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لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
هاتف+971 4 6087777 :
اإلمــارات العربيــة املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دبــي
www.iacad.gov.ae

يعب عن رأي صاحبه
هذا البحث ّ
يعب بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
وال ّ
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احلمد هلل والصالة السالم عىل ســيدنا حممد وآله وصحبه ومن وااله،

وبعد:

لقد تلقيت دعوة كريمة من معايل العالمة االستاذ الدكتور عبد السالم

العبادي أمني عام جممع الفقه االســامي الدويل ومن سامحة كبري املفتيني

يف ديب فضيلة الشــيخ أمحد عبد العزيز احلداد حفظهــا اهلل تعاىل حلضور
املؤمتر الرابع والعرشين ملجمع الفقه االسالمي الدويل الذي سينعقد يف ديب

يف فرتة  6-4نوفمرب  2019ملناقشــة موضوع «اجلينوم البرشي واهلندسة
احليوية املستقبلية».

وهذا املوضوع هام جــدا يف املجال الطبي وخاصة بعد ان قام الطبيب

الصيني «خه جيان كوي» باجراء تغيري جيني يف لقيحتني بزعم ان ذلك قد

حيميه�ما من انتقال مرض االيدز من ابيهام املصاب به.وقد ولدت التوأم يف
تاريخ 26نوفمرب ( 2018ومها بنتان).
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وقد اثارت هذه القضية ضجة عاملية ،كام قامت جامعته التي يعمل هبا
بفصله عن عمله وواجه عقوبات من احلكومة الصينية.
وقد شددت احلكومة الصينية منع مثل هذه االبحاث حتى يستقر هذا
املوضوع ويسمح به عند ثبوت عدم الرضر.
وقد بحث جممعكم املوقر من قبل موضوع هندســة اجلينات بالتعاون
مع املنظمة االسالمية للعلوم الطبية بالكويت ،واصدرتم قرارا بمنع هندسة
اجلينات يف األجنة البرشية حتى يتم التأكد من عدم وجود اي رضر من هذه
االبحاث عىل اجلينوم البرشي.
وقــد صدر قرار جممــع الفقه االســامي الدويل األخــر يف الوراثة
واهلندســة الوراثية واجلينوم البرشي (املجني) يف دورته احلادية والعرشين
بمدينة الرياض (اململكة العربية السعودية) من 15 :إىل  19حمرم 1435هـ،
املوافق  22 - 18ترشين الثاين (نوفمرب) 2013م.
كام ناقش املجمــع الفقهي االســامي(رابطة العامل االســامي)...
واملنظمة االســامية للعلوم الطبية (الكويت) االنعكاســات األخالقية
للعــاج اجليني (اكتوبر  ،)2001ثم نوقش هذا املوضوع يف كلية الرشيعة
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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والقانون بجامعة االمارات (مايو  )2003التي ناقشــت اهلندسة الوراثية
بني الرشيعة والقانون.
ورغم هذه املؤمترات اهلامة اال أن موضوع الوراثة واجلينات والعالج
اجليني واهلندسة اجلينية وغريها ،كلها موضوعات تتجدد التساع األبحاث
فيها يوما بعد يوم.
وسأناقش املوضوع يف فصلني (االول) الوراثة مفهومها وتطوراهتا.
(الثاين) التطورات احلديثة يف العالج اجليني باستخدام اجلهاز املناعي
البكتريي والذي ُيدعى كريسرب كاس ،)CRISPR cas9( 9وهو الذي أثار

الضجة العاملية مؤخر ًا..

داعيــا اهلل تعــاىل أن يوفقني واالخــوة الباحثني يف بســط أبعاد هذه
املواضيع الشائكة.
واهلل يتوالكم ويرعاكم ويسدد خطاكم.
•

•

•

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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الفصل األول
مفهوم الـوراثـة
عرف االنســان منذ اقدم العصور أثر الوراثــة وبنى بعضهم نظريات
عنرصية مثل اهلنود يف طبقاهتم واليهود يف اعتقاداهتم أهنم أبناء اهلل وأحباؤه
عىل احلقيقة واملجاز بانتســاهبم اىل يعقوب (ارسائيل) واسحاق وابراهيم
املحرفة
ثم اىل سام حيث سكن الرب حسب توراهتم ّ
عليهم الســام.ومن َّ

يف خيام ســام ابن نوح ومن نوح اىل آدم عليه السالم ،الذي خلقه اهلل عىل
صورته (عىل صورة اهلل خلقه) ونفخ فيه من روحه وذاته.
وبام أن آدم كانت له عشيقة ،حسب زعمهم الكاذب ،من اجل ّن اسمها
ليليت ،وحــواء كان هلا أيضا حســب زعمهم الكاذب عشــيقا من اجل ّن
وأنجب كل واحد منهام من عشيقته (فلام رأى بنو اهلل [ أي ابناء آدم وحواء]
أن بنات الناس حســنات (من نســل آدم وحواء مع اجلن) فاختذوا منهن
زوجات فولدن هلم اجلبابرة الذين هم منذ الدهر ذوو اســم) ..فغضب اهلل
ونجى نوح النه
لذلك وقال «ال يسكن روحي يف االنسان» فأغرق االرض
ّ

كان من أبنــاء اهلل (أي من أبناء آدم وحواء) .وهكــذا انتقلت روح اهلل اىل
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ثم اىل سام فابراهيم فاسحاق فيعقوب اىل بني ارسائيل .فهم من
نوح ومن ّ
ذات اهلل واليه ينتسبون عىل احلقيقة واملجاز حسب زعمهم الكاذب.

وعــرف املرصيون القدماء والبابليون واليونــان أثر الوراثة كام عرفها
وأقر النبي ﷺ
العرب يف جاهليتهم ووجد لدهيم القائف (اخلبري بالوراثة)ّ .
معرفة القائف يف ان أسامة بن زيد هو ابن زيد بن حارثة ،من أقدامهام عندما

كانا نائمني ومتغطيني.

وذكر القرآن الكريم التقدير يف النطفة .قال تعاىل ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [ عبس.]19-17 /
وقــد اكتشــف العلــم احلديــث ،عندما اكتشــف مورجــان ،دور
الكروموسومات عام  1912يف تكوين اجلنني ،واكتشف أن خلق االنسان
كله مقــدّ ر يف نطفة الرجــل (احليوان املنــوي) ونطفة املــرأة (البويضة)
حني يلتقيان.
ليس هذا فحســب بل إن تأثري الوراثة يمتد عرب القرون ليتصل باألباء
واألجداد .وقد أخرج ابن جرير وابن ايب حاتم ان رســول اهلل ﷺ ســأل
رجال :ما ولد لك؟ فقال الرجل :يارســول اهلل ما عسى ان يولد إما غالما
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أو جارية؟ قال فمن يشــبه؟ قال الرجل :يارســول اهلل من عسى أن يشبه
إمــا أباه أو أمه فقال رســول اهلل ﷺ :مه ...ال تقولن هكــذا إن النطفة إذا
استقرت يف الرحم أحرضها اهلل تعاىل كل ٍ
نسب بينها وبني آدم ...أما قرأت
ّ

هــذه اآلية يف كتاب اهلل تعــاىل ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ [ االنفطار]8 /

قال شكلك.
ويؤيده احلديث الصحيح الذي أخرجه الشــيخان وأصحاب السنن
األربعة والدارقطني وأمحد .عــن ايب هريرة ريض اهلل عنه قال« :جاء رجل
من بني فزاره اىل رســول اهلل ﷺ فقال :ولدت امرأيت غالما أســودا ،وهو
يعــرض بأن ينفيه .فقال له رســول اهلل ﷺ :هل لك من إبل؟ قال:
حينئذ
ّ

نعم .قال :فام ألواهنا؟ قال :محر .قال :هل فيها من أورق (ما كان لونه كلون
فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نز َع ُه
الرماد) قال :إن فيها لورقا ،قالَّ :

عرق .قال :فهذا عسى أن يكون نز َع ُه عرق ،ومل ّ
يرخص له يف االنتفاء منه».
وقد َّ
دل هذا احلديث عىل ســعة علمه ﷺ مــع قدرته التي ال تُدانى يف

احلوار واالقناع بحيث أرجع الســائل اىل ما يعهــده يف إبله ،حتى إذا ّقرر

السائل احلقيقة بنفسه (لع ّله نز َع ُه عرق) كانت احلجة دامغة متأل عقله وقلبه

وتزيل ما قد ران عىل قلبه من ظالل الشك القامتة يف زوجته( .وقد ذكر ابن
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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حجر العســقالين يف فتح البارى أهنم سألوا فوجدوا احدى جدات الغالم
كانت سوداء).
وعلم الوراثة احلديث يؤكد أن َ
الش َبه بني املولود ووالديه قد يكون غري

ظاهــر ،بل بعيد كل البعد عن كال األبوين كام حدث للفزاري الذي جاءته
امرأته بغالم أســود ومل يكن أحدٌ منهام أسود .وبام ان الصفات الوراثية قد
تكون ســائدة ،وقد تكون متنح ّية ( ،)Recessiveوقد تكون بصورة أكثر
تعقيد ًا ،أو قد حتدث طفرات وراثية ،فإن املولود قد خيتلف عن كال األبوين
يف كثري من الصفات الوراثية.
وقد يكون األمر أشد تعقيدا حيث يبدو املولود وكأنه طفل من منغوليا
وهو ما اشتهر بالطفل املنغويل وسببه تثليث يف الكروموسوم رقم  21وهو
ما يعرف بمتالزمة داون ( .)Down Syndromeوهو أمر حيدث بنســبة
واحد من كل ألفي والده إذا كانت األم يف سن اخلامسة والعرشين أو دوهنا
ثم ترتفع النسبة اىل واحد من كل أربعني والدة يف سن األربعني وما بعدها.
قال االمام النــووى يف املجموع(« :)1وحديــث أيب هريرة (املتقدم)
دليل عىل أنه ال جيوز له أن ينفي ولده بمجرد كونه خمالفا هلام يف اللون» .وقد
حكى القرطبي وابن رشد االمجاع عىل ذلك .وتعق ّبهام احلافظ ابن حجر بأن
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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اخلالف يف ذلك ثابت عند الشافعية فقالو :إن مل ينضم إىل املخالفة يف اللون
قرينة زنا مل جيز النفي.
وقــال ابن قدامــة يف ا ُملغني :ال جيوز النفي بمخالفــة لون والديه او
شبههام وال بشبهه بغري والديه ،ملار روى أبو هريرة (وساق حديث الفزاري
املتقدم ذكره).
وقد جعل االســام بتعاليمه الســمحة ،والنه من لــدن عليم خبري،
تأثريات الوراثة معقدّ ة ،وال يمكن ضبطها بأشــكال حمدّ دة .وهو ما توصل
اليه العلم احلديث.
أبرز مراحل تطور علم الوراثة:

رغم أن االمم الســابقة قد عرفت بصورة عامة تأثري الوراثة وحتدث
عنها أرســطو من اليونان اال أن تلك املعلومات كانت ضبابية وال تسندها
أي حقائق علمية عرب التجارب واملختربات.
تــم التعرف عىل احليــوان املنوي
ويف القرن الســابع عــر امليالدي ّ

والبويضــة ولكــن مل يتم إدراك دورمها يف التناســل اال يف القرن التاســع
عرش امليالدي.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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فقد كان أرســطو وهو أكرب فالسفة اليونان يعتقد أن اجلنني انام يتكون
مــن دم احليض (حيث أن املرأة ال حتيض) ويعتقد أن ماء الرجل إنام يعقده
كام تعقد األنفحة اللبن فتحوله اىل جبن.
قال ابن حجر العسقالين يف فتح الباري (كتاب القدر)« :وزعم بعض

أهــل الترشيح أن الولد انام يتكون من دم احليــض» .وقد ّ
كذهبم ألن اآلية
رصحية يف قوله تعــاىل ﴿ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﴾ [االنسان.]2/
وقد أمجع أهل التفســر عىل أن ذلك هــو اجتامع واختالط ماء الرجل
وماء املرأة يمتشجان وخيتلطان» .قال ابن عباس ريض اهلل عنهام :ماء الرجل
ومــاء املرأة اذا اجتمعا واختلطا ،ثم ينتقل بعد من طور اىل طور ،ومن حال
اىل حال ،ومن لون اىل لون .وهكذا قال عكرمة وجماهد واحلسن (البرصي)
والربيع بن أنس .االمشاج هو اختالط ماء الرجل بامء املرأة [تفسري الطربي
وتفسري ابن كثري وغريمها ].
مــر بالنبي ﷺ وهو حيدّ ث
واخرج االمام أمحد يف مســنده أن هيوديا ّ

