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ملخّص
،تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيين معالم العالقة بين "البيوإتيقا" والمطلق (المقدس
 من بينهم الفيلسوف األمريكي، السلطة) وسعي الكثير من الفكرين إلى إقامتها على الفصل،المعتقد
 ثم منهج، إذ سيتم إجراء حفر أركيولوجي من أجل استشكال أصول هذه العالقة،""دانيال كاالهان
 وذلك لتحرير الخطاب البيوإتيقي من كل،تحليلي لتبيين آثارها اإليجابية والسلبية لتُعرض على النقد
 وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تخليص هذا،ممارسة يمكن أن تضعه في رواق ضيق وتعيق تطوّره
 ليتميز بطابع عقالني، وانفتاحه على مجاالت متعددة،الخطاب من كل معتقد أو سلطة أو مقدس
. مما يسمح لها بمعالجة القضايا الشائكة التي خلفتها منجزات العلم،شمولي
. العَلمانية؛ البيوإتيقا؛ الطب والبيولوجيا؛ القيم؛ األخالق:الكلمات المفتاحية
Abstract
The present research paper aims to define the features of the relationship
between "Bioethics" and the absolute (sacred, belief, authority), and the efforts that
have been made by many thinkers to get the separation. One of them is the American
philosopher "Daniel Callahan". An archaeological excavation will be carried out in
order to find out the origins of this relationship. Then an analytical approach will be
used to demonstrate its positive and negative effects, thus to present it to criticism, in
order to liberate the biotic discourse from every practice that could place it in a narrow
corridor and impede its development. The study concluded that there is a necessity of
liberating this discourse from every belief, authority or sacredness. Moreover, it
should be open to multiple areas to be characterized by a rational, comprehensive
nature, which allows it to address the thorny issues left by the achievements of science.
Keywords: Secularism; Bioethics; Medicine and Biology; values; Ethics
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مقدّمة
في النصف الثاني من القرن العشرين ،القرن الذ ي غيّر وجه العالم؛ دخلت البشرية حقبة
جديدة تغيّرت معها الكثير من المفاهيم ،بفعل التطور الكبير الذي عرفته التكنولوجيا الحيوية
 Biotechnologyالتي استجلبت معها ثورة علمية عميقة في ميدان الطب والبيولوجيا يأتي
عمقها من تعاملها المباشر مع الكائن الحي ،وبخاصة اإلنسان ،متأرجحة بين اإلعجاب واالرتياب،
هذا األخير الذي اتجه مباشرة إلى منظومة القيم لدى اإلنسان التي لم تتعرض إلى التغيير
فقط ،بل حتى اإلساءة مما عجّل بظهور خطاب أخالقي جديد ( البيوإتيقا  )Bioethicsالذي حاول
مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي ،ومواجهة مشكالت العلم ،من أجل بناء جسر نحو
المستقبل ،جسر قوي بما فيه الكفاية لمعالجة مشكالت اإلنسان.
وقد انطلق هذا الخطاب من مرتكزات دينية ارتبطت باألخالق الطبية الكالسيكية ،تحت
تعاليم القسم "األبقراطي" ،كما احتضنتها الكنيسة الكاثوليكية ،فتميز باحترام الثوابت ،وضمه
رجال الدين والكنيسة ،مع إعطائهم مكانة مرموقة ،وقد دعا الكثير من المفكرين إلى التخلص
من هذه التوجهات نظرا لصعوبة مسايرتها التسارع الكبير الذي تتحرك به التقنية ،فاتجهت
األصوات الفلسفية إلى المناداة بضرورة إبعاد الخطاب البيوإتيقي عن كل ممارسة مرتبطة
بالثابت والمطلق ،وفي الدرجة األولى الدين ،بحثا عن علمنته ،وإعطائه طابعا شموليا ،ليشتمل
الحوار على مزايا عقالنية إنسانية ،فاحتدم النقاش ،ومن المفكرين البارزين في هذا السياق
نجد الفيلسوف األمريكي عضو األكاديمية الطبية األمريكية " دانيال كاالهان " Daniel
)Callahan (1930-2019الذي دعا إلى ضرورة ترك الدين جانبا في كل ممارسة بيوإتيقية ممّا
ولّد إشكالية على قدر كبير من العمق والتعقيد:
كيف يمكن للخطاب البيوإتيقي أن يكون علمانيا؟
هذه اإلشكالية على ترامي حدودها تطرح مجموعة من المشكالت واألسئلة :كيف
استطاع" كاالهان" أن يؤسس لعلمانية الخطاب البيوإتيقي؟ هل فعال إبعاد الدين عن البيوإتيقا
يساهم في تطورها؟ هل شمولية الخطاب البيوإتيقي يقتضيه تجاوز الثوابت والمطلقيات؟ هل
تعني العلمانية عدم مشاركة رجال الدين في الحوار البيوإتيقي؟

