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 األم البديمة في القانون المدني السوري
  

 د. طاىر عثمان دامرجي *

 ممخصال
قدم الطب الحديث أسموب "األم البديمة " كحل لعالج حالة العقم التي قد تصيب بعض النساء بسبب 

لتي تشكل أىم مما يحرمين من القيام بوظيفة األمومة التي جبمت عمييا المرأة وا ؛الرحم تمشكال
نجاب الذرية وال تستطيع إ، ومن خالل ىذا األسموب يتفق زوجان يرغبان بأثر من آثار الزواج

المقيحة المخصبة مخبريًا  لُتوَضعَ ، مع امرأة تقدم رحميا في الرحم تالزوجة الحمل بسبب مشكال
وتسمم  ،مال مدة الحملتونة من نطفة الزوج وبويضة المرأة، ولتحمميا في أحشائيا حتى اكفيو، المك

 . في بعض األحياندون أجر  ، أوجر تتمقاه من الزوجينأالمولود لمزوجين بعد وضعو مقابل 
ىذا البحث محاولة لمتوصل إلى التكييف القانوني الصحيح الذي ينبغي أن يوصف بو االتفاق  لَ ك  شَ 

الجاري بين الزوجين صاحبي المقيحة والمرأة صاحبة الرحم، ومن ثم بيان المركز القانوني السميم 
، وعيتوىذا االتفاق من حيث مشر  ، كما تناول ىذا البحث حكموىي المرأة صاحبة الرحم ،لألم البديمة

ذلك عمى ضوء األحكام النافذة  في القانون المدني السوري، وذلك بسبب غياب تشريع خاص و 
 يتناول ىذه المسألة في سورية.

 
 

  

    

 
 

                                                           
*
  .جامعة دمشق –كمية الحقوق  -مدرس في قسم القانون الخاص  



 األم البديمة في القانون المدني السوري
 

10 

 

 مقدمة:ال
إن أىم غاية من غايات الزواج ىي إنجاب األوالد قد تصطدم بمانع العقم عند أحد الزوجين أو كمييما، 

يزالون يحاولون إيجاد الحمول الطبية الممكنة التي تضعف أثر ىذا المانع،  ولذلك حاول األطباء وما
 الحصول عمى الذرية. منلمزوجين مبتغاىما  وتحقق

ة تعالج موضوع العقم، تدخل كميا تحت مضمون الحمول أساليب طبية مستحدثة عدّ  ىذه تقت عنتفقد و 
 Assistantأو "اإلنجاب المساعد طبيًا،  In vitro fertilizationما بات يعرف "بالتمقيح الصناعي" 

Medical Procreation ىذه األساليب التي انتشرت مؤخرًا في العالم الغربي ، ولعل من أىم
  .Surrogate Motherوأصبحت تمقى صدى في المجتمعات العربية اآلن، ما يعرف "باألم البديمة" 

لقيحة )بيضة مخصبة مخبريًا( مكونة  لُتْحَقنَ  ويقصد بيا تمك المرأة التي تعرض منفعة رحميا لزوجين
من نطفة الزوج وبويضة الزوجة داخل رحم ىذه المرأة، لتحمل بيذه المقيحة جنينًا حتى تضعو مولودًا، 

في بعض األحيان، وتستخدم ىذه  ،دون أجرلقاء أجر أو  وتسممو إلى الزوجين صاحبي المقيحة
أو بسبب عدم وجود  ،الوسيمة الطبية في حاالت عقم الزوجة بسبب عيوب في الرحم تمنع من الحمل

ا لعمة خمقية أو بعد استئصالو، وتختار بعض النساء ىذه الوسيمة ترفيًا لمجرد عدم إم   ،الرحم أصالً 
 . غبتين مكابدة ظروف الحمل وتبعاتور 
التي تسمح في العالم حتى بات ليا مكاتب في بعض الدول التي  انتشارًا كبيراً ذه الوسيمة قد انتشرت ىو 

ىا من جية النساء المواتي يرغبن بتقديم منفعة أرحامين، ؤ يكون عمال ،فييا ىذه العممية ِلتَُنظ مَ بيا 
تحقيق ىذه الرغبة ذين يرغبون باإلنجاب ممن أعاقتيم أسباب مختمفة من الاألزواج  ومن جية ثانية

ترّوج ليذه الوسيمة بحيث  (االنترنت) الشابكة بالطريقة الطبيعية، كما ظيرت مؤخرًا عدة مواقع عمى
 شكمت سوقًا الكترونيًا لألم البديمبة.

لكن استخدام ىذه الوسيمة الطبية كان يصطدم باستمرار بالقواعد الدينية واألخالقية لممجتمعات التي 
ّدى المشّرعون في بعض الدول ليذه ص، لذلك تا تشكل ىاجس اختالط األنسابانتشرت فييا، كوني

المسألة، وأصدرت نصوصًا تشريعية تقضي بتحريم ىذه الوسيمة بل تجريميا، كما ىو الحال في فرنسا 
وسويسرا واسبانيا والسويد والنرويج وكندا، في حين سمحت بعض الواليات المتحدة األمريكية في 

بقيت دول كثيرة ومن ضمنيا  في حين ،(1)دون مقابلتبرعًا  كونالوسيمة بشرط أن ت قوانينيا ليذه

                                                           
1 - Gabriela Lupsan, Certaines aspects juridiques concernant la ''mère porteuse'', Juridica, Acta 

universitatis Danubius. Nr. 1/2006, p 46-47  
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من خالل ىذا البحث  قمنا. لذلك بوضوح وصراحةسورية، دون أن تصدر قوانين تعالج ىذه المسألة 
تحت مجير القانون المدني السوري تحديدًا عمى القواعد العامة ليذا  بوضع ىذه الوسيمة الطبية

 .نالقانو

 : شكالية البحثإ
شكالية ىذا البحث في تحديد الوصف القانوني السميم ليذه الوسيمة الطبية، ومن ثم تحديد الحكم إتتركز 

 .ن المدني السوري وقواعده الحاليةفي ضوء أحكام القانو ذلك كّموالقانوني الصحيح ليا، 

 أىمية البحث:
تعالج المشكالت المستعصية المتعمقة بالعقم ومن بينيا إن تطور األفكار والوسائل الطبية الحديثة التي 

إضفاء  فكرة أو وسيمة "األم البديمة"، جعميا من النوازل أو المستجدات التي تستمزم البحث الدقيق، بغية
الواجب اتباعو في ضوء القواعد من القاضي لمحل القانوني  كاّلً ك نوجو لالتأصيل الصحيح ليا، وبذ

االلتزام بما يقتضيو ىذا الحل القانوني، ونوجو أخيرًا وقبل القاضي  الطبيب بضرورة العامة، ونوجو كذلك
والطبيب األزواج الذين يعانون من العقم بأن يكونوا عمى دراية تامة بحكم القانون قبل المجوء لمثل ىذه 

 الوسائل.

