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أملمّددةيحل٘ددا للالؼددلذؼرثددههدد لذددكنؼ المقارانتددحلمقؼياافُددحلنددٍلمقثُىاذُرددالاقددًلمقرٍدداإ  ل

مقارانتحلمقكمػُحلاقًلو٘غلؼكوقلوٌُاظاخلهمهلذثهَهلنهملكُفلمقٍثُ لاقًلول؟مقفٙاءلمقثُىاذُرٍ

ومٌرثؼاقهلمد لمعدا لمقفٙداءلمقؼادىمٍللنهد لَةفدٍلذدانَؿلمقثّدهَحلنوـأدحلم د لمق هتدٍلقيكَ ل

مقىٌُٛلومقؽكَس(لمقاّؽىنلتاقٕهمػاخلمقكَ ُحلكؽعدحلسٌدراٚلٔدىخلمقالهدىخلمد لمق راِداخل

مسٌهاماخلمقالهىذُحلمقرٍلِدةيدلومؼدكجللاقً؟لكُفلٌُ ظهلأٔؽابلمقاىقفلمقؼياافٍلمقثُىاذُرُح

؟لكُفلفرؤوقهالأملٌ رفىلػيُهالمغلأفهالومقغلماش لأمام الوؼدكزلُاملمقثُىاذُرام لمسنهأاخلنٍلق

مقراُُىلوه لك لمالػياافٍلمؼاقٌلوـٕملقيكَ ؟لأاللَعةلل؟ذانَفٍلفرهإهلنٍلذانَفُحلمقثُىاذُرا

قددًُلكدد لقَ ددٍللقددألأنللقيفددهوضلمدد لمددؤوالمؼرةددانلمقددكَ لقيهوؼافُدداخللتددُ لمقددكَ ٍلومقهوؼددٍ

ملمغلمطيةلمقثؽسلػ لمؼ ًلقيؽُاجلَ ٍعؼُسلأنلمقهوؼافٍلهىلفىعلم للم نوؼٍلتاقٙهونجل

لػاُقلنٍلت ُحلمسفٍانل

يٍدديحلٚىَيددحلمدد لذددانَؿلهددٍلؼيرددحلنددٍلٌل-نددٍلفظددهٌل-لامقارانتددحلمقؼياافُددحلنددٍلمقثُىاذُردد

وهددٍلفرُعددحلم طرُددحلالٌددرةاا لاظددهمءمخلنٕدد لمقددكَ ٍلػدد لمقددكفُىٌلتؼددكلؼٍددملمؼهكددحللمق ددهب

أولم فددمملقيددكَ لوذىظددةلذ ُُددهللاللممقٍُاٌددٍلومقالهددىذٍللكددانلالتددكلمدد لػددكملذدده لم ـددالالمدد

ذدرالوملمدغلقمرهٚدحلمقؽُداجلمقاؼأدهجلنداللل،أـدهيلمهظؼُحلمقإدكنلمقدكَ ٍلقالـدالالتاهظؼُدح

لحلحلم لقونلػيا ُٚمارهَق

مرؽدكَ لم ؼةداملل-لندٍلكد لمدهجل-لأفٕانلمقارانتحلمقؼياافُحلَةُفىنلقدىمفُ لمقثُىاذُرداانل

ؼرًلذٍرعُةلقريألمقارطيثاخلمقارىمَكجلم لمقؽهَاخلومقرٍلذهكىخلنٍلأظُا لم لؼرىالمسفٍانل

للاقُددحلقددًُلمدد لمقٍدده لمقر دداو لػيُهددانـأددحلمقعُدد لمقصاقددس(لومقرددٍلوؼفدددلنددٍلمىظدداخلمرر

ىذُىنلمقُدىملَرفددىنلمرفدهظُ لػيدًلنقؼددحلمالفرٕدانمخلوهدٍلنددٍلذ دامٍلقياطداقثُ لترر ددُ لنداقاله

مقاىخلمقهؼُملومالٌر ٍاؾلومقىومضلمقاصيٍلوذ ُُدهلمقعد ًلومسظهداٖلو ُدهللقدألمد لمقرٙداَال

لمقرٍلَؼكهالنظا لمقكَ لمؽظىنجلوما ىػحل

مل ف لنٙاءلقيؽىمنلومق رداَلمقفٙاءلمقؼاىمٍلمؽاَكلذهَكلمقارانتحلمقؼياافُحلمستراءلػيً

لالمؼملمقؼُُل رظؼى لقٙاَالاللتكلم لٚهؼهالؼرًلَ

 ل
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،هحنيوولهعبوو  ،هنلريو ه نقوولي ،هسعووليوسعلقوووه :هجول هسعلمنيوو ،هجوور رهغسنغووي ر،هرمووب يورغنوهاب 

ه.01هص،ه3102،هسعطبل هسأل عى،ه ير ت،ه سعترجن ه سعتر يعهجلس  هعميبر

وذؽدداو لذثهَددهلمرانترهددال،لذهَددكلمقثُىاذُرددالأنلذةددىنلػياافُددحلنددٍلٚهؼهددا،لجلمٕددطيؽهامدد لظددك للمفطالقددا ل

قمملنهٍلذهَكلأنلذةدىنلمؽاقشدحلمرؼدكقجلللَ قك لاقًلم لمقرؼكقٌل ُهلمقارٍٕلؼرًلتاق ٍثحلمقؼياافُحلتٍّءلم لمقرىظ ل

غلمدد لقونلذاُُددىلوتاؽاوقددحلمقؼصددىنلػيددًلاظاتدداخلذيُددقلتدداقعاُ،ل"ػدد لق ددحلمّددرهكحلتؽصددا ل،لومر ىػددحلم ٔددىمخ

"مرانتددحلػياافُددحلقياٍددؤقحلًلمقارددكـيىنلذيرااُددا لنرددكلذث  دد،لاَددكَىقىظٍلأولقَ ددٍ
1
ناددالهددٍلؼرُرددحلمقارانتددحلمقؼياافُددحلل.

مرهٚددحلومقؼيا ددحلـطىذددانلمقكل؟لوهدد لمدد لمقٕددؽُػلأن لنددٍلقُدداملمقثُىاذُرددالالهددىذٍ؟لومددالملػدد لمسٌددهاملمقإلذُردداق

 دالر؟لهمهلمقرٍاإالخلهٍلمؽىنلمفّ اق الومراتؼاخَ لقحلمقرُملومقؽه لمغلمٍؤوالنلكُفلذرؼام لمقؼياافُحل؟لنمرالومرا

لنٍلهمهلمقىنقحل

                                                           
1
- Guy Durand, la bioéthique: nature, principes, enjeux, éditions du Cerf, Paris et éditions Fides, Montréal, coll. 

«Bref» n
o
 14, 1989, p.23ل.  
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تهوخلمقارانتحلمقؼياافُحلنٍلمقثُىاذُرالم لتُ لمرانتاخلأـهيلكافدلمرىمم حلوِااؼحلنٍلٌرُ ُاخلمقردهنل

ؼُددسلذؤٌٍدددل،لمقىؼُددكجلمقااة ددحلومقاهُا ددحوٌددؼدلقرثددكولمقارانتددحل،ل ددهوولوأٌددثابلمرثاَ ددحلمقاا٘ددٍلنددٍل دد  ل

ِاميحلوفٍرُح،لمؽرايح،لمقثُىاذُرالتىٔفهالمرانتحلػياافُحلمرؼكقجلمقفهوع
2
. 

وهدٍل،لهٍلؼيردحلندٍلٌيٍديحلٚىَيدحلمد لذدانَؿلمق دهبلمقؽدكَسلفامقارانتحلمقؼياافُحلنٍلمقثُىاذُرالنٍلفظه

مد للتك للؼٍملمؼهكحلمقٍُاٌٍلومقالهىذٍللكانلالفرُعحلم طرُحلالٌرةاا لاظهمءمخلنٕ لمقكَ ٍلػ لمقكفُىٌلتؼكل

د،لقيدكَ لأولم فدمم للػكملذه لم ـالالمهذؼا ل ،لـدالالتاهظؼُدحلػرالفُدحةلذ ُُدهلمهظؼُدحلمقإدكنلمقدكَ ٍلقالوذىظ 

قإلذُردالمقؽكَصددحلَاةدد للومهظؼددا للكم لةلػ أدههالػٕددهلمق رددكلوم فدىمنللمِنلوقددكلٔددانلمقؼرد لٌددُ لنذ ددفهدٗلتهددالو

وَاة لكمقألذفطُٛلٌُاٌداخلمقٕدؽحل،لق لوَاة لذ اُٛلمقٍيى لونرا ل،لقإلظااعلمقثّهٌلوقىلفٍثُا للمػرااقهلـيفُح ل

لق للومقاكَ حلومقثُئحلونرا ل

لتؼدكلأنلذدم ل،لا لػاخلذؽُُدكلمقفٙداءلمقؼادىمٍلأـالقُ دااؼدكيلمٌدررثلهٍلأَٙدا لقارانتحلمقؼياافُحلنٍلمقثُىاذُرالم

م لفٕفلقدهن للذيألهٍلمقاؽاوقحلمقرٍلكّفدلػ لففٍهالمغل هىنلمقثُىاذُرالم ملأق  ل،لا لومظرااػُ للا لذؽُُكهلٌُاٌُ ل

،لا لوذر ُ دلا لومرطدىنجلػياُ دلا لوٌُاٌدُ للا لوندٍلـٙدملأو٘داعلمؼردكجلمظرااػُ د،لأٌلنٍلتكمَدحلٌدثؼُ اخلمقردهنلمقاا٘دٍ

هرادُ لابلمقة دكَُ لمقار دَرى لأؼدكلمقة،لذةىفدلمقثُىاذُرالتاػرثانهالمرانتحلػياافُحلمرّاتةحلمقفهوعلومقرفٕٕاخ

 ل؟يلتهولمقىظ لمقؼياافٍلقيثُىاذُراَالذهلكُفللتاقثؽسلنٍلمقثُىاذُرا

فااٍلمقاؼأددهلومسقمنجلتُىاذُرددالمقؼدداقملم كدداقَاٍلومالٌرّدد"لحلمقؼياافُددحلنددٍلمقثُىاذُرددالاقددًذّددُهلمقارانتدد

"مقؼاىمُح
3
مقاّدةالخللذىُ٘ػلوؼ  لذٍؼًلنٍل"لها لمقثُىاذُرالااللأف لمأـهيللوهٍلوانلكافدلمرىمم حلمغلأفااٚل.