أوال -البيوإتيقا ومحاوالت بناء جسر نحو املستقبل
مع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حدث في ميدان التكنولوجيا الحيوية المرتبطة
بالطب والبيولوجيا ،تأكدت حاجة البشرية إلى فكر أخالقي جديد ،من أجل مسايرة هذا التقدم
الذي اتضح أنّه لم يتوقف عند حدود فهم الحياة اإلنسانية وحلّمشكالتها فقط ،بل سعى إلى
قلبها ،وتغيير الكثير من المفاهيم والتصورات ،وبخاصة منظومة القيم المتعلقة بالكرامة
والحرية ومصير اإلنسان وقدسية الحياة ومفاهيم األمومة واألبوة والوالدية ،فضال عن بداية
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الحياة ونهايتها ،وغيرها من المواضيع األخرى التي اقتضت ظهور فكر أخالقي جديد ،هو اآلخر
أراد أن يكون حيويا من خالل مصطلح" األخالق الحيوية" (البيوإتيقا).
ومصططططلح " البيوإ تيقا" ينسطططب إبداعا وابتكارا إلى طبيب السطططرطان األمريكي " فان
رون سلر بوتر"  )2001-1911( Van Rensselaer Potterفي مقال له بعنوان " البيوإتيقا ،علم
البقاء على قيد الحياة"  ،science of survivalBioethicsويبدو أنه من خالل هذا العنوان بحث
عن حكمة جديدة تقود البشطططرية إلى تحقيق البقاء في ظل التقدم العلمي الكبير الذي صطططار
يهددها في شطططتى فروعها المتنوعة ،لهذا عندما أعاد نشطططر هذا الموضطططوع في كتاب كامل
بعنوان " البيوإتيقا ،جسر نحو المستقبل"  Bioethics ,Bridge To The Futureأكّد على حاجة
البشطططرية إلى حكمة جديدة ،أو بحوث عقالنية ،تسطططتخدم مختلف المعارف لتتمكن من الحفاظ
على بقائها ،نظرا للتهديدات الكبيرة التي تصدر عن التقنية ،فال بد من تجاوز مشكالت العلم،
والعودة إلى األخالق في صطططورتهططا الحيويططة ،لتعزيز منظومططة القيم ودمجهططا مع المعططارف
البيولوجية في تخصطططص " "البيوإتيقا"؛ يقول  ":يجب أن يكون علم البقاء على قيد الحياة أكثر
من كونه علما وحده ،وفي هذا اقترح مصطلح األخالق الحيوية ،من أجل تحقيق حكمة جديدة،
ت لك الحك مة التي تشططط تد إلي ها ال حا جة دائ ما ،ويمكن تحقيق ها من خالل الجمع بين حقلين
هامين ،هما المعرفة البيولوجية والقيم اإلنسانية" (Potter, 1971, p. 2).
اعتبارا لهذا سططينحت مصطططلح " البيوإتيقا" -حسططب بوتر -في ظلّ المشططكالت واألزمات
اليومية متطلّبا نوعا من المزج بين العلوم االجتماعية والبيولوجيا واإلنسططططانيات ،بين ما هو
كائن وبين ما ينبغي أن يكون ،لنكون في حاجة إلى عالم أحياء يحترم هشططاشططة الحياة ،ويقدر
قيمتها ،علم أحياء يمكنه أن يقول لنا ما نسطططتطيع فعله ،وما يجب علينا أن نفعله في سطططبيل
تحقيق البقاء ،وما ال يمكننا فعله إذ كنا نأمل في الحفاظ على نوعية الحياة (Potter, 1971,
).p. 2
وعلى هذا األ ساس ،ستكون الميزة الهامة للبيوإتيقا ؛ هي توجهها نحو الم ستقبل ،فهي ج سر
هام بين الحاضططر والمسططتقبل؛ ألنه من أجل بقاء الجنس البشططري يجب التركيز على المصططالح
واألهداف طويلة المدى ،ليؤكد على ضرورة تطوير رؤى إيجابية من أجل الم ستقبل ،وال يمكن
حصول ذلك إالّ من خالل استعمال أساليب علمية ،واستخدام المعارف لتحديد ما هو ممكن وما
هو محتمل ،فت حديد االحتماالت المسطططتقبل ية يتط لب الجمع بين المعرفة وأسططططاليب العلوم
واإلنسططططانيطات ،ومنطه سطططيكون الهطدف النهطائي للبيوإتيقطا هو بقطاء اإلنسططططان على المطدى
الطويل)(Have, 2016, p. 25
إنّ الخطاب البيوإتيقي في ارتباطه بالمسطططتقبل ،يؤكد على الهاجس الكبير الذي تركه
التقدم العلمي بشططتى مجاالته في الحقل التداولي الذي رسططم اسططتشططكاال قويا م ّما سططتخلفه
التقنية من آثار سلبية على اإلن سان الذي صار مهددا في حياته ،وا ستجلب هذا التهديد خطرا
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كبيرا على مختلف القيم ،التي كانت تحفظ لإلنسططططان قديما مكانته ،كأرقى الكائنات الحية،
لهذا فالغاية من هذا الجسر هي حفظ البقاء ،ومعه تحفظ الكثير من القيم ،ولكي ال يكون هذا
الج سر ه شا ،البد من ا ستخدام مختلف المعارف المتعلقة بالعلوم واإلن سانيات لتحقيق الهدف
المنشود.
ومن خالل اسططتخدام مختلف المعارف ،سططتكون الميزة األخرى للبيوإتيقا حسططب "بوتر"
أنّها حقل متعدد االختصططاصططات؛ انطالقا من أنّ مشططاكل الجنس البشططري ،متعددة ومتنوعة،
يتطلب معالجتها الجمع بين فئات المعرفة من تخصطططصطططات مختلفة ،مثل البيولوجيا والعلوم
االجتماعية واإلنسططططانيات مؤ كّدا على أن هذه الفئات علي ها تبادل األفكار ال جديدة ،وفحص
األفكار القديمة؛ ألن هذه العملية من شططططأن ها أن تو لّد الحكمة لتحقيق ال هدف المسطططتقبلي
المتمثل في بقاء اإلن سان ،ولن يتم توليد األفكار والحكمة إال إذا تمكنا من سدّ الهوة ال سحيقة
بين العلم واألخالق)(Have, 2016, pp. 25-26
ل هذا تجمع " البيوإتي قا" بين حقلين هامين ،ح قل األخالق كعلم مع ياري تهتم ب ما ينبغي أن
يكون عليه السطططلوك ،وحقل العلم المتمثل في البيولوجيا التي تهتم بما هو كائن ،واصطططفا
مختلف التطورات التي حد ثت في سطططياق تسططططارع التقدم العلمي والتكنولوجي ،ليب حث عن
فلسطططفة أخالق جديدة ،تتماشطططى مع عنف التقنية ،ومع التدفق السطططريع للمعارف ،في عصطططر
سيطرت فيه التكنولوجيا الحيوية ،واعتلت علوم الطب والبيولوجيا عرش العلوم.
أمّا عن المواضططيع التي تشططتغل عليها " البيوإتيقا" ،فقد ذكر " بوتر" في مقدمة كتابه
الثاني" البيوإتيقا الشططططاملة"  Global Bioethicsأن هذا المصططططلح ارتبط في بداية ظهوره
بأخالقيات الطب ليشتغل حصريا على مجموعة المواضيع المتعلقة بالممارسات الطبية ،وذكر
على سطططب يل الم ثال :زرا عة ون قل األعضططططاء  Organ Transplantsواإلج هاض ، Abortion
وا ل ت ع ق يم ،Sterilizationو م نع ا ل حمططل ،Artificial Contraceptionو ا ل عالج ا ل ك ي ميططا ئي
 ،Chemotherapyوالموافقططة المسطططتنيرة من طرف المري