 اليدف من البحث:
نصوص الألسموب "األم البديمة" الطبي في ضوء لى إعطاء الوصف القانوني الصحيح ىذا البحث إ فَ دَ ىَ 

، ومن ثم بيان مدى مشروعيتو، وتوجيو المشرع السوري إلى ضرورة مقانون المدني السوريالنافذة ل
 اعي ىذه النازلة.لنصوص القانونية القائمة، بحيث تر أو تعديل ا ،إصدار تشريع خاص

 ىذا البحث إلى ثالثة مطالب: ُقسِّمَ وبناًء عمى ما سبق 

 .المطمب األول: مفيوم األم البديمة
 .المطمب الثاني: المركز القانوني لألم البديمة

                                                                                                                                   
تحريم بعض الواليات األمريكية ليذه الوسيمة إال أن حاالت استعماليا في الواقع يتم بوتيرة متزايدة ، وتشير تقارير إلى  معو ويالحظ أنّ 

تصل مجمل التكاليف عمى الزوجين إلى بين  في حيندوالر لقاء حمميا،  00111دوالر إلى  00111أن األم البديمة تتقاضى بين 
 دوالر 000111إلى  01111

Magdolina Gugucheva , Surrogacy in America , Council for Responsible Genetics (CRG) Cambridge 

2010 , p 13-15  
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 .المطمب الثالث: حكم األم البديمة

 المطمب األول
 مفيوم األم البديمة

بوصفيا لنا إذا أردنا أن نحدد المفيوم الصحيح لألم البديمة من أن نتعرض أواًل لمفيوميا الطبي  البدّ 
مفيوم واضح إلى ال يمكن الوصول  إذأحد أنواع التمقيح الصناعي، ثم ننتقل لبيان مفيوميا القانوني، 

 م القانوني.ودقيق لألم البديمة دون فيم حقيقتيا الطبية أواًل، لنبني عميو بعد ذلك الفي

 الفرع األول: المفيوم الطبي لألم البديمة
صور التمقيح الصناعي الذي ظير في بدايات القرن العشرين عندما استطاع  إحدى تعد  األم البديمة 

عالج من أجل عمى اإلنسان  ُتْخِدمَ ِاسْ عمماء روس تمقيح بعد الحيوانات كاألغنام واألبقار، ثم ما لبث أن 
بداية األمر، إلى أن تطورت أشكالو وصوره واألسباب الداعية إليو، ولم يغمق باب حاالت العقم في 

 االجتياد الطبي فيو حتى ىذه المحظة.
( مع الخمية الجنسية أو النطفة والتمقيح الصناعي ىو اتحاد الخمية الجنسية لمذكر )الحيوان المنوي

، والتمقيح الصناعي (1)جماع بين المرأة والرجللممرأة )البويضة( بغير الطريقة الطبيعية التي تنشأ عن ال
ا األول فيو أن تأخذ ينقسم بشكل عام إلى نوعين رئيسين ىما: التمقيح الداخمي والتمقيح الخارجي، أم  

يو فأما الثاني و ، (2)باإلخصاب الداخمي أيضاً الحيوانات المنوية لمرجل وتحقن داخل رحم المرأة ويسمى 
، (3)الحيوانات المنوية والبويضات في وعاء مخبري طبي، ثم تحقن ىذه المقيحة في رحم امرأة ُتَمق حَ أن 

المقيحة في رحم الزوجة، فيذا ما يعرف طبيًا بطفل  وُتْحَققُ  ومن صور ىذا التمقيح أن يكون بين زوجين
في رحم امرأة أخرى غير الزوجة صاحبة البويضة، فيذه صورة ما بات  المقيحة ُحِقَنتِ ا إذا أمّ  ،األنبوب
ستكون غير األم صاحبة  طبيًا وقانونيًا باألم البديمة، ألن األم التي ستحمل الجنين عندئذ   يسمى

                                                           
-1   Magdolina Gugucheva , op cit p3  حقن الرحم، موقع الدكتور نجيب  –وانظر نجيب ليوس، التمقيح الصناعي لمرحم

 7/01/0102تاريخ الدخول  www.layyous.com (نترنتاإلالشابكة ) ليوس عمى
، صفاء محمود 05، ص 0992، عام 0حمد سالمة، أطفال األنابيب بين العمم والشريعة، دار البيارق، بيروت، ط أوانظر زياد 

 .000، ص 0112عام  0عماد الدين، األردن، طالعياصرة، المستجدات العممية وأثرىا عمى الفتوى في األحوال الشخصية، دار 
 .020، ص0، ج0990عام  0انظر عبد اهلل أبو زيد، فقو النوازل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  - 2
 .027، ص 0112، 5سالمية، بيروت، طالطبية المعاصرة، دار البشائر اإلانظر عمي بن محي الدين القره داغي، فقو القضايا  - 3

http://www.layyous.com/
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وغيرىا  ،أو الرحم البديل ،باألم الحاضنة أو استئجار الرحم ، ويطمق عمى ىذه الصورة أيضاً (1)البويضة
 . (2)من المسميات التي تتكمم عن مضمون واحد

 حقن في رحميا لقيحة مكونة خارج رحمياتم الطبي ىي المرأة التي تقبل أن فاألم البديمة بحسب المفيو 
رة ىذه المقيحة حتى تضعو مولودًا ذبمن اتحاد حيوان منوي ببويضة ليست ليا، وتقوم بحمل الجنين 

 .(3)بانتياء مدة الحمل
ومن األسباب الطبية التي تؤدي إلى لجوء الزوجين إلى األم البديمة، عدم قدرة الزوجة عمى الحمل 

بعد استئصاليا مع كون مبايض الزوجة  أصالً تشوىيا أو عدم وجودىا  بسبب ضعف الرحم أو
تيربًا من تبعات  أوًا ، كعدم رغبة الزوجة في الحمل ترفيوقد تكون ىناك أسباب غير طبية ،(4)سميمة

، فتمجأ (6)، أو تخمصًا من آالم الحمل والوالدة(5)الحمل السمبية عمى جسميا من حيث الرشاقة والحيوية
، أو لمجرد الرغبة (7)ا بدافع إنساني، أو بدافع اقتصادي، إم  إلى امرأة أخرى لتقوم عنيا بيذا الحمل

  (8).بدور األم البديمةبخوض تجربة الحمل والوالدة، كما ادعت بعض من قمن 

 : المفيوم القانوني لألم البديمةالفرع الثاني
ىي المرأة  فاألم البديمة المفيوم القانوني ليا، دن نحدّ أنستطيع انطالقًا من المفيوم الطبي لألم البديمة 

الناتج ن تحمل في رحميا لقيحة تعود ليذين الزوجين، عمى أن تسمم المولود أالتي تتفق مع زوجين ب
، فتكون بذلك (9)دون عوض أو ، وذلك لقاء عوضىذين الزوجين عن ىذه المقيحة عند وضعو إلى

 .(10)أمًا ليذا المولود بالحمل والوالدة وليس بالنسب المرأة
                                                           

1- Gabriela Lupsan, op cit ,  p 45 

2 - Obid.   p 45 

 , 005ص  0997دمشق  –انظر عيسى نضال، الطب الوقائي بين العمم والدين، دار المكتبي  - 3

Vasanti Jadva, Clare Murray, Emma Lycett, Fiona MacCallum and Susan Golombok, Surrogacy: the 

experiences of surrogate mothers, human reproduction. Vol. 18,2003, p. 2196.          

، مجمة الفقو 0920عبد الرحمن البسام، أطفال األنابيب، بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقو اإلسالمي في دورتو السابعة لعام  - 4
 .020(، ص 0(، العدد )0اإلسالمي، المجمد )

 .090، صفاء العياصرة، المرجع السابق ص 020المرجع السابق ص   5-
عمي بن مشبب بن عبد اهلل البكري، استئجار األرحام، دراسة تأصيمية مقارنة، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، في كمية  - 6

 .02، ص 0100الدراسات العميا بجامعة نايف لمعموم األمنية عام 
7 -Magdolina Gugucheva , op cit p05 
8- Vasanti Jadva & others, op. cit   p.2197 

، وانظر صفاء 00، ص 0110شوقي زكريا الصالحي، الرحم المستأجرة وبنوك األجنة، دار العمم واإليمان، مصر انظر  -9
 .029العياصرة، المرجع، ص 

 .050، ص 0117حسني محمود عبد الدايم، عقد إجارة األرحام، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،   10-
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ن ىما الطرف الثاني، اطرفًا أواًل في عقد يكون فيو زوجتكون األم البديمة ىي امرأة  وبعبارة أخرى فإن
وبويضة  ة مكونة من الحيوان المنوي لمزوجلقيحلتحمل فيو  المرأةوموضوع ىذا العقد استخدام رحم ىذه 

 surrogate mother/ la mère porteuse“  ةمصطمح األم البديم ، وغالبًا ما يطمق الفقياءزوجتو

