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-1
احلمــد هلل والصالة والســام عىل نبينا حممد ســيد املرســلني ومنبع
العلم واملعرفة.
أما بعـد:
إذا أردنا إلقاء نظرة عىل الثورة الصناع ّية الرابعة من منظور إســامي،

تكون صائبة إال إذا ما قــام هبا أصحاب االختصاص
فإن هذه النظــرة ال ّ
واحلنكة يف العلوم الفقهيــة بالتعاون مع املختصــن يف العلوم والتقنيات

تطور هائل
احلديثة .ذلك أن الثورة الصناع ّية الرابعة تعتمد يف األصل عىل ّ
لعدد من العلوم املعروفة بالعلوم الصحيحة كالرياضيات وعلوم احلاسوب

تطور غري مســبوق
والفيزيــاء وعلوم احلياة ،إضافــة إىل أهنا تنطوي عىل ّ

لتكنولوجيات مثل الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات املتقدمة للجينات
وتقنيــات اخلاليا اجلذعية وغريها ،والتي هلا آثار كبرية عىل حياة اإلنســان
وعالقته بالكون وحتى بخالقه.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وليتســنى لعلامء الفقه واخلرباء يف علوم الرشيعة أن يتمعنوا يف دراسة
واملهم من منظور إســامي علمي ،وجب تقديم هذه
هذا املوضوع املع ّقد
ّ
العلوم والتقنيات اجلديدة املعقدة واملتش ّعبة ورشحها بدقة بالغة والوقوف
عىل كل التحديات والتغريات االجتامعيــة واالقتصادية التي تدخلها هذه
التوصل إىل نظرة فقهية مبنية
الثورة الصناع ّية عىل حياة اإلنســان ،ويمكن
ّ
عىل مفاهيم علمية تواكب الرشيعة اإلسالمية.
التقديم والرشح العلمي
ويف هذا املساق ،جعلنا اهلدف من هذه الورقة
ُ
التطورات يف علوم احليــاة والتكنولوجيات التي انبثقت عنها مع
ألحدث
ّ
حماولة إبراز النقاط التي قد تشــكّل حتديات اجتامعية واقتصادية وأخالقية
تطرحها الثــورة الصناع ّية الرابعة .وهبذا يمكن املســاعدة يف تطوير نظرة
إسالمية هلذه األمور الكونية املع ّقدة.
 -1 . 1الثورة الصناعيّة الرابعة والتكنولوجيات احليو ّية

إذا كنا نتحــدث نحن اليوم يف فجر األلفية الثالثــة من تاريخ البرشية
عــن الثورة الصناع ّية الرابعة ،فهذا يعنى أن اإلنســان عاش ثالث ثورات
مهدت للوصول هلذه النســخة الرابعــة .لقد أدخلت كل
صناعية ســابقة ّ
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حتوال جذريــا ال رجعة فيه يف معظم
ثورة صناعية مــرت عىل هذا الكون ّ
جوانب حياة اإلنســان .وجاءت كل هذه الثــورات نتيجة للتقدّ م العلمي
والتطور التكنولوجي الذي ال يتوقف ،ألن طبيعة اإلنســان كام
املســتمر
ّ
عز وجل ّتواقة فطريا إىل تطوير العلم واملعرفة .كام تزامن كل
خلقهــا املوىل ّ
تطور تكنولوجي أحدثت ابتكاراته هذه الثورات
ازدهار علمي ومعريف مع ّ
الصناع ّية املتوالية .وعىل ســبيل املثال فأن «الثــورة الصناع ّية الثالثة» ،التي
التطور اهلائل لتقنيات
انطلقت منذ منتصف القرن املايض ،جــاءت نتيجة
ّ
احلوســبة الرقمية والتــي أدت إىل ظهور العامل الرقمــي ومواقع التواصل
االجتامعي ،وكذلك علوم احليــاة والتكنولوجيات احليو ّية التي صاحبتها
تقنيات اجلينوم واهلندســة الوراثية والتي أدخلت ثورة يف املجاالت الطب ّية
والزراع ّية والصناع ّية .وما نعيشــه اليوم من انتعاش علمي وتقني ال سابق
له جيعلنا نتطلع إىل الثــورة الصناع ّية الرابعة .وهذا يف احلقيقة ليس امتدادا
والتطــور التقني ويصعــب أحيانا الفصل بــن مراحل التقدم
للمعرفــة
ّ
العلمي والتقنــي اللذين عادة ما يتداخالن يف الزمان واملكان ،لذا نلجأ إىل
التطبيقات الصناع ّية التي تأثر مبارشة عىل حياة اإلنســان لتصنيف وترقيم
الثورات الصناع ّية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وإذا ما أردنــا التأمل يف الثورة الصناع ّية الرابعــة التي نقف اآلن عىل

أبواهبا ،فيمكننــا القول بأهنا تتزامــن مع بلوغ تقنيات احلوســبة الرقمية
والتقنيات احليوية ذروهتا بتطبيقات الذكاء الصناعي والطباعة ثالثية األبعاد
وتقنيات اجلنوميكس وتكنولوجيات حترير اجلينوم وهندسته حسب مشيئة
اإلنسان .إن تقنيات اهلندسة الوراثية ال تكتفي اليوم بتعديل اجلينات ونقلها
واستعامل اجلينات املهجنة إلنتاج األدوية واألنزيامت الصناع ّية بل إن دمج
هذه التقنيات اجلين ّية مع أحدث تقنيات زرع اخلاليا وإدارهتا ،أنتج تقنيات
جديدة سم ّيت بالنظم البيولوجية « »Biology Systemوعلام جديدا وهو

علم البيولوجيا االصطناعية أو الرتكيبية « »Synthetic Biologyواهلدف
منهام هو تطوير أشكال جديدة من احلياة يف شكل خاليا مكروبيه مهندسة
كليا بام يف ذلك اجلينات التي حتتوي عليها .و ُيمكن توظيف هذه الكائنات
احل ّية اجلديدة ألهداف مع ّينة مع كل ما تتضمنه الفكرة من منافع وأخطار.

 -2 . 1اختالفات الثورة الصناعيّة الرابعة مع سابقاتها

ّ
عم ســبقها
ولعل أهم وأخطر مــا يميز هذه الثورة الصناع ّية الرابعة ّ

من الثورات الصناع ّية هو التعاضــد والتعاون بني التكنولوجيات احليو ّية
والتكنولوجيات الرقمية ،اليشء الذي ســيضاعف القدرات الفن ّية أضعافا
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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مضاعفة لتنمو التطبيقات الصناع ّية نموا أســيا ( )exponentialوتســمح

بتمديــد حدود ا ُملمكــن إىل منتهى األبعاد .فاليوم نشــهد وجود رشكات
تطرح عىل عمالئها ختزيــن املعلومات يف مادة احلامض النووي ال DNA

ويف شــكل تسلســات نكليوتيدية خاصة (النكليوتيــدات هي األجزاء
املكونة ملادة  .)DNAو ُيشري اخلرباء يف ميادين العلوم والتكنولوجيات ،أنه
إذا كان القرن العرشين قرن علوم احلاســوب فإن القرن الواحد والعرشين

املعززة بالتقنيات الرقمية .وقد يؤكد هذا
سوف يكون قرن التقنيات احليو ّية ّ

الكالم بروز نظرية البيولوجيا املركزية « »Biocentrismوالتي تعيد النظر
يف مفاهيم احلياة والكون والعامل املادي .وســوف نعود إىل بعض التفاصيل
يف هذه الورقة الحقا.
ويمكن القــول عمومــ ًا ،إن الثــورة الصناع ّية الرابعة ســوف تقوم

باألســاس عىل مزيج مــن التقنيات تتداخل مــن خالهلا العــوامل املادية
والرقمي��ة والبيولوجية بش��كل مكث��ف وتصاعدي .ك�ما أن املقارنة مع
الثــورات الصناع ّية الســابقة تربز أن هذه الثورة التــي نعيش انطالقها هلا
التطور ،فهي ختترص الكثري
العديد من امليزات منها الرسعة الفائقة يف عملية
ّ

التطور اخلطي الذي تعودنا عليه من
التطور أســيا بدال من
الوقت ليصبح
ّ
ّ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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قبل .ويعترب النطاق الذي تشــمله هذه الثورة الرابعة ميزة أخرى ،إذ تطال
منجزاهتا كل بلدان العامل تقريبا فهي تغذى وتتغذى من العوملة ،إضافة إىل
أن التغيــرات التي حتدثها الثورة الصناع ّية الرابعة هلا تأثري عميق عىل مجيع

نظم اإلنتاج والذي أساسه التقليص شبه النهائي للعامل البرشي باالعتامد
عىل الروبوتات.
وتوظف الثورة الصناع ّية الرابعة يف جمال التكنولوجيا البيولوجية آخر

التطورات للتقنيات احليو ّية التي تستخدم القدرات اهلائلة والسامت املميزة
ّ

تم
التي كســبتها الكائنات الدقيقة واألنزيامت عرب هندسة اجلينات أو التي ّ

تطويرها بتقنيات نظم البيولوجيا .وتشمل عددا كبريا من الصناعات ،بام يف
ذلك إنتاج األدوية واألغذية والطاقة البيولوجية والوقود احليوي أو الطاقة
واللب
النظيفة بطريقة تراعى البيئة ،وكذلك املــواد الكيميائ ّية واألعالف
ّ
والورق والبالستيك واملن ّظفات واملنسوجات.

