
137 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة السادسة - العدد 3 - العدد التسلسلي 23 - ذو الحجة 1439 هـ /محرم 1440 هـ - سبتمبر 2018 م

* أستاذ أخالقيات علم األحياء )البيوإتيك(، كلية الطب وكلية الحقوق، جامعة وهران، ونائب 
رئيس مرصد اإلعاقة، إعادة التأهيل الوظيفي وأخالقيات الصحة، الجزائر.

العينات البيولوجية على محك براءة االخرتاع:
مقاربة أخالقية – قانونية

أ.د. عبد احلفيظ أوسكني*

امللخص: 
للعيِّنات  املتزايد  االستخدام  ملسألة  واألخالقي  القانوني  الوضع  الدراسة  هذه  تتناول 
البيولوجية، وتسعى لإلجابة على تساؤالت عدة تطرح في هذا املجال من بينها: هل أن 
»تشييئ« )Réification( احلّي عن طريق براءة االختراع وامتداده؛ حق امللكية هو ضرب 
من اخليال أم حقيقة قانونية؟، ثم إن إخضاع الكائن احليّ إلى نظام براءة االختراع يعني 
االعتراف بأن كل مكَوّن حّيً ميكن أن يكون ملكاً لشخص طبيعي أو ملؤسسة )مختبر، 
جامعة، دولة...(. وبالتمديد، فهل براءات االختراع التي ينظمها القانون التجاري وقانون 
على  تسري  التي  ذاتها  هي  الصناعية  االختراعات  حماية  إلى  الّرامية  الفكرية  امللكية 
عناصر جسم اإلنسان؟ وهل لصاحب املادة احليوية احلق في أن ُيعلم كشريك باآلفاق 
االستثمارية التي يفتحها مشروع البحث انطالقاً من عيّناته البيولوجية؟ وما نصيبه من 

الفوائد الناجتة عن ذلك؟

املنهجني  على  املوضوع  يثيرها  التي  اإلشكاليات  تطور  حتليل  في  البحث  اعتمد  وقد 
والواليات  أوروبا  في  عدة  قضائية  بتطبيقات  ذلك  في  مستعيناَ  واملقارن،  التاريخي 
مجال  في  االختراع  براءات  حق  أن  بينها  من  نتائج  عدة  إلى  وانتهى  األمريكية.  املتحدة 
العيِّنات اجلنائية قد أصبح أمراَ واقعاَ، كما تزايدت استخداماته التجارية، موصياً في هذا 
املجال بأهمية حترك املنظمات املهنية ومنظمات املجتمع املدني من أجل إعادة النظر في 

حيازة اجلني وحتريره.   

كلمات دالة:  
الكائن احلي، املوروث الطبيعي، اجلني، حق امللكية الفكرية، أخالقيات بيولوجيا األحياء. 
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املقدمة:
آليات  التملّك بحكم  اليوم رهن منطق  للحياة أصبح  كآلية  أو  »احلّي« كمسار  إن تعريف 
التجاري.  للتعامل  قابال  الطبيعي  املوروث  كل  يجعل  ما  وهو  الفكرية،  امللكية  حقوق 
مقدساً  فضاءاً  يكون  يكاد  فهو  وأنسجة،  حيوية  وسوائل  وأعضاء  جسماً  اإلنسان،  أما 
رأسمال  ضغط  أمام  يصمد  يعد  لم  املبدأ  هذا  لكن  السوق.  لقوانني  لإلخضاع  قابٍل  غير 

 .)Biotechnology التكنولوجيا احليوية )البيوتكنولوجي
املنعرج اخلطير؟ وبأي حيل قانونية مت تبنّي »حق« جديد يضرب  إلى هذا  كيف وصلنا 
عرض احلائط كرامة اإلنسان، بل ال يبالي بالفرق بني »االختراع« و«االكتشاف« محّطما 

التمييز القانوني، »املقدس«summa division  بني األشخاص واألشياء؟))(. 
من  عهدين  منذ  ولكنه  لألشياء،  القانوني  النظام  خارج  وعناصره  اإلنسان  جسم  يقع 
األحياء  علم  أخالقيات  مجال  في  فكرياً  املطروحة  اإلشكاليات  أهم  من  أضحى  الزمن 
أم هي  أم هي مجّرد أشياء))(،  الطبيعي  bioéthique. فهل عيِّنات اإلنسان هي الشخص 
فصيلة جديدة  Catégorie sui generis لم يتصد لها القانون بعد بالتّصنيف؟ وهل ميكن 

احلديث بهذا الصدد عن فراغ قانوني؟ 
إلى يومنا هذا، يرفض املشرعون في كل بقاع العالم إعطاء مضمونٍ قانوني لهذه العيِّنات، 
وال   ،Humanisation »اإلنسية«  درجة  إلى  َرقُّوها  هم  فال  )املجني())(،  اجلينوم  فيها  مبا 
الغموض  هذا  أن  وطبيعي  فيها.  ُيتََصرَف  أو  لتُباع  التجارية  القواعد  إلى  أخضعوها  هم 
)1(  Abdelhafid Ossoukine : 

La chosification du vivant, Annales de la faculté de droit, Ed. de l’Université d’Oran, 2012, p. 45.  -
Le vivant sous l’emprise des brevets, Revue de l’entreprise, Laboratoire du droit de l’entreprise,  -
Faculté de droit, Université d’Oran, 2006, p. 13. 

)2(  Marcuzzi M., La revendication des corps, in E. Dockes et G. Lhuiller, Le corps et ses représentations, 
Paris, Litec, 2001.

)3( »كتاب احلياة« كما سّماه البعض هو املخزون الوراثي لإلنسان أو ما قد نعبر عنه بالتعبير القرآني بـ »خلق 
الله«، الذي يسمح التحكّم في رموزه بدفع عجلة »الطب التنبؤي« médecine prédictive. وقد ترجمه البعض 
اآلخر باملجني )املعجم الطبي املوحد(، ووصفه »مات ريدلي« بالسيرة الذاتية للنوع البشري«، ثم توالت 
الوراثية،  احلقيبة  البشري،  اجلينوم  خريطة  لإلنسان،  اجلينية  اخلريطة  العربية:  الكتابات  في  النعوت 
البشري  اجلينوم  بشأن  العاملي  اإلعالن  أما  لإلنسان...  الوراثية  اخلريطة  البشرية،  الوراثية  الشفرة 
التالي: »... قوام الوحدة األساسية جلميع أعضاء  1997( فقد اعتمد التعريف  )نوفمبر  وحقوق اإلنسان 
اإلنسانية«.  تراث  الرمزي  باملعنى  الكاملة وتنوعهم. وهو  بكرامتهم  االعتراف  البشرية، وقوام  األسرة 
الفقه  املؤمتر اإلسالمي، مجمع  أوفوه بعديد من األبحاث والنقاشات: منظمة  الفقهاء املسلمون فقد  أما 
اإلسالمي – جدة، الدورة العشرون: »الوراثة والهندسة الوراثية واجلينوم البشري اجليني من منظور 
إسالمي«، ندوة الوراثة والهندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليني، رؤية إسالمية )الكويت: 
احلادية  )الدورة  )املنامة-البحرين(  الدولي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  مؤمتر  1998م(،   - 1419هـ 
عشرة- رجب 1419هـ(، الذي أحال النظر في املوضوع ألجل الحق قرار رقم: 105 )11/8(، مؤمتر الهندسة 

الوراثية بني الشريعة والقانون في جامعة اإلمارات العربية املتحدة )العني: 1423هـ / 2002 م(.
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كون  إلى  يرجع  واإلنسية  املادية  بني  البيولوجية  للعيّنات  القانونية  الطبيعة  تكييف  في 
املقومات الوراثية ذاتها ال “تصنع” اإلنسان، ثم إن كثيراً من هذه العيِّنات، حني ُتستأصل 

من جسم اإلنسان احلي لن يكون لها مستقبل بنفسها.
أن يكون سوى صاحب حق، وما عداه من األشياء واحليوانات فهي  ال ميكن لإلنسان 

محل احلق، يتصّرف فيها اإلنسان من باب التملك والتصّرف كالبيع أو اإليجار.
إن إقحام اجلينات اإلنسانية في فضاء امللكية الصناعية يطرح تساؤالت أخالقية من زوايا 
متعددة، أوالً بسبب أصلها البشري، وثانياً من حيث استخداماتها ومآلها في التطبيقات 

الطبية، مّما يجعل هذا اإلقحام محل حتفظات أخالقية وأخرى قانونية:
واألخالقي  القانوني  املبدأ  مع  االختراع  براءة  تضارب  هو  أخالقي  حتفظ  أول  إن  - 

القاضي بعدم إخضاع جسم اإلنسان وعناصره للتعامل التجاري.
. طبيعة اإلذن املسبق لألشخاص أصحاب العينات البيولوجية إن وجد  )مفترض أم صريح( -

احليّة  املوارد  الستعمال   - exclusivité احلصر  وجه  على  امللكية  حقوق  توسيع 
للمعارف  احلر  التنقل  عرقلة  إلى  بل  تضييق،  إلى  أفضت  التي  اجلينية  واملعطيات 
العلمية واقتسامها بإنصاف؛ احتمالية تنازع نظام براءة االختراع مع األخالقيات 
بحق  مساس  من  يستتبعه  وما  اجلني،  استعماالت  احتكار  إلى  ذلك  أدى  إذا  الطبية 

املرضى والشعوب في النفاذ للخدمات الصحية. 
وفي ضوء ما سبق، فإننا سنعالج املوضوع ضمن احملاور التالية:

أوالً- تداخل اخليارات األخالقية مع قانون براءة االختراع؛
ثانياً- التبريرات واخلالفات الناجمة عن إقحام اجلينات البشرية في فضاء البراءة؛

ثالثاً- املعضلة القانونية الناجمة عن استحالة تصنيف املكّونات البيولوجية لإلنسان؛ 
بشرية  مجموعة  جينات  أو  عائلة  جينات  أو  الشخص  جلينات  القانوني  النظام  رابعاً- 
الطرح بجوهرية  العام«، رابطني  »املال اخلاص« و«املال  التمييز بني  إلى  بالنظر  )محلية( 

مسألة الرضا في التدخل الطبي. 
خامساً- رد الفعل الرافض الستعمال سند البراءة على اجلينات بالنظر إلى القواعد التي 

حتكم النشاط العلمي. 
سادساً- التضارب بني البراءات املتحصل عليها من العينات البيولوجية البشرية مع كل 

من األخالقيات الطبية وفلسفة الصحة العمومية. 
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أوالً- تداخل اخليارات األخالقية مع قانون براءة االختراع: 
لهيئة مبمارسة حق حصري على  أو  تقضي براءة االختراع))( منح االعتراف لشخص 
املجال  في  املبتكرون  عليها  حتصل  التي  االختراع  براءات  غرار  فعلى  وهكذا  اكتشافه. 
الصناعي، فإن بعض اجلهات استطاعت أن تتحصل على سندات حلماية جني مت تشفيره 
1980 أصبحت براءة  لنبتٍة بعد عزله وتشخيصه. فمنذ عام  أو عنصر نشط  أو تعديله، 
االختراع على املادة احليّة أمراً مقبوالً رغم التوصيات الدولية. لكن هذا املنعرج اخلطير 
أمريكا  كقوانني  »التجويز«  في  املفرطة  التشريعات  بعض  »سماحة«  لوال  ممكناً  يكن  لم 
على  ما-  حد  -إلى  محافظة  أوروبا  تشريعات  فيه  ظلت  الذي  الوقت  في  هذا  الشمالية. 