مقاراُدىجلترهمظدغلم ـدالال،لومق ىمػاخلم ـالقُحلمقؽأيحلنٍلمقؽٙانجلمقاؼأهجلمقرر ىػياُدحلومقارؼدكقجلشرانُدا ل

"وذهمـُها مقاُرانُىَرُحلومقكَ ُحلومقرريُكَح،لم ٌاٌُح
4
ل.

                                                           
2
- Guy Durand, la bioéthique: nature, principes, enjeux, p.22.  

3
- H. Tristram Engelhart, Jr. Et Ana Smith Iltis, Bioéthique et Laïcité, in, Gilbert Hottois et Jean- Noël Missa, 

Nouvelle encyclopédie de bioéthique: Médecine Environnement Biotechnologie, DeBoeck Université, Bruxelles, 

P.567 

4
- Ibidemل 
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تد ل ه٘دهالذعداوول،لؽٍدةنلمقرفيدٍلػد لم ـدالاللمخلم ٔدى لمقكَ ُدحاقًلُحلاللذهمٍلمقارانتحلمقؼيااف

لىمظُيثدددهلهىذدددلؤدددفهاومقردددٍللم ٔدددى لم ـالقُدددحللمخلمقرىظهددداخلمقاُرانُىَرُدددحلومقرريُكَدددحلمقاؽانظدددحلػاىمدددا ل

*
Gilbert Hottoisلاددالتؼددكلؼكمشُددحتلpostmoderneخوقددكلمصدد لمقفُيٍددىولم مهَةددٍلذهٍَددرهمملاف يهددان،ل

**
ه

Tristram Engelhartٍلذركَهلاف يهدانخلومد لهمهلمقارانتحلمقؼياافُحلأؼٍ لذاصُ لنٍلكرات لأًٌلمقثُىاذُراللنف

اللئم ُ لقدًُلقهدملؼدقلاتدكمءلهنماهدملوأمقاؼرردكَ لأولمقادلأن لل"اللذؼ ٍلمقارانتحلمقؼياافُدحففٍهالأٚهوؼر للهُملػيً

مد لمقاددىمٚ ُ لمِـددهَ لأنللاللَطيددةففٍددهالاقةُفُدحلوتل-نلَٙددؼىملاَاددافهملػيدًلمقددهولواللأ،لَةدىنلقهددملٔدىخ

اللَ طيردىملندٍلوأ،لٙدؼىملمؼرردكمذهملندٍلمقىمظهدحاللَادالذررٙدٍلأاف لل-َٙؼىملمٍيااذهملمسَكَىقىظُدحلتدُ لأقدىميل

"ذثهَهمذهملم لاَاافهمللناقؽىمنلَرغلػيًلمقاٍرىيلمقؼرالفٍلومسفٍافٍ
5
ل.

كاددالنه٘دددلػيُهددالذرددكَملل-اِددةاالخلوظُهددحلنه٘دددلػيُهددالاَعدداقلاظاتدداخلقهدداللىاذُردداومكثدددلفّددؤجلمقثُ

؟لومدالمد للقدألمدالػالقرهدالتاقدكَ لػاىمدا لل-وانلكافدلنهقَحلومٌرص ااُح،لذٕىنمخلوؼيى لقؽاالخلافٍافُحلمؼركج

ومدال؟لاذُرٍأملمّدةيحل٘دا لمقفٙداءلمقثُدىلؼد  لقكَ لواٌهام لنٍلتهوولمقثُىاذُردا؟لوهد لمقارانتدحلمقؼياافُدحلقونلم

مقثُىاذُرالمرؽهنجلترهذُثاذهالل؟لأقملذؤخ لنٍللقألذؼانٖلمغلمقاؼرركلمقكَ ٍل؟لوه ٚثُؼحلقمرهٚحلمقرفةُهلمقثُىاذُرٍ

لنٍلمقؽُاج؟لوم هالمقؽق ل،لػيًلمقٙهونجلومقؽهَحلومؼرهمملمقرُملمسفٍافُحلقاثاقةلم ـالالت اء ل

كانلتاصاتحلفرُعحلقرركملػياٍلوذر ٍلؼٕ لندٍلمعدا للتهوولمقثُىاذُرالؤن لتَ ث ٍلمسقهمنل،لنٍلتاقةلم مه

مدد لوموَددحللمذفةُدده لتاػرثددانهلاددالنددهٖلففٍدد لاف ل،لواللفثددىءجلتهووهددالقددملَةدد لمٌددرثاقا ل،لػيددىملم ؼُدداءلومقطددةللالن

أكٍُىقىظُحلاومءلمٍرعكمخلػياُحلؼايدلمؼهدالذٍداإالخلػدكجلاللذرؼيدقلتاقرر ُداخلومقطهمادقلمقعكَدكجلواللت ردااطل

ومسفٍافٍل،لتركنلمالذرؼيقلترؼام لهمهلمقرر ُاخلومقؼيىملمغلمقةاا لمقؽٍلتٕىنجلػامح،لُىقىظُحلومقطثُحمقؼيىملمقث

لم  لتٕىنجلـأحل

مؼدرال للم لـٙنٍل  لمفرؼاَلمقثؽسلم ـالقٍلنٍلمقرهنلمقؼّهَ لونٍل،لهةمملالنلٚهؼدلمقاٍؤقحلتكمَح

لل٘ا لمثاؼدسلمقفيٍدفحلمقؼامدحلنم فطىقىظُدحلومستٍدراىقىظُحلـأدح(،لمقاٍاا لم كٍُىقىظُحلقاهكىلمقٕكمنج

،لنثاذدلقٙاَالمقرُاحلم لأهملمقرٙاَالمقرٍلمفّ  لتهالنالٌفحلمقرهنلمقؼّهَ لنمنٙدُ لقدكيلتؼٙدهملمقردُملمقركَادح

                                                           
*
اذُرددالمقرر ددىػيملومقثُىاذُرددا،لكاددالمِددر  لتفيٍددفحلمقي ددحلواِددةاقُاخلمقفيٍددفحلل(لتهوكٍددُ ،لنُيٍددىولتيعُةددٍ،لمهددرملترٙدداَا6491ظُيثددهلهىذددىملنمدد لمىمقُددكلل

(،لم لمق هٙحلاقًلمالتؼكلمقؽكمشدح ل6441(،لمقثهمقَ ملمقثُىاذُرٍلناذُرالقيرر ىػيمل6499مقاؼأهجللٔاؼةلمقؼكَكلم لمقائقفاخلم ها لم لأظ لاذُرالقؼاقملذر ٍلن

ل(ل9114،لكهممحلمقثّهلوذ ىػهملن(6441ذانَؿلمقفيٍفحلمقؽكَصحلومقاؼأهجلن

**
للل(لمفدرٓلندٍلنيٍدفحلمقطدة،لومد لتدُ لم وماد لمقدمَ لمِدر يىملتاقثُىاذُردا،لوهدىلمدكَهلذؽهَدهلمعيدحلمقطدةلومقفيٍدفحللمد لأهدملل-6496نُيٍىولأمهَةٍلنل

لThe foundations of Bioethics (1986)مئقفاذ  لأًٌلمقثُىاذُرا

5
- Guy Durand, la bioéthique: nature, principes, enjeux, p.23. 
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ًلقلػيددمِـددهلَّددك للهمنددٍلمقىقدددلمقددمٌلكددانلتؼٙددل وقمػددُ لاقددًلمٍدداَهجلمقؽكمشددحلوم عىمذهددالومقرددُملمقرددٍلؼايرهددا

لوانٍاقلٚثُؼر لت رااطل ُهلأكُكجلقيرُملوػكملمقاعاونحلتبفٍافُر للمظىهه ل،لمقراٍألترُاحلمسفٍان

أقٕكلاقًلمقعافةلمقي ىٌل،لم لمقهظىعلاقًلأٔ لمقاّةيحلنٍل  لهمملمقرعالبلمقفةهٌلمقرُاٍلكانلاللتك ل

ذطهغلنٍلػٕهلمٔطيػلػيُ لتاقؼٕدهلهالوـأحلأف ل،لمقؼياافٍلومقكَ ٍلنٍلمقثُىاذُرالؼي لٍَؼف النٍلذؽكَكلفٍثحق

،لم ـالقُددحلومقكَ ُددحلترددىجلنددٍلمقرددهنلمقؼّددهَ لالٌددُ ااػدداقخلنُدد لمقرددُملولl’âge axiologiqueم كٍددُىقىظٍل

اللَةفددٍلأنل،لاخلومقرددُملمقكَ ُددحلنددٍلمقرددهنلمقؽدداقٍوَرؽددكزلتؼددٗلمقا ظددهَ لومقافةددهَ لػدد لنظددىعلأكصددهلقيهىَ دد

لللقدألػيدًلٌدثُ لردكلُ يفددلتد نمٕكنهالمقكَ لَة لانلقمل،لٔهمػاخلقمىَحفّاهكلمالَعهٌلمقُىملنٍلمقؼاقملم ل

 .Sلػيدًلمىقدفله ر ردىنلمؼيردا للSouleyman Bachir Diagneمدالَرؽدكزلػ د لٌديُاانلتّدُهلقَدانللمقاصدا 

Huntingtonددددل  ٔ ػايُددددحلمقرؽددددكَسلمالظرادددداػٍللأن ل،لكمملمقؽٙددددانمخلؤددددير لتاقؼامدددد لمقددددكَ ٍتفٕددددىْل

وتادالَّدث ل،لهالمقرٍلمظراؼدلمقؼاقملنٍلمق ٕفلمقصافٍلم لمقرهنلمقؼّهَ لهٍلمقردٍلأقخومالقرٕاقٌلومقصرانٍللمذ

وَؼ دٍللقدألتاقرداقٍلػدىقجل،لاقًلوقىعلمقؼاقملذؽدلذدؤشُهلٌدؽهلمذفدملِدة لمقؼدىقجلاقدًلمقدكَ ،لمقٕكمحلمالنذكمقَح

مقكَ 
6
ل.

