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احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم،
وبعد:
مما ال شك فيه أننا نشهد يف هذه اآلونة ثورة علمية هائلة يف مجيع املجاالت
تتمثل يف اكتشــاف واماطة اللثام عن العديد من احلقائق العلمية يف نواحي
العلوم املختلفة كالطب واهلندســة والفيزياء واجليولوجيا والبيولوجيا ويف
املجاالت احلديثة مثــل النانوتكنولوجــي  Nanotechnologyوالليزر
والتكنولوجيا احليوية .Biotechnologyومن خالل هذا التقدم اهلائل يف
العلوم أصبح اإلنسان قادر ًا عىل مواجهة العديد من املشاكل مثل اكتشاف
األمراض وتشــخيصها مبكــر ًا ،مما يؤدي إىل وصف العالج املناســب يف
الوقت املناسب.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ما هو اجلينوم البشري؟

اجلينوم البرشي  Human Genomeهو عبارة عن املادة الوراثية دي إن
أيه « »DNAوالتي تتواجد بداخل النواة يف خاليا الكائنات احلية ،ونالحظ
أن كلمــة اجلينوم هي مــزج لكلمتني ومها (اجلــن)  Geneوالصبغيات
(الكروموسوم)  . Chromosomeواجلينوم يوجد يف خاليا الكائنات احلية
ســواء كانت حيوانية أم نباتية ،بســيطة أو معقدة الرتكيب .ويمكن تشبيه
أمهية اجلينوم لوظائف اخللية بأمهية املخ لوظائف اجلسد .فاملخ  Brainهو
مكان التدبري حيــث يقوم بالتنســيق والرتابط بني األعضــاء املختلفة يف
اجلســم مما يضمن اســتمرار عمل اجلسم بشــكل حمكم ومنظم .وألمهية
املــخ فإنه حماط بغالف صلب وهو اجلمجمــة .وباملثل ولألمهية القصوى
للجينوم فإن اهلل ســبحانه وتعاىل قــد وضعه يف مكان أمــن للغاية وهي
النواة  Nucleusالتي تتوسط اخللية وال خيرج الـ  DNAمنها أبد ًا بل يرسل
نيابةعنه  mRNAاحلمض النووي الريبويس الرســول لكي ينقل الرسائل
املهمة للخلية والتي ترتجم إىل بروتينات.
ولذلك إذا أردت معرفة اإلنسان فام عليك إال أن تفك شفرات جينومه.
ففي اإلنسان عىل ســبيل املثال ،توجد يف اخلاليا اجلسدية  46كروموسوم
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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( 23زوج من الكروموسومات) بينام حتتوي اخلاليا اجلنسية عىل نصف هذا
العدد من الكروموسومات أي ( X( +22او )  Y( +22والتي تعطى 46
كروموسوم بعد اندماج احليوان املنوي يف البويضة بعد التلقيح .ففي النواة
توجد الكروموســومات التي تتمثل يف املادة الوراثية  DNAوالتي حتتوي
عىل اجلينــات الوظيفية وغري الوظيفية .وتتكون املــادة الوراثية من رشيط
مزدوج يلتف التفاف حلزوين حول نفسه حيث ترتبط النيكليوتيدات عىل
كل من الرشيطني بشــكل مكمل ويدعم هذا االرتبــاط وجود بروتينات
هستونية .Histones
مل تكن هناك معلومات كثــرة عن اجلينوم أو املادة الوراثية إىل أن جاء
اكتشاف العاملني واطســون وكريك لرتكيب املادة الوراثية .ومع هناية عام
 1980قدّ ر عدد اجلينات البرشية التي اكتشــفها العلــاء يف ذلك الوقت
بحــوايل  450جني ،ويف عــام  1985ازدادت إىل  1500جني بعضها من
اجلينات املســببة لألورام والكوليســرول وأمراض أخرى .ولقد نشأت
فكرة عمل خريطة للجينوم البرشي حتديد ًا ســنة  1984حيث اشــركت
ثامين عرشة دولة منهــا الواليات املتحدة األمريكية وكندا والصني واليابان
وروسيا وفرنســا واملانيا وبريطانيا وهولندا والســويد وارسائيل إلرساء
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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خريطة جينية اجلينوم البرشي .ولألســف الشــديد مل تكــن من بني تلك
الدول أى دولة عربية عىل االطالق .واســتهدف املــروع عمل خريطة
ملعرفة أماكن اجلينات الوظيفية وغري الوظيفية عىل اجلينوم البرشي ومعرفة
ترتيب القواعد النيكلوتيدية لكل جني عىل حدة مما يؤدى إىل استخدام تلك
املعلومــات يف املجاالت املختلفة مثل قطاع الصحــة والصناعة والرزاعة
وغريها من املجاالت املختلفة.
وبعد ســنوات من العمل املتواصل متكن العلامء من االنتهاء من رسم
اخلريطة اجلينية للجينــوم البرشي حيث وجد أنه حيتــوي عىل حوايل 30
ألف إىل  40ألف من اجلينات الوظيفية ،وتســمى كذلك ألهنا حتتوي عىل
شــفرات حمددة يمكن ترمجتها إىل بروتني معني يقوم بوظيفة حمددة خلدمة
اخللية نفســها أو خلية أخرى .أما باقي اجلينات فهي جينات غري وظيفية
 Junk genesال يمكن االســتفادة منها يف الرتمجــة (أي بناء الربوتينات)
ولكن تلعــب أدوار ًا أخرى يف اخللية .ونظرا ألمهيــة اجلينوم البرشي فإن
الكشــف عن حتديد أماكن اجلينات الوظيفية  40ألف ًا عىل كل كروموسوم
ومعرفــة التتابع النيكليوتيدي (القواعد) أمهية بالغة .وتعرف عملية حتديد
مكان اجلني الوظيفي بإســم رســم اخلرائط  Mappingأما عملية حتديد
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ترتيب القواعــد النيكليوتيدية لكل جينوم عىل حــدة يف اجلينوم البرشي
تسمى باسم التتابع اجلينى  .Sequencingومن خالل الدراسات املتواصلة
والبحث يف هــذا املجال وجد أن طول جزئ الـــ  DNAيف كل خلية من
خاليا جســم اإلنســان يقدر بحوايل من  1.8إىل  2مرت يف الطول .ونظر ًا
ألن جسم اإلنسان حيتوي تقريب ًا عىل حوايل  100ترليون خلية ولذلك فإن
طول جزيء الـ  DNAيف اجلســم كله يقدر بحوايل  8000ضعف املسافة
بني األرض والقمر ذهاب ًا وإياب ًا.
وقد وجد أن اجلينوم البرشي مكون من رسالة يتكون نصها من حوايل
 3مليار حرف ويف حالة كتابتها مجلة واحدة فسوف نحتاج إىل  200كتاب
بحجم دليل اهلاتــف لكي تكتب مجيع احلروف أي مــا يعادل  100ألف
صفحة من احلجم الكبري .وحتتوي املادة الوراثية  DNAيف جسم اإلنسان
عىل حــوايل  3000مليون زوج من القواعد الوراثية ،وبالتايل فإن جســم
اإلنســان حيتوي عىل  3مليار زوج من تلك القواعد ،وعليه يمكن استنتاج
أن طول كل جني عىل حدة من ال  40ألف جني الوظيفية يرتاوح طوله من
 20ألف إىل  400ألف قاعدة نيرتوجينية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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كيف متكن العلماء من فك شفرات اجلينوم البشري؟

متكن العلامء من فك شفرات اجلينوم البرشي بعملية تشبه لعبة القص
واللزق ،وذلك باالستعانة بالبكرتيا والبالزميدات  Plasmidsوالتقنيات
احلديثــة مــن األجهــزة املختلفــة مثل أجهــزة الطــرد املركــزي عالية
الرسعة  Ultracentrifugesوالتــي تعمل حتت درجات حرارة منخفضة
وكذلك املعامل املجهزة لنمو تلك البكرتيا وتكاثرها بشــكل ال يوجد معه
أي تلوث.
 -1تم فصل اجلينــوم البرشي عن طريق اســتخدام مواد تعمل عىل
فصل املادة االنووية DNAمن باقي مكونات اخلاليا بحيث تكون يف صورة
شديدة النقاء وال حتتوي عىل أي مكونات أخرى.
 -2تم تقطيع املادة النووية إىل شظايا (قطع صغرية) من  DNAتراوح
طول كل منها من  40ألف إىل  200ألف حرف.
 -3وتم متييز وفصل كل قطعة عىل حدة بحيث يمكن بعد ذلك معرفة
مكاهنا األصيل عىل الكروموسومات وبالتايل عىل اجلينوم البرشي.
  -4تم ربط هذه القطع (الشظايا) بصبغ اصطناعي بكتريي الستنساخ
عدد كبري من تلك الشظايا عىل أن يتم فصلها بعد ذلك من اخلاليا البكتريية.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 -5وبعد ذلك تم تكســر كل شــظية عىل حدة إىل قطع أصغر حج ًام
وبصورة عشــوائية ويتم ربط كل قطعة من تلك القطع الصغرية بواســطة
بالزميــد ( Plasmidالبالزميــد هوعبارة عــن حلقة من املــادة النووية
تتمكن مــن التكاثر تلقائيــ ًا يف اخلاليا البكترييــة دون االندماج مع املادة
النووية للبكرتيا) .
 -6وتم ادخال البالزميــد يف اخلاليا البكتريية وبالتايل تم اكثار القطع
اجلينية املحملة عــى البالزميد مع زيادة أعداد اخلاليــا البكتريية املتكاثرة
وفصل البالزميد الســتخالص القطــع اجلينية والتعرف عىل تسلســلل
القواعد النيكلوتيدية عليها بواسطة استخدام التقنيات احلديثة.
نعمة اكتشاف اجلينوم:

متكن العلامء منذ عام  1986إىل اآلن من فك معظم شــفرات اجلينوم
البرشي ومعرفة وظائف اجلينات املختلفة التي توجد عىل الكروموسومات
اجلسدية واجلنســية ،وذلك بعد عمل متواصل وجمهود شاق يف العديد من
املخابــر املختلفة يف الواليــات املتحدة األمريكيــة ودول أخرى كثرية يف
انحاء العامل والتي ســامهت يف متويل هذا املرشوع والذي وصلت تكاليفه
إىل مليارات من الدوالرات .ولعل من أهم األســباب التي دفعت العلامء
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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إىل فك رموز اجلينوم البرشي هو الرغبة يف معرفة أماكن اجلينات املســببة
لألمراض الوراثية .ونســتطيع القول إن الوقت قد حان لالســتفادة من
هذا االكتشــاف اهلائل يف حل املشــكالت الصحية املختلفة والتي تنشــأ
نتيجــة حلدوث طفرات يف الرتكيب الوراثــي ،حيث يوجد أكثر من 400
مرض وراثي ناتج من هذه الطفرات اجلينية وعىل رأســها مرض فقر الدم
املنجــى  Sickle cell anemiaوالعديد من األمراض األخرى كأمراض
القلب واألوعية الدموية واألورام ومرض ضمور العضالت لدى الذكور
ومرض الســكري .وبالفعل ،قد اســتطاع العلامء معرفة اخللل يف كثري من
اجلينــات وتصحيح اخللل هبا باســتخدام اجلينات الصحيحــة بدالً منها.
ويف بعــض الدول توجــد رشكات تقوم بتحليل اجلينــوم البرشي لبعض
األشــخاص وبالتايل يستطيع أن يتعرف الشــخص عىل ما إذا كانت هناك
احتاملية لظهور أي مرض يف املســتقبل ،وبالتايل يســتطيع تفادي اإلصابة
بذلك املرض .ويمكن االســتفادة كذلك من اجلينــوم البرشي يف تصنيع
األدوية عن طريق اهلندســة الوراثية مثل االنسولني وهرمون النمو .وعىل
صعيد اســتخدام التكنولوجيا البيولوجية فإن اكتشــاف أرسار اجلينوم يف
الكائنات احلية األخرى مثل احليوانات والنباتات حيث يتم استنباط انواع
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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جديدة تقاوم األمراض وحتتاج إىل كميات بســيطة مــن املياه لكي تعطي
حمصول وفري.
نقمة التطبيق السيئ:

ومــع كل املميزات البالغة األمهية لتطبيقــات اجلينوم البرشي كام ذكر
أعاله ،إال أن اكتشــاف اجلينات الوظيفية يف اإلنسان والكائنات األخرى
قــد يكون ســاحا ذا حدين وذلك مــن خالل انتاج أشــكال خمتلفة من
الكائنــات احلية الغري مرغوب فيها مثل انتاج فريوســات أو بكرتيا معدلة
وراثي ًا واســتخدامها يف احلــروب البيولوجية مما يؤدي إىل ســيطرة بعض
الدول عىل األخرى ونشوب مشاكل اجتامعية وأخالقية الحرص هلا .فعىل
ســبيل املثال ،كلنا نعلم أن اخلاليا اجلســدية متوت بموت صاحبها ولكن
اخلاليا اجلنســية قد تستمر حية لعدد كبري من األعوام إذا حفظت حتى بعد
موت صاحبهــا يف ثالجات تربيد .ومن هنا فإن هناك جدل واســع حول
امكانية استخدام اجلينات املعدلة يف عالج تلك اخلاليا وتكوين أجنة حتمل
صفات وراثية خمتلفــة .وكذلك يمكن من خالل معرفة اخلريطة اجلينية أن
يرفض األزواج إنجاب أطفال ،وذلك الحتاملية وجود اعاقات طفيفة بعد
الوالدة ،وحيث جرى العرف عىل تقبلها يف معظم األحيان مما قد يؤدى إىل
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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نشوء مشــاكل اجتامعية ونفسية .ومن خالل اجلينوم البرشي أيض ًا وإساءة
تطبيقاته يمكن حتسني النسل البرشي باستخدام خاصية االنتقاء مما قد ينتج
عنه وجود العنرصيــة والتمييز إىل طراز معني مــن البرش من حيث اللون
والصفات األخرى .ومن املمكن أيض ًا يف حالة العبث العلمي وعدم تطبيق

أخالقيــات البحث العلمي أن يتم إنتاج أجنة برشيــة معدلة وراثي ًا وذلك
ألغراض بحثية .ومع اكتشــاف اخلريطة اجلينية فإن بعض احلكومات قد
تســتخدم معرفة اخلريطة اجلينية ضد بعض األفراد ،وكذلك الرشكات قد
ترفض التأمني أو قبول األشــخاص للعمل لدهيا إذا ما اتضح أن اخلريطة
اجلينيــة للمتقدم توجــد هبا احتامليــات لإلصابة بــاألورام أو األمراض
األخرى مستقب ً
ال(((.
اهلندسة الوراثية:

هــي التقنية التــي تتعامــل مع اجلينــات ،البرشية منهــا واحليوانية
باإلضافــة إىل جينات األحيــاء الدقيقة ،أو الوحــدات الوراثية املتواجدة
ال ووصــ ً
عــى الكروموســومات فص ً
ا وإدخاالً ألجزاء منهــا من كائن
إىل آخر بغرض إحــداث حالة متكن من معرفة وظيفــة (اجلني) أو هبدف
((( اجلينوم البرشى بني نعمة األكتشاف ونقمة التطبيق :أ.د .حممد لبيب سامل  -أ.د .صربى
عىل النجار  7ديسمرب 2015
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

اجلـيـنــوم البشـرى واهلنـدسـة احليـويـة املستقبليـة

17

زيادة كمية املواد الناجتة عن التعبري عنه أو هبدف اســتكامل ما نقص منه يف
خلية مستهدفة.
يتطلب الشــكل األكثر شــيوعا من اهلندســة الوراثيــة إدخال مادة
وراثية جديــدة يف موقع غري حمدد مــن جني العائل .يمكــن حتقيق ذلك
عن طريق عزل ونســخ املادة الوراثية ذات العالقــة ،وتوليد بناء يتضمن
كل العنارص اجليني��ة بغرض احلصول عىل تعب�ير وراثي صحيح ومن ثم
إدخال هذا البناء يف الكائن العائل .حتتوي األشــكال األخرى من اهلندسة
الوراثية اس��تهداف اجلني ورضب جينات حمددة باسـ�تخدام النيوكلييزيز
( )Nucleasesاملهن��دس مثل نكليــاز أصب��ع الزنـ�ك (باإلنجليزيـ�ة:
 )Zinc-Finger Nucleaseأو أنزي�مات التوجيـ�ه (باإلنجليزيـ�ة:
 )Homing Endonucleasesاملعدلة وراثيا.
طبقــت تقنيات اهلندســة الوراثيــة يف جماالت عــدة تتضمن البحث
والتقنيــات احليوية والطــب ،ويتم حاليــا إنتاج أدوية مثل اإلنســولني
وهرمــون النمــو البــري يف البكترييا ،اســتخدمت فئــران التجارب
مثل ف��أر األورام (باإلنجليزية )OncoMouse :والفئران املعطلة وراثيا
(باإلنجليزيـ�ة )Knockout Mouse :ألغراض البحــث العلمي وإنتاج
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املحاصيــل املقاومة للحــرات أو املحاصيــل املتحملــة للمبيدات تم

تسويقها جتاريا.