القوالب األخالقية املتعارف عليها))(. 
منذ حكم »شاركباتري« Charakatry الصادر عن احملكمة العليا األمريكية في 1980/6/16، 
الرؤى  اختلفت  الوقت  ذلك  ومنذ  جائزاً،  أمراً  االختراع  لبراءة  »احلي«  إخضاع  أصبح 
التالي: هل لبكتيريا حيّة، من »صنع«  أثار التساؤل  والتشريعات حول هذا »احلل«، مّما 
اإلنسان أن تقع حتت طائلة شهادة براءة االختراع أو سند قانوني كحق امللكية من أجل 

حماية حيازتها والتصّرف فيها وفق مقتضيات السوق؟ 
 Bernard Edelman »بهذا السؤال امليتافيزيقي والقانوني في آن واحد، استهل »برنار أيدملان

مقاربته القانونية للحي))(، وبنفس التساؤل اُفتُتح حكم “شاركباتري” أي كان الّرد إيجابياً.

يكون  أالّ  شريطة  )اجلّدة(  أصالة  من  املخترع  قريحة  به  جادت  ما  على  إالّ  االختراع  براءة  تنصب  ال    )4(
الصيدالنية.  باملواد  يتعلق  فيما  خاصة  العامة  للصحة  ضاراً  أو  العامة  واآلداب  العام  للنظام  مخالفاً 
1883 لتؤسس قواعد  وملا كان املوضوع جديراً باالهتمام الدولي، فقد صدرت اتفاقية باريس في عام 
النباتات  على  االختراع  براءة  منح  »كمنع  الداخلية  التشريعية  منظوماتها  في  بتضمينها  الدول  قامت 
واحليوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها، وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية إلنتاج 
النباتات أو احليوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة إلنتاج النباتات 
أو احليوانات. كما تطورت اآلليات الدولية احلمائية فحّذرت من منح أي براءة اختراع على طرق عالج 
وجراحة جسم اإلنسان أو احليوان، وكذلك طرق تشخيص املرض املستعملة في فحص جسم اإلنسان 
لغرض  املستعملة  والتركيبات  املواد  وخاصة  املستحضرات  على  األحكام  هذه  تنطبق  وال  احليوان  أو 
تطبيق إحدى هذه الطرق، واألعضاء واألنسجة واخلاليا الطبيعية واحلمض النووي واجلينوم«. بهذه 

الصيغ نقلت جل الدول العربية األحكام الدولية في تشريعاتها الداخلية.
)5(    دفع هذا الوازع في عام 2010 الديوان األوروبي لبراءات االختراع إلى سحب البراءة من الشركة األملانية 
»شواب« Schwabe الحتكارها غير الشرعي وغير القانوني للمواد اجلينية املشتقة من املعارف التقليدية 
بعد  الشجاع  املوقف  هذا  يأتي  البيولوجي.  التنوع  حول  الدولية  االتفاقية  مقتضيات  مع  ولتناقضها 
 Syngenta و»سينجانتا«   Monsanto »مونسانتو«  للعمالقني  االختراع  براءات  منح  أحدثها  التي  الّضجة 

حول النبات واحليوان التي اعترت كخطر على األمن الغذائي.
)6(    برنار أيدملان:

Approche juridique du vivant, les temps modernes, in, les temps modernes, février 1981, n°415, p. 1434 et s.
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إن كانت  اإليثيقية))(  الناحية  للتساؤل من  بنا  الكيفية يعود  إن طرح هذه األسئلة وبهذه 
احلياة قابلة لإلخضاع في وعاء براءة االختراع وإن كان أيضاً العالم اجلامد قابالً لنفس 
أننا  صحيح  لنبات؟  أو  حليوان  أو  الشمس  ملكية  يدعي  أن  لشخص  كيف  اإلخضاع! 
نستطيع أن منلك نبتة، لكن ال يعقل االدعاء مبلكية كل نباتات األرض. بيد أنه إذا توّصل 
ل على نبتٍة فريدٍة، فله أن يحمي  شخص إلى حتسني نوعيٍة من النبات بالتزاوج ثم حتصَّ
النتيجة، وبالتالي منع  إلى هذه  التي أوصلته  العلمية  الكيفية  أو  تقنيته  االختراع  ببراءة 

اآلخرين من احلصول على نفس النبتة.
ليست الطبيعة ملكاً ألحد nullius Res، أو أليست هي ملكاً للجميع حسب مقاربة دينية 

للكون))( وأخرى علمية؛ املعرفة كونية هي إرث مشترك للعبقرية اإلنسانية. 
بعد حكم »شاركباتري« ُطرحت قضية أخرى، هذه املرة الحتواء اجلني البشري عن طريق 
البراءة، ففي 2013/6/13، فصلت احملكمة العليا األمريكية في قضية »ميرياد جينيتيك«، 
التي، وإن كّرست مبدأ عدم حيازة »الدنا« البشري، فإنها اعترفت بالبراءة على التقنيات 

التي تستعمل اجلني أو حلقاته séquences في العالج والكشف.
يحمالن  جينني  بعزل  جينيتيك«  »ميرياد  تدعى  صغيرة  شركة  أقدمت   1994 عام  في 
القابلية لإلصابة بسرطان الثدي واملبيض، فطلبت شهادة البراءة في الواليات املتحدة 
التشخيص. وبعد احلصول  التقنية وأيضاً على طرق  األمريكية وفي أوروبا على هذه 
حتتفظ  حتى  اجلميع  أمام  الباب  مغلقًة  الترخيص،  بيع  الشركة  رفضت  البراءة  على 
لنفسها باحتكار الّسوق. وقد دفع ذلك األمر إلى الطعن في شرعية البراءة. في أمريكا، 
كان السؤال املطروح هو هل عزل »الدنا« هو كفيل للحصول على البراءة وفقا التشريع 
جهة  من  ال،  أم  الطبيعة«  »نتاج  اعتباره  ومدى  جهة،  من   ،)USC § 101  35( األمريكي 

ثانية. 
في املرحلة االبتدائية من املنازعة، تقّرر عدم شرعية légitimité وقانونية  légalité شهادة 
البراءة، بينما في على مستوى االستئناف Federal Circuit تقّرر أن »الدنا« املعزول قابل 
لإلخضاع لبراءة االختراع ألنه غير موجود بهذه الكيفية في الطبيعة، بل إنه ثمرة ابتكار 
إنساني. في النهاية بقي للمحكمة العليا أن تفصل بني احلكمني في محاولة توفيقية بني 
االجتاهني املتعارضني، فقّررت أن مقطعاً من »الدنا« segment d'ADN، في أصله هو من 

الناس كمرادف  » يشيع استخدامه بني  »اإليثيقا  الفلسفة، فإن »مصطلح  )7(   حسب قاموس كامبردج في 
لكلمة األخالق ... ، لكن في االستخدام العلمي يعني املبادئ األخالقية أو فلسفة األخالق لتقاليد معينة 

/https://ar.wikipedia.org/wiki .»جلماعة أو لفرد
ُُموُر﴾ ]آل عمران: 109[. َجُع األأْ ِض َوإِلَى اللَِّه ُترأْ َرأْ َماَواِت َوَما ِفي األأْ َِّه َما ِفي السَّ )8(   قال تعالى: ﴿َولِل
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التكميلية فهي  »الدنا«  أنه معزول، بينما  بالبراءة ملجرد  الطبيعة، فال ميكن حيازته  ثمار 
يطرح  لم  السؤال  أن  من  وبالرغم  أخرى،  جهة  ومن  طبيعيتها.  عدم  بسبب  لذلك،  قابلة 
عليها صراحة، أضافت احملكمة أن: »االستخدامات التطبيقية للتقانة احليوية املنبثقة عن 

»الدنا« قد تقع حتت طائلة البراءة«. 
لكن األمر في أوروبا اختلف ألن التعليمة املوجهة في 1988 للدول األعضاء في االحتاد 
في  مبا  وعناصره،  اإلنسان  »جسم  على  البراءة  بحظر   )5( املادة  في  تقضي  األوروبي 
ذلك احللقات أو احللقات اجلزئية للجني«))(، لكن ميكن احلصول على البراءة على عنصر 
منعزل من جسم اإلنسان أو على أي مادة مت احلصول عليها بطريقٍة تقنيٍة شريطة أن 
ُيفصح عن تفاصيل االبتكار في طلب البراءة. وينبغي قراءة هذه املادة على ضوء قوانني 
دول االحتاد فيما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية التي جتمع كلها على أن »جسم اإلنسان، 
وعناصره ومواده وأيضاً املعارف املتعلقة بالتركيبة الكلية أو اجلزئية للجني البشري، ال 
ميكن حيازتها ببراءة االختراع«، وهو املبدأ الذي تضّمنته التعليمة األوروبية املؤرخة في 

1988/7/6 حول احلماية القانونية لالبتكارات البيوتكنولوجية.

 codantes مشفرة séquences d’ADN من الناحية األخالقية ينبغي اعتبار حلقات الدنا
أو غير مشفرة non-codantes غير قابلة للبراءة، بل يجب اعتبارها كمعارف تودع في 
بنوك للمعطيات، قابلة للولوج إليها من طرف كل أعضاء األسرة العلمية. وميكن استثناًء، 
أن تعتبر نتائج البحوث العملية التي كانت مصدرها هذه البنوك قابلة للبراءة إذا انطوت 
على إبداع خالّق وأصيل. ومنه، فإذا كانت املعارف اجلينية هي ملك للجميع، فإن التقنيات 

املنبثقة عنها قد تخضع للبراءة كلما استوفت شروط ذلك.
القابلة  واالبتكارات  للبراءة  تخضع  ال  التي  االكتشافات  بني  منيّز  النظرية،  الناحية  من 
بيئته  في  اإلنسان  جسم  من  عنصر  اكتشاف  يعتبر  ال  التمييز  هذا  على  وبناء  للبراءة. 
عزل  يعد  وبالعكس،  للبراءة.  قابل  ابتكاراً  جزئي،  ولو  اجلني  حلقة  فيه  مبا  الطبيعية، 
كان  ولو  حتى  البراءة  عبر  للحيازة  كفيالً  جديدة،  بتقنية  منتج  أو  اجلسم  من  عنصر 

مشابهاً للعنصر الطبيعي. 