لا ل داههجلمقدكَ لذانَفُ دومدالذؽيُد ل،لالنلمالقيكَ لم لأهاُحلقٕىيلنٍلؼُاجلمقفدهقلومقعااػدحلقًُلتفاو ل

ٍ ل دلمالقرٕاقلومالظرااعلومقٍُاٌحلومقؽٙانجلااللققُ لػيًلمراتؼحلمقظاههجلقاؼهندحلمُةافُىمداخلوم لظىمفةلم

ػيدًلمقده مل،لندٍلمقؽُداجلمقاؼأدهجلوهٍلمقُىملذىقمقلذ ي دال ل،لذؤشُههالوكُفُحلذىظُههالقؽُاجلم نهمقلومقاعراؼاخ

ومٌدرثؼاقهلمد لأندقلمقؽُداجلمؽاوالخلمقؼيا حلأـفردلندٍلكدثػلمقدكَ للأن للؼرا للم لٚاتؼهالمقرة ىقىظٍلمقاهُا للنه 

ل؟مٍررثال للا لالذىم لنٍلتكمَحلو٘غلمٌرهمذُعُاخلواظهمءمخلذؽُُكلمقكَ لذكنَعُ لهالمأملأف ل،لحمقؼام ل

هدمهلمقرٙدُحلكثُدهلاللذؼُدهل،لمقؼهتُحلػيًلقيرهدالوػيدًلفدكنذهالمالذركموقهالمهمظؼ الومقرٍل اقثا ل،لمقثُىاذُرا

مالَةىنللقأللاقثا لوانلنؼيدلن ،لىلتُ لم ـالالومسذُرامالذاُ للحلمقاّةيحللنةرث المقؼهتُحلقيُال لهالتكمَأف للػياا ل،لمهراام

وػيددًلمقاٍددرىيل،لاللفرثددُ لمؼهددالؼرُرددحلمقفددالولػيددًلمقاٍددرىيلمقي ددىٌلومالِددرراقٍلأوال ل،لتاقرٙددابلوتٍددهػح

،لوهىلنٍلمػرراقفالمٕكنلمسِةا ،لشرانٍلومقٍُاٌٍلشاقصا لل-وػيًلمقاٍرىيلمقٍىٌُى،لمالٔطالؼٍلومقرهمشٍلشافُا ل

أولأـدالالمقؽُداجلأولأـدالالا ـالالمقؽُىَدحلكد،لمالٌدرؼااالخلمقؼهتُدحلقإدطيؽاخمالذّدُهلاقُد لتؼدٗلللقألأن ل

                                                           
6

مئقفلظااػٍلتبقمنج،لظُهوملتُ كٌ،لذهظاح،لوهُكجلقنوَُلظثىنلوظدانللسعقي هإعىهأيو؟٘ا ،للقرههدييي،ه عكوهاوهيكرههغ حبىيبً؟ـلٌيُاانلتُّهلقَان،ل

ل651ْل،ل9115ظثىن،لمقاعاغلمقرىفٍٍلقيؼيىملومِقمبلومقف ىن،لذىفً،لم ّىنمخلمقُىفٍُةى،لمقطثؼحلم وقً،ل
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ؼردًلوانلوظدكفالقمـد ل،لمراتد لقفظدحلمقثُىاذُردالنٍ،لقُرحلؤؽُؽحقٍُدلقمااحلق،لأولأـالالمقةاا اخلمقؽُحمقثُئحل

ٌلتُ لمقإدطيؽُ ل-لوماانٌح للذفةُهم لولوهٍلؼا٘ حلمقثُىاذُرالفّؤج لل-هتٍلم ظىمحلمقفةهلمق  واللَدهيل،لم لٍَى 

اوتُ لمسذُرلmoraleلم ـالالم لنانالتُ 
*
مقثُىاذُردالتؼيا دحللمقدمَ لَ داقونل ن ل،لوه التُدلمقرٕدُك،لéthiqueل

ؼردًلوانلكدانلهدمملمقثؼدكلمقي دىٌل،لمد لهدمهلمق رطدحلمقي ىَدحلمالِدرراقُحلَهظؼىنلاقًلاؼدكمزلذاُُدىلأوقدٍلأولتدكءم ل

كادالَدهيلتدى لنَةدىن،لنٍلذىُ٘ػلمالتُ لمسذُرالوم ـالالمد لذاُُدىلأكُدكلمالِرراقٍلاللٍَؼف الكصُهم ل
**
 Paulل

Ricoeurوػيدًلمقاٍدرىَاخل،لهدملـثاَداهلػيدًلمقاٍدرىيلمقفةدهٌلأوال ل لمهملندٍلٚدهغلمسِدةا لون  الفهيلأف لللقة

ٚثؼرهالم فىمنلومقؽكمشحلومالتؼكلمقؽكمشحلنٍلمهمؼ لمرفاوذحللأٚهلمظرااػُحلونٍل   ل،لمالظرااػُحلومقٍُاٌُحلشافُا ل

مسذُردالنمقألقُئكدكوملػياافُدحلل ونلػيًلنانالمىظىقلتُ لمالش ُ وهملؼُ االَٕه ل،لقٍُدلمسذُرالمفٕىقحلػ ها(ن

لَدهمقلذع ثد لومقرفي دٍلػ د لقدكيلهدمملمقفهَدقل،ليحلومقافؼادحلتاؼ دًلقَ دٍنٍلمرات لقفظحلم ـالالمقاؽا لوالقَ ُرهال

مد لمقاثداقةلمقصاتردحلومقاؽدكقجلمد للمدلندٍلمق اقدةلتاػرثانهدالفظامدا لم ـالالمقاهُا دحلندٍلمق دهبلقدك لل"ومصياالأن ل

اِدانجلاقدًلمقثؽدسلللالنلنردكلمٌدرؼانلػدكقلكثُدهلكيادحلاذُردالندٍلا ليردوم لا لنركلأـملمقيفظلػاقجلمؼ ًلمؽانظ،لمقفانض

هددمهلمقددكالالخلأ٘ددؽدلكصُددهجلمقددمَىعلوذثرددٍلػيددًللنددبن ل،لاللمقاؽرادد للأنلفىمنددقلأوولمقافرددىغولم ـالقددٍلمقعكَددك

 اىٖلقًُلم لمقٍه لذعاووه"
7
ل.

لذفُٙ لمسذُرالػيًلم ـالال كصدهلمد لٌدثة ل ف د،لهةمملذم  مقثُىاذُرداللـ لَر اٌدةلمدغلذىظد لمقفدهعلمقعكَدك

مغلذؼاُملمظاههلمقؼري دحلومقكمرهٚدحلومقؼيا دحلمقردٍلَعدةلمالظرهداقلندٍللوم ٍعاا للقمٌلأنَكلق لأنلَةىنلمرٍاوقا لم

م للم اٌثحلوم  لناسذُرا،لمقثؽسلػ هالوفّههالنٍلمظاههلمقؽُاجلػامح تداق ظهجللمنذثاٚدا للهدالأقد  ل ف ل،لقهدمملمقٍدُاالظك 

قَافداخلمقرىؼُدكلللللقدألأن لتاقدكَ لم دملؼردةلتؼُدكجكاالهىلمقؽا لمغلقفظدحلم ـدالالمقردٍلٔدانخلقٕدُرحل،لكَ ُحمق

ٔ ل ،لوقدكلقػُددلػد لظدكمنجلتاقدكَافاخلم ـالقُدح،لقىَدا للم لظهرهالمقعافةلم ـالقٍلمد لمقدكَ لذردكَاا لمدلقك ل"حلـا

ٌلقالقىهُحلنٍلفظاهالم ـالقُح"ولقألتٍثةلمقؽٙىنلمقرى ل
8
لل

                                                           
*
ذؽدلمقيفظلففٍ ،لمقمٌلهىلم ـالا،لواللذفهالتُ هاالكادالهدىللéthiqueولmoraleكرُث الوفٕىٔ المقؼهتُحلنٍلمق اقةلم ػملذعاغلمقيفظرُ لتاقي حلم ظ ثُحلل

لمقعدمونلمقي  لتاالتُ هاالم لنهوالقمـ لمقصراندحلمق هتُدحلففٍدها،ل ُدهلأن  لػيُ دالمقؽا لنٍلمقصرانحلمق هتُحلػامح،لؼرًلوانلكانله ا لم لاللَره  ىَدحلقي فظردُ لذؽدرم 

لللقألهىلمدصال لمدالmoraleوذفهَغلمقىظىتُحلقـللéthiqueمظرهكلنٍلمقفٕ لتُ هاالترفُٕٓلم ـالالقـلمقىقىولػ كهاا،لولقألمالٌ فؼي لالؼرا ،لكاالفعكلم ل

لقاملت لمقككرىنلظىنضلوَ اذٍلػ كمالذهظملكرابلتى لنَةىنلمقممخلػُ هالكآـهل

**
قٌلوم ُدهلمقةّدى،لذ ٍدُق،لنرؽدٍلمقرهَةدٍ،لمقاعادغلَهظًلمقؼىقجلؼى لهمهلمق رطحلاقًلكرابلتى لنَةىن،لمقؼاق ،لمقعىءلمقصافٍ،لذؼهَدةلػثدكلمقؼىَدىلمقؼُدال

،لوـأدحلمقعددىءلم و لمد لقنمٌداخلومقدمٌلَثدكألمدد لم ـدالالاقدًلمسذُردالواقددًل9112مقرىفٍدٍلقيؼيدىملومِقمبلومقف دىنلننتُددلمقؽةاددح((،لذدىفً،لقهٚداض،ل

ل211اقًلل292مسذُراخ،لم لمقٕفؽحل

7
- Guy Durand, La bioéthique: nature, principes, enjeux, p. p. 17-18. 