أصحابه فقالــت قريش :يا هيوديّ .
إن هذا يزعم أنه نبي .فقال :ألســألنه
عــن يشء ال يعلمه اال نبــي .فقال :يا حممــد :مم خيلق االنســان؟ فقال
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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رسول اهلل ﷺ :يا هيودي من ّ
كل ٍ ُيلق من نطفة الرجل ونطفة املرأة .فقال
اليهودي :هكذا كان يقول من قبلك (أي من االنبياء).
وخارج إطــار النبوة مل تعرف البرشية أن اجلنني يتكون من نطفة الذكر
ونطفة االنثى ،وأهنام ال بد خيتلطان ويمتشجان حتى يتم ذلك.
وقد سيطر أرسطو عىل الفكر االنســاين ملدة ألفي عام تقريبا .وكانت
أوربا بالذات تعتقد حســب كالم أرسطو أن اجلنني (الولد) انام يتكون من
دم احليض ،وان ال دور للرجل يف تكوينه ســوى كونه عامال مساعدا (مثل
حيول اللبــن اىل جبن .وهو انزيم الرينني املوجود يف االنفحة
االنزيم الذي ّ
(معدة العجل الصغري) والذي يقوم بتحويل احلليب اىل جبن كالتايل:
كازينوجني ــــــــــــــــ كازين (وهو اجلبن)
وعندما تم اخرتاع امليكرو ســكوب البسيط قام ليفن هوك وزميله هام
باكتشاف احليوان املنوي يف مني االنسان عام  .1677وظن هارتسكور أن
اجلنني االنساين موجود كامال يف احليوان املنوي .وقدّ م اطروحة للدكتوراه
ورسم فيها االنســان كامال موجودا عىل رأس احليوان املنوي عام .1694
واالطروحة موجودة اىل اليوم يف متحف اللوفر بباريس.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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وظهرت نظرية أخرى عندما اكتشــف جــراف حويصلة جراف يف
املبيض ،و ُعرفــت البويضة وظن أن اجلنني انام يتكــون من هذه البويضة.
وال دور ملاء الرجل سوى املســاعدة والتأثري االنزيمي (مثل كالم أرسطو
يف دم احليض).
ويف عام  1745اكتشف العامل بونيه أن بويضات بعض احلرشات تنمو
أجنة كاملة دون احلاجة للذكر.
واســتمرت املعارك الطاحنة طوال القرن الثامــن عرش بني اصحاب
نظرية البويضة ونظرية احليوان املنوي حتى متكن هريتوج عام  1875من
مالحظــة كيف يلقح احليوان املنوي البويضة (يف احليوانات) وأثبت بذلك

ّ
أن كال من احليوان املنوي والبويضة يسامهان يف تكوين اجلنني.

ويف عــام  1883متكن فان بندن من اثبــات ان كال البويضة واحليوان
املنــوي يســامهان بالتســاوي يف تكويــن البويضــة امللقحــة (الزجيوت
 .)Zygoteوقد أثبت بوفري عام  1909بأن هذه املكونات للخلية تنقسم
وحتمل خصائص خمتلفة .واســتطاع مورجان عــام  1912أن يعرف أن
هناك ما يســمى اجلينات موجودة عىل ما يسمى الكروموسومات (دون أن
يعرف ماهيتها).
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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واخلالصة أن اإلنســانية بواســطة علومها املتشــ ّعبة مل تعرف يقينا أن

اجلنني انام يتكون من نطفة الرجل واملرأة كالمها معا وبدرجة متســاوية إال
يف القرن العرشين.
ومل تعرف اخلليــة كوحدة للبنــاء البييوجلي لألحياء (فوق مســتوى
وحيدات اخلل ّية) اال عندما وصف شــوان وشــليدن اخلاليا عام .1839

ومع ذلــك مل ُيعرف أن احليوان املنوي والبويضة كالمها من اخلاليا اال عام

.1859

نظريات مندل:

القس النمســاوي عام  1865باجراء جتــارب عىل نبات البازالء
قام ّ

(البســلة) يف حديقته وعرف أن بعض الصفات يف نبات البازالء ســائدة
وبعضهــا متنحية .وأوجد قانونا لوراثة هذه الصفــات .فإذا كانت الصفة
متنح ّية فإهنا ال تظهر اال بنســبة واحد اىل اربعة عند تلقيح نبات حيمل صفة

متنحية بنبات آخر مماثل حيمل صفة متنحية .وأما إذا كان أحد النباتني حيمل
صفة سائدة فإن نصف الذرية ستحمل هذه الصفة.
وأمهلــت نظرية مندل هذا ،و أعيد اكتشــافها يف بداية القرن العرشين
بواسطة ثالثة علامء كال عىل حدة ،وهم هوجودي فريز من هولندا ،وكارل
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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كورنــز من أملانيا واريك فون تشــرماكن من النمســا ،وتم االعرتاف هبا
كنظرية علمية هامة يف الوراثة.
اكتشاف أمراض وراثية وظهور علم الوراثة احلديث:

يف عام  1902اكتشــف العاملان « ارشيبالد جارود »،و»وليام باتيسون
« مرض البول األســود ( )Alkaptonuriaوعرفا أنه مرض وراثي متنحي
( )Recessiveوانه نتيجة اختــال يف االنزيامت ،وأطلقا عليه «اعتالالت
االيض الوالدية» Inborn error of metabolism

وقد اعترب جارود األب الروحي هلذه االكتشافات التي تتالت.
ويف عام  1903قدّ م العاملان ســتون وموفــري فرضية أن الصبغيات
(الكروموسومات) حتمل العوامل الوراثية.
ويف عــام  1909قام عامل النبات الدينامركي « يوهانســن « بتســمية
هــذه العوامل الوراثية اجلينات ،رغم أنه مل يســتطع حتديــد هذه اجلينات
وال ماهيتها.
ولكنه عرف أن هناك ما يسمى املورثة املتامثلة Homozygous gene

واملورثة غري املتامثلة .Heterozygous gene
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وقد قام العامل باتيســون عام  1906باطالق مصطلح الوراثة عىل هذا
العلم اجلديد.
ويف عام  1941وضع العاملان بيدل وتاتوم نظرية:
مورث واحد ــــــــــــ بروتني واحد.
أي أن لكل مورث بروتني حمدد خاص به.
ويف عــام  1953وصف العاملان» جيمس واطســن» و»فرانســيس
كريــك» تركيب املــادة الوراثية املتمثلــة يف احلمض النــووي دي ان أي
(الدنـ�ا  )DNAوقــد نــاال بذلــك جائــزة نوبــل للعلــوم عــام
 .1962وســنتحدث بعــد قليــل بشــيئ مــن التفصيل عــن تركيب
الدنا .DNA
وسنكمل اآلن استعراض التاريخ:
يف عــام  1956تم التعــرف عىل العدد الصحيح لكروموســومات
(صبغيــات) االنســان وأهنا  46وليســت  48كــا كان يظــن ،وذلك
باكتشــاف وســائل جديــدة وميكروســكوبات أقــوى للتعــرف عىل
هذه الكروموسومات.
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عدد الكروموسومات يف بعض الثديات مقارنة باالنسان:
االنسان46 :
القطط:

38

اجلاموس60 :
املاعز:

60

املاشية (االغنام)60 :
القرود:

62

اخليول:

64

الكالب78 :
تطور علم الوراثة:

تطور علم الوراثة بشكل كبري ومتسارع منذ بداية السبعينات من القرن

العرشين ،وذلك باســتخدام تقنيات جديدة يف اهلندسة الوراثية وتسلسل

احلامض النووي عام .1977

ويف عــام  1983تم اســتحداث تقنيــة مضاعفة احلامــض النووي

باســتخدام اخلامئر املحددة ( .)PCRواالعالن عــن البصمة الوراثية عام
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 .1984ويف عام  1985تم االعالن عن التسلسل الوراثي لفريوس نقص
املناعة املكتســب(االيدز) .واخرتاع أول جهاز للتعرف عىل حتديد تسلسل
القواعد النرتوجينيه يف احلامض النووي عام .1986

ويف عام  1989اعلنت جامعة هارفارد انتاج أول حيوان جتارب معدّ ل

تــم أول اختبار وراثي لتحديد جنس اجلنني قبل غرس اللقيحة
وراثيا ،كام ّ

يف نفس العام.

ويف عام  1990تم بــدء العمل الفعيل يف مــروع «املجني البرشي»

(او اجلينوم) وهو معرفة تسلسل القواعد النرتوجينية يف كامل الدنا DNA

املوجودة يف االنسان.

ويف عام  1993تم التعرف كامال عىل جينوم بكرتيا اهليموفِ ِلس انفلونزا

(وهي غري فريوسات االنفلونزا).

ويف خالل فرتة وجيزة تم التعرف عىل العديد من مكونات الفريوسات

والبكرتيــا والنباتــات واحليوانــات ومعرفة كامل اجلينــوم اخلاص بكل
واحدة منها.

مشروع اجلينوم البشري:

ومصطلح جينوم  Genomeمكون مــن األحرف األوىل الثالثة من

كلمة جني  Geneأي مورثة واألحرف الثالثة األخرية من كلمة كروموسوم
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 Chromosomeأي الصبغيــات .ويعني هذا املصطلح (اجلينوم) احلقيبة
الوراثية لالنسان.
اخلليـة احليّـة:

ومن املعلــوم أن الكائنات احل ّية بام فيها االنســان مكونة من اخلاليا.

وأن اخلليــة مكونــة مــن ســيتوبالزم (مادة هالميــة) وهبــا العديد من
املكونات مثــل امليتوكوندريا (رئة اخلليــة) والريبوزومات (وهي مصانع
للربوتني) واجســام جوجلــي التي تقوم بتنســيق وهتذيــب الربوتينات
والليسوسومات التي حتتوي عىل االنزيامت اهلاضمة داخل اخللية ووسائل
اخراج كاملة.

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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كام ان هناك النواة وهي حتتوي عىل ما يســمى الكروموسومات وهي

كلمــة يونانية مكونة من شــقني (كــروم) يعني لون أو صبغة و(ســوم)
يعني جســم ،ومعناها اجلســيامت التي يمكن أن تأخذ لونــا معين ًا ،وتم

ترمجتها بالصبغيات.

وهذه الصبغيات مكونة من مادة الدنا  DNAالتي سيتم رشحها بعد

قليل .وهي املســؤولة عن انقسام اخللية وعن صناعة الربوتني عرب مراحل
معقدة أشــد التعقيد .وهي التي تتحكم يف مجيع أنشطة اخللية .فهي مركز
احلكم والتوجيه واالنقسام واالنشطار.

وهي مكونة اساســا من احلمض النــووي الديوكيس ريبوزي (الدنا)

ومها رشيطان موجــودان يف داخل النواة وملتفان عىل هيئة حلزونية ،وكل
رشيط مكون من اآلف النيوكليتدات التي يتكون كل واحد منها من سكر

مخايس ناقص االوكســجني وتركيب فســفوري وقاعدة نرتوجينية (أربع
قواعد نرتوجينية فقط).

وترتبــط كل قاعدة نرتوجينية بنظريهتا يف الرشيــط املقابل عرب روابط

هيدروجينية ،لتكون ازواجا مرتبة كالتايل:
األدنيني يرتبط دوم ًا بالثايمني..
واجلوانني يرتبط ابد ًا بالسايتوزين..
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وهي سلسلة طويلة جدا تصل اىل ثالثة باليني قاعدة نرتوجينية يف كل

رشيط ،وقد تم معرفة تسلســل كامل هذا الرشيط من القواعد النرتوجينية

يف االنســان عام  2001بدال من عام  ،2005وذلــك بتعاون العديد من
الــدول املتقدمة يف هذا املــروع الذي كلف ثالثــة االف مليون دوالر.
والغريب حقا أن تكلفة اخلريطة اجلينية (اجلينوم) للبرش تكلفت هذا املبلغ
الباهظ ،ولكن التقنيات تقدمت وانخفضت التكاليف بعد ذلك اىل بضعة

ماليني .ثم قامت الصني بربجمة املرشوع وأصبح يف مقدور أي انسان معرفة
خريطته اجلينية بمبلغ ألف دوالر .وتتوقع الصني أن تصدر برناجما يتمكن

فيه االنسان بمعرفة خريطته اجلينية بمبلغ مائة دوالر فقط .و بطبيعة احلال
الذي يمكن معرفته هو جمرد تسلسل القواعد النرتوجينية التي يبلغ عددها

ثالثة باليني يف كل رشيط....

وبعد معرفة هذا الرشيط الكامل انخفض عدد اجلينات االنســانية من

مائــة ألف اىل  22-20ألف جــن فقط !!.ولكن االمــور التي يواجهها
العلامء يف هذا امليدان ال تزال شديدة التعقيد.