تم تطويــر نباتــات وحيوانات مهندســة وراثيــا قادرة عــى إنتاج

عقاقري أقل تكلفة من الطرق احلالية باســتخدام طريقــة التقنيات احليوية

(وتدعى بالصيدل��ة البيولوجية أو احليوانية)  ،ويف عام  2009قامت إدارة
األغذية والعقاقري باملوافقة عىل بيع الربوتــن الدوائي الذي يدعى مضاد
الثرومبـين (باإلنجليزيـ�ة )Antithrombin :والــذي يتــم إنتاجــه يف
حليب املاعز املهندس وراثيا.

مكّن البرش من تعديل جينومات األنواع آلالف السنني عرب االنتخاب

االصطناعي وباسـ�تخدام التطفري حديثا .مل تتواجــد اهلندســة الوراثيــة

كمفهــوم التالعب املبــارش الذي يامرســه البرش عىل الدنا خــارج نطاق
التناســل والطفرات إال منذ عام ســبعينيات القرن املايض .صيغ مصطلح

«اهلندس��ة الوراثية» ألول مرة بواس��طة جاك ويليامسون يف رواية اخليال

العلمي «جزيرة التنني» التي نــرت عام  .1951وقد كان كل من ألفريد
هرييش ومارثا تش��يس قد أك��دا دور الدنا يف الوراثة قبل ذلك بســنة كام
وأثبت جيمس واتسون وفرانس��ييس كري��ك أن جزيء الدنا ذو تركيب
حلزوين مزدوج قبل ذلك بسنتني.
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يف عام  1972أنش��أ بول بريغ أول جزيئات دنا مؤشبة بواسطة الدنا
املجمع من الفريوس القــردي  SV40إضافة إىل ذلك املأخوذ من فريوس
ّ
اللمدا .اخرتع كل من هريبرت بويرز وستانيل كوهني أول كائن حي معدل

وراثيا ( )Transgenicيف عام  1973عــن طريق إدخال جينات مقاومة
للمض��ادات احليوية يف بالزميد بكترييا اإلرشيكيــة القولونية بعــد ذلك
بعام ،صنع رودلف جانيس��ش فأرا مع��دال جينيا عن طريــق تقديم دنا
غريب يف جن�ين الفأر جاعال من��ه أول حيوان معدل جيني��ا يف العامل .يف
عــام  1976تم تأس��يس رشكة غينيتيك وهي أول رشكة هندســة جينية
أسس��ها هريبرت بوير وروب��رت سوانس��ون وبعد ذلك بعــام أنتجت
الرشك��ة هرمونا برشيا (سوماتوس��تاتني) يف اإلرشيكية القولونية .أعلنت
غينيتي��ك إنتاج اإلنس��ولني البرشي املهندس وراثيــا يف العام  .1978يف
عــام  ،1980أصدرت املحكم��ة العليا للواليات املتح��دة األمريكية يف
قضية ديامونـ�د ضد تش��اكاربايت حكام يقيض بإمكانيــة أن يكون للحياة
املعدل��ة جينيا براءة اخرتاع .متت املوافقة عىل الترصيح بإنتاج اإلنســلوين
الذي تنتجه البكترييا ويدعى باهلوملوين بواس��طة إدارة الغذاء والدواء يف
عام .1982
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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جرت حم��اوالت التجارب امليدانية إلنتاج النبات��ات املعدلة وراثيا يف

فرنســا والواليات املتحدة يف عام  1986حيث متت هندســة نباتات التبغ

بغرض جعلها مقاومة ملبيدات األعش��اب .كانت مجهورية الصني الشعبية

أول دولة تس��وق النباتات املعدلة وراثيا مقدمة تبغا مقاوما للفريوســات
يف عام  .1992يف عام  1994حصلت رشكة مونس��انتو عىل املوافقة عىل

تســويق طامطم  Flavr Savrجتاريا وهي طامطم متت هندســتها لتمتلك

فرتة صالحي��ة أطول ( . )shelf lifeيف عام  1994وافق االحتاد األورويب

عىل التبغ املهندس وراثيا ليكون مقاوما ملبيد األعشــاب برومينال مما جيعله
أول حمص��ول مهندس جينيا يف أوروبا .يف عام  ،1995أعلنت وكالة محاية

البيئة أن بطاطا بت بوتاتو ( )Bt Potatoآمسة مما جيعلها أول مبيد حرشي

للمحاصيــل تتم املوافقة عليه يف الواليــات املتحدة [ .]21يف عام 2009
متت زراعة  11حمصوال معدال وراثيا يف  25دولة بغرض تسويقها وكانت
الدول التي متتلك أكرب مساحات مزروعة هي الواليات املتحدة والربازيل
واألرجنتني واهلند وكندا والصني والبوروغواي وجنوب أفريقيا.

يف عــام  ،2010أعلن العلامء يف معهد ج .كريغ فينرت أهنم قد أنشــأوا

أول جينوم بكتريي خم ّلق وأضافوه إىل خلية ال حتتوي أي دنا ،وكان اجلرثوم
الناتج واملسمى سينثيا أول شكل من احلياة املخلقة يف العامل.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

21

اجلـيـنــوم البشـرى واهلنـدسـة احليـويـة املستقبليـة

مع اكتشــاف الكروموسومات تم التوصل إىل معرفة اجلينات عىل أهنا
أرشطة مسجل عليها صفات الكائن أو اخللية املادية .وهذه اجلينات ما هي
إال ســلم مزدوج من احلمض الريبي النووي منقوص األوكسجني DNA

كام يعرف بحامل الشيفرات الوراثية.
 أن  DNAهو حامل الشفرة الوراثية. أن الصفات التي حيملها ترتجم منه إىل بروتينات تتجســد عىل هيئةالصفة املطلوب تنفيذها.
 أن كل خيط يمكن أن يكون قالبــ ًا يتكون عليه خيط جديد يتزاوجمعه مستخدم ًا وحداته البنائية من السيتوبالزم.
 أنه يمكن قطع ووصل هذا اللولب املزدوج بوســائل تقنية متعددةويف أماكن خمتلفة .كام يمكن بسهولة فصل زوجي اللولب.
 أنه يمكن قص ولصق قطعة منه من مكان آلخر. أن تغيري ًا أو تدمري ًا يشــوه هــذا النظام يؤدي إىل :إمــا نتيجة قاتلةللكائن أو حالة مرضية مرتتبة عىل تعطل صفة من صفاته والتي ختتلف من
حيث أمهيته.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 إن تركيب  DNAومكوناته هي [سكر ،وأدنني ،وفوسفات] وهذهالرتكيبة مشرتكة يف مجيع الكائنات من األحياء الدقيقة إىل الفيل(((.
ببساطة:
اهلندســة الوراثية يقصد هبا :علــم التحكم والســيطرة والتعامل مع
اجلينات يف خاليا الكائنات احلية ،وتنشيطها للعمل بالطرق املعملية(((.
اجلينوم البرشي من منظور أســامى :لفظ (جني) مأخوذ من الكلمة
اليونانية( :جينوس) التي تعني :األصل ،أو النوع ،أو النســل ،ومصطلح
(جينوم =  )GENOMEجيمع األحرف الثالثة األوىل للكلمة اإلنجليزية
(جــن = )GENE؛ أي :املــوروث ،واألحرف الثالثــة األخرية لكلمة
(كروموزوم = )CHROMOSOME؛ أي :الصبغيات.
وقــد اختار املعجم الطبــي املوحد مصطلح (جمــن) مقابل مصطلح
(جينوم)  ،ومصطلح اجلينوم البرشي يعني :كتلة املادة الوراثية مجيعها ،أو:
((( هندسة وراثية (ويكبيديا)

86%D8%AF%D8%B3%D8%87%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9
8A%D8%A9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%%A9_%D9

((( مدخل إىل علم الوراثة ،عبداهلل الغامدي وآخرون ،ص 267
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احلقيبة الوراثية البرشية القابعة داخل نواة اخللية البرشية ،وهي التي تعطي
مجيع الصفات واخلصائص اجلسمية(((.
جمموع الطاقــم الوراثــي ،أو الرصيد الوراثي لإلنســان ،وهو يضم
جمموعة كل اجلينات أو املوروثات املوجودة يف خاليا البرش(((.
ويطلــق عىل اجلينوم البرشي عدة مســميات ،منهــا :اخلريطة اجلينية
لإلنســان ،خريطــة اجلينوم البــري ،احلقيبــة الوراثية ،كتــاب احلياة،
الشــفرة الوراثية البرشية ،واخلريطــة الوراثية لإلنســان؛ ألن املوروثات
تتــوزع عىل الصبغيــات يف مواقع حمــددة ،كام تتوزع مواقــع البلدان عىل
اخلرائط اجلغرافية(((.
خريطة اجلينوم البرشي :يقصد هبذه التســمية قراءة الرتتيب التفصييل
للوحــدات املكونة للامدة الوراثية يف اإلنســان ،وحتليــل املعلومات التي
يتم احلصول عليها باســتخدام برامج حاســوبية خاصة؛ متهيدً ا لدراســة
((( خريطــة اجلينوم البرشي ،مريع آل جار اهلل ،ص  ،42 ،21واملراجع التي أشــار إليها،
بحث د .حســان حتحوت يف نــدوة الوراثة ...بالكويت ،وبحــث د .عمر األلفي يف
الندوة نفسها
((( اجلينوم البرشي ،كيفلس ،ترمجة :أمحد مستجري ،ص 7
((( البصمة الوراثية يف الفقه اإلسالمي ،مصلح النجار ،ص 183
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املادة الوراثيــة ،ومعرفة خصائصهــا ،وعالقة بعضها ببعــض ،وتأثريها
اجلسدي والنفيس(((.
مرشوع اجلينوم البرشي :نتيجة الســتخدام الطاقة عىل نطاق واســع،
وتأثري اإلشعاع الذري عىل البرش ،قامت وزارة الطاقة األمريكية بدراسات
معمقــة لبحــث األخطار املحتملة عــى صحة اإلنســان ،وما حيدث من
تغــرات يف احلمض النــووي ( ، )D.N.Aوعقدت اجتام ًعا مشــركًا مع
اللجنة الدولية للوقايــة من املطفرات واملرسطنــات البيئية ،وتم االتفاق
عىل إنشــاء منظمــة اجلينوم البــري ( )1988هبدف فك شــفرة كامل
اجلينوم البرشي.
وبدأ تنفيــذ (مرشوع اجلينوم البرشي) عــام  1990بإمكانات علمية
وماديــة ضخمة ،مكنته مــن اإلرساع يف خطوات فك رمــوز املوروثات،
فشــاركت يف املرشوع بعض الــدول املتطورة ،وقام عــدد من الرشكات

تعجل من ِّ
حل شفرة اجلينوم البرشي ،وهذا
الكربى باستخدام تقنية أخرى ِّ
هو املقصود حال ًّيا بالثورة البيولوجية الكربى(((.

((( البصمة الوراثية يف الفقه اإلسالمي ،مصلح النجار ،ص 183
((( اجلينوم البرشي ،دانيال كيفلس ،ترمجة :أمحد مستجري ،ص  ،112 ،111 ،109العالج
اجليني ،عبداهلادي مصباح ،ص  ،67اجلينوم ،مات ريديل ،ص 92
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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حكم اإلسهام يف دراســة علم الوراثة واهلندسة الوراثية والكشف عن
اجلينوم البرشي:
 - 1دراســة علم الوراثة ،وأبحاث اهلندسة الوراثية ،واكتشاف أرسار
اجلينوم البرشي ،من أهم العوامل التي تكشــف عن عظمة اخلالق وإتقان
اخلَ ْلق ،وتعميق اإليــان بام جاء يف القرآن الكريم مــن آيات ،وبام جاء يف
الســنة النبوية من أحاديث ،من نحو قوله تعــاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﴾ [فصلــت ،]53 :وقولــه عز
وجــل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﴾ [الذاريات:

 ،]21 ،20واألحاديث العديدة التي أشارت إىل انتقال اجلينات من األصول
إىل الفروع(((.
 - 2كــا أن هذه الدراســات والبحوث واالكتشــافات تعدُّ من قبيل
البحث العلمي والنظر والتدبر الذي حث عليه اإلسالم ،وأمر املسلم القادر
بحسن اســتعامل ما خلق اهلل له من سمع وبرص وعقل وقلب وتفكري؛ قال
ُ

تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
((( ينظر عىل ســبيل املثال :البخاري (كتاب العلم( ، )127 :أحاديث األنبياء، )3082 :
(كتاب الطالق ، )4893 :ومسند أمحد ()4206
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [األعراف.]179 :
 - 3وتطبيقــات علم الوراثة واهلندســة الوراثيــة واجلينوم البرشي
أ َّد ْت إىل طفرة وثورة يف جماالت الوقاية من األمراض املســتعصية ،وعالج

احلــاالت احلرجة ،مثل غرس جني يف كائن حــي بدالً عن اجلني املصاب،
فيخفف من أعراض األمراض اخلطرية؛ كالرسطان بأنواعه ،والســكري،
ضعف جتلط الدم ..ونحو ذلك.
من أجل ذلك :رأى أكثر علامء العرص أن اإلســهام يف مرشوع اجلينوم
البرشي واجب كفائي عىل األمة اإلســامية؛ حتى ال تفوت عليها معرفة
حقائقــه وأرساره ،واإلفــادة من نتائجــه وتطبيقاته ،وضبط اســتخدامه
وأخالقياته بام يعود بالنفع عىل البرشية مجعاء.
وهلذا جاء يف توصيات الندوة الثانية عرشة ملنظمة الطب اإلسالمي :أن
عىل الدول اإلسالمية دخول مضامر اهلندسة الوراثية بإنشاء مراكز لألبحاث
يف هذا املجال ،تتطابق منطلقاهتا مع الرشيعة اإلسالمية ،وتتكامل فيام بينها
بقدر اإلمكان ،وتأهيــل األطر البرشية للعمل يف هــذا املجال ،واعتربت
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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علم ناف ًعا
ذلــك مما يدخل يف باب الفــروض الكفائية يف املجتمــع؛ لكونه ً
وسبي ً
ال للتداوي(((.