ولكــن ما وجب اعتبــاره هو أن نجــاح «الثورة الصناع ّيــة الرابعة»

لــن يمكن حتقيقه كليــا إال عند توفر بنيــة اقتصادية قويــة وبيئة اجتامعية
متطورة.
وسياسية
ّ
•

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

•

•

13

اجلـيـنـوم البشري واهلنـدسة احليـو ّية املستقبلية

 -2من مشروع اجلينوم البشري ()2003
إىل مشروع كتابة اجلينوم ()2019
 -2 . 1عقدان من البحوث والتطوير واالبتكار:

اجلينوم هو جممــوع احلمض النووي الذي يتواجــد يف نواة كل خلية
ويتكون احلمض النووي من أربع
حــي.
تكون كل كائن
ّ
من اخلاليا التي ّ
ّ
وتتكون الواحدة من سكّر
(تســمى نكليوتيدات
مواد كيميائ ّية متشــاهبة
ّ
ّ

الريبــوز ،ومركّب الفســفور وواحدة من أربع قواعــد نرتوجينيه ختترص
وتتكــرر أزواج النكليوتيــدات (ِ ATو )CGثالثة
بـــ ( ،C ،T ،Aو .)G
ّ
لتكون كال مــن رشيطي مركــب احلامض النــووي احلامل
بليون مــرة ّ

للجينوم .وحيتوي اجلينوم عىل جمموع اجلينات واجلينة الواحدة هي سلســة
نكليوتيــدات حمدّ دة العــدد .وحتمل اجلينات معلومات مشــ ّفرة يف نوع ّية
تسلســل النكليوتيدات لصنع مجيع الربوتينــات الالّزمة جلميع الكائنات
احل ّيــة .وجاء مرشوع اجلينوم البرشي الذي اكتمل ســنة  2003ليســمح

بالتعرف عىل تسلســل (ال )3بليون من الوحــدات أو األزواج القاعدية
ّ

من الدنا التي يتألف منها املوروث البــري (اجلينوم أو املجني) ومن هنا

اتّضحت أبعاد علم ّية وفتحت أبواب تقنية جديدة وبدأت رحلة التم ّعن يف
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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الرتكيبة الدقيقة والكاملــة للام ّدة الوراثية للتعرف عىل أرسار صناعة احلياة
انطالقا من الربامج املخف ّية داخل اجلينوم.
وقد كان العــامل «روبرت ســينهايمر» ّأول من أطلــق الفكرة اهلائلة

ملــروع اجلينوم البرشي التي ُشــ ّبهت بفكرة الصعــود إىل القمر ّوإنجاز
مــروع «آبلو» .وانطلق مــروع اجلينوم البرشي فعليا يف ســنة 1990
وتــم التصميم عىل عــدّ ة مراحل وأجزاء
بالواليات املتحــدة األمريكية
ّ

شــارك يف إنجازها عدد مــن الدول املتقدمــة كربيطانيا وفرنســا وأملانيا
واليابــان وتــم تقســيم العمل عــى  20فريق عمل ترأســهم األســتاذ
«ويليــام هيزلتاين» وقد رصــد املعهد القومي ألبحــاث اجلينوم البرشي
 National Human Genome Research Institute) (NHGRIهلــذا
املرشوع ميزانيــة قيمتها ثالثة مليار دوالر ،وقدّ رت مدة إنجازه بخمســة
عرش سنة.
وكانت أهداف مرشوع اجلينوم كااليت:
التعرف الكيل عىل تســ ّلل القواعــد النرتوجينية للثالثة بليون من
ّ -1

املكونة للدنا البرشي (اهلدف الرئييس)
النكليوتيدات ّ
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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والتعرف عــى كل اجلينات التي حيتوهيا املؤرث
 -2اإلحصاء الدقيق
ّ

(اجلينوم) البرشي.

خمصصة هلذا
 -3التخزيــن املن ّظم للمعلومات وبناء بنــوك معلومات ّ

الغرض.

 -4تطوير آليات ونظم لتحليل املعلومات.
 -5نقل التقنيات التي يتم تطويرها إىل القطاع اخلاص.
 -6حتديد وضبط األبعاد األخالقية واالجتامعية واملســائل القضائية

املتولدة عن املرشوع.

وقد تم الترسيع باكتامل مرشوع اجلينوم البرشي ســنة  2003ســابقا

ألوانه بســنتني ،والســبب يف هذا هو تطوير تقنيات جديدة فائقة الرسعة

للتعرف عىل تسلســل القواعد النرتوجينية للثالثة بليون من النكليوتيدات
ّ
( )sequencing technologiesإضاقــة إىل ال ُقــدرات الرقم ّيــة العالية

للحواســيب اجلديدة وتطويــر خوارزميات وبرامج حوســبة بيولوجية

سهلت ختزين وحتليل املعلومات .وقد أفرز اكتامل هذا املرشوع ظهور علم
ّ
تطورا وتش ّعبا ال
اجلينوم 3.الذي أصبح من أهم العلوم املعارصة وعرف ّ

تطور العلوم.
سابق له يف تاريخ ّ

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -2 . 2علم اجلينوم 4.واإلفرازات العلمية والتقنية ملشروع اجلينوم البشري:

املتطورة لعلم
علم اجلينوم :4.يمكن تعريفه عىل أنه املرحلة أو النسخة
ّ

اجلينــوم 3.الذي يدرس اجلينات وحيدد وظائفهــا .وقد أصبح هلذا العلم
صدى كبريا يف معظم علوم األحياء ،فبقدرته عىل تفســر وظائف اجلينات
ُيمكــن فهم الوظائــف الدقيقة للخاليا عند كل الكائنــات احل ّية .إن علم

«اجلينوم» مع تقنيات اهلندسة الوراثية يسمح اليوم بدراسات تبدأ من ّ
الكل

الستقصاء اجلزء واالنطالق من اجلزء لتفسري ّ
الكل .ويف فرتة وجيزة تفرغ
علم «اجلينوم »3إىل جماالت خمتلفة لريتقي إىل املرحلة الرابعة .وحيتوي عىل
عديد من الفروع أمهها:
 .2-2-1اجلينومية اهليكلية )Structural Genomics( :وهو املجال
الذي يعتنــي بالتوصيف الفيزيائي للجينوم ووضع اخلرائط اجلين ّية الدقيقة
واملفصلة التي مت ّيز كل نمط من أنامط الكائنات احل ّية.
ّ

 .2-2-2اجلينوميــة الوظيفيــة )Functional Genomics( :وهــو
املجال الذي يعتني بضبط وظائف اجلينــات وكيفية ترمجة املعلومة اجلين ّية
إىل بروتينية يف خمتلف الظروف الفسيولوجية ،كام يعتني بتفسري الفروق بني

نشاط اجلينات يف خاليا خمتلف األنسجة ودراسة آليات تعامل اجلينات مع
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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وتفرع
حميطها اخلارجي وباألخص مع العوامل والظروف البيئية اخلاصةّ .
هذا املجال إىل فرعني :فرع اجلينومية االستقالبية ( )metabolomicsوفرع
اجلينومية الغذائية (.)Nutrigenomics
 .2-2-3اجلينوميــة املقارنــة )Comparative Genomics( :وهو
املجال الذي خيتــص باملقارنة بــن جينومات الكائنــات احل ّية بمختلف