)9(  بعكس ما كان يتمناه البعض، فإن التعليمة )CE 44/98( هو نص يتعلق بامللكية الصناعية وليس بأخالقيات 
علم األحياء. وبالفعل، فإن قانون امللكية ال مناص له أن يتجاهل املسائل األخالقية التي أدمجتها التعليمة 
األوروبية طوال عملية صياغتها، إذ كانت النسخة األولى املقترحة في أكتوبر 1988 قد أقّرت مبدأ »براءة 
ميدان  في  التبادل  وتنمية  الصناعية  االبتكارية  املستحدثات  مبنطق  التّنصيص  مبّررة  احلية«  املادة 
اخلدمات البيوتكنولوجية دون اإلشارة إلى اجلوانب األخالقية، فإن نسخة يوليو 1988 كانت أكثر سخاء 

من هذه الناحية فأدمجت األخالقيات داخل قانون براءة االختراع.
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بشري،  لبروتني  جني  من  مقطع  حول  أوروبية  اختراع  براءة  أودعت   1991 عام  في 
Relaxine H2 تفرزها النساء احلوامل لتخفيف آالم املخاض. فاعتبر الديوان األوروبي 
مت  طبيعية  مبادة  هنا  يتعلق  األمر  ألن  وأصالته،  ِجدَّته  حيث  من  متميِّزا  االختراع  هذا 
الّسابق مجهولة متاماً. فال مجال لتشبيه معرفة هذه  عزلها ألول مّرة بعد ما كانت في 
املادة باكتشاف عرضي في طبيعة جسم اإلنسان، كما يوضحه الفقيه الفرنسي تيلييه 
الشرط  نفس  وهو  و«شتراوس«)))(،  بايئر«  األملانيان  واحلقوقيان  لونييفيسكي)1)(،   –
املتعارف عليه في الواليات املتحدة األمريكية أي شرط فائدة اإلجناز. فمفهوم الفائدة أو 
الوظيفية، هو الذي يتوقف عليه احلصول على البراءة، ومنه ال حيازة جلني غير واضح 

املنافع، حتى وإن كان القضاء األمريكي غير دقيق في إقرار هذا املبدأ. 
فانتير«  »كريك  عليها  حتّصل  التي  األمريكية  البراءة  تكون  األوروبي،  املنطق  اّتبعنا  لو 
أي  البراءة  لتسليم  الكالسيكية  املعايير  إلى  بالنظر  مشروعة  غير   Craig Venter
أوروبا  كانت  وإذا  للبراءة.  األول  طلبه  في  جليّا  تظهر  لم  التي  الصناعية  االستخدامات 
يبدي  املتحدة  الواليات  ففي  االختراع،  لبراءة  البشري  اجلني  إخضاع  عموما  ترفض 
املعهد الوطني للصحة NIH  استعداده لتبني إخضاع احللقات الكلية أو اجلزئية للجينات 
واستخداماتها الحقا في املجال الصناعي والتجاري. وهكذا استطاع »كريك فانتير« رغم 
إلى ملياردير بعد حصوله على  أن يتحول من باحث  »الدنا«)))(  معارضة أحد مكتشفي 

شهادة ابتكار حللقات »الدنا« من أصل بشري.
على  ابتكار  براءة  بشهادة  ستانفورد  جامعة  ظفرت  أن  بعد  فانتر«  »كريك  تتويج  يأتي 
لعام  اكتشافها يعود  أن  األحياء. وبالرغم من  تقانة جينية حول  أول  »الدنا« وهي  تقنية 
منعرجاً  ل  ُتسجِّ سوف  الشهادة  هذه   .1980 عام  في  إالّ  باحلماية  حتظ  لم  فإنها   ،1973
الوقت،  نفس  في  واملال.  الصناعة  عالم  مع  عالقتها  في  األمريكية  البحوث  تاريخ  في 
ستشكل مصدر أكبر برنامج للترخيصات اجلامعية في ميدان »البيوتكنولوجيا«، إذ بعد 
احملصل  البكتيريات  على  البراءة  لنطاق   1980 عام  في  األمريكية  العليا  احملكمة  توسيع 
عليها بواسطة التقانة اجلينية، هاهي جامعة باركلي تتحصل في عام 1984 على شهادة 
»كريك  ببراءة  التسعينيات،  سنوات  في  املسار  ليتّوج  اإلنساني،  األنسولني  بخصوص 

فانتر« مع املعهد الوطني National Institutes of Health، حول اجلينات البشرية.

)10) L. Tellier-Loniewski, La protection juridique des inventions biotechnologiques après l>adoption de la 
directive européenne, Gazette du Palais du 21 janvier 1999.

11) Beier, F.K., J. Straus, Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz, in: Festschrift 25 Jahre 
Bundespatentgericht, Köln 1986, S.133 (insb.S.138), Moufang, R., FN 12, a.a.O., S.439 Beyer, H., 
Patent und Ethik im Spiegel des technischen Fortschritts, GRUR, 1994. Heft 89/, S.541 ff.

)12(  »جامس واتسن« حاصل على جائزة نوبل 1962.
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ثانياً- إقحام اجلينات البشرية في فضاء براءة االختراع:
كانت شفرة اجلني البشري وحتديد اجلينات احلاملة لقابلية اإلصابة باألمراض)))(موضوع 
العديد من براءات االختراع منذ بداية تسعينيات القرن املاضي: )5000( طلب في 1990، 
)25000( في 1997، )50000( في 2001 أخضعت في النهاية ما بني )35000( و)40000( 
جني للحيازة. بعض الشركات املتخصصة في »اجلينوميك« génomique مثل »أينسيت« 
Incyte أو)HGS( Human Genome Science متتلك 20 % من اجلينوم البشري ])6500( 
جني لألولى، و)7500( للثانية[. فانتهجت هذه الشركات سياسة تراكم البراءات من أجل 
حشد املوارد املالية وبيع احلقوق إلى املختبرات الصيدالنية أو االحتفاظ لنفسها بالّسوق 
بشكل حصري كما هو احلال مع االختبارات اجلينية tests génétiques. فما هذا إال أحد 
األوجه لسيطرة االعتبارات االقتصادية وامتدادها في امللكية الصناعية على »املادة احليّة« 

وباألخص ذات املنشأ البشري.
لقد ساهمت الهيئات املكلفة مبنح براءات االختراع مع أقطاب امللكية الفكرية على »فرض 
قانون« يضع عالقة تكافئية بني جزيئات »الدنا« واجلزيئات الكيماوية األخرى، وهو ما 
أدلى به »مارك سكولنيك« Mark Skolnik مؤسس شركة »ميرياد جينيتيك« بقوله: »إذا 
أو لصبغة  أو لطالء  أو لدواء  molécule، ملادة بالستيكية  الواحد جزئية جديدة  اكتشف 
اجلينات  على  االختراع  براءات  وعلى  حمايتها،  وعليه  جلزئية،  اكتشاف  فهو  جلني،  أو 
أن تتّبع نفس النموذج الذي ُوضع للكيمياء العضوية«. ولم يخرج املذهب األمريكي عن 
هذا الطرح، إذ، وبنفس العبارات أكدت الهيئة األمريكية للبراءات أنه: »إذا عوجلت البراءة 
على اجلني بنفس الكيفية التي تعالج بها التركيبات الكيماوية األخرى، فإن هذا ليس فقط 
سيحّفز التقدم باعتبار أن املبتكر األول سوف يسترجع ما أنفقه في البحث، بل سيدفع 

املبتكرين اآلخرين إلى االجتهاد انطالقاً من البراءة األولى«. 

)13( أصبح يطلق على هذا احلقل املعرفي في امليدان العالجي بالطب التنبؤي كاختصاص يقّدر القابلية أو 
االستعداد لإلصابة باملرض لدى األشخاص أو العائالت، خصوصاً األمراض التي تظهر في متوسط 
العمر أو في نهايته كالزهامير أو الباركنسون. وقد تناولناه ضمن ورقة منشورة مبجلة الطب الشرعي 
والقانون الطبي، فضلنا أن نتساءل فيها إن لم يكن من األفضل لإلنسان أن يجهل مصيره من أن يعرفه. 
فإذا كان للمرض املرتقب دواء فجميل أن يستعد له، إما إذا كان مستعصياً، فمن األحسن عدم املعرفة 
وكتم السر الطبي إلى أقصى احلدود، فهنا، نحن أمام مقولة »من يّود الزيادة في معارفه قد يزيد في 

آالمه.« للمزيد:
Abdelhafid Ossoukine., Evolution du secret médical, Journal de médecine légale droit médical, Mai 
1997-N° 3 volume 40 France.
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حسب   )(((  produits manufacturés ُمصنّعة«  »مواد  أو  املادة«  »تشكيلة  اجلينات؛  إن 
قابلة  هي  األوروبية،  التعليمة  بتعبير  احليّة«  »املادة  هذه  أو  للبراءة،  األمريكي  الديوان 
للبراءة إال بعد تدخل اإلنسان بعزلها مخبرياً من اجلسم. فهنا يظهر »صنع« املبدع، أي 
ولوج يد اإلنسان في الطبيعة، باستئصاله لهذا اجلني من محيطه املركب ثم وضعه في 
وتشفيره  موقعه  حتديد  بعد  اختراع  براءة  موضوع  اجلني  أضحى  وهكذا  آخر،  محيط 