إضافة إىل ذلك :ينبغي عىل العامل اإلسالمي  -دوالً ومؤسسات علمية،
وجامعات ومراكز أبحاث  -أن يكرس اهليمنة العاملية  -غري املسلمة  -عىل
املكتشفات العلمية ،واستحواذها عىل تقنيات الثورة البيولوجية ،وما ينتج
عنها من فوائد مادية ومعنوية ،مع تعمد حرمان الشعوب املسلمة والدول
الفقرية من هذه الفوائد واملكتشــفات ،كام جيب عىل علامء األمة اإلسالمية
 ممن ختصصوا يف هذا املجال  -مشاركة اجلهات العلمية العاملية يف أبحاثها،وتقديم الضوابط األخالقية واإلنسانية التي تصحح مسار تطبيقاهتا ،حتى
مزالق خطرية هتدد البرشية مجعاء.
ال هتوي إىل
َ
حدود وغايات أبحاث اهلندســة الوراثية واجلينــوم البرشي واحلكم
الرشعي ملا ينجم عنها:
تنوعت أهداف وغايات أبحاث اهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي بني
ما هو معلن عنه ،وما هو مغيب عنا ونســمع عنه من حني آلخر ،وسوف
نعرض يف هذا املحور أهم هذه األهداف ،ثم بيان احلكم الرشعي هلا.
((( ندوة املنظمة بالكويت1998 :
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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أوالً :حدود وغايات األبحاث يف هذا املجال(((:
 - 1أول ما هيــدف إليه العلامء  -يف هذا املجال  -هو إشــباع احلاجة
إىل الكشــف العلمي ،ومعرفة أرسار الكون ،بعد أن توافرت لدهيم التقنية
احلديثة من حواســب دقيقة ،وشــبكة معلومات عاملية ،وأموال ضخمة،
وأجهزة فائقة الدقة ،وتشجيع حميل وإقليمي ودويل.
 - 2ظهور رشكات ضخمة متعددة اجلنسيات هتدف إىل تنمية اقتصاد
معريف حيوي يعتمد عىل اكتشاف أرسار احلياة البرشية ،وتوظيفها يف إنتاج
الدواء ،وإنشــاء مراكز عالج تســتقطب األثرياء ،وفتح أســواق جديدة
للتجارة باملعلومات البيولوجية.
 - 3ضبط الســرة الذاتية للنوع البرشي ،وحتديــد الصفات الوراثية
لإلنسان ،وختزين املعلومات التي حيوهيا اجلينوم البرشي عىل قاعدة بيانات
يتم حتليلها ونقلها إىل مراكز البحث والعالج.
((( العالج اجليني ،عبداهلادي مصباح ،ص 67 :وما بعدها ،اهلندســة الوراثية واألخالق،
ناهد البقصمــي ،ص  .79 ،66اجلينوم ،مات ريديل ،ترمجة :مصطفى إبراهيم فهمي،
ص  ،281اجلينــوم البرشي ،دانيال كيفلس ،ترمجة :أمحد مســتجري ،ص ،7 :بحوث
ندوة الوراثة واهلندســة الوراثية واجلينــوم البرشي والعالج اجليني رؤية إســامية،
الكويت1998 :
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 - 4إعداد أســلوب متطور من العالج للوقاية من األمراض ،وعالج
أنواع مــن األمراض املســتعصية واخلطرية والوراثيــة ،وذلك عن طريق
تعديل أو تلقيح اجلني املســبب للمرض ،واختيار جنــس املولود وحتديد
نوعه ،واستنساخ األعضاء البرشية من اخللية األصلية.
 - 5إنشــاء بنك للجينات ،يتضمن الشفرات اجلينية الوراثية ،لإلفادة
منها يف معرفة األمراض املحتملة ،وكيفية عالجها.
 - 6اســتخدام اجلينوم البرشي يف إثبات احلقــوق والوقائع أو نفيها؛
كإثبات النســب أو نفيه ،واكتشــاف مرتكبي اجلرائم من خالل خملفاهتم،
ومعرفــة هويات ضحايــا الكوارث عــن طريق إجراء فحــص ما تبقى
من أشالئهم.
 - 7يطمح بعــض علامء البيولوجيا  -حتت إغراء منظامت ودوائر غري
منضبطة أخالق ًّيا  -إىل إنتاج إنســان مهندس وراث ًّيــا ،عن طريق التحكم
يف اجلينــات ،أو دمج جني برشي وجني حيواين أو نبايت ،من أجل حتســن
الصفات اجلسدية أو العقلية ،أو إجياد نسل من نوع جديد ،أو إجياد سالالت
عدوانية تستخدم يف احلروب البيولوجية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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احلكم الرشعي ألبحاث اهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي(((:
األهــداف التي حددناها بإجياز ،منها ما هو مرشوع ينبغي تشــجيعه،
والعمــل عىل تطويره ،واإلفادة منه ،ومنها ما هــو حمظور حرمته الديانات
الساموية ،وحظرته القوانني الوضعية.
 - 1فاإلنجازات العلمية التي هتدف إىل الوقاية من األمراض اخلطرية
والوراثيــة واملحتملة ،والتــي تعالج األمراض املســتعصية ،أو تعدل من
التشــوهات اخلَ ْلقيــة ،أو تنتج مواد بيولوجية وهرمونات حيتاجها جســم
اإلنسان ،هذه األبحاث تعترب من قبيل الواجب الكفائي؛ ملا تؤدي إليه من
احلفاظ عىل صحة اإلنسان؛ فاملؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف ،وقد
حذر اإلســام من العدوى ،وحث عىل عزل املرىض عن األصحاء ،وهنى
عن دخول األماكن املوبوءة ،وأجاز فســخ النكاح للعيوب املنفرة ،وأرشد
إىل التداوي.
((( أبحــاث ندوة الوراثة واهلندســة الوراثيــة واجلينوم البرشي والعــاج اجليني  -رؤية
إسالمية ،الكويت ،1998 :جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة احلادية عرشة  -املنامة:
1419هـ ،جـ  3ص  ،593 - 531اهلندســة الوراثية واألخــاق ،ناهد البقصمي،
مرجع سابق
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 - 2واألبحاث التي هتدف إىل إنشاء بنوك للجينات ،تتضمن الشفرات
اجلينية الوراثية لإلنســان ،ال بد من خضوعهــا لضوابط علمية وأخالقية،
حذرا من اختالط األنســاب ،وحفا ًظا عىل األرسار الشخصية ،وال جيوز
ً
أخذها أو إعطاؤهــا إال بعد موافقة صاحبها أو وليــه الرشعي ،وال جيوز
استعامهلا أو اإلفادة منها إال بعد إجراء تقييم طبي ورشعي مسبق تغلب فيه
املصالح عىل املفاسد.
ِ
والتجــارب التي هتــدف إىل اإلرضار بالنفس أو
 - 3أمــا األبحاث
بالعقل أو بالنســل ،واألبحاث التي ترمــي إىل تغيري خلق اهلل ،واألبحاث
التي هتدف إىل متييز عنرص بــري عىل آخر  -فهذه خترج عن كوهنا أبحا ًثا
علمية ،وتنتمي إىل أعامل الفســاد يف األرض ،وتعترب من العبث الشيطاين
الذي تتعني مقاومته ،وإنزال العقاب بمرتكبيه ،والتحذير من خماطره.
وتأكيدً ا عــى ذلك :صدر عن منظمة اليونســكو (اإلعــان العاملي
حلامية اجلينــوم البرشي ، )1997 :تضمن العديد مــن الضوابط القانونية
واألخالقية للحفاظ عىل كرامة اإلنسان ،وضامن حقوقه املرشوعة ،وحتقيق
املساواة بني بني البرش.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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تطبيقــات الوراثــة واهلندســة الوراثيــة واجلينــوم البــري،
وأحكامها الرشعية:
ِ
التجارب يف جمال
باســتعراض بعض التطبيقــات الواقعية ملا أفرزتــه
اهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني ،مع بيان احلكم الرشعي
تعرض املجمع لبيان
لــكل منها ،عىل أن نلتزم بعدم إيراد التطبيقــات التي َّ
مصدرا لزراعة األعضاء،
حكمها يف قرارات سابقة ،مثل :استخدام األجنة
ً
وزراعــة األعضــاء التناســلية ،وزراعة خاليــا املخ واجلهــاز العصبي،
واالستنساخ البرشي(((.
سنناقش التطبيقات اآلتية:
 - 1استخدامات البصمة الوراثية.
 - 2التحكم يف جنس اجلنني البرشي.
 - 3العالج اجليني.
((( ينظر القرارات اآلتية:
 .1القرار رقم )6/7( 56 :لسنة 1410
 .2القرار رقم )6/7( 57 :لسنة 1410هـ
 .3القرار رقم )6/5( 54 :لسنة 1410هـ
 .4القرار رقم )10/2( 94 :لسنة 1418هـ
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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البصمة الوراثية واستخداماهتا

(((:

 - 1البصمة الوراثية ،أو بصمة احلمض النووي ،أو بصمة ()D.N.A

= احلمض النووي الريبوزي املختزل ،كام جاء يف ندوة الوراثة واهلندســة
الوراثية واجلينوم البرشي رؤية إســامية :الكويت  ،1419وأقره املجمع
الفقهي لرابطة العامل اإلســامي :دورة  16لسنة 1422هـ  -هي« :البنية
اجلينية (نسبة إىل اجلينات أو املورثات) التي تدل عىل هوية كل إنسان بعينه».
وبعبارة أوضح« :هي املادة املورثــة املوجودة يف خاليا مجيع الكائنات
احلية ،وهي مثل حتليل الدم أو بصامت األصابع ،أو املادة املنوية ،أو الشعر،
أو األنسجة ،تبني مدى التشــابه والتامثل بني الشيئني أو االختالف بينهام،
فهي  -باالعتامد عىل مكونات اجلينوم البرشي  -الشــفرة التي حتدد مدى
الصلة بــن املتامثالت ،وجتزم بوجــود الفرق أو التغاير بــن املختلفات،
عن طريق معرفــة الرتكيب الوراثي لإلنســان يف ظل علــم الوراثة أحد
علوم احلياة».
((( البصمــة الوراثية ،عمر الســبيل ،خريطة اجلينوم البرشي ،مريــع آل جار اهلل ،البصمة
الوراثية ،ســعد الدين مســعد ،البصمة الوراثية ،مصلح النجار ،أثر البصمة الوراثية
يف إثبات اجلرائم ونفيها ،عبداهلل األمحري ،الثورة البيولوجية ودورها يف الكشــف عن
اجلريمة ،خالد احلامدي
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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فهــي  -إ ًذا  -اختالفات يف الرتكيب الوراثــي ملنطقة اإلنرتون ،ينفرد
هبا كل شــخص ،وتنتقــل بالوراثة ،بحيث حيصل كل إنســان عىل نصف
هــذه االختالفات من األب ،والنصف اآلخر من األم ،فيتكون لديه مزيج
وراثــي جيمع بني خصائص الوالدين وبني اخلصائص الوراثية ألســافه،
ويكتســب هبذا املزيــج الوراثي صفة االســتقالل عن كروموســومات
أي من والديــه  -مع بقاء التشــابه معهام يف بعض الصفــات  -وبالتايل:
ٍّ

ال يمكــن تطابــق الصفــات اجلينيــة بــن شــخص وآخر ،حتــى وإن
كانا ت َْو َءمني.
وهذه البصمة حتمل كل الصفات واخلصائص واألمراض والتغريات
التي ســوف تطرأ عىل الشــخص منذ التقاء احليوان املنوي بالبويضة حتى
هناية عمــره ،وقــد روى عبداهلل بن مســعود ريض اهلل عنه قــال :حدثنا
خلق أحدكم ُي َمع يف بطن أمه
رسول اهلل ﷺ وهو الصادق املصدوق« :إن َ

أربعني يو ًما نطفة ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم
يبعث إليه امللــك ف ُيؤ َمر بأربع كلامت ،ف ُيقال :اكتب رزقه ،وعمله ،وأجله،

وشــقي أو ســعيد ،ثم ينفخ فيه الروح ،قال :فوالذي نفيس بيده  -أو قال:
ٌّ

فوالذي ال إله غريه  -إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه
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وبينها إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ،فيدخل النار»
متفق عليه(((.
توصل إىل الكشف
 - 2الكشف عن بصمة اجلينات الوراثية :أول من َّ
عن خاصية الثبات يف توارث الصفات واخلصائص عند الكائنات احلية هو
العامل النمســاوي (جرجيور ماندل) يف ســنة  ،1865ثم جاء (جوهانسن)
عام  1909وأطلق عىل العامل الوراثي املسؤول عن نقل الصفات الوراثية
اسم (اجلني)  ،واستطاع العاملان (جيمس واطسن) األمريكي (وفرانسيس
كريك) اإلنجليزي يف ســنة  1953وضع نموذج يوضح تركيب رشيط الـ
( )D.N.Aالوراثي ،ويف عام  1984اكتشف العامل الربيطاين (إليك جيفريز)
خاصية اجلزء املميــز يف تركيب بصمة اجلينات الوراثية ،ومتكن هو وفريقه
من ترســيب احلمض النووي عىل أرشطة جهاز ترســيب ،والحظ التغاير
املوجود بني اجلينات ،وعدم وجود تشــابه بني اثنني إال يف حالة التوائم من
بويضة واحدة ،فأطلق عليها تســمية (بصمة اجلينات الوراثية)؛ ألهنا تشبه
بصمة األصابع التي ينفرد هبا كل شخص.
((( البخاري ( )3332مع فتح الباري ،363/6 :مســلم (كتاب القدر) مع رشح النووي:
190/16
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 - 3مزايا البصمة الوراثية ومثالبها:
أ  -تظهــر بصمة اجلينــات الوراثية عىل هيئة خطوط عريضة يســهل

قراءهتــا وختزينها ملدة طويلة؛ ألن احلمض النــووي يقاوم عوامل التحلل
والتعفن ،ويســهل احلصول عليها من أي خملفات برشية جافة أو ســائلة؛
كاللعاب ،والشعر ،والدم ،واملني ،والعظم.

وهلذا ،فإن استخدامها يتيح اكتشــاف اجلناة والضحايا ،وحتديد هوية

احلرقى والغرقى واملفقودين ،والتمييز بني الذكر واألنثى ،ولو طالت املدة.
ب  -تكشــف البصمة الوراثية عن األمراض الوراثية التي تنتقل من

الســلف إىل اخللف ،ويمكن  -عن طريق الدمج أو التعديل  -عالج هذه
األمراض يف فرتة مبكرة من عمر اإلنسان.

جـ  -نسبة النجاح يف نتائج بصمة اجلينات الوراثية عالية جدًّ ا ،حدَّ دها

نظرا لعدم تطابــق اثنني من البرش يف
بعض اخلرباء بنســبةً %99.9999 :
مجيع الصفات الوراثية.

د  -لضامن صحة نتائج البصمة الوراثية ،وبالتايل االعتامد عليها ،جيب

تشــديد إجراءات الرقابة عىل اخلرباء واملعامــل ،وتعدد أخذ العينات ،مع

حتليلها يف مواقــع خمتلفة ،وتوثيق كل خطوة من خطــوات حتليل البصمة
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الوراثية ،بد ًءا من نقل العينات ،وانتها ًء بظهور النتائج ،والتأكد من أن هذه

العينة ليست لتوائم متطابقة.

 - 4احلكم الرشعي لألخذ ببصمة اجلينات الوراثية:
أ  -يف جمال النســب :يف هــذا املجال ثوابت رشعيــة ال جيوز التعدي

عليها؛ فإثبات النسب  -يف حالة التنازع ،كام حيدث يف املستشفيات حال ًّيا -

قياســا عىل إثبات النسب
يمكن التعرف عليه عن طريق البصمة الوراثيةً ،
بالقيافة((( ،بل أوىل.

أما عند عــدم وجود التنازع ،فالولد للفراش((( ،وال جيوز اســتخدام

البصمة الوراثية للتأكد من صحة األنساب الثابتة رش ًعا ،أو إحلاق ولد الزنا

بصاحب املاء.

أما نفي النســب ،فطريقه الرشعي اللعان ،وهذا حمل اتفاق بني مجهور

الفقهاء((( ،وعىل ذلك :فنحن ال نتفق مع من يرون أن البصمة الوراثية يمكن
((( هناية املحتاج للرميل ،375/8 :كشــاف القناع للبهــويت ،236/4 :املحىل البن حزم:
 ،339/9واحلنفيــة ال يثبتون النســب بالقيافة (املبســوط للرسخــي، )70/17 :
واملشهور عند املالكية إثبات النسب بالقيافة يف أوالد اإلماء ،دون أوالد احلرائر (تبرصة
احلكام البن فرحون. )115/2 :
((( حديث متفق عليه ،البخاري ( ، )2218ومسلم ()1457
((( بدائع الصنائع للكاســاين ،246/3 :بداية املجتهد البن رشد ،163/3 :حتفة املحتاج
البن حجر ،216/8 :اإلنصاف للمرداوي254/9 :
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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حتل َّ
أن َّ
حمل اللعان ،ونتمســك بام جاء يف قرار املجمع الفقهي لرابطة العامل
اإلسالمي (الدورة  16لســنة 1422هـ) من أنه« :ال جيوز رش ًعا االعتامد
عىل البصمة الوراثية يف نفي النسب ،وال جيوز تقديمها عىل اللعان»(((؛ فقد
أهدر النبي ﷺ الش َب َه مقابل اللعان.
ب  -اإلثبات اجلنائي :تعترب بصمة اجلينات الوراثية من أقوى القرائن
يف جمــال اإلثبات اجلنائي؛ فهي تســاعد املحقق يف الكشــف عن مرتكبي
اجلرائم وشــخصية الضحيــة ،وهي من أقوى الوســائل حلمل املتهم عىل
اإلقرار بجريمته(((.
أما إذا أنكر املتهم ما نســب إليه  -رغــم إثبات أن العينات التي جرى
حتليلها تعود إليه بنســبة  - %99،9999فال مانــع من األخذ هبذه القرينة
القاطعــة يف إثبات اجلرائــم التعزيرية ،ومعاقبة مرتكبيهــا بام يردعهم عن
املعاودة ،ولكن ال يؤخذ هبا يف إثبــات جرائم احلدود  -كالزنا والرسقة -

وال يف إثبات جرائــم القتل؛ لِا تقرر رش ًعا من أن احلدَّ ال جيب إال باإلقرار
((( ينظر احلديث الذي أخرجه البخاري ،رقم 4747
((( تم مالحظة ذلك عند دراسة عدد كبري من القضايا يف اململكة ،كان حملها :ترويج عملة
مزيفــة ،وحوادث دهس مــروري ،ورسقة حمالت ومنازل ،واعتداءات جنســية عىل
أطفال وبالغني ،وجرائم قتل ..وغريها
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أو البينة؛ ولقوله ﷺ« :ادرؤوا احلدود عن املســلمني ما استطعتم ،فإن كان
خري من أن خيطئ
له خمرج فخلوا ســبيله؛ فــإن اإلمام أن خيطئ يف العفــو ٌ
يف العقوبة»(((.