أنامطها من حيث الرتكيبة الفيزيائية ودراســة الفوارق بني وظائف اجلينات
والربوتينــات مع وضع ختطيطات شــجر ّية للعالقات اجلين ّيــة والوراثية

التطــور (Phylogenetic
ملختلف الكائنات وتسلســلها حســب نظرية
ّ

 ،)treesكام هيتم هذا املجال بضبط عالقــة املخزون الوراثي اخلاص لكل
حي بقدرته عىل االنسجام والتأقلم مع البيئة التي يعيش فيها.
كائن ّ
تطور علوم
 .2-2-4املعلوماتية احليو ّية )Bioinformatics( :تزامن ّ

وتم إدماج هذه القدرات التقن ّية وتوظيفها
الوراثة مع بروز علوم املعلوماتية ّ

الكــم اهلائل من
لتطوير علــم اجلينوم وإحــداث مناهج جديدة لتخزين
ّ
التوصل إليها إلدارهتا واالستفادة القصوى منها يف كل
املعلومات التي تم
ّ
املجاالت األخــرى .وقد عرف هذا املجال اهتامما بالغا قاد إىل تطوير عدد

يصعب إحصاؤه من برامج احلاســوب واخلوارزميات وتقنيات اإلحصاء
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املخصصة لدراسة اجلينوم والربوتيوم والتي تُتيح حتصيل ومجع املعلومات
من جمموعات ضخمة من البيانات وتقوم بتحليل وتفسري األنامط املختلفة
تتضمن سالســل األمحاض األمينيــة واألنوية والقطع
من البيانات التي
ّ
والبنــى الربوتين ّية .وبفضل املجهودات الكبــرة التي ُبذلت يف هذا احلقل
العلمي ،أصبحت املعلومات ّيــة احليو ّية تغ ّطي العديد من جماالت األبحاث
املتقدّ مة منهــا الرتاصــف التسلســي ( )Sequence alignmentوإجياد
املورثات وتراصف البنية الربوتينيــة ()Protein structure alignment

وتنبــؤ البنية الربوتينية  ))Protein structure predictionوالتنبؤ بالتعبري
اجلينــي ( )Gene expression predictionوتأثــرات بروتني -بروتني،
التطور (.)Evolution modeling
باإلضافة إىل نمذجة
ّ
الرقي الذي بلغته املعلوماتية احليو ّية
كام أحدث هذا املستوى العايل من
ّ

طفرة ال ســابق هلا يف تاريخ علوم األحياء ،إذ أصبح بإمكاننا اليوم أن نقوم
بالدراســات يف معظم علوم األحياء مكتفني باستعامل احلاسوب بدي ً
ال عن
التجارب املعملية الطويلة واملعقدة التي يتــم اللجوء إليها يف مرحلة تالية
التوصل إليــه ،عرب ما ُيعرف اليوم بعلم األحياء احلاســويب
للتأكــد ممّا تم
ّ
(البيولوجيــا احلاســوبية) ( )Computational biologyوهــو توظيف
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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أحــدث تقنيــات الرياضيات التطبيقيــة ،واملعلوماتيــة ((Informatics

واإلحصاء وعلوم احلاسب لدراسة وحل مسائل بيولوجية حيو ّية.
لقــد أصبحت املعلوماتيــة احليو ّية اليوم من التقنيــات التي ال يمكن
االســتغناء عنها يف مجيع علوم األحياء وما ينجــم عنها من تطبيقات ها ّمة
الصحة والزراعة والتغذية وكذلك البيئة وكل جماالت
ومفيدة يف جمــاالت ّ
التقنيات احليو ّيــة ( .)Biotechnologiesوجيب هنا التأكيد عىل أمه ّية بناء
القدرات يف جمال املعلوماتية احليو ّية من حيث القدرات البرشية واللوجست ّية
واعتامدها يف برامج التعليم والتأهيل.
•

•

•

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -3من مشروع اجلينوم البشري سنة ()2003
إىل مشروع كتابة اجلينوم سنة ()2016
 -1 . 3التكنولوجيات والنظريات الفلسفية اجلديدة:

أثمر التالقح بني العلوم احليو ّيــة وخاصة منها علم اجلينوم بمختلف
فروعه وجمــاالت أخرى من العلــوم وباألخص علوم احلوســبة وعلوم
تطورا هائــا لتكنولوجيات جديدة خارقة تدفــع باملعرفة برسعة
النانوّ ،
غــر معهودة وإىل حدود بعيدة .ومن بني التقنيات التي ســوف تأثر تأثريا
بالغا يف معظم جوانب حياة اإلنسان خالل الثورة الصناع ّية الرابعة تقنيات
حترير اجلينات.
 .1-1-3تقنيات حترير اجلينوم Gene Editing

قبــل أن نتطــرق إىل رشح تقنيــات حترير اجلينات جيــب أن نذكر أن
تسلســل الثالثة بليون من النكليوتيدات وقواعدهــا النرتوجينية األربع
تكون اجلينوم البــري أو جينومات ّ
كل الكائنات احل ّية،
( )ACTGالتي ّ
بقطع النظر عــن أحجامها ،ثابت ال يتغــر ،إذ أن التغيريات أو الطفرات
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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( )Gene variation & mutationsالتــي قــد تدخــل عــى هــذا
الســات أو الوظائــف الفيزيولوجية
التسلســل يكــون هلا تأثــر عــى ّ
كــا يمكــن أن تتســ ّبب يف ظهــور تقلبات وعاهــات وراثيــة وخاصة
أمراض مستعصية.
لــو نظرنا إىل اجلينوم ككتاب هائل احلجــم حيتوى عىل  3بليون كلمة
وجله ( اجلينات) وكلامته النكليوتيدات
تكون فصوله (الكروموزومات) ُ
ّ
ُيمك�نـ أن َتدُ ث فيه أخط��اء إمالئية كام حي��دث يف الوثائق اإللكرتونية
املكتوبـ�ة .إن تقنيات التحرير اجلينى هي جمموعة مـ�ن تقنيات ُت ّول إجياد
واســتبدال النكليوتيدات (الكلامت) بطريقة دقيقة جدا وإعادة حترير كتابة
ألي كائن وذلك هبدف تصحيح
تسلســل النكليوتيدات يف املادة الوراثية ّ
متعمــدة (لقصد ما) لتحســن صفة موروثة
أخط��اء أو إدخال تغيريات ّ
عىل سبيل املثال.
وتعترب هــذه التقنية أكرب د ّقة بكثري من التقنيات الســابقة للهندســة
الوراثيــة التي ال متكّن من إدخال التغيريات يف سلســلة النكليوتيدات إال
يف مركّب احلمض النووي املعزول .يف حني تسمح تقنيات التجرير اجليني
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أي خلل جيني كان يف احلامض النووي املوجود
إدخال تغيــر أو تصحيح ّ
داخل نواة اخللية عىل مســتوى اجلينوم بأكمله ليصبح التغيري أو التصحيح
تتم إعادة هندســة جينومها
قارا تتوارثه اخلاليا املنبثقة عن اخللية األ ّم التي ّ
ّ
بتقنيات حترير اجلينات.
تقنيات حترير اجلينات:
تــم إىل تاريخ اليوم تطوير أربع طرق لتحرير اجلينات ،تُعترب من أعظم
ّ
اإلنجــازات يف تاريخ التقنيات احليو ّية والتي ســوف يكون هلا آثار عميقة
يف الثورة الصناع ّية الرابعة يف جمال صناعــة األدوية وتوفري طرق العالج.
وتســتعمل كل من هذه التقنيات كأدوات أساسية لتحرير اجلينات بطرق
عاليــة الفاعلية ،أنزيامت النوكليــاز (( )Nucleasesجدول رقم  )1وهي
بمثابــة مقصات حيويــة جزيئة متكن من قطع مركــب الدنا ( )DNAعىل
مستوى حمدد من سلسلة النكليوتيدات وبد ّقة فائقة لتسمح بالقيام بجراحة
جزيئية لتصحيح عطب جيني أو تعديل تشفريات بإدخال تغيري عىل الرتكيبة
اجلين ّية .كام ُيمكن تغيري أو إضافة أو حذف جينة معينة حسب اهلدف الذي
وضع للقيام بالتحرير اجليني.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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جدول رقم  :1التقنيات احلديثة لتحرير اجلينوم

واجلديــر بالذكــر ،أن تقنية التكــرارات القصرية املتناوبــة املجمعة
واملتباعدة بانتظام أو كريسرب تتميز عىل تقنيات حترير اجلينوم الثالثة األخرى
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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بالسهولة النســبية يف استعامهلا اليشء الذي تســبب يف شعبيتها وانتشارها
األكرب يف خمتــرات البحث والتطوير املتخصصة حــول العامل والنجاح يف
حتقيق بعض اإلنجازات العلمية والتطبيقات التقن ّية التي كانت ُمســتحيلة

يف املايض القريب.

