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بانطالق جل�شات امل�ؤمتر العربي الثاين لعل�م ال�راثة الب�شرية على اأر�س عا�شمة امل�ؤمترات )مدينة دبي( تك�ن جائزة �شم� ال�شيخ 

جنازات العلمية خا�شة يف جمال اجلينات  حمدان بن را�شد اآل مكت�م للعل�م الطبية قد قفزت قفزات �شريعة وقطعت �ش�طًا كبريًا من الإ

ال�راثية . 

خالقية لتطبيقات عل�م ال�راثة الب�شرية يف العامل العربي والتي تنظمها  وينطلق امل�ؤمتر هذه املرة مب�شاحبة ندوة التطلعات الأ

العالج اجليني   املبهرة يف جمال  كت�شافات  ، فث�رة اجلينات والإ بالتن�شيق مع اجلائزة  والعمل اخلريي بدبي  �شالمية  الإ ال�ش�ؤون  دائرة 

ن�شان فح�شب  خالقية خا�شة اذا علمنا اأننا نتعامل مع �شر الك�ن اأو الب�شمة اجلينية التي ل مت�س الإ يجب اأن تك�ن خا�شعة لل�ش�ابط الأ

ن ما نعلمه يقل كثريا عما ل نعلمه ،  جيال القادمة ولذلك يجب التعامل مع مك�نات احلام�س الن�وي بحذر لأ وامنا ميكن اأن تنتقل اإىل الأ

فمنطلقنا الديني ما اأر�شد اإليه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بق�له ) ل �شرر ول �شرار ( اأخرجه احلاكم من حديث اأبي �شعيد اخلدري ر�شي 

�شالم مل ينكر هذا  ن الإ اهلل تعاىل عنه ، وهذه قاعدة مطردة بني عليها الفقه واملعامالت عامة ولذلك يجب األ نغفل دور العلم والبحث لأ

بل دعا اإليه الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم يف ق�له ) تداووا عباد اهلل فان اهلل مل ينزل داًء ال واأنزل له دواء ( كما اأخرجه اأبن حبان 

عاقة ، ولكن اللعب يف  مرا�س وتدفع ال�شرر ومتنع الإ واحلاكم من حديث اأ�شامة بن �شريك ولذلك فنحن مع ث�رة اجلينات التي تعالج الأ

جيال املقبلة .  ن�شاب وقد يك�ن كارثة تنتقل اإىل الأ خالقي واختالط الأ العبقرية اأو ال�شجاعة او اجلمال اإمنا ه� ن�ع من العبث الأ

قبال على اهلل �شبحانه  فالك�شف العلمي اذا مل ينبه الغافل ويحرك العامل ويزيد من ر�شيد امل�ؤمن ويدفعه اإىل اخل�شية والطاعة والإ

ية 101. يات والنذر عن ق�م ل ي�ؤمن�ن ( ي�ن�س الآ ر�س وما تغني الآ وتعاىل كان كما قال جل وعال    ) قل انظروا ماذا يف ال�شم�ات والأ

ن بالعدد الكبري من البح�ث املقدمة من 31 دولة ت�شكل تن�عا وا�شحا على  ويتميز امل�ؤمتر العربي الثاين لعل�م ال�راثة املنعقد الآ

للتعاون مع  الدولية  العلمية  املجتمعات  هتمام من قبل  الإ اإىل جانب  العربي  العامل  ال�راثة يف  الالزمة يف جمال عل�م  الطاقات  ت�فر 

العلماء مبنطقتنا العربية .

نتمنى للجميع مداولت وقرارات خلدمة الب�شرية انه �شميع جميب . 

د/ حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين

املدير العام

مؤتمر الجينات

إلى أين ؟



جائزة حمدان 
للعلوم الطبية:
جهود متميزة 
في رعاية 

البحث العلمي

إجهاض
الجنين المصاب
بأمراض وراثية

82 مرضا وراثيا
في اإلمارات 

ناجمة عن
زواج األقارب

الخاليا الجذعية
عالج ناجع

ألمراض حيرت 
العلم والعلماء

هندسة الجـيــنـــات
بين العبث العلمي وخـدمة البشرية

52 30 26 12

وكرمه  تق�مي  اأح�شن  يف  نــ�ــشــان  الإ اهلل  خلق 

على �شائر املخل�قات ولذا فاإن العبث مبك�ناته 

واخ�شاعه لتجارب الهند�شة ال�راثية بال هدف 

اأمر يتنافى مع الكرامة ...

40

مرا�س اجلينية امل�ؤمتر العربي الثاين لعل�م ال�راثة يبحث مع�شلة الأ

يف العامل العربي

نهتم بر�شد الق�شايا امل�شتجدة واإبداء

احلكم ال�شرعي

قارب زواج الأ

بني الفقه  والطب

اجلينات ال�راثية

واحلماية اجلنائية للحق يف اخل�ش��شية

82 مر�شا وراثيا

مارات ناجمة عن يف الإ

قارب زواج الأ

قطرات من مداد

خريطة اجلينات ال�راثية.. هل تهدد م�شتقبل الب�شرية؟

اخلاليا اجلذعية

عالج ناجع

مرا�س حريت العلم والعلماء لأ

حتديد جنـــ�س اجلنني

خ�ش�ع تطبيقات اجلينات

لل�ش�ابط ال�شرعية



: حمدان بن راشد لـ 
جائزة طبية جديدة في مجال 
التطبيقات الوراثية والجينية

كتب: عادل مطر
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را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  رحب 

املالية  وزيــر  دبي  حاكم  نائب  مكت�م  ال 

دبي  يف  ال�شحة  هيئة   رئي�س  وال�شناعة 

بامل�شاركني يف امل�ؤمتر العربي الثاين لعل�م 

الب�شرية   الذي تنظمه  جائزة  ال�راثة 

حمدان للعل�م الطبية مب�شاركة عدد  من 

العلماء واخلرباء املتخ�ش�شني من خمتلف 

مرا�س  بالأ التعريف  بهدف   العامل  دول 

والطرق  املنطقة  يف  ال�شائعة  اجلينية 

منها  وال�قاية  عليها  ال�شيطرة  يف  املّتبعة 

مبفاهيم  اخلــروج  للم�ؤمتر  �شم�ه  متمنيا 

جديدة وروؤية وا�شحة تر�شخ مبداأ اأن ما 

ي�شرف على ال�شحة ه� ا�شتثمار وا�شتمرار 

لبقاء ومناء املجتمعات. 

انعقاد  اأهــمــيــة  عــلــى  �ــشــمــ�ه  واأكــــد 

الــ�راثــة  لعل�م  الــثــاين  العربي  املــ�ؤمتــر 

مرا�س  الب�شرية   نظرا لرتفاع ن�شبة الأ

والتي  العربية  املنطقة  يف  الــ�راثــيــة 

ح�شب  وحدها  مــارات  الإ دولة  يف  و�شلت 

بحاث التي اأجراها املركز  الدرا�شات والأ

ح�ايل  اإىل  اجلينية  للدرا�شات  العربي 

مرا�س  الأ اأن  ان   اىل  لفتا  مر�شا.   240

اجلينية ت�شكل مع�شلة �شحية يف العامل 

يف  عــ�امــل  عــدة  ت�شاهم  حيث  العربي، 

مرا�س اجلينية  �شابة بالأ زيادة ن�شبة الإ

يف العامل العربي . 

واأكد �شم�ه على اأن ا�شت�شافة الدولة 

ب�شكل عام واإمارة دبي ب�شكل خا�س لهذه 

امللتقيات العلمية  التخ�ش�شية ي�ؤكد احلر�س 

التط�رات  مل�اكبة  الدولة  ت�ليه  الــذي 

فروعه  بكافة  الطبي  احلقل  يف  العاملية 

يف  اأ�شهم  الــذي  مــر  الأ وه�  وتخ�ش�شاته، 

القطاع  يف  والن�عي  الكمي  الت��شع  زيادة 

حت�شني  اأمام  وا�شعا  املجال  وفتح  ال�شحي 

على  مــ�ؤكــدا  الطبية  اخلــدمــات  م�شت�ى 

�شرورة واأهمية التعاون وتبادل اخلربات 

والعاملية  العربية  الطبية  الهيئات  بني 

والــدرا�ــشــات  البح�ث  جمــال  يف  ل�شيما 

العلمية التي تخدم الطلبة والدار�شني يف 

ال�شحة  على  بالنفع  وتع�د  الطب  كليات 

فراد املجتمعات العربية ، م�ؤكدا   العامة لإ

بغية  امل�ؤمتر  ت��شيات  و  هــداف  لأ دعمه 

ال��ش�ل اإىل اأف�شل النتائج ل�شالح املفه�م 

جمال  يف  العملية  للتطبيقات  األخالقي 

وبالتايل   ، اجلينية  و  ال�راثية  العل�م 

ن�شانية وتط�ير  حتقيق خدمات جليلة لالإ

العل�م واملفاهيم الطبية عم�ما. 

الطبية  املــ�ؤمتــرات  اأن  �شم�ه  واأو�شح 

انعك�شت  مــارات   الإ دولة  ت�شت�شيفها  التي 

مبردودات ايجابية على القطاع الطبي لي�س 

واإمنا يف  كافة  مــارات فح�شب  الإ يف دولة 

اخلربات  طباء  الأ واأك�شبت  املنطقة  دول 

مع  املبا�شر  الحتكاك  خالل  من  العاملية 

اأي�شا  انعك�شت  كما   ، العامليني  طــبــاء  الأ

القطاعات  كافة  على  ايجابية  مبردودات 

وال�شياحية  والــتــجــاريــة  القت�شادية 

ــر  م الأ خــــرى  الأ القطاعات  مــن  وغــريهــا 

القت�شاد  عجلة  دفع  يف  دورا  يلعب  الذي 

مام.  والتنمية اإىل الأ

واأ�شاف  �شم�ه اأن اهتمامنا بخلق بيئة 

تط�ير  خالل  من  جاء  و�شليمة،  �شحية 

فئات  جلميع  املقدمة  ال�شحية  اخلدمات 

واملعار�س  امل�ؤمترات  خالل  ومن  املجتمع، 

الدولية  امل�ؤ�ش�شات  وا�شتقطاب  العلمية 

وبيئة  مهمًا  مركزًا  دبي  من  جعلت  التي 

مر  جاذبة لال�شتثمار وتالقي اخلربات الأ

نه�شة  يف  يجابي  الإ ثــر  الأ له  كان  الذي 

القطاع ال�شحي. 