األهداف املعلنة ملشروع اجلينوم البشري:

 -1التعــرف عــى اجلينــات (ثبت أهنــا  22-20ألفا فقــط) يف دنا

 DNAاالنسان.

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -2حتديد تسلسل الثالثة باليني صيغة كيميائية للكروموزمات (عدد
القواعد النرتوجينية وتسلسلها).
 -3ختزين تلك املعلومات يف قاعدة بيانات (معلومات).
 -4تطوير ذلك من خالل حتليل املعلومات.
 -5حتويــل تلك التقنيات اىل القطاع اخلاص لالســتفادة منها(.وهذه
ستولد مشاكل قانونية وأخالقية عديدة).
 -6متابعة االصدارات االخالقيــة والتنظيمية واالجتامعية للمرشوع
ويتوقع العلامء أن حيقق هذا املرشوع الغايات التالية:
أ -التعرف عىل اسباب االمراض الوراثية.
ب -التعــرف عىل الرتكيب الوراثي الي انســان مــن حيث خريطته
اجلينية .ومن حيث القابلية حلدوث امراض معينة.
ت -العالج اجليني لألمراض الوراثية.
ث -انتــاج مــواد بيولوجيــة وهرمونــات حيتاجهــا االنســان
للنمو والعالج.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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علم الوراثة الطبية وأقسامه:

وهــو العلم الذي خيتص بالتغريات الوراثيــة البرشية واختالفاهتا بني
األفراد يف حاالت الصحة واملرض يف اجلنس البرشي ،وتنقســم إىل ُش َعب
متخصصة منها:
 الوراثــة اخللويــة :وتتعلق بدراســة وحتليل وتركيــب الصبغيات(الكروموسومات)
 الوراثــة اجلزيئيــة والكيامحيويــة :وتُعنــى بدراســة تركيــبووظائف املورثات.
 الوراثة املناعية :وختتص بدراسة وتشخيص وراثة اجلهاز املناعي. الوراثة الوبائية :وتبحث يف وبائية األمراض الوراثية. الوراثة السكانية :وختتص بدراسة الوراثة يف خمتلق األعراق البرشيةوالتجمعات السكانية.
 الوراثة الرسيرية :وتُعنى بدراســة وتشــخيص حاالت االمراضالوراثية ورعاية املصابني هبا.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 املجــن البرشي ( :)Human Genomeيطلق لفظ املجني عىل املادةالوراثية املوجودة يف مجيع املورثات التي حتملها الكروموسومات يف اخللية
البرشية يف االنسان.
واملقصــود هبا احلقيبــة الوراثية لالنســان بمعرفة تسلســل القواعد
النرتوجينية التي تبلغ عددها ثالثة باليني يف كل رشيط.
أقسام علم املجني البرشي:
أصبح املجني البرشي موضع اهتامم العامة واخلاصة ملا يشتمل عليه من
معطيات تتناول خمتلف جوانب احلياة البرشية وتشعبت دراساته وتفرغت
عنها علوم عديدة منها:
علم املجني املقارن (:)Comparative Genomic

هيدف علــم املجني املقــارن إىل دراســة املجني البــري ومقارنته
بمجينات الكائنــات احلية األخرى .وهلذا الفرع من علــوم الوراثة فوائد
وتطبيقات عديدة:
فقد ساعد يف اكتشاف كثري من املورثات املسببة لألمراض لدى االنسان،
ويف معرفة وظائف مورثات برشية غري معروفة الوظيفة بدراســة شبيهاهتا
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يف الكائنــات احلية ،وأفاد كثريا يف جمال علــم األجنة ،وعلم العقاقري ،ويف
دراســة األمراض البرشية إذ يمكن معرفة آثار وجود خلل معني يف مورثة
ما يف االنسان بإحداث اخللل يف املورثة املشاهبة يف فئران التجارب ومن ثم
دراسة آثار هذا اخللل.
علم املجني الوظيفي ( )Functional Genomicsوعلوم األحياء:
ال تزال معرفتنا ضئيلة حول كيفية عمل اخللية أو كيف حتول اخللية هذه
التعليــات الوراثية املوجودة يف احلمض النــووي إىل طاقة وحركة ونبض
وتنفس وغريها من مظاهر احليــاة ،أو كيف تتفاعل هذه البنية الوراثية مع
املؤثرات البيئية (الغذاء ،التدخني ،واللياقة البدنية) ليحدث املرض.
علم املجني اجلرثومي (:)Microbial Genomics
إن معرفة جمينات اجلراثيم املســببة لألمراض املعدية يساعد عىل اجياد
وســائل وطرق وقائية وعالجية أفضل ،ومتكن من فهــم أعمق لآلليات
التي تتخذها هذه اجلراثيم حتى خترتق جهاز املناعة لدى االنسان ،وهو ما
يفتح املجال أمام إنتاج لقاحات وعقاقري مضادة أقدر عىل الوقاية والعالج،
فمثال أدى دراســة املجني لطفيل املالريا اىل تصنيع أدوية جديدة إضافة إىل
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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لقاحات مضادة هي حتت االختبار ،وكذلك تصنيع لقاحات أقدر عىل حتفيز
جهاز املناعة وأكثر ثبات��ا وحتمال لظروف التخزين .وهناك أبحاث جديدة
جلعل بعوضة االنوفولس التي حتمل املالريا تتوقف عن التكاثر والتناسل.
كام اجتهت األبحــاث يف هذا املجال إىل معرفــة الفروق بني الناس يف
بنيتهم الوراثيــة وتأثريه عىل القابلية لالصابة بالعــدوى ....و كمثال عىل
ذلك التباين امللحوظ يف مقاومة مرض نقص املناعة املكتسب (االيدز) بني
املصابني بفريوس املرض.
تباين املجني البرشي (يف املجتمعات املختلفة) (:)Genome Variation
يتطابــق املجني بني أي اثنني من البرش بنســبة تصل إىل  ،% 99،9بينام
توجــد ماليني املواقع يف املجني البرشي خيتلــف فيها احلمض النووي بني
الناس ،بسبب اختالف مواقع القواعد النرتوجينية ،وتشكل أساس التباين
الوراثي البرشي.
وقد أظهرت الدراســات أن للتباين يف األمحــاض النووية بني الناس
عالقــة بتباينهــم يف إصابتهم باألمراض الشــائعة واملعقــدة كالرسطان
وأمراض القلب والســكري واألمراض النفســية ،وكذلــك بتباينهم يف
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استجابتهم لألدوية ،ويف قابليتهم للتأثر بالعوامل البيئية الضارة كاجلراثيم
والسموم واالشعاع.
ويعزو العلــاء هذه االختالفات من شــخص إىل آخر إىل الطفرات
الوراثيــة التي حتدث بصفة تلقائية نتيجة للتعرض للعوامل البيئية أو نتيجة
ملا حيدث أثناء التكاثر الـ (دي .إن .أي) أثناء انقسام اخللية ،وعند حدوث
هذه الطفرات قبل عملية االنقسام االختزايل للخاليا اجلنسية (البويضة أو
احليــوان املنوي) ،فإن هذه التغريات الوراثية مترر إىل األجيال التالية والتي
بدورها ترتاكم وتورث إىل األجيال التي تليها.
وهناك نوعان من التباين يف املكونات الوراثية يف املجني البرشي مها:
 -1البوليمورفيزم (تعدد االشكال)( :)Polymorphismوهي عبارة
عن عدة اختالفات يف تسلسل احلمض النووي دي.إن.أي.
 -2الطفــرات الوراثيــة ( :)Mutationوهي االختالفــات الوراثية
النادرة (أقل من )% 1وتؤدي عادة إىل ظهور اعتالل وراثي حمدد ،وحتدث
معظــم الطفرات الوراثية يف املناطق الالجينيــة التي متثل حوايل  % 98من

املجني البرشي وال تســتخدم إلنتاج الربوتينــات ﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ﯻ ﯼ ﴾ [االرساء .]85 /وقــد حدد العلامء نحو  1،4مليون موقع عىل
الـ دي.إن.أي حتتوي عىل اختالفات أحادية النيوكليوتيدة وتعترب مسؤولة
عن  % 90من التباين املجيني عند البرش.
وتوجد عدة تطبيقات لتباين املجني البرشي من أمهها:
 إعداد اخلرائط الوراثية. حتديد االمراض الوراثية. تطبيقات يف الطب الرشعي :كتحديد البصمة الوراثية وحتديد هويةاالنسان الوراثية.
اخللية والكروموسوم والدنا واجلني:

يرتكب جسم االنسان من مائة تريليون خلية ( 10 × 1أس  .)14وقد
ذكرنا أن اخللية تتكون من جدار خلوي ومادة هالمية تعرف بالربوتوبالزم
الــذي حيتوي عىل الســيتوبالزم (أيضا مادة هالمية بروتينيــة) هبا العديد
من األجســام الصغرية مثل امليتوكوندريا (رئة اخلليــة) وهي الوحيدة يف
الســيتوبالزم التي حتتوي عىل الدنا  DNAوهي عىل شكل حلقي .وتقول
االبحاث أن أصلها بعض الفريوسات التي أدجمت يف اخللية .وهي مسؤولة
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عن تنفس اخللية ،وإطالق الطاقة .وتورث عرب األم فقط .وهلذا تستخدم يف
األبحاث املتع ّلقة بمعرفة النسب من جهة األم كام أن باخللية الريبوزومات

( ،)Ribosome'sو»ســوم»  Someمعناها جســيم ،و «ريبو» هلا عالقة

بالســكر اخلاميس (الريبــوز) ،وهو متعلق بالرنــا  ..RNAووظيفتها محل

الشفرة الوراثية من النواة وصنع الربوتني املطلوب ،فهي مصانع للربوتني.
وهناك أجســام جوجلي ووظيفتها تنســيق وهتذيب الربوتينات التي

تصنع داخل اخللية ،كام أن هناك الاليسوسومات  .Lysosomesو»سوم»

كــا عرفنا مــن قبل هي اجلســيامت و «اليســو»  Lysoأي املذيب وهي
أجسام صغرية جدا هبا انزيامت هاضمة وتقوم بإذابة املواد املطلوب إذابتها
وهضمها واخراج ما الحاجة للخلية به.

والواقع أن كل خلية تشبه إنسانا كامال ففيها جهازها العصبي والعضيل

والتنفــي واالخراجي واهلضمي والتكاثري اخلاص هبا .ودراســتها عامل
فسيح خارج عن ما نحتاجه اآلن.
الـنــــواة:

تتكــون النــواة مــن الكروموســومات ( )Chromosomesوهي

الصبغيات أو األجســام امللونة ،وفيها املــادة الوراثية الدنا  DNAومواد
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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بروتينية .وهي التي تتحكم يف أنشــطة اخلليــة احل ّية وتوجهها ،كام أهنا هي

املســؤولة عن االنقسام اخللوي (امليتوزي) وبه تنشــطر اخللية اىل خليتني

متشــاهبتني متاما .وتتم آالف املاليني من هذه االنقســامات يوميا ألن اهلل

ســبحانه وتعاىل خيلق ويميت يف كل دقيقة مئــات املاليني من خاليا اجللد
واجلهاز اهلضمي والدمــوي (خاليا الدم البيضــاء بأنواعها وخاليا الدم

احلمراء وخاليا املناعة ومجيع أجهزة اجلسم اآلخرى ما عدا اخلاليا العصبية
التي ال تنقسم اال يف حاالت حمدودة جدا).

كام أن هناك انقســاما آخر حيصل يف الغدد التناسلية للذكر (اخلصية)

واالنثــى (املبيض) بحيث حتتوي البويضة عىل  23كروموســوما وكذلك
احليوان املنوي وهو انقسام اختزايل ( ..)Meiosisوبام أن مجيع خاليا اجلسم
االخرى حتتوي عىل  46كروموسوما فإن هذه اخلاليا اجلنسية (اجلاميطات

 )Gametesحتتوي عىل نصف هذا العدد .الن اجلنني انام يتكون من التقاء
احليوان املنوي بالبويضة فيكتمل العدد مرة آخرى اىل  46كروموسوم.

وحتتوي البويضة عىل  22كروموسوما جسديا ،وكروموسوما واحدا

متعلقا باجلنــس ،وهو كروموســوم  ،Xبينام حيتوي احليــوان املنوي عىل

 22كروموسوما جســديا وكروموســوما واحدا متعلقا باجلنس وهو إما

كروموسوم  Yأو كروموسوم .X
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فإذا ل ّقح حيوان منوي حيمل شــارة الذكــورة  Yالبويضة كان اجلنني

بإذن اهلل ذكرا ،وإذا ل ّقح حيوان منوي حيمل شارة األنوثة ( )Xالبويضة كان

اجلنني باذن اهلل أنثى.