ومعرفة استعماله في التطبيقات الصيدالنية. 
إن إقحام املادة اجلينية ككل في البراءة وليس فقط استعماالتها، سيوسع من نطاق ملكية 
صاحب الّسند كما سيوّسع من نطاق التحكّم في الّسوق ألن األمر ال يتعلق باألساليب 
يخشاه  كان  ما  هذا  برّمته.  اجلني  على  بالّسيطرة  بل  فقط،  اجلني  باستخدام  املكتشفة 
الفريق األوروبي لألخالقيات في عام 1996 عندما طلب أالّ يغطي سند البراءة اجلني ذاته 

بل وظيفته فقط. 
ثالثاً- املعضلة القانونية:

مييز القانون بني املراكز statuts بواسطة أنظمة يّصنف بداخلها جسم اإلنسان وعناصره 
من جهة ومحيطه ومعامالته من جهة أخرى. وانطالقاً من هذا التمييز األزلي الذي ميتد 
احليوان  فيها  مبا  األشياء  بينما  حقوق،  صاحب  اإلنسان  اُعتبر  »جستنيان«،  عهد  منذ 
والنبات هي موضوع هذه احلقوق. ومعنى هذا أن اإلنسان -مبا فيه عناصر جسمه- ال 
العبودية. ليس هذا فحسب بل حتى  إلى عصر  لعدنا  أن يكون محل حقوق، وإال  ميكن 
مكاسب  لتحقيق  الطبيعية  حالتها  في  استخدامها  ميكن  »ال  )اجلينوم(  األولية  خليته 

مالية«)))(. 
كانت هذه هي الفلسفة القانونية السائدة منذ قرون إلى أن حّطت التكنولوجيات البيولوجية 
اجلديدة. وبالفعل، فمنذ عهد الرومان، اعتقد رجال القانون بفكرة aphorisme والتي تعني 
عدم إخضاع »احلّي« لبراءة االختراع، وهي »عقيدة« تبّخرت منذ أن اختزل »االختراع« في 
والتجارة  احلصرية،  واحلقوق  االحتكار  على  ينصب  احلديث  فأصبح  بيولوجية،  مادة 
وكل االقتصاديات القائمة على املعرفة التي ترمي إلى استثمار هذا احلّي، حيواناً كان أو 
أو حتى إنساناً من حيث بعض عناصر جسمه األكثر حميمية كاملني والبويضات  نباتاً 
براءة  شهادة  طريق  عن  للحماية  قابلة  للحياة«  العليا  »األشكال  فأصبحت  واجلينات. 
االختراع لو استوفت الشروط املطلوبة لذلك، وأصبح اإلجراء مبدءاً مكرساً قضائياً في 

)14(  اجلينات احملضرة مخبريا. 
)15(  املادة 4 من اإلعالن العاملي بشأن اجلني البشري وحقوق اإلنسان املصادق عليه باإلجماع خالل الدورة 

29 للمؤمتر العام لليونسكو املنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 1997 بباريس.
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Commun law، وأيضاً في قضاء وقانون االحتاد األوروبي منذ أن  نظام »الكومن لو« 
تفّطن األوروبيون لضرورة االنسياق وراء قرار »شاركباتري« األمريكي.

مقاربات؛  عدة  استخدام  يقتضي  االختراع  براءة  طريق  عن  احلّي  »تشييء«  دراسة  إن 
»البيوتكنولوجيا«  أفرزتها  أخالقية،  وخاصة  علمية  سياسية،  اقتصادية،  قانونية، 
لتفرض علينا اليوم مضامني جديدة لبراءة االختراع، ومنه التساؤل إن كانت ثمة حاجة 
ملحة لتصور نظام ُيضيِّق من براءات االختراع دون املساس بديناميكية البحث العلمي 
 maladies خصوصاً فيما يتعلق باكتشاف أدوية جديدة ضد األمراض الوراثية النادرة
orphelines. فإذا كان إخضاع احلّي لبراءة االختراع محتشماً نظرياً ألسباب أخالقية، 
حول  للتساؤل  بنا  تؤدي  احلّي  تركيبات  بتعديل  تسمح  التي  التقنيات  متلك  طرق  فإن 
Chicago Tribune، عن تقرير علمي ُيقدِّر  مخاطر تقومي اإلنسان نقدياً. ألم ُيفصح في 
دوالر!   )230000( بـ  اإلنسان  جسم  في  لالستخدام  القابلة  األنسجة  لكل  الكلية  القيمة 
وأن املردود التسويقي لكل جثة قد يصل إلى أكثر من )80000( دوالر. ألم تهتز مشاعر 
املنظمات اإلنسانية وجلان األخالقيات بعد سقوط طائرة اخلطوط اجلوية الفرنسية في 
32 جنسية، ال حلجم الكارثة، بل من  2008 وعلى متنها رّكاب من  احمليط األطلسي في 
واحد  التأمني:  شركات  قّررته  الذي  الضرر  تعويض  مقادير  يحدد  الذي  التّقرير  نشر 
)10( آالف دوالر  )30( ألف دوالر لكل أوروبي،  مليون دوالر مقابل هالك كل أمريكي، 

لكل إفريقي!
مع الثورة التكنولوجية وتقدم التقانة اجلينية، يعتقد املتشّككون أن براءة االختراع هي 
طريق حتمي نحو »التشييء«، أي إنزال اإلنسان إلى مركز الشيء، وحّط عناصره إلى 
بقايا résidus  أو حتى إلى »نفايات بيولوجية« déchets biologiques. يأتي هذا التخّوف 
اعتبار  إلى  امللكية مما يؤدي  السامية« عن طريق حق  إمكانية حماية »أشكال احلياة  من 
ُدعي  جنيتيك«،  »ميرياد  وقرار  »شركباتري«  قرار  فمع  غير.  ال  كيماوية  مادة  اإلنسان 
معنى  حيث  من  ليس  »اإلبداع«،  حول  للتساؤل  البشرية،  تاريخ  في  مرة  ألول  القضاة، 

»االبتكار« األدبي أو الفني، بل من بعده الديني: إعطاء احلياة أو التوليد من العدم
 .Création ex nihilo 

بأن  باالعتراف  احليّة  املادة  قدسية  على  االعتداء  وتيرة  تواصلت  »شاركباتري«  منذ 
»البيولوجي« قد يخضع حلق امللكية، وقد ساهم في بلورة هذه الفلسفة اجلديدة صدور 
 )OMC( نصوص دولية جديدة حول امللكية الفكرية املنبثقة عن املنظمة العاملية للتجارة
منذ 1995، التي جاءت لتصدم فلسفة أخرى تقوم على اعتبار املوارد اجلينية ملكاً مشتركاً 
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للبشرية وأال أحد يستطيع االدعاء مبلكيتها. 
ضرورة  مع  املشترك«  »اإلرث  هذا  فكرة  بني  التّقريب  اليوم  األخالقية  املقاربة  تقتضي 
االستفادة من »البيوتكنولوجي«. فهذا املعطى اجلديد سيقوم على االعتراف للمادة احلية 
كإنتاج إنساني مع االستفادة منها لكامل البشرية. وهكذا فإن هذا االعتراف سوف يفتح 
املعارضة  رغم  اجلينات  هي  موضوعاتها  تكون  االختراع  براءات  من  مزيد  أمام  الباب 
قد  »التشييء«  مسار  إن  بالقول    éthiciens األخالقيني  من  البعض  يرد  قد  األخالقية. 
بدأ منذ حقبة طويلة عبر عدة »حلول« مت جتسيدها قانوناً في مواضع مختلفة، كاعتبار 
األجنة الزائدة )احلية( »مادة« قابلة للتجميد أو اإلتالف في الوقت الذي اعتبرتها هيئات 
Personne humaine potentielle أو حياً  أخالقية أنها حتمل مقّومات الشخص احملتمل 
ونفس  الفرنسيني.  بتعبير   Potentialité de personne »التشّخص«)))(  احتمالية  في 
السؤال  اليوم تستدعى  الوالدة، هاهي  بعد  التي كانت ترمى  للمشيمة،  بالنسبة  الشيء 
القانوني: من ميلكها؟ ما كان هذا السؤال يطرح لوال اكتشاف الفوائد العالجية للمشيمة 

وقابليتها لالستثمار الصناعي. 
مجموعٍة  جينات  أو  العائلة  جينات  أو  الشخص  جينات  ميلك  من  رابعاً- 

بشريٍة...؟:
أدى توسع العالقات التجارية إلى سؤال امللكية منذ أن طالب بعض األشخاص السيما 
بتعويضهم   les îles Tonga طونغا  وجزر  وإيسلندا  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في 
مقابل وضع بياناتهم وعيّناتهم اجلينية املتميّزة رهن تصرف الشركات البيوتكنولوجية 
واملخابر الصيدالنية. هنا، ال ريب أن اجلينات قد حتولت إلى منقوالت: »أموال خاصة« 
يطالب بها األفراد و«أموال عامة« تتصرف بها الدول. هذا التطور املفاهيمي ال يتناسب مع 
مبدأ عدم التقومي املالي لإلنسان، وبالتالي السؤال اآلخر: هل تخضع اجلينات البشرية 
للتعامل التجاري؟ إن املالحظ في الواليات املتحدة على األقل أن ثمة عدة حاالت تؤكد هذا 
املواطن  هذا  قضية  ثمة  سنعرضها)))(،  التي  »مور«  السيد  قضية  إلى  باإلضافة  املنحى. 
األمريكي صاحب جني مقاوم لفيروس األيدز الذي توجه إلى احملكمة مطالباً باإلنصاف 
بعدما َعلِم بوجود براءة اختراع تخص عيّناته. وأمام القضاة، ألّح على أهمية مساهمته 
بتبرعه بدمه وشّده النتباه الباحثني حول مناعته الغريبة. ثم بّرر مطالبه بحقه االقتصادي 

 12/15 في  الصادر  األحياء  علوم  ألخالقيات  االستشارية  الوطنية  اللجنة  برأي  األوصاف  هذه  وردت   )16(
1986. بينما وصفه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره حول قوانني البيوإتيك )1994( باملسار املتواصل 

.processus continu d’humanisation نحو التخلق
)17( محكمة االستئناف بكاليفورنيا، بتاريخ 1968/7/31.