التحكم يف جنس اجلنيـن البرشي(((:
 - 1حمــددات البحث :ســوف نقترص عىل حالــة واحدة من حاالت
التحكــم يف جنس اجلنني البرشي؛ حيث يســتدعي األمــر تدخ ً
ال خمترب ًّيا
له عالقــة بمعطيات اهلندســة الوراثية ،فيقوم الطبيــب  -بنا ًء عىل طلب
ذكرا ،أو بتنشيط
الزوجني - بتنشيط السائل املنوي الذكري ليكون املولود ً
السائل املنوي األنثوي ليكون املولود أنثى.
((( املغني البن قدامة501/12 :
((( ندوة اإلنجاب يف ضوء اإلسالم ،املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية  -الكويت،1983 :
بحث الدكتور حســان حتحــوت (الدكتور يف جنس اجلنــن) ص ،37 :قضايا طبية
معارصة ،مؤمتر الفقه اإلســامي الثاين ،جامعة اإلمام حممد بن ســعود اإلســامية -
الرياض ،1431 :بحث الدكتور نارص امليــان (حكم حتديد جنس اجلنني يف الرشيعة
اإلســامية) ص 1609 :وما بعدهــا ،بحث الدكتور خالد الوذينــاين (اختيار جنس
اجلنني) ص 1659 :ومــا بعدها ،بحث أيوب العطيف (حتديــد جنس اجلنني) ص:
 1693ومــا بعدها ،بحث هيلة اليابس (حتديد جنس اجلنني) ص 1721 :وما بعدها،
بحث زياد العجيان (حكــم اختيار جنس اجلنني قبل احلمل) ص 1789 :وما بعدها،
وينظر :اختيار جنس اجلنني ،عبدالرشيد قاسم ،دار البيان احلديثة  -الطائف1422 :هـ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 - 2صورة احلالة :من املعروف علم ًّيا أن كل خلية من خاليا اجلســم

زوجــا ،منها زوج واحد
البرشي حتتوي عــى ( )46كروموزوم = (ً )23
لتحديد جنس اجلنني.

فبالنســبة للرجل :حيتــوي احليوان املنــوي عــى ( )22كروموزوم
 +كرومــوزوم اجلنــس الذي حيمــل ( )Xاملنوط باألنوثــة أو النوع ()Y

املنوط بالذكورة.
وبالنسبة للمرأة :حتتوي البويضة عىل ( )22كروموزوم  +كروموزوم
دائم نوع ( )xاملنوط باألنوثة.
اجلنس الذي حيمل ً
وعنــد التقاء احليوانات املنويــة بالبويضة حتدث عمليــة التلقيح عىل
الوجه اآليت:
(دائم  = )xجنني ( = )xxأنثى.
أ  -حيوان منوي حيمل ( + )xبويضة ً
ب  -حيــوان منوي حيمــل ( + )Yبويضة
(دائــا  = )xجنني ()XY
ً

= ذكر.

 - 3كيفيــة اختيار اجلنس البــري :توجد طريقتــان إلجراء عملية
االختيار:
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أ  -التلقيــح الداخــي :وفيه يتم حتديــد وقت اإلباضة عنــد املرأة،
فتؤخــذ احليوانــات املنوية مــن الرجل ،ويفصــل احليــوان املذكر ()Y

عن احليــوان املؤنث ( ، )Xثم حيقــن احليوان املطلــوب ( )Yأو ( )Xيف
الرحــم ليلتقي بالبويضة ،وقد أثبتت التجارب نجاح هذه الطريقة بنســبة
قد تصل إىل .%98
مني الرجل بعد تنشــيط مبايض
ب  -التلقيح اخلارجي :وفيه يتم أخذ ِّ

املرأة واســتخراج أكرب عدد من البويضات ،ثم تلقــح كل بويضة بحيوان
منوي ،وحتفظ اللقيحة حتى تصــل إىل مرحلة اإلخصاب ،ويمكن معرفة
جنسها ،وحينئذ تؤخذ اللقيحة ذات اجلنس املرغوب ويعاد غرسها يف رحم
املرأة لتنمو بطريقة طبيعيــة ،وهذه هي تقنية أطفال األنابيب املتبعة يف أكثر
كبريا.
الدول؛ ألهنا أثبتت
ً
نجاحا ً
 - 4احلكم الرشعي الختيار جنس اجلنني:
أ  -أكثر علــاء العرص ،واجلمعيــات واملنظامت الطبية اإلســامية،
واملجمــع الفقهي لرابطة العامل اإلســامي ،يرون عــدم جواز التحكم يف
جنس اجلنني البرشي إذا كان عىل مســتوى األمــة؛ ألنه يؤدي إىل اختالل
التــوازن بني أعداد الذكور واإلناث ،وفيــه معنى تفضيل جنس عىل آخر،
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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فينجم عنه كثري من املشكالت االجتامعية واألخالقية وغريها؛ وهلذا يكون
منعه در ًءا للمفاسد املتوقعة.
ب  -وإذا كان التحكــم يف جنــس اجلنــن البــري عىل مســتوى
األفــراد؛ بأن يكون الدافــع إليه اختيــار جنس (ذكر أو أنثى) ســليم ال
تصيبــه األمــراض الوراثيــة ،أو كان الدافع إليه رغبــة األبوين يف حتقيق
التــوازن األرسي باختيار ذكَر عند وجود إناث ،أو اختيار أنثى عند وجود
الذكور ،ونحو ذلك مــن الدوافع ،فقد اختلفــت آراء العلامء املعارصين
يف حكم ذلك:
 ذهب البعض إىل عدم جواز ذلــك؛ ألن اختيار جنس اجلنني يعتربتدخ ً
تغيــرا خللق اهلل تعاىل ،وفتح هذا
ال يف إرادة اهلل ومشــيئته ،كام أن فيه
ً
الباب يؤدي إىل اختالل التــوازن البرشي الذي قدره اهلل تعاىل ،وإىل هتك

العورات التي جيب صيانتها.
 وذهب بعض آخر إىل تقييد جواز هذه العمليات بحالة الرضورة التيجيب أن تقدر بقدرها؛ كعالج األمراض الوراثية التي تصيب أحد اجلنسني،
وبضوابط رشعية وطبية وقانونية؛ ألن األمر يدخل يف باب التداوي ،وهذا
استقر عليه املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي.
هو الرأي الذي
َّ
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 وذهب مجع من العلامء املعارصين إىل إباحة التحكم يف جنس اجلننيالبرشي  -عىل مســتوى األفراد  -بالطرق املخربية ملطلق احلاجة ،نفســية
كانــت أو صحية أو اجتامعيــة؛ ألن األصل يف األشــياء اإلباحة ،ومل يرد
من الرشع ما يغري هذا األصل؛ فالســعي للحصــول عىل جنس دون آخر
مطلب جائز يدخل يف باب األخذ باألســباب ،أمــا املحاذير التي ترتتب
عىل اســتخدام الطرق املخربية فتبيحها احلاجــة املرشوعة ،ويمكن جتنب
الكثري منها.
ونحن ننضم إىل هذا الرأي؛ فقد أجاز جممع الفقه اإلســامي الدوري
طريقتــن من طرق التلقيح الصناعي (أطفــال األنابيب) عند احلاجة ،مع
التأكيد عىل رضورة أخذ االحتياطات الالزمة ،ومها:
أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ،ويتم التلقيح خارج ًّيا ،ثم
ُزر ُع اللقيحة يف رحم الزوجة.
ت َ
أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناســب من مهبل زوجته أو
تلقيحا داخل ًّيا(((.
رمحها
ً
((( القرار رقم )3/4( 16 :لسنة 1407هـ ،جملة املجمع (العدد الثالث ،ج  1ص )423
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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العالج اجليني(((:
تقوم اهلندسة الوراثية بدور بالغ األمهية يف تشخيص األمراض الوراثية
والكشــف عنها ،للوقاية منها ،وعالجها بأساليب حديثة؛ حيث إن معظم
األمراض الوراثية ســببها جينــات معتلة متنحية ،يمكــن إحالل جينات
ســليمة حملها ،بحيث يقوم اجلني البديل بنفس وظيفة اجلني املعتل ،وهكذا
أمكن عالج الكثري من األمراض ،مثل :أمراض القلب ،واألوردة الدموية،
واألورام الرسطانية ،واألمــراض العصبية ،والتهــاب الكبد الفريويس،
وسكر الدم ،كام أمكن احلد من تشوهات املواليد اخللقية ...وغري ذلك.
ويقتــر حديثنا يف هــذا املجال عىل عــاج اخلاليا اجلســدية ،أما
عالج اخلاليا اجلنســية (التناســلية) فقد صدر بشــأهنا قــرار جممع الفقه
اإلســامي الــدويل رقــم ،((( )6/8( 57 :وكذلك زراعــة خاليا املخ
واجلهاز العصبي(((.
((( العرص اجلديد للطــب ،خالص جلبي ،العالج اجليني واستنســاخ األعضاء البرشية،
عبداهلادي مصباح ،أهم الطرق الوقائية من األمراض الوراثية ،أيمن السليامن ،بحوث
ندوة الوراثة واهلندســة الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني  -الكويت ،بحوث
مؤمتر اهلندسة الوراثية بني الرشيعة والقانون  -العني.
((( جملة املجمع (العدد السادس ج 3ص1410 )1975هـ
((( جملة املجمع (العدد السادس ج  3ص1410 )1739هـ ،قرار رقم)6/5( 54 :
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والغرض من نقل اجلني إىل اخللية اجلســدية قد يكون للعالج ،بحيث
يؤدي اجلني الســليم املنقول إىل خاليا املريــض وظيفة اجلني املتعطل حتى
يعــود العضو إىل أداء وظائفــه املعتادة ،وقد يكون لتحســن صفة معينة،
نموا ،أو أشد ذكاء ،أو يعدل بعض صفاته ملجرد التحسني.
فيجعله أرسع ًّ
وتعتمد تقنية نقل اجلينات إىل اخللية اجلسدية  -للعالج أو للتحسني- 
عىل اخلاليا اجلذعية ( ، )STEM CELLSالتي يمكن أن تنتج خمتلف أنواع
األنسجة واألعضاء؛ ألن هلا قدرة فائقة.
مهم إلنتاج العديد من
عىل التكاثر بشكل متواصل ،مما جيعلها
مصدرا ًّ
ً
اخلاليا ،مثل خاليا مخ العظــام ملعاجلة رسطان الدم ،أو خاليا البنكرياس
ملعاجلة داء السكري ،وأهم مصدر للخاليا اجلذعية هو اللقائح الفائضة عن
مشــاريع أطفال األنابيب ،إال أن هذه اخلاليا ال تكفي لسد احلاجة البرشية
املتزايدة؛ لذا أمكن نقل املكونات احليوانية (األعضاء والسوائل واألنسجة
واخلاليا) لتكــون بدي ً
ال عن اخلاليا اجلذعية البرشيــة ،وقد ذكر الباحثون
واألطبــاء أن مــن احليوانات التي يســتفاد منها يف هذا املجــال :اخلنازير
والقرود والفئران ...وغريها.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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حكم نقل اخلاليا اجلسدية ألغراض الوقاية والعالج:
اختلف العلامء املعارصون يف حكم نقل اجلني من خلية سليمة إىل خلية
أخرى بقصد العالج من األمراض الوراثية ،أو الوقاية منها.
تغيريا
 -فمنهــم من منع نقل اجلني إىل اخلاليا اجلســدية؛ ألن يف ذلك ً

خللــق اهلل بالتدخل يف الرتكيــب الوراثي لإلنســان؛ وألن هذه العمليات
ال ختلو من أرضار ومفاسد ،ودرء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.
 وأكثــر العلــاء والباحثني أجــازوا عمليات نقل اجلــن إىل اخلليةاجلســدية ،عىل أال يؤدي ذلك إىل رضر أعظم من الــرر املوجود فعالً،
وأال تكون هناك وسيلة أخرى لعالج املرض ،وأن تتحقق مصلحة املريض
هبذا العالج بعد احلصول عــى إذن املنقول منه واملنقول إليه اجلني؛ وذلك
ألن هذا العالج يعيد العضو إىل أصل خلقته القويمة التي خلقه اهلل عليها؛
وألنه يدخل يف عموم التداوي املأذون به رش ًعا ،وقد أجاز العلامء نقل الدم
والعمليات اجلراحية؛ فالرضر األشد يزال بالرضر األخف.
وقــد جــاء يف توصيــات نــدوة الكويــت ( )1998 - 1419أن
الندوة رأت جواز اســتعامل اهلندســة الوراثية يف منع املــرض أو عالجه
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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أو ختفيف أذاه ،ســواء باجلراحــة اجلينية التي تبدل جينًــا بجني ،أو تولج
جينًا يف خاليا مريــض ،وكذلك إيداع جني يف كائــن آخر للحصول عىل
كميات كبــرة من إفراز هذا اجلــن؛ الســتعامله دوا ًء لبعض األمراض،

مع منــع اســتخدام اهلندســة الوراثية عىل اخلاليا اجلنســية؛ لِــا فيه من
حماذير رشعية.
ونحن ننضم إىل هذا الرأي ،مع مالحظة أن األصل يف العالج أن يكون
بمواد ووســائل مرشوعة ،ومن َث َّم ال جيوز نقل جينات اخلنزير إىل جســد
عالجا للمرض ومل يوجد بديل يؤدي نفس الوظيفة.
تعي
ً
اإلنسان إال إذا َّ
حكم نقل اخلاليا ألغراض التجميل والتحسيـن:
اختلــف العلامء يف حكم نقل اجلني إىل اخللية اجلســدية لتغيري صفات
اإلنسان من اللون أو الشكل أو الذكاء أو القوة ...إلخ:
 فأكثــر أهل العلم يرون عــدم جواز نقل جني إىل اخللية اجلســديةللحصول عىل صفات أحسن؛ ألن يف ذلك عب ًثا بمكونات اإلنسان الوراثية
وف ًقــا لشــهوات الناس وأهوائهــم ،دون حاجة إىل عــاج ،أو وقاية من
األمراض ،أو غرض صحيح رش ًعا.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 ومنهم من أجاز نقل اجلني إىل اخللية اجلسدية للحصول عىل صفاتمرغوبة؛ ألن حتصيل الصفات احلسنة من األمور املحمودة رش ًعا ،وال مانع
مــن طلبها بالطرق املباحة؛ فاملؤمن القوي خــر وأحب إىل اهلل من املؤمن
الضعيف ،واهلل تعاىل مجيل حيب اجلامل.
 ونحــن نرى أن احلكــم باحلرمة عىل نقل اجلني إىل اخللية اجلســديةلغرض حتسيني حيتاج إىل أدلة قطعية الثبوت وقطعية الداللة ،وهذه األدلة
غري متوافرة ،فقد أجــاز أكثر الفقهاء ثقب آذان البنــات لوضع القرط أو
احللق ،مع أنه أشــبه ما يكــون بتبتيك آذان األنعــام ،وال تقتضيه رضورة
ملجئة أو حاجة ملحــة ،ومثله ثقب األنف لوضع احلــي الذي جرت به
العادة يف بعض املجتمعات ،واحلاجة الداعية لكل ذلك ال تزيد عن الرغبة
يف التحيل والزينة(((.
وقد اعترب بعض الفقهاء أن جتمل املرأة يؤدي إىل حصول املصلحة من
حتسني الزوجة لزوجها من غري مرضة(((.
((( األحكام الطبية املتعلقة بالنساء ،حممد خالد منصور ،ص 196
((( املغني البن قدامة131/1 :
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وو ْش ٌم عىل الصحيح من املذهب،
ش َ
ص َ
ويف اإلنصاف« :وحيرم ن َْم ٌ
وو ْ ٌ

وقيل :جيوز مع الكراهة»(((.

وهلــذا :نرى أن عمليــات نقل اجلني  -من غري اخلنزيــر  -إىل اخلاليا
مباح رش ًعا ،إال إذا ترتب عليه رضر حمقق ،أو
اجلســدية لغرض حتســيني ٌ
أ َّدى إىل أن خيرج اجلســم أو العضو عن خلقته الســوية ،أو يراد من إجراء
فرارا من العدالة ،ففي هذه احلاالت وأشباهها ينتقل
هذه العمليات التنكر ً
احلكم من اإلباحة إىل احلرمة ،واهلل أعلم.