  الزوجين كما أظيرنا ذلك سابقًا.الذي يتضمن عممية الحمل لحساب  عمى ىذا العقد بحد ذاتو
فضاًل كأجر لألم البديمة، إذ كان العقد بعوض،  وفي ىذا العقد يمتزم الزوجان بدفع المقابل المتفق عميو 

كما يمتزمان بتسّمم المولود ، (1)تحمل المصروفات عن األعمال الطبية، والعالجية حتى وضع الجنينعن 
 في حين، (3)ولو كان بو تشوه أو عيب خمقي ، حتى(2)عمييا بعد الوالدةعند والدتو، أو في المدة المتفق 

الفحوصات الطبية قبل عممية زرع ب، بعد أن تقوم (4)بتقديم رحميا خاليًا من الحمل تمتزم األم البديمة حين
وتستمر في حمل  ،(5)زرع المقيحة وبعدىا لمتأكد من خموىا من األمراض المعدية وكل ما يعيق الحمل

، (6)ىذه المقيحة جنينًا في رحميا حتى تضعيا مولودًا بنياية الحمل، فال تقوم بعمل يؤدي إلى اإلجياض
تولى الزوجان بعد ذلك رعاية المولود وتربيتو في الزمن المتفق عميو، ليتسميم ىذا المولود ثم تمتزم ب

 .(7)ويكون ولدًا قانونيًا ليما
بأن من  صراحة ىذه العقود بندًا تقر فييا المرأة صاحبة الرحم المستخدموأرى أن تتضمن نماذج 

وقوع نزاع، الحتمال ستضعو سيكون ابنًا لمزوجين، وأن ليس ليا أي حق يتعمق بيذا الطفل، وذلك درءًا 
 أثناء الحمل. في وتقرر االحتفاظ بالطفل، بعد أن تتكون لدييا مشاعر األمومة رأييار ىذه المرأة تغيّ  فقد

حمل  أيقبل إبرام ىذا العقد فحوص طبية مختمفة ليذه المرأة إلثبات خمو رحميا من  ُتْجَرىويجب أن 
ذا كانت  مسبق، ىذه المرأة متزوجة فيجب أن يحتوي العقد شرطًا يضمن عدم اقتراب زوجيا منيا مدة وا 

                                                           
1 - Gabriela lupsan,op.cit.P.45 

 Magdolina Gugucheva , op cit p23، وانظر  050حسني عبد الدايم، المرجع السابق ص - 2

القانونية والشرعية لعقود إجارة األرحام، بحث منشور في مجمة كمية الحقوق، عقيل فاضل الدىان، رائد صيوان المالكي، المشاكل - 3
، وانظر عبد الحميد عثمان محمد، أحكام األم البديمة بين الشريعة 005، ص 0100، عام 0الحقوق، جامعة النيرين، العراق، العدد 
 .050، ص 0990والقانون، دار النيضة العربية، القاىرة 

 .057جع السابق ص حسني عبد الدايم، المر  - 4
شوقي زكريا الصالحي، التمقيح الصناعي بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية )دراسة مقارنة(، دار النيضة العربية،  - 5

 .99، ص 0110مصر، 
 005عقيل الدىان ورائد المالكي، المرجع السابق، ص  - 6
تبة عميو، مجمة أبحاث كمية التربية األساسية، جامعة الموصل، المجمد انظر كريمة عبدو جبر، استئجار األرحام واآلثار المتر  - 7
 .000، ص 0101عام  5العدد  09
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العقد  ا، كما يمكن أن يتفق طرف(1)كافية قبل الحمل وبعده لمتأكد من عدم إشغال الرحم بأي حمل آخر
 .(2)عمى سرية عممية الحمل برمتيا

في ىذه الزاوية، وكما ىو واضح، لم نتطرق إلى التكييف القانوني لمعقد الذي تجريو األم البديمة  ونحن
صاحبة الرحم مع الزوجين، بل اكتفينا بتوضيح الترجمة القانونية لممفيوم الطبي لألم البديمة تاركين 

 يأتي: فيما يمة مسألة التكييف القانوني ليذا العقد عند تناولنا لممركز القانوني لألم البد

 المطمب الثاني
 المركز القانوني لألم البديمة

يعتمد عمى التكييف القانوني لمعقد الذي تبرمو مع الزوجين  إن معرفة المركز القانوني لألم البديمة
يجمييا ويحددىا محل التزامات  ،كما ىو معموم ،وعممية التكييف القانوني لمعقود ،ةصاحبي المقيح
المدين بعممو أو  مدني السوري ىو الشيء الذي يمتزمومحل االلتزام في القانون الأطراف العقد، 

، وانطالقًا سبق بيانو من التزامات األم البديمة والزوجين صاحبي المقيحة، (3)باالمتناع عن عممو
 وىو الغالب في الواقع العممي –الذي قد يكون  نستطيع أن نصل إلى توصيف صحيح لمعقد المبرم بينيم

وقد يكون بال عوض، ال تأخذ األم البديمة فيو أي أجر  تأخذ األم البديمة أجرًا لقاء ما تقوم بو بعوض   –
 لقاء ما تقوم بو.

دون أن نتعرض  إلى أننا نتكمم في ىذا المقام عن مسألة توصيف ىذا العقد فقط، ويجدر بنا اإلشارة ىنا
 عن حكم األم البديمة. عندما نتكمم الثالثالمطمب مثار البحث في  التي ستكون لمشروعيتو

 ضةالفرع األول: األم البديمة المعاوِ 
حينما تتقاضى األم البديمة )صاحبة الرحم( أجرًا بموجب االتفاق الذي تم بينيا مع الزوجين صاحبي 

مّ مّ إ، ن توصفأ وال تعد برأييالمقيحة التي ستزرع في رحميا، فإن ىذه العممية  عقد  اا عقد إيجار، وا 
 مقاولة.

                                                           
 .002، 0992، 0ممدوح خيري ىاشم، اإلنجاب الصناعي، القاىرة، ط  1-
 .99شوقي الصالحي، التمقيح الصناعي، المرجع السابق، ص  - 2
( من القانون المدني السوري، وانظر محمد حاتم البيات ، أيمن محمد أبو العيال، القانون المدني 052 -050انظر المواد ) - 3

رادة فتاح عبدالباقي، نظرية العقد واإل، عبد الوما بعدىا 007، ص 0101المقارن بالفقو اإلسالمي، االلتزامات، جامعة دمشق 
 -راديةصادر اإلالم-مصطفى عبد الجواد، مصادر االلتزام،  017، ص 0920سالمي، بالفقو اإل، دراسة معمقة ومقارنة المنفردة

  552-557، ص 0110رادة المنفردة، دار الكتب القانونية، مصر نظرية العقد واإل
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 : األم البديمة ُمؤِجرةأوالً 
المستأجر من االنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر  قد يمتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكناإليجار ع

موضوع التمقيح الصناعي بشكل عام،  ا، والحقيقة أن الغالبية العظمى من الفقياء الذين تناولو (1)معموم
عمى موضوع األم البديمة، فيم  "الرحم المستأجر"أو  "تأجير الرحم"أو  "إيجار األرحام" يطمقون مسمى 

بتمكين الزوجين صاحبي المقيحة من االنتفاع برحميا حينما  ما تقومأن المرأة صاحبة الرحم إنّ  يعّدون
 عميو.، وتأخذ مقاباًل لذلك االنتفاع األجر المتفق بيا وتحمل حة في رحميا ىذه المقي عَ رَ زْ تُ تقبل أن 
وجو انتفاعيما ىو استخدام رحم و  ىؤالء ىما الطرف المستأجر،إلى بالنسبة  المقيحة ان صاحبافالزوج

 مدة زمنية محددة ىي مدة الحمل لقاء عوض مالي. المرأة المؤجرة لمحمل، وذلك 
ذا  (2)عمى عاتق المؤجر والمستأجر التي نص عمييا القانوني السوري أردنا إسقاط االلتزامات التي تقع وا 
فال  ،طبيعة ىذه العمميةمع العديد من االلتزامات ال تأتمف  وجدنا أنمى عممية االنتفاع برحم المرأة، ع

 المقيحة بردىا ليا، ان صاحباميا )المأجور(، حتى يقوم الزوجبتسميم رح أصالً صاحبة الرحم  المرأةتقوم 
والمستأجر برد العين المؤجرة بعد انتياء مدة بتسميم المأجور كما يقتضي االلتزامان الجوىريان لممؤجر 

 .(3)اإليجار في عقد اإليجار
ذا االلتزامات التي عادًة ما تتضمنيا عممية االنتفاع بالرحم، والتي  إسقاطالمعاكسة  أردنا أيضًا بالحالة وا 

 . وجدنا بين النوعين اختالفًا كبيراً عمى التزامات المؤجر والمستأجر  ،أعاله ُذِكَرتْ 
عقد إيجار بحسب ىو بديمة والزوجين صاحبي المقيحة م الرى أن االتفاق الجاري بين األال أولذلك 

 القانون السوري.