41378/HERMITTE/1988/12/fr.diplomatique-monde.www//:https
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على عائدات شخصيته اجلينية Profil Génétique. هنا ستصطدم قيم اإلحسان مبنطق 
الّريع: »كنت أود فقط تقدمي شيء، ولكن عندما دخلت النقود في احلسبان، فلِما ال أستفيد 

أنا أيضاً«)))(.
أ. قضية  »مور« Moore أو »الرجل صاحب اخلاليا الذهبية«)1)( واإلذن املسبق:

السيد »مور« رجل مصاب بسرطان الدم، وأثناء عالجه من طرف أربعة أطباء يقودهم 
فقط  ليست  دموية  تركيبة  يحمل  طحاله  أن  تبنّي   ،David Gold ڤولد«  »دافيد  الدكتور 
عنه  فكتموا  الدم.  سرطان  لعالج  حتملها  التي  للوعود  تبعاً  لالستثمار  قابلة  بل  نادرة، 
الدم، اجللد،  التّنقيب«:  األمر ثم خّططوا ملشروع بحث جماعي بعد أن تقاسموا »مناطق 
األنسجة، املني، النخاع الشوكي، التي ستخضع كلها لعمليات »تربية« culture. لم يكتفوا 
بهذا فحسب، بل اتفقوا مع قسم اجلراحة في املستشفى لتسليمهم الطحال بعد العملية، 
وهو ما حصل فعالً، فتقاسموه ليجّمد كل واحد نصيبه تنبؤاً لتقاسم الصفقة التي تلوح 

في األفق.
وملا كان الرجل متشّرداً، ال مأوى له، استغلوا سذاجته، فعرضوا عليه استمارة القبول التي وقع 
)Lymphocytes T( ملدة  عليها بدون أن يفهم مضمونها. وهكذا قام األطباء »بتربية« اخلاليا 
 )US 4438032( ثالث سنوات متّكنوا بعدها من احلصول على شهادة براءة اختراع رقم
لالستثمار  اجلنسيات  متعددة  صيدالنية  شركة  مع  بعد  فيما  بالتعاقد  لهم  سمح  ما 
لم يكن  إلى هنا  انطالقاً من خالياه.  املستحضر  الدواء  الصناعي والتجاري في ترويج 
املقدورات  عن  وال  األبحاث  عن  ال  الضخم؛  املشروع  هذا  عن  شيئاً  يعلم  »مور«  السيد 

العالجية خلالياه.
بعد علمه بالثمار الهائلة التي حّققها املشروع )ثالث مليار دوالر(، جلأ السيد »مور« في 
تصرف  حتت  لتوضع  علمه،  بدون  »تربيتها«  متت  خالياه  أن  بحجة  احملكمة  إلى   1984
الصناعة الصيدالنية. فطالب بنصيبه من ملكية براءة االختراع، مع إرغام الدكتور »ڤولد« 

بتعويضه عن عدم احترامه اللتزاماته املهنية. 
وكان حينها على احملكمة أن جتيب عن العديد من األسئلة أهمها: هل اخلاليا هي »مال« 
ميكن متلكه؟ وهل ميلك السيد »مور« حق ملكية عليها؟ هل يعتبر جون مور »مخترعاً« 

)18( New York Times, A special report: Who Owns Your Genes?, 15 May 2000.
)19( عبارة مقتبسة من عنوان مقال »برنار أيدملان«:

 .B. Edelman, L’homme aux cellules d’or. Dalloz, 1989, chron. p. 225
للمزيد راجع: »ماري-أجنيل هرميت« Marie-Angèle Hermitte » قضية مور أو شيطانية مفهوم حق امللكية:
L’affaire Moore, ou la diabolique notion de droit de propriété, Le Monde diplomatique, décembre 1988.
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جليناته؟ هل للسوق أن تتدخل في جسم اإلنسان؟ أين ينتهي الشيء وأين يبدأ الشخص 
الطبيعي؟

تبعا لهذه األسئلة أجابت احملكمة العليا بكاليفورنيا في 1990 أنه: إذا كانت براءة االختراع 
مشروعة للدكتور »دافيد ڤولد«، فبالعكس تعتبر إدعاءات السيد »مور« مبلكيته جلسده 
غير ُمؤّسسة. كما رفضت طلبه بخصوص أحقيته على براءة االختراع، ألنه لم يكن ضمن 
فريق »املكتشفني«. بل أكثر من ذلك، قّررت أن املريض، ال يستطيع ادعاء ملكية األنسجة 
املستخرجة من جسمه، وهي في النهاية معّدة لإلتالف أو احلرق. في املقابل، اعترفت أنه 
من واجب الطبيب التّحلي نحو مريضه باإلخالص الذي مبقتضاه يجب إعالمه بالفوائد 
أنسجته،  دراسة  من  عليها  يتحصل  أن  ميكن  التي  )الشهرة(  والشخصية  االقتصادية 

وعليه ميكن للمريض متابعة الطبيب إذا خرق هذا األخير عهد الثقة.
Principe jurisprudentiel ، يسمح  هذا القرار الذي أصبح مشهوراً بل منعرج قضائي 
بالتمييز بني النظام القانوني للولوج إلى املواد اجلينية من جهة، والنظام املطبق عند طلب 

احلصول على براءة االختراع انطالقاً من هذه املوارد احلية من جهة أخرى.
ب. املجموعة اإلثنية »الهاڤاهاي«  Hagahai واستغالل املوارد اجلينية للشعب األيسلندي:

في كثير من اجلوانب، تشبه قضية املجموعة اإلثنية »الهاڤاهاي«  Hagahaiقضية السيد 
خرج   .)(1(  biopiratage البيولوجية«  »القرصنة  يشبه  مبا  هنا  األمر  يتعلق  إذ   »مور«، 
-P )))(، وهي مجموعة بشرية تقطن بباوازي-غينيا اجلديدة  åاملجتمع احمللي »الهاڤاهاي
pouasie-Nouvelle-Guinée، من عزلته في 1984 على وقع مرض خطير أصاب الكثير 
منهم ما اضطرهم إلى طلب املساعدة. فاكتشف األطباء حينها وجود جني يحمل »قابلية« 

بها  يقصد  وكان   ،Patrick Mooney موني«  »باتريك  الكندي  اإليكولوجي  العالم  هو  العبارة  صاحب   )20(
بينها  ومن  املعاجم  دخلت  ثم  باستعماالتها.  املرتبطة  التقليدية  واملعارف  احلية  املوارد  خوصصة 
اختراع  براءة  شهادة  وفق  يقضي  متلك  فعل  :«كل  مبعنى  الفرنسي   Larousse »الروس«  قاموس 
أو  البيولوجية  املوارد  استغالل  بهدف  عادلة  وغير  قانونية  غير  ظروف  في  جتارية  شركات  حتوزها 
التقدم  الظاهرة ليست حديثة، فإن  أن هذه  املناطق«. )ترجمتنا(. وبالرغم من  اجلينية اخلاصة لبعض 
والتجميلية،  والغذائية  الصيدالنية  الصناعات  أصبحت  أن  بعد  جديدًة  أبعاداً  أعطاها  البيوتكنولوجي 
تتلهف على التنوع البيولوجي في كثير من الدول الفقيرة ضاربني عرض احلائط مقتضيات االتفاقية 

الدولية حول التنوع البيولوجي املنبثقة عن مؤمتر »األرض« لعام 1992.
 )2005( اإلنسان  البيولوجية وحقوق  العاملي لألخالقيات  اعتمدها اإلعالن  التي  العربية  الترجمة  )21( وهي 
3 التي نصت على أنه: »وعند إجراء بحث على جماعة من األشخاص أو على مجتمع  6: الفقرة  باملادة 
محلي، يجوز في احلاالت املالئمة التماس موافقة إضافية من املمثلني القانونيني أو املجتمع احمللي. وال 
يجوز بأي حال من األحوال أن حتل موافقة املجتمع احمللي اجلماعية أو قبول زعيم للمجتمع احمللي أو 

أي سلطة أخرى محل القبول الواعي للفرد«.  
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اإلصابة بسرطان الدم لكن بدون ظهور أعراضه. ومّكنت حتاليل أخرى من عزل فيروس 
لقاح ضد بعض أشكال سرطان  )Lymphotrophique-T(، استخدم الحقا في حتضير 

الدم. 
ج. قاعدة بيانات الشعب األيسلندي:

23 على مشروع قانون  38 صوتاً ضد  1990 صوت البرملان األيسلندي بـ  في ديسمبر 
يقضي مبنح رخص إقامة واستثمار قاعدة بيانات طبّية للّسكان األيسلنديني. يعتبر هذا 
التشريع أن البيانات الطبية املسّجلة تشّكل »مورداً وطنياً ينبغي احملافظة عليه واستخدامه 
لتحقيق أكبر قد من اإليرادات«. واعتبر هذا »الكنز«، فضالً عن جانبه املالي، سبيالً للتحّكم 
في املعارف حول األمراض والصحة، تطوير الصناعة البيوتكنولوجية احمللية، وإنعاش 
النشاط االقتصادي املنبثق من التراخيص. وإذا اعترف النص أن: »هذه البيانات، بحكم 
طبيعتها ومصدرها، ال ميكن أن تكون محل حيازة بالتملك باملفهوم املتداول للفظ«، فإنه 
يبّرر التنازل لصالح املتعامل اخلاص بالنظر إلى مقدار االستثمار الذي ُعبئ من أجل بناء 
واستعمال هذه القاعدة البيانية. وهكذا فإنه يرّخص لصاحب االمتياز استغالل حقوقه 
ملدة معينة وأن يستعمل البيانات لتحقيق أرباح مالية )املادة 10(. في سنة 2000 مت منح 
ترخيص حصري للشركة الطبية »ديكود جينتيك« Decode Genetics التي تأسست في 
البيانات  مع  األيسلندي«  اجليني  اإلرث  »أصالة  تسويق  مشروع  حتقيق  بغرض   1996
الطبية والنَسبية )اجلينيالوجية( لهذا الشعب. فأبرمت في 1998 اتفاقية بحث مع »هوفمان 
الروش« Hoffman Laroche بغية حصول هذا األخير على احلقوق املتعلقة باالستعماالت 
 1998 )إثني عشر(. وفي ديسمبر  الكشفية والعالجية جلينات تخص عدداً من األمراض 
صوَّت البرملان اإليسلندي على القانون )Act on a Health Sector Database( ليستكمل 

البناء التشريعي بخصوص تسويق املعطيات اجلينية. 
من  العديد  إلى  بالنظر  احلبر  من  الكثير  أسالت  التشريعية  املنظومة  هذه  أن  شك  ال 
املبادئ األخالقية التي مت خرقها كمنع وصول كل الباحثني للمعطيات اجلينية)))( من 
جهة، والّدس على مبدأ الرضا احلر واملستنير، إذ اكتفى التشريع على افتراض القبول 
القبول ال  النّوع من  البيانات، ألن هذا  Consentement présumé في عملية إعداد قاعدة 
مينح لألشخاص سوى حق التنحية من القاعدة، هذا فضالً على أنهم لم ُيستشاروا ولم 

ُيعلموا بنوعية األبحاث التي ستجرى انطالقاً من بياناتهم الطبية. 