ــن �ــشــمــ�ه عــن اإطــــالق جــائــزة  ــل واأع

البح�ث  مراكز  ت�شتهدف  جديدة  طبية 

و  علمية  معايري  تطبيق  التي  الطبية 

اأخالقية يف جمال التطبيقات ال�راثية و 

مناء يف جائزة  اجلينية  وكلف جمل�س الأ

الطبية  للعل�م  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ 

�شتمنح  التي  والــ�ــشــروط  املعايري  و�شع 

تت�شمن   اأن  على  اجلائزة   اأ�شا�شها  على 

تطبيق الت��شيات التي �شي�شدرها م�ؤمتر 

و�شتمنح    . احلالية  ــه  دورت يف  اجلينات 

الدورة  انعقاد  خالل  للفائزين  اجلائزة 

املقبلة للم�ؤمتر يف اأي دولة . 

 واأو�شح �شم�ه اأن فكرة  تاأ�شي�س املركز 

العربي للدرا�شات اجلينية التابع جلائزة 

ح�س  من  نابعة  الطبية  للعل�م  حمدان 

التخفيف  خالله  من  نهدف  �شادق  ق�مي 

يجاد  ن�شان العربي اإ�شافة لإ من معاناة الإ

جتمع علمي قادر على درا�شة اأهم اأ�شباب 

ــرق ال�قاية  ــس الــ�راثــيــة   وط ــرا� م الأ

العالجية  ال�شبل  اأف�شل  جانب  اإىل  منها 

ومن ثم تك�ين قاعدة بيانات ومعل�مات 

ت�ؤمن ن�شر و تعميم املعرفة بني العلماء و 

طباء و الباحثني العرب بغية ال��ش�ل  الأ

لمرا�س  م�شتقبلية  حل�ل  اإيــجــاد  اإىل 

املختلفة  يف منطقة  وال�راثية  اجلينية 

ن�اه  اإيجاد  ثم  ومــن   . و�ــشــط  الأ ال�شرق 

متكامل  عربي  مب�شروع  للبدء  حقيقية 

تلك  مــن  الــ�قــايــة  يف  مهمته  تتلخ�س 

مرا�س.   الأ

المركز العربي للجينيات نواة 
لمشروع عربي متكامل

نأمل أن تخـــدم توصيات 
المؤتمـــر المفهوم األخالقي 

للتطبيقات الوراثية
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اأمناء  اأكد مريزا ال�شايغ ع�ش� جمل�س 

اآل مكت�م  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  جائزة 

اجلــائــزة  قيمة  رفــع  اأن  الطبية  للعل�م 

  )2008  -  2007 القادمة )  خالل الدورة 

ياأتي  ملي�نا   20 اإىل  درهم  ملي�ن   14 من 

�شرتاتيجية  الإ اخلطط  تنفيذ  ــار  اإط يف 

خا�س،  ب�شكل  ودبــي  عــام  ب�شكل  للدولة 

وبعد  بــاتــت  اجلـــائـــزة   اأن  اإىل  مــ�ــشــريًا 

م�ؤ�ش�شة  اإطالقها  على  جدا  ق�شرية  فرتة 

العاملي  ال�شعيد  على  اإ�شعاع  ومركز  علمية 

والــدعــم  الكبري  بـــان  الهــتــمــام  وقـــال   .

لتط�ير  �شم�ه  يقدمه   الذي  الالحمدود  

فروعها  بكافة  الطبية  حمدان  جائزة 

ياأتي انطالق من حر�س �شم�ه على تكرمي 

ن�شانية  الإ لجنازاتهم  العامليني  طباء  الأ

التي تخدم الب�شرية جمعاء . 

تطور الجائزة 
وقال مريزا ال�شايغ يف ت�شريحات لـ  

�شبع  انطلقت اجلائزة قبل ح�ايل  عندما 

ملي�ن  ون�شف  ملي�نًا  قيمتها  كانت  �شن�ات 

حمــدودة  وفئاتها  فروعها  وكانت  درهــم 

ا�شتحداث  مت  اجلــائــزة  تــطــ�ر  مــع  ولــكــن 

فئات جديدة لي�شل عدد فئاتها حاليا اإىل 

ثالث فئات وكل فئة يتفرع عنها ثالث اإىل 

ف�شل  اأربع ج�ائز فمثال جائزة حمدان لأ

مارات الطبية  بحث مت ن�شره يف جملة الإ

ربعة باحثني ممن ن�شروا بح�ثهم  متنح لأ

الطبية املتميزة يف املجلة، 

ف�شل  والفئة الثانية جائزة حمدان لأ

العامل  يف  طبي  مــركــز  اأو  كلية  اأو  معهد 

العربي وهي خم�ش�شة للنه��س مب�شت�يات 

التعليم الطبي يف العامل العربي والرتقاء 

املناف�شة  ودفع  العاملية  امل�شت�يات  اإىل  به 

متقدمة  مراكز  اإىل  واملعاهد  الكليات  بني 

املتحدة  العربية  ــارات  م الإ دولة  وج�ائز 

جائزة  هــي  اأقــ�ــشــام  ثــالثــة  على  وتــتــ�زع 

ق�شام الطبية يف القطاع  ف�شل الأ حمدان لأ

ق�شام  احلك�مي ومتنح لق�شمني من اأف�شل الأ

الطبية وال�شريرية يف الدولة اإ�شافة اإىل 

اجل�ائز العاملية ، ويتم اختيار م��ش�عاتها 

يف  العلمية  البحثية  الــتــطــ�رات  لتالئم 

املجال الطبي، وتنق�شم اإىل ثالثة اأق�شام : 

جـــائـــزة حـــمـــدان الــعــاملــيــة الــكــربى 

الطبية  للبح�ث  حمدان  جائزة  والثانية 

اإىل جــائــزة حــمــدان  اإ�ــشــافــة  املــتــمــيــزة 

الطبية  اخلــدمــات  جمــال  يف  للمتط�عني 

للهيئات  خم�ش�شة  جائزة  وهي  ن�شانية  الإ

فراد الذين قدم�ا  واملنظمات اخلريية والأ

ن�شانية  والإ للب�شرية  جليلة  خــدمــات 

الطبية  ـــات  ـــدم اخل جمــــال  يف  جــمــعــاء 

�شم�ه   اأمر  خرية  الأ الدورة  ويف  ن�شانية  الإ

اإىل  ت�شاف  جديدة  جائزة  با�شتحداث 

فروع اجلائزة حتت م�شمى جائزة حمدان 

على  الطبية  ــات  ــدم اخل يف  للمتميزين 

م�شت�ى ال�طن العربي، اعتبارا من الدورة 

اخلام�شة 2007- 2008.

كتب: عادل مطر

ميرزا الصايغ:
دعم البحوث العلمية ركيزة أساسية 

لبناء المجتمعات المتطورة
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مجاال خصبا لمحاربة األمراض 
جمال  تعترب  ــزة  ــائ اجل اأن  واأو�ــشــح 

من  مــرا�ــس  الأ من  الكثري  ملحاربة  خ�شبا 

ــى جتـــــارب الــــدول  ــل خــــالل الطــــــالع ع

اخلرباء  مع  املبا�شر  والحتكاك  املتقدمة 

العامليني الذين تدر�س كتبهم واأبحاثهم يف 

وطالبنا  اأطبائنا  من  وكثري  الطب  كليات 

اأثناء  بهم  لاللتقاء  للم�ؤمتر  يح�شرون 

ت�اجدهم يف امل�ؤمتر، اإ�شافة لذلك نحر�س 

طــبــاء  ــ�ؤلء الأ ــه ــــارات ل عــلــى تــرتــيــب زي

للم�شت�شفيات احلك�مية لالطالع على بع�س 

احلالت املر�شية لال�شتفادة من خرباتهم 

وجتاربهم واأبحاثهم على ال�شاحة املحلية  

الثال�شيميا  مــر�ــس  ذلـــك  عــلــى  ــال  ومــث  ،

بكرثة  املنت�شرة  مرا�س  الأ من  يعد  الــذي 

ــارات  م والإ عام  ب�شكل  اخلليج  منطقة  يف 

وعدم  قــارب  الأ زواج  ب�شبب  اأخ�س  ب�شكل 

�شم�  فــاأدرك  الــزواج  الطبي قبل  الفح�س 

املرتتبة  اخلطرية  بعاد  الأ حمدان  ال�شيخ 

باإن�شاء  الف�ر  على  واأمــر  املر�س  هذا  على 

ال��شل  م�شت�شفى  يف  للثال�شيميا  مركز 

لهذا  اجل�شيمة  باملخاطر  النا�س  لت�عية 

الت�شخي�شية  اخلــدمــات  وتقدمي  املر�س 

مركزا  اأ�شبح  والي�م  للمر�س  والعالجية 

اإقليميا لكافة دول املنطقة. 

اإلنجازات 
حققتها  التي  جنــــازات  الإ ــرز  اب ومــن 

للدرا�شات  العربي  املركز  اإن�شاء  اجلائزة 

العربية  اجله�د  تن�شيق  بهدف  اجلينية 

مــرا�ــس  الأ عــن  املعل�مات  جمع  جمــال  يف 

امل�شتقبلية  الــروؤى  وا�شت�شراف  ال�راثية 

وما ميكن عمله يف هذا املجال. وقد اأ�شبح 

مرجعا  وجيزة  زمنية  فرتة  خالل  املركز 

للعديد من املنظمات الدولية مثل منظمة 

جمال  يف  تعمل  ــرى  واأخ العاملية  ال�شحة 

ر�شد  املركز  وا�شتطاع  الب�شرية،  ال�راثة 

امل�اطنني  بني  وراثيا  مر�شا   240 ح�ايل 

ــة،  ــدول ـــس ال ــرب عــلــى ار� ــع واملــقــيــمــني ال

ت�شري  كانت  ولــيــة  الأ الت�قعات  اأن  رغــم 

مر�شا  اأربعني  على  يزيد  ل  ما  وج�د  اإىل 

مبالغ  بتخ�شي�س  �شم�ه  وجه  كما  وراثيا. 

ن�شطة اجلينية  اإ�شافية جديدة لدعم الأ

للدرا�شات  العربي  املركز  بها  يق�م  التي 

اجلينية اإ�شافة لتخ�شي�س مبالغ اإ�شافية 

لدعم البح�ث من قبل اجلائزة. 