Informed Consent by the

 patientحرية االختيار فيما يخص اإلنجاب أو اإلجهاض Freedom of choice in procreation
 or abortionواإلخصططططاب في المختبر  Fertilization in Vitroوالحمططل البططديطل Surrogate
 ، Pregnancyومسططتقبل تطورات مختلف أبحاث الهندسططة الوراثية ،Genetic Engineering
ثم اقترح بعد ذلك تطوير هذا االختصططا

ليرتبط بمشططكالت البيئة ،التي يبدو أن الكثير من

الباحثين قد نسيها رغم تأثيرها على بقاء اإلنسان وتطوير حياته (Potter, Global Bioethics
)., 1988, p. 1
ل هذا أ كّد " غي دوران"  Guy Durandأن ه ناك مواضطططيع مركز ية تشطططت غل علي ها "
البيوإتيقا" على غرار :الموت الرحيم  Euthanasieوتكثيف العالج ،و اإلنعاش ،و إبراز الحقيقة
للمرضطططى ،وكذلك مسططططألة الحق في الحياة والموت ،إضططططافة إلى التشطططخيص قبل الوالدة،
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واإلجهاض ،و تعقيم المعاقين ،وتحسططين النسططل ، Eugenicesوالتجارب على اإلنسططان ،وعلى
الجنين ،وأطفال األنابيب  In Vitro Fertilisationاإلخصطططاب الصطططناعي خارج وداخل لرحم ،و
ن هناك من يوسططع
األمهات البديالت ،Surrogate Motherو بنوك الحيوانات المنوية ،وأضططاف أ ّ
مجال "البيوإتيقا" ليشططمل مواضططيع أخرى التي اعتبرها هامشططية مثل تغيير الجنس ،و زراعة
القلب ،و منع الحمل ،بل وأكثر من ذلك هناك من يربطها باألسطططلحة البيولوجية ،و التعذيب
والتلوث وغيرها(دوران ،2015 ،الصفحات .)59-58
ومهما يكن ،فإن بناء جسر نحو المستقبل يقتضي مراقبة مختلف الممارسات التي تهدد
بقاء اإلنسططان من جهة ،ومن جهة أخرى تثير على مسططتوى القيم اإلنسططانية أزمة ،خاصططة في
العصطططر الراهن الذي عرف فيه الطب والبيولوجيا تقدما معرفيا وتقنيا كبيرا ،جعل الباحثين
يستعجلون عمليات التجديد على المستوى األخالقي ،من أجل مساءلة الثورة "البيوتكنولوجية"
عما خلفته وما سططتخلفه من نتائج تهدد اإلنسططان من حيث هو إنسططان في جوانب مختلفة من
كيانه.