9
ؼدحلم وقدً،لتُُهلٌُىمنٌلتىنٌلوٌانُهَىلمانُِ ُىقٍ،لأـالالكىفُحلقصراناخلمرؼكقج،لذهظاحلقللأؼاكلػكوي،لقمنلمقطيُؼحلقيطثاػحلومق ّه،لتُدهوخ،لمقطثـل

ل69،لْل9111
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قياؼٙدالخلمقردٍلذعداتههملوذةدىنللذفاقَدا ل،لومالترؼداقلػد لأـدالالمقؽُداجلذرع لفؽدىلمسذُرداقمملنؤٚهوؼرهمل

د لمص ،لكاالَةىنللقألنٍلؼاالخلتؼُ ها،لنُهالمقاؼرركمخلمقكَ ُحلٌثثا ل  ٌ حلاقدًله لَرث لنظد لمٍديملوهدىلتؽاظدحلما

؟تكملِفٓلَهىقٌلمصال للٙؿ لمقكملأنلَُل
*
،لىنعلقد لكيُدحلسفٍدانلهـدهلمد ل ُدهلقَافرد مٍُؽٍلتؤنلذُدلأوله لٍَاػل

وكُدفلٌدررؼام لمفريدفلل؟َعهٌلق لٚثُدةلمٍديملػايُدحلظهمؼُدحلمهَٗلَهىقٌلتؤنلُهً٘؟لوه لٌمٍيملمصال ل

م قَددانلمدددغلمٍددداا لمسفعدددابلمالٔددط اػٍلومقادددىخلمقدددهؼُملومالٌر ٍددداؾلومقرؼددكَ لمقعُ دددٍلوذؼردددُملمقاؼددداقُ ل

لمٖلمق اظادحلػد لمقر ُدهمخلمقا اـُدح؟ملومالؼرثايلمقؽهمنٌلوم مهومقرعهَةلػيًلمقةاا لمقؽٍلوػرىتحلمسػكم

هدالأملأف ل،له لٌرؤـملمٕيؽحلمسفٍانلوؼهَر لوؼرىق لومطاقث لمقارىمَدكجلومؼرعاظاذد لمقالمؽدكوقجلتؼدُ لمالػرثدان

اقدًلهدالٌرٍدؼًل؟لأملأف لافٍدافُحلظكَدكجلقرىمظد لتهدالأو٘داػا لٌحلوم لذؼاقُاهدالمقركَادحلٌر طيقلم لفٕىٔهالمقارك ل

ل؟لر رُهالومفانحلا٘اػرهملاقًلم تكقاؼلٌاذهالونقلمالَرااًِلمغلمرطيثاخلمقؼٕهلوان٘اء لذؤوَ لمرك ل

ٕ للنبن ل،لأكصهلم لهمم لومؼكجلقالالخلـأحللذُٙفلاقًلك  ل،لقجحلمؽك لمقؽُاجلمقؼاقَحلذؼطٍلقهمهلمقةيااخلق

دداددالَةددىنللقددألنددٍلمٌددر ثاٚلم ـددالالمصي  ٌ ومددالومقلنددٍلِددُىعلمٌددرؼاا لقفددظل،لقٕددحلأولنومَددحلنددٍلكدد  للاكام  ددلاقن

ومدغلللmoraleالًلقفظدحلم ـدال  دقدكلألحلنٍلمق هبلؼرًلتكمَحلػٕدهلمق هٙدحمفرّانلمقي حلمقالذُ ُلم ـالالأن ل

مكرّاولنالٌفحلَىفافُُ لنٍللوأن للنركلأـملقفظلم ـالالتٍهىقحلقالقحلقَ ُحللـٕىٔا للأوقىَحلمقاٍُؽُحلنٍلمقصرانح

مدغلاػطدداءلم ـدالالقالقددحلاللقَ ُدحلتاؼ ددًل،لéthiqueلاذُرددالذثعُد لنذّددهَف(لقفظدحمقؼٕدهلمقىٌددُٛلػاد لػيددًل

أـالالٚثُؼُحلأولػياافُحلنقفُىَح(
9
اقصرانحلمقُىفافُحلقث لمـرالٚهدالتاقكَافدحلومكرّداولتنرعكَكلمقصرحلنٍلمالنذثاٚللل

ولم لمىقفلمقطهغلمقؼياافٍلمقمٌلكانلَ ا٘ لػيًلظثهحلٌُاٌُحلومظرااػُحلهقمتهالونيٍفاذهالون ىفهال مقىش ُحلػى 

لم لأظ لاقهمنلنٕ لوم٘ػلتُ لمقٍيطرُ لمقىم ُحلومقهوؼُحل

ندٍلػدهولمقدكمػُ لاقدًلمقراٍدألتاسذُردالومقرفيدٍلػد لقفدظلم ـدالالمدالَعؼي دالندٍلم دؤيلػد لٔدكمماخل

َةدىنلجلمقرٙدانبلندٍلم ؼةداملومِنمءلومقردُملمقردٍلقدكل ظ لذٙدُُقلهدى لذؽُُكلمقكَ للونٍلمقثُىاذُرالَرم ل،لا٘انُح

وتاقراقٍلذريُٓلمقفهوقداخلمدالأمةد لقيؽٕدى ل،لأولمقرهتُحلأولمقكَ لأولمقصرانحلأولمقؼهالم ّئهالمقطثرحلأولمقؼهو

لػيًلاظااعلَفٍلت اَحلمقفهقلم لمقؽهَحلوتؽاظحلمقعااػحلم لمقؽااَحل

                                                           
ل*
مقكوقُحلقؽايحلذثهعلتاقكملقامددلتهدالظاؼُدحلـُهَدحلاٌدالمُح،لٍلهمملمقٕكقلذكموقدلتؼٗلمقٕؽفلـثهلمفرراقلٚثُةلفاٍاوٌلم لم ظاحل"مقٕيُةلم ؼاه"لن

ل اقثُدحلمقاٍدياُ لَؼدافىنلمد لمالقرهدابلمقةثدكٌلم حلٚثُحلمفاقهالأن  لقماءلمقاٍياُ لناٌكج،لوؼاو لأنلَؼطٍلقىػا لؼع  قىتدااٍ،لؼردًلوانلووػملهمملمقطثُةلأن 

ا ظاحلففٍهالمقمَ لأككوملأاللػالقدحلتدُ لم مدهمٖلومقفيفُداخلمقكَ ُدحلومقؼهقُدحلقالندهمق،لوأف د لكانلهمملمقاىقفلِفُٕ ا لوِالم ،لوقكلالقًلنقم لم لومالا لنٍلمق

مقكَ ُدحلٔاقنلػ لنأٌلمرؼٕةلوتؼُكلػ لمقاى٘ىػُحلومقؼياُدح،لااللأف د لَرةدهنلمد لقثد لمرطدهنُ لػيدًلقيدرهم،لتؽُدسلَ طيردىنلندٍلأؼةدامهملمد لمؼرردكمذهمل

لومقؼهقُحلومقصرانُحل

ل9169نُفهٌلل65قفثهلمقعىماهَح،لمقٍثدلَىمُحلظهَكجلمل-

9
- Guy Durand, La bioéthique: nature, principes, enjeux, p. 17  
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مدد لمقي ددحللmoraleلنثُ اددالَ ؽددكنلقفددظلم ـددالا،لنظددمنمنلق ىَددانلمفريفدداقهاددالنلأـددالالواذُرددالمقي فظرددا

(لمقدمٌلَفُدكلمقؼداقمخلéthosمردؤخ لمد لمقي دحلمس هَرُدحلناَردىيللéthiqueقفظلاذُراللنبن ل،لmosmoresمقالذُ ُحل

mœursَؼ ددٍلمقؽرُرددحلففٍددهالمقرددٍلقيةياددحللللمدد لمق اؼُددحلمالِددرراقُحلالنقىمػددكلمقٍدديى ،لمقرٕددهولنددٍلمقؽُدداج،ل

كادالذّدُهلاقدًللقدألمفريدفلمقردىممًُ،لأـالا
10
ردهمقولقدكيلكصُدهلمد لوالملكدانلمٌدرؼاا لقفدظلأـدالالواذُردالَلل

مقافةهَ لومقُةر اب
*
مثؽدسلمسذُردالَّدُهللنؼيًلمقه ملم للقألٌ عكلأن ل،لوم لقونلذاُُىلَمكهلتُ هاالااللنُاالفكنل

هٍ،لمعاالخلحأولَ طٍلشالشلحلمؼان لاقًلشالش
11
ل 

لأٌلتؽسلوذفةُهلوذؽيُ ل ًٌلمقرُاحل،لتؽسلػ لمؼاَُهلقيٍيى لأولقىمػكـل

اَاافىَد ل،لكيلقدكيلتؼدٗلمقفالٌدفحلمصد لأنٌدطىٚاقًُوهىلكاالَرث د،لوػار لتؽسلَرٍملت ٍرُحلمقرفةُهـل