األبحاث ركيزة اساسيه  
واأو�شح مريزا ال�شايغ اأن املبادرة التي 

قامت بها جائزة �شم� ال�شيخ حمدان لدعم 

جميع  لت�شجيع  خط�ة  هي  العلمي  البحث 

القطاعات يف جمتمعاتنا �ش�اء احلك�مية 

وت�شجيع  املجال  هــذا  لدعم  اخلا�شة  اأو 

العلمية  بالبح�ث  القيام  على  العلماء 

وجعلها جزءا من مناهجنا العلمية. واأكد 

الركيزة  يعترب  العلمية  البح�ث  دعم  اأن 

الع�شرية  املجتمعات  لبناء  ال�شحيحة 

املتط�رة خا�شة ونحن نعي�س ع�شر العل�م 

بف�شل  تتغري  التي  احلديثة  والتقنيات 

اأن  اإىل  لفتا  يــ�م  بعد  ي�ما  البــتــكــارات 

بركب  اللحاق  ت�شتطيع  ل  التي  الـــدول 

يف  تبقى  املعا�شرة  للتطلعات  وفقا  التط�ر 

اإطار الدول غري املتقدمة.

التي  بــحــاث  الأ عــدد  اأن   اإىل  واأ�ــشــار 

وىل و�شل  دعمتها اجلائزة منذ الدورة الأ

ـح�ايل 40 بحثا بكلفة ت�شل اإىل ح�ايل 7 

ماليني درهم منها ملي�ن ومائة األف درهم 

وملي�ن  اأبحاث علمية   10 لدعم  خ�ش�شت 

يف  بحثا   13 لدعم  درهــم  األــف  و�شتمائة 

 13 لدعم  درهــم  وملي�نا  الثانية  ــدورة  ال

بحثا علميا يف الدورة الثالثة ويف الدورة 

درهــم  ملي�ين  ر�شد  مت  املقبلة  الرابعة 

بحاث الطبية التي تهتم بدرا�شة  لدعم الأ

لها،  احلــلــ�ل  واإيــجــاد  الطبية  امل�شكالت 

بداأت  بحاث  الأ هذه  ثمار  اأن  اإىل   م�شريا 

مت  اأبــحــاث  ع�شرة  ن�شر  مت  حيث  تظهر 

مارات  وىل يف جملة الإ دعمها يف الدورة الأ

وهي  العاملية  املجالت  بع�س  ويف  الطبية 

مرا�س  بح�ث اأجريت لدرا�شة العديد من الأ

وقد  الــدولــة  ــل  داخ الطبية  وامل�شكالت 

من  الكثري  فهم  يف  البح�ث  هــذه  اأ�شهمت 

احلل�ل  و�شع  بالتايل  ومت  امل�شكالت،  هذه 

ال�شليمة لها. 

مجسم لمجمع جوائز الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

جائــزة حمـدان 
للعلـوم الطبية
تهدف لتقدير 
العلماء المتميزين

مركز الدراسات 
الجينية أحد
مصادر 
المعلومات

لألمم المتحدة
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أوال : الجوائز الكبرى 
جائزة ال�شيخ حمدان العاملية الكربى

 -  2007 اخلام�شة  – الدورة  اجلائزة  م�ا�شيع 

2008اإّن جائزة حمدان العاملّية الكربى هي جائزة 

مكافاآتها  ناحية  من  فقط  لي�س  ن�عها،  من  فريدة 

يف  للتفاين  مكافاأتها  ناحية  من  اأي�شًا  بل  بداع،  لالإ

و  بــحــاث  الأ خــالل  من  ن�شانّية  الإ املعاناة  تخفيف 

�شا�شي  الأ العامل  اإّن  النم�ذجّية.  اخلدمات  تقدمي 

على  يعتمد  الفائزين،  اختيار  م�شاألة  يف  احلا�شم 

الــذي  الخت�شا�س  جمــال  يف  خــارق  علمي  اإجنـــاز 

جناز العلمي اأن يك�ن  حتدده اجلائزة. ولبد لهذا الإ

ال�شّحية.  الّرعاية  تقدمي  عملّية  يف  كبري  وقع  له 

ويك�ن ذلك، اإّما عن طريق اخرتاع اأداة جراحّية اأو 

اأ�شل�ب  اأو من خالل اكت�شاف  ابتكار تقنّية جديدة، 

عالجي جديد اأو تط�ير اأدوية جديدة، لها عالقة 

من  والتي  معنّي  مبر�س  اأو  جديد  جراحي  باأ�شل�ب 

�شاأنها تخفيف ن�شبة ال�فّيات اأو انت�شار املر�س. 

درهم  األــف  وخم�ش�ن  مائتان  اجلــائــزة  قيمة 

اإمارتي .

جائزة ال�شيخ حمدان للبح�ث الطبية املتميزة

 -  2007 اخلام�شة  – الدورة  اجلائزة  م�ا�شيع 

 2008

ت�شّكالن  العلمية  بحاث  والأ املالحظات  زالت  ما 

والكت�شافات  العل�م  لتط�ير  �شا�شية  الأ البناء  لبنة 

على  الخــرتاعــات  ولبتكار  احلي�ّية  البي�ل�جّية 

مرا�س  لالأ العلمّية  الدرا�شات  اأّدت  ولقد  الع�ش�ر.  مر 

متطّ�رة  تقنّيات  اإيــجــاد  اإىل  ال�شنني  مئات  خــالل 

جمة �شاهمت يف جمال الت�شخي�س والعالج والبحث.

البحث  فكرة  ترت�شخ  التط�ير  عمليات  وبا�شتمرار 

ال�شيخ  جــائــزة  ومتنح  واملــفــيــد.  اجلــ�هــري  العلمي 

حمدان بن را�شد اآل مكت�م للبح�ث الطبّية املتمّيزة 

اإىل  منهم  كل  ينتمي  م�شتقلة،  �شخ�شيات  ثالث  اإىل 

بناًء على  الفائزين  حقل طّبي خمتار. ويتم اختيار 

التي  واإ�شهاماتهم  اأبحاثهم  وعلى  املبدعة  تقنّياتهم 

التي  اأو  جديدة،  واخرتاعات   اكت�شافات  اإىل  اأّدت 

اأحدثت تط�رات مهمة  يف جمالتهم.اأو اأثرت ب�شكل 

�شخا�س عامليًا. ف الأ اإيجابي على حياه األآ

اإمارتي  درهــم  األــف  ثالثمائة  اجلائزة  قيمة 

ت�زع بالت�شاوي على الفائزين الثالثة.

فروع جائزة اأي�شا  تكفلت  الطبية  للعل�م  را�شد  بن  حمدان  جائزة  اأن  اإىل  واأ�شار 

بتحمل كافة تكاليف طباعة كتاب ح�ل الثال�شيميا للباحثة واملحا�شرة 

من  لعتباره  �شاهني  حممد  هــدى  مــــارات  الإ بجامعة  العل�م  كلية  يف 

مرا�س واملخاطر ال�شحية التي  عمال العلمية املتميزة التي تتناول الأ الأ

احلالية  جيال  الأ لدى  العامة  الت�عية  خلق  يف  وت�شهم  باملجتمع  حتيط 

والقادمة. 

دعم المؤتمرات 
ال�شيخ  �شم�  ت�جيهات  على  وبناء  اجلائزة  باأن  ال�شايغ  مريزا  وقال  

حمدان بن را�شد اآل مكت�م اأطال اهلل يف عمره تقدم دعما بقيمة ملي�ن 

اإك�شاب  يف  هميتها  لأ نظرا  الدولة  يف  الطبية  للم�ؤمترات  �شن�يا  درهــم 

ميكن  ل  انه  اإىل  م�شريا  والعلمية  العملية  اخلــربات  املحليني  طباء  الأ

الطبية،  امل�ؤمترات  خالل  من  اإل  الغربي  العامل  يفكر  مبــاذا  تعرف  اأن 

لدعم جمعية  �شن�يا  األف درهم   400 مبلغ  لذلك تقدم اجلائزة  اإ�شافة 

مارات.  الإ

المركز العربي 
ال�راثية  للجينات  العربي  املركز  امل�شتقبلية لتط�ير  الروؤية  وح�ل 

اأ�شار اإىل املركز اأ�شبح من اأهم املراكز العلمية يف املنطقة التي ت�ؤمن قاعدة 

الباحثني  من  للعديد  ملتقي  اأ�شبح  كما  عدة  وراثية  اأمرا�س  عن  بيانات 

التي  بحاث  والأ الدرا�شات  عدد  ذلك  اإىل  اأ�شف  واملتخ�ش�شني  طباء  والأ

ردن ؟ ول يف القاهرة والثاين يف الأ ين�شرها اأ�ش�ة مبركزين اآخرين الأ

وقال ال�شابغ اأن هناك تعاون بني املركز ونظرائه يف الدول العربية 

مم املتحدة  اأ�شبح احد م�شادر املعل�مات املهمة لالأ جنبية حيث انه  و الأ

مرا�س  حيث يتم تزويد املنظمة الدولية بالعديد من املعل�مات اخلا�شة بالإ

ال�راثية واجلينية.

المقر الجديد 
واأو�شح مريزا ال�شايغ اأن املقر اجلديد جل�ائز �شم�ه الثالث )جائزة 

دبي  وجائزة  املتميز  التعليمي  داء  الأ وجائزة  الطبية  للعل�م  حمدان 

ف�شل املمار�شات يف جمال حت�شني ظروف املعي�شة(، م�شريا اإىل  الدولية لأ

وفقا  ال�شيافة مت ت�شميمه  �شارع  امتداد  ال�اقع على  املجمع اجلديد  اأن 

على امل�ا�شفات واملقايي�س العاملية بحيث يلبي الحتياجات واملتطلبات  لأ

احلالية وامل�شتقبلية لتلك الفعاليات، مت�قعا ان يتم النتهاء من اأعمال 

البناء يف العام املقبل . 

ن�شطة اجل�ائز وفعالياتها  اإ�شافة ق�ية لأ �شيك�ن  اأن املجمع  واأكد  

املختلفة واعتربه الرافد الذي يجمع كافة اأفرع اجلائزة وي�ؤمن حتقيق 

بال�شكل  البحثية  و  عالمية  الإ و  داريــة  الإ الن�احي  من  بينها  التقارب 

اجل�ائز  عن  امل�ش�ؤلني  كافة  بني  والتعاون  التن�شيق  حتقيق  ي�ؤمن  الذي 

املختلفة . 

اأع�شاء جمل�س  و  رئي�س  نهاية حديثه بدور  ال�شايغ يف  واأ�شاد مريزا 

معايل  دور  مثمنا  م�ظفني  و  اإداريــني  من  العاملني  وكافة  اجلائزة  اأمانة 

املرو�شد مدير عام  ، وقا�شي �شعيد  ال�شحة  القطامي وزير  حميد حممد 

اجلائزة  ن�شطة  لأ امل�شتمرة  ومتابعتهما  لدوهما  بدبي   ال�شحة  هيئة 

قليمي . وتط�ير دورها على امل�شت�ي الإ
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يف  للمتط�عني  حمدان  ال�شيخ  جائزة 

ن�شانية اخلدمات الطبية والإ

ــــع جهات  رب متــنــح هـــذه اجلـــائـــزة لأ

اأو  اأطــبــاء  اأو  منّظمات  اأو  )�شخ�شّيات 

مهّمة  تطّ�عّية  خدمات  تقدم  غريهم( 

و�شاهمت ب�شكل فّعال يف تخفيف اآلم عدد 

لظروف  يتعّر�ش�ن  الذين  الّنا�س  من  كبري 

واجلــ�ع  وبــئــة  والأ كالنكبات  ا�شتثنائية 

واحلروب والك�ارث الطبيعّية.