 لةثانيًا: األم البديمة مقاوِ 
أو أن يؤدي عماًل لقاء أجر يتعيد بو  ،يصنع شيئاً  أنالمقاولة عقد يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقدين 

إليو بموجب عقد المقاولة، وتسميم  دالمقاول بشكل رئيسي بإنجاز العمل المعيو ، ويمتزم (4)المتعاقد اآلخر

                                                           
 من القانون المدني السوري. 002المادة  - 1
 من القانون المدني السوري. 020 -050راجع المواد  - 2
، 2انظر عمى سبيل المثال في التزامات المؤجر والمستأجر، عبد الرزاق أحمد السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  - 3

، محمد لبيب شنب، الوجيز في شرح أحكام اإليجار، دار النيضة وما بعدىا 010، ص 0111بيروت  –منشورات الحمبي الحقوقية 
اإليجار،   -التأمين  -بعدىا ، محمد حسن قاسم، القانون المدني ، العقود المسماه: البيعوما  002، ص 0927العربية، القاىرة 

 وما بعدىا  210، ص 0110منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت 
 من القانون المدني السوري. 200المادة   4-
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رب العمل في المقابل بدفع األجر لممقاول لقاء العمل المنجز بعد  يمتزم في حينذلك العمل بعد إنجازه، 
 .(1)من إنجاز ذلك العمل وتسممو بعد إنجازه تمكينو

األم البديمة والزوجين صاحبي المقيحة ىو أقرب منو لعقد وقد يبدو لموىمة األولى أن االتفاق بين 
ما ىو إنّ  البديمةبيا األم  ية الحمل لمقيحة التي تقومعممصحيح ألن  ىذامن عقد اإليجار، و  المقاولة

مجرد تسميم شيء يمكن االنتفاع بو، فكيف إذا وىو المولود، وليست  عمل يتم إنجازه ويتم تسميم نتيجتو
 .األشياء( بحسب طبيعة البديمة)األم الرحم( أصاًل يبقى لدى المؤجر كان ىذا الشيء )
ىي من قامت بصنع المولود نتيجة ىذا العمل أو أ ؟ مل المذكور قامت بو األم البديمةلكن ىل ىذا الع

 حتى نستطيع أن نصنف مركزىا في ىذا االتفاق بأنيا مقاول؟ 
بعد ذلك ىذه  لتنمو مجرد حفظ المقيحة في رحميا،ل ىو كما نعرف أن دور المرأة عمومًا في الحم

 المرأةوالدة بفعل الخالق سبحانو وتعالى، ويبقى دور حتى ال كّميا والتكوين التخّمق وتمّر بمراحلالمقيحة 
ىذا العمل  ال يمكننا أن ننسب  ومن ثم  بالغذاء والعناية بالحمل ثانويًا ومتممًا لعممية النمو والتكوين، 

فضاًل عن  مقاواًل بحسب القانون السوري، تعد   أنم البديمة صاحبة الرحم، وبالنتيجة ال يمكن المذكور لأل
أن معظم األحكام التي وردت في القانون السوري فيما يتعمق بالتزامات كل من المقاول ورب العمل في 

 والزوجين األم البديمةالتي أشرنا إلييا سابقًا لكل من لتزامات اال ، ال تنسجم مع طبيعة (2)عقد المقاولة
 .صاحبي المقيحة

 ع الثاني: األم البديمة المتبرعةالفر 
بعد انتشار  أجرًا لقاء حمميا لمقيحة، خصوصاً تتقاضى األم البديمة  أال  في الواقع العممي نادرًا ما يحدث

، (3)تسّوق ليذه العمميات نترنتشبكة اإل حتى باتت ىناك مواقع عبر ما يعرف بسوق تأجير األرحام، 
ن أن دو االمقيحة فيي لُتْزَرعَ ولكن تبقى ىناك حاالت إنسانية محدودة تتبرع فييا امرأة بمنفعة رحميا 

                                                           
، وما بعدىا 20، ص 7انظر عمى سبيل المثال في التزامات المقاول ورب العمل، عبد الرزاق السنيوري، المرجع السابق، ج  - 1

  270يجار والمقاولة عند محمد قاسم ، المرجع السابق، ص وانظر الفرق بين اإل
 من القانون المدني السوري.  202 – 200انظر المواد  - 2

 ى سبيل المثال:من ىذه المواقع عم  3-
www.surrogatemothers. com 
www.circlesurrogacy. com 

www.growinggenerations. com 

www.creatingtamillies. com 

http://www.surrogatemothers/
http://www.circlesurrogacy/
http://www.growinggenerations/
http://www.creatingtamillies/
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ىذه العممية بال مقابل، فإن أقرب تكييف يكون بحسب  تكونوعندما  ،تتقاضى أي مقابل لذلك العمل
 بال أجر.ا العارية أو الوديعة إم   ورأيي ى

 األم البديمة معيرة :أوالً 
مدة ابل لالستيالك ليستعممو بال عوض عير أن يسّمم المستعير شيئًا غير قمال العارية عقد يمتزم بو

 ِإذْ لذلك كانت العارية من عقود التبرع،  ؛(1)بعد االستعمالأو في غرض معين عمى أن يرده  معينة
، فالمجانية (2)ولو كان ىناك عوض لمعارية النقمبت إيجاراً  المستعير الشيء المعار بال عوض، يستعمل

 (3).، وىي تخولو استعمال الشيء ال استغاللوىي قوام العارية
 انعقادبالحالة التي كان عمييا وقت  ن يسّمم الشيء المعار لممستعيرأبويمتزم المعير في ىذا العقد 

، عمى أن يمتزم المستعير بأن يستعمل الشيء المعار (4)العارية، وأن يتركو لممستعير طول مدة العارية
، (6)، وبالمحافظة عميو(5)أو يعنيو العرفعمى الوجو الواجب طبقًا لما بينو العقد أو تقبمو طبيعة الشيء 

 .(7)وبرده عند انتياء العارية
لو قمنا بإسقاط ىذه االلتزامات عمى ما يمتزم بو كل من األم البديمة والزوجين صاحبي  ،نقول ومرة أخرى

 ،عقد عارية، فإذا كان رحم المرأة ىو الشيء المستعار بأنوالمقيحة، لما استطعنا توصيف اتفاقيما 
ن ليستعماله، اجوىما الزو  ،األم البديمة ىي المعير لكان عمييا تسميم ىذا الرحم لممستعير من َثم  وكانت 

 .أصالً األشياء  وىذا ليس من طبيعة اتفاقيما فضاًل عن أنو ليس من طبيعة

                                                           
 من القانون المدني السوري. 210المادة  - 1
، 5المذكرة اإليضاحية لممشروع التمييدي لمقانون المدني المصري )مجموعة األعمال التحضيرية لمقانون المدني المصري، ج  - 2

لبيع، فالبيع نقل الممك معاوضة واليبة نقمو تبرعًا، وكذلك اإليجار فيو إلى ايجار كاليبة بالنسبة سبة إلى اإل.والعارية بالن)222ص 
 . (0000- 0000ص  2العارية االنتفاع بو تبرعًا )انظر السنيوري، المرجع السابق ج  في حيناالنتفاع بالشيء معاوضة، 