ما هى تقنية كريسرب-كاسCRISPR Case 9 9؟
كريســر -كاس  Crispr-Cas9) 9هــى عبــارة عــن أداة بيولوجية

تتكون من بعــض املركبات اجلزيئية من بينها جزيئيــة تعمل كدليل دقيق
ّ
املكونة من
أي كائن
حــي .وهذه اجلزيئية ّ
أي منطقة يف جينوم ّ
للعثور عىل ّ
ّ
حامض الريبونكلييك ( )Guide RNAتندمج مع أنزيم كاس  .9لتتمكّن
هذه األخرية من قطع سلســلة الدنا يف املكان املحدد الذي ُيمكن أن حيمل

عطبا جينيا ،وبذلك تتمكن اخلل ّية من القيام بإصالح العطب .وعالوة عىل
إصالح األخطاء اجلين ّية ،هنالــك أنواع أخرى من التعديالت والتغيريات

املمكنة ،كإزالة وتعطيل أو اســتبدال قطعة من احلمض النووي (الدنا) أو
حتى جينة كاملة يتم حقنها جنبا إىل جنب مع جزيئات كريرسب –كاس.9
و ُيمكن اســتخدام أنزيامت خمتلفة بدال من كاس  ،9مثل  ،Cpf1والتي قد

تُســاعد ،حســب ما نُقل ،عىل حترير الدنا بشــكل أكثر فاعلية .ومن ا ُملهم

اإلشــارة إىل أنه ُيمكن القيام بعملية حترير اجلينوم بتقنية كريسرب-كاس 9
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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عىل مســتوى نواة اخلاليا احل ّية مهام كان نوعها بام يف ذلك اخلاليا اجلذع ّية
وكذلك عىل مســتوى األجنة ( )Embryosأو حتى خارج اخللية يف أنابيب

االختبار باملعامل.
الصورة رقم  :1توصيف تقنية كريسربكاس 9

 2-1-3هندســة النظم البيولوجية  System Biologyوالبيولوجيا
الرتكيبية :Synthetic Biology

النُّظــم البيولوجية أو النّظم احليو ّية أو نظــم احلياة هي جمموعة النُّظم

وتتطور .وقد
التي حتكُم احلياة الفيزيولوجية بجميع أنواعها وجتعلها تنمو
ّ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ازدهرت دراســة هذه النظم وارتقت إىل درجة علم واســع يف العرشيتني
األخريتني يف ظل التقدّ م اهلائل لعلــوم اجلينوم وعلوم اخلاليا والبيولوجيا
اجلزيئيــة وما تزامن معها مــن تقدّ م يف علوم الكيميــاء والفيزياء والعلوم
الرقمية والنانو تكنولوجيا.
وتعترب هندســة النظم البيولوجية (System Biology/Biological

 ))systems engineering/Biosystems engineeringجماال هندســ ًيا
واســعا ،هو يف الواقع امتداد لتقنيات اهلندســة احليو ّيــة أو التكنولوجيا
احليو ّية التي أطلقت يف الثورة الصناع ّية الثالثة .وهبذا تكون هندســة النظم
البيولوجيــة من أهــم األدوات التقنية التي ُت ّيز الثــورة الصناع ّية الرابعة.
وليس هنالك عالقة مبارشة بني هندسة النظم البيولوجية واهلندسة الطب ّية
البيولوجية ( )Biomedical engineeringالتقليدية.
وترتكز هندســة النظم البيولوجية عىل الدمج بني اهلندســة األساسية
وجماالت أخرى غري هندســية .فهي تعتمد يف األســاس عىل تطوير نامذج
ومقاربــات رياضية واســتعامهلا يف ا ُملحــاكاة .وتطبيقات علــم األحياء
االصطناعيــة أو الرتكيبيــة ( )Synthetic biologyهــو تصميم أجهزة
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ونظــم حيو ّية جديدة وبنائها ألغراض ُمع ّينة يف املجاالت الطب ّية والزراع ّية

والبيئية .و ُيمكن اعتبار هندســة النظــم البيولوجية وتوظيفها يف تطبيقات
علــم األحياء االصطناعية أو الرتكيب ّية «خلق» ألنواع جديدة من الكائنات
احل ّية بام ُيمكن أن حتمله العبارة من ســلب ّيات حتى ولو كان الرتكيز األكرب
موجه باألســاس نحو جماالت الزراعة
هلذا العلم والتقنيــات التي ختدمه ّ
واألنظمة البيئية (اإليكولوجية) وعلم الغذاء ،ناهيك أن تفاعل الكائنات
احل ّية اجلديدة مع البيئة يبقى مبن ّيا عىل املجهول مهام بلغ مستوى الدقة الفنية

التي ُتسب لتقنيات هندسة النظم البيولوجية وهندسة نظم احلياة .وتُنسب
إىل البيولوجيــا الرتكيبية ،إىل يومنا هذا ،العديد من اإلنجازات خاصة منها
النجاح يف إعادة برجمة اخلاليا وختليق العديد من األحياء املجهر ّية اجلديدة

( )de novo microorganismsوغ�ير املوج��ودة س��ابق ًا ،من بكترييا
وتم هذا اإلنجاز العلمي غري املســبوق ،والذي كان يعترب
وفريوســاتّ .

مورثات يف صورة منظومة جينيــة كاملة تتضمن كافة
مســتحيال ،بتخليق ّ
ّ
ومستقل.
الرشوط الالزمة ملواصلة احلياة والتكاثر كأي كائن حي معروف

وقد أدرجت كل هذه التطورات العلميــة والتقنية حتت مفهوم «البناء من
أجل الفهم».
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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توصل ســنة  2010إىل
وكان العــامل األمريكي «كريج فنرت» أول من ّ
تم تركيبه يف املعمل.
صناعة خلية جرثوم ّية اصطناعيــة حية تعمل بجينوم ّ
ومما ترتّب عىل هذه اإلنجازات ،يف شــهر يونيو من ســنة  2016حتديدا،
البدء يف دراســة لتصميم وبناء اجلينوم البــري والتي تندرج اليوم ضمن
مرشوع كتابة اجلينوم.
ويف هذا الصدد ،ال بدّ من اإلشــارة والتأكيد عىل األمهية االسرتاتيجية
حل ِرجــة للموارد البرشية املختصة يف جمال هندســة النُّظم
لتطويــر الكُتلة ا َ
البيولوجيــة وعلم األحياء االصطناعيــة أو الرتكيبية ملعرفــة كيف ّية محاية
الســلبية هلذه التقن ّيات ،وكذلك طريقة االســتفادة
جمتمعاتنا من اجلوانب ّ
منهــاّ .
املختص ،هو تكوينه العلمي
إن ما ُيم ّيز مهندس النّظم البيولوجيــة
ّ
الذي يشــمل اهلندســة البيئية وعلوم األحياء ،فهو عبــارة عن جرس يمأل
الفجــوة بني اهلندســة والعلوم احليو ّية .وســوف يكــون ملهنديس النظم
البيولوجية دور مهم ،ليس يف رشكات اهلندســة البيئية فحسب بل وكذلك
يف الوكاالت احلكومية والصناعات احليو ّية التي ســوف تكون عالمة من
عالمات الثورة الصناع ّية الرابعة.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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الصورة رقم  -2توظيف أدوات البيولوجيا اجلزيئية يف منظومة البيولوجيا
الرتكيبية وجماالت تطبيقاهتا.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X1630240X