قــال تعــاىل ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾

[النجــم ]46 ،45/والنطفة التي متنى هي ماء الرجل .كام قال تعاىل ﴿ ﮠ ﮡ

ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [القيامة .]40-37 /
والنطفة من مني يمنــى (وهي ماء الرجل) ،فجعــل منه (أي املني):

الزوجــن الذكــر واالنثــى ..وهــو إعجاز علمــي باهر مل يعلــم اال يف

القرن العرشين.

ويبقى مع ذلك للمرأة دور يف حتديــد الذكورة واالنوثة ..وهو عامل

مســاعد وقد رشحته تفصيال يف كتايب (خلق االنسان بني الطب والقرآن)
فلريجع اليه من أراد التفصيل.

أسرار اجلسيمات امللونة (الكروموسومات):

ثالثــة وعرشون زوجا مــن الصبغيات حتمل أرسار االنســان خمتزلة

وخمترصة تدق وتدق حتى ال تدركها أكرب امليكروســكوبات االلكرتونية..

وحتى لو ك ُّبت مئات املاليني من املرات.

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وكل صبغ مــن هذه الصبغيــات الدقيقة آية من االيــات ،ومعجزة
مــن املعجزات بتكــون الصبــغ مــن سالســل حلزونية ملتفــة حول
نفســها عىل هيئة ســامل ،كل درجة (مرقاة) تربط بــن قاعدتني أمينيتني
.Nitrogenous Bases
وتتناغم القواعــد النرتوجينية واحدا بعد آخــر ودرجة درجة..حتى
تتكون تلك السالمل الطويلة املمتدة اىل عدة أمتار لو قيست بطوهلا احلقيقي..
ولكنها تلتف حول نفســها وتتكون حتى تصبح واحدا عىل مليون من املرت
أو أقل من ذلك.
ويبلغ عدد القواعد النرتوجينية يف كل خلية ستة باليني زوج قاعدي،
وكل سلسلة من السلسلتني حتتوي عىل ثالثة باليني زوج قاعدي .وقد تم
معرفة  %100من تسلسل هذه القواعد النرتوجينية بحلول  2003م ضمن
مرشوع اجلينوم البرشي الذي كلف آالف املاليني من الدوالرات.

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

37

اجلينـوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

وهذه خلية من انسان ذكر حتتوي عىل XوY

 Xهو كروموسوم االنوثة ،و  Yهو كروموسوم الذكورة

وقد اس��تطاع العاملان كريك وواطســن أن يكتشــفا عــام 1953م
الرتكيب الكيميائي للـ  ،DNAوهو االســاس الكيميائي الذي يقوم عليه
بناء الكروموسومات.
وال DNAموجود عىل هيئة سالمل ملتفة ومكونة أساسا من أربع قواعد
نرتوجينية  Nitrogenous Basesوهي :أدنني -جوانني  -ســايتوزين -
وثايمني.
ويتصل االدينني دوما بالثايمني كام يتصل اجلوانني بالسايتوزين.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ثــم يتصل كل واحد مــن هذه القواعــد بأحد الســكريات الناقصة
األوكســجني  Deoxy-Riboseوهو ســكر مخايس ،كام يتصل الســكر
اخلاميس بمركب فســفوري ويشــكل هذا املركب ما يعرف بالنيوكليوتايد
(.)Nucleotide
تعريف اجلني (املورثة):

واجلني (املورثة) هو قطعة من الدنا (( )DNAاحلامض النووي منزوع
األوكســجني) ،و حتتوي عىل كل املعلومات بلغة الرمز (الشيفرة) لتكوين
سلســلة من االمحاض األمينية ،ومن ثم تكوين بروتني معني ،أو جزء من
بروتني معني .فعىل سبيل املثال يتم صنع االنسولني ،وهو بروتني هام خلفض
سكر الدم واســتقالبه يف خاليا (ب) يف جزر النجرهانس يف البنكرياس،
بواسطة جني معني موجود يف سلسلة الدنا ( )DNAعىل الكروموسوم رقم
 .11ويتكون هذا اجلني من  1430زوجا من القواعد النرتوجينية.
وختتلــف أحجــام اجلينــات فمنها ما هــو صغري احلجــم مثل جني
االنســولني ،املذكور آنفا ،ومنها ما هو عمالق احلجم مثل جني دوسرتفني
الذي يصنع بروتني العضــات حيث انه يتكون من  2.400.000زوج
من القواعد النرتوجينية.
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ويف املتوســط فإن حجم اجلني ال يزيد عن  30.000زوج .ويتحكم
اجلني يف صفة وراثيــة معينة لصنع بروتني حمدد .وبــا أن بعض الصفات
الوراثيــة معقدة فإهنا حتتاج ألكثر من جني للتحكم فيها وصناعتها .ويقوم
الـ DNAبأمر خالقه وبارئه بالتحكم يف نشــاط أي خلية ،إذ أن به أرسارا
معقدة توجه اخللية ونشــاطها ،ونوع أنزيامهتا وخصائصها ووظائفها ..كام
أهنا مربجمة بحيث إهنا ال تقوم بأي وظيفة اال يف الوقت املحدد.
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ويتحكم الـ DNAيف نشاط اخلاليا بواسطة مركب نووي آخر يدعى

الـ  ،RNA. Ribonucleic Acidوهو يشبه الـ  ..DNAاال يف يشء واحد
وهو أن القاعدة األمينية الثايمني تستبدل هنا باليواراسيل.

كام ان السكر اخلاميس (ريبوز) تام االكسدة وليس ناقص االكسدة كام

هو يف الـ .DNA

ويقوم الـ  DNAبصنع ال RNAالرسول  Messenger RNAالذي

حيمل الرســائل واالوامر من الـ DNAاىل مصنع اخللية (الريبوزوم) ،وهو
ايضا من الـــ .RNAفيقوم االخري بصنع خمتلــف الربوتينات واالنزيامت

وتكون
(اخلامئر) حسب األوامر والشــفرات التي حيملها اليه الرسول...
ّ

كل ثالث قواعــد نيرتوجينية (ثالثة أحرف) كلمة ..وكل كلمة تتحكم يف
أحد االمحاض االمينية.
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وبــا ان عدد القواعد النرتوجينية هي أربعة فقط ،واذا اعتربت حروفا

فإنه يمكن صياغة  64كلمــة ،كل كلمة مكونة من ثالثة احرف ،وتتحكم

هذه الكلــات يف عرشين محضا أمينيا  Amino Acidsتصوغ هبا مئات بل
ٍ
حرف آالف
آالف املركبات الربوتينية املعقدة ..متامــا مثلام تصاغ من 28

بل ماليني القصائد واملقاالت والكتب ..وكل املعارف االنســانية تســعها
اللغــات املكونة من عدد حمدود من االحرف ..بل ان كالم اهلل اخلالد الذي

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه واملنزل عىل الرســل صلوات اهلل

عليهم أمجعني  -وهي التوراة والزبور واالنجيل والقرآن وصحف ابراهيم
عليه السالم  -كلها وسعتها األحرف املحدودة ،بل إن لغة الكمبيوتر تعتمد

عىل رقمني فقط مها صفر وواحد ،ويقوم اجلهاز بماليني العمليات املعقدة

يف أقل من ثانية بواسطة هذين الرقمني.
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وسعت كل املركبات املعقدة مثلام وسعت
وهذه االحرف الكيميائية قد
ْ

احلروف االبجدية لغة االنســان عىل مدى تارخيه الطويل ..بل ووســعت
كلامت اهلل املطلقة املربأة من كل شائبة ،والتي ال عد هلا وال حرص..

﴿ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [الكهف.]109/

﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [لقامن.]27/
وتلتف هذه الســامل حول حمورها حتى ال يمكــن متييزها حتت اقوى

املجاهر وامليكروسكوبات اال عندما تبدأ اخللية يف االنقسام واالنشطار.
االنقسام العادي Mitosis

وعند االنقســام العادي تتضاعف كمية املواد املكونة للجسيم امللون

(الكروموسوم) ،ثم ينشطر كل جسيم اىل اثنني متامثلني متاما ..ثم يبتعد كل

منهام عن االخر ...ويف هناية االنقسام نجد خليتني حتتوي كل واحدة منهام
عىل  64صبغيا يتشاهبان ،بل ويتطابقان متاما.

وهكذا يعوض اجلسم ما يفقده من ماليني املاليني من اخلاليا ،ففي كل

ساعة خيلق اهلل ويميت آالف آالف املاليني من اخلاليا ،وسنذكر كمثال فقط
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أن اهلل خيلــق ويميت يف كل ثانية مليونني ونصف من كريات الدم احلمراء،
ويف كل يوم مائتي مليار كرة دم محراء ،ومثلها من خاليا الدم البيضاء واكثر
منها من خاليا اجلهاز اهلضمي واضعاف أضعافها من خاليا اجللد..
وســر االنقسام واالنشطار يف مجيع خاليا اجلســم عىل هذا املنوال ال
حييــد عنه وال يميل ...اال يف موضع واحد وهو اخلصية يف الرجل واملبيض
يف املرأة..
االنقسام االختزالي Mesiosis

هناك فقط حيصل االنقســام االختــزايل ..هناك فقط تنقســم اخللية،
فيذهب نصف جســيامهتا امللونة اىل خلية ويذهــب نصفها االخر اىل خلية
أخرى ..وحتتوي كل خلية جديدة عىل  23جسيام ملونا بدال من ..46
ولذلك حكمة بالغة ..فليس من يشء يف جسم االنسان وال يف الكون
اال وله حكمة ســواء علمناهــا ام جهلناها ...وما اقل مــا نعلم وما اكثر
ما نجهل؟
تلــك احلكمة :هي ان خاليا اخلصية ســتتحول اىل نطف أو حيوانات
منوية ،وخاليا املبيض ستتحول اىل بويضات.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وقــد قدَّ ر اهللُ ألحــد هذه احليوانــات املنوية العديــدة أن يلقح تلك

البويضة ..فإذا ل َّقحها واجتمع الشتيتان بعد تفرق ..كان حاصل اجلمع بعد

التفرق خلية ســوية حتتوي عىل  46جسيام ملونا ..تلك اخللية هي البويضة
امللقحة او النطفة األمشــاج كام ســاها القرآن الكريم ..واالمشــاج هي
املختلطــة من ماء الرجل وماء املرأة ..أي احليوان املنوي والبويضة بالتعبري

العلمي احلديث.

ومنذ تلك اللحظة التي تتكون فيها النطفة االمشاج او البويضة امللحقة

تصبح مجيع االنقســامات املتتالية التي ُيلق منها االنســان انقساما عاديا،
بحيث حتتوي كل خلية جديدة عىل نفس العدد من اجلســيامت امللونة التي

حتويه سالفتها.
كلمـات اهلل:

﴿ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [الكهف.]109:

ذكرنا أن كل جســيم ملون (كروموســوم) مكون من  4قواعد أمينية

ترتبط ببعضها عىل هيئة ســامل حلزونية ملتفة حول حمورها ..وتشكل كل
ثالث قواعد أو ثالثة احرف كلمة ..وهذه الكلمة هي جزء مهم من الناسلة
او اجلني.
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وهذه الناسلة حتمل صفة من صفات الوراثة كالطول او القرص ،أو لون

اجللد والبرشة أو لون العينني ..كام أهنا حتمل االرسار التي جتعل هذه اخللية

تفرز هذا اهلرمون ،أو تلك املادة اهلاضمة ،أو جتعلها تفرز املادة الصلبة التي

تكون العظام ،أو املادة الرخوة التي تكون افرازات اجلسم ...وهي تتحكم
ّ
فيها لتكون مبرصة شــفافة او معتمة مظلمة (مثل القرنية والعدسة الشفافة
او ظلمة داخل العني او داخل البطن).

وليس هذا فحســب ،بل إن هذه الناســلة تنقل الصفات واملالمح من

االبــاء واالمهات اىل االبناء والبنات جيال بعد جيــل وأمة بعد أمة ..ومع
هذا فال يتشــابه اثنان متام التشابه ولو كانا توأمني من بويضة واحدة ملقحة
بحيوان منوي واحد.

معجزة اخللق واالبداع تتكرر يف كل حلظة ويف كل ثانية ..وكلامت اهلل

وجه..ويرعى
مكنونة يف أرجاء هذا الكون الواســع الفسيح ..فيها خيلق و ُي ّ
ويرزق..ويقبض ويبســط..ويعطي ويمنع ..ويغني ويفقر ..ويعز ويذل..

