اإلنســـــان يف رحـــ

ــرحم، ومــن      ــوالدة حتــدث يف ال األمشــاج، إىل ال
 .حيدث هلا ذلك مساها القرآن أماً

خيلقكـــم يف بطـــون {: ومنـــها قولـــه تعـــاىل
ــات       ــق يف ظلمـ ــد خلـ ــاً مـــن بعـ ــاتكم خلقـ أمهـ

 ).٦: الزمر/(}ثالث
وإذ أنــــتم أجنــــة يف {: ومنــــها قولــــه تعــــاىل

 ).٣٢: النجم/(}بطون أمهاتكم
اإلنســــان ووصــــينا {: ومنــــها قولــــه تعــــاىل

ــاً علــــــــــى      ــه محلتــــــــــه أمــــــــــه وهنــــــــ بوالديــــــــ
، فهــل صــاحبة البويضــة  )١٤: لقمــان/(}وهــن

 .محلته وهناً على وهن
للرجــال نصــيب ممــا {: ومنــها قولــه تعــاىل

ــاء/(}تـــرك الوالـــدان  ــذي يـــرث  )٧: النسـ ، فالـ
املــرأة هــو الطفــل الــذي ولدتــه، فصــارت بــذلك  

 .والدة حقيقية، ال اليت أخذت البويضة منها
ــها قــــول ا  ــول ومنــ إن أحــــدكم >): ص(لرســ

جيمــــع خلقــــه يف بطــــن أمــــه أربعــــني يومــــاً      
نطفــــــة، مث يكــــــون يف ذلــــــك علقــــــة مثــــــل     

 .احلديث، رواه ابن مسعود < ...ذلك
وعليـــه فهـــذا الولـــد ابـــن هلـــذه الـــيت محلتـــه 
وولدتــه، ويأخــذ كــل أحكــام الولــد بالنســبة إىل    
أمه، وكذلك األم بالنسبة إىل ولـدها مـن حيـث     

ة واحلضـــانة، وامتـــداد املـــرياث ووجـــوب النفقـــ
احلـــــــــل واحلرمـــــــــة إىل أصـــــــــوهلا وفروعهـــــــــا  

 .وحواشيها إىل غري ذلك
وقـــد نـــوقش هـــذا الـــرأي بـــأن االســـتدالل      
املتقــدم اســتدالل يف غــري موضــعه، وذلــك ملــا      

 :يأيت

ــي      ــوص الـــيت تقضـــي بـــأن األم هـ إن النصـ
ــدة، ال ينـــــــهض     ــدت، وهـــــــي الوالـــــ الـــــــيت ولـــــ
 االستدالل ا حجـة لتأييـد هـذا الـرأي، وذلـك           
ألن األم احلقيقيــة يف اإلســالم، ووقــت ترتيــل   
القرآن، ويف مجيـع األديـان، وعلـى مـر التـاريخ            
ــاألم هــــي     ــة، فــ ــة قائمــ ــاين، هــــي حقيقــ اإلنســ
جمموعــــة اهليئــــة الــــيت هــــي صــــاحبة احلمــــل  
والوضع وهي ذاا صاحبة البويضة واجلينـات       

 : الوراثية، إذ لكل مولود بأمه صلتان
أصـــــــلها صـــــــلة تكـــــــوين ووراثـــــــة، و : األوىل

صــــــلة محــــــل ووالدة : ، واألخــــــرى"البويضــــــة"
 ".الرحم"وحضانة، وأصلها 

ــاً،       ــود املتصــل بأمــه شــرعاً وطبع فهــذا املول
فعلــــــى هــــــذه الصــــــفة نزلــــــت آيــــــات القــــــرآن  
ــاألم     ــدة، فـــ ــة والوالـــ ــمنة ملعـــــىن األمومـــ املتضـــ

ــة"والوالــــدة  هــــي الــــيت حتمــــل وتلــــد   " القرآنيــ
البويضــة مــن  " تلــد"اجلــنني، وهــي ذاــا الــيت   

ــة   مبي ــوالدة اجلـــــنني ووالدة البويضـــ ــها، فـــ ضـــ
ــذلك أن     ــتحقت بـ ــدها، فاسـ ــها وحـ ــا منـ كالمهـ
تســمى الوالــدة واألم، دون أن يعــين ذلــك نفــي  
إطــالق األمومــة علــى الفــرض الــذي حنــن فيــه، 
ــه تعـــاىل    ــة مـــن قولـ ــا ورد يف اآليـ : وذلـــك ألن مـ

الذين يظاهرون منكم من نسـائهم مـا هـن          {
م أمهــــــام إن أمهــــــام إال الالئــــــي ولــــــد 

وإـــــــــم ليقولـــــــــون منكـــــــــراً مـــــــــن القـــــــــول 
ــة/(}وزوراً ــوالدة  )٢: اادلــ ــارة إىل أن الــ ، إشــ

هي املعيـار يف النسـبة يف مقابـل مـن ال عالقـة       
هلا بـاملولود، مـن غـري أن تالمـس اآليـة فرضـنا              

 .املذكور
فاالســتدالل ــذه اآليــة اســتدالل بعيــد، إذ  

ــة  ــم  : معـــــــىن اآليـــــ ــبهون أزواجهـــــ ــذين يشـــــ الـــــ
أنــت علــي : ول أحــدهم المرأتــهبأمهــام، فيقــ
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إنــــك علــــي حــــرام   : كظهــــر أمــــي وحنــــوه، أي  
ــذلك     ــام، فـ ــاؤهم بأمهـ ــا نسـ ــي، مـ ــة أمـ كحرمـ
كــذب منــهم، فليســت أمهــام يف احلقيقــة إال  
الالئــي ولــدم، وإن هــؤالء املظــاهرين يقولــون 
ذا القول منكـراً، فتشـبيه الزوجـة بـاألم خـرب            

ذا زور وكــذب، فــإن الزوجــة ال تشــبه األم، وهــ   
 .هو معىن اآلية

ولــــذلك ينبغــــي أن ال نقحــــم معــــاين هــــذه   
اآليـــات يف تفســـري ظـــاهرة عصـــرية جديـــدة ال  
يتحملــها الــنص، هــي غــري مــا نزلــت اآليــة مــن    
أجلها، ألن هذه اآليـة نزلـت جوابـاً علـى واقعـة             

ــي  ــددة وهـ ــرآن    : حمـ ــرد القـ ــة أم، فـ ــل الزوجـ هـ
الكــرمي بــأن هــذا كــذب وزور، فالزوجــة ليســت   

ــة، ألن الزوجـــــة  أمـــــاً، وال تشـــــب  هها يف احلرمـــ
حمللة، واألم حمرمة، وتشـبيه احملللـة باحملرمـة         
كــذب وزور، ومل تــرتل اآليــة جوابــاً عــن الســؤال 
املعــروض يف هــذا العصــر، هــل األم احلقيقيــة  
والنسبية هي صاحبة البويضة، أو اليت محلـت   
ووضعت؟ فسبب نـزول اآليـة حيـدد املعـىن، إذ           

 معروضــة علــى إن هــذه القضــية مل تكــن أصــالً 
بســـاط البحـــث، هـــذه قضـــية جديـــدة، وربـــط   
معــــىن الظهــــار ــــذه القضــــية اجلديــــدة، هــــو 

 .حتميل للنص ما ال حيتمل
ــوم اللفـــظ ال     ــربة بعمـ ــا إن العـ ــال هنـ وال يقـ

ــوص الســــــبب، يف قولــــــه تعــــــاىل    إن {: خبصــــ
، ألن خصــوص }أمهــام إال الالئــي ولــدم 

الســبب هنــا تلــك املــرأة الــيت ظاهرهــا زوجهــا      
لمة بنــــت صــــخر، إذ إن آيــــة الظهــــار  وهــــي ســــ

ــو      ــذا هــ ــهما، هــ ــرأة بعينــ ــل وامــ ــت يف رجــ نزلــ
اخلصوص، أما العمـوم يف اآليـة الكرميـة، فهـو           
ــد مولودهــا       ــة، أي كــل امــرأة تل ــة مماثل كــل حال

، }إال الالئــي ولــدم  {وتلــد البويضــة أيضــاً    

 كمـــــا -يف اآليـــــة الكرميـــــة " ولـــــدم"فمعـــــىن 
ــا  ــة -ذكرنــ ــها، والبويضــ ــها  أن اجلــــنني منــ  منــ
هكــذا نزلــت اآليــات القرآنيــة علــى هــذه . أيضــاً

ــل،     ــا إذا اختلـــــف احملـــ ــة، أمـــ ــة الواقعـــ احلقيقـــ
فولدت األم اجلنني، ومل تلد البويضة، كمـا يف    

، فـــإن "الـــرحم املســـتأجر"القضـــية الـــيت معنـــا  
احلكــــم آنــــذاك خيتلــــف، هنــــا ال تــــدخل هــــذه 
الواقعــــة اجلديــــدة ضــــمن عمــــوم اللفــــظ، ألن  

نــاط احلكــم مل يتحقــق، احملــل قــد اختلــف، وم
واحلكم مل يصـب احملـل، فـنحن نسـلم بقاعـدة            

، "العـــربة بعمـــوم اللفـــظ ال خبصـــوص الســـبب"
ولكن اخلالف يف حتقيق السبب ووجوده، فـال        
ــوافره يف قضــية األم      نســلم حتقيــق الســبب وت
البديلــــة ليترتــــب عليــــه املســــبب أي احلكــــم،     
فمـــدلول الســـبب مل يتحقـــق يف هـــذه القضـــية 

 .اجلديدة
ذا فــــإن االســــتدالل بآيــــة الظهــــار علــــى ولــــ

 اســــتدالل يف غــــري  ةقضــــية الــــرحم املســــتأجر 
 .حمله

ــه ال أم إال     ــي أنــ ــة يقتضــ ــاهر اآليــ مث إن ظــ
إن {الوالـــدة، إذ جـــاءت اآليـــة بصـــيغة احلصـــر 

ــة/(}أمهــام إال الالئــي ولــدم   ، )٢: اادل
وأمهـــــاتكم {ومـــــع ذلـــــك ورد أن املرضـــــعة أم  

ــعنكم  ــاء/(}الالئــــي أرضــ ــة )٢٧: النســ ، وزوجــ
وأزواجـــــــــــــــــــــــــــــه {أم، ) ص(الرســـــــــــــــــــــــــــــول 

، إذن فهن أمهات يف     )٦: األحزاب/(}أمهام
 .حرمة النكاح

ــاحبة      ــرأة صــ ــبعض أن املــ ــح الــ ــذلك رجــ ولــ
البويضة هي األم احلقيقية، ويثبت هلا مجيـع        
ــا،      ــانة وغريهـ ــة واحلضـ ــام املـــرياث والنفقـ أحكـ
وذلك باعتبار البويضة، وألن الطفل يأخذ من       

حبة البويضـــة كـــل الصـــفات الوراثيـــة، أمـــا  صـــا
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 - األم البديلـة     - ةاملرأة صاحبة الرحم املسـتأجر    
فهــي أم حكميــة، ال يثبــت هلــا النســب، وإمنــا      

 .يثبت هلا حكم الرضاع
وهنــــا يثــــار ســــؤال علــــى مــــن جيعــــل لــــألم   

 :البديلة حكم األم بالرضاعة وهو
ــل      ــيع قبـ ــرأة إىل الرضـ ــان نقـــل دم امـ إذا كـ

 حيصـــــل بـــــه حتـــــرمي، وأن بلوغـــــه احلـــــولني ال
 كمــــا قــــرر ذلــــك  -التحــــرمي خــــاص بالرضــــاع  

 -امـــــع الفقهـــــي اإلســـــالمي بإمجـــــاع اآلراء  
فكيف نعطـي حكـم األم املرضـعة لـألم البديلـة            

 اليت غذت اجلنني بدمها؟
إن نقل الدم من امـرأة إىل طفـل       : وقد قيل 

رضيع ملرة واحدة، أو أكثر كما يـتم يف حـاالت           
ىل إضــافة دم إىل هــذا  مرضــية معينــة حتتــاج إ  

الرضيع، هذا األمـر خيتلـف عـن تغذيـة الطفـل            
يف الرحم تغذية كاملة من دم األم احلامـل عـن           
طريــق املشــيمة، وملــدة تســعة أشــهر متواصــلة      
حبيـــث تتكـــون مجيـــع خاليـــا وأنســـجة اجلـــنني  
وأعضــائه مــن ذلــك الــدم، فــاجلنني كلــه مــن دم 
األم احلامل، ولـيس هـو عمليـة إضـافة دم إليـه        

يكون جزءاً مـن الطفـل هـو مـن املـرأة املنقـول              ل
منها الدم، فنقل وإضافة هـذا اجلـزء مـن الـدم           
ــة، ومثــــل ذلــــك نقــــل بعــــض     ــر احلرمــ ال ينشــ

 -أعضــــاء وأنســــجة امــــرأة، أو خنــــاع عظامهــــا  
ــدم     ــنع الــ ــو مصــ ــذي هــ ــم  -الــ ــه يف جســ  وزرعــ

 .الرضيع ال يبعث على احلرمة أيضاً
وإذا كــــــان اإلســـــــالم قــــــد جعـــــــل حقوقـــــــاً   

 فأكرمهــــــا وأعطاهــــــا مرتبــــــة األم   للمرضــــــعة
بالرضاعة مبجرد إرضاعها الوليد، وذلك ألـا      

ــها    رغـــم أن عمليـــة الرضـــاعة  –غذتـــه مـــن لبنـ
 فكيـــف بـــامرأة محلـــت هـــذا  -ســـهلة وميســـرة 