وجاء يف تقرير أعدّ ته وزارة الدفاع األمريكية ســنة ّ 2018
أن هنالك

ُطرقا يمكن هبا إساءة استخدام هندسة اجلينوم وتقنيات النظم البيولوجية
والبيولوجيا الرتكيبية ،وخاصة منها تلك التي تُتيح إنشــاء الفريوسات من
الصفر إلصابة املاليني من الناس.
وقد وصف القائد الســابق يف الناتو« ،جيمس ستافريديس» ،احتامل

اســتخدام التكنولوجيــا البيولوجية مــن ِقبل اإلرهابيــن ،بأهنا «األكثر
إثــارة للقلق» .وقال ّ
إن ذلك قد يؤدي إىل وبــاء «ال خيتلف عن اإلنفلونزا

رصح ،عن َصواب ،أن أسلحة الدّ مار ّ
الشامل
اإلسبانية» منذ قرن مىض .كام ّ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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البيولوجية التي هلا القدرة عىل نرش األمراض الفتّاكة ،مثل اإليبوال وزيكا،
خس سكّان العامل.
ُيمكن أن متحو ُ ُ
وللتأكيد عىل أمه ّية هذه املســألةُ ،يمكن أن نَذكُر املرشوع ا ُملبتكَر الذي

أطلقته وزارة الدفاع األمريكية عرب وكالة مشاريع األبحاث الدفاعية املتقدمة
«داربا» والذي يعتمد عىل استخدام تقنيات النظم البيولوجية والبيولوجيا
التكيبية إلعادة اهلندسة اجلين ّية للبكترييا التي تعيش عىل سطح جلود البرش
ّ

(جزء من املكروبيوم البرشى .) Human microbiomeواستخدمت تلك
البكترييا حلاميــة اجلنود األمريكيني من األمراض التي َين ُقلها البعوض مثل
وحى الضنك والشــيكونغونيا (مرض فريويس منقول بالبعوض)
املالريا ُ ّ

وهي أمــراض ُيمكن أن هتدّ د حيــاة أولئك اجلنود َ
وتنعهــم من القتال.
وتُعرف هذه املبادرة باس��م «ريفيكتور» (أي إعادة الناقل) .وامليكروبيوم

هو جمموع امليكروبات املتعايشــة مع اإلنســان وتعيش عىل جســمه أو يف
داخل أمعائه.
وت ِدف هذه املبادرة إىل ّ
حل ا ُملشــكلة العلم ّية املتم ّثلة يف ّ
أن البعوض
َ

ِ
نجــذب إىل ُمنتجات األيض امليكرويب للبرش املوجود عىل ســطح
عا ّمة َي
ّ
ليتغذى من بعض املواد الكيميائية التي ُيفرزها اإلنســان .وحيدُ ث
اجللد،
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ذلك عندما تســتهلك البكترييا التــي تعيش عىل َبرشة اإلنســان موا ّدها
ُكون
حتوهلا إىل مواد كيميائية ُمتطايرة ( )volatileت ّ
األيضية (مستقلباهتا) ثم ّ
رائحة ي ِ
نجذب إليها البعوض ليستنشقها .وتعتمد هذه املواد والروائح عىل
َ
السالالت البكتريية املوجودة عىل سطح ِ
اجللد.

وبتحدي��د اخلصائص امليكروبي��ة واجلزيئية والتّفاع�لات هلذه املواد
الكيميائيــة املتطايرة التــي جتذب البعوضُ ،يمكن حماكاة هذه الشــبكات
والتعرف عىل نقاط التأثري واســتعامل تقنيــات النظم البيولوجية
اجلزيئية،
ّ

والبيولوجيا الرتكيبية لتطوير ُطرق لتغيري امليكروبيوم إللغاء الرائحة اجلاذبة
للبعوض وبالتّايل احلدُّ من األمراض التي ين ُقلها.
 -3.1.3نظرية البيولوجيا املركزية:

ال ِجــدال يف القول ّ
تطور
ينجر عنه ّ
بأن التقدّ م العلمي والتّقني غالبا ما ّ

واز يف اجلانب الفكري ،وذلك ب ُظهور نظريات جديدة ي ِ
ُم ٍ
مكن أن يكون هلا
ُ
ّ
َ
تكون
تأثري كبري عىل حياة اإلنســان وعىل نظرته إىل ُميطه .ومن املنطقي أن

هم العميق لنُظم احلياة ونَواميســها
لعلوم احلياة ،التي هدفها األســمى ال َف ُ
ُّ
األثر األكرب عىل فِكر اإلنســان .وىف هذا السياق ،واعتبارا
وفك شــفرهتاُ ،

وخاصة يف علوم
للتقدم ا ُملذهل الذي حتقق يف كل جماالت العلوم احليوية،
ّ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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اجلينوم والتّقنيات التي تُرافقها ،والذي ما ّ
انفك نَســ ُقه يتســارع يوما بعد
التطور لشارل داروين التي
يوم ،ظهرت نظر ّيات جديدة تُشري إىل أن نظر ّية
ّ

تفس نُظم احلياة ونواميس الكون إذا ما ُأدرجت
طال ُ
تداوهلا ،ال ُيمكن أن ّ
ّ
أهم نظرية انبثقت
املعلومــات العلم ّية وال ُقدرات التقنية اجلديدة.
ولعــل ّ

ِ
وغريها من العلــوم والتقنيات احليو ّية ،هي
عنها علوم وهندســة اجلينوم
كيل من
نظر ّية البيولوجيا املركز ّية .لقد حصل حول هذه النظر ّية إمجاع شبه ّ

ِ
صحتها من
طرف ال ُعلامء ،وأثارت اهتامما ونقاشا علم ّيا ومل تثر جدال حول ّ
ِ
عدمه مثلام حصل مع نظرية داروين .وتضع هذه النظرية يف جوهرها احلياة

كل ٍ
وال يشء ســواها عىل مســتوى مركزي ينطلق منه ّ
يفس
فكر ُيمكن أن ّ
كل الظواهر الكون ّية وفهم األشــياء وتد ّبرها .ويتطابق ذلك مع ما أوصانا
عدد كبري من اآليات ِ
وجل ،نحن املسلمني ،يف ٍ
عز ّ
احلكيمة بالتأ َمل
به املوىل ّ
كل ما خلقه سبحانه وتعاىل كقوله ّ
يف ّ
جل شأنه﴿ :ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ﴾
[الذاريات.]21 :

وقو ُلــه تَعــاىل ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾
[الغاشية.]20-17 :
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أســس هلذه النظريــة هو العــامل روبرت لنــزا (Robert
ّ
وأول مــن ّ

ُ )Lanzaمدير معهد أســتالس للطب التجديــدي (Astellas Institute

خمتص يف
 ،)for Regenerative Medicineوهــو يف األصــل بيولوجي ّ
العلوم احليو ّية ،اشــتهر بدراساته يف جمال اخلاليا اجلذعية وهندسة شفرات
اجلينوم اخلاص هبذه اخلاليا وإعادة برجمة الوظائف التي تقوم بأدائها اخلل ّية
مدى حياهتا ،مدركا بذلك أن احليــاة والبيولوجيا هي القطع املركزية التي
الوجود من الكينونات إىل الكون بأكملهّ ،
وأن احلياة هي التي ختلق
تَصنــع ُ
الكــون وليس العكس .كام أضــاف ّ
أن البيولوجيا املركزية حتتوي عىل كل

األخالقيات البيئية التي ُتدّ د وضع ّ
كل الكائنات احلية املوجودة يف الطبيعة
والتي تَشهد بأن احلياة تُعطي ٍّ
لكل من هذه الكائنات احل ّية قيمة كامنة ليس
أقل من قيمة حياة البرش ،بل أن احلياة منظومة تشــرك فيها ّ
بالرضورة ّ
كل

هذه الكائنات حســب مناهج ومصفوفات ( )Matrixesارتباطية يف بالغة
الدّ ّقة .وحسب األســتاذ النزا ،فإن نظرية البيولوجيا املركزية وعلم فيزياء
الكم ( )quantum physicsيتّفقان عــى أن املوت ليس النهاية كام تعتربه
ّ

بعض النظر ّيات العلم ّية الســابقة ،بل هو مرور إىل شــكل آخر من احلياة
والتي هي بالنسبة للمسلمني حياة الربزخ.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أن دراســة علم ّيــة حديثة أثبتــت ّ
ومن املثــر لالهتــامّ ،
أن بعض

اجلينــات البرشية تبقى ِ
نشــطة بعد الوفــاة اإلكلينيكية ،بل وأن نشــاطها
يزداد .وذكرت الدراســة أن هذا النشــاط غري املتوقــع للجينات ُيمكن
وتم نرش هذه الدراســة يف
أن يكــون ر ّدة فعل للخاليا عىل وفــاة الفردّ .
الدورية العلميــة الربيطانية ذات الصيت العاملي «ناترش كومينكاشــن».