كلامت اهلل ال حرص هلا ..وال هناية ..والبحار كلها جتف قبل ان تنفد كلامت

ريب ..بــل واالقالم كلها تتحطم قبل ان حتــى كلامت ريب ﴿ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [لقامن.]27 :
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ومن كلامت اهلل املكنونة تلك الناســات او اجلينات التي تبلغ عددها
 22ألفــا يف كل خليــة ...كل كلمة مكونة من ثالثة أحرف ..كل ناســلة
جمموعة من الكلامت تؤدي وظائــف وحتمل أرسارا ال حييط هبا وال يدرك
مداها إال عالم الغيوب ..ويف كل خلية من خاليا جســم االنســان آالف
مؤلفة من الناســات .وجسم االنسان به  100ترليون خلية ..فيا ترى كم
عدد الناسالت يف جسمك؟!!
ويف كل جسيم من هذه اجلسيامت امللونة التي تقاس بامليكرون (واحد
عىل مليون من املرت) وباالنجســروم (واحد عىل بليون من املرت) ..يف كل
جســيم جمموعة هائلة من هذه اجلينات (الناســات) التي حتدد الصفات
واملالمح والشــيات ..وتنقل إلينا من اآلباء واألمهات أرسارهم وطباعهم
وألواهنم وخصائصهم ،مــع تفرد كل واحد منا عمن ســبقه وعمن حلقه
وعمن عارصه وعايشه.
واذا مجعت ناســات البرشيــة كلها فإن حجمها لــن يزيد عن رأس
دبوس ،وفيهــا أرسار وأرسار وعلوم وعلوم ..وكلامت وكلامت ..ال يكاد
يتصور واقعها عقل ..فكيف باالحاطة هبا؟
فال حييط هبا اال هو ،خالقها وبارئها ومنشئها..
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ [البقرة.]255:
كيف يتم صنع الربوتني:

يقوم اجلــن املكون من اآلف القواعد النرتوجينيــة يف (الدنا )DNA
يكون كل ثالثة أزواج من القواعد النرتوجينية
بصنع الربوتني .وذلك بأن ّ
مشــفرة (كودون) تنتقل عرب رســول (الرنا  )RNAعرب جــدار النواة اىل
الريبوزوم (حمطة الرنا) يف اخللية ...وعرب عمليات معقدة تصنع كل شــفرة
أحــدى االمحاض األمينية املختارة وتســتمر يف وضع هذه االمحاض حتى
تصــل اىل منطقة حمدده تقول هلــا قفي فتقف ،وذلك عنــد اكتامل تكوين
الربوتني املطلوب.
وتفصيل هذه العملية املعقدة كام ييل:
يقــوم الدنــا ( DNAاحلامض النووي ذو الســكر اخلــايس املنزوع
االوكســجني) يف النواة بفتح ارتباط رشيــط الدنا يف منطقة حمددة فيصبح
مثيلتها اال أن القاعدة النرتوجينية الثايمني تستبدل بقاعدة نرتوجينية أخرى
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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تسمى اليوراســيل كام يتم استبدال الســكر اخلاميس املنزوع االوكسجني
بســكر مخايس كامل االوكسجني ويعرف هذا الرشيط اجلديد بالرنا RNA

( )Ribo Nucleic Acidاحلامض النووي ذو السكر اخلاميس (الريبورزي)
الرسول ألن وظيفته نقل املعلومه اىل الريبوزوم خارج النواة.
ويتم نقل هذه الرســالة من الرســول اىل ناقل موجود يف السيتوبالزم
خارج النواة ويعرف باســم احلامــض النووي الريبــوزي الناقل RNA

ووظيفته أن يقوم بنقل االمحاض االمينية املوجودة يف الســيتوبالزم (هالم
اخللية) بصورة مرتبة اىل ســطح الريبوزومات ،حسب الشفرة (الكودون)
حيــث تعترب كل ثالثة قواعــد نرتوجينية كلمة ختتار بواســطتها احلامض
االمينــي املحدد ويتم ذلك الرتكيب عىل ســطح الريبوزم كلمة بعد كلمة.
وكل كلمــة حتدد محضــا أمينيا مع ّينا حتى يكتمل عــدد االمحاض االمينية

املطلوبة لتكوين الربوتني املحدّ د.

وجيب أن حيافظ اجلني عىل تسلســل القواعد النرتوجينية الن أي تغري
تغي تسلســل االمحاض
يف هذا التسلســل يؤدي يف كثري من االحيان اىل ّ
االمينية وبالتايل اجياد خلل يف تركيب هذا الربوتني.
•
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الفصل الثاني
التطورات احلديثة يف العالج اجليين
الكائنات احلية (البكرتيا):

حتتوي كل الكائنات احلية ابتداءا من البكرتيا عىل ال ( DNAاحلامض
النووي املنزوع االوكسجني) و ( RNAاحلامض النووي الريبوزي) .
وتتميــز البكرتيا بأنه ال يوجد فيها نواة ..بــل ان احلامض النووي ال
 DNAو احلامض النووي  RNAموجودان بدون اي نواة يف داخل اخللية..
والبكرتيــا هــي أصغــر املخلوقــات التــي حتتــوي عــى كال
احلامضني النووين.
والبكرتيا هي ممالك كاملة..ومتلك مقومات احلياة..فهي تنمو وتتغذى
وتتكاثــر وتتنفس ..وتســتطيع البكرتيا احلياة مســتقلة ويمكن زرعها يف
البيئة املناسبة.
وهي أنواع عديدة وتنقســم اىل جمموعات وفصائل حســب صفاهتا
وعاداهتا وتكويناهتا وطرق زرعها وخصائصها.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ومــن البكرتيا ما هو نافع لالنســان مثــل البكرتيا التــي حتول اللبن
(احلليب) اىل لبن رائب..وذلك بتحويل الســكر املوجود يف احلليب(سكر
الالكتــوز) اىل حامض (اللبنيك  ،)Lactic Acidومنها تلك البكرتيا التي
تث ّبــت النرتوجني اجلوي يف الرتبة ،فتزيدها غناء فتمتصها النباتات البقولية
فتخرج لنا الفول والفاصولياء وغريها من النباتات التي هبا مادة الربوتني.
ومنها ما يعيش يف أمعاء االنســان ،ويســاعد بعضها عىل هضم املواد
الغذائية ،كام يساعد بعضها يف تكوين فيتامني (ب) املركب.
ويتعايش كثري منها مع االنســان فيفيد ويستفيد .ويوجد منها الباليني
عىل سطح اجللد ،وهي تعيش عىل اخلاليا امليتة (القشور) التي يطردها اجللد
يف كل حلظة .فتأكل هذه القشور وتدع املجال مفتوحا للخاليا اجلديدة احلية
لتحل حمل تلك القشور امليتة.
وتعيش الباليني من هذه البكرتيا يف فم االنســان وأنفه ،وعىل سطح
جلده ويف أمعائه ،دون ان حتدث له أي رضر ،بل ان كثريا منها ذو نفع وفائدة
كام اســلفنا .ولكن العجيب حقا ان هذه البكرتيا املفيدة التي تعيش معنا يف
وئام وســام قد تتحول طبيعتها اهلادئة املساملة فجأة وبدون سابق انذار اىل
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طبيعة عدوانية وحشية ماكرة ،فتهجم علينا وتستغل ضعفنا فتجعلها فريسة

هلا بني عشية وضحاها.

والغريب حقا ان االمراض اجلنســية (أمراض الزنا واللواط) تصيب

ماال يقل عن مخسني باملئة ممن تعرضوا للميكروب ،بينام االمراض االخرى

ال تصيب اال نسبة ضئيلة ممن تعرضوا للميكروب الذي يسبب املرض (أي
نسبة واحد اىل مخسة باملئة فقط ممن تعرضوا للمكريوب).

وقد استطاع العلامء بواسطة هندسة اجلينات ان ُيدخلوا جني االنسولني

االنساين اىل احد انواع البكرتيا بحيث تقوم هي بصنعه ،وقد كان ذلك شبه

مستحيل يف السنني املاضية .كام تم انتاج العديد من اهلرمونات مثل هرمون

النمو البرشي ايضا بواسطة البكرتيا ،وكذلك وعامل الدم الوراثي رقم 8

( )Factor 8الذي يســبب نقصانه مــرض اهلوموفيليا (الناعور) والذي مل
يكن له عالج ســوى مجع البالزما من متربعي الدم واســتصفاء هذه املادة
حتى تعطى للمصابني هبذا املرض ،وهــي عملية مكلفة ويف نفس الوقت

قــد أدت إىل االصابة بمرض االيدز يف بعض احلاالت والســبب يف ذلك
ان بعض املتربعني بالدم كانــوا مصابني بمرض االيدز(وذلك قبل إجراء

فحص األيدز عــى الدم)..،وقس عىل ذلك العديد مــن املواد اهلامة التي
امكن استخراجها وتنميتها بواسطة البكرتيا.
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الفـريوسـات:

خملوقات من اعجب املخلوقات التي ال يعرف العلامء كُنهها عىل وجه
الدقة ..أهي مجاد ام كائن حي؟..الهنا تتبلــور احيانا وتصري مثل اجلامد..
ولكنها تســتطيع ان تغزوا مجيع املخلوقات االخرى وتتحكم يف أرسارها
أي يف جيناهتا..بحيث تقوم هذه املخلوقات بصنع املالين من نســخ نفس
الفريوس الذي غذاها.
والفريوســات مكونة من احد احلامضني النووين  DNAأو ،RNA
بينــا مجيع املخلوقات االخــرى احلية مكونة مــن كال احلامضني النووين
 RNAو .DNA
والفريوســات تعيش متبلورة مثل اجلامد خــارج الكائنات احلية التي
تغزوها ،ولكنها عندما تدخل اىل جســم اي كائن حي (بكرتيا ،طحالب،
نباتات ،ديدان ،حرشات اىل االنســان) ،فإهنا تتعــرف عىل  DNAاخللية
احلية وتســتعمرها ،فبدال ان تنقســم لصالــح اخللية وتــؤدي وظائفها،
تقوم باالنقســام حسب شــفرة الفريوس املعتدي ،بحيث تتحول اىل عبد
مطيع هلذه الفريوسات التي تتكاثر بواســطتها ثم تفجرها لتخرج وتغزوا
كائنات اخرى.
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وهلذا فإن الفريوســات يمكــن ان تقيض عىل مجيــع املخلوقات التي
اوجدها اهلل ســبحانه وتعــاىل يف هذه االرض ،ولكن اهلل ســبحانه وتعاىل
جعل جلميع هذه املخلوقات وسائل دفاع تتعرف هبا عىل هذه الفريوسات
املعتدية ،وتقوم بصنع مواد مضادة هلا وقاتلة هلذا العدو املفرتس ،ومن ذلك
ما تقوم به البكرتيا بالتعرف عىل الفريوس املعتدي وصنع مواد جاهزة لصد
اي عدوان جديد.
كرسرب كاس :)CRISPR cas9( 9
اكتشــف العلــاء يف عــام ( )1987ان البكرتيا تقــوم بالتعرف عىل
الفريوســات التي هتامجها بواســطة مادة كيميائية جينية تعمل مثل املقص
الذي يقطع اجزاء معينة من الفريوســات املهامجــة ،وبالتايل تتعرف عليه
البكرتيا وتقيض عليه.
وقد اســتطاع العلامء باكتشــاف هذا املقص اجليني ،ان يستخدموه يف
االســتفادة من أخذ اجزاء معينة من اجلينات املحــددة املطلوبة ،ثم اعادة
الصاقها باجلني املحدد املطلوب.
وقد الحظ العلامء يف بكترييــا ( E.Coliالبكرتيا املعوية) وجود نمط
من تسلسالت احلمض النووي الباليندرومية (املتامثلة واملتقابلة) القصرية
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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واملكررة ،واملفصولة بتسلســات محض نووي قصري غري مكررة تســمى
احلمض النووي الفاصل(.)spacer
ويف عام  2012صاغ العلامء مصطلح كريسرب ( )CRISPR cas9وهو
اختصار للتسمية اإلنجليزية التي تعني «جتمعات التكرارات الباليندرومية
(املتكررة واملتقابلة) القصرية املوضوعة يف فسح (ردهة أو فراغ) ()DNA

بانتظام لوصف األنامط امللحوظة.
واكتشــف العلامء أن هذه األنامط املكررة مــن احلمض النووي  -مع
جمموعة مــن الربوتينــات «كاس» وجزيئــات احلمض النــووي الريبي
املتخصصة  -تلع��ب دور ًا مه ًام يف اجلهاز املناع��ي البكتريي .و ُيدعى هذا
النظام بأكمله كريسرب كاس)CRISPR cas9( 9

كيف يعمل جهاز كريسرب ()CRISPR cas9؟
عندما تواجه البكترييا محض ًا نووي ًا مــن مصدر غازي مثل الفريوس،
فإهنا يمكنها نســخ ودمج رشائح من احلمــض النووي الغريب يف اجلينوم
اخلــاص هبا عىل أهنا «فواصــل» بني تكرارات احلمــض النووي القصرية
يف كريسرب.
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وتدعــم هذه الفواصل اســتجابة البكترييا املناعية مــن خالل تقديم

نموذج جلزيئات احلمض النووي الريبي لتحديد واستهداف نفس تسلسل
احلمض النووي يف حالة العدوى الفريوســية يف املســتقبل .وتوجه نظام
كريســر إىل هذا التسلســل ،وهناك تقوم بروتينــات كاس يف البكترييا-

والتي هي متخصصة يف قطــع احلمض النووي -باالرتباط باجلني الغازي

وتعطيلــه ،وحتاول اخلاليا إصالح الرضر الذي وقع عىل احلمض النووي،
ولكن هذا يسبب تعطل وظيفة الفريوس بشكل دائم.