درهم  األــف  ثالثمائة  اجلائزة  قيمة 

خرييتني  م�ؤ�ش�شتني  على  تـــ�زع  اإمــاراتــي 

اإماراتي  درهــم  األــف   100000 منهما  لكل 

الطبي  املــجــال  يف  نا�شطتني  و�شخ�شيتني 

اخلريي لكل منهما خم�ش�ن األف درهم.

ثانيا: جائزة الوطن العربي
ف�شل كلية/ معهد/  جائزة حمدان لأ

مركز طبي يف العامل العربي

متمّيز  معهد  اإىل  تعطى هذه اجلائزة 

تاأمني  منها  والــهــدف  العربي.  العامل  يف 

بحاث والتعليم  حافز لتط�ير الّتمّيز يف الأ

التما�شي  من  لتمكينهم  العربّية  البالد  يف 

املعاهد  مع  والتناف�س  الدولّية  املعايري  مع 

العاملّية ب�شكل فّعال.

اإماراتي  درهم  ملي�ن  اجلائزة  قيمة 

ت�زع بالت�شاوي على م�ؤ�ش�شتني فائزتني.

ثالثا :جوائز  دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

ق�شم  ف�شل  لأ حمدان  ال�شيخ  جائزة 

مارات  طبي يف القطاع احلك�مي بدولة الإ

العربية املتحدة

تقّدم هذه اجلائزة اإىل ق�شمني طّبيني 

لتقدميهما  احلك�مي  القطاع  يف  متميزين 

�شّكان  اإىل  مثلى  طبّية  ورعاية  خدمات 

مارات العربّية املّتحدة. دولة الإ

درهم  األــف  �شبعمائة  اجلائزة  قيمة 

ق�شمني  على  بالت�شاوي  تـــ�زع  اإمـــاراتـــي 

فائزين .

لل�شخ�شيات  حمدان  ال�شيخ  جائزة 

بدولة  الطبي  املجال  يف  املتميزة  الطبية 

مارات العربية املتحدة الإ

األف  وخم�ش�ن  مائتان  اجلائزة  قيمة 

اإماراتي ت�زع بالت�شاوي على خم�س  درهم 

�شخ�شيات  

ف�شل بحث مت  جائزة ال�شيخ حمدان لأ

الطبية)�شم�س(  مارات  الإ جملة  يف  ن�شره 

العربية  مارات  الإ دولة  وخارج  داخل  من 

املتحدة 

بح�ث  فــ�ــشــل  لأ اجلــ�ائــز  ــذه  ه متنح 

العل�م  جمــلــة  يف  نــ�ــشــرت  طبية  علمية 

الطبية )�شم�س( ب�اقع جائزتني.

درهم  األــف  خم�ش�ن  اجلــائــزة  قيمة 

اإماراتي متنح بالت�شاوي لبحثني فائزين.

البح�ث  لدعم  حمدان  ال�شيخ  جائزة 

العربية  ـــارات  م الإ دولــة  داخــل  الطبية 

املتحدة

العناوين املختارة هي :

• ال�شدمة 
الدوري  اجلهاز  • اأمرا�س 

اخلبيثة  ورام  • الأ
البحثية  عمال  الأ مت�يل  اأي�شا  �شيتم 

املرتبطة بعناوين طبية اأخرى لها عالقة 

املتحدة وقد مت  العربية  مارات  بدولة الإ

درهم   2500000 قــدره  مبلغ  تخ�شي�س 

لتلك امل�شاريع.

رابعا : حفل توزيع الجوائز ومؤتمر 
دبي العالمي الخامس للعلوم الطبية

ي�م  ــز  ــ�ائ اجل تــ�زيــع  حفل  �شيعقد 

الثنني يف 15 دي�شمرب 2008 يتبعه م�ؤمتر 

من  الطبية  للعل�م  اخلام�س  العاملي  دبــي 

2008 و�شيتم خالله  17 دي�شمرب  16 اإىل 

الفائزين  اإلقاء حما�شرات قيمة من قبل 

واملحا�شرين املختارين من خمتلف احلق�ل 

الطبية.

مجسم لمجمع جوائز الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الشيخ حمدان للعلوم الطبية
نة
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اجلينية  مـــرا�ـــس  بـــالأ ولــلــتــعــريــف 

يف  املّتبعة  والطرق  املنطقة  يف  ال�شائعة 

واأعمال  منها  وال�قاية  عليها  ال�شيطرة 

غازي  الدكت�ر  التقينا  املقرتحة  امل�ؤمتر 

العربي  للمركز  امل�شاعد  املدير  تدمري 

اللجنة  رئي�س  نائب  اجلينية  للدرا�شات 

العلمية يف امل�ؤمتر فكان معه هذا احل�ار:

بم يتميز هذا المؤتمر عن سابقه؟
لعل�م  الثاين  العربي  امل�ؤمتر  يتميز 

ال�راثة الب�شرية بالعدد الكبري للبح�ث 

مراجعة  لعملية  خ�شعت  والتي  املقّدمة 

دقيقة من قبل اللجنة العلمية للم�ؤمتر.  

 109 اإىل  املقدمة  البح�ث  عدد  وو�شل 

ردن،  الأ ـــة:  دول  31 مــن  وردت  اأبــحــاث 

مارات  الإ دولة  اأملانيا،  اأ�شرتاليا،  اأ�شبانيا، 

باك�شتان،  ــــران،  اإي املــتــحــدة،  العربية 

اجلزائر،  ت�ن�س،  بريطانيا،  البحرين، 

ــ�دان،  ــش ــ� ــعــ�ديــة، ال ــ�ــش الــــدامنــــرك، ال

فنلندا،  فرن�شا،  ُعمان،  العراق،  �ش�ي�شرا، 

املالديف، ماليزيا،  لبنان،  الك�يت،  قطر، 

ال�ليات  ه�لندا،  الهند،  املغرب،  م�شر، 

مريكية واليابان. و مت اختيار  املّتحدة الأ

املــ�ؤمتــر،  جل�شات  يف  لعر�شها  بحثا   30

على  وا�شحًا  دلياًل  التنّ�ع  هذا  وي�شّكل 

عل�م  جمال  يف  الالزمة  الطاقات  ت�ّفر 

جانب  اإىل  العربي  الــعــامل  يف  الــ�راثــة 

وج�د اهتمام من قبل املجتمعات العلمية 

د. غازي عمر تدمري

املدير امل�شاعد للمركز العربي للدرا�شات اجلينية.

نائب رئي�س اللجنة العلمية للم�ؤمتر العربي الثاين لعل�م ال�راثة الب�شرية
ح�ار: اأ�شرف حممد �شبل

المؤتمر العربي الثاني لعلوم الوراثة 
يبحث معضلـــة األمراض الجينية

في العالم العربي
اخللقية  والت�ش�هات  اجلينية  مرا�س  الأ ت�شكل 

م�شكلة خطرية ت�اجه اأنظمة الرعاية ال�شحية 

امل�ؤ�ش�شات  تق�م  املقابل  ويف  العربي  العامل  يف 

املنطقة  البح�ث اجلينية يف  باإعداد   الطبية  

من  يتم  ملم��س  عملي  ــع  واق اإىل  ترتجم  كي 

مرا�س  بالأ �شابة  الإ ن�شبة  من  التقليل  خاللها 

اإىل   والــ��ــشــ�ل  لها  املبكر  والك�شف  اجلينية 

بها.   امل�شابني  املر�شى  لعالج  املمار�شات  اأف�شل  

بحاث خلقت عدة ق�شايا اأخالقية  ولكن هذه  الأ

مهمة فيما يخ�ّس الفح�س اجليني قبل الزواج، 

الــ�لدة،  قبل  اجلينية  مــرا�ــس  الأ وت�شخي�س 

مرا�س اجلينية عند حديثي ال�لدة،  وم�شح الأ

وحتديد م�اقع اجلينات يف اخلريطة اجلينية، 

ودرا�شة التن�ع اجليني لدى الب�شر.

ندوة 
التطلعات 
األخالقية 

تبحث � أوراق 
عمل
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الدولية للتعاون مع العلماء يف املنطقة.  

إلى  تــؤدي  التي  األسباب  هي  ما 
انتشار األمراض الجينية وما دور المركز 

العربي للدراسات الجينية؟
مع�شلة  اجلينية  مــرا�ــس  الأ ت�شّكل 

ت�شاهم  حيث  العربي،  العامل  يف  �شحية 

�شابة  الإ ن�شبة  زيـــادة  يف  عــ�امــل  عــدة 

العربي  العامل  يف  اجلينية  مــرا�ــس  بــالأ

ــــارب،و  ق الأ زواج  ن�شبة  ــاع  ــف ارت منها: 

التقاليد الجتماعية امل�روثة التي تركز 

بناء  الأ من  كبري  عدد  اإجناب  فكرة  على 

الك�شف  هــمــيــة  الــكــايف لأ الــ�عــي  وعـــدم 

مرا�س. املبكرلهذه الأ

هذه  همية  لأ الــ�عــي  مــن  وانــطــالقــًا 

معاناة  مــن  للتخفيف  وحر�شا  امل�شكلة 

ــس يف العامل  ــرا� م النــ�ــشــان مــن هــذه الأ

العربي، تبل�رت روؤية �شمّ� ال�شيخ حمدان 

بن را�شد اآل مكت�م، نائب حاكم دبي وزير 

املالية وال�شناعة، يف اخلام�س والع�شرين 

بتاأ�شي�س   2003 عــام  يف  ي�ني�  �شهر  من 

املركز العربي للدرا�شات اجلينية لي�شكل 

حجر اأ�شا�س يبنى عليه واقع عملي ملم��س 

يف جمال الرعاية ال�شحية امل�شتقبلية.