العارية، دار الفكر  -الدخل الدائم-القرض-اليبة-جمال الدين زكي، مبادئ القانون المدني في العقود المسماة، الصمح محمود -3
   272، محمد قاسم ، المرجع السابق، ص  052، ص 0900العربي، مصر 

 من القانون المدني السوري  215المادة  - 4
 من القانون المدني السوري 210المادة  - 5

 من القانون المدني السوري 217المادة   6-
، انظر في التزامات المعير والمستعير بالتفصيل عند محمود زكي، المرجع السابق، ص من القانون المدني السوري 212المادة   7-
 وما بعدىا  001
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ن لتصبح بذلك األم البديمة ىي اة التي يسمميا الزوجاإلعارة وقعت عمى المقيح إن   :وال يمكن القول
ىنا ليست ىي الطرف المستعير، ألن من المسمم بو أن المستعير ىو المنتفع بالشيء، واألم البديمة 

 .ن ينتفعان من رحم المرأة باستعمالو لحمل لقيحتيمااالزوجين ىما المذإن بل  ،الطرف المنتفع

 ثانيًا: األم البديمة مودع عندىا )الوديع(
من القانون المدني السوري عمى أن: "الوديعة عقد يمتزم بو شخص أن يتسّمم شيئًا  486نصت المادة 

فيي تتفق مع العارية في أن من آخر عمى أن يتولى حفظ ىذا الشيء وعمى أن يرده عينًا"، وبذلك 
لكنيا تختمف عن المستعير والمودع عنده يتسممان شيئًا لمغير ويقومان بحفظو ثم رده بانتياء العقد، و 

يتسمم  ونّ إا المستعير فدون أن يستعممو، أم  العارية في أن المودع عنده يقتصر دوره في حفظ الشيء 
، فكل من (2) أيضاً  وبيذا تختمف الوديعة مع اإليجار ،(1)الشيء بيدف االنتفاع بو وليس مجرد حفظو

 يردان عمى االنتفاع بالشيء. يجار والعاريةاإل
فإن المودع عنده يمتزم بأن يتسمم الشيء المودع  المذكورة أعاله  486منطوق المادة  وبحسب 

يمتزم المودع وىو صاحب الوديعة أن يرد إلى  في حينعند انتياء الوديعة،  ويحفظو ويرده لممودع
ذا (3)بسببيا المودع عنده ما أنفقو في حفظ الوديعة، وأن يعوضو عن كل ما لحقو من خسارة  كانت ، وا 

 .(4)يؤديو أنجر وجب عمى المودع أالوديعة ب
 ،زوجين صاحبي المقيحة إنما تتسّمم ىذه المقيحة وتحفظيا داخل رحمياالإن األم البديمة في اتفاقيا مع 

عمى أن يتكفال بالمصروف، والنفقات الالزمة إلتمام ىذا ثم تردىا مولودًا عند الوضع ليذين الزوجين، 
  األمر.

صاحبي المقيحة من  الشبو الكبير بين االلتزامات الجارية في اتفاق األم البديمة مع الزوجينفيل ىذا 
جية والتزامات المودع والمودع عنده في عقد الوديعة من جية أخرى، يجعل من اتفاق األولين وديعة 

 مودع عندىا؟ البديمةتكون فيو األم 

                                                           
، ص  0901،  0فؤاد األول، طمحمد عمي عرفة، شرح القانون المدني الجديد، في التأمين والعقود الصغيرة، مطبعة جامعة  - 1

     في حين تكون العارية في مصمحة المستعير  ،عة كذلك في كونيا تقع لمصمحة المودعن العاري وتختمف الوديعة،  000-000
 ( 052) محمود زكي، المرجع السابق، ص 

  05محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص  - 2
 من القانون المدني السوري. 290المادة  - 3
 من القانون المدني السوي. 291المادة  - 4
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، البديمة األمعمى االنتفاع برحم  أساسييمكن وصف ىذا االتفاق بالوديعة، ألنو يقوم بشكل  رى أنوال أ
ن ىما من يسعيان لالنتفاع برحم األم او ىو الرحم وليس المقيحة، فالزوجفي صميويكون المحل األ

 اكتمالي ليذا االتفاق ىو أن يتم الغرض األساسو البديمة، وليست ىي التي تسعى إلى حفظ المقيحة، 
حتى مرحمة الوضع، وىذا ليس من طبيعة في الرحم من خالل عممية الحمل  وتكوينيا نمو ىذه المقيحة
، واألصل أن يمتنع المودع عنده من استعمالو أو ال يقوم عمى االنتفاع بالشيء ِإذْ عقد الوديعة 

 (1).استغاللو
فيما يتعمق بتوصيف  مسم م قانونينصل إلى وفي نياية حديثنا عن المركز القانوني لألم البديمة، 
أنو ال يقف باألساس عند مسألة االنتفاع وىو االتفاق الجاري بينيا وبين الزوجين صاحبي المقيحة، 

ذا كان بال أجر، كما أنو ال يقف عمى عمل تنجزه إوعارية  يجارًا إذا كان بأجرإبرحم امرأة حتى نصفو 
حتى يوصف بأنو  المرأةعمى حفظ المقيحة من قبل أخيرًا وال يقف  ،ليوصف فعميا مقاولة ىذه المرأة
 وديعة. 

من تكوين ونمو لمقيحة المزروعة داخل رحم المرأة، ىي عممية بيولوجية  إن عممية الحمل وما يتضمنيا
 أساسي في ذلك. أي دور  رحمآلي ال يكون لممرأة صاحبة ال سبحانو وتعالى وبشكل بفعل الخالق تجري

 اإمّ ىو قبول الحمل،  بنا،إن االلتزام الرئيسي الذي يقع عمى عاتق المرأة صاحبة الرحم كما مّر 
 أثناء الحمل وتسميم المولود بعد الوضع وغيرىا في االلتزامات األخرى التي يقتضييا االتفاق، من العناية

 يي التزامات متممة وتابعة لاللتزام الرئيسي بالحمل.ف
ولذلك فإننا نرى أن االتفاق الجاري بين األم البديمة والزوجين صاحبي المقيحة بحسب القانون السوري 

كن أن نطمق عميو عقد موي ،ال تنطبق أحكامو مع أي من العقود المسماة ،ما ىو عقد غير مسمىنّ إ
تطبيق القواعد العامة في  بَ جَ وَ  عقد من العقود المسماة  أيال يشبو  وّلما كان"الحمل في رحم الغير" 

 العقود عميو.
مشروعًا ويرتب  ،الذي توصمنا إليو االتفاق الجاري بين الطرفين ولكن ىل يجعل ىذا التوصيف النيائي

 ىذا ما سنعرفو في المطمب الثالث. عقد صحيح؟ أيالقانونية الكاممة ليا كما يرتبيا  اآلثار
 
 
 

                                                           
   025محمد عمي عرفة، المرجع السابق، ص  - 1
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 المطمب الثالث
  األم البديمة محك

 صاحبة العقد الذي تجريو المرأة "األم البديمة" عمى طالق اصطالحإذكرنا سابقًا أن الفقو درج عمى 
ذاتو، لذلك عنونت ىذا المطمب بـحكم األم البديمة قاصدًا بو  بحد الرحم مع الزوجين صاحبي المقيحة

 حكم العقد المذكور. 
لألطراف أن ينشئوا فيما بينيم االتفاقات التي يرون أنيا تحقق أغراضًا ليم يمكن من المعموم أنو و 

، فال يكفي أن يتم يايحميوتمبي مصالحيم، لكن القانون ال يعتد بيذه االتفاقات مالم تقم عمى مصالح 
 ،شروعصحيحًا، مالم يقع عمى محل م ومن َثم  ويكون  ،قانونياً  بين األطراف ليرتب االتفاق أثراً  التراضي

 .(1)و صحيح قانوناً أ ىذا االتفاق جائز إن   :وعندئذ  يمكن القول ويكون لو سبب مشروع،
 اً آنفًا صحيح َض رِ عُ  كما ،االتفاق التي تجريو األم البديمة مع الزوجين صاحبي المقيحة َعد  فيل يمكن 

 من الناحية القانونية؟
، فال لم يسمو القانون ولم ينظم أحكامو ِإذْ فإن ىذا االتفاق ىو عقد غير مسمى، كما توصمنا سابقًا 

 فيحول القانون  فيال يوجد جواب صريح  ومن َثم  يوجد نص قانوني يتعمق بيذا النوع من االتفاقات، 
 ىذا االتفاق من حيث كونو صحيحًا أم باطاًل.