ومعظم الطفرات النقطية ( Point mutationتغيري قاعدة نيرتوجينية

ُ
تعرقل الطفرة النقطية
واحدة فقط) غري ضارة .لكن بني الفينة واألخرى،

(تغيــر قاعدة نيرتوجينية واحدة فقط) قــدرة مهمة يف اخللية أو تؤدي إىل
س��وء ترصف اخللية بطرق ضارة .فإذا ورث أحدنا هذه الطفرات من أبيه
أو حدثت يف ســن مبكرة يف مرحلة نموه يف بطن أمه ،فســتكون النتيجة

أن العديد أو مجيع خالياه ســتحتوي عىل طفرات ضارة .ومن ثم سيكون
واحدً ا من بني مئات املاليني من الناس الذي يعاين من مرض وراثي ،مثل

فقر الــدم املنجيل أو الشــيخوخة املبكرة املعروفــة بمتالزمة بروجرييا أو

سوء التغذية العضيل ويســمى احلثل العضيل ،أو داء تاي ساكس املعروف
بالبله املميت.
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وتعــدُ األمراض الوراثيــة اخلطرية التي تســببها الطفــرات النقطية
ٍ
نعرف أحيانًا تغري احلرف
بشكل خاص ،ألننا
( )Point mutationحمبطة
ُ
الواحد متا ًما الذي يســبب املرض ويمكننا نظر ًيا عالج املرض بتغيري هذا

املوقع فقط.

ويعــاين املاليني مــن فقر الــدم املنجــي ألن لدهيم طفــرات نقطية
واحدة من أدينني إىل ثايمني يف ٍ
كل من النســختني من ُم َورثة أو ما يســمى

جني اهلموجلوبني.

ويف مــرض الربوجرييا(الشــيخوخة املبكــرة) يتــم تغيــر القاعدة
النرتوجينية ثايمني إىل سايتوســن مع نتيجة مؤملة وهي أن هؤالء األطفال
الرائعني األذكياء يشيخون برسعة كبرية جدً ا ويموتون بسن  14عا ًما تقري ًبا.
وعــى مدى تاريخ الطــب ،مل يكن لدينا طريقــة لتصحيح الطفرات
النقطيــة بفعالية يف أنظمة احليــاة ،هبدف تغيري املســبب للمرض ثايمني
مؤخرا يف
مرة أخرى إىل سايتوســن( ربام حتــى اآلن) ألن العلامء نجحوا
ً

تطوير مثل هذه القدرة ،التي نطلق عليها اسم «حترير(اعادة صياغة اجلني)
 Gene Editingللقواعد النرتوجينية».
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وقصــة كيفية تطويرنا لتحرير(اعادة صياغــة اجلني )Gene Editing

القواعد النرتوجينية» بدأت يف الواقع قبل ثالثة مليارات سنة.

نفكر يف اجلراثيم أو ما نسميها البكترييا كمصدر للعدوى ،لكن
فنحن ُ

معرضة لإلصابــة بالعدوى ،وال ســيام من قبل
البكترييــا يف حد ذاهتــا ّ
الفريوسات .وهلذا ،فقبل حوايل ثالثة مليارات سنة ،طورت البكترييا –بإذن

وتعرف االن آلية الدفاع بتقنية
رهبا -آلي َة دفا ٍع لتكافح العدوى الفريوسية.
ُ
كريسرب ( .)CRISPRوالرأس احلريب يف كريســر هو هذا الربوتني الذي

يترصف مثل املقص اجلزيئي لقطع احلمــض النووي  ،Cas9الذي يقطع

اللولب املزدوج إىل قطعتني ،إذا مل يتمكن كريســر من التمييز بني احلمض
النووي البكتريي والفريويس.

لكن أهم خاصية مدهشة لكريسرب هي أنه يمكن برجمة املقص للبحث

عن محض نووي معني وربط وقطع تسلسل ذلك احلمض النووي .لذلك
عندما تواجــه البكترييــا الفريوس ألول مــرة ،يمكنها أن ختــزن جز ًءا

صغري من احلمض النووي لذلك الفريوس لالســتخدام كربنامج لتوجيه
ً
مقص كريســر لقطع تسلســل احلمض النووي الفريويس أثناء العدوى
املستقبلية ،في ِ
فسدُ ق ْط ُع احلمض النووي الفريويس وظيف َة اجلني الفريويس
ُ
املقطوع ،وبذلك يعرقل دورة حياة الفريوس.
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وهناك باحثون مميزون أظهروا كيف يمكن برجمة مقصات كريسرب لقطع
تسلســات احلمض النووي من اختياراتنا ،بام فيها تسلسالت اجلينية يف
االنسان.و ربام نستطيع باملســتقبل القريب بإذن اهلل تعاىل شفاء األمراض
الوراثيــة البرشيــة الناجتة عن تغيــر قاعدة نرتوجينية وحيدة يف سلســلة
الـ( DNAوالتي سبق رشحها).
فوائد واستعماالت جهاز كريسرب كاس :)CRISPR cas9( 9
األشــياء األربعة الرئيســية التي يمكن القيام هبا مع كريسرب /كاس9
تشمل:
 حذف جني معني يســبب مرضا معينا مثل مرض تيســاك او مرضاالنيميا املنجلية او مرض الثالسيميا او مرض التليف الكييس
 إضافة جني جديد وهذا يســتخدم يف تقنية زراعة املحصوالت مثلالقمح والدرة وغريها
 تفعيل اجلينات الساكنة. السيطرة عىل مستوى نشاط اجلينات.مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ملاذا ي ُّ
ُعد نظام كريسرب /كاس 9مهمًا للغاية؟

يمكن تطبيق كريسرب يف املجاالت التالية:
 -الصحـ�ة البرشي��ة :يمكن هلذا النظــام أن حيدث ثــورة يف العالج

اجليني وجيعل عالج ٍ
عدد ٍ
كبري من األمراض املســتعصية أمر ًا ممكن ًا ،وهذا
يمكن أن يشــمل االمراض اجلينيــة الوراثية الناجتة عــن جني واحد وقد
تم اكتشــاف اكثر من  10آالف مرض وراثي بســبب عيب يف جني واحد
 ،Monogenic Diseaseولكــن هذه االمراض الوراثيــة اجلينية نادرة،
واملهــم منها عدد حمدود مثــل االمراض الوراثية املتنحيــة ومنها :التليف
الكييس ،وفقر الدم املنجيل ومرض الثالســيميا ومرض يت ســاك ومرض
وبيلة الفنيل كيتونوريا و مرض ِهبل لنداو وامراض االستقالب الروراثية.
واالمراض الوراثية الســائدة ومنها :رقص هنتنجنون و مرض فرط
الكوليســرول يف الدم ومرض داء الســليالت املعوية ومــرض ّتو َرمات

ليفيــة عصبية ومــرض متالزما مارفــان ومرض حثل عضــات الوجه
والكتف والعضد.
واالمراض التي تنقل عرب كروموسوم  Xمنها :مرض فابري ومرض
هيموفيليا (الناعور) ومرض السمكية (يف اجللد) ومرض هنرت.
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وهناك امراض اخرى مثل بعض امــراض الرسطان وبعض امراض
البول الســكري وبعض امراض الســمنة املفرطة وبعض امراض القلب
وكلها تعتمد عىل عوامل متعددة من البيئة والوراثة.
 املواد اجلديدة :التالعب باألنظمة البيولوجية باســتخدام كريسرب/سيسهل توليد مواد اصطناعية يمكن أن تكون مفيدة يف العديد من
كاس9
ّ
التطبيقات ،مثل إيصال األدوية عن طريق الفم وإنتاج حساسات بيولوجية

(لألمراض).
 تطوير األدوية :فاســتخدام هندســة اخلاليا لتحسني نتائج سالئفبعض األدوية املصنعة يف البكترييا ،يمكن أن يقلل بشــكل كبري من تكلفة
وسهولة الوصول إىل عالجات مفيدة (وقد سبق ذكرها يف البكرتيا).
 تطبيقات البحوث :سيســمح نظام كريسرب بإجياد حيوانات ونامذجخلوية جديدة ،والتي سوف تساعد العلامء عىل معرفة املزيد عن األمراض
واختبار أدوية ولقاحات جديدة.
 الزراعة :يمكن لتقنيات كريسرب للتحرير اجليني أن تعدل املحاصيلدون اإلرضار باجلينات األخرى ،والتي ســوف تســاعد عىل منح مقاومة
للعدوى وللبيئات القاسية ،وحتسني األمن الغذائي العاملي.
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 -الطاقـ�ة احليوية :أصبــح الوقود احليوي الفعال مــن حيث التكلفة

واالســتدامة مصدر ًا جذاب ًا للطاقــة املتجددة ،والذي يمكــن إنتاجه من
خالل خلق مســارات أيضية فعالة إلنتاج اإليثانول (الكحول االيثييل) يف
الطحالب أو الذرة.
بام ان هناك مشــكلة عويصة يف توفري االعضــاء البرشية ملن حيتاجون
اليها يف كل من انحاء العامل فإن العلامء قاموا بأبحاث متعددة ملحاولة انتاج
أعضــاء من احليوانات العطائها ملن حيتاجــون اليها من بني البرش وكانت
اقرب هذه احليوانات واســهلها هي اخلنازير ،وذلك الن اخلنزيرة تلد 12
خنوصا ويكون وزن املولود  2كيلو فقط ويف خالل فرتة بسيطة بزداد وزنه
حتى يصل اىل ثالثني او اربعني كيلو غراما بعد ســتة اشهر من النمو فقط
وبالتايل يمكن اخذ االعضاء املناســبة لكل من حيتاج اليها حســب حجم
وعمر املتلقي ولكن هناك مشــاكل متعددة يف النقل من احليوانات وخاصة
اخلنزير وهي:
 -1الرفض الشــديد والعنيف هلذا العضو املغايري مغايرة تامة جلســم
االنســان وهلذا قام العلامء بادخال اجلينات البرشية اىل اللقائح املأخوذة من
اخلنازير بحيث اهنا تعدل جينيا وتصري مشاهبة اىل حد كبري للخاليا االنسانية
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وبالتــايل يقل الرفض العنيف ويكون الرفض كام حيدث بني اثنني من البرش
خمتلفني من الناحية املناعية يف حدود يمكن التغلب عليها بالعقاقري اخلاصة.
 -2ان اخلنازيــر حتتوي عىل فريوســات معكوســة Retro viruses

(وهي مشــاهبة اىل حد ما لفريوس االيدز) وهي ال ترض اخلنزير ولكنها قد
ترض االنســان وقد تنتقل من هذا الشخص اىل غريه من البرش ،وقد قامت
احدى الباحثات مؤخرا باســتبعاد هذا الفريوس مــن اللقيحة (الزاجيود)
اخلنزيري ومتت تنميته وبعد والدة هــذا اخلنزير وجدت انه ال حيتوي عىل
هذه الفريوسات مطلقا
واذا ثبتت هذه التجربة وأمكن اجيــاد خنازير معدلة وراثيا بحيث ال
يرفضها االنســان رفضا عنيفا ،ويف نفس الوقت ايضــا ال حتتوي عىل اي
فريوسات يمكن ان تسبب مرضا لالنسان املتلقي وبالتايل ان تعدي غريه
فإذا تم التغلب عىل هاتني املشكلتني الرفض والعدوى الفريوسية فإنه
يمكن للمســتقبل القريب اجياد اعضاء من هذه اخلنازير املعدلة العطائها
للبرش املحتاجني هلا.
وهذا يف حد ذاته حيتاج اىل دراسة حل من الناحية الرشعية.
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املشاكل األخالقية يف تقنية «كريسرب» (:)CRISPR
ال شك أن طريقة «كريسرب -كاس - »9التى يصفها العلامء بأهنا ستقلب
كل يشء رأســا عىل عقب  -قد أثــارت اهتامم الباحثــن اآلخرين الذين
يأملون يف تعديل جينات البــر بغرض القضاء عىل األمراض والتخلص
من مســ ِّبباهتا .لكن األمــر ال خيلو أيضا مــن خماوف أخالقيــة وقانونية

واجتامعيـ�ة ،خصوصا يف ما يتعلق بتعديل اجلينـ�ات الوراثية لدى األجنة.