ومن اأهم اأهداف املركز تثقيف املجتمع 

مرا�س  همية املعرفة بالأ املحلي والعلمي لأ

اجلينية املنت�شرة يف العامل العربي وال�عي 

همية الف�ائد الناجمة عن الك�شف املبكر  لأ

ت�شخي�شها.  وطــرق  اجلينية  مــرا�ــس  لــالأ

امل�شروع  ــان  ــداأ، ك ــب امل ــذا  وانــطــالقــًا مــن ه

بيانية  قاعدة  تاأ�شي�س  للمركز  �شا�شي  الأ

العامل  يف  املنت�شرة  اجلينية  مــرا�ــس  لــالأ

العربي وجعلها يف متناول اجلميع. وتغطي 

العلماء  جــهــ�د  البيانية  الــقــاعــدة  ــذه  ه

من   1000 حــ�ايل  عن  البحث  يف  اجلبارة 

العامل  يف  املنت�شرة  اجلينية  ــس  ــرا� م الأ

مــرا�ــس.   الأ هــذه  من�شاأ  وكيفية  العربي 

�شافة اإىل ذلك، يخطط املركز العربي  بالإ

املنجزات  ترجمة  اإىل  اجلينية  للدرا�شات 

البحثية اإىل واقع عملي يهدف اإىل اإقامة 

برامج عالجية متكاملة للمر�شى امل�شابني 

مرا�س اجلينية، ويف  ال�قت ذاته   بهذه الأ

خالقية  �شت�ؤخذ بعني العتبار الق�شايا الأ

تن�شاأ  قد  التي  الجتماعية  و  والقان�نية 

عن تلك الربامج.

ــجــان الــعــامــلــة في  ــل ـــا هــي ال وم
المركز؟

ي�شّم املركز العربي للدرا�شات اجلينية 

التنفيذية  اللجنة  علميتني:  جلنتني 

36 دولــة تنـــــاقــش 
بدبي 109 أوراق عمل
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املحليني  العلماء  للمركز وت�شم عددا من 

ملهام  �ــشــا�ــشــي  الأ الهيكل  ميثل�ن  الــذيــن 

واأن�شطة املركز. و املجل�س العربي للمركز 

وي�شم عددا من العلماء العرب وذلك من 

مرا�س  اأجل ت�شهيل تبادل املعل�مات عن الأ

العربية.  البلدان  يف  املنت�شرة  اجلينية 

وحاليًا ت�شم اللجنة ال�شت�شارية للمركز 

التالية:  العربية  البلدان  من  اأع�شاًء 

لبنان،  الك�يت،  ردن،  الأ م�شر،  البحرين، 

ال�شع�دية،  العربية  اململكة  قطر،  عمان، 

العربي  املركز  ت�ن�س.  ويطمح  ال�ش�دان، 

�شم  يف  امل�شتقبل  يف  اجلينية  للدرا�شات 

عربية  بلدان  من  العلماء  من  اأكرب  عدد 

مرا�س  اأخرى. اأما عن طرق ال�قاية من الأ

ال�راثية فهناك العديد من الطرق ولكن 

هي:  و�شائل  ثالث  يف  اخت�شارها  ميكننا 

فح��شات  الــــزواج،  قبل  مــا  فح��شات 

الــ�لدة.   حديثي  وفح��شات  جــنــة،  الأ

هذا  يف  فح��شات  عــن  نتحدث  وحينما 

الــ�راثــيــة  الفح��شات  نق�شد  ــال،  ــج امل

ولكن  جــــدال.   ول  فيها  لب�س  ل  الــتــي 

بت�شاوؤلت  الفح��شات  تلك  ارتــبــطــت 

القان�ين  ومنها  ال�شرعي  منها  عــديــدة 

ومــنــهــا الجــتــمــاعــي.  ومـــن هــنــا جــاءت 

خالقية  فكرة تنظيم ندوة »التطلعات الأ

العامل  يف  الــ�راثــيــة  العل�م  لتطبيقات 

العربي« لطرح العديد من الت�شاوؤلت على 

طاولة املناق�شة ومنها الراأي ال�شرعي يف 

اإمتام  قبل  ال�راثية  الفح��شات  اإلزامية 

على  اخلطيبان  ليك�ن  ــزواج  ال معامالت 

لهما  املت�ّفرة  ال�راثية  باخليارات  بينة 

وما قد ينتج عن هذه اخليارات من امل�شي 

اأو عدم امل�شي يف الزواج.  والراأي ال�شرعي 

قارب  اأو احلق�قي يف م�شاألة الزواج يف الأ

مرا�س  الأ ن�شبة  بارتفاع  ترتبط  والتي 

كذلك  العربية.   املجتمعات  يف  ال�راثية 

الفتاوى  والفقهاء  �شاتذة  الأ �شي�شتعر�س 

يف  الفقهية  املجامع  عن  ال�شادرة  راء  والآ

�شالمي ح�ل ج�از اأو عدم ج�از  العامل الإ

جنة  الأ يف  ال�راثية  الفح��س  اإجـــراء 

وكذلك  ال�راثية،  مرا�س  الأ لت�شخي�س 

تلك  على  يــرتتــب  ممــا  ال�شرعي  الـــراأي 

بخ�ش��س  مهمة  قرارات  من  الفح��شات 

عليه  احلفاظ  حيث  من  اجلنني  م�شتقبل 

باأمرا�س  �شابة  الإ حالة  يف  اإجها�شه  اأو 

اأن  املنتظر  من  كذلك  خــطــرة.   وراثــيــة 

اإجراء  اإلزامية  يف  ال�شرعي  الراأي  ن�شمع 

طفال حديثي  الفح��س ال�راثية على الأ

ال�لدة لتمكني النظام ال�شحي من تاأمني 

امل�شابني  طفال  لالأ ممكنة  رعاية  اأف�شل 

باأمرا�س وراثية متكن الطب احلديث من 

تخفيف م�شاعفاتها.

الوراثي بين  التباين  وما هو محور 
الشعوب؟

�شيناق�شها  التي  املهمة  املحاور  ه� من 

وما  اجلين�م  عل�م  حلداثة  املحا�شرون 

م�اكبة  ت�شتدعي  جــ�انــب  مــن  حتمله 

امل�شّرعني.  فعدد من البح�ث املقدمة اإىل 

يف  ال�شرعي  الراأي  تناق�س  �ش�ف  الندوة 

الب�شر  بني  ال�راثية  الختالفات  درا�شة 

ال�شيدلة  علم  نقل  اإىل  تــ�ؤدي  قد  والتي 

الكال�شيكي اإىل ال�شيدلة ال�راثية والتي 

لكّل  الدواء  ت�شميم  من  طباء  الأ �شتمكن 

اإن�شان ح�شب تركيبته ال�راثية.  وتت�شابق 

دوية عامليًا يف هذا املجال  �شركات اإنتاج الأ

كي تتمكن من ا�شتمالك وت�شجيل براءات 
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اخرتاعات ح�شرية يف هذا املجال.  وقد 

ي�ؤدي هذا التناف�س التجاري م�شتقباًل اإىل 

دوية  الأ تلك  من  الفقرية  الدول  حرمان 

اأعداد  حينئذ  تتحكم  اإذ  اأ�شعارها،  لغالء 

�شغرية من تلك ال�شركات بالن�شيب العاملي 

وراثيًا.   لة  املف�شّ دوية  الأ لتجارة  كرب  الأ

عن  للحديث  مقدمة  اأوراق  هناك  كذلك 

الختالفات  درا�شة  يف  ال�شرعي  الــراأي 

اأجــهــزة  لتمكني  الب�شر  ــدى  ل الــ�راثــيــة 

اأو  ه�يته  عرب  ن�شان  الإ �شرب  من  القان�ن 

»ب�شمته« ال�راثية وذلك للبت يف الق�شايا 

اجلنائية، اأو ق�شايا الن�شب، اأو ل�شتبعاد 

بع�س النا�س من وظائف قد تك�ن خطرة 

يحمل  )كــاأن  ال�راثية  خلفيتهم  ب�شبب 

عمره  مقتبل  يف  به  ت�ؤدي  �شفة  ن�شان  الإ

اإىل اأمرا�س قلبية خطرية، فال يتم تعيني 

فراد يف جمال املالحة اجل�ية  ه�ؤلء الأ

اأو ما �شابه(.  وترتدد خماوف عّدة ح�ل 

قد  جهات  اإىل  املعل�مات  تلك  ت�شريب 

بني  للتمييز  ال�راثية  الب�شمة  ت�شتعمل 

الب�شر من حيث اأف�شلية العمل تبعًا لبع�س 

املكروهة.   اأو  لة  املف�شّ ال�راثية  ال�شفات 

ال�راثية  املعل�مات  ت�شّرب  ــاإن  ف كذلك 

التاأمني  م�ؤ�ش�شات  اإىل  بالفرد  ة  اخلا�شّ

ن�شان  الإ ذلك  فر�س  على  �شلبًا  ت�ؤثر  قد 

من حيث احل�ش�ل على الرعاية ال�شحية 

املطل�بة، ويتّم حينئذ التمييز �شّده على 

خمتلف ال�شعد كافة.

اللغة  هي  العربية  اللغة  اأن  واأ�شيف 

املعتمدة يف املحا�شرات خالل الندوة لكي 

يتمكن اأكرب عدد من احل�ش�ر من امل�شاركة 

�شئلة و ال�شتف�شارات  بفعالية يف طرح الأ

و عمل  حــ�ارات  مع املحا�شرين يف هذه 

اجلل�شات  و�شت�شم  ــة.   ــاّم ــع ال الــنــدوة 

والطب  واحلق�ق  الدين  رجال  من  نخبة 

خــالقــيــات  ـــال الأ املــتــخــ�ــشــ�ــشــني يف جم

املــحــا�ــشــرات  تــلــك  و�شتمهد  الــعــلــمــيــة.  

يف  �شت�شتمر  مغلقة  جل�شات  عــمــال  لأ

الي�مني التاليني من امل�ؤمتر لي�شدر بعدها 

ال�ش�ابط  �شيت�شمن  والــذي  دبــي«  »بيان 

اأي  خالل  اإتباعها  يجب  التي  �شا�شية  الأ

املنطقة  يف  ال�راثة  عل�م  تطبيقات  من 

والعامل.