)22( وهو مضمون الرسالة املفتوحة املرفوعة للحكومة األيسلندية:
. H.T. Greely et Mary Claire King, Letter to the Government of Island
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املتعلقة  الطبية  املعطيات  مع  بدمجها  الوطنية  اجلينية  للموارد  البنك  هذا  استغالل  إن 
الصريحة  املوافقة  على  املشروع  أصحاب  يتحصل  أن  تتطلب  )الشجرة(  بالنسب 
)التي  البيولوجية  بالعيّنات  املتعلق  األيسلندي  القانون  من   )9( املادة  لكن  واملكتوبة، 
حتوز عليها نفس الشركة( كان قد نّص على اختصاص مديري بنك املوارد البيولوجية 
من  جمعت  التي  غير  أخرى  مواضيع  في  البيولوجية  العيّنات  الستعمال  بالترخيص 
ِل عليها أثناء النشاط الطبي، فإنه يفترض  أجلها هذه البيانات. فبالنسبة للعيّنات احمُلصَّ
فيها الرضا حسب املادة )7( مع إمكانية سحب العينات البيولوجية ملن رغب في ذلك من 

املتبرعني. أما املادة التي مّت إنتاجها انطالقاً من العيّنات فهي غير قابلة لإلتالف. 
لقد وصل صائغو النص إلى حل »الرضا املفترض« حسب »شادويك« Chadwick بسبب 

عدم إمكانية حتديد شخصيات أصحاب البيانات)))(. 
وليس  املستنيرة«  »املوافقة  مبدأ  اعتماد  مّت  لو  أنه  احملللني)))(  بعض  حسب  املؤكد  ومن 
رأي  أيضاً  وهو  فائدته،  من  املشروع  ُيفرغ  مما  املتطوعني،  عدد  لتضاءل  املفترضة، 
من  مّرة  كل  في  الطلب  يستحيل  أنه  اآلخر  البعض  يعتقد  ذلك،  من  أكثر  »شادويك«)))(. 
كل  وفي  جديد.  بحث  مشروع  ولكل  حدٍة،  على  جني  كل  لدراسة  الترخيص  املتبرعني 

األحوال، ينبغي إبالغ املشاركني في املشروع البحثي باألبعاد التجارية وغير التجارية.
دون  مرضاهم  لبعض  الطبية  املعطيات  تبليغ  األيسلنديني  األطباء  بعض  رفض  عندما 
طلب صريح منهم، تشنّج الوضع أكثر إضافًة إلى املآخذ السابقة، وهو ما أدى باجلمعية 
القّوية »مانفرند«)))( إلى التحّرك بالطعن في الترخيص املمنوح لشركة »ديكود« بناء على 
عدم احترام مبدأ املوافقة املتبصرة والدفاع عن حق األيسلنديني في االنسحاب من قاعدة 

البيانات في أي وقت)))(.
إن حتديد مدى املوافقة املتبصرة على استعماالت العيّنات كان في قلب إحدى أكبر القضايا 
التي عرفها القضاء األمريكي إثر مباشرة عدد من العائالت دعوى ضد مستشفى األطفال 

)23( R. Chadwick, « The Icelandic database. Do modem rimes need modem sagas ? », BMJ, 1999, p 443.
)24( Maurice Cassier, Les brevets et éthique: les controverses sur la brevetabilité des gènes humains, Revue 

des affaires sociales, 20023/, p 54.
)25( املرجع السابق.

)26( Association of Icelanders for Ethics in Science and Medicine
)27( من بني ردود الفعل التي سجلت انسحاب )20( ألف أيسلندي من قاعدة البيانات الطبية. وفي الوقت الذي 
طالبت اجلمعية انسحاب اجلميع، تدخلت احلكومة عبر وزارة الصحة بحّث الباقني على االستمرار في 
قاعدة  في  ستظل  البيانات،  أن  الوزارة  وأحلت  فعلياً.  انطالقته  بعد  خاصة  املشروع،  بنجاعة  االعتقاد 

املعطيات بالرغم من انسحاب البعض من املتبرعني.
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مبدينة ميامي األمريكية، املتحصل على براءة اختراع للجني املسؤول عن مرض«كانافان« 
Canavan ، الذي ميّس اجلهاز العصبي، السيما عند اليهود »األشكيناز«. لقد منحت هذه 
العائالت للباحثني عيِّنات من أطفالها املتوفني حتى يتم حتديد اجلني املسؤول عن الوفاة. 
تبعاً  تسويقية  وكذا  علمية  نتائج  عن  أسفر  البحث  أن  حيث  من  إيجابية  كانت  والنتيجة 
الستثمار املستشفى في االختبار الكشفي للجني املسؤول. ومن باب اإلحسان واستفادة 
اجلميع من عائدات االكتشاف، طالبت العائالت أن يوضع اإلجناز في »الدومني العام« أي 
أن تستغله املخابر الصيدالنية األخرى دون احلاجة لشراء الترخيص أو دفع رسوم من 
أجل إنتاجه: »تبرعنا بعيّناتنا من أجل الصالح العام وليس للمستشفى وحده. ولو علمنا 
قد توجهنا نحو  لكناّ  أطفالنا،  اختراع على جينات  براءة  مبشروعهم في احلصول على 

باحث آخر يشاطرنا نفس الّرؤية«.
تثير هذه القضايا التي أوردناها على سبيل املثال مسألة جوهرية أخرى، ذات بعد قانوني 
تعود بنا للتساؤل عن العالقة التي تربط املريض بطبيبه أو بفريق املشروع البحثى إن 

كانت عالقة تعاقدية، أم أنها تدخل في باب اإلحسان انطالقاً من مفهوم التبرع.
عليه  يقدم  الذي  التبرع  بني  اخللل  من  تتغذى  التجارية  العالقات  توّسع  فإن  وبالفعل، 
املرضى واحليازة اخلاصة للموارد اجلينية البشرية التي متيّز سلوك بعض مؤسسات 
البحث العلمي التي اندمجت في اقتصاديات املعرفة. في هذا الشأن يقول »روبير كوك-
دوغان« Robert Cook-Degan )))(: »لدينا نظام يقوم على اعتبار املشاركني في البحث 
مجّرد أشخاص أسخياء في مقابل اآلخرين الذي يعتبرون رأسماليني بامتياز، وهذا أمر 
غير عادل.« إن هذا الوضع سيؤثر حتماً على مستقبل البحث األكادميي ومنطق التبرع؛ 
ففي السابق كان يلتقي املشارك في البحث مجاناً مع عالم دون خلفية »مركنتيلية«، أما 

اليوم، فقليلة هي املشاريع املبنية على هذه الرؤية العالية األخالق. 
هذه الوضعية وقف عليها عالم االقتصاد “روبير مارجيس” Robert Merges حني كتب: 
“إنه ملن النفاق أن يشمئز الباحثون من رغبة بعض املتبرعني في تسويق أنسجتهم في 
رفض  الباحثون  يستطيع  اختراع”.  براءة   15 على  أسماؤهم  فيه  تترّصع  الذي  الوقت 
العقود أو طلبات املكافأة املالية التي يبديها بعض املشاركني في األبحاث، وهو ما حصل 
مقابالً  لعائلة  يدفع  أن   gerontology الشيخوخة  في  مختص  طبيب  رفض  عندما  فعال 
 .longévité ن  السِّ في  التقدم  حول  أبحاثه  إلمتام  اجليني  موردها  استعمال  عن  نقدياً 
وباملقابل، يستطيع املرضى رفض املشاركة في أبحاث جينية خشية استغاللهم. وهنا 

)28( رئيس معهد األخالقيات بجامعة جورجتاون.
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التجارة باملوارد  لم تتّضح بعد بخصوص سؤال  القانونية  القاعدة  القول بأن  ال بد من 
اجلينية البشرية. وهو أحد مبررات القضية املطروحة أمام العدالة األمريكية التي رفعها 

حاملو اجلينات املقاومة لأليدز. 
لصالح  مرّجحة  الكّفة  أن  يبدو  احملاكم،  أمام  املعروضة  القضايا  مجمل  إلى  وبالنظر 
أصحاب شهادة البراءة. تبرر الفقيهة »ريبيكا أيزنبرغ« Rebecca Eisenberg هذا اخللل 
بني الطرفني »باملجهود الشاق الذي يبذله الباحثون في عملهم«، لكن هذا ال يبّرر في نفس 

الوقت اعتبار ملكية الباحثني للموارد اجلينية ومشتقاتها.
إن مفهوم الرضا احلّر واملسبق واملستنير له تداعيات مختلفة أصبحت متّس كل جوانب 
البيولوجي  التنقيب  إلى  الطبي  البحث  من  متتد  التي  »البيوتكنولوجية«  املستحدثات 
ومبدأ  اإلنسانية  الكرامة  بسياق  اليونيسكو)))(  إعالن  يربطه  فبينما   .bioprospection
ربطها  ينبغي  التي  السادسة،  مادته  إليه  أشارت  ما  وهو  اإلنسان،  شخص  استقاللية 
على  البيولوجي  التنوع  حول  الدولية  االتفاقية  من   )3( املادة  عكفت   ،)(1()28( باملادة 
تأسيس عالقة بني الرضا وسيادة األمم على مواردها ومصالح مجموعاتها احمللية، إذ 
السيادة  الدولي، حق  القانون  املتحدة ومبادئ  مليثاق األمم  »للدول وفقاً  أنه:  نصت على 
في استغالل مواردها طبقاً لسياساتها البيئية اخلاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان 
أن األنشطة املضطلع بها داخل حدود سلطتها أو حتت رقابتها ال تضر بيئة دول أخرى 

أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الوالية القضائية.«

)29( يرمي اإلعالن العاملي لألخالقيات البيولوجية وحقوق اإلنسان )اليونسكو/2005( إلى »عوملة« األخالقيات 
تغلب  أن  »يجب  اثنتني:  إشارتني  مع  اإلنسان،  وحقوق  اإلنسانية  الكرامة  احترام  يخص  فيما  السيما 

مصالح وراحة الفرد على املصلحة الوحيدة للعلم أو املجتمع«. وقد نص في املادة )6( على ما يلي:
قبوله  املعني  الشخص  إبداء  بعد  إال  وعالجي  وتشخيصي  وقائي  طبي  تدخل  أي  إجراء  يجوز  -ال   1«  
األمر،  اقتضى  القبول، حيثما  أن يكون  إلى معلومات وافية. وينبغي  استناداً  املسبق واحلر والواعي، 
صريحاً وأن يتسنى للشخص املعني سحبه في أي وقت شاء وألي سبب كان دون أن يلحقه ضرر أو 
أذى. 2 -ال يجوز إجراء بحث علمي إال بعد إبداء الشخص املعني قبوله املسبق واحلر والصريح والواعي. 
القبول.  الطرائق املتصلة بسحب  كما ينبغي موافاته مبعلومات وافيٍة تعرض بشكل مفهوم وتتضمن 
ويجوز للشخص املعني سحب القبول في أي وقت شاء وألي سبب كان، دون أن يلحقه ضرر أو أذى. 
وال يجوز إقرار استثناءات من هذا املبدأ إال وفقاً ملعايير أخالقية وقانونية تعتمدها الدول مبا يتفق مع 
الدولي حلقوق اإلنسان«.  القانون  )28(، ومع  املادة  املبينة في هذا اإلعالن، وخاصة  املبادئ واألحكام 
أما املادة )28( فهي تتضمن مبدأ رفض األفعال املنافية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية والكرامة 
اإلنسانية، حيث جاء فيها بأنه: » ال يتضمن هذا اإلعالن أي حكم ميكن تفسيره على أنه يجيز ألي دولة 
واحلريات  اإلنسان  حلقوق  مناف  فعل  أي  إتيان  أو  عمل  بأي  للقيام  إليه  االستناد  فرد  أو  مجموعة  أو 

األساسية والكرامة اإلنسانية«.
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لقد كان االجتاه السائد منذ قرون هو عدم ُمراعاة رأي املريض ملا في ذلك من ضياع للوقت، 
وعدم جدوى اخلوض في متاهات علمية معقدة ال يفهمها املريض العادي أو الشخص الذي 
يخضع للتجربة العلمية. هنا كانت تأخذ العالقة بني الطبيب ومريضه الطابع الوصائي 
impérialiste كما نّعته البعض. فاملريض، حسب رأي  أو األبوي، بل حتى »اإلمبريالي« 
راجح عند األطباء، ليس في حاجة لتلقي معلومات تقنية ليست في متناوله، بل قد ُتؤثر 
لرفض  يدفعه  سبباً  املريض  تبصير  في  اخلوض  يكون  قد  ورمبا  معنوياته،  على  حتى 
العالج أو املشاركة في التجربة. وفي نفس هذا االجتاه وملا كان الطب ليس بالعلم الدقيق 
 Aléa  الذي ال ميكن التنبؤ فيه على وجه الدقة بالنتائج لوجود هاجس اخلطر غير املرتقب
thérapeutique في كل نشاط عالجي أو جراحي أو بحثي، فتبصير املريض يفقد معناه 
ورمبا يكون سبباً من أسباب التهّرب من املسؤولية. ثم إن ثقة املريض في طبيبه غالباً 
ما جتعله يقبل بكل ما يصدر من صاحب اخلبرة حتى ولو كان رضاه صورياً. ويضيف 
تّدل  االستعجال  ومتطلبات  العادات  أن  املريض،  رضا  إلقرار  الرافض  االجتاه  أصحاب 
على أن االستسالم الكلي والتوكل املطلق للمريض على طبيبه ال يترك أي مجال للتبادل 
والتفاعل بينهما، ورمبا يكون الدكتور«دافيد ڤولد« وأعضاء فريقه قد لعبوا على هذا الوتر 

احلّساس مع الّسيد »مور«. 
خامساً- حيازة اجلني البشري وتقاسم املعرفة:

إن ماهية براءة االختراع هي مكافأة جهد املبتكر مبنحه احتكاراً حصرياً على اختراعه. لكن 
في نفس الوقت ميكن مقاربته من جهة أخرى لكونه عائقاً أمام تبادل املعرفة واالستفادة 

اجلماعية، من هنا فهو مضاد لقيمة أخالقية سامية هي التقاسم والتضامن. 
»طوني  البريطاني  األول  والوزير  كلينتون«  »بيل  األمريكي  الرئيس  أكد   2000/5/14 في 
بلير« على أن املعرفة حول اجلينوم البشري ينبغي أن حتظى بطابع العمومية والشيوع، 
إلى  والولوج  الوراثة،  علوم  ميدان  في  الباحثني  وعود  حتقيق  أجل  »من  أنه:  أضافا  ثم 
املعطيات األساسية حول اجلينوم مبا فيه شفرات »الدنا« اإلنساني، ينبغي اعتماد مبدأ 
املجانية بني علماء العالم بهدف تقاسم املعرفة...« وفي نفس االجتاه أوصت مجمل اللجان 
التي  املعرفة  إلى  للوصول  اجلميع  أمام  الباب  بفتح  العالم  في  لألخالقيات  االستشارية 
متّس تساؤل اإلنسان حول ذاته، وأن يظل هذا النفاذ مفتوحاً ومجانياً. لهذه االعتبارات 
فإن حصرية املعطيات اجلينية التي توفرها براءات االختراع ترهن هذا النفاذ للمعرفة. 
اجلني  أو  اجلني  حلقة  معرفة  تشبيه  عدم  حول  األخالقي  اإلجماع  من  نوع  استقر  كما 
ذاته باملادة املخترعة، فهو غير قابل للبراءة وأن استعماله يجب النظر إليه من باب »املال 

املشترك لإلنسانية«. 
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وكّرد فعل إيجابي قّرر كل من »كولينس« Collins و«تسوي«Tsui  بعد اكتشافهما جلني 
نتائج  وضع  مع  لكن  بالبراءة،  يحتفظا  أن   mucoviscidose »امليكوفيسيدوز«  مرض 
األصوات  ارتفعت  السياق،  نفس  وفي  العلماء.  من  محتمل  مستعمل  كل  رهن  أبحاثهم 
طالب  الذي   HIN في  العمل  فريق  منها  اجلينية  البحوث  لفضاء  البراءات  باقتحام  لتندد 

بتقاسم املوارد ووسائل البحث.  
إن هذه املواقف ليست وليدة اليوم، فأمام علماء العالم املجتمعني في دار اليونسكو عام 
اجلينية  احللقات  نشر  حرية  على  بقّوة   Charles Auffay أوفاي«  »شارل  دافع   ،1992
عندما أشار: »لقد كنا في غاية األسف أمام محاوالت حيازة املعارف التي ترمي إلى إقامة 
احتكار على تطوير استعماالت اجلينات. وأن مساعينا أمام أكادميية العلوم واليونسكو 

ترمي إلى وقف هذا الوضع الكارثي املفروض علينا«)))(. 
أبرزت التحقيقات في أمريكا حول ممارسات البحث عند البيولوجيني مشهداً متفاوتاً من 
حيث املواقف)))(، فأول ما تبنّي هو أن هذه السلوكيات املضيّقة للتبادل األكادميي تبرز في 
توسيع آجال نشر األبحاث بطلب من أرباب املخابر الصيدالنية العاملية. في 1997 أرجأ 
ما يناهز 19,8 % من الباحثني املستجوبني نشر نتائج أعمالهم إلى أكثر من 6 شهور، 8,9 
% صّرحوا برفضهم تقاسم نتائج أعمالهم مع زمالئهم اجلامعيني. في 2002 أدلى 47 % 
من علماء اجلينات أن طلباتهم قوبلت برفض زمالئهم الذين يشتغلون في نفس احلقل، 
35 % أفادوا أن حجم تقاسم املعارف قد انخفض بوتيرة سريعة. في نفس الفترة أجري 
سبتمبر  في  نشر   ASHG البشرية  للجينات  األمريكية  اجلمعية  أعضاء  مع  آخر  حتقيق 
  DNA البشرية  اجلينات  على  البراءة  ترفض   )%  75( واسعة  أغلبية  أن  فيه  ظهر   2002
بكل أشكالها )جزئية أو كاملة(، وأن هذه النسبة كانت مرتفعة مع الباحثني التابعني للهيئة 
احلكومية )78 %( وتقريباً نفس العدد عند اجلامعيني )77 %(، في حني كانت نسبة علماء 

اجلني في قطاع الصناعة )61 %(. 