ــا تغـــذي     اجلـــنني يف بطنـــها، وغذتـــه أكثـــر ممـ

املرضعة رضيعها، وأخذ منـها أكثـر ممـا يأخـذ           
 .الرضيع من مرضعته

الــــرحم قــــد حتملــــت  مث إن املــــرأة صــــاحبة 
ــية، واملـــرض،    ــاة القاسـ اآلالم، والســـهر، واملعانـ
ــعته    ــاً ووضـ ــه كرهـ ــوهن، إذ محلتـ والضـــعف والـ
ــاً علــى وهــن، أليســت هــذه       كرهــاً، محلتــه وهن
املرأة جديرة بعـد كـل هـذه التضـحيات، والـيت            
هــــي أضــــعاف مــــا تقدمــــه املرضــــعة للرضــــيع،  
أليســت مســتحقة هلــذا الشــرف وهــذا الوســام،   

كــون أمـاً بالرضــاعة، بــل الــراجح  وجـديرة بــأن ت 
أــا أكثــر مــن األم املرضــعة، مــن بــاب قيــاس       

 .األوىل
وذهـــب رأي آخـــر إىل عـــدم اعتبـــار أي مـــن 

 .املرأتني أماً بالنسبة للمولود
ويـــــرى آخـــــر بـــــأن كلتـــــا املـــــرأتني مثـــــل أم 
الرضاع، ألن اجلنني تكـون مـن بويضـة األوىل،          

 .واكتسب من الثانية
عي فـــال يــزال هنـــاك  أمــا يف القـــانون الوضــ  

ــذلك مل يتفقــوا علــى      نقــاش حــول املوضــوع، ل
نتيجـــــة حامســـــة وائيـــــة يف هـــــذه القضـــــية،  
فهنـــــاك تيـــــار قـــــوي يف الغـــــرب يعطـــــي حـــــق  
األمومة القانونية لـألم البديلـة، كمـا حصـل يف           

. والية فرجينيا، ويف القـانون اإلنكليـزي أيضـاً        
أمــا يف واليــة كاليفورنيــا، فتعتــرب األم صــاحبة   

ويف . ضــــــة هــــــي األم القانونيــــــة للطفــــــل البوي
التشـــــريع اليهـــــودي فـــــإن التعاقـــــد علـــــى األم   
البديلــة لــيس مســموحاً بــه، لــذا فــإن أي أبــوين   
قامــــا ــــذه العمليــــة ســــيبقيان بــــدون طفــــل،   
واليهـــودي هـــو مـــن كانـــت أمـــه يهوديـــة، فـــاألم  
عندهم هي الـيت حتمـل وتلـد، وإن كـان هنـاك             

ــن املولـــ     ــار االبـ ــاده اعتبـ ــر مفـ ــاه آخـ ــن اجتـ ود مـ
بويضــــة أم يهوديــــة وضــــعت يف رحــــم أم غــــري   
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وأمــــــا الكنيســــــة . يهوديــــــة، اعتبــــــاره يهوديــــــاً
ــالرحم   األرثوذوكســــــــية فإــــــــا ال ترحــــــــب بــــــ

وقـد  .  وتعده خمالفة لطبيعـة البشـر      ةاملستأجر
ميــز القــانون اإليطــايل بــني حــالتني، حيــث إنــه  
مينـــــع اســـــتئجار رحـــــم امـــــرأة لـــــزرع بويضـــــة   

 بشــكل تطــوعي  ملقحــة، ولكنــه يقبــل إذا كــان  
إنســـاين، إذا عـــرف األبـــوان، وكانـــا علـــى قيـــد   

 .احلياة
 

 :نسب املولود من ناحية األب
وكما انقسم الباحثون يف نسـبة املولـود إىل         

ــموا   ــاً -أي االمـــرأتني، انقسـ ــبته - أيضـ  يف نسـ
 :من ناحية األب إىل فريقني

ذهـــب الفريـــق األول إىل أن نســـب املولـــود     
حبة الــرحم علــى مـن ناحيــة األب هــو لــزوج صــا 

الــرغم مــن عــدم وجــود عالقــة جينيــة بينــهما،  
وال يتبــع الـــزوج صــاحب املـــين، واســتدلوا مبـــا    
ــلم     ــاري ومسـ ــديث الـــذي رواه البخـ ورد يف احلـ

الولـــــد  >: قـــــال) ص(عـــــن عائشـــــة أن الـــــنيب   
 -، وهــذا احلــديث <للفــراش وللعــاهر احلجــر 

 نص يف احلكم يف هـذه القضـية،         -كما يدعى   
 كليـــة مـــن قواعـــد الشـــرع    وهـــو قاعـــدة عامـــة  

ــاق      ــق اللحــ ــاح، وطريــ ــة النكــ ــه حرمــ حيفــــظ بــ
فمـىت محلـت أم بديلـة       . بالنسب جـوازاً وعـدماً    

ــه يف    ــة زوج وزوجتـ ــة زرع لقيحـ ذات زوج نتيجـ
رمحها، فإن احلمل ينسب للزوج وزوجته اليت       
محلت به ووضعته وال عالقة لصاحبة اللقيحة       

) ص(وزوجهــا بــاملولود، وقــد حكــم رســول اهللا   
ا احلكــــم يف هــــذه القضــــية عنــــد فــــرض   ــــذ

وقوعهـــا فـــال حكـــم ألحـــد بعـــد حكمـــه، وهـــذا   
 ســـبب وروده، - كمـــا قيـــل –احلـــديث يفســـره 

ــن أيب       ــعد بـ ــازع سـ ــه تنـ ــاري أنـ ــد روى البخـ فقـ

يف ) ص(وقــاص وعبــد بــن زمعــة عنــد الـــنيب      
إنـــه ابـــن أخـــي : ولـــد جاريـــة زمعـــة فقـــال ســـعد 

عتبـــة، عهـــد إيل أن ابـــن وليـــدة زمعـــة مـــين،      
إنــه  : بضــه، فقــال عبــد بــن زمعــة    فأقبضــه فق

أخــي وابــن وليــدة أيب، ولــد علــى فــراش أيب،      
هـــو لـــك يـــا عبـــد بـــن     ): "ص(فقـــال الرســـول  

ــر،      ــد للفــــــراش وللعــــــاهر احلجــــ ــة، الولــــ زمعــــ
، ملــا رأى قــرب شــبهه "واحــتجيب منــه يــا ســودة

بعتبة مع العلم أنه أخو سـودة ألبيهـا يف ظـاهر            
 .احلكم

إنـــــه إذا حصــــل القطـــــع  : وميكــــن أن يقــــال  
اليقني مبصدر اجلنني، بأن الولد لـيس لـزوج      و

صــاحبة الــرحم، فــإن املولــود ال يلحــق بــه، ألنــه  
ليس منـه، ألن سـبب ثبـوت النسـب مـن الـزوج              
ــاً مـــن مائـــه، كمـــن تـــزوج فولـــدت     كونـــه خملوقـ
امرأته ألقل من ستة أشهر، أو إذا ولدت زوجة         
الصــغري، فالولــد ال ينســب للــزوج إمجاعــاً، ولــو   

 حبســب الظــاهر، وهــو يعلــم  نســب إليــه املولــود 
يقينــاً أنــه لــيس منــه، وجــب عليــه نفــي الولــد،   
ألن اســــتلحاق مــــن لــــيس منــــه حــــرام، وعليــــه  
فــاملولود يف هــذه الصــورة ال يلحــق زوج املــرأة      
صــاحبة الــرحم احلامــل، ألن التلقــيح مت خــارج  
رمحها، من بويضة ليست هلا، ومن مـين لـيس          
لزوجهـــا، فاحلمـــل لـــيس مـــن مائـــه قطعـــاً، وال  
عالقة جينية بينهما، فـال جيـوز نسـبة املولـود           
ــاهر      ــه حبســـب الظـ ــو نســـب إليـ ــاً، ولـ ــه قطعـ إليـ

 .وجب نفيه
) ص(إن املـروي عـن الـنيب        : وبعبارة أخـرى  

وارد كقاعــــدة يف مــــورد الشــــك، وعليــــه فإنــــه   
حيكــم بــه يف حالــة مــا إذا شــك يف اجلــنني، ومل 
ــذاك     ــدره، فآنــ ــيقني مبصــ ــع والــ حيصــــل القطــ

احب الفراش، ما مل ينفه     ينسب املولود إىل ص   
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الولــد للفــراش  >): ص(الــزوج، لقــول الرســول   
ــر  ــاهر احلجـ ــزين امـــرأة    . <وللعـ ــأن تـ ــك كـ وذلـ

متزوجة مث يظهر ا محل، واحلمـل ميكـن أن          
يكــون مــن هــذا الــوطء، وحيتمــل أن يكــون مــن    
الـــــــزوج، فـــــــيحكم احلـــــــديث يف مثـــــــل هـــــــذه  

 .احلاالت
ــوا إىل أن    ــا الفريــــق الثــــاين فقــــد ذهبــ وأمــ

زوج صـــــــــاحبة " ينســـــــــب إىل أبيـــــــــه املولـــــــــود
، الــذي لقحــت بويضــتها مبائــه، وال    "البويضــة

ينسب إىل زوج صاحبة الرحم، وذلك ألن هذه        
الصــورة مبنيــة علــى أســاس أن اللقيحــة جــاءت  
من بويضـة امـرأة لقحـت مبـاء زوجهـا، مث بعـد              
التلقــــيح زرعــــت يف رحــــم امــــرأة أخــــرى، إذن   
 اجلنني قد انعقد من بويضـة امـرأة ومـاء رجـل          

بينـــهما نكـــاح شـــرعي صـــحيح، ومـــا دام األمـــر 
ــذه      ــون هـ ــا، وكـ ــب إليهمـ ــاجلنني ينسـ ــذلك فـ كـ
ــد إىل      ــبة الولـ ــؤثر يف نسـ ــورة حمرمـــة ال يـ الصـ
أبويــه، ألن التحــرمي قــد عــرض بعــد االنعقــاد     
بسبب استعمال رحـم املـرأة املتربعـة اسـتعماالً         
ــالتحرمي مل      ــه فـ ــرعاً، وعليـ ــه شـ ــأذون بـ ــري مـ غـ

، وإمنـا جـاء مـن       يدخل يف أصـل تكـوين اجلـنني       
طريــق تغذيتــه الــيت نــتج عنــها منــاؤه وتكاملــه، 
خاصــة وقــد أثبــت العلــم أن اجلــنني بعــد زرعــه  
ــا    ال يســــتفيد مــــن املتربعــــة غــــري الغــــذاء، وأمــ
الصفات الوراثية فهي ترجع إىل صـاحب املـين         
ــل       ــون بطفـ ــا يكـ ــبه مـ ــو أشـ ــة، إذن فهـ والبويضـ
غــــذاه أبــــواه حبــــرام حــــىت كــــرب، فهمــــا آمثــــان 

 . هذا ال يقطع عنهما نسب ابنهمابذلك، لكن

 
 :جواز االستئجار وعدمه

كـــان يفتـــرض تقـــدمي هـــذا التســـاؤل علـــى   
الفقرات املتقدمة من حيث البحـث عـن نسـبة          

املولود إىل إحدى املـرأتني، أو نسـبته مـن جهـة         
ولكن تأخر ذلك لضرورة توضيح الصور       . األب

 .املتعارفة واملفترضة يف املسألة
  جيوز االستئجار؟وعوداً على بدء، هل

بعــض القــوانني كمــا هــو القــانون اإليطــايل   
ــاول       ــا حـ ــوع، فيمـ ــاح التطـ ــتئجار وأبـ ــع االسـ منـ
ــر     ــرعي أن يقـــيس األمـ ــه الشـ الـــبعض يف الفقـ

مــا : علــى االســتئجار للرضــاعة، ولكــن الســؤال   
مــدى شــرعية قيــاس إجــارة الــرحم علــى إجــارة 

هـــل ميكـــن قيـــاس األم   : الثـــدي لإلرضـــاع، أي 
م املرضــــعة جبــــامع اســــتئجار البديلــــة علــــى األ

منفعة عضو بشري يف كل منهما، هـذه تـؤجر          
ــلة      ــود صـ ــدييها، ولوجـ ــؤجر ثـ ــك تـ ــا، وتلـ رمحهـ
قوية بني عملييت الرضاعة والرحم املسـتأجر،       
ويف الوقت نفسه تعد كلتامها خدمة متبادلـة،         
وعمالً إنسـانياً، ونوعـاً مـن مسـاعدة اآلخـرين،           

التني، كما أن اختالط األنسـاب مـأمون يف احلـ         
" الثـــــدي"فـــــإذا جـــــاز اســـــتئجار هـــــذا العضـــــو  

لإلرضــاع، فلــم ال جيــوز اســتئجار عضــو الــرحم 
للحمــــل؟ فالثـــــدي هنــــا يغـــــذي اللــــنب لطفـــــل    
غريــــب، والــــرحم هنــــاك يغــــذي الــــدم جلــــنني  
غريـــب، فالتغذيـــة تتحقـــق عـــن طريـــق الثـــدي  
والــرحم، هنــا بــاللنب، وهنــاك بالــدم، وكــل مــن   

ء مــن الــدم اللــنب والــدم يتجــددان، بــل إن الغــذا 
 -أبلغ من غذاء اللنب، ومن ثَم فالصلة يف الـدم           

 أقــوى مــن  -الــذي هــو األصــل يف تكــوين اللــنب   
الصـــــــلة يف اللـــــــنب، وأيضـــــــاً، فـــــــإن العاطفـــــــة  
واالرتبــاط النفســي بــني األم البديلــة وجنينــها  
أشــد وأقــوى مــن العاطفــة واالرتبــاط النفســي     
ــعته، مث إن املتاعـــب الـــيت     ــل ومرضـ بـــني الطفـ

ا صــــاحبة الــــرحم أكثــــر وأعظــــم مــــن   تواجههــــ
متاعــب األم املرضــعة، فــإذا كــان األمــر كــذلك    
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فهل جيوز قياس هذه على تلك يف اِحلـل؟ أي          
هــل جيــوز أن نعطــي حقــوق املرضــعة مجيعهــا    
إىل صــاحبة الــرحم املســتأجر؟ وهــل ميكــن أن   
جنمع بني استئجار املرضعة، واستئجار الرحم      