 و ُههمل،لٌثُ ىوم،لكافٛ

ٍ ل،لنٍلمقرُاحلوقًُلمعهقلتؽسلفظهٌ،لماانٌحلومقؼُحلقرؽرُقلمقرُمـل  كلم لونما لت لفّاٚلذرع

نُاُيددىنلاقددًلؼٕددهلقالقددحلمسذُرددالػيددًل،لنرددكلَؽٕدد لذاُُددىلتددُ لم ـددالالومسذُرددالقددكيلتؼددٗلمقفالٌددفح

أولذرؽدكقلكدمقألتكنمٌدحل،لأولػيدملم ـدالا،لوػيُ لنا ـالالذؼ دٍل"ػيدملمقفُدهلومقّده"،لمقاؼ ُُ لم و لومقصافٍ

أًٌلم ـالا
12

ٕ لمقفُيٍدىولمقفهفٍدٍلونتاالهمملمالقف للمقرُاحلومقٍيى لومهظؼُاذهااللأٌلمقثؽسلنٍلمٕاقن،ل

َرٕد للنيٍدفُا للؼدكم لتؽُدسلَٙدفٍلػيدًلمقراُُدىلتُ هادالتُل،لمقفهالتدُ لم ـدالالومسذُردالتى لنَةىنلنٍلقىق لمثهوم ل

تُ االَرؼيقلم مدهلندٍل،لoptatifلأٌ،لأٌلتُ لمالهىلؼٍ لوظُكلومـرُانٌ،لتاالـرُانلنٍلمقؽُاجلذُّهلاقُ لمسذُرا

impératifأٌل،لتاالهىلومظةلواقىممٍم ـالال
13
نؼد لم لم وممدهلمقرا٘دُحلتدـمدالَاُدىلم ـدالالهدىللهةدمملندبن لل

تُ ادال،لاللذٍدها،لاللذةدمب،لاللذررد  لأأولم وممهلتاالفرهداءلػد للقد،لؼرهملظُهمفأم،لٌاػكلومقكَأ،لممةملتقُل،لكمم

م لَةىنلمسفٍانل،لمقؽُاجٍملتفُانمخلٌيىكُحلنٍلمسذُرالذر ل ػيدًللت اء لل-لنفٍلؼاالخلمقيعىء،لنٍلاذُافهالأولذهكهاؼه 

ُحلأولمسـٕابلمالٔط اػٍلأولمسظهاٖلمالَىؼٍلتاقفؼ لمقؽهلوؼهَدحلؼاقًلاظهمءلػايُحلظهمل-نأٌلمقطثُةل

                                                           
10

- Guy Durand, La bioéthique: nature, principes, enjeux, p.16ل 

*
دُهلل  ٌ دهلتد لمقفُيٍدىولومدئنؾلمقؼيدىملمقفهفٍدٍلمُّدا ل ٔداؼةلمقائقفداخلمقؼكَدكجلمقارٕديحلتؼ أدهلمقؼيدىمللMichel Serresلقألػيدًلٌدثُ لمقاصدا لمداللك 

لGénétique, procréation et droitلمقىنمشُداخ،لمسفعدابلومقؽدقوأوم رهالوأوماذهاللوقكلأونقلهدمملمقراُُدىلتدُ لمٕدطيؽٍلم ـدالالومسذُردالندٍلميرردًل
لمل6495ٌ حللParisمقا ؼركلتـلتانًَ

11
- Ibid, p. p. 16. 17.  

12
- Ibid. p.17. 

62
ل292ْل،ل9115تى لنَةىن،لمقممخلػُ هالكآـه،لذهظاحلوذؼيُقلوذركَم،لقللظىنضلوَ اذٍ،لمقا ظاحلمقؼهتُحلقيرهظاح،لتُهوخ،لقث ان،لمقطثؼحلم وقًلـل
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هدالذردىملػيدًل ف ل،لوتهدمملناسذُردالذؽدىولمقٍدثقلػيدًلم ـدالا،لمـرُانلؼهلومىمنردحلمٍدر ُهجػ لمسنمقجلمق اظاحل

وقدًُلندٍلؼُداجلمقا دغلومالفرهداءلكادالذدكػىلاقدًللقدألومظثداخل،لمالـرُانلمقمٌلَر اٌةلمغلمقؽُاجلمقعُكجلومقؽٍد ح

لم ـالال

ٌدرثؼاقهلمد لمعدا لكُفلمقٍثُ لاقًلذثهَهلمقارانتحلمقؼياافُحلمقكمػُحلاقًلو٘غلؼكوقلوٌُاظاخلقيدكَ لوم

مقاّدؽىنلتاقٕدهمػاخلـأدحلم د لمق هتدٍلمقىٌدُٛلومقؽدكَس(لهد لَةفدٍلذدانَؿلمقثّدهَحلنونمقفٙاءلمقؼادىمٍلل

لاقددً؟لكُددفلٌددُ ظهلأٔددؽابلمقاىقددفلمقؼياددافٍلمقالهددىخلمدد لمق راِدداخلمقثُىاذُرُددحسٌددراٚلٔددىخللؼعددح لمقكَ ُددحل

هالٌ رفىلػيُهالمغلأف لأمل،ل؟لكُفلفرؤوقهام لمسنهأاخلنٍلقُاملمقثُىاذُرامسٌهاماخلمقالهىذُحلمقرٍلِةيدلومؼكجل

لل؟َفٍلفرهإهلنٍلذانَفُحلمقثُىاذُراومقغلماش لأمام الوؼكزلذان

ددالومٕددطيؽ لأنلذثددهولمقثُىاذُرددالاقددًلمقىظددىقللنرثدد  ددلانهػ   ٕ مددغلٚثُددةلم مددهمٖلل6416ٌدد حللامرفٕ

مقٍددهٚافُحلم مهَةددٍلنددانلنمفٍددُالنلتددىذه
*
تددكخلمق راِدداخلؼددى لمٍددؤقحلمقرددُمل،لVan Ransealar Potterل

وهىلمالأنًٙلنٍلفهاَدحلمقاطداولاقدًل،لوم ـالالنٍلتؽىزلػياٍلمقثُىقىظُالومقطةلمّررحلوتؽاظحلاقًلذ ٍُق

وػ دكمالكافددلاندهمومخلمقرر ُداخلومالكرّداناخلمقؼياُدحل،لذؤًٌُلهمملمقفدهعلمقعكَدكللقةد لؼردًللقدألمقىقددلوقثيد 

هدملندٍلكانلنظا لمقدكَ ل"،لٍاإالخلمقؽاٌاحمقعكَكجلنٍلمقاُاقَ لمقطثُحلومقثُىقىظُحلذطفىلػيًلمقٍطػلوذصُهلمقر

ٔكمنجلم لققىملفاقىيلمقفطه
14

مدالللقألمصال ل،لوِهػىملنٍلم اقّحلمقههافاخلمقعكَكجلومقرؽكَاخلمقفؼيُحلمقراااح،ل

للٌُ يهأونقهلم
**
للل"M. Sieglerل

ظايدحلمد لل(اء  دوانٌداهملمقالهىذُدىنلندٍلٚدهغل،لاخلمقرهنلمقااٍ٘وتاقرؽكَكلنٍلٌرُ ،لنٍلذيألم ش اء

مقاٍاا للمخلمقٕيحلمقرىَدحلت ردااطلمقررافداخلوم تؽدازلمقعانَدحلندٍلمقؼيدىملػامدحلوػيادٍلمقؽُداجلومقطدةلـأدحلل

                                                           
*
 ل(لمرفٕدٓلندٍلمقةُاُداءلمقؽُىَدحلوٚثُدةلمفدرٓلندٍلم مدهمٖلَؼدىيلاقُد لأو لمٌدرؼاا لقإدطيػلمقثُىاذُردالمقردٍلأنمقلمد9116ل-6466ػاقملأمهَةٍنل

ُردا لظٍدهلفؽدىلمقاٍدررث لونماهالنيٍفحلظكَكجلذعاغلمقؼيىملمقارركمحلمقثُىقىظُا،لمسَةىقىظُالومقطةلتاقرُملمسفٍافُحلولقألمالٚهؼد لندٍلكراتد لم ٌاٌدٍ لمقثُىاذ

ل(ل6416ن

14
- Guy Durand, La bioéthique: nature, principes, enjeux, p.22. 

**
ٌ حللأؼكلنومقلمسذُرالمقطثُحلندٍلأمهَةدالل95للل(لٚثُةلأمهَةٍلمانيلوقنيلمقطةلمقثاٚ ٍلتعامؼحلُِةا ىلُٚيحلل-6496للنM. Sieglerمان لٌُ يهلل

سذُرالمقطةلمسكيُ ُةدٍللؼٕد لػيدًلػدكجلظدىماىلوذاُُدىمخللمد لمراالذد  لتؽدسلػد لمقُردُ لم ـالقدٍلندٍللMac Leanوهىلمقاكَهلمقائًٌلقاهكىلما لقُ 

ل-(ل6495ذدكنضلمقطدة لمد لم تىَدحلمقطثُدحلومٌدررالقُحلمقادهَٗلاقدًلمقرررُدهلمقثُهوقهمٚدٍلنل-(6496مقادهَٗلنل–ىلضلظكَكلقيراءلمقطثُدةلمقطة لمقرهمغلق ا

لمالؼرددهمولمقطثددٍ-(ل6441م وذافاوَددا لفرددكلنل-(ل6441م ـددالالمقطثُددحلمسكيُ ُةُددح لمقؼّددهَحلم وقددًلنل–(ل6494اذُرددالونعلمقةثددكلمدد لمقارثددهػُ لم ؼُدداءلن

ل(لل9119مقاهَٗ لنإيلمقثُيىظُالومقطةلنل–وػالقحلمقطثُةل
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وكانلم لتُ لهئالءلمقفُيٍىولومقالهىذٍلمقةاشىقُةٍلقمفُا لكاالهان
***