د . تدمري هل لك أن تحدثنا عن 
المركز  بين  المشترك  التعاون  أوجه 
ــرة  ودائ الجينية  لــلــدراســات  العربي 
الخيري  والعمل  اإلسالمية  الشؤون 

في دبي خالل المؤتمر؟
ـــز الــعــربــي  ـــرك ـــ�ىّل امل ـــت ـــني ي يف ح

ملكان  الــتــحــ�ــشــري  اجلــيــنــيــة  ــات  ــش ــدرا� ــل ل

البحث  حمــاور  وحتديد  الــنــدوة  انعقاد 

�شالمية  الإ ال�ش�ؤون  دائــرة  تق�م  فيها، 

تراه  من  بدع�ة  دبي  يف  اخلريي  والعمل 

الندوة  للمحا�شرة يف  العلماء  منا�شبًا من 

واحلق�قية  ال�شرعية  وجــــه  الأ حــ�ل 

ال�راثة  عل�م  لتطبيقات  خــالقــيــة  والأ

فمن  كذلك  العربي.   العامل  يف  الب�شرية 

املت�قع اإ�شدار كتاب ت�ثيقي يحت�ي على 

جممل املحا�شرات التي �شتلقى يف الندوة 

الدكت�ر  يقدمها  عمل  ورقة  للدائرة  كما 

اإدارة  مدير  احلــداد  العزيز  عبد  اأحمد 

قارب بني  فتاء حتمل عن�ان »زواج الأ الإ

الفقه والطب«.

المقترح  العلمي  البرنامج  هو  وما 
ألعمال المؤتمر؟

للم�ؤمتر  العلمية  اجلل�شات  تنعقد 

الب�شرية  الــ�راثــة  لعل�م  الثاين  العربي 

  .2007 نــ�فــمــرب  و22   21 يــ�مــي  خـــالل 

جل�شات  �شت  العلمي  الــربنــامــج  ويت�شمن 

حتمل اأولها عن�ان »رواد يف عل�م اجلين�م 

خاللها  و�ــشــيــتــحــّدث  ــة«  ــعــاّم ال والــ�ــشــّحــة 

الذائعة  الب�شري  اجلين�م  منظمة  رئي�س 

الب�شري،  الفاري�م  رئي�س م�شروع  و  ال�شيت 

ال�راثية  اخلريطة  م�شروع  من  وليد  وه� 

عن  ممثل�ن  اأي�شا«  و�شيتحدث  الب�شرية.  

نايت�شر  وجملة  مريكية  الأ ال�شحة  دائرة 

جينيتيك�س املتخ�ش�شة والرائدة يف جمال 

يف  احلديث  وينتقل  الــ�راثــيــة.   البح�ث 

مرا�س املرّكبة وتلك  اجلل�شة الثانية اإىل الأ

اأحادية اجلني واملنت�شرة يف العامل العربي.  

ويحا�شر يف اجلل�شة الثالثة رواد من العامل 

العربي للحديث عن طرق اكت�شاف اجلينات 

املر�شى  يف  الــ�راثــيــة  مــرا�ــس  لــالأ امل�شببة 

اللجنة العلمية اختارت 
30 بحثا لعرضها على 

جلسات المؤتمر
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العرب.  اأّما يف الي�م الثاين للم�ؤمتر فجل�شة 

ال�ش�ابط  ملناق�شة  خم�ش�شة  ال�شباح 

خالقية املرتبطة بالتطبيقات ال�راثية  الأ

يف العامل و�شيبداأ احلديث يف هذه اجلل�شة 

خالقية يف منظمة  مدير دائرة ال�ش�ؤون الأ

املحا�شرين  مــن  عـــدد  ويــلــيــه  الي�ن�شك� 

قليميني.  اأّما اجلل�شة اخلام�شة  العامليني والإ

فيعر�س املحا�شرون فيها نتائج الفح��شات 

لزامية يف الدول العربية وكيف �شاهمت  الإ

وحدة  ن�شبة  تخفيف  يف  الفح��شات  تلك 

مرا�س ال�راثية ومنها  انت�شار العديد من الأ

ردن،  اأمثلة ناجحة كثرية يف البحرين، والأ

وال�شع�دية وغريها.  اأّما اجلل�شة ال�شاد�شة 

خرية فتتميز بنب�س �شريع ل �شيما واأن  والأ

الباحثني  ال�شبان  من  هم  فيها  املحا�شرين 

يف  اأبحاثهم  نتائج  اآخــر  يعر�ش�ن  الذين 

حما�شرات ق�شرية.  وقد مّت انتقاء النخبة 

من بني 109 بح�ث قّدمت للم�ؤمتر.

المشاركة  المنظمات  بعض  وعن 
الدكتور غازي  المؤتمر قال  أعمال  في 

تدمري:  
لعل�م  الثاين  العربي  امل�ؤمتر  يتميز 

املنظمات  بــكــرثة  الــبــ�ــشــريــة  الـــ�راثـــة 

فيه.   امل�شاركة  اأو  له  الداعمة  الدولية 

ــه منظمة  ل ــداعــمــة  ال املــنــظــمــات  ومـــن 

اجلين�م الب�شري والتي اأقامت العامل ومل 

ن�شر  اأعلنت  حني   2003 العام  يف  تقعده 

الب�شرية  ال�راثية  اخلريطة  تفا�شيل 

والتي فتحت اأب�ابًا هائلة من الختيارات 

ب�اب  الأ تلك  ومن  ال�راثة.   علماء  اأمام 

درا�شة امليزات ال�راثية واختالفاتها بني 

�شع�ب العامل مما ي�ؤدي اإىل قابلية بع�س 

ا�شتجابة  اأو  مرا�س  الأ من  لعدد  ال�شع�ب 

ومن  الدوائية.   للعالجات  اأخرى  �شع�ب 

عاملي  مل�شروع  تاأ�شي�س  فكرة  تبل�رت  هنا 

الب�شري  الفاري�م  م�شروع  با�شم  جديد 

والذي �شيمثله رئي�س امل�شروع يف امل�ؤمتر.  

بحاث  الأ مكتب  مديرة  �شتح�شر  كذلك 

ال�قائية والربامج الدولية التابع لدائرة 

دائرة  نظمت  وقد  مريكية.   الأ ال�شحة 

مريكية م�ؤمترًا ح�ل حتديات  ال�شحة الأ

حديثي  يف  ال�راثية  مرا�س  الأ ت�شخي�س 

ال�لدة يف العامل العربي وذلك بالتعاون 

�شبل  ملناق�شة  املغربية  ال�شحة  وزارة  مع 

العامل  يف  الفح��س  مب�شت�ى  الرتــقــاء 

العربي لت�شاير التقدم احلا�شل يف اأوروبا 

اأي�شًا  امل�شاركة  املنظمات  ومن  واأمريكا.  

وحدة  برئي�س  املمثلة  الي�ن�شك�  منظمة 

ول  خالقيات فيها.  وهذا ه� التعاون الأ الأ

اجلينية  للدرا�شات  العربي  املركز  بني 

اأن يتط�ر هذا  ومنظمة الي�ن�شك�، وناأمل 

م�شرتكة  فعاليات  لي�شمل  م�شتقباًل  مر  الأ

ترمي اإىل خري املجتمع العلمي العربي.

مواقع إلكترونية
مراكز دولية

www.cdc.gov/genomics/default.htm مرا�س الأ منع  مركز 

www.cochrane.org/bahrain ك�كران-البحرين تعاون 

www.findis.org الفنلندية مرا�س  الأ بيانات  قاعدة 

www.genomic.unimelb.edu.au/mdi الب�شري ال�راثي  التباين  جمعية 

www.genome.gov الب�شري اجلين�م  لبح�ث  ال�طني  املعهد 

rarediseases.info.nih.gov ال�طنية ال�شحة  النادرة-معاهد  مرا�س  الأ مكتب 

www.ncbi.nlm.nih.gov ال�راثية مرا�س  لالأ اأوميم  قاعدة 

www.orpha.net اليتيمة مرا�س  لالأ اأورفانت  قاعدة 

www.pubmed.com الدولية الطبية  للمن�ش�رات  بامبيد  قاعدة 

www.sos.se/smkh/indexe.htm ال�ش�يد يف  النادرة  مرا�س  الأ قاعدة 

www.humanvariomeproject.org الب�شري الفاري�م  م�شروع 

www.hugo-international.org الب�شري اجلين�م  منظمة 
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عـــ�ز   :G-6-PD اأنـــــــزمي  عـــــ�ز 

اجلل�ك�ز- هيدروجني  "نازعة  الربوتني 

)G6PD( "ف��شفات  -6
اأو  خلل  عن  ينتج  وراثــي  ا�شطراب  ه� 

بال�شم  يعرف  هام  دم�ي  بروتني  يف  نق�س 

اأك�شدة  ذاته. فهذا الربوتني عن�شر هام يف 

ـــدم احلـــمـــراء، و�ــشــيــانــة عمرها  ال ـــرات  ك

النق�س  فاإن  الطبيعي. ومن هنا  الفرتا�شي 

التك�شري  يف  يت�شبب  قد  الــربوتــني  ذلــك  يف 

وان  الأ قبل  احلمراء  الدم  لكرات  املفاجئ 

�شابة باأنيميا تك�شر الدم،  مما ي�ؤدي اىل الإ

حيث ل يتمكن اجل�شم من تع�ي�س اخلاليا 

على  تظهر  قد  احلالة  تلك  ويف  املتك�شرة. 

املري�س اأعرا�س الريقان )ال�شح�ب، ا�شفرار 

ـــ�ل الــبــ�ل  ــعــيــ�ن(، وحت ــد، بــيــا�ــس ال اجلــل

و�شيق  رهاق،  بالإ وال�شع�ر  داكــن،  ل�ن  اإىل 

التنف�س، وازدياد �شرعة خفقان القلب. ومع 

ذلك يظل الكثري من املر�شى بال اأعرا�س. 

الناع�ر )�شيالن الدم(:

اأو  ــدم  ال )�شيالن  الناع�ر  مر�س  اإن 

ــرف من  اأول مــا ع الــنــزف الـــ�راثـــي( هــ� 

ا�شطرابات الدم ال�راثية. فعندما يتعر�س 

�شابة  لإ الناع�ر  من  يعاين  الــذى  الفرد 

يف  لنق�س  نظرًا  بطيئًا  يك�ن  التجلط  فاإن 

)الربوتينات(  ال�شرورية  الــدم  ع�امل 

بعد  مط�لة  ملدة  النزف  ي�شتمر  وبالتايل 

�شابة اأو اجلراحة. الإ

�شرطان الدم )الل�كيميا(:

ــة جــيــدًا اأن  ــروف ــع مــن احلــقــائــق امل

دفاعيًا  خطًا  ت�شكل  البي�شاء  الدم  كريات 

الغريبة.  العنا�شر  �شد  اجل�شم  فى  هامًا 

ون�عية  عــدد  فى  العظام  نخاع  ويتحكم 

وي�شاب  املتك�نة.  البي�شاء  الــدم  كريات 

يختل  عندما  الـــدم  ب�شرطان  نــ�ــشــان  الإ

اإنتاج كريات  ذلك التحكم. فعندما يزداد 

فاإن  الطبيعي،  املعدل  عن  البي�شاء  الــدم 

نخاع  ينتجها  التى  خــرى  الأ الــدم  خاليا 

ال�شفائح  احلمراء،  الدم  )كريات  العظام 

الدم�ية، وكريات الدم البي�شاء العادية( 

مل  واإذا  ال�شحيح.  بال�شكل  تنتج  لن  �ش�ف 

ابي�شا�س  )اأو  الدم  �شرطان  معاجلة  تتم 

الدم( مبكرًا، فاإن هذه اخلاليا ال�شرطانية 

تغزو  ثــم  ومــن  الـــدم،  جمــرى  اإىل  تدخل 

مثل  واأع�شائه  اجل�شم  اأجهزة  من  كثريًا 

والكبد،  والطحال،  الليمفاوية،  )الغدد 

واجلهازالع�شبي املركزي(.