 حتت مظلة واحدة؟
 بــني األمــرين قيــاس إن القيــاس: وقــد قيــل

 :مع الفارق، وذلك ألن
 عقـــد الرضـــاعة، عقـــد إجـــارة شـــرعي،   -١

فـــإن أرضـــعن لكـــم فـــآتوهن {بـــنص الكتـــاب، 
، أمـا اسـتئجار الـرحم       )٦: الطـالق /(}أجورهن

ألجــل احلمــل، فهــو عقــد إجــارة غــري شــرعي،   
 .واإلجارة على احملرم حمرم

 إن املـــرأة ال متلـــك تـــأجري رمحهـــا، فـــال  -٢
 بنــاء علــى قاعــدة اإلباحــة، ألن   يبــاح هلــا ذلــك  

الــرحم يــدخل يف موضــوع الفــروج، واألصــل يف 
ــال تعـــاىل  والـــذين هـــم  {: الفـــروج احلرمـــة، قـ

لفــروجهم حــافظون إال علــى أزواجهــم أو مــا  
ــن     ــإم غـــري ملـــومني، فمـ ــام فـ ملكـــت أميـ
ابتغــــــــــــــى وراء ذلــــــــــــــك فأولئــــــــــــــك هــــــــــــــم 

 ).٧-٥: املؤمنون/(}العادون
يعـد إجـارة    إن العقد على إجارة الرحم،      -٣

ــرحم ابتــداء، ولكــن يف احلقيقــة هــو       ملنفعــة ال
 .بيع للطفل املولود انتهاء، وبيع احلر حرام

ــه معــــد للخــــروج، فهــــو   -٤  إن اللــــنب بطبعــ
إفراز من إفرازات اجلسم، وهو فضلة طاهرة،       
خلقت يف اجلسم لقذفها إىل اخلـارج، فينتفـع         
ا الغري، أو ليتخلص منـه اجلسـم، أمـا الـرحم         

خلق ثابتاً يف اجلسم، ويؤدي وظيفة      فهو جزء   
احلمل فيه، واحلمـل هـذا يـؤثر تـأثرياً بالغـاً يف         
األم، إذ يــــــــــؤدي إىل تغــــــــــريات فســــــــــيولوجية 
ونفسية وجسـدية أثنـاء احلمـل، وبعـد الوضـع،           
وخيتلـــف هـــذا كـــثرياً عمـــا حيـــدث يف عمليــــة      

مث إن مشــــاعر األم البديلــــة تــــتغري   . اإلرضــــاع
 أم ذلـك املولـود،      باحلمل والوالدة، فتشعر أـا    

ــروابط     ــام الـ ــه، لقيـ ــريط فيـ ــتطيع التفـ وال تسـ
النفسية العميقة بينهما، وقد يؤدي ـا األمـر         
إىل أن تضــحي بنفســها مــن أجــل وليــدها، وال   
حيــدث مثــل هــذا يف عمليــة الرضــاعة بالنســبة  
إىل املرضــعة، مث إن احلمــل والوضــع قــد يــؤدي 
إىل هالك األم، فإن هلكت بسبب ذلـك، فإـا          

د شــــــــهيدة يف ميــــــــزان اإلســــــــالم، مث إن تعــــــــ
اســتئجار الثــدي لإلرضـــاع ال حيتــاج إىل عقـــد    
زواج بني الزوج واملرضعة، على حـني البـد مـن           
عقـــــــد زواج بـــــــني الـــــــزوج وصـــــــاحبة الـــــــرحم 
املستأجر، فقياس الرحم على اإلرضـاع قيـاس        

 .مع الفارق
 

ــواز       ــرى جــ ــن يــ ــاء مــ ــن الفقهــ ــاك مــ وهنــ
 :استئجار األرحام، وذلك لعدة جهات

ـــ عـــدم وجـــود الزنـــا أو شـــبهة الزنـــا، ألن   ١ ــ
مفهـوم الزنــا شـرعاً يقــوم علـى الــوطء احملــرم،    
ــا يف الفعــل أو امللــك فهــي غــري       أمــا شــبهة الزن
ــم      ــزرع يف رحـ ــة تـ ــاً، ألنّ البويضـ ــودة أيضـ موجـ
األم البديلــة بغــري وطء، فــال يتحقــق معــىن مــا  
ميكــن أن يــؤدي إليــه الزنــا مــن اخــتالط امليــاه،   

لولــــد إىل صــــاحب النطفــــة مــــن  ألن انتســــاب ا
األمور الواضحة اليت مل يقع فيها خالف علـى         

 . مستوى الفقه، فضالً عن القانون
ــا     ٢ ــاع فكمـ ــبه بالرضـ ــها أشـ ــألة كلـ ـــ إن املسـ ــ

جيوز متليك منفعة الثـدي ومـا يفـرزه مـن لـنب           
ينبــت اللحــم، وينشــز العظــم لــدى الوليــد زمــن   
الرضاعة، فإنه جيوز قياس الرحم علـى الثـدي    

مــا يفــرزه مــن أمشــاج تنبــت اللحــم، وتنشــز    في
العظــم لــدى اجلــنني زمــن احلمــل، لــذلك فإنــه    
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 . إذا جاز ذلك يف الثدي، فإنه جيوز يف الرحم
ــة    ٣ ــي األم احلقيقيـ ــة هـ ــاحبة البويضـ ـــ صـ ــ

وجيــب أن يــنص العقــد علــى ذلــك، ألــا هــي     
الشــريكة األصــلية للــزوج يف الصــفات الوراثيــة، 

مــه احلاضــنة أو  أمــا مــا اســتفاده اجلــنني مــن أ    
احلاملــة فــال يزيــد علــى كونــه إضــافات طارئــة، 
وهلذا نطلق على احلامل هنـا األم احلاضـنة أو          
احلاملة قياساً علـى تسـمية األم املرضـع بـنص           

 . }وأمهاتكم الاليت أرضعنكم{القرآن 
إن {: وال يتعـــارض ذلـــك مـــع قولـــه تعـــاىل     

: ، وقولــه تعــاىل }أمهــام إال الالئــي ولــدم 
ــ{ ، }رجكم مــــــن بطــــــون أمهــــــاتكمواهللا أخــــ

ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه     {: وقوله
ووصينا اإلنسـان   {: ، وقوله }وهناً على وهن  

ــه أمــه كرهــاً ووضــعته       بوالديــه إحســاناً محلت
ــاً ــاظرة إىل احلالـــة    }كرهـ ــات نـ ــذه اآليـ ، ألن هـ

الطبيعية يف والدة اإلنسان من أمه الـيت تكـون          
ــاً، و  ــا إذا هـــي صـــاحبة البويضـــة والـــرحم معـ أمـ

أمكــــن التفريــــق بينــــهما فــــال يوجــــد يف هــــذه  
ــات        ــه، فهــذه اآلي ــع من ــا يشــري إىل املن ــات م اآلي
ــق      ــق التخلـ ــار طريـ ــان احنصـ ــدد بيـ ــت بصـ ليسـ

 . الشرعي بذلك
وال يوجد من األطبـاء الثقـات مـن يقـول إن            
ــؤدي إىل      ــة، أو يــ ــفات وراثيــ ــل صــ ــرحم ينقــ الــ

 .اختالط األنساب كما يزعم املعارضون
 

 :جارمفاسد االستئ
ــألة تـــأجري األرحـــام العديـــد مـــن    أثـــارت مسـ
القضايا األخالقيـة، واملشـكالت املعقـدة داخـل         
اتمـــــع الغـــــريب، وترتبـــــت عليهـــــا مفاســـــد     
وأضــرار أســرية ونفســية واجتماعيــة، تفوقــت    

 .كثرياً على إجيابياا واملصاحل اليت حتققها

وقـــــد رصـــــد البـــــاحثون واملهتمـــــون ـــــذه   
اســـد، وقــد ذكـــر  القضــية هـــذه الســلبيات واملف  

 :بعضهم عدة مفاسد منها
 اصــطباغ األمومــة بالصــبغة التجاريــة،  :أوالً

ــاع وتشــترى، بعــد أن       ــذاك ســلعة تب وتصــبح آن
ــان واألعــــراف    ــة يف مجيــــع األديــ كانــــت حماطــ
األخالقيــــــــة بالتبجيــــــــل واالحتــــــــرام، ولقــــــــد 
انتشرت وكاالت متخصصة لتأجري األرحام يف      

ســوق دول الغــرب، وحتولــت هــذه األرحــام إىل   
ــة    ــادي، وباتـــــت األم البديلـــ ــة للـــــربح املـــ جتاريـــ

ــرحم املســتأجر    تشــعر مــن الناحيــة   ةصــاحبة ال
النفســـــية باالســـــتغالل مبجـــــرد اشـــــتراكها يف 
ــذه     ــحاب هـ ــة، ألن أصـ ــة النيابيـ ــامج األمومـ برنـ
الوكــاالت والشــركات التجاريــة اخلاصــة بتــأجري  
األرحــام، مــا هــم إال مساســرة يســتثمرون كــال    

 .الطرفني ويستغلوم
ومــن خمــاوف هــذه العمليــة كمــا ذهــب إىل     
ــاحثني، فـــتح البـــاب علـــى     ذلـــك فريـــق مـــن البـ
النســــاء الفقــــريات يف العــــامل علــــى أداء عمــــل   
كهذا حتت وطأة احلاجة االقتصـادية، ويصـبح        
الطفــل ســلعة تبــاع وتشــترى باســم اإلنســانية،     

حتقيــق أمنيــة األســر احملرومــة،   : وحتــت شــعار 
 ال تريد البنتـها  فاألسرة ذات املال واجلاه اليت  

أن حتمل متاعب احلمـل وآالم الـوالدة، وتريـد          
أوالداً، مــا عليهــا إال أن تقــدم البويضــة فقــط،  
وعلـــــــى األم املســـــــتأجرة أن تقـــــــوم باحلمـــــــل  
ــن     ــات حيملـــ ــرأة تبـــــيض وأخريـــ ــوالدة، امـــ والـــ
ويتـــأملن ويعـــانني آالم احلمـــل واملخـــاض، ومـــن 
ناحية أخرى فقد يهيئ هذا األسلوب الفرصـة        

مــرأة املترفــة الثريــة وزوجهــا الثــري أن ميلكــا لل
 إن  -عدداً كـبرياً مـن األطفـال يف مـدة قصـرية             

ــق ســـــــحب   -أرادا ذلـــــــك  ــن طريـــــ  وذلـــــــك عـــــ
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بويضاا، وتلقيحها مباء الـزوج، مث زرعهـا يف         
عشــــــــرات البطــــــــون املســــــــتأجرة واألمهــــــــات  
البـــــديالت، ودفـــــع أمثاـــــا، فتحصـــــل املـــــرأة   

م واحـد،   الواحدة على عشرات األطفـال يف عـا       
 .وهي مل حتمل، ومل تضع، ومل ترضع

 القضــايا واملشــاكل الــيت حتــدث بــني  :ثانيــاً
األمهـــــــــات صـــــــــاحبات البويضـــــــــة ضـــــــــد األم 
ــرفض تســـليم      ــد تـ ــرية قـ ــتأجرة، ألن األخـ املسـ
املولـود لصــاحبة البويضــة علـى الــرغم مــن أــا   
تفي بعقدها وتدفع هلـا الـثمن كـامالً، ألن األم       

ــنني خيـــ    ــذا اجلـ ــعر أن هـ ــذه تشـ ــن بـــني  هـ رج مـ
أحشــائها، ومشــاعرها تــتغري باحلمــل والــوالدة، 
ــتطيع     ــل، وال تســ ــك الطفــ ــا أم ذلــ ــعر أــ فتشــ
التفريط به آنذاك، وال تصـرب علـى فراقـه، ملـا            
قام بينها وبينه من الروابط النفسـية يف أثنـاء    
احلمل، فهي قبل أن تـراه، تشـعر بـه، وحتبـه،            
وتتصــور شــكله، وألــا عانــت مــن آالم احلمــل   

ــغ،    وأو ــا بلـ ــال مهمـ ــدر مبـ ــا ال يقـ ــه الـــيت مـ جاعـ
فإــا تتمســك بالطفــل بعــد والدتــه، وتضــرب     
بالعقـــــد عـــــرض احلـــــائط، وإذا مـــــا انتزعتـــــه  
احملــــاكم منــــها، فقــــد تصــــاب جبــــرح عــــاطفي  
غائر، أو مرض نفسـي خطـري، هـذا مـن جهـة،             
ــبب اخلـــالف      ــون سـ ــد يكـ ــرى قـ ــة أخـ ــن جهـ ومـ
واملشـــاكل هــــو عــــدم تســـلم الطفــــل مــــن قبــــل   

ويضــة وزوجهــا لكــون الطفــل ولـــداً     صــاحبة الب 
 .معوقاً

ــاً ــة قــــد تغطــــي معــــىن   : ثالثــ ــذه العمليــ  هــ
األمومـــة حبـــاجز ضـــبايب، جيعـــل هـــذا املفهـــوم 
غـــري واضـــح، فبعـــد أن كانـــت األم، وعلـــى مـــر   
التــاريخ اإلنســاين، هــي صــاحبة البويضــة الــيت   
تنقل إىل اجلـنني الصـفات والسـمات الوراثيـة،          

مـــل، ويف نفـــس الوقـــت، هـــي الـــيت كانـــت حت    

وتضـــع، وترضـــع، وتـــريب، وهـــي الـــيت تـــرتبط   
بالطفل بعالقة من أمسـى العالقـات اإلنسـانية         

األم : وأرقاها، أصبح لدينا اآلن نوعان من األم      
البيولوجيــة، واألم احلامــل للجــنني، وتــداخلت    
األمور، واختلف الناس يف هذا املعـىن الواضـح          
اجلميــل، مــن هــي األم؟ وهــذا االخــتالف قــد     