ا تطبيق القواعدالعامة لمعقد، المتعمقة خصوصًا بمحل آليتين لمحل، إم  وفي مثل ىذه الحال نحن أمام 
لنظام العام واآلداب العامة وا تو القانونمخالفغير مشروع لالعقد، التي تقضي بأنو إذا كان محل العقد 

فضاًل ومادام جسم اإلنسان ىو محل العقد المذكور، ويتمثل ىنا بعضو الرحم ، (2)باطالً  يعد  فإن العقد 
 باطاًل ألن أعضاء اإلنسان ليست محالً  يعد  نطفة الزوج وبويضة الزوجة، فإن العقد الذي يقع عميو  عن

ما سمح بو القانون بنص خاص، كما ىو الحال بعمميات  إال   لفتو النظام العاملاللتزام لمخامشروعًا 
ومن قبمو  ،3330لعام  03 رقم ونقميا التبرع باألعضاء التي نص عمييا قانون زرع األعضاء البشرية

، فضاًل عن أن مسألة األم البديمة وما التبرع بالدم ب المتعمق 0993لعام  99لتشريعي رقم المرسوم ا
 . باآلداب العامة لألسرة والمجتمع فييا مساس -كما سوف نرى –يكتنفيا من شبية اختالط األنساب 

                                                           
  000، عبدالفتاح عبدالباقي، المرجع السابق، ص  052، ص المرجع السابقمصطفى عبد الجواد،  1- 
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المدني السوري تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة األولى من القانون ا اآللية الثانية لمحل فيي أم  
يحل القاضي المسألة بالرجوع إلى مبادئ الشريعة  ،عدم وجود نص تشريعي في حالالتي تقضي بأنو 

 .اإلسالمية
ن، في ىذا الموضوع، وظير اتجاىان متعاكساالمعاصرين فقياء الشريعة اإلسالمية  قد اختمفت آراءو 

مجمع الفقو اإلسالمي  يوسار عمالموقف الذي اتخذه أغمبية الفقياء ، و  وىو، عقدىذا ال يحرماتجاه 
ذلك  ومع، (2)والمجمع الفقيي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ،(1)التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالميالدولي 

 يقول بإباحة ىذا االتفاق. ظير ىناك اتجاه آخر

 الفرع األول: االتجاه المجيز التفاق األم البديمة 
، وأفتى بو الدكتور المرحوم عبد المعطي بيومي (3)ىذا االتجاه ىو المجمع عميو عند الشيعة اإلمامية

عضو ىيئة كبار عمماء األزىر، وعضو مجمس البحوث اإلسالمية بمصر، لكنو اشترط أن تكون األم 
، وكان المجمع الفقيي (4)احب النطفة أي ضرة الزوجة صاحبة البويضةالبديمة ىي زوجة ثانية لمرجل ص

ة ع( من دورتو الساب5التابع لرابطة العالم اإلسالمي قد أجاز ىذه الصورة من األم البديمة في قراره رقم )
بمحض إرادتيا بيذا الضرة عندما تتطوع وذلك  ؛م0986-ىـ  0636المنعقدة في مكة المكرمة عام 

في دورتو  ( 3وقضى بتحريميا في قراره رقم ) المجمع ضرتيا المنزوعة الرحم، ثم عادالحمل عن 
 .(5) م أسوة بكل صور األم البديمة0985 -ىـ  0635الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة عام 

                                                           
موجود عمى موقع المجمع   0922تشرين األول  02-00قرار مجمس مجمع الفقو اإلسالمي في دورة مؤتمره الثالث بعّمان من   1-

www.fiqhacademy.org  
( الصادر في دورتو الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة عام 0قرار مجمس مجمع الفقو الفقيي التابع لرابطة العالم اإلسالمي رقم ) - 2

 www.themwl.orgم، منشور عمى موقع الرابطة   0920ىـ  0010

 .002كريمة جبر، المرجع السابق، ص  - 3
، 09/0/0110( 00210ة قضايا وآراء في جريدة األىرام المصرية عدد )الل حالل، مقال في زاويحعبد المعطي بيومي،  - 4

  www.ahram.orgمنشور عمى موقع جريدة األىرام  
والغريب أن كل من نقل عن بيومي رأيو لم يشر إلى أنو اشترط أن تكون األم البديمة ىي ضرة الزوجة صاحبة البويضة كما ىو 

لدكتور بيومي كان قد أفتى بجواز إيجار الرحم بشكل عام في مقابمة تمفزيونية، ثم عاد واضح في المقال المذكور، والحقيقة أن ا
 واشترط  في ىذا المقال أن تكون المرأة صاحبة الرحم ىي زوجة ثانية لمرجل صاحب النطفة المتحدة ببويضة ضرتيا.

 www.themwl.orgانظر ىذين القرارين عمى موقع رابطة العالم اإلسالمي   5-
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، ويرون (1)اإلباحة مالم يحرم بنص قطعيوينطمق أصحاب ىذا االتجاه من قاعدة أن األصل في األشياء 
يفرزه من حميب ينبت المحم وينشز  فكما يجوز تمميك منفعة الثدي وما ،المسألة شبيية بالرضاعأن 

العظم لدى الطفل زمن الرضاعة، فإنو يجوز قياس الرحم عمى الثدي فيما يفرزه من أمشاج تنبت المحم 
المتشابية وىي ، ألن العمة متحدة في الحالتين عمى المنفعة (2)وتنشز العظم لدى الجنين زمن الحمل

، وىي واضحة بين الثدي والرحم في القرآن الكريم إذ جعل اهلل الحمل والفصال )انتياء الرضاع( التغذية
من  ، فيكمالن بعضيما بعضًا في مرحمة تكون اإلنسان(3)مرحمة واحدة "وحممو وفصالو ثالثون شيرًا"

نشاز العظمالرحم إلى الثدي بشكل متواصل ويؤديان وظيفة واحدة ىي التغذي  .4ة إلنبات المحم وا 
مفيوم الزنا شرعًا يقوم  إن   :ما ىي زنا، يقول أصحاب ىذا االتجاهىذه العممية إنّ  إن   :وردًا عمى القول

، كما ال يرى (5)ال يقام عميو حد الزنالذلك و  ،نتيجة وطء عمى الوطء المحرم، والحمل ىنا لم يحدث 
أن من  وفي األنساب، ويبنون رأييم عمى ما يعتقدونأصحاب ىذا االتجاه بأن في ىذه العممية اختالط 

، فالمولود (6) بأي تكوين جيني ومن َثم  وال يسيم  ،الرحم ال ينقل أي صفة وراثية كون جمع عمىمالطب 
 ،(7) توجد أي احتماالت لخمط األنسابالجديد ىو النتاج الوراثي لمسيدة صاحبة البويضة وزوجيا وال 

)ففي المحظة التي يتم فييا التمقيح وتتحد كروموزومات البويضة والنطفة، تفرز البويضة الممقحة حاجزًا 
الذي يحتوي عمى بأي مواد وراثية أخرى حتى تحتفظ الخمية بتكوينيا الجيني  اإلسيامحوليا يمنع 