مر�س اخلاليا املنجلية:

الب�شري  اجل�شم  خاليا  كافة  حتتاج 

ك�شجني حتى  اإىل اإمدادات منتظمة من الأ

�شا�شية،  الأ ب�ظائفها  القيام  من  تتمكن 

مبهمة  احلمراء  الــدم  خاليا  تق�م  حيث 

اأجـــزاء  خمتلف  اإىل  كــ�ــشــجــني  الأ حــمــل 

اجل�شم. وي�شاعد على اأداء هذه ال�ظيفة 

ي�شمى  ــا  ــالي اخل تــلــك  يف  مــعــني  ــني  ــروت ب

ك�شجني  الهيم�جل�بني والذي يرتبط بالأ

الدم  وخاليا  اجل�شم.  اأجزاء  لكل  وينقله 

كعك  �شكل  على  تك�ن  الطبيعية  احلمراء 

اأكرث  ب�شه�لة خالل  املرور  ت�شتطيع  اأمل�س 

وعية الدم�ية �شيقًا. الأ

الثال�شيميا:

بالدم،  مرتبط  وراثــي  ا�شطراب  ه� 

اإنــتــاج  ويــنــجــم عــن غــيــاب اأو انــخــفــا�ــس 

الدم  كريات  يف  )بروتني  الهيم�جل�بني 

ك�شجني  الأ حمل  عــن  مــ�ــشــ�ؤول  احلــمــراء 

خلية  كل  حتت�ي  وقــد  ن�شجة(.  الأ اإىل 

 240 من خاليا الدم احلمراء على ما بني 

اإىل 300 ملي�ن جزيء من الهيم�جل�بني. 

ــكــل جــــزيء هــيــمــ�جــلــ�بــني وحــدتــان  ول

بـ  عامة  اإليهما  ي�شار  )�شال�شل(  فرعيتان 

لربط  �شروري  وكالهما  )بيتا(،  و  )األفا( 

واأن�شجة  خاليا  اإىل  ونقله  ك�شجني  الأ

جينات  جمــمــ�عــة  وتــتــحــكــم  ــم.  ــش ــ� اجل

األفا،  �شال�شل  اإنتاج  فى  )األفا(  اجلل�بني 

اجلل�بني  جينات  جمم�عة  تتحكم  بينما 

ويحدد  البيتا.  �شال�شل  اإنتاج  فى  )بيتا( 

الثال�شيميا  نـــ�ع  منهما  اأي  يف  النق�س 

الناجمة ) اإما األفا اأو بيتا(.

جتّلط الدم:

يحت�ى الدم على الكثري من الربوتينات 

اأو  اجللطات،  تكّ�ن  دون  حت�ل  اأن  اإما  التي 

الدم�ية  فال�شفائح  اإذابــتــهــا.  على  تعمل 

هام  بــدور  تق�م  خل�ية  ــزاء  اأج عن  عبارة 

ما  ـــادة  وع الــدمــ�يــة.  اجللطة  تك�ين  يف 

وذوبانها  اجللطة  تكّ�ن  بني  الت�ازن  يك�ن 

من  عالية  درجة  على  الدم�ية  وعية  الأ يف 

يف  اجللطات  ن�ش�ء  من  يقي  بحيث  الكفاءة 

الت�ازن،  ذلك  اختل  واإذا  الدم�ية.  الدورة 

ال�شديد،  )التخرث(  التجلط  حالة  يف  كما 

تظهر عالمات واأعرا�س مر�س جتلط الدم.

أمراض الدم الوراثية

نة
قار

 م
سة

درا
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�شالمية  الإ ال�شئ�ن  دائـــرة  ت�شارك 

العربي  امل�ؤمتر  يف  بدبي  اخلــريي  والعمل 

ال�راثة اجلينية بتخ�شي�س  لعل�م  الثاين 

خــالقــيــة  ـــدوة بــعــنــ�ان)الــتــطــلــعــات الأ ن

يف  الب�شرية  ــ�راثــة  ال عــلــ�م  لتطبيقات 

تعاونها  اإطــار  يف  وذلــك  العربي(  العامل 

اجلاد والبناء مع جائزة ال�شيخ حمدان بن 

را�شد اآل مكت�م للعل�م الطبية انطالقا من 

�شراكة  عالقات  بناء  يف  املتمثلة  ر�شالتها 

امل�ؤ�ش�شات   جميع  مع  وا�شعة  جمتمعية  

وتاأكيد  املجتمع  خدمة  يف  لدورها  تاأكيدا 

�شالم عن طريق طرح  نهج ال��شطية يف الإ

النهج الديني وتاأ�شيل املعل�مة ال�شحيحة 

النب�ية  والــ�ــشــنــة  ــكــرمي  ال الـــقـــراآن  مــن 

على  ال�ش�ء  من  مزيد  لــقــاء  لإ  ، امل�شرفة 

حمد  الــدكــتــ�ر  التقت  ال�شياء  املــ��ــشــ�ع 

العام  املدير  ال�شيباين  اأحمد  ال�شيخ  بن 

�شئلة  للدائرة  وطرحت عليه عددا من الأ

يف هذا احل�ار :

معضلة  الجينية  األمراض  تشكل 
ــدور  ال مــا  العربي  العالم  فــي  صحية 
الشرعي الذي ينبغي القيام به ليكون 

أساسا للحل؟
هنالك تعاون كبري بني دائرة ال�شئ�ن 

�شالمية والعمل اخلريي بدبي  وجائزة  الإ

ال�شيخ حمدان بن را�شد للعل�م الطبية  يف 

امل�شرتك   الهتمام  ذات  املجالت  من  عدد 

العربي  امل�ؤمتر  تنظيم  من  الهدف  اأن  ومبا 

يف  يتمثل  الب�شرية  ال�راثة  لعل�م  الثاين 

ال�شائعة  اجلينية  مرا�س  بالأ التعريف 

ال�شيطرة  يف  املتبعة  والطرق  املنطقة  يف 

ت�شارك  الدائرة  فاإن  منها  وال�قاية  عليها 

يف الكثري من املحاور التي تدخل يف جمال 

املحاور  هذه  راأ�س  على  وياأتي  اخت�شا�شها 

ال�راثية  ــس  ــرا� م الأ مــن  ال�قاية  حمــ�ر 

ويت�شمن فح��شـات ما قبل الزواج فيما يخ�س 

الفح��شات  اإلزامية  يف  ال�شرعي  الــراأي 

ال�راثية قبل اإمتام معامالت الزواج ل��شع 

اخلطيبان على بينة  باخليارات ال�راثية 

اخليارات  هذه  عن  ينتج  وما  لهما  املت�فرة 

اأو عدم امل�شي يف الزواج والراأي  من امل�شي 

الــزواج  م�شاألة  يف  احلق�قي  اأو  ال�شرعي 

قــــــارب والــتــي تــرتــبــط بــارتــفــاع  مــن الأ

املجتمعات    يف  ال�راثية  مــرا�ــس  الأ ن�شبة 

ح�ار : بهاء الدين ال�شنه�ري

القضايا  نهتم برصد 
المستجدة وإبداء

الحكم الشرعي
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فح��شات  املــحــ�ر  يت�شمن  كما  العربية، 

راء   جنة وت�شمل ا�شتعرا�س الفتاوى والآ الأ

العامل  يف  الفقهية  املجامع  عن  ال�شادرة  

�شالمي ح�ل ج�از اأو عدم ج�از اإجراء  الإ

لت�شخي�س  جنة  الأ يف  ال�راثية  الفح��س 

مرا�س ال�راثية واإبداء  الراأي ال�شرعي  الأ

ــا يــرتتــب عــلــى تــلــك الــفــحــ��ــشــات من  مم

اجلنني  م�شتقبل  بخ�ش��س  مهمة  قــرارات 

يف  اإجها�شه  اأو  عليه  احلــفــاظ  حيث  مــن 

خطرة،  وراثية  باأمرا�س  �شابة  الإ حالة 

ال�راثية  مرا�س  الأ حم�ر  كذلك  وي�شمل 

فح��شات حديثي ال�لدة ويتعلق بت��شيح 

ء   اإجرا  اإلزامية  يف  ال�شرعي  الراأي  جانب 

حديثي  طفال  الأ على  ال�راثية  الفح��س 

تاأمني  من  ال�شحي  النظام  لتمكني  ال�لدة 

امل�شابني  طفال  لالأ ممكنة  رعاية  اأف�شل 

من  احلديث  الطب  متكن  وراثية  باأمرا�س 

تخفيف  م�شاعفاتها .