ففي أكتوبر من العام  ،2016أجرى فريق بحثي صيني يف جامعة سيتشوان
يف مستشــفى بغرب الصني أول جتربة اكلينيكية عىل مريض برسطان الرئة
مل ينجح معه العالج الكياموي وال اإلشــعاعي ،حيث جرى حقن املريض
بخاليا بعد تعديلها جينيا من خالل أسلوب جديد من تقنية «كريسرب» لتعديل
اجلينات الوراثية ،وهو األسلوب الذي يعرف بـــاسم «كريسرب-كاس.»9
وقد هدفت تلك التجربة إىل تقييم مدى ســامة استخدام اخلاليا املناعية
(مورثة)  PD-1منها ،وذلك ملعاجلة
«التائية» (أي من النوع  )Tبعد حذف جني ِّ

(املورثة)  PD-1بدور يف تثبيط اجلهاز
أحد أنواع رسطان الرئة .ويقوم اجلني
ِّ

املناعي ،وهو األمر الذي يسـ�اعد اخلاليا الرسطانية عىل البقاء واالنتشار.

والواقع أن تلك التجربة وغريها من التجارب أعادت إحياء النقاش حول
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تقنية «كريســر» التي كانت قد أثارت كثريا من االهتامم يف وقت ســابق.
وتزايدت وترية هذا النقاش مع دخول الواليات املتحدة عىل خط املنافسة
العلمية مــع الصني ،إذ انطلقت مع بدايات العــام  2017جتربة اكلينيكية
أمريكية تعتمد عىل اســتخدام تقنية «كريســر» ألغــراض عالجية هبدف
تعديل  3جينات حمددة يف خاليا املصابني بأنواع معينة من الرسطان.
ميالد طفلتني معدلتني وراثيا بواسطة الباحث الصيني «هي جينكواي»

يف تاريخ 2018/11/27م:

قام الباحــث الصيني «هي جينكواي» بتجربــة جديدة يف تغيري نظم
اجلينات للقيحتني صينيتني وذلك بادخال جزء صغري من جني معني يدعى
 CCR5موجــود لدى بعض االوربيني ،ويقال أنه يزيد يف مقاومة العدوى
الفريوسية وخاصة فريوس االيدز.
وقد قام هذا الباحث باستخالص هذا اجلزء من اجلينوم بطرق متعددة
اســتخدم فيها بعض القرود ،ثم قام بتغيــر تركيب جني معني يف لقيحتني
صينيتــن من رجل صيني مصــاب بمرض االيدز ولكنــه يف حالة جيدة
ويأخــذ العالج املضاد لفريوس االيدز ،أما زوجته فهي ســليمة وال تعاين
من وجود فريوس االيدز يف جسمها.
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وقد قــام الباحث بادخال اجلزيء الصغري  CCR5الذي يقال انه يزيد

يف مقاومة اجلسم لفريوس االيدز .وبعد ان تم التلقيح قام الباحث بفحص
ما قبل االنغــراز ( )PGDباخذ خلية من كل لقيحة للتأكد من عدم وجود

فسيفســاء (موزايك) جينية ناجتة عن هذا االدخــال ،وبالتايل فإنه كام يظن
قد ابتعد عن املخاطر يف هذه النقطة ،ثم قام طبيب النســاء والوالدة باعادة
اللقيحتني اىل االم .وقد تم احلمل بصورة مرضية وبدون وجود مضاعفات،

ثم متت الوالدة الطبيعية للطفلتني يف تاريخ 2018/11/27م ،وبفحص
الطفلتني مل يظهر عليهام أي مرض.

ومل يقــم الباحث الصينــي بنرش بحثه يف أي جملــة علمية ،وقد قامت

االكاديميات الصينية املختصة بعلم اجلينات وهندســة اجلينات بمناقشــة

هــذا الباحث الذي قدم هلم حمارضة بالرشائــح والصور عن مجيع مراحل

هذه العملية.

وقد انتقدت هذه االكاديميات الصينية عمل هذا العامل انتقادا شــديدا

من الناحية االخالقيــة والتنظيمية التي متنع اجــراء البحوث عىل النطف
البرشيــة وعىل األجنة ملخاطرهــا العديدة ،كام انتقدته انتقادا شــديدا من

الناحيــة العلمية واالكاديمية البحتة حيث أوضحوا كثريا من االخطاء فيام

فعله كااليت:
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 -1مل يكن هناك أي حاجة الضافة  CCR5الذي يزيد املقاومة لفريوس
االيدز ألن الطفلتني غري معرضتني لالصابة هبذا الفريوس الن امهام كانت
ســليمة وال يوجد هذا الفريوس يف جسمها وبالتايل سيكون محلهام طبيعيا
وبدون احلاجة اىل هذه االضافة اجلينية.
 -2ان األب نفســه ال يمكن أن يعدي طفلتيه إال اذا اتصل هبام جنسيا
أو نُقــل اليهام حمتويات دمه بأي وســيلة كانت .هــذا اذا كان األب حيمل
فريوس االيدز يف دمه وجســمه ،النه مع اســتعامل االدوية قد ختتفي هذه
الفريوسات.
 -3عندمــا اضاف القطعة  CCR5التــي ال توجد لدى الصينني ،فإنه
مل يقم بالدراســة الكافية ملا حتدثه هذه االضافة خاصة انه قد قام قبل ذلك
بالتجربة عىل  7حاالت لقائح وكلها مل تعش ابدا.
 -4هناك خماطر متعددة من اضافة اي جزء من اجلينات اىل جني معني
والتي قد حتدث صورا متعددة تســمى املوزاييك (الفسيفســاء) والتي قد
حتمل خماطر عديدة وامراض جديدة ،ال معرفة للبرش هبا.
وقد افاض العلامء الصينيون يف ذكر خماطــر واملثالب هلذا االجراء كام
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ذكروه يف مقاهلم املنشــور يف جملة بلوس ساينس  PLoS Biologyاملنشور
بتاريخ 30أبريل. ((( 2019 ،
آخرون ينتقدون:
من جانبه قال الدكتور «كريان موســونورو» ،خبــر تعديل اجلينات
يف جامعة بنســلفانيا يف الواليات املتحدة ورئيــس حترير جملة خمتصة بعلم
اجلينات الوراثية ،إن التجربة التــي أجريت يف الصني عىل البرش ال يمكن
تربيرها أو الدفاع عنها أخالق ًيا.
فيام قال الدكتور «إريك توبول» ،رئيس معهد «ســكريبس» لألبحاث
كثريا ،فنحن نتعامل يف هذه العملية
يف كاليفورنيا :هذا األمر ســابق ألوانه ً
مع ما يمكن وصفه بتعليامت التشغيل اإلنسانية ،إنه ألمر كبري.

و مع ذلك ،دافع أحد علامء اهلندســة الوراثية املشــهورين ،األســتاذ
بجامعة هارفارد «جورج جورس» عــن املحاولة الصينية لتعديل اجلينات
((( Haoyi WangI, Hui YangID

State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, Institute 1

of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, 2 Institute
for Stem Cell and Regeneration, Chinese Academy of Sciences, Beijing,
ChinaD

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

68

اجلينـوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

البرشيــة هبدف التصدي لفريوس نقص املناعة البرشية ،والذي وصفه بأنه
هتديد رئييس متعاظم للصحة العامة.
ولكن امجعت اجلمعيات العلمية املختصة ببحوث اجلينات واهلندســة
اجلينية بالتشديد عىل منع اي تغيري جيني يف النطف البرشية (احليوان املنوي
والبييضــة) واللقائح (األجنة املبكــرة) ،ألن االبحاث غري مكتملة يف هذا
امليدان ،وال تُعرف املخاطر التي تصيب األطفال الذين سينتجون عن هذا
االجــراء ،كام ان هناك خماطر كبرية يف اســتمرار هــذه املثالب والتغيريات
اجلينية اخلطرية يف االجيال القادمة.
والـخــالصـة:

 -1إن املعلومات املتوفرة حول تعديل األجنة ال تزال قليلة.وقد أقرت
اهليئات الدولية والطبية بمنع األبحاث مؤقت ًا يف تلك التقنيات اجلينية ..كام
أكدت قرارات جممع الفقه اإلســامي الدويل عــى منع تلك األبحاث يف
النطف البرشية حتى يتم التأكد من عدم الرضر.
 -2يســمح بمعاجلة األمراض الوراثية عند األشــخاص املصابني هبا
هبذه التقنية وذلك باستخدام أجزاء من خالياهم إذا خلت من املخاطر.
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 -3أما األبحاث املتعلقة بالتحســن البرشي ( )Enhancementمثل

حتســن مســتوى الذكاء أو تغيري اللون أو الطول أو القرص ،إلجياد أجيال
معينة ،فتعترب مرفوضة رفض ًا بات ًا.

 -4هنــاك امــراض تصيب امليتوكوندريــا (رئة اخلليــة) وعددها ما

يقــرب من  200مرض خطري تســبب العمى والصمــم وانواع كثرية من

الشــلل والرصع وانواع من اعتالل عضلة القلب .وعندما يتم التلقيح بني
البويضة التي حتتوي عىل امليتوكندريــا واحليوان املنوي الذي ال حيتوي اال

عىل أثر ضئيل جدا مــن امليتوكوندريا الذكرية فــإن اللقيحة (الزاجيوت)

حتمل امليتوكوندريا االم فقط وبالتايل فــإن االمراض الوراثية التي تصيب
امليتوكوندريا هي من االم فقط.

وقد قام بعض العلامء اســتبدال خلية األم احلاملة للمرض الوراثي يف

امليتوكوندريا التابعة هلا ببويضة مفرغة مــن النواة من امرأة متربعة والتي

حتتوي عىل ميتوكوندريا ســليمة وقد اقر الربملــان الربيطاين عام 2014م

بالســاح هلذه التقنية بالتنفيذ بــروط حمددة وقد اثار هــذا القرار ضجة
باعتبــار ان اجلنني املتولد ســيكون له أب واحد وأمــ ّان احدامها صاحبة
البوييضة التي حتمل عىل ما يقرب من  22ألف جني (ناسلة) واالخرى هي

صاحبة امليتوكوندريا التي حتتوي عىل  37جني فقط.
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70