                                                           
، عبد المعطي 0، ص 7انظر آية اهلل اليزدي، التمقيح الصناعي، بحث منشور في مجمة فقو أىل البيت وشركة الغدير، العدد  - 1

 بيومي، المقال المذكور.
 ولذلك وجب تحريم من الحمل ما يحرم من الرضاع.  2-
 .00سورة األحفاف آية  - 3
، 010ىــ ص  0051نيمي، الضوابط الشرعية، دار الصميعي، الرياض، ط عبد المعطي بيومي، المقال المذكور، وانظر وفاء غ- 4

 000، ص 0112، 0أحمد محمد لطفي، التمقيح الصناعي بين أقوال األطباء وآراء الفقيار، دار الفكر الجامعي، االسكندرية ط
معية لمدراسات والنشر، بيروت عام حمد حسن، األحكام المتصمة بالحمل في الفقو اإلسالمي، مجد المؤسسة الجاأانظر عائشة  - 5

 .002، أحمد لطفي، المرجع السابق، ص 002، ص 0112
تاريخ  00202د. اسماعيل برادة، ال.....الختالط األنساب، مقال في زاوية قضايا وآراء في جريدة األىرام المصرية العدد   - 6
، والدكتور اسماعيل برادة رحمو اهلل ىو أستاذ طب النساء بجامعة www.ahram.org، منشور عمى موقع الجريدة 0/2/0110

 تكساس األمريكية.
األنساب، كضمان  ما دامت العممية برمتيا قد تمت وفق الضوابط والضمانات التي تدعو إلى االطمئنان من عدم حدوث اختالط - 7

  .حصول حمل الحق نتيجة اتصال جنسيكضمان خمو رحم المرأة من أي حمل سابق وضمان عدم 

http://www.ahram.org/
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تأتي من طالقًا، فالتوجييات الوراثية إوال يمكن تغييره  لتكوين مخموق كامل  كّميا اإلرشادات الالزمة
 (1) البويضة الممقحة ال من البيئة المحيطة بيا(

 أيضًا عمى وجود الحاجة الممحة لألمومة التي تنزل منزلة الضرورة، رأييمويبني أصحاب ىذا االتجاه 
بال ولد تتمنع المرأة من الحمل، كأن  إلى ىذه الطريقة في اإلنجاب لوجود أسباب طبية تم المجوءما يعند
ولذلك لم يجز أحد ىذه الطريقة لمزوجة السميمة التي ال ، (2)تكون مصابة بمرض يعيق الحمل وأرحم 

 .(3)يا فاقدة لشروط الحل ابتداءً ، كونتريد الحمل ترفياً 

 الفرع الثاني: االتجاه المحّرم التفاق األم البديمة 
ن أدلة، ىي مإن األغمبية من الفقياء المسممين يرون بتحريم ىذا االتفاق، وأىم ما يستندون إليو 

 :اآلتيةاألدلة 
ْت َأْيَماُنُيْم َفِإن ُيْم َغْيُر ( ِإال  َعَمى َأْزَواِجِيْم أْو َما َمَمكَ 5َوال ِذيَن ُىْم ِلُفُروِجِيْم َحاِفُظوَن )الى: "قولو تع -0

 . (4)" (9( َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَعاُدوَن )4َمُموِميَن )

 ووجو الداللة من ىذه اآليات الكريمات أن من حفظ الفروج حفظ ما يتعمق بيا من     
نماء الزوج وبويضة زوجتو وما ممكت اليمين في ىذا المجال ىو تعد لما أحل  تجاوز الزوجات  ، وا 

 .(5)اهلل

 بعضيمالزنا من جية، ويسميو  أشكالشكل من  في اتفاق األم البديمة مع الزوجين صاحبي المقيحة -3
وىو من جية  ،(6)"الزنا الطبي"، وذلك من خالل وضع الحيوان المنوي في رحم امرأة ليست زوجة

فيو وضع بويضة امرأة في رحم امرأة أخرى، ولذلك يأخذ حكم يقاس عمى السحاق، ألن ثانية 
 . (7)التحريم

                                                           
د. اسماعيل برادة، المقال المذكور، ويضيف: "خاليا الدورة الدموية لمجنين التي تدخل الدورة الدموية لألم الحاضنة عن طريق  - 1

حياتيا التي  مدةىذه الخاليا ال تؤثر في التكوين الجيني، وىي تفنى بعد اتمام  ِإْذ إنّ بأي حال اختالطًا في األنساب،  تعد  المشيمة ال 
 يومًا." 001ال تزيد عمى 

 وانظر كذلك  اسماعيل برادة، المقال المذكور. 002، أحمد لطفي، المرجع السابق ص 007عائشة حسن، المرجع السابق، ص -  2
 .000كريمة جبر، المرجع السابق،   3-
. 7-0، اآليات  (ؤمنونالم)سورة  - 4  
 000عمي بن مشبب البكري، المرجع السابق، ص  - 5
 من المالحظ أن ىذه الحجة تنتفي في حال كانت المرأة البديمة ىي زوجة ثانية. - 6
 .209ص  0111،  0عمر سممان األشقر وآخرون، دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة، ط-  7
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القياس غير  ما بالنسبة لمسحاق فيرد ىؤالء أنأرد أصحاب االتجاه األول عمى الزنا،  رأيناوقد      
ا اتفاق األم البديمة مع صحيح، ألنو قياس مع الفارق، فالقصد من السحاق المتعة والشيوة، أم  

نّ  ،المرأتين تالك تانمقيحة فالمتعة والشيوة فيو معدومصاحبي ال ومن ، فقط ما القصد منو االستيالدوا 
 .(1)المرأة سحاقاً  امرأةنقل بويضة من  عدّ  ال يمكن َثم  

بأنو  رّد أصحاب ىذا االتجاه عمى مسألة قياس الرحم بالثدي عند المجيزين التفاق األم البديمة،  -0
من عدة  والفرق بين المقيس والمقيس عميو ،ألنو قياس مع الفارق أيضاً  ،قياس غير صحيح

وأن الرضيع يستطيع أن يتغذى  ،مفسدة اختالط األنساب فيو وجوه، أىميا أن الرضاع ال يترتب
ا الجنين فال يستطيع االستغناء عن الغذاء الذي يصمو عبر المشمية من دم أم   .بالطعام بدل الحميب

 .(2)لرحمالمرأة صاحبة ا

 Genealogical وىي شبية اختالط األنساب ،يترتب عمى مثل ىذه االتفاقات مفسدة -6

Bewilderment3،  ات الخمس التي صانيا اإلسالم وحرم ما حفظ األنساب من الضرور  إن  إذ
رء المفاسد مقدم عمى جمب المصالح، وليس أدل عمى ذلك يؤدي إلى اإلضرار بيا، والمعموم أن د

جية األم، إلى بالنسبة  بين العمماء في نسب المولود الناتج عن ىذا االتفاق من الخالف الحاصل 
 .(4)وىي األم البديمةبين األم البيولوجية صاحبة البويضة وبين األم صاحبة الرحم 

 الصفات الوراثية لمجنين ىي محل نظر وخالف في الطب كما أن مسألة أن الرحم ال يسيم في نقل    
فيناك دراسات تثبت أن ، بخالف ما يدعي أصحاب االتجاه األول، (5)عميو اً وليس أمرًا مجمع

نما في  سيتوبالزم الحمض النووي الذي ينقل الصفات الوراثية ليس موجودًا في نواة الخمية فقط وا 
أثناء الحمل، ولذلك فإن األم البديمة صاحبة الرحم  في محيطة بوالخمية، وىذا الجزء يتأثر بالبيئة ال

 .(6)لجنين، وبيذا قال العديد من عمماء الطب والوراثةإلى اكن أن تضيف بعض الصفات الوراثية يم

                                                           
 .200المرجع السابق، ص   - 1
 .002انظر أحمد لطفي، المرجع السابق، ص  - 2

3 -Matthew Tieu ,  The Problem of Surrogacy , Bioethics Research Notes 19(1) , Southern Cross 