وجيرى العمل حاليا عىل تطبيق هــذه املعلومات عىل أرض الواقع يف جمال
الشعي.
الطب ّ
ومن أقوال النزا« :احلياة مغامرة تســمو فوق طريقتنا العادية اخلط ّية

للتفكــرّ .ملا نمــوت ،فنحن نفكّــر ّأننا نموت حســب مصفوفة -كرات
البلياردو-العشــوائية .احلياة ليس هلا أبعاد خط ّية .احلياة تشبه زهرة دائمة
يمكن أن تُزهر يف أكوان متعددة.
Life is an adventure that transcends our ordinary linear
way of thinking. When we die, we do so not in the random
billiard-ball-matrix but in the inescapable-life-matrix. Life
has a non-linear dimensionality; it's like a perennial flower
.that returns to bloom in the multiverse
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الكــم اهلائل من
تكمن يف أهنــا انطلقت من
ّ
إن أمهيــة هذه النظريــة ُ

املعلومات اجلديــدة التي ترتاكم منذ إمتام مرشوع اجلينــوم وتقدّ م العلوم
تم حتقيقه من تقدّ م علمي ومعريف
احليو ّية بر ّمتها ،وأنه تم تأكيدها عــر ما ّ

املــرة األوىل يف تاريخ البرشية التي
يف العلوم األخرى .تــكاد تكون تلك ّ
تؤكــد فيها مجيع العلوم الصحيحة نفس النظريــة حول احلياة واملوت وما
يرتتب عىل هذه املفاهيم اجلديدة من تأثري عىل اإلنســان ،ويف احلقيقة ،فإن
الدين اإلسالمي أكّد هذه املفاهيم يف ُمكم الكتاب والسنّة وهي راسخة يف
تصورات ووعي املسلمني أفرادا ومجاعات.
ّ
 -2 . 3أهم تطبيقات تقنيات التحرير اجليين:

 العالج اجليني:ّ
إن من أهم التطبيقات ا ُملبهرة لتقنية حترير اجلينات هي بال منازع عالج
معرض إىل اآلالف
األمراض البرشيــة والوقاية منها .فاجلينوم البــرى ّ
مورثة وتتســ ّبب يف عدد كبري من األمراض
من االختــاالت التي تُصبح ّ

املســتعصية التي تنتقل من جيل إىل آخر إ ّبان حدوثها .ولألسف ّ
فإن هذه
األمراض ليســت بالنادرة ،بل بالعكس تُوجد بكثــرة يف جمتمعاتنا العربية

اإلســامية .ويرجع ذلك غالبا ألسباب ثقافية كثقافة الزواج بني األقارب
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( )consanguinityويف كذلك ويف بعض األحيان اىل أســباب بيئية .ومن
بني هذا النوع من األمراض األكثر شيوعا ً نذكر التل ّيف الكييس وفقر الدم

املنجيل و كل أنواع التالســيميا والعوز املناعي والضمور العضيل ومرض
الســكري من نوع  1وكذلك  2وحاالت الرسطان العائلية .ورغم التقدم
اهلائــل يف علوم تصميــم وتطوير األدوية ،فال توجــد إىل يومنا هذا أدوية
تُعالج هذه األمراض معاجلة هنائية.
ختول
وجاءت تقنيــات حترير اجلينوم لتحدث ثــورة ابتكارية جذرية ّ

العــاج التام والنهائــي ّ
جلل األمراض التي يتســ ّبب فيهــا عطب جيني

مهــا كان نوعه ،وذلك بإعادة كتابة احلمــض النووي املعطوب يف اخلاليا
املريضــة .ولتقنيات جترير اجلينوم ُقدرات هائلــة ُيمكن أن تقوم بأكثر من

إصالح اجلينات املع ّطبة ،كتعديل اخلاليــا املناعية وإعادة برجمتها ملكافحة
الرسطانات أو ملقاومــة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية .كام ُيمكن

اســتخدام هذه التقنيات أيضا يف خاليا األجنّة البرشية .وجيب التحذير يف
أن هذا النوع من االســتخدام ِ
هــذا الصدد من ّ
حيمل خطورة كرس التوازن
التوجه نحو تفضيل اجلينات التي حتمل
بني نسبة الذكور ونسبة اإلناث أو
ّ

صفــات برشية ُمتارة .وهذا غري مقبول أخالقيــا لتداخله مع نظم احلياة.
لكن نفس هذا االســتخدام يســمح بتجنّب والدة أطفال ِ
حيملون عاهات
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خلقية أو أمراض وراثية .وهذا األمر موضوع جدل كبري يف كل املجتمعات
وعىل خمتلف املستويات.

والســؤال الذي يفرض نفسه حال ّيا هو متى ستصل عالجات التحرير

وتتعمم يف املؤسســات العالجيــة؟ واجلواب أن هذه
اجلينــي إىل املرىض
ّ
العالجات سوف تكتسح املجال الطبي تدرجي ّيا وسوف تعم الفائدة بزيادة

تطور هذه التقنيات والتقليل من كلفتها .و ّملا يصل عدد ممارســيها إىل حد
ّ
تطــورا هاما يف
الكتلــة احلرجة ( )Critica Massوســوف يتطلب ذلك
ّ
منظومات تدريس الطب والعلوم الطبية.

التطور احلايل هلذه التقنيات ،فهــو يرتقي إىل مرحلة
أما عن مســتوى
ّ

التجارب املتقدمة عىل اإلنسان .وحيتوي اجلدول التايل عىل البعض من أبرز
التجارب املنجزة.
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 التطبيقات الزراع ّية:مع التزايد الكبري والرسيع لعدد ســكّان العــامل وكذلك املخاطر التي
متطرفة
التغيات املناخية وحدوث أنامط ّ
يتعرض هلا املجال الزراعي نتيجة ُّ

ينجر عنها نقص يف املحاصيل الزراعيةّ ،
حتذر العديد من
مــن ال ّطقس التي ّ
املؤسســات االجتامعية واالقتصادية العاملية من مواجهة نقص يف مستوى
املوارد الغذائية عىل مســتوى العامل وخاصة يف املناطــق الصحراوية التي
شــحا يف اإلنتاج الزراعي .وتأتى الثورة الصناعية الرابعة
تشكو بطبيعتها
ّ
بتقنيــات منها تقنيات حترير اجلينوم النبايت لتفتح آفاقا جديدة يف مســتقبل

الزراعــة ورفع إنتاجيتهــا وتطوير مصــادر غذائية مســتدامة وآمنة .إن
التعديالت اجلينية التي يمكن القيام هبا عن طريق تقنيات حترير اجلينوم من
تطور األصناف النباتية التي يتغذى منها اإلنسان كالقمح واألرز
شأهنا أن ّ
والذرة وغريها لتصبح مقاومة للجفاف وكل األمراض التي تُصيب النبات

وتق ّلل يف املحاصيل .وبذلك تصبح زراعة هذه األصناف ممكنة يف األرايض
شح يف املياه.
القاحلة واألماكن التي تُعاين من ّ
وعىل سبيل املثال ،فقد مكنت تقنيات حترير اجلينوم النبايت من استيالد
أنوع جديد من املحاصيل الزراعية ذات قيمة مضافة عالية ومنها:
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 -1الطامطم املعدّ لة جينيا والتي يبلــغ إنتاجها ضعفي ما كانت تُنتجه
املورث.
قبل هذا التعديل ّ