نـــــازع الـــــوالء عنـــــد الطفـــــل بعـــــد يـــــؤدي إىل ت
اإلجنــاب، هــل ســيكون والؤه لــألم البيولوجيــة،  
صــــــاحبة البويضــــــة، أو لــــــألم الــــــيت محلتــــــه،  
ــد يتعــــرض     ــذلك قــ ــدييها، لــ ــن ثــ ــعته مــ وأرضــ
الطفــل إىل هــزة نفســية، إذ إنــه لــن يعــرف إىل  
مـــــن ينتمـــــي بالضـــــبط، أمـــــه األوىل، أو أمـــــه   
الثانية، ومعرفة انتمائه تساعده على التوصـل       

 . هويتهإىل
ومــع ذلــك فهنــاك اجتــاه آخــر يــرى خــالف     
ذلــــــك، ويــــــرفض اعتبــــــار ذلــــــك مــــــن مجلــــــة  
ــلبيات، إذ يعتقـــد هـــؤالء أن الطفـــل الـــذي    السـ
يولد نتيجة حاجة ملحـة سـيكون حمبوبـاً أكثـر           
من أي طفل آخر، وسـوف حيصـل علـى رعايـة            
ال حيلــم ــا األطفــال الــذين يولــدون بالطريقــة  

 جيـــــده العاديـــــة، وســـــيجد مـــــن احلـــــب، مـــــا ال
ــات      ــا فـ ــاً عمـ ــذلك تعويضـ ــون بـ ــرون، فيكـ اآلخـ

 .الطفل من الوالدة الطبيعية
ــاء اآلن    ــاوالت مـــن العلمـ ــا أن هنـــاك حمـ كمـ
للتوصل إىل اختراع رحم صناعي يقوم مبهمة       
احلمــل كاملــة، وهــذا ممــا يزيــد األمــر غموضــاً  
وضـــــبابية ولبســـــاً، والطفـــــل يف هـــــذه احلالـــــة  

هـو  سيصبح مثل صغار الـدجاج، كـل مـا علينـا            
أن نـــــوفر لـــــه الغـــــذاء واجلـــــو املناســـــب، لكـــــي  
تتسلمه األم، كامل النمو، بعد تسعة أشهر، أو        
رمبا أقل مـن ذلـك إذا تطـورت التكنولوجيـا يف           

 .هذا اال
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 إن الرحم يف نظر اإلسـالم لـه حرمـة       :رابعاً
كــبرية، مبــا ال جيعلــه موضــع امتــهان أو ابتــذال  
ــه     ــو بشـــري لـ حـــىت يســـتأجر، ألن الـــرحم عضـ

ة شـــــديدة بـــــالعواطف واملشـــــاعر أثنـــــاء  عالقـــــ
ــن      ــل، ميكـ ــد والِرجـ ــره كاليـ ــيس أمـ ــل، ولـ احلمـ
اســتئجار صــاحبها ألجــل العمــل، أو اســتخدام    
اجلســد يف حالــة الرياضــة، أو األعمــال اليدويــة  
كحمـــــــل األشـــــــياء، ونقلـــــــها، وغريهـــــــا مـــــــن     
االستخدامات اليت ال تـدخل فيهـا أيـة مشـاعر           

ــتهان    ــد اسـ ــرحم يعـ ــتئجار الـ ة أو عواطـــف، واسـ
ولقـد  {: بالكرامة اإلنسانية، واهللا تعاىل يقول    

، ويدخل ذلك   )٧٠: اإلسراء/(}كرمنا بين آدم  
يف إطـــار هـــذه احلرمـــة، واملـــرأة ال متلـــك حـــق  
تـــــأجري رمحهـــــا، ألن إثبـــــات النســـــل ووســـــائل  
اإلجنــــاب مــــن حــــق الشــــرع وحــــده، فــــال تبــــاح 
ــتئجار الـــــرحم يـــــدخل يف    ــة، وألن اســـ باإلباحـــ

 . الفروج احلرمةموضوع الفروج، واألصل يف
 إن هــــذه العمليــــة قــــد تــــؤدي إىل  :خامســــاً

اختالط األنساب يف كثري من صـورها الرائجـة          
ــرف ثالـــــث يف     ــدخل طـــ ــد يـــ ــرب، إذ قـــ يف الغـــ

 .القضية على شكل مين، أو بويضة
 

 :بعض اآلراء املتعلقة بهذه املسألة
تشــري الــدكتورة إكــرام عبــد الســالم أســتاذة 

ثـــــة يف طـــــب األطفـــــال، ورئيســـــة وحـــــدة الورا 
جامعــة القــاهرة إىل أنــه مــن العبــث والشــطط      
عن االجتاه الصحيح أن تؤخذ خلية ذكريـة مـن    
أب آخــر، أو بويضــة مــن أم أخــرى، فهــو عبــث   
ــة     ــة أخالقيــ ــب وخيمــ ــؤدي إىل عواقــ ــي يــ علمــ
ودينيــــة، ألن الصــــفات الوراثيــــة بــــذلك يكــــون 
ــا      ــب، ممـ ــفها غريـ ــدين ونصـ ــن الوالـ ــفها مـ نصـ

 يصبح الطفل   يؤدي إىل اختالط األنساب، وال    
 . ابن الزوجني

ويؤكد الدكتور صربي عبـد الـرؤوف أسـتاذ         
ــوث     ــع البحـــ ــر أن جممـــ ــة األزهـــ ــه جبامعـــ الفقـــ
اإلسالمية بعلمائه األفاضل حسموا هذا الـرتاع       
بعد حبثه فقهياً مبا يتفـق مـع أحكـام الشـريعة          
اإلســالمية، ويكــون رأي امــع مبثابــة إمجــاع     

 .  الفرديةعلماء األمة، وال يلتفت إىل اآلراء
صــربي إن اهللا ســبحانه وتعــاىل . ويضــيف د

خلــق اإلنســان وجعــل تكوينــه مــن خــالل رحــم      
ــا    األم الـــيت حتمـــل مـــن الـــزوج، واإلنســـان مهمـ
توصل إىل العلوم احلديثة فإنه لن يسـتطيع أن    
يتوصــل إىل خلــق هــذا اجلــنني، والعمــل علــى      
منــوه وتطــوره يف رحــم أمــه إال مبــا يريــده اهللا    

هــو الــذي يصــوركم {:  القائــلســبحانه وتعــاىل
، )٦: آل عمــــران/(}يف األرحــــام كيــــف يشــــاء

ومعـــىن كيـــف يشـــاء أن اجلـــنني يتكـــون داخـــل  
ــيئة     ــده، مـــن دون مشـ ــيئة اهللا وحـ الـــرحم مبشـ

 . غريه
ــأثر بغــذاء أمــه،      ــوم أن اجلــنني يت ومــن املعل
ــإن أي       ــذا فــ ــفاا، وهلــ ــن صــ ــثرياً مــ ــذ كــ ويأخــ
 اخــتالط مــن غــري الــزوجني يكــون حرامــاً، وإذا  
ــن أجــــل        كــــان اإلســــالم قــــد شــــرع اإلجيــــار مــ
ــتئجار     ــإن اســ ــتأجرة، فــ ــالعني املســ ــاع بــ االنتفــ
األرحــام ال جيــوز شــرعاً ملــا يترتــب علــى ذلــك     

اخــــتالط امليــــاه : مــــن مفاســــد حمققــــة، وهــــي
ــو     ــرياث، وحنـ ــول املـ ــتالف حـ ــاب، واالخـ واألنسـ
ذلك، ومهما تـدخل األطبـاء ملنـع تـأثري صـاحبة           

دروا علــــى الــــرحم يف اجلــــنني، فــــإم لــــن يقــــ
ذلك، ألن تكـوين اجلـنني ال يتحقـق إال بقـدرة            

 . اهللا عز وجل
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وملـــا كـــان هنـــاك مـــن املفاســـد مـــا ال حتمـــد  
ــى جلـــب     ــدم علـ ــد مقـ ــإن درء املفاسـ ــاه، فـ عقبـ
املصاحل، فهناك فرق بني االسـتئجار لالنتفـاع        
مـــــن غـــــري ضـــــرر، واالســـــتئجار الـــــذي جيلـــــب 
الضــــرر، حــــىت أننــــا نضــــع شــــروطاً يف عقــــود  

للشــقق واحملــالت، ومنــها أال تســتعمل   اإلجيــار 
العني املؤجرة فيما جيلب الضـرر، وهـذه العـني         
املستأجرة وهي الـرحم يتحقـق منـها املفاسـد،          
ومــا ال حيمــد عقبــاه، وقــد يكــون هنــاك محــل    
ــذا احلمـــل؟ ومـــاذا       ــب هـ ــن ينسـ ــتكن، فلمـ مسـ
يفعل األطباء لو أن أصحاب اهلوى فتحوا هـذا         

 ع الشرع؟الباب واستخدموه مبا ال يتفق م
ويـــرى الـــدكتور عطـــا الســـنباطي أن الـــرأي  
الــراجح أنــه ال جيــوز احلمــل عــن طريــق الــرحم 
البــديل إذا كانــت صــاحبته أجنبيــة متزوجــة أو  
غري متزوجة، وذلك لعدم سالمة أدلـة القـائلني         
جبوازه ولكثرة مفاسـده، بـل إن هـذه األجنبيـة           
قــــــد حتمــــــل بتــــــوأمني خمــــــتلفني يف مصــــــدر 

ــؤجر    ــات حـــني تـ ــرتني يف آن  البويضـ ــها مـ نفسـ
واحــد، وقــد حــدث ذلــك بالفعــل يف بريطانيــا      

ــام  ــا   ١٩٩٦عــ ــاحبة الــــرحم بأــ م، وتعللــــت صــ
 .دف إىل إسعاد اُألسر

وأما الفاتيكان فقد قام بشجب ذلك كليـة،        
ويــــرى مجهــــور علمــــاء اإلســــالم أنــــه ال جيــــوز  
ــا     ــرفا يف رمحهـــ ــا أن يتصـــ ــرأة وال لزوجهـــ للمـــ

 اآلخــرين، ألن إجيــاراً أو تربعــاً باحملــل حلســاب  
حقهــا قاصــر علــى االنتفــاع الشخصــي بــه، وال  

 .جيوز لغريها أن يباشره نيابة عنها
ويؤكـــد الشـــيخ عبـــد اخلـــالق نصـــري األمـــني  
العــام للجنــة العليــا للــدعوة اإلســالمية بــاألزهر   
ــرحم، وذلــك ألســباب       علــى حرمــة اســتئجار ال

 :كثرية أمهها

 اجلينــات والصــفات الوراثيــة املوجــودة   -١ 
حليــوان املنــوي والبويضــة مــن آبــاء اآلبــاء،    يف ا

وأجــــداد األجــــداد، وأمهــــات اآلبــــاء، وأمهــــات     
ــن     ــل يف بطـــن األم يتغـــذى عـ ــات، والطفـ األمهـ
طريق احلبل السري مـن دمـاء املـرأة وغـذائها،           
ــا،     ــاء زوجهـــ ــذى مبـــ ــها ويتغـــ ــنفس بنفســـ ويتـــ
فيســـقي زوجهـــا لـــزرع غـــريه مـــن مائـــه، ورمبـــا 

 والصـفات   يؤدي ذلك كله إىل اختالل اجلينات     
الوراثيـــــة، واخـــــتالط الـــــدماء الشـــــرعية بغـــــري 
الشــرعية، وقــد يتســبب ذلــك يف خلــل أجهــزة    
ــة    ــواحي العقليـــــــ ــة، واضـــــــــطراب النـــــــ املناعـــــــ
والعاطفية عند هذا الطفل الذي فقد التـوازن        
يف أصــــــــله ومســــــــتودعه وجيناتــــــــه وصــــــــفاته 
الوراثيــــة، كــــل هــــذا يــــؤدي إىل دمــــار اُألســــر      

ال ضرر  : "تقولواتمع، والقاعدة اإلسالمية    
 ". وال ضرار

 هـــــذا العمـــــل شـــــبيه بالزنـــــا، ألن نقـــــل  -٢
احليـــوان املنـــوي إىل رحـــم امـــرأة أخـــرى ـــذه  
الطريقة كوضع احليـوان املنـوي مـن الـزاين يف           
فـــرج الزانيـــة، ووضــــع البويضـــة مـــع احليــــوان     
املنـــوي يف رحـــم امـــرأة أخـــرى ال حيلـــل حرامـــاً 

 . حرمه اهللا تعاىل
ــرم  -٣ ــداوي وعــــــالج   اإلســــــالم ال حيــــ التــــ

أمراض العقم عند الرجال والنساء، ولكـن يـتم       
ــا ) ص(ذلـــك بطريـــق مشـــروع، فالرســـول   أمرنـ

مــا خلــق اهللا >): ص(بالتـداوي والعــالج، يقـول   
ــإذا أصـــاب الـــدواء    داًء إال خلـــق لـــه الـــدواء، فـ

، فــال بــد لنــا أن <الــداء شــفي بــإذن اهللا تعــاىل
ــل      ــي حمــــ ــة هــــ ــة احلقيقيــــ ــدرك أن الزوجــــ نــــ

االســتيالد، واملــرأة الثانيــة ليســت  لالســتمتاع و
زوجة، وال حتل للرجل صاحب احليوان املنـوي   
لالســتمتاع واالســتيالد، ألنــه مل يعقــد عليهــا،   
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ومل يــــدخل ــــا مســــتمتعاً ــــا، فهــــي ليســــت  
، واملــرأة البديلــة الــيت "الولــد للفــراش"فراشــاً و

نقل إليها احليوان املنوي والبويضة إذا وطأهـا        
طء يــؤثر علــى اجلــنني يف زوجهــا فــإن هــذا الــو

إن الـــوطء الثـــاين : حواســـه، قـــال اإلمـــام أمحـــد
يزيــد يف مســع الولــد وبصــره، وقــد شــبه الــنيب  

ــقيه     ) ص( ــوم أن سـ ــزرع، ومعلـ ــقي الـ ــك بسـ ذلـ
 .يزيد ذاته

ــاحب     -٤ ــب إىل صــ ــا تنســ ــد هنــ ــوة الولــ  بنــ
احليـــوان املنـــوي، فيثبـــت لـــه الولـــد، وجيلـــد،      
ــت      ــا يثبـ ــري، كمـ ــن البصـ ــذهب احلسـ ــذا مـ وهـ