اهلندسة الوراثية واستخدامها يف جمال العالج:

هل جيوز إدخال أو استخدام اهلندسة الوراثية يف جمال العالج والدواء؟
إن اإلســام قد َّ
حث عىل التَّــداوي ،ووردت الســنة بذلك يف عدة

أحاديث ،منها« :تَدَ َاو ْوا؛ َفإِ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّ
ــل َل ْ َي َض ْع َدا ًء إِ َّل َو َض َع َل ُه َد َوا ًء»
أخرجه أبو داود عن أسامة بن َشيك ريض اهلل عنه ،وب َّينت السنة أن املؤمن

القوي أحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف؛ كام يف احلديث الذي رواه مســلم
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه .فاألصل يف التداوي اإلباحة ،إال إذا تعارضت
((( اإلنصاف للمرداوي ،مع الرشح الكبري واملقنع270/1 :
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

50

اجلـيـنــوم البشـرى واهلنـدسـة احليـويـة املستقبليـة

ٍ
جتوزه الرشيعة ،كرتتب مفســدة أعظم ً
فحينئذ
مثل،
هذه اإلباحة مع ما ال ِّ
ال جيوز التداوي.
وقد ظهر حدي ًثا ما يعرف باهلندســة الوراثية واستخدام ذلك يف عالج
بعض األمراض ،وهنا يأيت التساؤل عن حكم استعامل هذا املحدث اجلديد
ُعرف اهلندســة الوراثية ،فمصطلح اهلندســة الوراثية
يف التداوي.وابتداء ن ِّ
يتكون من كلمتني« :اهلندسة» :وهي تعني هنا التحكم يف وضع املوروثات
«اجلينات» ،وترتيب صيغها الكيميائية فكًّا -أي بقطع اجلينات عن بعضها
ً
ووصل  -أي بوصل املادة الوراثية املضيفة باجلينات املتربع هبا -
البعض-
باستخدام الطرق املعملية.
الكلمة الثانية :الوراثية :وهي مادة االســتخدام يف العملية اهلندسية،
يتكون منها الكائن احلي،
وهي عبارة عن اجلينات والصيغ الكيميائية التي ّ
و»اجلينات»  -كام ذكرناها  :-هي دالئل صفات التكوين والســلوك لدى
الكائن احلي(((.
((( ينظر« :الكائنات وهندســة املوروثات» للدكتور صالح عبــد العزيز ( ،111 /1ندوة
الوراثة واهلندسة الوراثية) .
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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قسم منها فيه
إن اإلنجازات العلمية التي توصل إليها العلامء ال شك أن ً

مصلحة لإلنسان ،كام أن فيه حمافظة عىل صحته ،مثل غرس جني ذي وظيفة
معينة يف كائن من جنس ليؤدي الوظيفة نفسها ،كام هو معلوم من زرع جني
اإلنســان الذي يسبب إفراز اإلنســولني يف نوع من البكترييا وتركه يتكاثر
فينتج كميات كبرية من اإلنسولني البرشي ،الذي يفوق بكثري «اإلنسولني»
ذا األصل احليواين يف عالج مرض الســكر ،أو احلصول عىل هرمون النمو
مــن اجلني الذي يفرزه لعالج األطفال ذوي قصــور النمو الذي يؤدي إىل
قرص القامة ،أو حتضري املادة املفقودة يف مــرض «اهلموفيليا» ،الذي يعوق
جتلط الدم فيؤدي إىل النزيف ،أو مادة «اإلنرتفريون» التي تستعمل يف عالج
بعض الرسطانات ،وكذلك التطبيقات يف عامل الزراعة أو تربية احليوان.
وهذا القسم من اهلندسة الوراثية األصل فيه أنه حممود ،بل هو من قبيل
البحث والنظر الذي دعا إليه اإلسالم ورغب فيه؛ قال تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [العنكبــوت ،]20 :وقوله تعاىل﴿ :ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﴾ [الذاريــات ،]21 :إىل غري ذلك من اآليات التي حتث عىل النظر
واملشاهدة ،فاملشاهدة العلمية أصل من األصول التي يعول عليها العلامء،
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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واآليات التي تأمر باملشــاهدة واستعامل الســمع والبرص والعقل كثرية يف
القرآن؛ قال س��بحانه﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ﴾ [النحل.((( ]78 :
ومعظم األمراض الوراثية سببها جينات منتحية واألغلبية منها ترجع
مهــا ،واملعاجلة باجلينات
إىل طفرة تعطــل جينًا ينتج -طبيع ًّيــا -بروتينًا
ًّ

أســلوب جديد يعتمد عىل إنتــاج جزيئات عالجية ترتبــط بتقنية دقيقة،
واملعاجلات الرسيرية للمــرىض واألبحاث التجريبية عليهم يدالن عىل أن
تطبيقات مستقبلية تنتظر هذا النوع من املعاجلة.
ويقــرر األطباء والعلــاء أن تطبيقات مثل تلك األبحــاث التجريبية
واملعاجلات الرسيرية ســتكون ألمراض واسعة االنتشار تطال املاليني من
مــرىض العامل؛ مثل :الرسطانــات ،والتهاب الكبد الفــرويس ،واإليدز،
وأمراض قلبية وعائية؛ مثل :فرط الكوليسرتول العائل ،وتصلب الرشايني،
وأمراض عصبية؛ مثل :داء باركنسون ،ومرض الزهايمر(((.
((( ينظر« :نظرات فقهية يف اجلينوم البرشي» للدكتور عبد اهلل حممد عبد اهلل( ،ندوة الوراثة
واهلندسة الوراثية. )738 /2 ،
((( ينظر« :الكائنات وهندسة املورثات» للدكتور صالح عبد العزيز (ندوة الوراثة واهلندسة
الوراثية)
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وأما العالج اجليني ويقصــد منه عالج األمراض عىل ضوء ما توصل
إليــه العلامء ،وما يســعون إىل احلصول عليه من معلومات بشــأن اجلينوم
البرشي  -وهو خريطة جســم اإلنســان  -وحتديد موقع كل جني عىل أي
كروموزوم لفك الشفرة اخلاصة بكل جني ،ومعرفة عالقة كل جني بالذي
يســبقه والذي يليه ملعرفة أســباب األمراض الوراثيــة ،ومعرفة الرتكيب
الوراثي ألي إنســان بام فيه القابلية حلدوث أمراض معينة؛ كضغط الدم،
والنوبات القلبية ،والرسطان وغريها والعالج اجليني لألمراض الوراثية،
وإنتاج مــواد بيولوجية وهرمونات حيتاجها جســم اإلنســان للنمو ،فإن
اإلســام حيرص أشد احلرص عىل الســامة من األمراض والوقاية منها،
وقد أرشــد النبي صىل اهلل عليه وآله وســلم إىل التــداوي ،والتحذير من
العدوى؛ كام جاء األمر بعزل املرىض عن األصحاء من أجل املحافظة عىل
الصحة .ينظر :بحث «حيثيات األحكام الرشعية لبعض املســائل الطبية»
للدكتور عيل مجعة.
وقــد صدر قرار من املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلســامي يف
نص
تضمن جمموعة من األحكام والضوابط؛ حيث ّ
دورته اخلامسة عرشة ّ

عىل أن:
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جملس املجمع الفقهي اإلســامي لرابطة العامل اإلســامي يف دورته
اخلامسة عرشة ،املنعقدة يف مكة املكرمة ،التي بدأت ( 11رجب 1419هـ
املوافق  31أكتوبر 1998م)  ،قد نظر يف موضوع اســتفادة املســلمني من
علم اهلندســة الوراثية التي حتتل اليوم مكانة مهمــة يف جمال العلوم ،وتُثار
حول استخدامها أســئلة كثرية .وقد تبني للمجلس أن حمور علم اهلندسة
الوراثية هو التعرف عىل اجلينات «املورثات» وعىل تركيبها ،والتحكم فيها
من خالل حذف بعضها -ملرض أو لغريه -أو إضافتها أو دجمها بعضها مع
بعض؛ لتغيري الصفات الوراثية اخللقية.
وبعد النظر والتدارس واملناقشة فيام كتب حوهلا ،ويف بعض القرارات
والتوصيات التي متخضت عنها املؤمترات والندوات العلمية .يقرر املجلس
ما ييل:
ً
أول :تأكيد القــرار الصادر عن جممع الفقه اإلســامي التابع ملنظمة
املؤمتر اإلسالمي بشأن االستنســاخ ،برقم /2 /100 :د 10 /يف الدورة
العارشة املنعقدة بجدة ،يف الفرتة من  28-23صفر 1418هـ.
ثان ًيا :االســتفادة من علم اهلندســة الوراثيــة يف الوقاية من املرض أو

عالجه ،أو ختفيف رضره ،برشط أال يرتتب عىل ذلك رضر أكرب.
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ثال ًثا :ال جيوز اســتخدام أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله
يف األغراض الرشيرة ويف كل ما حيرم رش ًعا.
راب ًعا :ال جيوز استخدام أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله
للعبث بشخصية اإلنسان ومسؤوليته الفردية ،أو للتدخل يف بنية املورثات
«اجلينات» بدعوى حتسني الساللة البرشية.
خامســا :ال جيوز إجراء أي بحث ،أو القيام بأية معاجلة ،أو تشخيص
ً

يتعلق بمورثات إنســان مــا ّإل بعد إجراء تقويم دقيق وســابق لألخطار
والفوائــد املحتملة املرتبطة هبذه األنشــطة ،وبعد احلصــول عىل املوافقة
املقبولــة رش ًعا مع احلفاظ عىل الرسيــة الكاملة للنتائــج ،ورعاية أحكام
الرشيعة اإلسالمية الغراء القاضية باحرتام حقوق اإلنسان وكرامته.
سادسا :جيوز استخدام أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله يف حقل
ً

الزراعة وتربية احليــوان ،رشيطة األخذ بكل االحتياطات ملنع حدوث أي
رضر  -ولو عىل املدى البعيد  -باإلنسان ،أو باحليوان ،أو بالبيئة.
ســاب ًعا :يدعو املجلس الــركات واملصانع املنتجة للمــواد الغذائية
والطبية وغريمها من املواد املســتفادة من علم اهلندســة الوراثية إىل البيان
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

56

اجلـيـنــوم البشـرى واهلنـدسـة احليـويـة املستقبليـة

يرض
عــن تركيب هذه املواد؛ ليتم التعامل واالســتعامل عن بينة؛ ً
حذرا مما ُّ

أو حيرم رش ًعا.

ثامنًا :يويص املجلس األطباء وأصحاب املعامل واملختربات بتقوى اهلل
تعاىل واستشعار رقابته والبعد عن اإلرضار بالفرد واملجتمع والبيئة.
ومما ســبق ويف واقعة الســؤال :فإن ما كان من اهلندسة الوراثية حيقق
املصلحة العامة للبرشية -من عالج ونحوه -هو أمر جائز رش ًعا ،وما كان
غري ذلك مما ُيعرض اإلنسان خلطر أو رضر ونحو ذلك فهو غري جائز(((.
السياق التارخيي :دور الدين يف ّ
ظل منجزات العلوم الطبية واحليوية:

واضحا ّ
أن التطورات املتسارعة
مع بدايات القرن العرشين تقري ًبا ،بدا
ً
يف جمال العلوم الطبية واحليوية ،وما تنتجه هذه العلوم من آليات وتقنيات،
س��يتخ ّطى أثرها املجال العميل والتجريبي البحت؛ وذلك بسبب طرحها
لعدد من األس��ئلة واإلش��كاالت التي تتطلب معاجل��ات أخالقية جادة.
وقد حاولت الفلس��فات واألديان التعامل مع هذه األسئلة واإلشكاالت،
بوصفه��ا جز ًءا من دوره��ا التارخيي يف تقديم أطروح��ات وإجابات عن
((( دار األفتاء املرصية  3أكتوبر 2019
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اهتاممات الب�شر ومهومهم ،وســع ًيا كذلك إلثبات ّ
أن هذه الفلســفات
واألدي��ان ال يزال بإمكاهنا العمل والتأث�ير يف ّ
ظل عرص احلداثة وما حيمله
من حتديات جديدة .وقد ش��هد العامل الغريب ) الواليات املتحدة األمريكية
(انحص��ارا لدور الفكر الديني يف
ودول غ��رب أوروبا عىل وجه التحديد
ً
جم��ال األخالق الطبية واحليوية مع انتصاف الق��رن العرشين .بل ّ
إن عد ًدا
ختصصوا يف الدراس��ات الديني��ة والالهوتية أثن��اء املرحلة اجلامعية
ممن ّ
قام��وا بتنحية اخلط��اب الديني جان ًب��ا ،واعتمدوا اخلط��اب العلامين عند
دخوهلم جم��ال األخالق الطبية واحليوية .ففي دراس��ته عن تاريخ العالقة
بني الدين وجمال األخالق الطبية واحليوية ،قارن ألربت جنس��ن ،أسـ�تاذ
تاريخ أخالقيات الطب بجامعة واشنطن ،بني ما فعله ا ُملن َِّص اإليطايل ماتيو
مسافرا يف ذلك الوقت،
ريتيش عام  ،1582عندما عرب حدود العامل الغريب
ً
وه��ي الصني ،وما فعله عدد كبري من عل�ماء الالهوت بعد» اإلمرباطورية
ختصصوا
املحظورة «إىل خلعوا رداء األخ�لاق «ذلك بأربعمئة عام عندما ّ
يف جمال األخ�لاق الطبية واحليوية ،ح�ين الدينية ،ومل يرت��دوا ً
بدل منها،
ليس بالرضورة املعطف األبيض لألطباء ،وإنام عقلية الطب احلديث ذات
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وال يناهض اخلطاب العلامين هنا الدي��ن يف جوهره ،وإنام الصبغة العلامنية

أي ٍ
ٍ
دور حموري له
بشكل ال لبس فيه « Commonاألخالق العامة» يستبعد ّ

(((
ثم يمكن أن خياطب من
ويتم التفرقة بني ومن ّ
يف جمال األخالق الع��امّ .

خالهلا عموم Universal،التي هي عاملية الطابع والتوجه  moralityوالتي

خياطب Particular morality ،األخالق اخلاصة «الناس ،وهذا ما يصلح
يتم
له اخلطاب العلامين و هب��ا فئات خمصوصة .ووفق ه��ذا التصور ،فإنه ّ
تصنيف اخلطاب األخالق��ي الذي يعتمد مفردات ومعتقدات دينية ضمن
فئ��ة األخالق اخلاصة» .ونو ّد التأكيد هن��ا ّ
أن اخلطاب األخالقي الديني مل

ِ
خيتف متا ًما من حقل األخالق الطبي��ة واحليوية يف الغرب؛ فال تزال هناك

إسهامات خمتلفة من األديان الساموية  The National Catholicالثالثة )

اليهودية واملسيحية واإلسالم ( ،وتوجد جمالت متخصصة مثل جملة((( لكن
تبقى هذه اإلس��هامات يف نطاق األخالق اخلاصة بمجموعات معينة من
.Bioethics Quarterly
((( Albert Jonsen, «A History of Religion and Bioethics,» in: David Guinn
(ed.) , Handbook of Bioethics and Religion (Oxford: Oxford University
.press, 2006) , p. 23
((( Tom Beauchamp & James Childress, Principles of Biomedical Ethics,
6-6th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013) , pp. 2
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مل يكن اخلطاب اإلس�لامي ،وخاصة الفقهي منه عىل وجه التحديد،

ٍ
أن ّ
ببعيد ع��ن هذه التطورات التارخيي��ة؛ فعىل الرغم م��ن ّ
جل املنجزات

يف جم��ال العلوم الطبية واحليوية حدثت خارج العامل اإلس�لامي ،ويف ٍ
بيئة
اجتامعية وسياسية وثقافية مل يعهدها كثري من الفقهاء املعارصين ،فقد شعر

من يؤمن ّ
بأن اإلس�لام دي ٌن معارص وليس نحلة تارخيية فحس��ب ،وعىل
رأس��هم علامء الرشيعة ،برضورة التعامل مع هذه األس��ئلة واإلشكاالت
احلديثة .وال خيفى ارتباط هذا الش��عور باجلدل الدائر يف هذه الفرتة حول
مدى صالحية اإلس�لام ونظام��ه الديني األخالق��ي (الرشيعة) للتوجيه
واإلرش��اد يف خمتلف الرشيعة «مناحي احلياة يف العرص احلديث ،واملوقف
ختوف لدى
الذي صاغ��ه علامء الرشيعة يف عبارة وكان من الواضح وجود ّ

ٍ
زمان ومكان دور الرشيعة يف
الفقهاء من هتميش .اإلس�لامية صاحلة لكل
هذا املجال الناش��ئ عىل وجه التحديد ،بوصف��ه أحد اجلوانب املهمة التي
متيزت هبا احلداثة وأتت فيه بالغرائب والعجائب .ومن هنا كان التعامل مع

ً
أصيل من الس��عي إلثبات معارصة اإلسالم
ما ُع ِرف فيام بعد بمجال جز ًءا
وصالحيته «األخ�لاق الطبية واحليوية يف اإلس�لام» للعمل والتوجيه يف

قلب زمن احلداثة.
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ً
أول :حماولة استيعاب اإلشكاالت املعارصة:
من االجتهاد الفردي إىل اجلامعي وتنامي دور األطباء.
نلمس اإلرهاص��ات األوىل النزعاج علامء الرشيعة من تصور البعض
ّ
أن الرشيع��ة قد تفقد قدرهتا ع�لى التعامل مع املنج��زات العلمية والطبية
احلديث��ة يف أحد فتاوى رش��يد رضا ( )1865-1935الت��ي أجاب فيها
عن س��ؤال حول أقىص أمد احلمل ،كام هو موج��ود يف املدونات الفقهية
وتعارض هذه التص��ورات الفقهية القديمة مع املعطيات احلديثة
القديمة،
ُ

لعلمي الطب والترشيح .وتطرق املستفتي من تونس العاملون يف بالده من
َ
استحالة دوام احلمل فرتات طويلة قد متتدّ سنوات «األطباء اإلفرنج» إىل ما

ذكره واعتذروا ملا عليه علامء اإلسالم يف هذا الشأن» :كام ذكر بعض الفقهاء
قديم ،ويضيف الس��ائل ً
قائل ّ
بأن علم الطب مل تنكشف أرساره يف األزمنة
ً

الغابرة انكشافها يف زمننا احلاض ،ويف ر ّده عىل هذا السؤال.