Daniel Callahanدل  ٌ حلًلتاؼُ دمقدمٌلأ

مقطثُةلمق فٍافٍلوَالنقل اَيُ 
****
 Institute ofم ـدالالوػيدىملمقؽُداجل،لمؼهكلمقاعراغلWillard Gaylinل

Society, Ethics and the Life Sciencesًلنُادالتؼدكلتاهكدىلهاٌدرُ  ًلٍدا لوقدكلٔدانلَُل،لHastings 

Centerد،لم لمئٌٍداخلـأدحلقػاا لمهكىلمٍرر لَريرًللوهى،ل الَهدرملتد لمد لوقد لمعيدحلَ ّدهلنُهدالذردانَهلػا 

لوم هالفهاَحلمقؽُاجلمقرٍلفا لػيُهالظىماىلوذؽفُىمخلػكجل،لمىمُ٘غلتُىاذُرُح

ػلقػداءلناد لَرٕدف ل،لحمقاٍدُؽٍلماشد لومثصدىزل٘دا لم ـدالالمقطثُ دلـػ لهمملنداقرهمزلمقُهدىقٌللنٙال ل

مدد لمقطىماددفللم لكصُددهلتدد لان ل،لحَعددكلمقرؼدداقُملمقكَ ُددحلكام ددحلنددٍلفددٓلمقااانٌددحلمقطثُ ددىولٍددنمىٌددًلتدد لمُاددىنل

لنٙال لػ لحلمقرهَةلواػافر لو٘هونجلمؽث للطثٍلتكمنغلمقاثكألمقكَ ٍلمقاٍُؽٍهخلظهكهالوػايهالمقمقاٍُؽُحلٌف ل

قلـادًلؼدك لناقهموٌلٔاؼةلكرابلأـدالالمقطثُدةلَُل،لمقؼام لمقكَ ٍلتانولقكيلمقاّر يُ لتاقطةلم لمقاٍياُ لأن ل

مالٌمل]مٌملمقطثُة[لمّرقلم لأٌااءلهللالذؼاقًلوم هالأن ل،لـٕا لقيطثُةلَفٙ لتهالػيًل ُههلم لمقثّه
15
لل

،لَثدكألمقرٍدملتدمكهلمٌدملمِقهدحلال،لندٍلقٍدملأتردهمٚلمدالَدىؼٍلتهدمملمقدهتٛلتدُ لمقدكَ ٍلومقطثدٍلفعكوقؼي ال

،لEsculapeأٌدةُيُثىيلو،لApollonمصد لأتىقدىل،لوـأحلمقرٍلقهالمنذثاٚلوػالقحلتاقٕؽحلومقّدفاءلومق ظاندح

وتافةُا،لHygieهُعُالو
*
للPanacéeل

أـالقُداخلمقاه دحلمقطثُدحلأولقَ طىقىظُدالبلأكصدهلمقعافدةلمقدكَ ٍلمد لهٍلمدالَرده للقئ لكافدلهمهلمقٕالخ

هدالذثدهولتى٘دىغلمدكيلمٍداهاحلمقالهدىخلمقار دىعلندٍلمّدانت لااللأف للéthique médicaleلاذُرالمقطدةمقطةلن

ومقرٍلذةدىنلندٍلمق هاَدحلقدكلقطفددلشادهجلظهدىقلنظدا لمقدكَ ل،لقيثُىاذُرالمقاؼأهجلومٕاقنهلمقكَ ُحلنٍلمقرؤًٌُ

هالمٌرىقدلػيُهدالف لقملفر لاهمملانل،لواَكَىقىظُا للومقفالٌفحلوم ـالقُُ لومقفاػيُ لمالظرااػُُ لومق اِطُ لٌُاٌُا ل

للػياافُا للوأقثٍرهالشىتا ل

                                                           
***
ٚثُددحللأقددفلػددكجلكرددةلذفددٓلمقؽُدداجلومقطددةلػاىمددا  لمسظهدداٖ لمقرددافىن،لمالـرُددانلوم ـددالالل-للل(لمهددرملتاعددا لمسذُرددالمقثُددى-6421نُيٍددىولأمهَةددٍلنل

ل(ل9111(،لمقطةلومقٍىالن6499(،لمسذُرالنٍلم وم حلمقٕؼثحلن6411ن

****
للٔداؼةلمئقفداخلومرداالخلػكَدكجل6442اقدًل اَدحلل6414ثُةلاكيُ ُةٍلأمهَةٍلنٍلم مهمٖلمقؼريُحلتعامؼحلكىقىمثُاللذهأيلمهكىلهاٌدرُ  ًلمد لٚل

لم ّىنجلنٍلمعالخلمرفٕٕحلومرهظاحلاقًلق اخلمفريفح،لوهىلػٙىلتؼكَكلظاؼُاخلمقٕؽحلمقؼريُحل

15
َدمكهلمقدهموٌل ل99-91،لْلْل6411مقهموٌ،لأـالالمقطثُة،لذركَملوذؽرُقلقللمؽاكلػثكلمقيطُفلمقؼثك،لمةرثحلقمنلمقرهمز،لمقرداههج،لمقطثؼدحلم وقدً،لل-

لقالٚثاءلنٙال لػيًل ُههملم لمق ايلتفٕا لقملذعراغلااللنُهم،لوهٍلـاً لم وقًلمذفاالأه لمقايد لوم قَدانلػيدًلذفٙدُ لٔد اػرهم،لوم قصافُدحلمػردهمولأن 

ومقهمتؼدحلمهرادامهملمقدكمامل،لمقايى لومقٍىقحلتّكجلمقؽاظحلاقُهم،لاللهملمقافىعلومق ُازلؼُ لاللَ فغلػكجلواللػُّه،لومقصاقصدحلمعاهدكجل]مدال دابلػد [لأتٕدانهم

قُاُ لتاِقهحلمقرٍلذؼدىيلقهدالـأدُحلمقّدفاءلتبقـا لمقٍهونلومقهمؼحلػيًل ُههم،لومقفامٍحلمالٌملمّرقلم لأٌااءلهللالذؼاقًل]وؼرًلنٍلقٍملأترهمٚلذةىنلم

ل99ـل91ومقطهانجلومقٕؽحلومق ظانح[للمقاهظغلففٍ ،لْلْل

*
مقطثُدةلمقارفدهضللَثكألقٍملأترهمٚلػ كلأقمءلمقُاُ لتاِقهحلمقرٍلذؼىيلقهالـأُحلمقّفاءلومقطهانجلومقٕؽحلومق ظانح،لقث للكهلمِقهحلتٕدىنجلػامدح،لنُردى ل

لٌىولأففملقكنلقكنذٍلومظرهاقٌلهمملمقرٍملوهمملمقؼهكأقٍملتاقطثُةلؼكَصا  ل ل.أتىقىلوأٌةيُثُىيلوهُعُالوتافةُالوظاُغلم نتابلومقهتاخلوأِهكهم،لتؤفٍ 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Willard_Gaylin&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_of_Society,_Ethics_and_the_Life_Sciences&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_of_Society,_Ethics_and_the_Life_Sciences&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_of_Society,_Ethics_and_the_Life_Sciences&action=edit&redlink=1
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وقدًُلػ دكل،لنةُفلَرعاوولمقؼياافُىنلونٚحلمسٌهاملمقالهىذٍلمقثانولندٍلذاهُدكلمقطهَدقلأمداملمقثُىاذُردا

م ـالقُدحلوندٍلالذىم لظهىقلمقالهىخلومقكَ لقااادحلوؼا٘دهجلندٍلمق راِداخلت لم،لذيألمقيؽظحلم وقًلنٍلفّؤذها

لم طقلمقؽٙىنلقكلَىؼٍلتاقرٕاقملومقر انهلوذهاُُلمقؽهَاخللل؟لتُكلأن لقىمفُ لمقثُىاذُرا

ملقيؽهَدداخلوتفطددابلِددام لقعاددىعلمقؼياافُددحلظدداءخلنددٍلِددة لمّددهوعلمدد ظ للأن للَ ث ددٍلمالػرددهمولأوال ل

ـٕىٔددُحلم نددهمقلذددموبلأمدداملمى٘ددىػُحللتدد لان ل،لػدد لمفرادداءمذهملمقكَ ُددحلومقؼهقُددحلومقصرانُددحلمقاددىمٚ ُ لتؼُددكم ل

نخلمقؼياافُحلم لتدُ لػ أدهلـطاتهدالنوؼافُدحلـأدحلمىظدىقجلندٍلوػيُ لنركلٚى ل،لوؼُاقَر لمقفٙاءلمقؼاىمٍ

نفدٍلٔداُملمسقؽداقل،ل( ُدهلمقاردكَ ُ لنمقايؽدكَ لت لفؼصدهلػيُهدالقدكي،لقٍُدلتاقٙهونجلقَ ُح،لافٍافٍلتاٚ لك  ل

للهٍلم لٔاُملافٍافُحلمسفٍانلspiritualitéذىظكلفىػحلنوؼُحل

مقهوؼدافٍلهدىللمد لؼُدسلأن ل،لتاقٙدهونجلاقَ دٍلنوؼُ  دلقدًُلكد  ل،لوظةلمقراُُىلتُ لمقكَ ٍلومقهوؼٍلقمم

للفىعلم لمقثؽسلػ لمؼ ًلقيؽُاجلَ ٍعملمغلمطيةلػاُقلنٍلت ُحلمسفٍان

ه دا لمد للاقًلقنظحلأن ل،لفياًلذعهَكلمقكَ لم لمقطاتغلمقهوؼافٍلمقمٌلَؽرةههنٍلهمملمقاٍؼًلمقؼياافٍل