 لـــــألم صـــــاحبة البويضـــــة، - أيضـــــاً - اجلـــــنني
وكـذلك لــألم الثانيــة، فيصــبح اجلــنني لــه أمــان  
يف النســـب واملـــرياث، وذلـــك مثـــل الـــزانيني إذا 
اشــتركا يف الزنــا، وادعــى كــل منــهما أنــه ابنــه،  
ــبه     ــه، أي بالشــــ ومل تتــــــبني احلقيقــــــة بالقافــــ

 .واملالمح فإن الولد ينسب إليهما معاً
لإلنســان : وخــالف الشــافعي يف ذلــك فقــال  

أب واحد وأم واحدة، وال يقال فـالن بـن فـالن            
 .وفالن

واملســـألة فيهـــا خـــالف، وخروجـــاً مـــن هـــذا  
اخلالف جيب منع ذلك العمل، ألنه جرميـة يف         
حـــق الشـــرع والقـــانون واتمـــع، وقـــد وصـــف   
الشــيخ شــلتوت التلقــيح الصــناعي بأنــه جرميــة  
منكــرة، وإمثٌ عظــيم يلتقــي مــع الزنــا يف إطــار    

جوهرمهـا واحـد، ونتيجتـهما واحـدة،        واحد، و 
وهي وضـع ميـاه رجـل أجـنيب قصـداً يف حـرث              
ــه وبـــني ذلـــك الرجـــل عقـــد ارتبـــاط     لـــيس بينـ
بزوجيـــــة شـــــرعية يظلّهـــــا القـــــانون الطبيعـــــي  
والشـــــرعية الســـــماوية، وال يقصـــــر يف صـــــورة 
اجلرمية لكان حكم التلقيح يف تلك احلالـة هـو          
حكـــم الزنـــا الـــذي حرمتـــه الشـــرائع الســـماوية،  

نزلــــت بــــه كتــــب الســــماء، وإذا كــــان التلقــــيح و
البشـــري بغــــري مــــاء الــــزوج علــــى هــــذا الوضــــع  
وبتلــك املرتلــة كــان مــن دون شــك أفظــع جرمــاً، 

 .وأشد نكراً من التبين
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 :التعريف

هــي شــكل مــن أشــكال احلكــم     ): Federalism(الفيدراليــة 
ــة        ــه مقســمة دســتورياً بــني حكومــة مركزي تكــون الســلطات في

ــغر    ــة أصـ ــدات حكوميـ ــات (ووحـ ــاليم أو واليـ ــال  )أقـ ــون كـ ، ويكـ
ــى       ــدمها علـ ــداً أحـ ــة معتمـ ــن احلكومـ ــذكورين مـ ــتويني املـ املسـ

 .اآلخر، وتتقامسان السيادة يف الدولة
ويرى العديد من الفالسـفة وعلمـاء السياسـة يف الغـرب أن             

مشـــتقة مـــن  ) Federal(جـــذور الفيدراليـــة قدميـــة، والكلمـــة    
 .، اليت تعين ميثاقاً أو عهداًً)Foedus(الكلمة الالتينية 

الترتيــب الفيــدرايل يف جــوهره هــو شــراكة تقــام مبوجــب     
ميثــاق، والعالقــات الــيت تنطــوي عليهــا هــذه الشــراكة جتســد     
النوعيــــة اخلاصــــة مــــن املشــــاركة الــــيت جيــــب أن تســــود بــــني    
الشـــركاء اســـتناداً إىل االعتـــراف املتبـــادل بـــدور كـــل شـــريك،  
ــة تعزيــز وحــدة خاصــة بــني هــؤالء الشــركاء، وبــاملعىن       وحماول
األوســــع تقــــوم الفيدراليــــة علــــى ربــــط األفــــراد واجلماعــــات   
واتمعــات السياســية يف احتــاد أبــدي، لكنــه حمــدود بطريقــة 

وفر إمكانيـــة الســـعي الفعـــال حنـــو األهـــداف املشـــتركة، مـــع   تـــ
 .احلفاظ على خصوصيات كل األطراف

وكمبدأ سياسي للفيدرالية عالقة بانتشار السلطة بـاملعىن       
الدستوري، حبيث إن العناصر اليت تشكل الترتيب الفيدرايل        
تشــــترك يف عمليــــات صــــنع السياســــة املشــــتركة واإلدارة، يف  

ــري نشـــ    ــذي جتـ ــت الـ ــة   الوقـ ــتركة بطريقـ ــة املشـ اطات احلكومـ
حتفظ هلا انتهاءها كـأجزاء،وتقوم األنظمـة الفيدراليـة بـذلك           
مــن خــالل توزيــع الســلطة دســتورياً بــني هيئــات عامــة وأخــرى   

 . فرعية بطريقة مصممة حلماية وجود وسلطة اجلميع

 
 
إن السياســــــــــات  *

ــام  يف النظــــــــــــــــــــــــــ
الفيــــدرايل تصــــنع 
وتنفــذ مــن خــالل   
التفاوض بطريقة  
ــع   ــل اجلميـــــ جتعـــــ
يشــــــــــــــــــــــاركون يف 

 .الصنع والتنفيذ
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فالسياســــات يف النظــــام الفيــــدرايل تصــــنع 
ــل      ــة جتعـ ــاوض بطريقـ ــالل التفـ ــن خـ ــذ مـ وتنفـ

 .ميع يشاركون يف الصنع والتنفيذاجل
، )االحتاديـة (والفيدرالية من الدول املركبـة      

أو واليت تعرف بأا احتـاد يتكـون مـن دولـتني             
أكثـر حبيــث خيضــع لسـلطة سياســية مشــتركة،   

 :وتتنوع الدول املركبة إىل ثالثة أنواع هي
ــاد الشخصـــي -١ ــاد   :  االحتـ ــوم علـــى احتـ يقـ

ــة دولــتني أو أكثــر حبيــث ختضــع الــدول     الداخل
يف االحتـــاد حلكـــم شـــخص واحـــد، ســـواء كـــان   
ملكـــاً أو رئيســـاً للجمهوريـــة، مـــع احتفـــاظ كـــل 
ــارجي     ــتقالهلا اخلـــــ ــن الـــــــدول باســـــ ــة مـــــ دولـــــ
ــك الدســـتور      وشخصـــيتها الدوليـــة، وأمثلـــة ذلـ

م، الذي يفيد إمكانية قيام     ١٩٢٣املصري لعام   
 .االحتاد بني مصر وغريها من الدول

جــة انظمــام  هــو نتي:  االحتــاد التعاهــدي -٢
دولــتني أو أكثــر يف معاهــدة تــربم فيمــا بينــها،   
ــاد      ــة يف االحتـ ــدول الداخلـ ــل الـ ــاظ كـ ــع احتفـ مـ
باســتقالهلا مــن الناحيــة الداخليــة واخلارجيــة،   
ــا       ــى هــذا االحتــاد يف منطقتن ــرز منــوذج عل وأب

 . العربية هو جامعة الدول العربية
ــاد املركــــزي  -٣ ــة ( االحتــ ــدول االحتاديــ ): الــ

ج عــدة دول يف دولــة واحــدة   عبــارة عــن انــدما  
ــيتها    ــاء شخصـــ حبيـــــث تفقـــــد الـــــدول األعضـــ
الدولية، وتصبح هذه الـدول بعـد قيـام االحتـاد           
دويالت أو واليات أو إمـارات، وتنشـأ شخصـية          
ــاد     ــة االحتــ ــية دولــ ــدة هــــي شخصــ ــة جديــ دوليــ
ــات     ــع االختصاصــ ــوىل مجيــ ــزي الــــيت تتــ املركــ
اخلارجيـــــة، وجانبـــــاً مـــــن الشـــــؤون الداخليـــــة،  

لواليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة، ومثـــــال ذلـــــك ا
 .واإلمارات العربية املتحدة

ويف مقابــل الــدول املركبــة الــدول البســيطة   

ــدة( ــيادة   و): املوحـ هـــي الـــدول الـــيت تكـــون السـ
فيهــا موحــدة، فتظهــر الدولــة كوحــدة واحــدة،   
وتكـــون الســـلطة فيهـــا واحـــدة، ويكـــون شـــعبها  
ــد،      ــيم موحـــ ــرية متجانســـــة، وإقلـــ ــدة بشـــ وحـــ

 . هي من هذا النوعوغالبية دول العامل
 

 :مصطلحات ومبادئ الفيدرالية
ــأن       ــادميي بشــ ــدل أكــ ــان هنــــاك جــ ــد كــ لقــ
تعريــف الفيدراليــة، ومــن أجــل التوضــيح ال بــد 

 :من أن منيز بني ثالثة مصطلحات هي
 )Federalism(الفيدرالية 

 Federal(واألنظمـة السياسـية الفيدراليـة    

Political systems( 
 ).Federations(والفيدراليات 

ــفياً، بـــل    ــبرياً وصـ إن الفيدراليـــة ليســـت تعـ
هــي تعــبري معيــاري يشــري إىل الــدعوة حلكومــة  
متعــددة الطبقــات، جتمــع عناصــر مــن احلكــم     
املشترك واحلكـم الـذايت اإلقليمـي، إـا تقـوم           
ــدة       ــع بـــني الوحـ ــأن اجلمـ ــن شـ ــالء مـ ــى اإلعـ علـ
والتنــــوع، ومــــن أمهيــــة إحــــداث التكيــــف بــــني  

ا، واحلفـاظ عليهـا     اهلويات املتمايزة، وتعزيزه  
ضـمن احتــاد سياســي أكـرب، وجــوهر الفيدراليــة   
كمبدأ معيـاري هـو إدامـة االحتـاد والالمركزيـة           

 .يف الوقت نفسه
األنظمـــــــــة السياســـــــــية (أمـــــــــا مصـــــــــطلحا 

فهمــا مصــطلحان  ) الفيــدراليات(و) الفيدراليــة
ــة مـــن       ــكال معينـ ــى أشـ ــان علـ ــفيان ينطبقـ وصـ

النظـــام (التنظـــيم السياســـي، ويشـــري مصـــطلح  
إىل جمموعــة واســعة مــن ) ياســي الفيــدرايلالس

األنظمــــة السياســــية الــــيت تضــــم مســــتويني أو  
ــع     ــة، وجتمـــ ــكيالت احلكوميـــ ــر مـــــن التشـــ أكثـــ
عناصــر مـــن احلكـــم املشـــترك عـــرب املؤسســـات  
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املشــتركة واحلكــم الــذايت اإلقليمــي حلكومــات  
 .الوحدات املشكِّلة للدولة

وضمن هذا النطاق يـدخل طيـف واسـع مـن           
ميـــــة الـــــيت ال تعتمـــــد شـــــكل  األشـــــكال التنظي

، وميتـد  )non-unitary forms(الدولـة املوحـد   
هـــــــــذا الطيـــــــــف مـــــــــن شـــــــــبه الفيـــــــــدراليات  

ومـا هــو  ) الكونفيــدراليات(إىل ) الفيـدراليات (و
ــذا      ــاذج هلـــ ــمية منـــ ــك، ومت تســـ ــن ذلـــ ــد مـــ أبعـــ
التطبيــــــــــق املتنــــــــــوع مشلــــــــــت االحتــــــــــادات، 
واالحتـــــــــــــــادات الالمركزيـــــــــــــــة دســـــــــــــــتورياً، 

ــد  ــدراليات، والكونفيـ ــات، والفيـ راليات، والواليـ
واملقاطعــات، والســلطات الوظيفيــة املشــتركة،    
فضــالً عــن ذلــك هنــاك أنظمــة سياســية أخــرى  
خارج هذا اإلطار العام لألنظمة الفيدرالية قـد        
جتمـــــــع بعـــــــض الترتيبـــــــات الفيدراليـــــــة، ألن 
الزعمــاء السياســيني وأبنــاء األمــة يكونــون أقــل  

امهم التزاماً باعتبارات النقاء النظري من التـز      
بالسعي الرباغمايت مـن أجـل ترتيبـات سياسـية          
قابلة للعمل، ومثـل هـذه االعتبـارات قـد تقـود            

ــائن   ــاً إىل هجـــ ــاد  ) hybrids(أيضـــ مثـــــل االحتـــ
األورويب الذي أخذ يتجه يف السـنوات األخـرية         
حنــو اعتمــاد بعــض مســات الفيدراليــة، بــرغم    

 .أنه كان يف األصل تشكيالً كونفيدرالياً
ــاق األن  ــمن نطـــــــ ــية  وضـــــــ ظمـــــــــة السياســـــــ

) federations(الفيدرالية، متثـل الفيـدراليات      
ــا الوحـــــــدات    ــون فيهـــــ ــة ال تكـــــ ــاذج معينـــــ منـــــ
الفيدرالية أو الـمشكِّلة للحكومة تابعة دستورياً      
لبعضها، فلكـل منـها سـلطات مسـتقلة مشـتقة           
من الدستور وليس من مسـتوى حكـومي آخـر،          
وكل منها خمول بالتعامل املباشر مع مواطنيـه        

إطــــــــار ممارســــــــة الســــــــلطات التشــــــــريعية  يف 
والتنفيذية والضـريبية، وكـل منـها يـتم بشـكل          

 .مباشر من مواطنيه
 :خصائص الفيدرالية

تتميـــز الدولـــة الفيدراليـــة عـــن غريهـــا مـــن   
 :الدول البسيطة بأمرين

تتصـف  :  الدولة الفيدراليـة دولـة مركبـة       -١
الدولة الفيدرالية بأـا دولـة مركبـة مـن أجـزاء            

ذا التركيب هـو الـذي مييـز الدولـة        متميزة، وه 
الفيدرالية عـن الدولـة البسـيطة، حيـث تتكـون           
الدولــة الفيدراليــة مــن دولــتني أو أكثــر، أو مــن   
ــه      ــهما نظامـ ــل منـ ــون لكـ ــر، يكـ ــيمني أو أكثـ إقلـ
اخلاص، واستقالله الذايت، مثل أن يكون لكـل        
والية أو إقلـيم دسـتور خـاص، وبرملـان خـاص،            