الفرنسيني في علم اجلينات حليازة  العلماء  املوقف األخالقي الشجاع في سياق رفض جل  )31( يأتي هذا 
اجلينوم عن طريق البراءة، هؤالء الذين ساروا على خطى »بيار« و«ماري كيري«، فمنحوا جل اكتشافاتهم 
لألسرة العلمية العاملية. للمزيد: .Le Monde du 29 octobre 1992 »شارل أوفاي« هو عالم فرنسي مختص 

في الفيزيولوجيا والكيمياء البيولوجية. يرأس حاليا مشروع بحث »اجلينوم البشري« الفرنسـي. 
أهم مؤلفاته:

 Le génome humain, Flammarion, coll.« Dominos », 1996, Qu'est-ce que la vie?, Le Pommier, 1999 
Qu'est-ce qu’un gène?, Le Pommier, 2004.
)32( David Blumenthal et al, Withholding Research Resulte in Academic Research, JAMA 1224, 1997, et 

Eric Campbell et al., « Data withholding in Academic Genetics », JAMA, 287, 2002.
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وباملجموع يتبنّي أن مجمل املواقف كانت ضد حيازة اجلينات البشرية عن طريق البراءة. 
وما يعّزز مجمل هذه التحقيقات وسبر اآلراء تلك الالّئحة التي وّقعها عشرة آالف العلماء 
Wodarg-Mattei والتي جاء فيها أن: »جسم اإلنسان، مبا فيه جيناته ليس بسلعة... وأن 
اإلنسانية...«،  جلميع   bien commun عامة  وملكية  مشترك  إرث  هو  البشري  اجلينوم 

وأن املوقعني: »يرفضون حيازة احللقات اجلينية التي يفرضها منطق البراءة«. 
كما دأبت مؤسسات أكادميية متعددة على اقتراح رؤى أخرى إلعادة توجيه نظام البراءة، 
–املتحرر من كل براءة- واالبتكار، مع اقتراح  يقوم إجماالً على التمييز بني االكتشاف 
اإلبقاء على البراءة إالّ على التقنيات واألساليب والتطبيقات وليس على اجلينات في حد 

ذاتها.
سادساً- شهادة براءة االختراع واألخالقيات الطبية والصحة العمومية:

ففي  والبراءة.  األخالقيات  بني  سلبي  تفاعل  العمومية  والصحة  الطب  ميدان  في  يوجد 
فرنسا مثال، كانت األدوية ملّدة قرن )1844-1959( تقع خارج نظام البراءة. وكان املبّرر 

هو خشية خنق االحتكار ملادة أساسية للمواطنني. 
وعادت لتطفو من جديد هذه املواجهة بني البراءة واألخالقيات الطبية السيما في ميدان 
وهيئات  بيوتكنولوجية  شركات  فيها  قّررت  التي  اللحظة  منذ  اجلينية،  االختبارات 
االستعماالت  وعلى  اجلينية  االختبارات  على  اخلاصة  براءتها  استعمال  استشفائية 
في  الرغبة  إالّ  سبب،  من  األمر  لهذا  يكن  ولم  اآلخرين.  أمام  الباب  مغلقني  العالجية، 
هي  التي  األخرى  املستشفيات  مخابر  وإقصاء  االختبارات  هذه  سوق  على  االستحواذ 
انتفاضة علماء اجلينات األوروبيني)))( وحتى  إليها، ومنه ميكن تفّهم  أمّس احلاجة  في 
جينيتيك«.  »ميرياد  لشركة  منحت  التي  البراءات  على  اجلنوب)))(  دول  من  املنحدرين 
وكانت حجتهم أخالقية بالدرجة األولى: مقتضيات الصحة العمومية التي ال ميكن رهنها 

بنظام مغلق يفرضه منطق البراءة. 
وأكثر من هذا، فقد عبّر هؤالء الباحثون عن امتعاضهم من استبعاد حقهم في االختيار 
بني عّدة تطبيقات أو ممارسات طبية، حتى لو كانت حتت طائلة براءة االختراع. إلى هذا 
عن مبدأ   BSHG املطلب الشرعي، دافع األمني العام للهيئة البريطانية للجينات البشرية 
احلرية في املمارسة الطبية: »تريد ميرياد فرض احتكار على توريد خدمة، وهذا تضييق 

)33( مجلة الطبيعة  Nature عدد أكتوبر 2001.
)34( إبان مؤمتر »األخالقيات وامللكية الفكرية واجلينوميك« الذي انعقد بدار اليونسكو في يناير 2001 تكتّل 

باحثون من الهند والصني وتونس ضد كل أشكال براءات االختراع على الكائن احلّي.
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مساندة  أجل  من  الطبية  املؤسسات  حتالف  إن  الطبي«.  العمل  في  مبّرر  وغير  جديد 
قانونية ضد البراءة على اجلينات واختبارات كشف سرطان الثدي على وجه اخلصوص 
العمومية من  الطبية، ومقتضيات الصحة  العاكسة للتضارب بني األخالقيات  لهو املرآة 

جهة ونظام البراءة من جهة أخرى. 
إن هذا التضارب جنده أيضاً في الواليات املتحدة األمريكية مع »ثورة« املعهد األمريكي 
ففي  العمومية.  الصحة  باسم  اجلينات  على  البراءات  ضد   AIMG البشرية  للجينات 
لالختبارات  النفاذ  بحق  وطالب  اجلينات  حول  البراءة  ضد  صارماً  موقفاً  أبدى  بيانه 

اجلينية«)))(.
وفي »نقطة نظام« دعت إليها أعلى هيئة أملانية)))(، مت اقتراح العودة بكل بساطة إلى اإلعالن 
العاملي للجينوم البشري واالحتكام إلى مبادئه وعلى اخلصوص ضرورة تسيير »اإلرث 
بل  الّرمزية فقط،  باب  ليس من  الشعوب  بإنصاف وعدل بني جميع  اإلنساني«  اجليني 
من باب التضامن بني البشر بنقل نوايا اإلعالن إلى مقتضيات قانونية صارمة متنع كل 
تسيير للجينات من منطلق منطق السوق. إن اعتماد مفهوم »اإلرث املشترك« كمبدأ عام 
في القانون الدولي)))( يعني إبعاد كل سياسة حيازية وتبني مشروع دولي يشارك فيه 

علماء العالم مع تقاسم الفوائد وضرورة حفظ هذا اإلرث لألجيال القادمة. 
»مارتني  أشار  واجلينوميك«  الفكرية  وامللكية  »األخالقيات  حول  اليونسكو  مؤمتر  في 
الروحية  احلساسيات  وممثلي  السياسيني  غياب  إلى  توماس«  و«ساندرا  بوبروو« 
والفلسفية والدينية عن املشاركة في البحث عن رؤية شاملة حول اجلينوم، تاركني املجال 
للتوجه الطبي-املركزي médico-centriste وللرأسمال. وتزداد هذه املالحظة قّوًة عندما 
نعلم أن كل القواعد القانونية التي ُتسيِّر اجلينوم مّت حتديدها من طرف »صناعيي الطب« 
مبعية الهيئات املانحة لشهادة براءة االختراع. ألم يأت الوقت ملّد النظام الدميقراطي إلى 
امليداني الصناعي-الصيدالني وحينها يجوز أن نتحدث عن دميقراطية صحية أساسها 
األخالقيات؟ إننا اليوم في حاجة ماسة إلعادة النظر في إعالن اليونسكو حول اجلينوم 

بتوضيح نظام قانوني »لإلرث املشترك« بكثير من فاعلية وقليل من الدمياغوجية.

)35( Position Statement on Gene Patents and Accessibility of Gene Testing, American College of Medical 
Genetics, August 1999.

)36( H. Theisen., Modelle Politischer Willensbildung zur Bio- und Gentechnologie - Wissenschaftspolitik 
zwischen Industrie- und Risikogesellschaft, Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht, (ZfU) 
173 ,1993/ ff. (84).

)37( بدأ تقنني مبدأ »اإلرث املشترك« في ميدان الفضاء ثم في »اتفاقية مونتي كوبي للبحار« ليعاد صياغته في 
املادة األولى من اإلعالن العاملي للجني البشري وحقوق اإلنسان.



العينات البيولوجية على محك براءة االختراع:مقاربة أخالقية – قانونية

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة السادسة - العدد 3 - العدد التسلسلي 23 - ذو الحجة 1439 هـ /محرم 1440 هـ - سبتمبر 2018 م158

إن الدراسة األخالقية والقانونية تتطلب استدعاء العديد من اآلليات من أجل إعادة تقدير 
البيوتكنولوجي  التقدم  أفرزها  التي  املستحدثات  »القدمية« في هذه  املبادئ  فّعالية  مدى 
عدم  العمومية،  الصحة  حماية  العلمي،  البحث  حرية  اإلنسانية،  الكرامة  احترام  ومنها: 
املساس  عدم  الشخصية،  البيانات  حماية  اجلينية،  اخلصوصيات  على  القائم  التمييز 

باجلينوم اإلنساني، حظر السعي وراء الربح، احترام امللكية الفكرية وغيرها.
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اخلامتة:
لقد انتهى الزمن الذي كان الباحثون ينشرون فيه اكتشافاتهم دون املرور بشهادة براءة 
أخضعا  فلو   ،Pierre & Marie Curie كيري  وبيار  ماري  الزوجان  فعل  كما  االختراع 
ابتكارهما حول تطبيقات النشاط اإلشعاعي لبراءة االختراع جلنيا املاليني من الدوالرات، 

لكنهما فضال تقاسم املعرفة مع كل علماء العالم حتى يستفيد اجلميع.  
إن املمارسات احليازية أصبحت واقعاً في غياٍب للحدود الفاصلة بني العام واخلاص في 
الفضاء اجلينوميكي وهو ما يثير دائماً سؤال األخالقيات في شقه املتعلق باملساواة في 

التمتع بحق النفاذ إلى املعرفة وإلى املوارد الصحية.
لم تعد مسألة إعادة النظر في حيازة اجلني قضية برملانات أو حكومات أو أكادمييات، بل 
هي مطلب إنساني؛ على شعوب العالم رفعه عبر جمعيات املجتمع املدني وطنياً ودولياً، 
على األقل إلحداث االستفاقة األخالقية وتكوين قّوة مضادة ملختلف اللوبيات البيوطبية. 
ملناهضة  اجلمعيات  مع  األحرار  األطباء  التف  حني  أوروبا  من  يأتينا  جميل  مثال  ولنا 
لـ »ميرياد جينيتيك«. أليس من األجنع أن تلتف أخيراً منظمة الصحة  للبراءة األوروبية 
يحتكم  آمر  جديد  نص  لصياغة  اليونيسكو  منظمة  مع  للتجارة  العاملية  واملنظمة  العاملية 

لألخالقيات ويحترم اإلنسان في كينونته وفي مستقبله؟
منذ  نتجه  أصبحنا  امللكية،  حق  »قداسة«  وباسم  السوق،  واقتصاد  الليبرالية  باسم  إننا 
para- اإلنسان  شبه  أو  واحليوان-  –النبات  احلّي  إلخضاع  معّمم  نظام  نحو  سنوات 
الطرح  من  وتنّصل  “القانون-اخليال”  من  خرج  واقع  إنه  السوق،  ملنطق   humain

الدميقراطي)))(.  

)38( حول هذه اإلشكالية نحيل لتحاليل لو بوس ومن معه:
Le Bos – Le Pourhiet AM., A propos de la bioéthique: la démocratie selon Ponce Pilate, Pouvoirs, 
n°591991/, p. 165.
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