ِ
منخفــض مادة الـ «غلوتــن» ،والذى ال حيتــاج إنتاجه
 -2القمــح

الستعامل املبيدات.
 -3الكاكاو ا ُملكافح ملرض فريويس كان يقيض عىل املحاصيل يف غرب
أفريقيا.
 -4نبات األرز ا ُملعالج وراثيا للتقليل من مادة الـ «أميلوز» ،بام يساعد
عىل زيادة املحاصيل.
 -5الزيوت النبات ّية التي تتميز باحتوائها عىل دهون أكثر فائدة للصحة،
وهي اآلن مطروحة يف األسواق.
ُ -6حبــوب ُّ
الــذرة الرفيعة معدّ لــة اجلينة التي تتحكّــم يف هورمونة
تم فيها التعديل
( ،)MSD1وهي إحدى اهلرمونات الرئيس ّية عند النبات ،كام ّ
احليوي حلامض اجلاسمونيك ،Jasmonic acid
اجليني ملسارات التخليق
ّ

والتطور النّبايت ليبلغ إنتاج ّ
الذرة ثالثة أضعاف
النمو
ّ
الــذي ُين ّظم عمل ّيات ّ
ما كانت عليه قبل القيام هبذه التحريرات اجلينية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -7أنواع جديدة معدّ لة باستعامل تقنيات التّحرير اجليني لنباتات التّبغ

وال ُقطن ّ
والشعري وكذلك أنوا ٍع من بذور العنب،

ّ
تــم تعديلها عن طريق تقنيات التحرير اجليني
إن معظم النباتات التي ّ

أصبح هلا قيمة غذائ ّية أعىل من نظرياهتا غري املعدّ لة وذلك عكس ما عرفت

به النباتات التي عُدّ لت وراثيا باستعامل الطرق التقليدية للهندسة الوراثية.
وبالرغم من النجاحات الباهرة التي تم حتقيقها يف عدد كبري من التطبيقات
الزراعيــة وما رافق ذلك من انعكاســات إجيابية عــى توفري أكثر حماصيل
وبجودة عالية باســتعامل هذا اجليل الرابع من تقنيات هندسة اجلينوم ،فإنّه
ّ
حتفظ يف الدوائر الرســم ّية وخاصــة يف دول االحتاد األوريب
الزال هنالك

سنتطرق إليه يف املحور الرابع من هذه الورقة.
حول هذه التطبيقات كام
ّ
•
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 -4املسائل األخالقية املرتبطة بتطبيقات تقنيات التحرير اجليين
التطور العلمــي والتقنيات اجلديدة
تن ُظــر املجتمعات اإلنســان ّية إىل
ّ

وتتطرق بد ّقة إىل املســائل األخالقية اجلوهرية
من منظور اجتامعي وثقايف
ّ

التطور وتُبدي حت ّفظات عىل ما ُيثريه من مستجدّ ات عىل حياة
املرتبطة بذلك
ّ

اإلنسان وتطور ِ
الفكرّ .
ولعل ما يم ّيز جمتمعاتنا اإلسالمية هي أهنا تُتيح التأ ّمل
ّ
يف جماالت العلوم والتقنيات ك ّلها من منظور إسالمي بواسطة الرجوع إىل

علوم الرشيعة التي حدّ دها الكتاب والســنّة بمختلف أقســامها األساسية
وفروعها كعلوم الفقه والتفســر واحلديث ،والتي تّعطى أبعادا وإضافات
تطور العلوم الدنيوية احلديثــة والتقنيات التي
ثمينة إلجادة التعامــل مع ّ

وحري بالقولّ ،
والتطورات اهلائلة
إن عالقــة التقنيات احليو ّية
تّصاحبها.
ّ
ّ

التي تعرفها بالعلوم الساموية هي عالقة عضوية َلِا لتلك العلوم والتقنيات
من تأثري كبري يف نظم احلياة وعىل الكائنات احل ّية وحتّى عىل الطبيعة ،إذ أهنا
تسمح بتجاوز حدود مل جيرؤ اإلنسان عىل إدراكها من قبل.

لقد بلغت حــدّ ة النقاش ُذروهتــا مبارشة بعد تطويــر ابتكار تقنيات

باملورث أو
حترير اجلينــوم وذلك حلقيقــة اإلمكانيــات ا ُملرعبة للعبــث
ّ

اجلينوم البرشي.
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ّ
إن املح ّطة األوىل التي جيب التوقف عندها هي مســألة نسبية السهولة
التي متنحها تقنيات هندســة اجلينــوم اجلديدة (تقنيــات حترير اجلينات)
لتعديل وإعادة تصميم وبناء اجلينات ،إذ أن هذه النســب ّية جعلت البعض

يفكّر يف القيام هبا بأنفســهم لتوفر األجهزة واألدوات ا ُملتاحة يف الســوق
وذلك حســب مبد أ «افعلها بنفسك ( Do-It-Yourselfوهذا مبدأ خطري
قد يؤدي إىل ممارســات علم ّية وجتارب عمل ّية حتصل خارج املؤسســات

املتخصصة كاجلامعــات واملراكز البحثية بعيــدا عن كل آليات
الرســم ّية
ّ
ّ
املراقبة واملحاس��بة .لذا جيب رسيعا وضع قواعد وسياسات واضحة ملنع

ضارة.
مثل هذه املامرسات التي قد تُفسح املجال إىل تطبيقات ّ
وىف هذا الســياق يقول أســتاذ علم األحياء الدقيقة واملناعة يف جامعة
ميشــيغان مايكل إمربيال« :البيولوجيا الرتكيبية يف حد ذاهتا ليست ضارة،
حيث تعتمد مستوى القلق عىل التطبيقات أو القدرات املحددة التي حتوهلا
إىل عبث علمي وتقني».
وىف املجــال الط ّبــي ،يتمحور النقــاش حول املعادلة بني اســتخدام

التحرير اجليني ملقاومة األمراض وإزالة جينات مع ّطبه تتســبب يف أمراض
مســتعصية من األطفال قبل الوالدة وكذلك أعراض الشيخوخة وفرض ّية
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اسـ�تعامله ألغراض «أوجينية» ( )eugenismلتحسني األعراق واملحافظة
عليهــا وذلك بتنقية جينات صفات مرغوبة حتدّ د طول القامة ولون البرشة
والشعر وال ُقدرات الذكائية ومهارات ومواهب أخرى ،كاملوهبة املوسيقية
أو الرياضية.
وىف جمال اســتخدام تقنيات التحرير اجلينــي ملقاومة األمراض ،يرى
بعض اخلرباء أن اســتخدام هذه التقنيات الذي هيــدف للتقليل من خطر
يعرض املريض خلطر اإلصابة بمرض آخر،
اإلصابة باألمراض ،يمكن أن ّ

مستندين يف ذلك عىل أن جمموعة الشفرة اجلينية لعدد من األمراض ليست
حمــدَّ دة بعدُ  .وإن كان هذا الرأي يبدو وجيهــا نوعا ما إالّ أنّه هذا ال يمكن
التطور الذي جيرى العمل عليه
االســتناد عليه كليا لفرض األحكام ،ألن
ّ
اليوم عىل قدم وساق يتّجه نحو إسقاط هذه الفرضية .وباإلضافة إىل ذلك
ّ
فإن التقنيات احلالية بلغت مســتوى من الدقة يمكّنهــا من أن تنفى ِقطعا

أي تغيري جينــي آخر غري التعديل الذي تم القيام بــه .وحتّى ولو فرتضنا
ّ
أن هناك مقايضــة بني خطر يكون احتامل وقوعه ضئيال جدا وشــفاء من
مــرض قاتل فمن املمكــن أن تكون هذه املقايضة مقبولة حســب قوانني
األخالقيات الطبية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أما اخلرباء يف هذه التقنيات والذين هلم دراية باجلانب املادي والتكلفة

الراهن هلــذه األنواع من العالجات ،فإهنم ّ
حيذرون من
الباهظة يف الوقت ّ
أن العائق املادي ســوف حيول دون توفريه للجميع وبالتايل سوف حيتكره

صح هذا الرأي اليوم ،فإن التو ّقعات التقنية
األغنياء لوحدهم .ولكن ،وإن ّ
تبشنا ّ
بأن تكلفة العالج باستخدام تقنيات حترير اجلينوم يمكن أن تنخفض
ّ

يف أجل متوسط املدى.