وهدىل،لوػيًلننٙد ،لػيًلمقراؽىنل]مقراهكى[لمقمٌلَاُىلمقكَ لَ ث ٍلأٌاٌا للمقكَ ٍلومقهوؼٍلتُ لَرُمل"ذؼان٘ا ل

ل"مقثّهَحلٍلاقًلؼىمنلِام لَعاغلك  لهمملم ـُهلَةىنلهكن لمقٍؼ،لٌاحلمقهوؼٍ
16
ل

قؽىمنلاقًلذةهًَلنوؼافُحلمؼرةههالمقكَ لوهٍلػاُرحلنٍلت ُحلمسفٍانلت ٗلمق ظهلػ لقكلَفٍٙلهمملم

وهدٍلػدىمءلمسفٍدافُحل،لنهٍلنوؼافُحلمسفٍافُحلظاُؼهالتؽاظحلاقُها،لت لت ٗلمق ظهلػ لاَااف لأولكفهه،لمؼرركه

ق درهملمقكَ ُدحلل ل ُ دهوممقالهدىذُُ لأففٍدهملهدملمدلومد لظهدحلشافُدحلندبن ل،لهدمملمد لظهدح،لمآٌُهالوذطيؼاذهالنٍلك  ل

خلنُدد لمقرر ُدداخلك لٚثىملمق ددايلتافددهقمخلمقؼٕددهلمقددمٌلذؼددنرددكلـددا،لقررااِددًلمددغلذطيؼدداخلمقفددهقلومقاددىمٚ لمقعكَددك

ولقدأل،لػيًلمقه ثحلومقفيقلونقلمقطيةلمقعكَكجلنٍلمقطةلومقثُىقىظُالمعهقلمقُٕافحلومقرطثُةلاقًلمقرعكَكلت اء ل

لمقهمه حلوػيًلاتراءلظىءلم لففىلهملمالظرااػٍلومق فٍٍلقكيلمقٍاك حللمخم هملػيًلمقرةُفلمغلمقاٍرعك للؼهٔا ل

مد لفاؼُدحللعدحلقدىػٍلمدىقوضلتدهولاقدًلمقىظدىقلتّدة لٌدهَغااللفرُلومالمقؽىمنلمقّام لمقاّانلاقُد لهففدا ل

ظدحلِؼهوملتاقؽا،لظاُغلمقاىمٚ ُ لهملَ اقّىنلمٍاا لذهم لوأف ل،لهملَؼُّىنلوٌٛلػاقملمرؼكقمقالهىذُُ لتىػُهملأف ل

                                                           
61
،لذهظاح،لوهُكجلقنوَدُلظثدىنلوظدانلٌيُاانلتُّهلقَان،لقهنلقَ ٍ،لوقة له لَةىنلنوؼافُا ؟ل٘ا ،لمقرُملاقًلأَ ؟لمئقفلظااػٍلتبقمنجلظُهوملتُ كٌـل

ل651ْل،ل9115ظثىن،لمقاعاغلمقرىفٍٍلقيؼيىملومِقمبلومقف ىن،لذىفً،لم ّىنمخلمقُىفٍُةى،لمقطثؼحلم وقً،ل
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لكادات لوؼردًلػيا دحلق درهملوؼعداظهملل،لممهثُحلقَ ُح(لاقًلػكملمف القهمل٘ا لم ظىنلقَ ٍلُ٘قلنتكنظحلأق  ل

لونُادالتؼدك،لحلمقؽا  لشدملمقفالٌدفحلومقؽرىقُدىنم ٚثاءلتطثُؼ لأقن لمركـيىنلهـهونلمقرىممهملتاقرٙاَالمقا اقّح

ؼرًلمعاىعلمقاىمٚ ُ لت ل،لػىنمقاّه للوأـُهم ل،لػيااءلمالظرااعلوػيااءلمالقرٕاق
ل17

َ لم ؼةاملؼرًلذٍرعُةلقريدألمرؽك لل-جلمه للنٍلك  للـفىنلقىمفُ لمقثُىاذُرالأفٕانلمقارانتحلمقؼياافُحلَةُ للان ل

ومقردٍل،لمقردٍلذهكدىخلندٍلأظُدا لمد لؼردىالمسفٍدانلنـأدحلمقعُد لمقصاقدس(،لمقارطيثاخلمقارىمَكجلم لمقؽهَداخ

ػيددًلنقؼددحلظُ لهدداللندداقالهىذُىنلمقُددىملَرفددىنلمرفدده لمقر دداو لػ مرراقُددحلقددًُلمدد لمقٍدده لوؼفدددلنددٍلمىظدداخل

قياطدداقثُ لترر ددُ لمقاددىخلمقددهؼُملومالٌر ٍدداؾلومقددىومضلمقاصيددٍلوذ ُُددهلمقعدد ًل،لوهددٍلنددٍلذ ددام ل،لمالفرٕددانمخ

للهالنظا لمقكَ لمؽظىنجلوما ىػحو ُهللقألم لمقرٙاَالمقرٍلَؼك ل،لومسظهاٖ

مقؽٍدملنُهدالوذر  ددلتاق ٍدثحللت لذدم ل،لحلمقاىخلمقهؼُملمؽ لفراَنفٍلتؼٗلمقكو لمص لتيعُةالقملذؼكلمٍؤق

 لوهٍلمقُىملنٍلٚهَرهالقررىٌغلاقًلنئاخلػاهَحلكاقاهمهرُ لوم ٚفا ،لاقًلمقثاق ُ 

قادالندٍل،لوهدٍلأقدهبلاقدًلتدابلمقر داقٗ،ل ُدهلمؼهوندحلنٍلوم لذةرٍػلنُد لمقاطاقثدحلتاقؽهَداخلؼدكوقم ل

كاقؽقلنٍلمقاىخلهممقاطاقثحلتهالم لذطهولػ كلتؼٙ
*
نٙاءمخلكافدلتدا مًلمقرهَدةل،لle droit à la mortل

ٔددانخلمددغلذؽددىالخلمقرددُملوذ ُدهمخلمقىمقددغلمالظرادداػٍلومقٍُاٌددٍلوٌددهػحلمقررددكملمقؼياددٍل،لػيددًلمق ردداَلم يردح

ذؽهنلِدث للمقٍئم لمقمٌلَطهغلففٍ لؼى لمُٕهلمسفٍانلنٍل   للاقًلقنظحلأن ل،لمهمظؼاخلػاُرحلومقرر ٍلمؽ  ل

؟لهد لمقؼياافُدحلقداقنجلونُدهللنادالٚثُؼدحلمسفٍدانلمقارثد لٌاهادلنُهالمقؼيا حلترٍدٛ،لقُكلومؼُانلقُاٍلم لك  لذامل

مقهعىمداخلمقؼ ُفدحلل؟لوهد لهدٍلقداقنجلػيدًلٔدك لواِثاػاذ لمقااقَحلم هالومقهوؼُحؼاظاخلمسفٍانللػيًلذيثُحلك  ل

 ؟لومقؽُاجلػيًلمقطثُؼحلمقثّهَحقطةلومقهمىَحلمقرٍلقملذةّفلػ لظاُغلـثاَاهالتؼكلفرااطلػيىملم

هددمهلمقرٍدداإالخلفددىنقلنأٌلقَكَُدد لٌددُةانلاظاتددحلمددىظىجلػدد نددٍلو
**
مقددمٌلَددهيلنددٍللDidier Sicardل

هدالذؽاد لفظدهجلؼدى لمقثُىاذُردالذرعداوولتةصُدهلمقههافداخلمقؼياُدحللاف لل"أن ل لحلومقثُىاذُردامسذُردالمقطثُ د لتد ـاذاحلكرا

ـأددحلؼددى لمالفرثدداهلاقددًلمِـددهلوتددا ـٓل،لا لقددكنذ الػيددًلمقؼددُُلٌددىَ لؼددى ل،لم لؼددى لمددالَعؼي ددالتّدده،لمقؽُدداج
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- Guy Durand, La bioéthique: nature, principes, enjeux, p.23.
 
 

*
 لكد لمقثّده(لمقر اقٗلنٍلمرات لمقؽقلنٍلمقؽُاجلومقمٌلهىلم لمقؽرىالم ٌاٌُحلقة لكاا لتّهٌ،لاللكُفلَؼر لأنلذرؽى لمقاطاقثحلنوانلقملذة لػامدحلذّدال

(ل6499يٍدُ ةٍلٌد حلتؽقلم اقٗلأٔال لقؽقلذملقث لـاٍُ لٌ حلذصثُر لواقهمنهلنٍلاػالفاخلكىفُدحلقؽردىالمسفٍدانلنمسػدالنلمقؼداقاٍلقؽردىالمسفٍدانلتدـلهُ

لسفٍانلنؼثدلتهالك لمقثّهَحلوظؼيرهالمٕكنملقرّهَؼاذهالؼرًلمقكمـيُحلت لونه٘دلػيُهالمهمظؼاخلقكٌاذُههالؼرًلذ ٍعملمغلمقىمقغلمقعكَكلقؽرىالم

**
قَةدانخلونادًُلمٕديؽحلمقطدةلأٌدراللمقطدةلتعامؼدحلتدانًَلل9119اقدًلل6444لللل(لذهأيلمقيع حلمالٌرّانَحلمقىٚ ُحلقإلذُرالم ل-6429ٚثُةلنهفٍٍلنل

(،لمقؼدمنلم ـالقدٍل6444(،لأتردهمٚلومقٍدةافُه لذفةُدهلؼدى لمقطدةلمقاؼأدهلن6496مقكمـيٍلتاٍرّفًلكىِانلتثانًَلللم لمئقفاذ  لتاٌدملمدانكًلوتدىلملن

ل(ل9114(،لمسذُرالمقطثُحلومقثُىاذُرالن9111ن
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انلقدملذؤـدملتؼدُ لمالػرثدانل،لمهادالذةد لقَ ُدحلأولػرالفُدحلنللل(،لم ٘ؼفللنهٍلتُىاذُرالنمٌفحلندٍلمثداقةلػامدح