ة، وعســــكر وحكومــــة خاصــــة، وقــــوانني خاصــــ 
 .خاص، وموارد خاصة، ولغة خاصة ا

تتصـف  :  الدولة الفيدراليـة دولـة واحـدة       -٢
الدولــة الفيدراليــة بأــا دولــة واحــدة، كالدولــة    
ــتور      ــود دســ ــث وجــ ــن حيــ ــاً، مــ ــيطة متامــ البســ
ــدة،    ــة احتاديـــــة واحـــ ــادي واحـــــد، وحكومـــ احتـــ
ــة    ــد، وحمكمـــــة احتاديـــ ــادي واحـــ وبرملـــــان احتـــ

 .واحدة، وجيش احتادي واحد
ــ د كــــان لكتابــــات اثــــنني مــــن املــــراقبني  وقــ

ألـربت دايسـي، وجـيمس      ( السياسيني اإلنكليز   
ــرايس  ــة    ) بــ ــدايات نظريــ ــى بــ ــبري علــ ــأثري كــ تــ

الفيدرالية، فقد حدد دايسـي شـرطني لتشـكل         
الدولة الفيدراليـة، أوهلمـا هـو وجـود عـدة دول            

ــاًَ   " ــاً وتارخييــ ــها حمليــ ــاط ببعضــ ــة االرتبــ وثيقــ
ــها   ــابه، جيعلـ ــا شـ ــاً أو مـ ــادرة علـــى أن  وعرقيـ  قـ

 هويــــــة وطنيــــــة - يف نظــــــر ســــــكاا -حتمــــــل
الرغبــــــة "، والشــــــرط الثــــــاين هــــــو "مشــــــتركة

الوطنيــة يف الوحــدة الوطنيــة، والتصــميم علــى 
 ".احملافظة على استقالل كل دولة يف اإلحتاد

ومــــن املالمــــح األساســــية للفدراليــــة توزيــــع 
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السـلطات، وهـذا التقسـيم للسـلطات يــؤدي إىل     
 -املركـــــز (كـــــومتني عـــــدم قـــــدرة أي مـــــن احل 

علــــى ممارســــة نفــــس القــــدر مـــــن     ) األقــــاليم 
الســـلطة الـــيت كانـــت ستمارســـها يف ظـــل دولـــة  

 .موحدة غري فيدرالية
الدســتور يف النظــام الفيــدرايل هــو الســلطة 

ومـن  . العليا اليت تستقي منها الدولـة سـلطاا       
ــتقل إلبطـــال أي      ــاء مسـ ــود قضـ ــروري وجـ الضـ

رعية هـي   قانون ال يتماشى مع الدستور، والشـ      
الــــيت تعيــــق الفيدراليــــة، إذ ينبغــــي أن يكــــون   

ــارماً وغـــري فضـــفاض   ــتور صـ وجيـــب أن . الدسـ
ــذكور     ــتور املـ ــواردة يف الدسـ ــوانني الـ ــون القـ تكـ
غــري قابلــة للتغــيري إال مــن قبــل ســلطة أعلــى أو 

ــات تشـــريعية  ــؤدي صـــعوبة    . هيئـ ــا تـ وغالبـــاً مـ
 .تغيري الدستور إىل نشوء مشاعر حمافظة

ــدرا  ــام الفيـ ــكان   يف النظـ ــى سـ ــتعني علـ يل يـ
اإلقلــيم االســتمتاع بثــروات إقلــيمهم ألغــراض  
ــار     ــة واالزدهـــــــ ــور والرفاهيـــــــ ــاء والتطـــــــ البنـــــــ
االقتصـــادي والتكـــوين السياســـي الـــدميقراطي 
الــذي يتمتــع بــه اإلقلــيم ومــن مث تــنعكس حالــة 
اإلقليم على الدولـة والـبالد بكاملـها ممـا ميـنح        

مـاً  الدولة والبلـد هيبـة وقـوة متناميـة ودعمـاً تا           
 يف كل امليادين

فالـــدول الفيدراليـــة أو االحتاديـــة يف العـــامل  
كــــثرية، ومل تقــــم كلــــها بتطبيــــق الفيدراليــــة      
ــة كلمــة     مبضــموا احلقيقــي، فكلمــة االحتادي
أضــــــيفت إىل أمســــــاء بعــــــض الــــــدول ومنــــــها  
الدكتاتوريــة، أمــا مــن طبقــت هــذا النــهج فهــي   
معروفــــة علــــى مســــتوى اخلارطــــة السياســــية،  

دول املتقدمـة، أو الـيت تعـاظم        ومعظمها مـن الـ    
النمــو بــالتطور واالزدهــار فيهــا، وإذا مــا أمعنــا   
النظر يف خارطـة العـامل احلـديث فإننـا سـنجد            

أن معظم الـدول الفيدراليـة قـد جتـاوزت كـثرياً       
مما خطط هلا من بناء ورقـي حضـاري شـامل،      
ــاري    ــلم احلضـــ وبلغـــــت أعلـــــى مســـــتويات الســـ

ا وكنــدا املعاصــر، وخــري مثــال علــى ذلــك أمريكــ 
وسويســـــــــرا وبريطانيــــــــــة وأملانيــــــــــا واهلنــــــــــد  
واألرجنــــــتني واســــــتراليا وفرتويــــــال وماليزيــــــا 

أما يف البالد العربية فـأول   . واملكسيك وغريها 
دولــــة فيدراليــــة احتاديــــة حقيقيــــة هــــي دولــــة  
ــة      ــا دولــ ــم أــ ــدة رغــ ــة املتحــ ــارات العربيــ اإلمــ

 .ملكية
إن اخلصائص البنيوية العامـة للفيـدراليات       

 :ني من التنظيم السياسي هيكنموذج مع
ــود تشـــكيلني حكـــوميني يتعامـــل كـــل   -  وجـ

 .منهما مباشرة مع مواطنيه
ــلطة    - ــتوري رمســـي للسـ ــع دسـ ــود توزيـ  وجـ

التشــــريعية والتنفيذيــــة، وختصــــيص العوائــــد  
بــــني التشــــكيلني احلكـــــوميني يضــــمن بعـــــض    
ــل      ــي لكـ ــذايت واحلقيقـ ــتقالل الـ ــاالت االسـ جمـ

 .تشكيل
ــات   - ــتوى متثيـــل وجهـ ــد مسـ ــر  حتديـ النظـ

ــار مؤسســـات صـــنع    ــة يف إطـ اإلقليميـــة املختلفـ
السياسية الفيدرالية، وهو ما حيدث غالبـاً مـن         

 .خالل شكل معني لس فيدرايل ثانٍ
 وجـــود دســـتور أعلـــى مكتـــوب غـــري قابـــل -

للتعديل بشكل أحادي، ويتطلب موافقة نسـبة       
 .كبرية من الوحدات املشكلة للبلد

ت  تأســـيس نظـــام قـــانوين يفـــض الرتاعـــا -
 ).اإلدارات الفيدرالية(بني احلكومات 

 وجــــــود عمليــــــات ومؤسســــــات لتســــــهيل -
التنسيق بني احلكومات يف تلك اـاالت الـيت         

 .تتداخل فيها املؤسسات احلكومية
 :وهنا جيب أن نشري إىل بضع نقاط مهمة



 

 ٥٥

ــتوري    : أوالً ــكل الدسـ ــرق بـــني الشـ ــاك فـ هنـ
والواقــــع العملــــي، ففــــي الكــــثري مــــن األنظمــــة  

ــي ــاير املمارســــــة    السياســــ ــياء تغــــ ــاك أشــــ ة هنــــ
ــتور      ــل الدسـ ــية يف الطريقـــة الـــيت يعمـ السياسـ

ــها، فمــــــثالً  ــان  : مبوجبــــ ــدا واهلنــــــد كــــ يف كنــــ
الدســـتور األول شـــبه فيـــدرايل حيتـــوي بعـــض   
الســلطات املركزيــة املشــاة ملــا هــو موجــود يف   
األنظمـــــة املوحـــــدة، لكـــــن هـــــذه الســـــلطات مت  
التخلـــي عنـــها يف كنـــدا، أمـــا يف اهلنـــد فـــربغم  
أا ما زالت مستخدمة إال أن هـذا االسـتخدام       
قد مت تعديلـه، وبالتـايل فـإن الواقـع العملـي يف         
احلـــالتني يقتـــرب أكثـــر مـــن شـــكل الفيدراليـــة  
الكاملة وهناك أمثلـة بـارزة عـن تـأثري املمارسـة           
العمليــة جنــدها يف سويســرا وروســيا وبلجيكــا،   
وبالتايل من أجل أن نفهم األنظمـة الفيدراليـة         

 والفيـدراليات خصوصـاً، يغـدو ضـرورياً         عموماً
أن نـــــــدرس أطرهـــــــا القانونيـــــــة الدســـــــتورية    
وسياســتها العمليــة والطريقــة الــيت يتفــاعالن     

 .ا
إذا كانت معرفة اخلصـائص اهليكليـة      : ثانياً

لنظــام سياســي فيــدرايل معــني مــن أجــل فهــم     
مزايــاه مســألة مهمــة فمــن املهــم بــنفس القــدر   

ياســــية، فمــــن أن نفهــــم طبيعــــة العمليــــات الس
الســـمات املهمـــة الـــيت ال بـــد مـــن أن حتتضـــنها 
ــو      ــوي حنــ ــل قــ ــود ميــ ــة وجــ ــة الفيدراليــ العمليــ
الدميقراطيــة ألــا تفتــرض القبــول الطــوعي    
مـــــــــن املـــــــــواطنني يف الوحـــــــــدات املشـــــــــكلة،     
والالمركزية كمبدأ يتم التعبري عنه من خـالل        
املراكـــــز املتعـــــددة لصـــــنع القـــــرار السياســـــي     

ملفتوحــة كســمة أساســية  واملســاومة السياســية ا
للطريــــق الــــذي يــــتم مــــن خاللــــه الوصــــول إىل  
القــرارات، وعمليــة الضــبط واملوازنــة لتجنــب     

تركيز السلطة السياسية، واحترام الدستورية،     
ــلطته مـــن     ألن كـــل تشـــكيل حكـــومي يشـــتق سـ

 .الدستور
ــاً ــة    : ثالثـــ ــات الفيدراليـــ ــون العمليـــ ــد تكـــ قـــ

ني إقليمية أو غري إقليمية، أو قد تشمل االثنـت      
معــــاً، وإذا كانــــت هنــــاك بعــــض األمثلــــة علــــى 
ــة     ــدات إقليميـ ــدراليات ال حتتـــوي علـــى وحـ فيـ

كمـــا هـــو احلـــال يف (معتـــرف ـــا يف الدســـتور 
، فــان التوزيــع الدســتوري   )املنــاطق البلجيكيــة 

للســلطة بــني الوحــدات اإلقليميــة هــو إىل حــد     
كــبري الــنمط األكثــر شــيوعاً بــني الفيــدراليات، 

ــد  ــن الفيــــ ــثري مــــ ــع  ويف الكــــ ــتم توزيــــ راليات يــــ
ــتورية بشـــــكل متماثـــــل بـــــني    ــلطات الدســـ الســـ
جمموعة من الوحدات، ولكن ما جتـدر اإلشـارة        
إليه هو أن بعـض األنظمـة الفيدراليـة ال تقـيم            

كنـدا،  (عالقة متماثلة بني الوحدات األساسـية       
، ويف بعضــها )ماليزيــا، اهلنــد، أســبانيا، روســيا

ــدات      ــن الوحـــ ــزه عـــ ــتم متييـــ ــيم يـــ ــاك إقلـــ هنـــ
ســــية مــــن خــــالل منحــــه قــــدراً أقــــل مــــن  األسا

 .االستقالل الذايت
ــة      ــدول الفيدرالي يــذكر رجــال القــانون أن ال
تكونــت إمــا مــن احتــاد كيانــات مســتقلة، أو مــن  
كيانات تنفصل مـن جسـد دولـة واحـدة كـبرية،            
ــيغ       ــمن صــ ــاد ضــ ــى االحتــ ــزم علــ ــد العــ مث تعقــ

 :قانونية واجتماعية جديدة، وهي كالتايل
تنشـــأ الدولـــة  : ربـــة احتـــاد واليـــات متقا -١

الفيدرالية مـن احتـاد واليـتني، أو عـدة واليـات            
متقابلــة تشــترك شــعوا يف مالمــح اجتماعيــة 
وجغرافيــة وتارخييــة، فتتنــازل كــل واحــدة عــن 
بعـــــض ســـــلطاا الداخليـــــة، وعـــــن ســــــيادا     
اخلارجيــــة، مث تتوحــــد ثانيــــة لتكــــون الدولــــة     
الفيدراليـــة علـــى أســـاس الدســـتور الفيـــدرايل، 
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ــات املتحــدة األمريكيــة عــام    : كمثــال ذلــ  الوالي
م، ١٨٧٤م، واالحتـــــاد السويســـــري عـــــام  ١٧٨٧

م، ١٩٤٩ومجهوريــــــة أملانيــــــا االحتاديــــــة عــــــام 
 .م١٩٧١واحتاد اإلمارات العربية عام 

ــأ الدولــــــة :  تفكــــــك دولــــــة كــــــبرية -٢ تنشــــ
ــيطة،      ــبرية بسـ ــة كـ ــن تفكـــك دولـ ــة مـ الفيدراليـ
يعاين سكاا مـن مشـاكل اجتماعيـة وسياسـية          

ــادات  واقتصــــــــ ادية، كــــــــاختالف اللغــــــــة والعــــــ
والثقافات واملوارد والثروات، فيعمل جـزء مـن        
شـــــعبها علـــــى املطالبـــــة باســـــتقالل تـــــام عـــــن  
ــر مصـــريه    ــة، وتقريـ ــة املركزيـ ســـيطرة احلكومـ
دون تـــدخل مـــن اآلخـــرين، مث تعمـــل الواليـــات  
ــة واحــدة فيدراليــة،      املفككــة علــى تشــكيل دول