اجلينـوم البشري واهلندسة احليوية املستقبلية

ولكن التقــدم العلمي الرسيع واكتشــاف تقنية كرســر كاس 9ربام
تلغي احلاجة اىل هذا االجراء الذي اثار ضجة كربى ومعارضة شــديدة يف
بعض الدوائر االخالقية والقانونية والدينية ،فبواســطة تقنية كرسرب ممكن
اصــاح أو تغيري اجلني املعطوب فقط ،وبالتــايل ال حاجة بالتربع ببويضة
امرأة أخرى.
•
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قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن الوراثة واهلندسة
الوراثية واجلينوم البشري (اجملني)
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني
وعىل آله وصحبه أمجعني
قرار رقم )21/9( 203 :بشــأن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم
البرشي (املجني)
إن جملــس جممع الفقه اإلســامي الدويل املنبثق عــن منظمة التعاون
اإلســامي املنعقد يف دورته احلادية والعرشين بمدينــة الرياض (اململكة
العربية الســعودية) مــن 15 :إىل  19حمرم 1435هـــ ،املوافق 22 - 18
ترشين الثاين (نوفمرب) 2013م،
بعد اطالعه عىل توصيات الندوة الفقهية الطبية التي عقدها جممع الفقه
اإلســامي الدويل بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت
حــول موضوع :الوراثة واهلندســة الوراثية واجلينــوم البرشي (املجني)،
وذلك يف مدينة جدة (اململكة العربية الســعودية) يف الفرتة  15-13ربيع
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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اآلخر 1434هـــ ،املوافق  25-23فربايــر2013م ،والتي جاء انعقادها
تنفيــذا لقرار جملــس املجمع رقــم )20/8( 193 :الصــادر عن الدورة
العرشين التي انعقدت بمدينة وهــران (اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية
الشــعبية) يف الفرتة  26من شــوال إىل  2من ذي القعدة 1433هـ ،املوافق
 18-13سبتمرب 2012م،
وبعد استامعه للمناقشات واملداوالت التي دارت حوهلا،
قرر ما يأيت:
أوالً :اجلينوم (املجني) البرشى:
إن قــراءة اجلينوم البــري وهو( :رســم خريطة اجلينــات الكاملة
لإلنســان) جزء من تعرف اإلنســان عىل نفســه ،واســـتكناه ُسنن اهلل يف
خلقه واملشــار إليها يف قولــه تعــاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ﴾ [فصلــت ،]53 :ونظائرها من اآليات .وملــا كانت قراءة اجلينوم
وســيلة للتعرف عىل بعض األمراض الوراثية أو احتامل اإلصابة هبا ،فهي
إضافة قيمة إىل العلوم الصحية والطبية يف مســعاها للوقاية من األمراض
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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أو عالجهــا ،مما يدخل يف باب الفروض الكفائيــة يف املجتمع ،مع مراعاة
األحكام اآلتية:
( )1جيوز استخدام اجلينوم البرشي أو جزء منه يف املجاالت النافعة؛ ملا
حيققــه من مصالح جاءت الرشيعة باحلث عىل حتصيلها كالوقاية والتداوي
من األمراض.
( )2ال جيوز اســتخدام اجلينوم اســتخدام ًا ضار ًا أو بأي شكل خيالف
الرشيعة اإلسالمية.
( )3ال جيوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معاجلة أو تشــخيص يتعلق
بــ(جينوم) شخص ما إال بعد إجراء تقييم سابق ودقيق لألخطار والفوائد
املحتملة املرتبطة هبذه األنشــطة مع االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف
هذا الشأن.
( )4رضورة احلصول عىل إذن صحيح معترب رشع ًا من الشخص نفسه،
أو وليــه الرشعي لتحليل خريطته اجلينية مع وجوب احلرص عىل مصلحة
الشخص املعني.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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( )5لكل شــخص احلق يف أن يقرر مــا إذا كان يرغب أو ال يرغب أن
حياط علام بنتائج أي فحص وراثي أو بعواقبه.
( )6جيب أن حتاط بالرسية الكاملة كافة التشخيصات اجلينية املحفوظة
أو املعدة ألغراض البحث أو ألي غرض آخر ،وال تفشــى إال يف احلاالت
املبينة يف قرار املجمع ذي الرقم )8/10( 79 :بشــأن الرس يف املهن الطبية،
والقرار ذي الرقم )15/8( 142 :حول ضامن الطبيب .وعىل الطبيب أخذ

موافقة املريض بإفشــاء رسه إىل أرسته إذا كان مصاب ًا بمرض خطري ،فإذا مل
يوافــق املريض عىل ذلك فعىل الطبيب حماولــة إقناعه باملوافقة حرص ًا عىل

حياة اآلخرين من أرسته.
( )7التأكيد عىل الضوابط الرشعية -اخلاصة باجلينوم البرشي -الواردة
يف توصيــة (ندوة الوراثة واهلندســة الوراثية واجلينــوم البرشي والعالج
اجليني) التي عقدهتا املنظمة اإلســامية للعلــوم الطبية بالتعاون مع جممع
الفقه اإلسالمي الدويل عام 1419هـ.
عر َض أي شــخص ألي شــكل من أشكال التمييز
( )8ال جيوز أن ُي َّ

بسبب صفاته الوراثية إذا كان الغرض النيل من حقوقه وحرياته األساسية
واملساس بكرامته.
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( )9ال جيوز إجراء أبحاث رسيرية (إكلينيكية) تتعلق باجلينوم البرشي
أو بأي من تطبيقاهتا ،والســيام يف جماالت علم األحياء (البيولوجيا) وعلم
الوراثة والطــب ختالف أحــكام الرشيعة اإلســامية أو ال حترتم حقوق
اإلنسان التي يقرها اإلسالم.
العالج اجليني:
يقصد به نقل جزء من احلمض النووي ،أو نقل جني سليم ،أو إحالل
جني سليم حمل جني مريض إىل اخللية املريضة إلعادة الوظيفة التي يقوم هبا
هذا اجلني إىل عملها املطلوب منها.
وينقسم العالج اجليني بحسب اخللية املعاجلة إىل نوعني:
النــوع األول :العالج اجليني للخاليا اجلســدية :وهــي مجيع خاليا
اجلســم ،وحكمه خيتلف بحســب الغرض منه ،فإن كان الغرض العالج
فيجوز برشوط أمهها:
( )1أال يــؤدي هــذا النوع من العــاج إىل رضر أعظــم من الرضر
املوجود أصالً.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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( )2أن يغلــب عىل الظن أن هــذا العالج حيقق مصلحة الشــفاء أو
ختفيف اآلالم.
( )3أن يتعذر وجود البديل.
( )4أن تراعى رشوط نقل األعضاء يف املتربع واملتربع له املعتربة رشع ًا
التي أشــار إليها املجمع يف قراره رقم ،)6/8(57 :وأن جيري عملية نقل
اجلني متخصصون ذوو خربة عالية وإتقان وأمانة.
أما استخدام العالج اجليني يف اكتساب صفات معينة مثل :الشكل فال
جيوز ،ملا فيه من تغيري اخللقة املنهي عنه رشع ًا ،وملا فيه من العبث ،وامتهان
كرامة اإلنسان ،فض ً
ال عن عدم وجود الرضورة أو احلاجة املعتربة رشع ًا.
النــوع الثاين :العالج اجليني للخاليا اجلنســية :وهــو العالج اجليني
للخاليا اجلنسية (التناسلية) وحكمه جواز إجراء الفحص اجليني للخاليا
اجلنسية ملعرفة ما إذا كان هبا مرض جيني أو ال.
أما العالج اجليني للخاليا اجلنســية يف صورتــه الراهنة التي ال تراعي
األحــكام الرشعية وبخاصة عدم اختالط األنســاب فحكمه املنع ،ملا هلذا
النوع من اخلطورة والرضر.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ثاني ًا :اهلندسة الوراثية:
( )1ال جيوز استخدام اهلندســة الوراثية بقصد تبديل البنية اجلينية فيام
يسمى بتحسني الســالة البرشية ،وإن أي حماولة للعبث اجليني بشخصية
اإلنسان أو التدخل يف أهليته للمسؤولية الفردية أمر حمظور رشعا.
( )2األصل يف االســتفادة من اهلندســة الوراثية يف النبات واحليوان:
اإلباحة واجلواز ،وهذا اجلواز مقيد بضوابط أمهها:
(أ) أال يؤدي هذا االستعامل إىل رضر عاجل أو آجل.
(ب) أن يكــون هذا االســتعامل لغرض صحيح مبــاح ،دون عبث
أو إرساف.
(ج) أن يتواله أصحاب اخلربة والثقة.
( )3ال جيوز استعامل اهلندسة الوراثية يف األغراض الضارة.
ثالث ًا :اإلرشاد الوراثي (اإلرشاد اجليني):
اإلرشاد اجليني ( )genetic counselingيتوخى تزويد طالبيه باملعرفة
الصحيحة ،والتوقعات املحتملة ونســبها اإلحصائية ،ويكون اختاذ القرار
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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لــذوي العالقة فيام بينهم وبني الطبيب املعالــج ،دون أي حماولة للتأثري يف
اجتاه معني ،وأمهها:
(أ) هتيئة خدمات اإلرشــاد اجليني لــأرس أو املقبلني عىل الزواج عىل
نطاق واســع ،وتزويدها باألكفاء من املختصني مــع نرش الوعي وتثقيف
اجلمهور بشتى الوسائل لتعم الفائدة.
(ب) أن يتم اإلرشــاد اجليني حســبام جاء يف الفقرة اخلاصة باملســح
الوراثي اجليني الوقائي ،وال ينبغي أن تفيض نتائجه إىل إجراء إجباري.
(ج) جيب أن حتاط نتائج اإلرشاد اجليني بالرسية التامة.
(د) توسيع مساحة املعرفة باإلرشاد اجليني يف املعاهد الطبية والصحية
واملدارس ويف وســائل اإلعــام ودور العبــادة بعد التأهيــل الكايف ملن
يقومون بذلك.
(هـ) يف األرس التي تشــكو من ظهور مرض وراثي يف بعض أفرادها،
ينبغي هلا استشارة األطباء ملعرفة مدى إمكانية انتقال املرض.
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أحكام العالج الوراثي:
ختتلف أحكام العالج الوراثي عىل النحو اآليت:
(أ) حكم املسح الوراثي الوقائي:
جيوز إجراء هذا النوع من املســح برشط أن تكون الوسائل املستعملة
مباحة آمنة ال ترض باإلنســان ،وجيوز لويل األمر اإلجبار عىل هذه الطريقة
إذا انترش الوباء يف بلد معني أو تعرضت الدولة إىل مواد مشعة أو سامة وهلا
أثــر عىل اجلينات ،حتقيق ًا ملصلحة دفع الــرر العام ،مع وجوب املحافظة
عىل رسية نتائج هذا املســح محاية ألرسار اإلنســان اخلاصة ،وحفاظ ًا عىل
سمعته التي أمر الشارع باملحافظة عليها ،حتقيق ًا ملقاصد الرشيعة اإلسالمية
ومبادئها العامة.
(ب) حكم الفحص اجليني قبل الزواج:
جيوز إجراء الفحص اجليني قبل الزواج ،مع اشــراط الوسيلة املباحة
اآلمنة ملا فيــه من حتقيق مقاصــد الرشيعة اإلســامية ومحاية األرسة من
األمراض الوراثية ،ولويل األمر اإللزام به ملصلحة معتربة عامة.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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(ج) حكم التشخيص قبل زرع النطفة:
جيوز إجراء التشــخيص قبل زرع النطفة بعد اإلخصاب خارج الرحم
(طفل األنابيب) رشيطــة اختاذ اإلجراءات الالزمة التي تضمن عدم خلط
العينات وصيانتها.
(د) حكم الفحص يف أثناء احلمل:
هلذه الطريقة وســائل طبية متنوعة ،ويمكن إجراؤها يف مراحل خمتلفة
من احلمل ،يف أوله ،ووسطه ،وآخره.
فإذا ثبــت وجود مــرض وراثــي جاز إجــراء اإلجهــاض للمرأة
احلامــل ،حســبام نــص عليــه قــرار املجمــع ذو الرقــم)6/7( 56 :
بشأن اإلجهاض.
(هـ) حكم الفحص عقب الوالدة:
جيب إجراء الفحص اجليني لألطفال احلديثي الوالدة للتدخل املبكر يف
احلاالت التي ظهر إمكان عالجها.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ويويص املجمع:
( )1التوعية باألمراض الوراثية والعمل عىل تقليل انتشارها.
( )2العمل عىل تشــجيع إجراء االختبار الوراثــي قبل الزواج وذلك
من خالل نــر الوعي عن طريق وســائل اإلعالم املختلفــة والندوات
ودور العبادة.
( )3مناشــدة اجلهات الصحية لزيادة أعداد وحدات الوراثة البرشية
لتوفــر الطبيب املتخصــص يف تقديم اإلرشــاد اجلينــي ،وتعميم نطاق
اخلدمــات الصحية املقدمة يف جمال الوراثة التشــخيصية والعالجية هبدف
حتسني الصحة اإلنجابية.
( )4عىل املنظمة اإلســامية للعلوم الطبية واهليئــات املختصة متابعة
املستجدات يف جمال اهلندسة الوراثية.
( )5مناشــدة الدول اإلسالمية االهتامم باهلندســة الوراثية بمختلف
جماالهتــا وتطبيقاهتا املعتربة رشع ًا ،وذلك بإنشــاء مراكز لألبحاث يف هذا
املجال ،تتطابق منطلقاهتــا مع أحكام الرشيعة اإلســامية ،وتتكامل فيام
بينها بقدر اإلمكان ،وتأهيل األطر البرشية للعمل يف هذا املجال ،وإدخاهلا
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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يف برامــج التعليــم املختلفة ،وتبســيط حقائقها لعامة الناس يف وســائل
اإلعالم املختلفة.
( )6أن تتــوىل الدول اإلســامية توفري مثل هــذه اخلدمات لرعاياها
املحتاجني إليها من غري القادرين نظرا الرتفاع تكاليف احلصول عليها.
( )7عــى الرشكات واملصانــع املنتجة للمواد الغذائيــة ذات املصدر
احليواين أو النبايت أن ت ُّبي للجمهور فيام يعرض للبيع ما هو ُمصنّع باهلندسة

الوراثية مما هو طبيعي حمض ليتم استعامل املستهلكني هلا عن معرفة.

( )8مناشــدة الدول اإلســامية ســن الترشيعات وإصدار القوانني
واألنظمة الالزمة حلامية مواطنيها من اختاذهم ميدان ًا للتجارب.
( )9تفعيل دور مؤسسات محاية املستهلك وتوعيته يف الدول اإلسالمية.
واهلل أعلم.
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