قديم ،إىل ّ
أن تبنّي هذا
استند رضا يف عدم جواز التسليم بام قاله الفقهاء ً

الق��ول القديم يعني ما ّقرره أطباء هذا الع�صر من مجيع امللل والنحل عىل

س��عة علمهم بالطب «بالرضورة خمالفة واستعانتهم يف بحثهم واختبارهم
واملجسـ�ات،
باآلالت Physiology ،والترشيح ،وعلم وظائف األعضاء
ّ
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واملسابري ،واألش��عة التي خترتق اجللد واللحم فتجعل البدن ش ّفا ًفا يظهر
م��ا يف داخله ُيرى بالعين�ين ،وعىل بناء علمهم عىل التجربة واالسـ�تقراء،

تطرق رضا إىل
واس��تعانة بعضهم يف ذلك ببعض عىل ويف خت��ام الفتوىّ ،
املفاس��د التي اختالف األقطار بس��هولة املواصلة الربيدية والربقية ترتتب

عىل التمس��ك هبذه األقوال القديم��ة ،وإمهال منج��زات العلم احلديث
ومنها ،وهو ّ
حمل الش��اهد طعن األجانب يف رشيعتنا طعنًا مبن ًّيا عىل العلم

واالختبار ال عىل التحامل والتعصب ،وذلك» :عندنا من ّفر عن الدخول يف
ديننا ،ومانع من ظهور حق ّيته ملن ال يعرف منشأ هذه األقوال عندنا .ومنها

تش��كيك الكثري من املسلمني يف حق ّية رشيعتنا وكوهنا إهلية ،وأعني بالكثري
مجي��ع الذين يتعلمون الطب ،والذين يقفون ع�لى أقوال أطباء وعلامء هذا
العرص ،وتطمئن قلوهبم بأقواهلم يف م��دة احلمل مع خمالفته ملا .يظنون أنه
هو الرشيعة املقررة الثابتة بالكتاب أو السنة.
ويب��دو ّ
أن احلرص عىل تقديم خطاب يس��توعب منج��زات العلوم
الطبية واحليوية احلديثة بغرض إثب��ات معارصة الرشيعة مل يقترص عىل من

ُع ِرفوا بنزعتهم اإلصالحية أو اإلصالحيني كام أطلق عليهم ،إنام اتسـ�عت
دائرة من يتبنّى هذا اخلطاب ،خاصة مع تزايد اإلش��كاالت املطروحة من
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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جراء تس��ارع وترية التط��ورات الطبية والعلمية .فقد وج��د هذا التوجه
ّ
منارصين ينتمون إىل أطياف ومشارب أخرى ضمن البارزين ،عبد الرمحن

«نجد» حقل العلوم الرشعية .ونلم��س ذلك بوضوح يف فتوى أحد علامء
وهو الســعدي (ت  ) 1955حول زراعة األعض��اء البرشية ،التي كانت
أخريا يف
مس��ألة جديدة ومس��تحدثة وفق الس��ؤال يف هذه األيام عام وقع ً
الطب احلديث من أخذ جزء من جس��د :توصيف الس��عدي وبعد عرض

آراء املانعني واملجيزين ،الس��تخدام هذه التقنية وتركيبه عىل إنس��ان آخر
مضطر إليه التقنية احلديثة ومناقش��ة حجج ّ
رجح السعدي رأي
كل فريقّ ،

أيضا أن يعرف الناس ّ
أن
املجيزي��ن ،وختم فتواه باملنفعة التي كام يالح��ظ ً
الدين اإلس�لامي :تتحقق للدين اإلسالمي بتبنّي هذا الرأي ً
قائل ال يقف
حاجزا دون املصالح اخلالصة أو الراجحة ،بل جياري األحوال واألزمان،
ً
ويتت ّبع املنافع واملصالح الكلية واجلزئيةّ ،
يموهون عىل اجلهال
فإن امللحدين ّ

ّ
أن الدين اإلس�لامي ال يصلح ملجاراة األحوال والتطورات احلديثة ،وهم
فإن الدين اإلس�لامي به الص�لاح املطلق من ّ
يف ذلك مفرتونّ ،
كل وجه؛
الكلواجلزئي ،وهو ح َّلل ِّ
ّ
لكل مش��كلة خاصة أو عامة ،وغريه قارص من
مجيع الوجوه إال ّ
أن التعامل مع مثل هذه األس��ئلة املعارصة مل يكن باألمر
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اهلي بالنس��بة إىل علامء الرشيع��ة املعارصين .فتقدي��م إجابات أو إصدار
ّ
فتاوى تتعلق باألمور الطبية واحليوية يتطلب ً
أول فهم طبيعة والذي يؤ ّدي

دورا حمور ًيا« ،التصور الصحيح للمس��ألة» هذه األسئلة وحمتواها ،أو بلغة
ً

الفقه وأصوله ونجد يف هذا السياق إش��ارات مهمة ومبكرة إىل أمهية دور
األطباء يف «حتقيق املناط» يف عملية مساعدة الفقهاء لتكوين تصور صحيح
ميس��ورا لدى الفقهاء الذي
أمرا
ً
للمس��ائل الطبية احلديثة ،إذ مل يكن هذا ً
نظرا
جيمع بني العل��وم «الفقيه  -الطبيب» أو«الطبيب  -الفقيه»املعارصين ً
إىل غياب ظاهرة الطبية والرشعية .وهنا ندرك ّ
أن احلفاظ عىل دور للرشيعة

يف عرص منجزات الط��ب احلديث مل يكن ممكنًا ،عىل األقل يف تصور فقهاء
بمتخصصني م��ن خارج دائرة
الرشيع��ة املعارصين ،من دون االس��تعانة
ّ
التخصص يف علوم الرشيعة ،وهم األطباء .ومن الواضح كذلك
أصحاب
ّ

ّ
أن الط��ب احلديث الذي حياول علامء الرشيع��ة التعامل مع آثاره الرشعية
قديم أس�لافهم من الفقهاء.
واألخالقية ليس هو الطب الذي تعامل معه ً

نس��ب يوناين ،إال أنه ص��ار مع الوقت جز ًءا
فالط��ب القديم ،وإن كان له
ٌ

ً
ثم مل يكن غري ًبا عن الفقهاء،
أصيل من احلضارة العربية اإلس�لامية ،ومن ّ

عىل األقل عىل مس��توى لغة الكتاب��ة .أما الطب احلدي��ث ،فهو جز ٌء من
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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احلضارة الغربية ،وال يمكن اس��تيعاب علوم��ه وتقنياته ّإل باالطالع عىل
املنتج العلمي لألكاديميات واملؤسس��ات املوجودة خارج بالد املسلمني،
والتي ال تعتمد العربية لغ ًة للبحث والنرش.
ومع مرور الوق��ت ،برزت احلاجة املتزاي��دة إىل االعتامد عىل األطباء
لعدة أس��باب؛ من بينها التطور الرسيع واملتشعب للعلوم الطبية ،وظهور
ك��م كبري من التقنيات التي أثارت معض�لات أخالقية جديدة مثل زراعة
ٍّ
األعضاء وأجهزة اإلنعاش واإلخصاب الطبي املساعد (أطفال األنابيب)

واخلاليا اجلذعية والعالج اجليني ...إلخ ،والتي وصلت ،وفق تعبري بعض
العلامء املعارصين ،إىل ما يشبه اخلوارق يف العصور املاضية.إضاف ًة إىل نظام
التعليم احلديث الذي فصل بني هذه العلوم ،بل أحدث ختصصات وفرو ًعا
متع��دّ دة داخل كل علم من هذه العلوم ،بحي��ث ّ
يتعذر عىل علامء الرشيعة
نظرا إىل
املعارصين متابعتها أو االطالع ،فحس��ب ،عىل التقنيات اجلديدةً ،

توافر املعلومات باللغة اإلنكليزية أو غريها من اللغات التي ال يتقنها غال ًبا

توس�� ًعا أكرب
من
ّ
يتخصص يف علوم الرشيعة .وقد اقتضت هذه التطورات ّ
للدور الذي يقوم به األطباء يف هذه النقاشات ،ورضورة إدماجهم عىل نحو

وتنظيم .ومن هنا ظهرت فكرة االجتهاد اجلامعي بوصفها آلية
أش��د كثاف ًة
ً
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تن ّظم التعاون بني علامء الرشيعة واملتخصص�ين يف العلوم الطبية واحليوية
ومتّت مأسس��ة فكرة االجتهـ�اد اجلامعي من خالل عدد من املؤسسـ�ات

نظرا إىل إسهامها البارز
واملجامع الفقهية؛ نذكر منها هنا ثالث مؤسس��ات ً

تم
يف معاجلة القضاي��ا الطبية واحليوية احلديثة من منظ��ور رشعي .والتي ّ

تأسيس��ها رس��م ًيا عام  1984بالكويت ،إحدى أبرز «املنظمة اإلسالمية
خصصت ّ
كل جهودها ملعاجلة قضايا
للعلوم الطبية» متثل املؤسس��ات التي ّ
األخالق الطبية واحليوية من منظور إسالمي.

تأس��س عام  ،1977ويتبع رابطة
«املجمع الفقهي اإلس�لامي الذي ّ

العامل اإلسالمي بمكة املكرمة» وإىل جانب هذه املنظمة ،وبالتعاون معها يف
تأسس عام ،1981
أحيان كثرية ،قام «جممع الفقه اإلسالمي الدويل» ،الذي ّ

ومقره يف جدة بالس��عودية ،ويتبع منظمة التعاون اإلسالمي ،بمعاجلة كثري
ّ

من هذه القضايا من خالل آلية االجتهاد اجلامعي.

وعىل الرغم من شيوع اس��تخدام آلية االجتهاد اجلامعي منذ ثامنينيات
يتس��م يف غالبيته باجلدة واجلودة،
القرن العرشين ،وإنتاجها الفقهي الذي ّ

ف��إن االجتهاد الفردي ّ
وقائ�ما�يف معاجلة هذه القضايا ،بل ّ
ّ
ظل موجو ًدا
إن
ً
يتم تقديمها يف
االجتهادات الفردية ،من خ�لال األوراق والبحوث التي ّ
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الدورات والندوات التي تعقدها هذه املجامع واملؤسسات ،متثل األساس
ال��ذي تُبنى عليه املواقف التي يتم تبنّيها مجاع ًيا من لدُ ن هذه املؤسس��ات.

ويقوم بعض الفقه��اء املعارصين بنرش قرارات ه��ذه املجامع وتوصياهتا

تم تقديمها س��اب ًقا يف إطار االجتهاد
ضم��ن مؤلفاهتم التي تتضمن بحو ًثا ّ

اجلامعي .بي��د ّ
أن هذه القرارات والتوصيات تبقى ،عىل أمهيتها ورصانتها،

يف حدود اآلراء الفقهية غري امللزمة؛ فهي ال تبلغ ً
مثل مرتبة اإلمجاع األصويل
وفق مجهور العل�ماء ،وإن كانت ّ
أقل عرض ًة للخط��أ والزلل من االجتهاد

مفتوحا حت��ى بعد صدور مثل
ثم ،يبقى جم��ال االجتهاد
ً
الفردي ،وم��ن ّ

هذه القرارات ونس��تطيع القول ّ
الكم من النقاشات واالجتهادات
إن هذا ّ
أثر واضح
اجلامعي��ة والفردية وما صدر عنها من فتاوى وق��رارات كان له ٌ

يف احلفاظ عىل دور للدين اإلس�لامي يف جمال األخ�لاق الطبية واحليوية.
فعىل خالف ما حدث للخط��اب األخالقي الديني يف العامل الغريب ،يلحظ
دورا أساس ًيا للرشيعة يف فضاء النقاشات واملداوالت األخالقية التي
املتابع ً

متحورت حول منجزات الطب احلديث .فال تزال أهم الكتابات واملواقف،
(وتأثريا يف الفضاء العام) بش��أن قضايا األخالق الطبية واحليوية
كم و َك ْي ًفا
ًّ
ً
يف العامل اإلس�لامي ،مس��تند ًة إىل مرجعية الرشيعة اإلس�لامية؛ وال يزال

علامء الرشيعة املعارصون أهم املشاركني واملسامهني يف هذه النقاشات .كام
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ال تزال هذه اآلراء والفتاوى مقصدً ا ومرج ًعا لكثري من املؤسسات العاملة

يف جمال الرعاية الصحية يف العامل اإلس�لامي .وعىل مس��توى املؤسسات،
وجهتها وزارات الصحة أو هيئ��ات تابعة هلا إىل علامء
نجد أس��ئل ًة خمتلفة ّ

الرشيعة ،وبعضها جاء من خارج دول العامل اإلس�لامي) .ور َّد العلامء عىل
هذه األسئلة من خالل فتاوى متعددة ،بعضها منشور ومتداول .نذكر منها

عىل س��بيل املثال فتوى حسن مأمون (ت )1973 .بشأن نقل عيون املوتى
ٍ
س��ؤال من مجعية النور واألم��ل بمرص ،وفتوى حممد
إىل األحياء ر ًّدا عىل

خاطر (ت )2004 .بشأن س��لخ جلد امليت لعالج حروق األحياء إجاب ًة

عن سؤال لوزارة الصحة َو َرد إىل نذكر مثالني؛ الفتوى الصادرة من جملس
هيئة كبار العلامء ر ًّدا عىل إجراءات إنعاش القلب والرئتني يف بعض ،سؤال

من رئيس قس��م صحة الطفل يف كلية الطب بأهبا بش��أن ،واملثال الثاين هو
الفتوى الصادرة عن اللجن��ة الدائمة للبحوث العلمية؛ احلاالت امليؤوس
منه��ا واإلفتاء إجابة عن ســؤال ورد من نائب رئيس األطباء بمستشـ�فى
القوات املس��لحة بالشاملية الغربية حول اس��تعامل جهاز اإلنعاش ،ونص
الفتوى منشور عىل املوقع نفسه .قد قام املستشفى بمراعاة ما ورد يف الفتوى
يف صياغته لوائ��ح الرعاية الصحية املقدمة للمرىض يف أقس��ام اإلنعاش،
وذك��رت الفتوى بوصفها أحد املصادر التي اعتمدت عليها الالئحة .وقد
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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انترشت هذه الفتوى لدى الباحثني الذين كتبوا عن هذا املوضوع يف املجالت
 وهو،)12086( الصادرة باللغة اإلنكليزية ويش�يرون إليها بالفتوى رقم
.(((رقم الفتوى املنشور عىل موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء
Charles Percy Snow, The Two Cultures and the Scientific :((( ينظــر اآليت
Revolution, Introduction by Stefan Collini (Eastford, CT: Martino Fine
Books, 2013) ; Henk Ten Have, «Potter’s Notion of Bioethics,» Kennedy
.82-Institute of Ethics Journal, vol. 22, no. 1 (2012) , pp. 59
Ron Shaham, The Expert Witness in Islamic Courts: Medicine and Crafts in
the Service of Law (Chicago: University of Chicago Press, 2010) , pp.
;98-27
Thomas Eich, «The Debate on Human Cloning among Muslim Religious
Scholars since 1997,» in: Heiner Roetz (ed.) , Cross-Cultural Issues in
Bioethics: The Example of Cloning (Amsterdam: Rodopi, 2006) , pp.
.305 ,301-300
Mohammed Ghaly, «Religio-Ethical Discussions on Organ Donation among
Muslims in Europe: An Example of Transnational Islamic Bioethics,»
-Medicine, Health Care and Philosophy, vol. 15, no. 2 (2012) , pp. 207
.220
Tareq Al-Ayed, & Nabil Rahmo, «Do Not Resuscitate Orders in A Saudi
Pediatric Intensive Care Unit,» Saudi Medical Journal, vol. 35, no. 6
Hassan Chamsi-Pasha & Mohammed Ali Albar, ;565-(2014) , pp. 561
«Do Not Resuscitate, Brain Death, and Organ Transplantation: Islamic
Perspective,» Avicenna Journal of Medicine, vol. 7, no. 2 (2017) , pp.
.45-35
Rebecca Kelly, «‘Good Samaritan’ Principles in the UAE: Legal
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دور الرشيعة يف عرص اجلينوم:
شهدت بداية القرن احلادي والعرشين إنجاز الواليات املتحدة األمريكية