ثانيا -استشكاالت عَلمانية داخل الخطاب البيوإتيقي
في حفر معرفي عميق ،عن تجلّيات الخطاب البيوإتيقي في العصطططر الكالسطططيكي ،وُجد
أنّه اِرتبط بصططلة وثيقة مع األخالق الطبية في الحضططارة اليونانية ،وبالتحديد " قسططم أبقرا "
الذي جاء فيه اختصططططارا ":أقسطططم بأبولو  Apolloالحكيم ،وبأسطططكيلبيولس Aescuulappuis
ل األرباب والربّات على أن أبقى على قدر
وهايجيا  Hygeiaوباناسطططيا  ، Panaceaوأشطططهد ك ّ
اسطططت طاعتي على القسطططم اآلتي :أن أعتز أشططططد االعتزاز بمن علمني هذا الفن مثل ما أعتز
بوالدي...وأن ّألقن علمي ألبنائي وأبناء أسططتاذي الذي علمني قواعد المهنة...وأن أصططف الدواء
الناجع لمرضططاي حسططب قدرتي وال أضططر أحدا ،وليس من أجل إرضططاء أحد أصططف دواء مميتا ،وال
أعطي امرأة لبويا بسطبب اإلجهاض ،وإنما أحافظ على طهارة حياتي ومهنتي("...زيدان،1993 ،
صفحة )165
بموجب ما قدمه الطبيب لآللهة واألرباب والربّات من وعود مقدسططة ،سططيحمل القسططم
األبقراطي صطططبغة دينية امتدت جذور ها إلى عصطططور الحقة ،حيث عملت الكثير من الديانات
السططماوية على ترسططيخها ،من أبرزها المسططيحية؛ " فقد ضططرب التراث األبقراطي بجذور أعمق
في المسططيحية ،التي أدمجت هذا التراث الفكري المتراكم ،مع العقيدة واألخالقيات المسططيحية،
فقد أعطت الطبيب نوعا من السطططلطة األبوية في عالقته مع مرضطططاه ،على أسطططاس أنه أدرى
بمصلحة المرضى خاصة الفقراء منهم"(البقصمي ،1993 ،صفحة  )40لترتبط األخالق الطبية
التي أثرت بشطططكل عميق في " البيوإتيقا" بالدين ،وذلك من خالل السطططلطة األبوية للطبيب
والتي أعطت" للطبيب وصفا يشبه المالئكة والقديسين"(البقصمي ،1993 ،صفحة .)40
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لكن هذا الوصف يبدو أنه سيختفي في النصف الثاني من القرن العشرين ،بدءا بجهود
األ كاديمي والالّهوتي األمريكي " جوزيف فليتشطططر ) " Joseph Fletcher (1905-1991من
خالل كتابه " الطب واألخالق  Medicine and Moralsالذي نشره سنة  ،1954ويعد هذا العمل
مظهرا هاما من مظاهر االهتمام المتزايد ،بعد الحرب العالمية الثانية باألخالقيات الطبية،
والذي انتهى به إلى التمرد على السططلطة األبوية للطبيب ،التي تعد من التقليد األبقراطي ،ثم
ترسططّخ بعد ذلك في المسططيحية خاصططة الكاثوليكية ،وبهذا تحدّى المطالب الدينية لتأسططيس
األخالق الطب ية على الم مارسططططة المطل قة  ،وانطلق من القوانين الطبيع ية ،مركزا على فكرة
الحرية ،التي تؤكد على اسطططتقاللية المري  ،ومنه االنطالق من حقوق المرضطططى ،ال حقوق
األ طبططاء ،وقططد أثططار عمططل " فليتشطططر" الكثير من المعضطططالت الجططديططدة التي عجزت األخالق
الكال سيكية عن معالجتها ،مثل التعقيم و االنجاب و الموت الرحيم وغيرها ،وهو ما ساهم في
ظ هور ح قبططة جططديططدة أرّخططت ل ظ هور ا ل خطططاب "ا ل ب يوإ ت ي قي" ب عيططدا عن ا ل مقططاربططات
الدينية) ، (Langavant, 2001, p. 23هذا التأريخ بمثابة بداية إلبعاد الخطاب البيوإتيقي عن
الممار سات الدينية ،وإ ضفاء الطابع العلماني عليه ،والذي من شأنه أن يعطي نوعا من الحرية
األخالقية الذي يبعده عن كل سططلطة ،ليتمكن من التطور ،تحت مسططاهمة الكثير من شططرائح
المجتمع على اختالف توجهاتهم.
وت جدر اإلشططططارة إلى أن إضطططفاء الطابع العلماني على " البيوإتيقا" يعني جعله خطابا
عقالنيا إن سانيا ،وهذا ال يعني عدم م شاركة رجال الدين في هذا الحقل المتعدد التخصصات،
بل إنه ك ما يقول " غي دوران" ":ال تعني المقاربة العلمانية أن المتدينين أو المؤمنين ال يحق
لهم إ بداء آرائهم وأنهم ال صطططوت لهم ،وأن عليهم وضطططع إي مانهم على الرف ،ك ما ال يط لب
للمواطنين اآلخرين في المقابل أن ي ضعوا م سلماتهم األيديولوجية بين أقواس ،إنما تقت ضي
المقاربة العلمانية عدم وضع معتقداتهم في الواجهة ،وعدم جعل إيمانهم منطلقا لمبرراتهم،
فالحوار يقع على المستوى العقالني واإلنساني"(دوران ،2015 ،الصفحات )48-47
بعد هذا اتخذت " البيوإتيقا" صطططورة علمانية ،في فضطططاء محايد ،ال ينتصطططر لتوجه وال
ع قيدة محادثة متعددة ومتنوعة ،ذلك ما يعبر عنه تعدد االخت صا صات في هذا الحقل الجديد،
وسطططتقدم إجابات تليق بالجميع ،إنها تبحث عن فصطططل الدنيوي عن الديني ،مقدمة للبشطططر
"بيوإتيقا" لهم في صطططورتهم البشطططرية ،وإعطاء معنى لصطططورة القيم عندهم ،معنى لإلنجاب
والوالدة والحياة ،معن ى للصطططحة والمرض ،للمعاناة واأللم وغيرها ،إنها تبحث عن اإلجماع بين
بني البشر(جديدي ،2020 ،الصفحات .)103-102-101
وفي الحقيقة إن كثيرا من المفكّرين اسطططتحسطططن هذا الطرح ،سطططعيا إلخراج الخطاب
األخالقي الجديد من دوائر ضطططيقة ،قد تجعل منه رؤية مذهبية ،تنتصطططر لتوجه معين ،لتبتعد
تماما عن مشططكالت اإلنسططان الناجمة عن التقدم الذي حدث في ميدان الطب والبيولوجيا ،في
حين ال تحتاج الب شرية إلى مثل هذه المتناقضات ،بل تحتاج إلى حكمة تضمن لإلن سان ج سرا
نحو الم ستقبل ،يحفظ فيه بقاءه مع تح سين نوعية الحياة ،والقضاء على الكثير من األمراض،
704