أما يف املجال الزراعــي ،فإن التخوف من التعديــل الوراثي بالطرق

التقليدية (تقنيات هندسة اجلينوم  )3والذي حتتوي فيه النباتات املعدلة عىل

أجزاء من أمحاض نووية خارجية (هجينة) قد تنتمي إىل بعض الفريوسات
يتم تعديل
أو البكترييا فقد زال هــذا
ّ
التخوف طبيعيا ألن النباتــات التي ّ
أي محض نووي خارجي.
جيناهتا بتقنيات هندسة اجلينوم  4ال حتتوي عىل ّ

وبالرغم من هذه القفزة النوعية نحو حتقيق األمن يف استعامل النباتات

املعدّ لة وراث ّيا ،إال ان القناعة ال تسود لدى اجلميع ،ويبقى البعض يعترب أنه

تطورا
حتى ولو كان تعديل اجلينات باســتعامل تقنيات حترير اجلينوم يم ّثل ّ

للطــرق التقليد ّية يف تطوير نباتات معدلة وراثيــا ،إال أنّه يبقى تعديال غري
طبيعي للجينات ُيدث تغيريات دائمة يف جينوم النباتات تنتقل إىل البذور

مورثة بانتقاهلا إىل األجيال املوالية.
وتُصبح بذلك ّ
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لقد حكمت حمكمــة العدل التابعة لالحتاد األورويب يف ســنة 2018

متر املحاصيل ا ُملعدّ لة جين ّي ًا عن طريق تقنيات هندســة اجلينوم  4بنفس
بأن ّ

اإلطار القانــوين واإلجراءات ا ُمل َط ّو َلة املط ّبقة عىل النباتــات ا ُملعدّ لة وراث ّي ًا
بطرق تقليد ّية للحصول عىل املوافقة.

كام أن القوانني واملواقف ختتلف حسب نسبة اإلدراك العلمي بحقيقة

هذه التقنيات وتقييم مدى ســامتها .وعىل سبيل املثال فإن اليابانّ ،أسو ًة
بالواليات املتحدة األمريكية ،ســمحت ببيع املــواد الغذائ ّية التي عُدّ َلت

جيناهتا بدقة باستخدام تقنيات كريســر ،من دون إخضاعها لإلجراءات
التي ختضع إليها املواد التي عُدّ لت وراثيا بتقنيات هندسة اجلينوم  ،3معلنة

أن التقن ّيات املســتخدمة يف التعديل اجليني بواســطة «كريسربر» ،تستويف
معايري السالمة.

وأمام هذه املواقف املتناقضةُ ،يمكن أن يضيف النظر إىل هذه التقنيات

اجلديدة املذهلة من منظور إسالمي البعد الالزم الذي يسمح بإبداء موقف

اســترشايف منري ومتوازن حيال هذه التقنيات وبعيدا عن األفكار ا ُملســبقة
وعىل كافة الضغوطات املادية.

•

•

•
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 -5االستنتاج والتوصيات
ِ
ونكرر التأكيد عليه هنا هو أن نجاح «الثورة الصناع ّية
كره
ّ
ممّا ســبق ذ ُ

الرابعة» لن يمكن حتقيقه كل ّيا إال عند توفر بنية اقتصادية قو ّية وبيئة اجتامعية

األول بــأن املنطقة التي
متطورة .وهو ما يقودنا إىل االســتنتاج ّ
وسياس��ية ّ
تشمل معظم الدول اإلسالمية ليســت مهيأة بعد للثورة الصناعية الرابعة
يف جمال التقنيات احليو ّية.
وتكُون التوصية األوىل بتطوير اســراتيجية ُمكمة تشمل خطة عمل

جادة نحو توطني هــذه التقنيات احليوية اجلديــدة لتوفري احلد األدنى من
رشوط النجــاح والدفع هبذه التقنيات تدرجييا للعامة وهبذا يمكن كســب
املنفعة وتفادي الرض رخاصة وان هذه التقنيات يف بداية مشوارها التطبيقي
وسوف تشهد حتام تطورات جديدة وكبرية.
أما االســتنتاج الثاين فهو يتعلق باملواقف املختلفة التي نشــهدها بني
املتمسكني
املتحمســن واملتبنّني كل ّيا للتقنيات احليوية احلديثة واملحافظني
ّ
ّ

بالتفكري النّمطي التقليدي .فمن ناحية جيب أالّ نفقد ُقدراتنا البرشية املثالية
بالركض وراء عالمات ا ّلشــباب والنفور من عالمات الشيخوخة وتنقية
ّ
وهبها اهلل لنا ،ومن
السامت اجلين ّية التي جتعلنا نبتعد عن خلقتنا البرشية التي َ
ِّ
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التمســك بالفكر التقليدي الذي قد
ناحية أخرى يكون من األفضل عدم
ّ

يؤ ّدي إىل حرماننا ممّا ُيمكن أن تقدّ مه لنا هذه التقنيات من منافع.

وهنا تأيت التوصية بتطوير برامج اجتامعية لنرش الوعي بمزايا التقنيات
احليوية املعــارصة ورفع مســتوى الثقافــة العلمية يف جمتمعاتنــا العربية
اإلســامية .ويمكن البدء بتنظيم حوارات بني كل رشائح املجتمع لرشح
ومناقشة تطور العلوم احليو ّية.
 -كيــف يمكن النظــر إىل اســتحداثات تكنولوجيــات اجلينوم من

منظور إسالمي؟

يتم ّيز الدين اإلسالمي احلنيف باحتوائه عىل جمموعة من املبادئ السامية

واملبدعة التي يمكــن أن تطبق عند النظر يف مســألة التعامل مع التقنيات
احليوية احلديثة من منظور إســامي ،ومن أهم هذه املبادئ هو مبدأ النّفع
والض وحتديد املقاصد.
ّ
والرض(الرضر) يف اإلسالم أمهية بالغة يف كل جوانب
إن لتعريف النّفع
ّ

ماسة إىل حتديد
حياة اإلنسان االجتامعية واالقتصادية .فاإلنسان يف حاجة ّ

التغيات التي حتصل يف
هذه املفاهيم وإدراكها واألخذ هبا عند التعامل مع ّ
حياة عىل املستوى الفردي أو اجلامعي.
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ومن ذلك قول الرسول ﷺ« :ال رضر وال رضار».
والضر فعــل واحد والرضار فعــل االثنني والرضر ابتــداء الفعل
ّ

ترض به صاحبــك وتنتفع أنت به
والرضار اجلــزاء عليه وقيل الــرر ما ّ

ترضه من غــر أن تنتفع وقيل مها بمعنــى واحد وتكرارمها
والــرار أن ّ
للتأكيد( .املنياوي).

والتوصيــة هنا هي بتطبيق مبدأ الرضر والنفع لتحكيم الرأي إلصدار
األحكام النرية التي ترتقي هبا املجتمعات اإلسالمية.
ومما يمكن التوصية به كذلك هو االجتهــاد واإلفتاء املتواصل وليس
اإلفتاء الدوري أو عندما تقتيض الــرورة ،وذلك ملواكبة الرسعة الفائقة
للتطــور التقني يف جمال التقنيــات احليوية .ويمكن جتســيم هذه التوصية
ّ
بإحداث مرصد أو جلنة قارة تتكون من خمتصني يف علوم الرشيعة وكذلك

متفرغني للرصد املتواصل لكل املســتجدّ ات
اخصائيني يف العلوم احليوية ّ

يف العلوم والتقنيات احليوية والتعامل الفوري مع كل مستجدّ ة من منظور

إسالمي)Biotechnology watch( .

كام نويص بالتم ّعــن يف كل التقن ّيات والنظر ّيات اجلديدة ونفيها إذا ما

اتضح أهنا تدخل يف باب املحرمات أو تتنايف مع األخالقيات اإلســامية
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وخاصــة منها اســتعامل التقنيــات احليويــة اجلديدة ألغــراض قد ُت ّل
بالتوازن اخللقي وقداســة احلياة .وتندرج هــذه التوصية حتت غطاء نطاق
املنطق الفكري.
وأخريا جيــب التأكيد عىل حتم ّيــة ُمراجعة األخالقيــات البيولوجية

مــن قبل املن ّظامت اإلســامية لتقديــم الرأي الرشعي ،حتّــى ولو كانت
املســؤولية بشــأن صياغــة السياســات املتع ّلقة هبــذا املجــال تظل من
مشموالت احلكومات.
•

•

•
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