سـيك  وفق نظام إداري فدرايل، مثال ذلـك املك       
م، ١٨٦٠م، واألرجنــــــــتني ســــــــنة  ١٨٥٧ســــــــنة 

م، وتشيكوسـلوفاكيا سـنة     ١٨٩١والربازيل سـنة    
 .م١٩٦٩
 

 :الفيدرالية والدميقراطية
ــوفر نظامــاً دســتورياً      ــة ت ــة الفيدرالي النظري
قويــــاً تســــتند عليــــه التعدديــــة الدميقراطيــــة،   
وتقوم بتعزيز الدميقراطية النيابية عرب توفري      

ــع   ــة يف جمتمـــــ ــة مزدوجـــــ ــوريمواطنـــــ . مجهـــــ
ــذا التصـــــــريح    ــور علـــــــى هـــــ وباإلمكـــــــان العثـــــ

ــة   ــة الفيدراليــ  The(الكالســــيكي يف الوثيقــ

Federalist Paper (  والـــــــيت تقــــــول بـــــــأن
ــدأ العدالـــة      ــاهم يف جتســـيد مبـ ــة تسـ الفيدراليـ
القضـــائية، ويف احلـــد مـــن األعمـــال التعســـفية 

 :للدولة، وذلك ألا
 بإمكاــا احلــد مــن قــدرة الدولــة علــى  :أوالً
احلقوق، طاملا أا تضمن بـأن الربملـان        انتهاك  

الراغب يف تقييـد احلريـات فاقـد للصـالحيات       

الدســتورية، وبــأن احلكومــة القــادرة علــى ذلــك  
 .فاقدة للرغبة فيه

 إن العمليـات القانونيـة لصـنع القـرار         :ثانياً
يف األنظمــــــة الفيدراليــــــة حتــــــد مــــــن ســــــرعة  

 .احلكومة على التصرف
إن الفيدراليــة تســاعد  "وقــد تــأثرت مقولــة  

ــان    ــوق اإلنسـ ــة وحقـ ــأمني الدميقراطيـ ــى تـ " علـ
ــعيب،     ــار الشـ ــول االختيـ ــرة حـ ــة املعاصـ بالنظريـ
ففــــي الوحــــدات السياســــية األصــــغر بإمكــــان     
األفـــراد االشـــتراك بشـــكل مباشـــر يف حكومـــة   
عموديــة وحدويــة، وزيــادة علــى ذلــك فــإن لــدى 

ة يف األفـــراد الســـاخطني مـــن الظـــروف الســـائد 
إحــــدى دول االحتــــاد خيــــار االنتقــــال إىل دول  
ــاً بــــافتراض أن الدســــتور    أخــــرى، وهــــذا طبعــ
ــاد     ــال بــــــني دول االحتــــ ــة االنتقــــ يكفــــــل حريــــ

 .الفيدرايل
إن قــــدرة النظــــام الفيــــدرايل علــــى محايــــة 
احلريات املدنيـة ال تـزال حمـل جـدل، إذ غالبـاً             
ــرد      ــوق الفــ ــاك خلــــط بــــني حقــ ــون هنــ ــا يكــ مــ

 .وحقوق الدولة
 

 :فيدراليةالكون
ــع     ــاد جيمــ ــة تعــــين احتــ ــة كلمــ الكونفيدراليــ
دولتني أو أكثر ضـمن اتفاقيـة معينـة أو اتفـاق            
تعاقـدي يقضـي بإنشـاء هيئـة أو كتلـة سياســية      
اقتصــــــادية مشــــــتركة جتمعهــــــا خصوصــــــيات  
سياســية أو اقتصــادية أو دينيــة مــع االحتفــاظ   
ــاً    خبصوصـــية كـــل دولـــة، ومـــع االحتفـــاظ أيضـ

هــوم الفيدراليــة  بسياســاا اخلاصــة عكــس مف 
 .الذي سبق احلديث عنه

ويـــــــــذكر لنـــــــــا التـــــــــاريخ تكـــــــــون بعـــــــــض  
ــاد دول   الكونفيـــــدراليات يف العـــــامل مثـــــل احتـــ
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أمريكا الوسطى كالسلفادور وبنما وكوسـتاريكا      
ــايييت     ــا وهــ ــدوراس وجامايكــ ــاراغوا وهنــ ونيكــ
والـــــدومنيكان وجريتـــــادا الـــــذي تأســـــس عـــــام 

م، واحتــاد دول جــزر اهلنــد الغربيــة مثــل  ١٨٢٥
ــام     ــا عـ ــادا وغريهـ ــدومنيكان وجريتـ م، ١٩٦٧الـ

ــالفيا     ــا، ويوغســ ــوارد وغريهــ ــزر ليــ ــاد جــ واحتــ
املتكونة من احتاد مجهوريات صـربيا وكرواتيـا        
وسلوفينيا ومقدونيا واجلبل األسود والبوسـنة    

 .واهلرسك وكوسوفو
 

ن االحتاد الفيدرايلعوامل تكو: 
هنــــاك عوامــــل داخليــــة وعوامــــل خارجيــــة  

 . احتاد فيدرايلتساعد على تكوين
تتمثل يف رغبـة الـدول       :العوامل الداخلية 

ــعوا يف    ــاء شـــ ــها إلمنـــ ــاد بينـــ ــوين احتـــ يف تكـــ
اجلنس أو اللغة أو الـدين أو العـادات والتقاليـد           
وامليــــــول املشــــــتركة أو اخلضــــــوع يف املاضــــــي  

 .لسلطان واحد
 وهـــــي الضـــــغوطات :العوامـــــل اخلارجيـــــة

ــالي    ــدول أو األقــ ــا الــ ــاكل الــــيت تواجههــ م واملشــ
 .نتيجة تدخل دول أخرى يف شؤوا

ــوافرت يف    ــها تـــــ ــل أو بعضـــــ ــذه العوامـــــ هـــــ
الواليــات املتحــدة األمريكيـــة وأيضــاً يف أملانيـــا    

 .وأستراليا
 الـــيت تـــدفع -ال تنفـــي العوامـــل اخلارجيـــة 

بالدول إىل االنضمام إىل بعضها وإقامـة احتـاد         
 رغبـــة هـــذه الـــدول وحرصـــها علـــى   -مركـــزي 

 .و خارجي مشتركالدفاع عن كياا ضد عد
وقد كان هلذا العامل أثـره يف نشـأة االحتـاد          
ــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة وأملانيـــــــا     يف الواليـــــ
وسويســـرا، فـــإذا نظرنـــا إىل الواليـــات املتحـــدة 
ــذي دفعهـــا إىل االحتـــاد      ــة جنـــد أن الـ األمريكيـ

وبشكل مباشر هـو ثورـا ضـد إنكلتـرا بقصـد            
التخلص من اسـتعمارها ورغبـة هـذه الواليـات           

احملافظة على استقالهلا، إذ إن الفرنسـيني       يف  
ــانوا       ــر كـ ــن جانـــب آخـ ــز مـ ــن جانـــب واإلنكليـ مـ

 .يتربصون ذه الواليات
إن االحتاد الفيدرايل هو استجابة لرغبتني      
متعارضــتني، الرغبــة األوىل هــي تكــوين دولــة     
واحــــدة قويــــة، والثانيــــة حــــرص الــــدول علــــى   
احملافظــــة علــــى اســــتقالهلا الــــذايت وســــيادا   

 .خلية يف مقابل التدخالت اخلارجيةالدا
وكما أشرنا فقد تقـوم الدولـة االحتاديـة             

ــد      ــلوب التوحـ ــا أسـ ــلوبني، أوهلمـ ــد أسـ علـــى أحـ
واالنــدماج، حيــث تتحــد دول كانــت يف األصــل  
مســـــتقلة، وتنـــــتظم يف دولـــــة احتاديـــــة، مثـــــل  
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا واســتراليا، 

ــاد با   ــلوب االحتــ ــا أســ ــك  وثانيهمــ ــك، وذلــ لتفكــ
عنــــدما ينـــــتج عـــــن تفكــــك دولـــــة بســـــيطة أو   
شــروعها بــذلك فتنــتظم يف دولــة واحــدة بغيــة  
عــــــدم االنفصــــــال كمــــــا حصــــــل يف الربازيــــــل   

 .واملكسيك واألرجنتني
 

ــتوزيـــــــــــع االختصاصـــــــــــات يف  اد  االحتـــــــــ
 :الفيدرايل

ــل     ــات للعوامــــ ــع االختصاصــــ ــع توزيــــ خيضــــ
والظـــــــروف الـــــــيت أدت إىل تكـــــــوين االحتـــــــاد  

 .الفيدرايل
الحظ أن الــدول االحتاديــة الــيت تنشــأ    فــامل

نتيجــــــة انضــــــمام دول مســــــتقلة إىل بعضــــــها  
الـــــبعض يتجـــــه الـــــتفكري فيهـــــا عنـــــد توزيـــــع   
االختصاصـــات حنـــو تضـــييق اختصـــاص دولـــة  
االحتاد، ويعود ذلـك إىل حـرص الـدول املكونـة           
ــن       ــيب مــ ــرب نصــ ــى أكــ ــاظ علــ ــى احلفــ ــا علــ هلــ
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االســتقالل، والتنــازل فقــط عــن القــدر الــالزم  
 .ي إلقامة االحتادوالضرور

وعلــى العكــس فــإن الــدول االحتاديــة الـــيت      
تنشأ نتيجة تفكك دولة موحـدة يكـون االجتـاه          
فيهـــا حنـــو توســـيع اختصاصـــات دولـــة االحتـــاد   
علـــى اعتبـــار أـــا كانـــت متلـــك كـــل الســـلطات 

 .قبل تفككها وحتوهلا إىل احتاد فيدرايل
وميكن حصر أسـاليب توزيـع السـلطات بـني          

لــــدول املكونــــة هلــــا إىل ثــــالث دولــــة االحتــــاد وا
 :طرق

حيــدد الدســتور االحتــادي  : الطريقــة األوىل
اختصاصـــــــات كـــــــل مـــــــن الدولـــــــة االحتاديـــــــة   

وهــو أســلوب . والــدويالت علــى ســبيل احلصــر 
 .مل تلحظه الدساتري االحتادية

حيــدد الدســتور االحتــادي : الطريقــة الثانيــة
ــر      ــبيل احلصـ ــى سـ ــدويالت علـ ــات الـ اختصاصـ

صــــــات يف يــــــد دولــــــة وتكــــــون بقيــــــة االختصا
 .االحتاد

وهــــذا األســــلوب يف التوزيــــع مــــن شــــأنه أن  
يـــؤدي إىل تقويـــة مركـــز دولـــة االحتـــاد، وقـــد      
يصـــــل األمـــــر مـــــع مضـــــي الـــــزمن إىل ازديـــــاد  

ومل حيــــــظَ هــــــذا .    ســــــلطاا بشــــــكل كــــــبري
األســــلوب بــــالقبول لــــدى الكــــثري مــــن الــــدول      

 .االحتادية، وقد اتبع يف دستور كندا
ــة ــ: الطريقــــة الثالثــ ــالتني  علــ ى عكــــس احلــ

الســـــــابقتني حيـــــــدد الدســـــــتور اختصاصـــــــات  
ــداها    ــا عـــــ ــة وتتـــــــرك مـــــ ــة االحتاديـــــ احلكومـــــ

 .للدويالت
نــذكر مــن هــذه الــدول سويســرا، والواليــات   
املتحـــــــدة األمريكيـــــــة ،واالحتـــــــاد الســـــــوفييت 

 .السابق، واملكسيك، واألرجنتني، واستراليا
 :الفيدرايل االحتاد هيئات

ب أن قبــل احلــديث عــن هــذه اهليئــات جيــ     
نــذكر أن لكــل دولــة فيدراليــة اســم ألجزائهــا،      
فمثالً يف سويسرا، يطلق على كل دولة مكونة        

 ).Canton(هلا اسم كنتون 
ويف الواليـــات املتحـــدة يطلـــق عليهـــا اســـم     

 ).State(والية 
ويف االحتــاد الســوفييت الســابق كــان يطلــق    
علـــــى الـــــدول املكونـــــة اســـــم مجهوريـــــات ذات  

 ذات حكـــــم ذايت، احلكـــــم الـــــذايت، أو منـــــاطق
 .وكذلك املقاطعات القومية

ــياق احلــــــديث عــــــن    ــاه يف ســــ نعتمــــــد أدنــــ
وهــذا ال ) States(اهليئــات، مصــطلح الواليــات  

ــن الواليـــــات املتحـــــدة       ــا نـــــتكلم عـــ ــين أننـــ يعـــ
 .األمريكية

 
 :السلطة التشريعية االحتادية

يتــوىل القيــام ــذه الســلطة برملــان يتكــون    
عوب أحــدمها ميثــل شــعب أو شــ : مــن جملســني

ــطة     ــه بواســـ ــتم انتخابـــ ــة، ويـــ ــة االحتاديـــ الدولـــ
ــاً يف عــدد األعضــاء      الشــعب، لــذلك جنــد تفاوت
الـــذين ميثلـــون كـــل واليـــة، ويطلـــق عـــادة علـــى 

 .هذا الس اسم جملس النواب
أمـــــــا الـــــــس اآلخـــــــر فيـــــــدعى جملـــــــس  
الواليـــــات، وتتمثـــــل فيـــــه كـــــل واليـــــة بنســـــبة 
متســاوية مــع الواليــات األخــرى، أي ال خيتلــف   

ملمثلني يف هذا الس من أية والية عـن  عدد ا 
عدد املمثلني من والية أخرى، حىت ولو كانـت         
 .إحدامها أكرب مساحة وأكثر سكاناً وغري ذلك

ــابق كـــان يطلـــق    يف االحتـــاد الســـوفييت السـ
ــم ســـوفيات     ) جملـــس(علـــى الـــس األول اسـ
) جملــس(االحتــاد، وعلــى الثــاين اســم ســوفيات 