سفيان عمران  -لتوفيق بن ولهة

وكل هذا السطططعي سطططيمكّن الخطاب البيوإتيقي في النهاية من التطور ،في سطططياق تصطططاعدي
يمكنه من مسايرة تسارع التقنية ،ومن المفكرين الذين سنتناولهم آتيا  " :دانيال كاالهان".

ثالثا -الخطاب البيوإتيقي يف فلسفة "دانيال كاالهان":
يع ّد " دانيال كاالهان" من الفالسطططفة المهمين في شطططأن تطوير الخطاب البيواتيقي،
وب خاصططططة في جدل ها مع الديني ،فكا نت معالجته متميزة بإضطططفاء الطابع العلماني على "
البيوإتقا" ،وف صلها عن األخالق الكال سيكية ،في صورتها األبقراطية التي غرقت فيما بعد في
تقاليد الالهوت المسيحي ،لقد ألف الكثير في ميدان " البيوإتيقا" التي تناول فيها قضايا كثيرة
من بداية الحياة إلى نهايتها(زيد ،2014 ،الصفحات )69-68
وأن شأ " كاالهان" في هذا ال سياق معهدا متخ ص صا أطلق عليه ا سم "ها ستينغز" في
نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية  ، The Hastings Center of New Yorkوكان معروفا
باسططم معهد المجتمع ،األخالق وعلوم الحياة ،الذي تأسططس في عام 1969وقد أثنى" كاالهان"
على هذا المعهد ودوره في انتشطار الفكر البيوتيقي والعمل على تطويره ،إذ نجده يقول  ":في
أواخر ال ستينات من القرن الما ضي ،عندما ولد م صطلح "البيوإتيقا" لم يكن هناك سوى عدد
قليل من األشطططخا يدرسطططون ويكتبون عن أخالقيات الطب ،ولم يتم صطططياغة مصططططلح "
البيوتيقا" إال بعد ظهور مركز" هاسطططتيغز" سطططنة  ، 1969ولم تركز أي مؤسطططسطططة أخرى عليه،
باسططتثناء بع كليات الطب الكاثوليكية وبع المدارس العلمانية المتناثرة  ،حيث عرضططت
دورات عن آداب مهنة الطب ،واآلن يوجد في كل كلية طب على األقل مدرسططة واحدة ،وصططارت
"البيوإتيقا" موضططوعا يطرح حتى في الجامعات فاكتسططب بذلك شططهرة واسططعة" (Callahan, In
)Search of the Good A Life in Bioethics, 2012, p. 145
يذكر " دانيال كالهان" أ نّه في أواخر السطططتين يات من القرن العشطططرين أصطططبح مهتما
بالمشطططاكل األخالقية والسطططياسطططية الناجمة عن "الثورة البيوتكنولوجية" ،إذ ظهرت تكهنات
طوباوية حول إعادة ت شكيل الطبيعة الب شرية ،و سي سمح لنا ذلك باختيار الخ صائص الجينية
ألطفالنا ،وإطالة متوسطط العمر المتوقع لإلنسطان بشطكل جذري ،هنا طرح السطؤال :كيف يجب
أن نقيّ م هذه االحتماالت أخالقيا؟ وفي الوقت نفسطططه كانت الشطططكاوى تتزايد حول قدرة الطب
في إبقائنا على قيد الحياة فترة طويلة وظهرت مخاوف بشططأن ارتفاع التكاليف العالجية ،وحول
االسطط ط ت غالل ا لخططا طر ل لبشططططر من أجططل ا ل بحططث ا ل ع ل مي (Callahan, A memoir of an
interdisciplinary caree, 2010, p. 410).
فاحتلت " البيوإتيقا" مكانتها الهامة ،وإذا ما أردنا البحث عن إجابة للتسططططاؤل عن تلك
المكانة فيكفينا الر جوع إلى المشطططكالت الكثيرة التي يثيرها تقدم الطب والبيولوجيا ،والتي
تحتاج إلى إجابات أخالقية ،ابتداء من اإلجهاض ،مرروا بمسطططتحدثات أخرى إلى غاية اإلنجاب
االصطططناعي ،فتصططبح المهمة األولى لعالم األخالق هي تحديد وتوضططيح تلك المشططكالت ،مع
توفير الوسططائل المنهجية للتفكير في قضططاياها الشططائكة ،أما المهمة الصططعبة هي مسططاعدة
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األطباء والعلماء على اتخاذ القرار الصططحيح ،وهذا يتطلب اسططتعدادا كبيرا لقبول حقائق الحياة
الطبية والبيولوجية ) ، (Callahane, 1973, p. 68من هنا سططتكسططب " البيوإتيقا" مكانتها في
عصر سيطرة التقنية ،من خالل اقتحام مجال الطب والبيولوجيا ،والوقوف على مشكالت الطب
والبيولوجيا ،اكت شافها ثم تو ضيحها ،وإتاحة فر صة التفكير العقالني فيها ،ثم الم ساعدة على
حلها.
إنها المكانة التي سطططتأخذ منها "البيوإتيقا" أحد أهداف األخالق التقليدية ،وهو عيش
حياة جيّدة  ،ويجب أن تستحق هذه الحياة التي نعيشها ذلك ،لهذا عليها تنمية مختلف الفضائل
ل تطوّر ال طب والبيولوج يا ،ي جب علي ها
ال لّاز مة من أ جل الوصطططول إلى هذه ال غا ية ،في ظ ّ
مسططاعدة الناس في كيفية اتخاذ القرارات الصططحيحة والجيدة ،وتبعا لذلك عليها تنمية قدراتها
للعمل في مجال بيئة الطب الحيوي ،وإذا سطططعت األخالق إلى جانب الفلسطططفة السطططياسطططية إلى
اكتشطططاف ماه ية المجتمع الصطططالح ،فيجب أن تسطططعى " البيوإتيقا" إلى تحديد أي من التطورات
العلمية يسططاهم بشططكل مثالي في تحقيق هذا الهدف (Callahan, Bioethics and Beyond,