Bioethics Institute , Adelaide, South Australia, March 2007, p 3-4 

، الدىان 002دىا، حسني عبد الدايم، المرجع السابق، ص وما بع 059انظر في ذلك زياد سالمة، المرجع السابق، ص  - 4
 .Matthew Tieu ,  The Problem of Surrogacy , op cit  p6، وانظر 002والمالكي، المرجع السابق، 

5-Matthew Tieu ,  op cit  p 4-6  

ق لمعموم االقتصادية والقانونية، مجمد انظر ىند الخولي، تأجير األرحام في الفقو اإلسالمي، بحث منشور في مجمة جامعة دمش  6-
 .090، ص 0100، 5، العدد 07
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محل يظير أنو اإلباحة ما لم يوجد دليل تحريم، فإن ىذا االتفاق  األشياءصل في األ أنردًا عمى  -5
قاعدة األصل اإلباحة ال  إن  ثم ال يمكن الجزم بعدم وجود دليل تحريم لو،  َثم   ومننزاع ومحل نظر، 
 .(1)التحريم ضاعباإلبل تخصص بقاعدة األصل في  طالقياإيعمل بيا عمى 

واألمومة التي تنزل منزلة الضرورة، يرى المحرمون ليذا االتفاق  ،ردًا عمى الحاجة الممحة باإلنجاب -4
، والنظر إلى الرحم نظرة (2)أن عمل اإلنجاب ال يكون ضرورة يباح في سبيميا ىذا التبذل واليبوط

الفقيرات في العالم ألداء مثل ىذه االتفاقات لكثير من النساء سيؤدي إلى فتح الباب  مادية بحتة
 ىناك وسائل أخرى يمكن لممرأة التي ابتميت بمرض إن  ، ثم (3)الحاجة الماديةتحت وطأة العوز و 

 .(4)مثل كفالة األيتام وتربيتيمبواسطتيما يمنعيا من اإلنجاب أن تشبع حاجتيا 

وعمى ذلك األغمبية الساحقة في  ،، نرى بترجيح تحريم ىذا النوع من االتفاقاتوأمام أدلة االتجاىين
عميو نزاع  عرض إذا ماقبل القضاء السوري  األخذ بو من وىذا ما نوجو بضرورة، الفقو اإلسالمي

 ىذا االتفاق. يتعمق بمشروعية
أن كل اتفاق يتعمق باإلنجاب أو الحمل  يعد  أن القانون المدني الفرنسي  إلى في ىذا الصدد ونشير

لذي يتم بين شخص أو لمصمحة اآلخرين ىو باطل، ويجرم قانون العقوبات الفرنسي عمى االتفاق ا
عائمة ترغب بالحصول عمى طفل مع امرأة لتحمل بو من أجل أن تعطييم إياه بعد الوالدة، وتضاعف 

 .(5)أو في حال كانت العممية لغايات مادية ،العقوبة في حال التكرار
 

                                                           
 .091المرجع السابق، ص  - 1
 .007بكر أبو زيد، المرجع السابق، ص  - 2
 .095صفاء العياصرة، المرجع السابق، ص  - 3
 .090ىند الخولي، المرجع السابق، ص  - 4

وىي  Oxytocinمادة األوكسيتوسين  نّ لطفل واألم التي حممت بو، تفيد بأأىمية الرابطة التي تجمع بين ا فيوىناك دراسة حديثة 
والطفل في وقت واحد، وىذا ما يساعد  ر من الجسم بعد الوالدة بالنسبة إلى األممادة تصنف عمى أنيا شبيية باليرمون، تشرع بالتحر 

أثناء نموه ، كما تؤدي ىذه المادة عند تحررىا إلى تعزيز  في األم باستعادة صحتيا ويسيم بالعمميات النفسية الميمة لمطفل الوليد
 أنماط الترابط بين األم والطفل وتخمق الرغبة لممزيد من االتصال . 

راسة نفسية أخرى تشير إلى أن ىناك نافذة من الزمن تفتح بعد لحظة الوالدة يبدأ فييا الطفل ىذا الترابط البيولوجي فإن د فضاًل عن
بتكوين ممفات معرفية من خالل التفاعل الشخصي بينو وبين األم التي ولدتو، فالطفل يتمقى آلية معرفية وقدرات نفسية بتفاعمو مع 

ليس في مصمحة الطفل ونموه  ُمْخِفقُ يمة إنما يمزق رابطة األمومة ، وىو بديل أمو، ولذلك تنتيي ىذه الدراسة إلى أن أسموب األم البد
ن كان يشكل بدياًل مقبواًل لمزوجين .    (Matthew Tieu ,  op cit  p2, p6)النفسي ، وا 

5- Gabriela Lupsan.op. cit. p.47-48. 
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 :الخاتمـــــــــــــــة
صحية  تكالالمرأة التي تعاني من مشعقم عند األم البديمة وسيمة من وسائل الطب الحديث لمعالجة ال

في رحميا تمنعيا من الحمل وتحرميا من األمومة، تمك الفطرة والحاجة اإلنسانية التي ميز اهلل بيا 
 المرأة عن الرجل.
الليا منذ بدء انتشارىا ظألقت ب طبية واجتماعية وقانونية ودينية تحتوي عمى محاذير لكن ىذه الوسيمة

في ىذا البحث عمى الجانب القانوني، فقمنا أواًل بتحديد المفيومين الطبي  في العالم، وقد ركزنا
يو مع الزوجين صاحبي المقيحة، وأضفينا جر ثم قمنا بتأصيل االتفاق الذي ت والقانوني لألم البديمة،

ي فليذا االتفاق الوصف القانوني الذي رأيناه صحيحًا عميو، وانتيينا إلى بيان الحكم القانوني السميم 
 :اآلتيةضوء األحكام العامة في القانون المدني السوري. وقد توصمت في ىذا البحث إلى النتائج 

بأنو عقد إيجار لمرحم، بطريقة األم البديمة  يجريليس من السميم قانونيًا أن نكّيف العقد الذي  -0
 عقد اإليجاركثير من الفقياء، ألن طبيعتو وااللتزامات التي يتضمنيا تختمف عن طبيعة كما درج 
كاإلعارة والمقاولة  كّميا السوري ، بل حتى عن العقود المسماة في القانون المدنيوالتزاماتو

والوديعة، لذلك آثرت استعمال مصطمح "األم البديمة"، ألنني أراه أكثر تعبيرًا عن المضمون 
 لرحم.القانوني الصحيح لالتفاق الجاري بين الزوجين صاحبي المقيحة والمرأة صاحبة ا

 غير مسمى، وأطمقت عميو "عقد الحمل في رحم الغير". اً ىذا االتفاق عقد يعد   -3

الراجح في الفقو اإلسالمي ىو تحريم أسموب األم البديمة، وىذا ما يجب الحكم بو بحسب رأيي في  -0
ضوء القانون المدني السوري انطالقًا من المادة األولى التي تحيمنا إلى مبادئ الشريعة 

 ة في حال عدم وجود نص قانوني.اإلسالمي

 :اآلتيتان نتاالتوصيىذا البحث  في نياية حَ رِ تُ قْ كما اِ 
وصورة األم  ،ضرورة صدور تشريع خاص في سورية ينظم صور التمقيح الصناعي بشكل عام -0

تعديل في النصوص الحالية لمقانون المدني تضع  ُيْجَرىالبديمة بشكل خاص، أو عمى األقل أن 
 عمى غرار القانون المدني الفرنسي . القانوني الصحيح ليذه الصورةحكم ال

لجان حكومية مشكمة من وزارات الصحة والعدل واألوقاف تضم أطباء وقانونيين وشرعيين إنشاء  -3
خصاب الصناعي أو اإلنجاب اكز الطبية التي تمارس عمميات اإللمراقبة أعمال المستشفيات والمر 

القانونية واألخالقية، التي تيدف إلى عدم  التحقق من اتباعيا لمضوابطالمساعد طبيًا، بغية 
 حدوث اختالط في األنساب.
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