بالتعاون مع ٍ
عدد من دول العامل .ومع إنجاز هذا املرشوع ،متكّن اإلنســان

تعر ًفا ً
املع��ارصّ ،
كامل ،تقري ًبا،
التعرف إىل ذات��ه ّ
وأول مرة يف التاريخ ،من ّ

تعرفنا إىل الرتكيبة اجلينية هلذاPhenotype،
عىل املس��توى اجليني .فإىل فقد ّ

جانب اهليكل اجلس��دي لإلنس��ان من أعضاء وأطراف والتي يتشكّل عىل

أساسها ويعمل اهليكل اجلسدي .فجسم اإلنسان حيتوي عىلGenotype،

اإلنســان « DNAدي إن إي» ما يقارب  37تريلي��ون خلية ،وداخل كل
حل ْمر ،يوجد عىل ش��كل خطوط ملت ّفة.
خلية ،فيام عدا خاليا كرات الدم ا ُ

فرضا بفرد ّ
صف
كل هذه اخلطوط امللت ّفة ووضعناها عىل شكل ٍّ
وإذا ما قمنا ً
متواصل ،وهو ما يمثل الرتكيبة الرئيس��ة للجينومّ ،
فإن هذا الصف الذي
سيكون سمكه أرفع آالف املرات من الشعرة الواحدة ،سيمتدّ مساف ًة تكفي
للذهاب من األرض إىل الشمس والعودة منها بنحو  200مرة.
تص��ور حجم إنجاز
املبس��طة عىل
ّ
وتس��اعدنا مثل ه��ذه املعلومات ّ

ّ
فك ش��يفرة اجلينوم البرشي الذي هو املجموع ال��كيل للمحتوى الوراثي
عل�ما� ّ
أن بعض اخللل
لإلنس��ان ،والذي يتضمن نح��و ثالثني ألف جني؛
ً
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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يف ٍ
جني واحد ،وهو ما يس��مى الطفرة اجليني��ة أو الوراثية ،قد يكون وراء
حدوث أربعة آالف م��رض وراثي وقد لقي مرشوع اجلينوم البرشي ،منذ
كبريا .وقد
بداياته األوىل يف العقد األخري من القرن العرشين ،اهتام ًما عامل ًيا ً

تنام��ى هذا االهتامم ،بل االنبهار يف أحي��ان كثرية ،بعد إمتام املرشوع ونرش
نتائجه يف ك�برى املجالت العلمية .فقد متّت مقارنة هذا احلدث بمنجزات
كربى عرفها تاريخ العلم ،مثل هبوط اإلنس��ان عىل سطح القمر ،وانشطار
الذرة .وقد أدى هذا االكتشاف إىل تغيريات كبرية يف فلسفة الطب احلديث
تم اس��تخدامه بالفعل ،والبعض اآلخر ال يزال
وتطبيقات��ه التقنية ،بعضها ّ

قيد البحث والدراس��ة .فالرتكيبة اجلينية لإلنسان صارت ّ
حمل اهتامم شديد
دورا حمور ًيا يف جوانب الرعاية
من األطباء والباحثني ،وأصبحت ت��ؤ ّدي ً
الصحية املختلفة ،مثل حتديد األطعمة األنس��ب ،وأن�ماط احلياة املالئمة

ً
مسـ�تقبل،
لكل فرد ،وإمكانية التنبؤ باحتاملية إصابة الش��خص بأمراض
ونظ��را إىل ّ
أن الرتكيبة
ع�لى الرغم من ع��دم ظهور أع��راض جس��دية.
ً
اجليني��ة ختتلف من ف��رد إىل آخر ،صار التوجه اآلن إىل ما يس��مى وهو ما

« .Precision medicineالطب الدقيق» ،أو Personalized medicine

«الطب الشخيص».
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ٍ
يقتيض ّ
معي ال تعني بالرضورة إعطاء الدواء نفسه
أن اإلصابة
بمرض ّ

واجلرعة نفس��ها ّ
لكل املرىض ،وإنام ينبغي حتدي��د نوع الدواء وجرعته بنا ًء

عىل الرتكيبة اجلينية ّ
لكل ش��خص .أضف إىل ذلك ّ
أن املعلومات املسطورة
يف اجلينوم تكشف عن صلة القرابة البيولوجية بني صاحب اجلينوم وأسالفه
بذريته.
كتاب «الس��ابقني فرتات قد تصل إىل مئات السنني ،وكذلك صلته ّ

الكم اهلائل من
تم اس��تخدام مصطلح (كتاب احلياة) للتعبري عن ّ
ولذلك ّ
املعلومات الكامن��ة يف اجلينوم البرشي ،والتي ال تتعل��ق بالصحة» احلياة

ومر ًة أخرى ،عاد إىل الواجهة
واملرض فحسب ،وإنام بحياة اإلنسان عمو ًما ّ

النقاش بش��أن دور الرشيعة يف التعامل مع مثل هذه التطورات والقفزات

أن الظ��رف التارخيي للتعامل مع اجلينوم مل يكن ً
العلمية احلديثة .إال ّ
مماثل
مل��ا كان عليه احلال عند احلديث عن دور الرشيعة والطب احلديث يف بداية
القرن العرشين ومنتصفه .فمع تطور وس��ائل التواصل التكنولوجية التي
جعلت أجزاء العامل أش��د قر ًبا م��ن ذي قبل ،صارت املعرف��ة بمثل هذه
ميس��ورا ،وإن كانت ال تزال يف طور
أمرا
ً
املرشوعات يف العامل اإلس�لامي ً

اإلعداد والتجهي��ز .ومن جانب آخر ،كانت آلي��ة االجتهاد اجلامعي التي
ترس��خت بالفعل بوصفها جز ًءا من العمل
جتمع بني الفقهاء واألطباء قد ّ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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املؤس�سي للمجام��ع الفقهية منذ ثامنيني��ات القرن العرشي��ن .فالعقبات
املتعلقة بطبيعة التعليم الذي يتل ّق��اه الفقهاء املعارصون ،والتي أرشنا إليها
س��اب ًقا ،مل تتغري ،وظ ّلت صعوبة تعاملهم م��ع األبحاث العلمية قائمة ،بل
مؤشات ّ
تدل عىل تفاقم هذه الصعوبة فيام يتعلق باجلينوم عىل وجه
توجد ّ
اخلصوص .وقد ذكر ذل��ك رصاحة حممد عيل البار ،أحد األطباء البارزين
الذين يش��اركون بص��ورة منتظمة يف مثل هذه النقاش��ات مع الفقهاء ،يف
تعليقه عىل النقاشات التي متّت يف ندوة املنظمة اإلسالمية التي ُعقدت عام
ثم ،فقد س��اعدت هذه الظروف
 1998والتي س��نعود إليها الح ًقا .ومن ّ

عىل ترس��يخ دور األطباء وتناميه وحاجة الفقه��اء إليهم يف عملية صياغة
دور للرشيع��ة يف عرص اجلينوم ،وصاروا طر ًفا ال يمكن االس��تغناء عنه يف
نقاشات االجتهاد اجلامعي.
وقد ش��هد عام  ،1993بعد بضعة أعوام فقط من اإلعالن الرسـ�مي
عن بدء مرشوع اجلينوم بادرة النقاش��ات اجلامعية يف العامل اإلسالمي .فقد
ن ّظم��ت كلية العلوم بجامعة قطر ،بالتعاون مع املنظمة اإلســامية للرتبية
والعلوم والثقافة «اإليسيس��كو» ومجعية الدعوة اإلس�لامية العاملية،ندوة
بعن��وان« ،االنعكاس��ات األخالقية لألبحاث املتقدم��ة يف علم الوراثة».
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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مجعت بني فقهاء الرشيعة واملتخصصــن ىف العلوم الطبية واحليوية وذلك
خالل الفرتة  15-13فرباير  1993وقد صدر عن الندوة . 12
توصية ُخ ِّصصت اخلامس��ة منها ملرشوع اجلينوم البرشي ،واصف ًة إ ّياه

بأنــه أكرب مرشوع علمى ىف تاريخ األنســانية وتطرق اىل هذه املوضوعات

أيضا مؤمتر» اهلندس��ة الوراثية بني الرشيعة والقان��ون الذي عقدته كلية
الرشيعة والقان��ون بجامعة اإلمارات العربية املتح��دة خالل الفرتة 7-5
مايو  2002وقد ُخ ِّصصت اجللسة األوىل من هذا املؤمتر ملناقشة موضوع

اجلينوم البرشي :جوهره ومس��تقبله «وهناك أيض��ا» املؤمتر العريب لعلوم
الوراثة البرشية الذي ين ّظمه دور ًيا املركز العريب للدراس��ات اجلينية ومقره

تضمن��ت الدورة الثانية من هذا املؤمتر التى عقدت خالل الفرتة
يف ديب؛ إذ ّ

من 20-22نوفمرب  ،- 2007ندو ًة اختصت بمناقشة الضوابط الرشعية
والقانونية لبحوث اجلين��وم والفحوص الوراثية .وناقش املش��اركون يف
الن��دوة من علامء ومستش��ارين قانونيني وفقهاء قضاي��ا تتعلق بالضوابط
الدينية والقانوني��ة لبحوث اجلينوم واالختبارات اجليني��ة .وبالتعاون مع

ٍ
مؤسس��ات أخرى ،عقد مركز دراس��ات الترشيع اإلس�لامي واألخالق
فعاليت�ين ركّزتا عىل علم اجلينوم واألخالقيات اإلس�لامية ففي  2ترشين
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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األول /أكتوبر ُ ،2014ن ِّظمت ندوة عامة بعنوان (األخالقيات األسالمية
ىف عرص اجلينوم) بالتعاون مع املجلس األعىل للصحة (حال ًيا وزارة الصحة
العامة) ويف إطار دورته لعـ�ام  ،2015تعاون مؤمتر القمة العاملي لالبتكار
يف الرعاي��ة الصحية (وش) مــع املركز لتنظيم ندوة عــن الرعاية الصحية
واألخالق :علم اجلينوم .وقد ش��ارك يف هات�ين الندوتني عد ٌد من ا علامء
الرشيعة واملتخصصني يف العلوم الطبية واحليوية من داخل قطر وخارجه.
وبالنس��بة إىل إس��هامات املؤسس��ات الثالث املشار إليها س��اب ًقا ،والتي
اعتمدت آلي��ة االجتهاد اجلامعي عىل نحو مؤس�سي ،فقد أخذت املنظمة
اإلس�لامية للعلوم الطبية زمام املبادرة وعقدت ندوة بعنوان (علم الوراثة
واهلندسة الوراثية واجلينوم البرشي والعالج اجليني :وجهة ٍ
نظر إسالمية)

خالل الفرتة  15-13ترشي��ن األول/أكتوبر  1998وال تزال التوصيات
النهائية التي خرج��ت هبا هذه الندوة مت ّثل املرجع األس��ايس ملا عقبها من
تم تبنّيه م��ن توصيات ومواقف بعد
نقاش��ات بني الفقهاء واألطباء ،وما ّ
ذلك كان يف الغال��ب إعادة صياغة أو تعقيب أو إج��راء تعديالت طفيفة

عىل -توصيات ندوة  .1998ففي دورته احلادية عرشة التي ُعقدت خالل
الفرتة  14-19ترشين الثاين /نوفمرب  ،1998ناقش جممع الفقه اإلسالمي
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تم إرجاء اختاذ ٍ
قرار بشأن هذا املوضوع
الدويل توصيات هذه الندوة ،ولكن ّ

إىل دورة قادمة .كام عقد املجمع الفقهي اإلسالمي يف الفرتة  10-5كانون
 الثاين /يناير  2002دورته السادسة عرشة التي ناقشت عدة قضايا ،منهااملجاالت املحتملة التي يمكن االستعانة فيها بالبصمة الوراثية ،وأصدرت
بصددها عد ًدا من القرارات .وقد أش��ار القرار الس��ابع إش��ار ًة عابرة إىل

اجلينوم البرشي مؤ ّكدً ا رضورة عدم حتويله إىل ســلعة ال جيوز بيع اجلينوم

البرشي جلنس ،أو لش��عب ،أو لفرد ،ألي غ��رض ،كام ال جتوز هبتها ألي
جهة ،ملا يرتتب عىل بيعه أو هبتها من مفاس��د .وعقدت املنظمة اإلسالمية
للعلوم الطبية خالل الفرتة  6-9شباط /فرباير  2006ندو ًة أخرى بعنوان
«الوراثة والتكاثر البرشي وانعكاس��اهتا :رؤية األديان الس�ماوية ووجهة
ِ
سم بعنوان» إعالن املبادئ
نظر العلامنية
«وتضمنت توصيات هذه الندوة ق ً
ّ
ويقتبس مقاطع بعينها من التوصيات املعتمدة يف ندوة املنظمة املنعقدة عام

 ،1998ويب��دو ّ
أن ذلك كان هبدف حش��د الدعم والتأيي��د لتلك املبادئ

ٍ
أصوات دينية وعلامنية من خارج اخلطاب اإلس�لامي وبعد عدة
من لدُ ن
سنوات ،-وأثناء دورته العرشين التي ُعقدت خالل الفرتة18-13أيلول/

سبتمرب  ،2012ناقش جممع الفقه اإلس�لامي الدويل من جديد توصيات
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ندوة املنظمة اإلسلـامية املنعقدة عـ�ام  ،1998وجمد ًداُ ،أ ِّج��ل القرار إىل

دورة قادمة ،ولكن أوىص املش��اركون بتنظيم ٍ
ندوة متخصصة ملناقشة هذه
التوصيات .وبالفعلُ ،عقدت ه��ذه الندوة يف جدة خالل الفرتة 23 -25
وأخريا ،صدّ ق
شباط /فرباير  2013بتنظي ٍم مشرتك من املجمع واملنظمة.
ً
املجم��ع يف دورته احلادية والعرشين الت��ي ُعقدت خالل الفرتة22-18-

ترشين الث��اين /نوفمرب  2013ع�لى توصيات املنظم��ة ،والتي كانت قد
صدرت قبل نحو  15عا ًما خلت ،مع تعديل بعض النقاط وإضافتها .وجيدر

التنويه هنا إىل ّ
أن مقاربة القضايا األخالقية للجينوم من منظور إس�لامي مل
تقترص عىل الفعاليات التي استخدمت آلية االجتهاد اجلامعي ،اجلامعة بني
وجها لوجه .فقد قدّ م بعض الفقهاء
علامء الرشيعة وعلامء الطب احلي��وي ً
املعارصين اجتهاداهتم الفردية كذلك ،نذكر منها عىل س��بيل املثال كتابات
نور الدين اخلادمي ،أحد علامء الرشيعة الذين ش��اركوا يف بعض فعاليات،
االجتهاد اجلامعي املش��ار إليها س��اب ًقا (كاملؤمتر الذي عقدته كلية الرشيعة
والقانون عام  2007والندوة التي نظمها املركز العريب للدراس��ات اجلينية
عام  ،2007وكالمها كان��ا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة) .فإىل جانب
ٍ
مؤلفات تضمنت اجتهاداته الفردية
أيضا
هذه املش��اركات ،نرش اخلادمي ً
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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عن هذا املوضوع بوصفه عا ًمل��ا رشع ًيا ،وحممد رأفت عثامن (ت)2016 .