) ،1999, p. 276وستسعى بذلك فعال إلى بناء جسر نحو المستقبل ،وإذا ما قامت " البيوإتيقا"
بتنمية قدراتها ،وتطوير نف سها ب شكل كبير للعمل في بيئة الطب والبيولوجيا ،وهي المتميزة
بالتعقيد وكثرة المشطططكالت ،مع تعددها ،سطططيكون ذلك الجسطططر قويا بما فيها الكفاية ،لتكون
الحياة التي تعيشها البشرية جيدة ،ويكون المجتمع صالحا بالمعنى المعاصر للكلمة.
وفي طريقها لتحقيق هذه األهداف ستكون " البيوإتيقا" خطابا شامال ،يضم كل شرائح
المجتمع ويبدو أ ن هذا الهدف سعى إليه " كاالهان" منذ تأ سي سه لمركز " ها ستينغز" إذ نجده
يقول ":كان هدفنا في مركز هاسطططتينغز هو جذب الجمهور من األطباء والعلماء واألكاديميين
في العلوم اإلنسا نية واالجتماعية والجمهور المتعلم...أردنا بحثا قائما على أسس جيدة ومثيرة
لالهتمام ،ومتاح للجميع" (Callahan, In Search of the Good A Life in Bioethics, 2012,
) ، p. 147ويبدو أن تفكير" كاالهان" في إبعاد " البيوإتيقا" عن أي تفكير إيديولوجي ،بدأ منذ
اهتمامه بهذا الخطاب الذي تمركز حول إنشاء مركز متخصص في هذا المجال.
لهذا كان " كاالهان" دائما يدعو إلى إبعاد " البيوإتيقا" عن كل إ يديولوجية ممكنة،
واشتهر في هذا السياق قوله أن أول ما ينبغي على األشخا المعنيين بطططططططط"البيواتيقا" وضع
ا لدين جان با ،ومع بدا ية اهت ما مه بالخ طاب االخالقي ال جد يد يذكر " كاال هان" :أنّ الموارد
الوحيدة التي كانت موجودة في هذا السططياق الهوتيةّ ،والمواد األسططاسططية مسططتمدة من تقاليد
الطب التي شطططكلها الدين بصطططورة كبيرة ،لكن "البيوإتيقا" المعاصطططرة كما يؤكد ،قامت على
العلمانية ،بسطططبب تراجع دور الخطاب الديني في تطوير األخالقيات الحيوية ،خاصططططة بعد
النهضطططة التي عرفتها أخالقيات الطب وعجز المواضطططيع الكالسطططيكية عن معالجة المشطططكالت
الجديدة التي عرفها الطب ،فأصطططبحت مسططططاهمات الالهوتيين في هذا السطططياق بعيدا عن
قناعاتهم وتقاليدهم الدينية)(Childress, 2003, p. 45ومن هذا نفهم عدم جدوى الممار سة
الدينية داخل حقول األخالق الحيوية.
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وقد أكّد" كاالهان" على حاجة " البيوإتيقا" إلى هذا التوجه العلماني يقول ":لقد كانت
البيوإتيقا الجديدة بحاجة إلى إيجاد طريقة للتحدث بثقافة علمانية ،باالعتماد على المقدمات
غير الدينية وت ضمين نطاق أو سع بكثير من ربط الق ضايا الدينية ،وم شكالت التقنية الحيوية
بالعال قة بين الطب يب والمري " (Callahan, Individual Good and Common Good: A
) ،Communitarian Approach to Bioethics, 2003, p. 497والعالقة بين الطبيب والمري
في إشارة إلى التعاليم األبقراطية ،التي احتضنتها الكنيسة ،التي بموجبها أعطت سلطة أبوية
للطبيب.
البد أن تكون "البيوإتيقا" خطابا للجميع ،ال ترتبط بق ضية معينة أو شخص ما أو توجه
معين فالبيوإ تيقا في بدايتها ركزت على قضطططايا مثل حماية األشطططخا  ،وحقوق المرضطططى،
واإلجهاض ،وقضايا اإلنجاب ،مركزة على حقوق الفرد ،واستقاللية المري  ،فأصبحت الفردية
الليبرالية هي األيديولوجية السائدة ،ولكن في حقيقة األمر ال يجب أن نربط البيوإتيقا بقضايا
خاصططططة ،بل بالمجتمع ككل ،ذلك أن هناك العديد من قضططططايا األخالقيات الحيوية ال يمكن
ح صرها في الم سائل الفردية ،بل من ال ضروري أن تمس المجتمع ككل ،وقيمه ،ومؤ س ساته
المختلفة؛ ألن اإلنسططان بطبعه كائن اجتماعي (Callahan, Individual Good and Common
)Good: A Communitarian Approach to Bioethics, 2003, p. 496
والتعددية االجتماعية آمن بها " كاالهان" كثيرا ،ودفعته في مناقشططططاته حول األخالق
الحيوية إلى تحاشطططي الطابع الديني تماما ،والذي يبدو أ نه لم يعد في حاجة إليه ،من أ جل
التأ سيس ال شامل والعقالني للبيوإتيقا يقول" :إن الفل سفة بتكري سها التاريخي إليجاد أ ساس
عقالني لألخالق ،كانت مناسطططبة تماما للبيوإتيقا ،وال سطططيما في مجتمع يتميز بالتعددية ،وقد
و جدت أنني لسططططت ب حا جة إلى الدين في حياتي الشطططخصطططية ،فلماذا يحتاج الطب الحيوي
إليه")(Callahan, Religion and the Secularization of Bioethics, 1990, p. 2
هذه التعددية في النهاية ،سططتوسططع مجال " البيوإتيقا" لتكون أكثر شططمولية ،وقد ذكر
"كاالهان" بعضطططا من مما رسطططات البيوإتيقا داخل حقول معرفية متعددة ،وانطالقا منها ذكر
أنواعا لها من بينها:


بيوإتيقا سريرية.



بيوإتيقا تأسيسية.



بيوإتيقا تنظيمية.



بيوإتيقا ثقافية.

 بيوإتيقا السياسة الصحية(Howard, 2009, p. 06) .
انطال قا من هذا الطرح سطططتغزو البيوإتي قا م جاالت عد يدة ،ودا خل الم جال الوا حد
سطططتتخصطططص باألصطططول والفروع ،بيوإتيقا تنطلق من بداية الحياة إلى نهايتها ،وتشطططمل كل
شطططرائح المجتمع وال تضطططم األخالقيين فقط ،بل األطباء ،وعلماء االجتماع ،وحتى المحامين
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ورجال القانون ،ورجال الدين كذلك ،والشطططر الوحيد لهذا الدخول هو ترك المعتقدات جانبا،
لئال تكون منطلقا يدخل البيوإتيقا في متاهات التعصططب ،مما يخرجها من مجال حل مشططكالت
اإلنسان إلى زيادة مشكالته.

تعقيب
القارئ لما يكتب " كاالهان" في هذا السططياق؛ يتسططاءل :هل فعال الدين سططيعرقل تطور
الخطاب البيوإتيقي؟ أو يح صره في مجال ضيق؟ ولماذا هذا االق صاء ،البد من اإل شارة إلى أن
أصول الخطاب البيوإتيقي التي ال يمكن التخلي عنها كانت دينية خالصة ،فقد لعب الدين دورا
كبيرا في انت شار هذا الخطاب ،وو صوله إلى مختلف شرائح المجتمع ،باعتبار أن المقدس أكثر
ن " كاالهان" نفسطططه ورغم سطططعيه إلى إقامة الخطاب البيوإتيقي على
وقعا على النفوس ،بل إ ّ
أسطططاس علماني ،إلى أنه أكد مرارا أن تراجع الخطاب الديني كان له أثر سطططلبي في ما يخص
انتشططار "البيوإتيقا" وقوتها ،فقد نقل عنه قوله " :إن تراجع المسططاهمات الدينية في البيوإتيقا
سطططوء حظ ،أدّى إلى ندرة المفاهيم ،وخيال ضطططعيف ،وجهل بالتقاليد والممارسطططات ،وأشطططكال
التحليل األخالقي للعظماء").(Barbara Maier, 2011, p. 121
ل ماذا هذا الت ناق في الطرح ،فمن المعروف وك ما تم ذكره في التحل يل أن " دان يال
كاالهان" طلب من المتخصططصططين في مجال " البيوإتيقا" ترك الدين " جانبا" الترك الذي فسططر
على أنه عدم وضع معتقداتهم في الواجهة ،وعدم جعل إيمانهم منطلقا لمبرراتهم ،فالخطاب
يقع على المستوى العقالني اإلنساني  ،في الوقت الذي يؤكد فيه " كاالهان" أن تراجع الخطاب
الديني نتج عنه سلبيات كثيرة.
وفي الو قت ذا ته  ،ل قد تم الرجوع إلى ا لدين وإلى القضططططا يا ا لدين ية بقوة م نذ أواخر
الثمانينيات  ،بل كان الدين منطلقا هاما في التأسطيس لكثير من الحوارات البيوإتيقية ،خاصطة
تحت تأثير ضغوطات الممارسة االقتصادية التي طغت عليها المادية المفرطة التي غزت جميع
الحقول ،بما فيها الطب ،إ ذ صططططارت العالقة بين المري والطبيب عالقة مادية ،لهذا بحث
المهتمون على الجوانب الروحية لمثل هذه الخطابات ،إضططافة إلى اهتمام رجال الدين بقضططايا
"البيوإتيقا" والمشطططكالت التي أفرزها التقدم الكبير في ميدان التكنولوجيا الحيوية ،فأنشطططأت
مجالس دينية ،وتشطططكيالت فقهية تشطططبه إلى حد كبير اللجان األخالقية التي عرفها الخطاب
البيوإتيقي في أوربا وأمريكا(زيد ،2014 ،الصفحات .)77-76
وبهذا صططار الدين شططريكا ال غنى عنه في مجال األخالق الحيوية ألي مجتمع يهدف إلى
دمج الرعاية ال صحية ،والبحوث المتعلقة بالطب في مؤ س سات تخدم العدالة ،وال صالح العام،