ميـات متثلـت كـل      القوميات، ويف سوفيات القو   
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 . مجهورية١٥ نائباً وعددها ٢٥مجهورية بـ 
 . نائبا١١ًوكل مجهورية ذات حكم ذايت بـ 

ـــ    ــة ذات حكـــم ذايت بـ ــواب٥وكـــل منطقـ .  نـ
واملقاطعة القومية بنائب واحـد، وكـان جممـوع         

 .األعلى) الس(السني يكون السوفيات 
ويف الواليات املتحدة األمريكية يطلق على      

األول اســــم جملــــس النــــواب، وعلــــى    الــــس 
 .الس الثاين اسم جملس الشيوخ

ــدد       ــنني، وعـ ــائبني اثـ ــل واليـــة بنـ ــل كـ تتمثـ
 عضــو، وجممــوع  ١٠٠أعضــاء جملــس الشــيوخ   

 .السني يدعى الكونغرس
ويف سويسرا يطلق على الس األول اسـم        
جملــــس األمــــة، وعلــــى الثــــاين اســــم جملــــس      

ــه نائبــان      ــات، وكــل كنتــون ميثل . اثنــانالكنتون
 .وجمموع السني يكون الربملان السويسري

     
 :مهمة الربملان االحتادي

ــائل    خيـــتص بســـن القـــوانني يف مجيـــع املسـ
ــة يف جمموعهــا، مثــل الشــؤون      الــيت ــم الدول
املتصلة بالعالقات اخلارجيـة والـدفاع الـوطين،        
ــائل    ــا، واملســــ واملواصــــــالت مبختلــــــف أنواعهــــ

جلنســية، وغــري اجلمركيــة، ومســائل العملــة، وا
 .ذلك من أمور

وكــــــــذلك يضــــــــع قواعــــــــد عامــــــــة حتــــــــدد 
اختصاصـــات برملانـــات الواليـــات، وجيـــب علـــى  
الواليــــات اخلاضــــعة لالحتــــاد أن ختضــــع هلــــذه  

 .القوانني
عــادة يكــون جملســا الربملــان االحتــادي علــى   
قــــــــدم املســــــــاواة مــــــــن حيــــــــث االختصــــــــاص 
التشـــريعي، مبعـــىن وجـــوب موافقـــة الســـني  

يث إذا رفض أحد السني     على القرارات، حب  
 .املوافقة على قرار ما وضع جانباً

ولكن من الناحية العمليـة جنـد أن سـوفيات          
االحتـــــاد أقـــــوى مـــــن ســـــوفيات القوميـــــات يف   
االحتــــاد الســــوفييت، وجملــــس الشــــيوخ ميلــــك 
اختصاصـــات ذات صـــيغة تنفيذيـــة حـــرم منـــها 

 .جملس النواب يف أمريكا
لـس األدىن   ويف أملانيا تكون األفضـلية للمج     

علــــى الــــس األعلــــى، وكــــذلك يف الدســــتور  
ــتراليا  ــادي الســــ ويف سويســــــرا جعــــــل  . االحتــــ

ــوى مـــن       ــتور جملـــس األمـــة يف مركـــز أقـ الدسـ
 .جملس الكنتونات

     
 :السلطة التنفيذية االحتادية

تتكون من رئـيس الدولـة وحكومـة االحتـاد،          
 .أي الوزراء، أو هيئة مجاعية

يق االنتخـاب   ويتم انتخاب الرئيس عن طر    
املباشر بواسطة جمموع رعايا دولة االحتـاد، أو     
ــرة عـــن طريـــق     ــة غـــري مباشـ االنتخـــاب بطريقـ

 .مندوبني خيتارهم الناخبون
     

 :مهمة احلكومة االحتادية
ــوانني     ــذ قــ ــة بتنفيــ ــذه احلكومــ ختــــتص هــ
االحتـــاد وقراراتـــه يف مجيـــع أحنـــاء الدولـــة، وال 

 هـذه   تسلك احلكومات االحتادية يف سبيل أداء     
املهمة جاً موحـداً، وإمنـا ختتلـف وسـائلها يف           
هـــذا اـــال، فقـــد تتبـــع احلكومـــة االحتاديـــة      

ــرة   ــة اإلدارة املباشـ ــدة (طريقـ ، )الواليـــات املتحـ
وقـــــد تفضـــــل طريقـــــة اإلدارة غـــــري املباشـــــرة  

، وقــــــــد تلجــــــــأ إىل طريقــــــــة اإلدارة )أملانيــــــــا(
 ).سويسرا(املختلطة 

     
 :السلطة القضائية
ــات،  توجــــــد ســــــلطات   قضــــــائية يف الواليــــ
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 .وكذلك سلطات قضائية احتادية
الســـلطات القضــــائية يف الواليــــات ختــــتص  

أمــا الســلطات  . بشــؤون القضــاء داخــل الواليــة   
القضــــــائية االحتاديــــــة فهــــــي تقــــــوم بفــــــض      
املنازعات بني الواليات، أو بني حكومة االحتاد       

 .والواليات، أو بني رعايا الواليات
ــائية   ــلطة القضـ ــاد يف وتتمثـــل السـ يف االحتـ

. احملكمـــة العليـــا واحملـــاكم اإلداريـــة التابعـــة هلـــا
ــوانني     ــتورية القـ ــا بدسـ ــة العليـ وختـــتص احملكمـ
ــة،     ــريعية االحتاديـ ــلطة التشـ ــن السـ ــادرة عـ الصـ
وكـــــذلك دســـــتورية القـــــوانني الصـــــادرة عـــــن     
برملانات الوالية واحملكمـة، وهـي إذ تقـوم ـذه       
ــا تراعــــي مــــدى مطابقــــة أو عــــدم    املهمــــة إمنــ

 .قة القانون ألحكام الدستور األحاديمطاب
والســــــلطة القضــــــائية يف الــــــدول املتحــــــدة 
احتاداً فيـدرالياً قـد تتكـون مـن حمكمـة واحـدة             
تسمى أحياناً احملكمة العليا كمـا هـو الشـأن يف           
الواليـــــــــات املتحـــــــــدة األمريكيـــــــــة واالحتـــــــــاد  
ــة كمــا      الســوفييت الســابق، أو احملكمــة االحتادي

ــد    ــرا، وقـ ــال يف سويسـ ــو احلـ ــلطة  هـ ــم السـ  تضـ
 .القضائية لالحتاد عدة حماكم خمتلفة

     
كيفية تعديل الدستور يف الدول املتحـدة   

 :احتاداً فيدرالياً
دستور االحتاد يكون دائماً جامـداً، ومـن مث         

 .البد من إتباع طريقة معينة لتعديله
وقـــد عرفنـــا أن الدســـتور االحتـــادي يتـــوىل 

ــا   ــاد والواليـ ــة االحتـ ت حتديـــد اختصاصـــات دولـ
 .املختلفة املكونة لالحتاد املركزي

إن اإلقدام على تعديل دستور قـد يتضـمن         
مساســاً باســتقالل هــذه الواليــات، أو يغــري مــن    

وبصــفة عامــة . كياــا، أو يــنقص مــن ســيادا

ــع     ــاع أو وضـ ــيري األوضـ ــديل إىل تغـ يهـــدف التعـ
معــني يف الدولــة االحتاديــة ممــا يــؤثر علــى آيــة   

تحدة، وهلـذا فإنـه ال      حال يف مركز الواليات امل    
ــلطات     ــة الســ ــتور موافقــ ــديل الدســ ــي لتعــ يكفــ
االحتادية، وإمنا يلـزم موافقـة أغلبيـة الواليـات          

 .عليه
ــب      ــات جيـ ــة الواليـ ــة أغلبيـ ــال موافقـ ويف حـ
ــه     ــديل الـــذي أقرتـ ــوع للتعـ ــة اخلضـ علـــى األقليـ
ــات الـــيت      ــق الواليـ ــن حـ ــون مـ ــة، وال يكـ األغلبيـ

 .ترفض التعديل االنسحاب من االحتاد
 على سبيل املثال أن دسـتور االحتـاد          فنجد

السويســري ال ميكــن إحــداث تعــديل فيــه دون     
موافقــة أغلبيــة النــاخبني وأغلبيــة املقاطعــات     

ــات( ــتور الواليــــــات   )الكانتونــــ ــب دســــ ، ويتطلــــ
املتحــــدة األمريكيــــة لتعديلــــه وجــــوب موافقــــة 
ثالثة أرباع الواليـات علـى األقـل علـى التعـديل            

ة اـــالس املقتـــرح، وذلـــك عـــن طريـــق موافقـــ 
 .التشريعية يف ثالثة أرباع الوالية

     
ــاد الكونفيـــــــدرايل    ــة بـــــــني االحتـــــ مقارنـــــ

 :والفيدرايل
ال يعتــرب االحتــاد الكونفيــدرايل دولــة يف  -١

الســــاحة الدوليــــة، بــــل هــــو معاهــــدة بــــني دول  
 .مستقلة تتمتع بسيادا الداخلية واخلارجية

أما االحتاد الفيدرايل فيعترب دولـة متكاملـة        
ألركان، متميزة عن الواليات املكونة هلـا الـيت         ا

ال تتمتـــــع إال جبـــــزء مـــــن ســـــيادا الداخليـــــة، 
ولذلك ال يربز على املسـتوى الـدويل والسياسـة       
اخلارجيــــة ســــوى االحتــــاد دون أن تكــــون ألي    

 .إقليم شخصية دولية
تعـــرب عـــن إرادة االحتـــاد الكونفيـــدرايل     -٢

ري هيئــة تســمى املــؤمتر السياســي، وقراراتــه غــ
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   .إلزامية إال مبوافقة مجيع دول املعاهدة
   أما االحتاد الفيدرايل فإنه يضم سـلطات       
خمتلفــــة مــــن تشــــريعية وتنفيذيــــة وقضــــائية، 

 .وتقوم مبهامها داخل الواليات وخارجها
ال ميكــــن تعــــديل اختصاصــــات املــــؤمتر  -٣

السياســي إال إذا وافقــت مجيــع الــدول املوقعــة    
حتـــــاد الفيـــــدرايل أمـــــا يف اال. علـــــى املعاهـــــدة

ــة الواليــات، وال      ــتم مبوافقــة أغلبي فالتعــديل ي
 .يشترط اإلمجاع

ــاد    -٤ ــن دول االحتــ ــة مــ ــل دولــ ــتطيع كــ  تســ
أمــا . الكونفيــدرايل أن تنفصــل وقــت مــا تشــاء  

يف النظــــام الفيــــدرايل فــــال حيــــق للواليــــة أن     
تنفصــل، وهــذا مــا قــد يــؤدي إىل حــرب أهليــة   

 .مثل احلرب األمريكية
الحتـاد السـوفييت السـابق      وجند يف دستور ا   

ــادر يف  ــانون األول ٥الصـــ ــمرب( كـــ ــنة ) ديســـ ســـ
حيــــــــق  : ( وهــــــــي تقــــــــول  ١٧م، املــــــــادة  ١٩٣٦

 ).للجمهوريات أن تنفصل عن االحتاد
 

 :مزايا االحتاد الفيدرايل
ــة    -١ يســـاعد علـــى تكـــوين دول كـــبرية قويـ

ــن      ــتطيع الـــدفاع عـ ــات ضـــخمة تسـ ذات إمكانيـ
نــهوض كياــا، واحملافظــة علــى اســتقالهلا، وال
ولعــل . مبســتوى أفرادهــا يف خمتلــف النــواحي 

خـــــري شـــــاهد علـــــى ذلـــــك الواليـــــات املتحـــــدة   
 .األمريكية واالحتاد السوفييت سابقاً

كما أن نظام االحتاد املركزي يوفق بني        -٢
ــتقالل     ــة، واالســــ ــدة الوطنيــــ ــرورات الوحــــ ضــــ

 .الذايت
االحتاد الفيدرايل يفسح اال لتجربـة       -٣

. يف واليات مكونـة لـه     أنظمة دستورية خمتلفة    
ــن      ــها أمكــ ــام منــ ــالحية نظــ ــا ثبــــت صــ ــإذا مــ فــ

ــه   ــذ بـ ــرى أن تأخـ ــات األخـ ــبيل  . للواليـ علـــى سـ
املثـــال جنـــد يف بعـــض الواليـــات مـــن الواليـــات   
املتحــدة األمريكيــة مثــل مينيســوتا وكولــورادو   
أـــا أصـــدرت تشـــريعاً يؤكـــد احلقـــوق املدينـــة  
لألقليـات العرقيـة قبــل مـدة طويلــة مـن صــدور     

. يع هــــام فيــــدرايل ــــذا اخلصــــوصأول تشــــر
وكــــذلك أعطــــت واليــــة وايــــومنج النســــاء حــــق 
التصــــويت قبــــل مســــاح احلكومــــة الفيدراليــــة  

 .بثالثني عاماً
الفيدراليـــــة تســـــاعد علـــــى جعـــــل إدارة  -٤

الــربامج أقــرب إىل الشــعب، ألن معظــم الــربامج  
الفيدراليــــة تــــدار عــــن طريــــق الواليــــات الــــيت  

ظـــــروف تكيـــــف املتطلبـــــات احلكوميـــــة مـــــع ال
ــا     ــات الــــيت فيهــ ــاً يف الواليــ ــة، وخصوصــ احملليــ
جتمعــات عرقيــة أو لغويــة أو دينيــة متمركــزة     

 .يف مناطق حمددة
 

 :عيوب الفيدرالية
 تعقيــد تكــوين االحتــاد، وكثــرة هيئاتــه     -أ 

 .يتطلب نفقات باهظة
ــبب    -ب  ــات بســ ــدث منازعــ ــا حتــ ــثرياً مــ  كــ

 .اختالف قوانني الواليات عن بعضها البعض
ري مــــــن قــــــرارات االحتــــــاد  يتســــــم كــــــث-ج 
 .بالبطء
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