ل"تاقٙثٛلمقرايٓلم لهمهلمقاٍئوقُحلَرُػلذٕثػلق اػا ل،لنهٍلتاٚيح لوأـطهلم للقألهمملافٍافُحلمِـهمؼر
ل18

مثدددكأللقدددمملوتاقرؽكَدددكلندددبن ل،لذرثي دددالق عددداغلمسذُردددالمقؼياافُدددحلفعددداغلمقثُىاذُردددالمقؼياافُدددحلمههدددىنلتادددكيلان ل

وهدىلمد لمثداقةلم ـالقُداخلمقعكَدكجلقدكيلهدافىلَىفداي،لمقاٍدئوقُح
*
ٍَدرةا ل٘دا لمقثُىاذُردال،لHans Jonasل

ومقدمٌللle principe de permissionاؼدحلوٍَدرثك لمثدكألمالٌدررالقُحلمقممذُدحلتاثدكألمقٍدااغلأولمسذ،لمقؼياافُدح

َئكددكلو،لنٙددُيحلأـالقُددحتاثددكألمقرٍددامػلتاػرثدانهللوَةددىنلمهنىقدا ل،لَٕدُهلقاػددكجلمقارانتددحلمقؼياافُدحلنددٍلمقثُىاذُرددا

وهدمملمدالذه دةلمقثُىاذُردالمقؼياافُدحلندٍلذؼىَدىهل،لظكمنذ لوقُار لنٍلمقث اءلمالظرااػٍلومقٍُاٌٍلمقٍياٍلمقؽكَس

ؼ لم لمقااة لمقرؼاَُلمقٍياٍلمقرٍلذعمقثُىاذُرالمقؼياافُحل" لن ل لGilbert Hottoisهىذىمللؼٍةلمىقفلظُيثُه

مقدكَارهمُٚاخلتُىٌُاٌدحلقمـد ل"لهدٍلمقراػدكجلقةد  ل،لوقيعااػداخلم ـالقُدحلا لـالقُدافريفدُ لأمقرؼاونلمقطىػٍلقيو

لمقاؽرهمحلومقاؽانظحلػ لم ِفاْلوػ لماريةاذهم"لؼكقَحمقرلتاؼ ًلمقكَارهمُٚاخ،لمقاؽكوقج"
ل19

نددٍلمقٍدداتقلمؽٕدد حلونإمهددملمدد لنظددا لمقددكَ لومقؼيادداءللوالملكافدددلمىمقددفلكدد  ل" لهفددانتَرددى لظددانل

ػيدًلق اػدحلتٙدهونجلذيطُدفلذيدأللنداقُىملمقةد  ل،لوٌدُاظاذهاالومقىػملتامرال لمقؽرُرحلمق هااُدحترؽُٕ اخلمقىهمل

،لاللفرىقؼهالمقُىم،لكفُ لترركَملؼيى لمؼرةانلمقؽرُرحلل"ناقاٍررث لوؼكهوذففُفلمالقػاءمخلم للم ؼةاملومقكو اا

طهغلػيًلذفىملمسذُرالومقالهىخ"قاّةالخلذ
20
لل

َاة لأنلذؽرقلهدمهلمسمةافُدحلمد لمقرؼداَُلل-أولهةمملذهَكلأنلذةىنللـلمؽاَكم للمقؼياافُحلتىٔفهالنٙاء للن لا

ددتىٔددفهالهلمقثُىاذُردالمقٍدياٍلومقرؽدداونلمسَعداتٍلػثدد  ّ ،لهخلتهدالمقكَارهمُٚددحق داجلوهقُددحلقرعٍدُكلافٍددافُحلظكَدكجلت

قة هدال،لهالم قهبلم لتُ لأِةا لمقؽةملم ـهيلاقًلذؽرُرهاوػيًلمقه ملم لفراإهالونٙااؽهالوػصهمذهالااللأف ل

ومقردٍل،لمقٍُاٌدحلنؽٍدةمقؽُاجلػامحلوقدًُلقمرهٚحللذظ  لهناللقمرهٚحلقونلػيا حللال،لق لذرؽرقلم لقونلػيا ح

،لمقكمرهٚحلػايُحلذٍؼًومثرىنجلانلقملذرثؼهالػيا حلهمهلمقؽُاجللمذهاللاللم رىٔحل،لهٍلم طيرهالم و لذثكول اقثا ل

ٍدملتداقرىمونلتدُ لنئداخلمقاعرادغلاقدًلاؼدكمزلذىمندقلمظراداػٍلَر ل،لػثهلاظهمءمخلَةىنلمالقرهمعلمظهههالمقثدانو

لللوق حلوقَافحلـٕىٔا للمقارؼكقلشرانحلوػهقا ل

                                                           
18

Didier Sicard, l’éthique médicale et la bioéthique, Que sais-je? n° 2422, PUF, Paris, 2ل-
e
 édition, 2011 pp. 122.123.  

*
(لنُيٍىولأقاافٍلمؼأه،لٚىنلنةهذ لم ـالقُحلؼى لمثكألمقاٍئوقُحلنٍلػٕهلَرٍملتاقرركملمقؼياٍلومقرة ىقىظٍلوم هدالكراتد ل6442ل-6412هافىلَىفايلن

 le principe responsabilité: pour une éthique de la civilisationلمقهاٍُددٍ لمثددكألمقاٍددئوقُح لمدد لأظدد لاذُرددالقيؽٙددانجلمقرة ىقىظُددح

technologiqueل(لوق لكرةلأـهيلذرٕ لنٍلمؼظاهالتبذُرالمقطثُؼحلومقاٍررث ل6414نل

19
- Gilbert Hottois, Qu’est-ce que la bioéthique? Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2004, p.71.  

20
- Jean Bernard, La bioéthique, Flammarion, Paris, 1994, p.97.ل 
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الل،لقلنُهالمقهإيلوم ؼةاملمقرُاُحلمقاث ُحلنٍلمعايهالػيدًلذؼداقُملقَ ُدحذرؼك ل،لنٍُفٍاءلمظرااػُحلفٍل   لن

ذةدىنلنُهدال،لذرث لمقاهمظؼحلومق راَلذٍرهكولمقكَارهمُٚدحلاؼدكمزلنٙداءلقياىمٚ دحلػثدهلػيا دحلمقؽُداجلمقؼاىمُدح

ٍدملتاقاهوفدحلومق رداَلمقثاؼدسلػد لؼٕدى لادالذر لاف لل ةامهدالقٍُددلفهااُدحمسذُرالمٍدر كجلاقدًلمهظؼُدحلػرالفُدحلأؼ

للماة ا للوَةىنلمؼ لمقؼُُلمؼا ل،لاظااعلذ رظملت لمقؽُاجلمقاّرهكح

فٙداءلمقفداْلمقاالؼٕههلندٍلواف ل،لقًُلمق هٖلم لونمءلظكقُحلمقكمرهٚحلومقؼيا حلمٌرثؼاقلمقكَ لذااما ل

تدُ لػادىملمقادىمٚ ُ للمّدرهكا للنٍلمرات لنٙاءلػاىمٍلَ ث دٍلأنلَظد  ل،لمقفاْ(نمقاٍؤقحلمقّفُٕحلومالهراامل

هملوـُدانمذهملاقادالذٕدثػلمهظؼُدحلمق دايلندٍلٌديىك لؼػيًلمفريفلمفرااءمذهملمقؼركَحلومفرٍاتهملمقكَ ٍلللقدألأف د

نبف دد لألتهددالمقؽُاذُددحلهددٍلأؼةددامهملوِددهماؼهمللمخلمقٕددث حلمقكو اااُددحلمقرددٍلاللذرثدد لمقاهمظؼددحلومق ردداَلومقراٍدد

ٌ للومد لشدملندبن ل،لٌُفٍٙلاللمؽاقحلاقًلذٕاقملتدُ لم ندهمقلومقعااػداخ امةافُدحلقث داءلقَارهمُٚدحلذرؤٌدًلػيدًللأ

انلقدمل،لمسـفدااثاخلومقؽرىالٌدُةىنلمٕدُههالمىمٚ حلؼرُرُحل٘ام حل نهمقهالؼهَاذهملومٍاوَحلقهملنٍلمقىمظ

مقفٙداءللَعدةلأنلَظد  ل،لوتةيادحلأـدهي،لهدئالءلمقادىمٚ ُ ذؼاكلاقًلذؽُُكلمقدكَ لمد لمقفٙداءمخلمقارراٌداحلتدُ ل

للا لم لٚهؼهالؼرًلٍَررُملمقؼُُلٌىَ لل لنٙاءلقيؽىمنلومق راَلؼى لقٙاَالاللتك ل ف ل،لمقؼاىمٍلمؽاَكم ل

"ومػدكجلمقثّدهلتثُىاذُردالقيثّدهل لكادالَردى لاف يهدانخ،لتهوخلمقثُىاذُرالنٍلٔىنذهالمقؼياافُحلقهمملمقٍثة

ياؼافداجلوم قدملوق،لقادهٖوقيٕدؽحلوم،لوقيؽُداج،لوقيىالقج،لترؤوَ لواػطاءلمؼ ًلقإلفعابلأَٙا للهالذؼككاالهمللاف ل

القَ ُح"وللذانَفُحلوالشرانُحتاؼ ًلال،لكىفُا للمرثىقحتإطيؽاخل
21
لل

ل

ل

 ه

                                                           
21

- H. Tristram Engelhart, Jr. Et Ana Smith Iltis, Bioéthique et Laïcité, in, Gilbert Hottois et Jean- Noël Missa, 

Nouvelle encyclopédie de bioéthique: Médecine Environnement Biotechnologie, DeBoeck Université, Bruxelles, 

P.567. 
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