إنه خطاب يدعم مصططططالح الفقراء ،من خالل انتقاده الطرق التي أصطططبح ب ها الطب الحيوي،
والبيوتكنولوجيا سلعة فاخرة يتم ت سويقها للطبقات ،ذات االمتياز االقت صادي ،إن "البيوإتيقا"
الالهوتية تدعو إلى سططياسططات صططحيّة أكثر عدالة ورحمة ،من خالل حشططد رجال الدين لرعاية
مصالح الفقراء)(Cahil, 2006, p. 55
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وال يجب أ ن ننسطططى دائما أن " البيوإتيقا" تدين في أصطططولها إلى كثير من المناقشطططات
الدينية حول قضطططايا مثل القتل الرحيم ،وزراعة األعضطططاء ،وتوزيع موارد الرعاية الصطططحية،
واإلخصطاب االصططناعي ،إن هذه القضطايا تسطتشطهد فيها البيوإتيقا بالعمل الكبير الذي قدمه
علماء الالهوت ،أمثال " :بول رامسططي" )1988-1913 ( Paul Ramseyو "ريتشططار ماكورميك"
 )2000-1922( Richard McCormickوغيرهم)(Gregory, 2009, p. 46

خاتمة
لقد احتاج الخطاب األخالقي إلى تجديد نفسططه من أجل اللحاق بالتسططارع الكبير الذي تتقدم به
التقنية ،لتظهر " البيوإتيقا" التي احتاجت كذلك إلى تطوير نفسطططها من أجل اإلحاطة بمجاالت عديدة
 ،وضططم شططرائح مختلفة من المجتمع ،لتكون حقال متعدد االختصططاصططات ،ال يريد لنفسططه أن يعيش في
رواق ضطططيق ،يتتبع توجها معينا ،أو عقيدة ما ،هذا الهدف جعل " كاالهان" يؤكد على ضطططرورة إبعاد
الخطاب البيوإتيقي عن كل ممار سة دينية ،فال بد من التأ سيس لحوار علماني عقالني ،يتيح أن يكون
شططامال ،يوجه للجميع دون اسططتثناء أشططخا

 ،ولم يطالب هذا لفيلسططوف بإقصططاء الدين تماما بل تركه

جانبا ،مما يعني أن لرجال الدين الحق في المشطططاركة في النقاش المتعلق بقضطططايا األخالق الحيوية،
ولكن دون المنطلقات االعتقادية ،ذلك أن " كاالهان" اعترف بتأثير ابتعاد المسططططاهمات الدينية عن
الخطاب البيوإ تيقي ،الذي افتقر فيما بعد للغة الخطاب ،التي تلمس النفوس ،والتي تسطططتطيع التوغل
إلى أب سط شرائح المجتمع ،لكن التعددية االجتماعية دعت إلى ضرورة أال يطغى الخطاب الديني؛ ألن
الكني سة الكاثوليكية عندما احت ضنت األخالق الطبية الكال سيكية ،وأعطت سلطة أبوية للطبيب ،خلف
ذلك مجموعة من المشططكالت التي أباحت التجارب على البشططر والتي انتهت بضططرورة التخلي عن هذه
األخالق التي عجزت عن معالجة مشكالت اإلنسان.
وللتذكير فقط :ال ينبغي أن يعتقد أن نظرة " كاالهان" للدين كانت نظرة ازدراء أو إقصططططاء ،بل هي
نظرة محترمة ،أكد فيها على دور الدين بمبادئه في دعم الخطاب البيوإتيقي ،ولكن و ضعه جانبا كان
ضططرورة ملحة ،في مجتمع يؤمن بالتعددية ،حتى ال يكون هذا الخطاب مصططدرا لصططراعات أو خالفات
بين مختلف التوجهات ،وحتى يتجه إلى معالجة مشطططكالت اإلنسطططان ،و كأني به يقول :كن متدينا ،ذلك
شططأنك ،لكن ال يجب أن يكون تدينك منطلقا في التأسططيس ألخالق تريد أن تواجه خطر التقدم العلمي
والتكنولوجي ،فينظر إلى الحوار المثمر الذي يجد الحلول لما تتخبط فيه البشطططرية من تهديدات ،ال
منطلقات الحوار وأشخاصه ،وبهذا تتاح فرصة عقالنية لمشاركة الجميع في الحوار البيوإتيقي.
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