الذي ش��ارك يف مؤمتر عقدت��ه كلية الرشيعة والقان��ون يف دولة اإلمارات

عام  ،2002إضاف ًة إىل عدد من األبحاث والدراس��ات التي عاجلت بعض
القضايا املتعلقة بعلم اجلينوم وتطبيقاته ،وإن مل يش��ارك أصحاهبا ،بحسب
علمنا ،يف نقاشات االجتهاد اجلامعي التي أرشنا إليها ساب ًقا ،وال يزال مثل
هذه الدراسات حمدو ًدا من حيث العدد.
تصور الكثري من املتخصصني يف
لقد م َّثل مرشوع اجلينوم البرشي ،يف ّ

العل��وم الطبية واحليوية وكذلك لدى بعض عل�ماء الرشيعة ،حم ّط ًة تارخيية

مهمة يف تطور العلم ،ومتكني اإلنسان من معرفة ذاته عىل ٍ
نحو ّ
أدق وأعمق؛
ثم ،تعزيز قدرته عىل الس��عي ملواجهة عدد م��ن األمراض التي تقع
ومن ّ

ضمن ما ال يرجى برؤه باالصطالح الفقهي ،بل القدرة أحيانًا عىل حتسـين
قدرات اإلنسان وإمكاناته اجلسدية والعقلية عىل نحو غري مسبوق .ويمكن
الق��ول ّ
إن دور الرشيعة يف عرص اجلينوم ،وفق تص��ور الفقهاء املعارصين
ومن شاركهم النقاش حول هذه القضايا من املتخصصني يف العلوم الطبية
واحليويــة .ويف البيان اخلتامى للندوة التى عقدهتا املنظمة األســامية عام
 1998وىف التوصيات التي خرجت هبا دورة املجمع الفقهي اإلسـلامي
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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التي ُعقدت عـ�ام ( ،2013إذ مت ّثل هاتان الوثيقتان زبدة ما اتفق عليه أهل
االجتهاد اجلامعي بشأن قضايا اجلينوم) :
 ولكن حصيلة هذا البحث ونتائجه ال جيوز أن تنتقل تلقائ ًّيا إىل جمالالتطبيق��ات العملية حتى تُعرض عىل الضوابط الرشعية ،فام وافق الرشيعة
يز .ال جيوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معاجلة
منها ُأجيز ،وما خالفها مل ُ َ
أو تش��خيص يتعلق بمجني (جينوم) شخص ما إال بعد إجراء تقييم صارم
ومس��بق لألخطار والفوائد املحتملة املرتبطة هبذه األنش��طة ،مع االلتزام
بأحكام الرشيعة يف هذا الشأن.
ألي
ألي بحوث تتعل��ق باملجني (اجلين��وم) البرشي أو ٍّ
 «ال جي��وز ّم��ن تطبيقات ه��ذه البح��وث ،وال س��يام يف جم��االت البيولوجيا وعلم
الوراث��ة والط��ب ،أن يعلو ع�لى االلتزام بأح��كام الرشيعة اإلســامية
«ينبغي أن تدخل الدول اإلس�لامية مضامر اهلندسة الوراثية بإنشاء مراكز
لألبح��اث يف هذا املج��ال ،تتطاب��ق منطلقاهتا مع الرشيعة اإلســامية»
ٍ
بأي
ش��كل خيالف
«ال جيوز اس��تخدام اجلين��وم اس��تخدا ًما
ض��ارا أو ّ
ً
الرشيعة اإلسالمية».
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 «التأكيد ع�لى الضوابط الرشعية ،اخلاصة باجلينوم البرشي ،الواردةيف توصي��ة ندوة (الوراثة واهلندس��ة الوراثية واجلين��وم البرشي والعالج
اجليني) التي عقدهتا املنظمة اإلس�لامية للعلوم الطبية بالتعاون مع ».جممع
الفقه اإلسالمي الدويل عام  1419هـ».
 ال جيوز إجراء أبحاث رسيري��ة (إكلينيكية) تتعلق باجلينوم البرشيبأي من تطبيقاهتا ،وال س��يام يف جماالت علم األحياء (البيولوجيا) وعلم
أو ٍّ
الوراث��ة والطب ،ختالف أح��كام الرشيعة اإلس�لامية أو ال حترتم حقوق

يقرها اإلسالم(((.
اإلنسان التي ّ
ش��ك يف ّ
ّ
أن هذه النقطة الثالثة التي ترس��م ،بالتكامل مع النقطتني
ال
السابقتني ،املالمح الرئيسة لدور الرشيعة يف عرص اجلينوم ،ستم ّثل التحدي
األكرب ملجال األخالق الطبية واحليوية يف اإلس�لام يف الس��نوات القادمة.
فبالقدر الذي حتدّ د تقنيات اجلين��وم أولويات جمال العلوم الطبية واحليوية

وطموحاته يف املس��تقبل القريبّ ،
فإن القضايا األخالقية التي تو ّلدها هذه
التقنيات س��تحدد كذلك أجندة بحوث األخالق الطبية واحليوية عمو ًما؛

أن ّ
ذلك ّ
جل األسئلة األخالقية التي تطرحها تقنيات حديثة مثل اإلخصاب
((( قرار رقم.203 :
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الطبي املس��اعد أو التلقيح الصناعي واهلندسة الوراثية وغريها تقع ضمنًا
داخل احلدود الكربى لألس��ئلة املتعلقة باجلينوم ،إال ّ
أن السياق اجلينومي
عاد ًة ما ُيضفي عىل هذه األسئلة أبعا ًدا وتعقيدات جديدة.
وتركز معظم األبحاث التي صدرت حتى اآلن عىل تقديم أحكام فقهية
مبارشة أو تتعلق باإلش��كاالت األخالقية الت��ي تثريها تقنيات وتطبيقات
حمدّ دة ألبحاث اجلينوم .وربام يكون هذا جز ًءا من طبيعة األبحاث الرائدة

الت��ي تتعامل مع جم��ال معريف جديد ،إذ تس��عى ملعاجل��ة القضايا اجلزئية

املب��ارشة واآلنية بغرض تقدي��م إجابات عملية .هذا إضاف��ة إىل الطبيعة
العملية لعلم الفقه ومنظومة األحكام اخلمس��ة والت��ي ُولدت من رمحهام

ُج ُّل األبحاث التي عاجلت قضايا اجلينوم من منظور إسالمي .لكن طبيعة
اإلش��كاالت األخالقية املطروحة يف عرص اجلينوم تستدعي إنتاج خطاب

أخالقي أوس��ع وأش��مل من املعاجلات الفقهية املبارشة ،وهو ما نشري إليه
واملخص��ص للحديث عن التحديات
يف الفصل األخ�ير من هذا البحث
ّ
املستقبلية واملقرتحات.

أما بالنس��بة إىل التحديات املتعلقة بصياغة دور مؤثر للرشيعة يف فضاء
األخالق الطبية واحليوية ،فهي كثرية ومتش��عبة .ونقترص هنا عىل نقطتني
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رئيس��تني؛ األوىل متعلقة برضورة إعادة النظر يف الرشيعة بوصفها مفهو ًما
اصطالح ًيا ورس��م حدوده وآفاقه ،والثانية ذات صلة بطبيعة املشاركني يف

صياغة هذا الدور املفرتض للرشيعة.

قرار جممع الفقه األســامى بشأن الوراثة واهلندســة الوراثية واجلينوم
البرشي (املجني):
إن جملــس جممع الفقه اإلســامي الدويل املنبثق عــن منظمة التعاون
اإلســامي املنعقد يف دورته احلادية والعرشين بمدينــة الرياض (اململكة
العربية السعودية) من 15 :إىل  19حمرم 1435هـ ،املوافق  22 - 18ترشين
الثاين (نوفمــر) 2013م ،بعد اطالعه عىل توصيات الندوة الفقهية الطبية
التي عقدها جممع الفقه اإلســامي الدويل بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية
للعلوم الطبية بالكويت حول موضوع :الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم
البرشي (املجــن)  ،وذلك يف مدينة جدة (اململكة العربية الســعودية) يف
الفــرة  15-13ربيع اآلخر 1434هـ ،املوافــق  25-23فرباير2013م،
والتي جــاء انعقادها تنفيذا لقــرار جملس املجمع رقــم)20/8( 193 :
الصــادر عن الدورة العرشيــن التي انعقدت بمدينة وهــران (اجلمهورية
اجلزائرية الديمقراطية الشعبية) يف الفرتة  26من شوال إىل  2من ذي القعدة
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1433هـ ،املوافق  18-13ســبتمرب 2012م ،وبعد استامعه للمناقشات
واملداوالت التي دارت حوهلا.
قرر ما يأيت:
أوالً :اجلينوم (املجني) البرشى :إن قراءة اجلينوم البرشي وهو( :رسم
خريطة اجلينات الكاملة لإلنســان) جزء من تعرف اإلنســان عىل نفســه،
واسـ��تكناه ُس��نن اهلل يف خلقه واملش��ار إليها يف قوله تعاىل﴿ :ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [فصلت ،]53 :ونظائرها من اآليات .وملا

كانت قراءة اجلينوم وسيلة للتعرف عىل بعض األمراض الوراثية أو احتامل
اإلصابة هبا ،فهي إضافة قيمة إىل العلوم الصحية والطبية يف مسعاها للوقاية
من األمراض أو عالجها ،مما يدخل يف باب الفروض الكفائية 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.
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 -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.
 -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.
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 -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 أشــكال التمييز
 -8ال جيوز أن ُي َّ
بسبب صفاته الوراثية إذا كان الغرض النيل من حقوقه وحرياته األساسية
واملساس بكرامته.
 -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 جــزء من احلمض النووي ،أو نقل جني
ســليم ،أو إحالل جني ســليم حمل جني مريض إىل اخللية املريضة إلعادة
الوظيفة التي يقوم هبا هذا اجلني إىل عملها املطلوب منها.
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وينقسم العالج اجليني بحسب اخللية املعاجلة إىل نوعني:
النوع األول :العالج اجليني للخاليا اجلسدية :وهي مجيع خاليا اجلسم،
وحكمه خيتلف بحســب الغــرض منه ،فإن كان الغــرض العالج فيجوز
برشوط أمهها:
 -1أال يــؤدي هذا النــوع من العــاج إىل رضر أعظــم من الرضر
املوجود أصالً.
 -2أن يغلــب عــى 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
اجل�ين متخصصون ذوو خربة عالية وإتقان وأمانة .أما اســتخدام العالج
اجليني يف اكتســاب صفات معينة مثل :الشــكل 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.
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النوع الثــاين :العالج اجلينــي للخاليا اجلنســية :وهو 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 صورته الراهنة التي ال تراعي األحكام الرشعية وبخاصة عدم
اختالط األنساب فحكمه املنع ،ملا هلذا النوع من اخلطورة والرضر.
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 لغــرض صحيح مبــاح ،دون عبث
أو إرساف.
ج) أن يتواله أصحاب اخلربة والثقة.
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 -3ال جيوز استعامل اهلندسة الوراثية يف األغراض الضارة.
ثالثــ ًا :اإلرشــاد الوراثــي (اإلرشــاد اجلينــي)  :اإلرشـ�اد اجليني

( )genetic counselingيتوخــى تزويــد طالبيــه باملعرفــة الصحيحة،
والتوقعات املحتملة ونسبها اإلحصائية ،ويكون اختاذ القرار لذوي العالقة

فيام بينهم وبني الطبيب املعالج ،دون أي حماولة للتأثري يف اجتاه معني ،وأمهها:
أ) هتيئة خدمات اإلرشــاد اجليني لألرس أو املقبلــن عىل الزواج عىل

نطاق واســع ،وتزويدها باألكفاء من املختصني مــع نرش الوعي وتثقيف

اجلمهور بشتى الوسائل لتعم الفائدة.

ب) أن يتم اإلرشاد اجليني حسبام جاء يف الفقرة اخلاصة باملسح الوراثي

اجليني الوقائي ،وال ينبغي أن تفيض نتائجه إىل إجراء إجباري.
ج) جيب أن حتاط نتائج اإلرشاد اجليني بالرسية التامة.

د) توســيع 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 مــرض وراثي يف بعض أفرادها،

ينبغي هلا استشارة األطباء ملعرفة مدى إمكانية انتقال املرض.
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أحــكام العــاج الوراثــي :ختتلــف أحــكام العــاج الوراثي عىل
النحو اآليت:
أ) حكم املسح الوراثي الوقائي :جيوز إجراء هذا النوع من املسح برشط
أن تكون الوسائل املستعملة مباحة آمنة ال ترض باإلنسان ،وجيوز لويل األمر
اإلجبار عىل هذه الطريقة إذا انترش الوباء يف بلد معني أو تعرضت الدولة إىل

مواد مشعة أو سامة وهلا أثر عىل اجلينات ،حتقيق ًا ملصلحة دفع الرضر العام،
مــع وجوب املحافظة عىل رسية نتائج هذا املســح محاية ألرسار اإلنســان
اخلاصة ،وحفاظ ًا عىل ســمعته التي أمر الشــارع باملحافظة عليها ،حتقيق ًا
ملقاصد الرشيعة اإلسالمية ومبادئها العامة.
ب) حكم الفحص اجليني قبل الــزواج :جيوز إجراء الفحص اجليني
قبل الزواج ،مع اشــراط الوســيلة املباحة اآلمنة ملا فيه من حتقيق مقاصد
الرشيعة اإلســامية ومحايــة األرسة من األمراض الوراثيــة ،ولويل األمر
اإللزام به ملصلحة معتربة عامة.
ج) حكم التشــخيص قبل زرع النطفة :جيوز إجراء التشــخيص قبل
زرع النطفــة بعد اإلخصاب خارج الرحم (طفــل األنابيب) رشيطة اختاذ
اإلجراءات الالزمة التي تضمن عدم خلط العينات وصيانتها.
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د) حكم الفحص يف أثناء احلمل :هلذه الطريقة وســائل طبية متنوعة،
ويمكن إجراؤها يف مراحل خمتلفة من احلمل ،يف أوله ،ووس��طه ،وآخره.
فإذا ثبت وجود مرض وراثي جاز إجراء اإلجهاض للمرأة احلامل ،حسبام
نص عليه قرار املجمع ذو الرقم )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.
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 وحــدات الوراثة البرشية
لتوفــر الطبيب املتخصــص يف تقديم اإلرشــاد اجلينــي ،وتعميم نطاق
اخلدمــات الصحية املقدمة يف جمال الوراثة التشــخيصية والعالجية هبدف
حتسني الصحة اإلنجابية.
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 -4عىل املنظمة اإلســامية للعلوم الطبية واهليئــات املختصة متابعة

املستجدات يف جمال اهلندسة الوراثية.

 -5مناشدة الدول اإلســامية 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

يف برامــج التعليــم املختلفة ،وتبســيط حقائقها لعامة الناس يف وســائل
اإلعالم املختلفة.

 -6أن تتــوىل الدول اإلســامية توفري مثل هذه اخلدمــات لرعاياها

املحتاجني إليها من غري القادرين نظرا الرتفاع تكاليف احلصول عليها.

 -7عىل الــركات واملصانع املنتجــة 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.
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مشـروع قــرار
 -1كيــف يمكن مواكبــة قاطرة العلم املنطلقة برسعــة فائقة ىف جمال
تطبيقــات اهلندســة الوراثية وعلم اجلينــوم دون اخلروج عــن األحكام
الرشعية وفقه الســنة ،وكيف يمكن االستفادة من الثورة العلمية الصناعية
ىف أطار املنظور اإلســامى كام حدده جممع الفقه اإلســامى ىف توصياته
هــذا العام ( )2019بشــأن اهلندســة الوراثية واجلينــوم البرشى والذي
متثل باالســتخدامات املرشوطة للعالج اجلينى سواء للخاليا اجلسدية أو
اخلاليا اجلنســية بام يفى باحلاجة الطبية اىل هذا االســتخدام دون اإلخالل
باألحكام الرشعية.
 -2باإلضافة اىل االســتفادة من العالج الوراثى بكل أشــكاله حسبام
نص عليه قرار املجمع ذو الرقم .56
 -3وهنا يأتى دور العلامء ىف التوعية باألمراض الوراثية واالســتفادة
بالثورة العلمية ىف العمل عىل تقليل انتشارها وعىل تشجيع أجراء االختبار
الوراثى قبل الزواج باإلضافة اىل االهتامم بتعميم اخلدمات الصحية املقدمة
ىف جمال الوراثة هبدف حتسني الصحة اإلنجابية.
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 -4التأكيد عىل دور العلامء والقائمني واملختصني ىف جمال العلوم الطبية
بمتابعة املســتجدات ىف جمال اهلندسة الوراثية بمختلف جماالهتا وتطبيقاهتا
ىف نطاق الرشع اإلسالمى وتبســيط احلقائق العلمية لكافة الناس بوسائل
األعالم املختلفة.
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املقدمة
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