ـــي بني  ـــ�راث ـــ�ر الــتــبــايــن ال اأمــــا حم

الدوائية  الخــرتاعــات  في�شمل  ال�شع�ب 

يف  ال�شرعي  ـــراأي  ال بجانب  يتعلق  فيما 

الب�شر   بني  ال�راثية  الختالفات  درا�شة 

ال�شيدلة   علم  نقل  اإىل  يــ�ؤدي  قد  والتي 

والتي  ال�راثية  ال�شيدلة  اإىل  الكال�شيكي 

لكل  الــدواء  ت�شميم  من  طباء  الأ �شتمكن 

اإن�شان ح�شب تركيبته ال�راثية وتت�شابق 

دوية عامليا يف هذا املجال  �شركات اإنتاج الأ

كي تتمكن من ا�شتمالك وت�شجيل برْاءات 

وقد  املجال  هذا  يف  ح�شرية  اخرتاعات 

ي�ؤدي هذا التناف�س التجاري م�شتقبال اإىل 

دويــة  الأ تلك  من  الفقرية  الــدول  حرمان 

حينئذ  �شتتحكم  اإنها  اإذ  اأ�شعارها  لغالء 

اأعداد �شغرية من تلك ال�شركات   بالن�شيب 

املف�شلة  دوية  الأ جتارة  يف  كرب  الأ العاملي 

ال�راثي  التباين  حمــ�ر  وي�شمل  وراثــيــا، 

وتبيني  الــ�راثــيــة  اله�ية  حتديد  اأي�شا 

الختالفات  درا�ــشــة  يف  ال�شرعي  الـــراأي 

اأجــهــزة  لتمكني  الب�شر  لــدى  الــ�راثــيــة 

اأو  ه�يته  عرب  ن�شان  الإ �شرب  من  القان�ن 

الق�شايا  يف  للبت  وذلك  ال�راثية  ب�شمته 

ل�شتبعاد  اأو  الن�شب  ق�شايا  اأو  اجلنائية 

بع�س النا�س من وظائف قد تك�ن خطرة 

يحمل  كـــاأن  الــ�راثــيــة  خلفيتهم  ب�شبب 

مقتبل  يف  بــه  تـــ�ؤدي  قــد  �شفة  نــ�ــشــان  الإ

اأمرا�س قلبية خطرية فال يتم  اإىل  عمره 

املالحة  جمــال  يف  فـــراد  الأ ــ�ؤلء  ه تعيني 

اجل�ية  اأو ما �شابه ، وترتدد خماوف عدة 

قد  جهات  اإىل  املعل�مات  تلك  ت�شريب   يف 

من  الب�شر  بني  للتمييز  الب�شمة  ت�شتعمل 

ال�شفات  لتلك  تبعا  العمل  اأف�شلية  حيث 

فاإن  كذلك  املكروهة  اأو  املف�شلة  ال�راثية 

ت�شرب  املعل�مات ال�راثية اخلا�شة بالفرد 

على  �شلبا  ت�ؤثر  قد  التاأمني  م�ؤ�ش�شات  اإىل 

ن�شان من حيث احل�ش�ل على  فر�س ذلك الإ

حينئذ  وبتم  املطل�بة  ال�شحية  الرعاية 

التمييز �شده على خمتلف ال�شعد.

هل لك أن تذكر لنا بعض أوجه 
التعاون المشتركة بين دائرة الشئون 
دبي  في  الخيري  والعمل  اإلسالمية 

والمركز العربي للدراسات الجينية؟
تتمثــل بع�ــس اأوجه التعــاون يف  قيام  

�شالمية والعمل اخلريي  دائرة ال�شئــ�ن الإ

بدعــ�ة مــن تــراه منا�شبا مــن العلمــاء من 

حــ�ل  النــدوة  يف  للمحا�شــرة  العلمــاء 

خالقية  وجه ال�شرعية واحلق�قية والأ الأ

لتطبيقــات عل�م ال�راثة يف العامل العربي 

األلدرا�شــات  التــي يتــ�ىل املركــز العربــي 

انعقادهــا  ملــكان  التح�شــري  اجلينيــة 

وحتديــد  حماور البحث فيهــا ومن املت�قع 

اأي�شــا اإ�شــدار كتــاب ت�ثيقي يحتــ�ي على 

جممــل املحا�شرات التــي �شتلقى يف الندوة 

بالتن�شيــق مــع املركــز العربــي للدرا�شــات 

�شالميــة  الإ ال�شئــ�ن  ودائــرة  اجلينيــة 

والعمل اخلريي بدبي كما ت�شارك الدائرة 

ب�رقة بحث  يف امل�ؤمتر حتت عن�ان )زواج 

للدكتــ�ر  والطــب(  الفقــه  بــني  قــارب  الأ

اأحمــد عبــد العزيــز احلــداد مديــر اإدارة 

مرا�س  فتــاء بالدائــرة  تتناول اأثــر الأ الإ

زواج  القريبي الن�شب  ال�راثية يف ذرية الأ

مرا�س  وتبني مدى تاأثري ذلك  يف انت�شار الأ

مرا�س  ال�راثيــة يف الذريــة وهل هــذه الأ

قارب اأم  ال�راثيــة مقت�شــرة علــى زواج الأ

باعد اأي�شا وتبــني حكم ذلك   عامــة مــع الأ

الــزواج و�شلبياتــه واإيجابياتــه وذلك كله 

بعــد اأن مهد مقدم البحــث بتاأ�شيل امل�شاألة 

تاأ�شيال فقهيا من حيث حكم الزواج ومبينا 

ثر  الــزواج ال�شرعي الذي يرتتــب عليه الأ

ليك�ن مدخال مل��شــ�ع البحث وقد رجع يف 

بحثه اإىل مراجع معتمدة متخ�ش�شة بينها 

على ه�ام�س ال�شفحات . 

ما مدى اتفاق أطروحات المؤتمر مع 
رؤية الدائرة؟

يف)ثــقــافــة  الـــدائـــرة  روؤيــــة  تتمثل 

اإ�شالمية و�شطية( ت�شتند اإىل ن�شر الثقافة 

من  ال�طنية  اله�ية  وتر�شيخ  �شالمية  الإ

بالقراآن  والعناية  امل�شاجد  رعاية  خالل 

ــي واإ�ــشــدار  ــالم ــش � ــــرتاث الإ الــكــرمي  وال

ومــ�ارد  و�شطي  مبنهج  والبح�ث  الفتاوى 

النظم  حــــدث  لأ وفــقــا  متميزة  ب�شرية 

ن�شبة  يف  الــزيــادة  منها  الــهــدف  التقنية 

املجتمع  يف  �شالمية  الإ بالثقافة  املعرفة 

اأن  كما  واخلــريي  الديني  ال�عي  وتر�شيخ 

الدائرة حتر�س دائما على تفعيل التعاون 

وتقدمي  ال�شرتاتيجيني  �شركائها  مــع 

اأف�شل اخلدمات اإىل جميع الفئات املعنية 

املن�ش�دة  والغايات  هداف  الأ اإىل  لل��ش�ل 

اإىل جانب اأن املحاور الرئي�شة  للخطة  

حماور  �شتة  على  ت�شتمل  ال�شرتاتيجية 

�شالمي،    الإ ـــرتاث  وال البح�ث  يف  تتمثل 

الديني،  عـــالم  والإ وامل�شجد،   فــتــاء،  والإ

والعمل  الدينية،  واخلــدمــات  والت�جيه 

اأطروحات  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  اخلريي، 

الدائرة  اهتمام  �شلب  يف  تدخل  امل�ؤمتر 

الق�شايا  بر�شد  يتعلق  فيما  خ�ش��شا 

امل�شتجدة واإبداء احلكم ال�شرعي فيها.

مشاركة الدائرة في 
المؤتمر يدخل في إطار 
تعاونها البناء مع الجائزة
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تشمل الفئتين العالمية والوطنية

جائزة حمدان للعلوم الطبية
جهود متميزة في رعاية البحث العلمي

تعترب جائزة �شم� ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكت�م 

للعل�م  وال�شناعة  املالية  وزيــر  دبــي  حاكم  نائب 

الطبية واحدة من ثالث ج�ائز اأن�شاأها �شم�ه )جائزة 

ف�شل  داء التعليمي املتميز وجائزة دبي الدولية لأ الأ

وتنظم  املعي�شة(  ظروف  حت�شني  جمال  يف  املمار�شات 

الب�شرية  ال�راثة  لعل�م  الثاين  العربي  امل�ؤمتر   ن  الآ

الب�شتان  11/22 بفندق  11/20 حتى  من  الفرتة  يف 

ال�ش�ء  ولت�شليط  )دبــي(  املــ�ؤمتــرات  مبدينة  روتانا 

اجلينية  للدرا�شات  العربي  واملــركــز  اجلــائــزة  على 

مــني  الأ اخلاجة  جنيب  الدكت�ر  )ال�شياء(  التقت 

العام للجائزة وعبد اهلل بن �ش�قات املدير التنفيذي 

للجائزة واللذان حتدثا عن اأهدافها وغاياتها واللجان 

العاملة بها وهذا ن�س احل�ار:  

د. نجيب نود أن نتعرف أواًل على 
الجائزة ومتى أنشئت ؟

تاأ�ش�شت جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد 

 1999 العام   يف  الطبية  للعل�م  مكت�م  اآل 

را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  رعاية  حتت 

اآل مكت�م، نائب حاكم دبي، وزير ال�شناعة 

واجلامعات  فــــراد  الأ لتكرمي  والــتــجــارة، 

خمتلف  يف  بحاث  الأ ومراكز  جنـــازات  والإ

اأنحاء العامل٬ ليك�ن هذا التكرمي تت�يجًا 

جمال  يف  واملتميزة  املت�ا�شلة  جله�دهم 

البحث العلمي الذي يخدم الب�شرية.

على  للم�ؤ�ش�شة  ويل  الأ الرتكيز  كــان 

العاملية  اجلــ�ائــز:  مــن  اأ�شا�شيتني  فئتني 

على  العاملية  اجلائزة  ت�شتمل  وال�طنية.  

وجائزة  الكربى٬  العاملية  حمدان  جائزة 

وحتت�ي  املتميزة  الطبية  للبح�ث  حمدان 

ج�ائز٬  ثالث  على  بدورها  اجلائزة  هذه 

اخلدمات  يف  للمتط�عني  حمدان  وجائزة 

اجلائزة  هذه  وحتت�ي  ن�شانية  الإ الطبية 

ــــع جـــ�ائـــز.  وخــــالل الــ�ــشــنــ�ات  عــلــى اأرب

العربي٬  العامل  جائزة  اأُ�شيفت  التالية 

مــارات  الإ دولة  ج�ائز  اأُ�شيفت  ذلك  وبعد 

اجلائزة  هــذه  وحتت�ي  املتحدة  العربية 

يف  طبي  ق�شم  ف�شل  لأ حمدان  جائزة  على 

مارات العربية  القطاع احلك�مي يف دولة الإ

حر�شها  الي�م  امل�ؤ�ش�شة  وت�ؤكد  املتحدة.  

على دعم وت�شجيع البحث العلمي يف دولة 

مارات العربية املتحدة من خالل تقدمي  الإ

اأعطت  هنا  ومن  بحاث٬  لالأ املادي  التم�يل 

ُن�شرت  حيث  ممتازة  نتائج  الطريقة  هذه 

عاملية  علمية  جمــالت  يف  بــحــاث  الأ هــذه 

ذائعة ال�شيت.

على  مرماها  لتحقيق  اجلائزة  تعتمد 

عن  ُيعلن  حيث  هــــداف.   الأ من  جمم�عة 

الفرتة  هــذه  ــالل  وخ �شنتني  كــل  اجلــائــزة 

لتعك�س  بحذر  اجلــائــزة  م�ا�شيع  ُتنتقى 

التقدم العلمي احلادث يف ذلك املجال.  ويف 

حتت  �شخم  حفل  يقام  الفرتة  هذه  نهاية 

بن  حمدان  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  رعاية 

را�شد اآل مكت�م يق�م �شم�ه بت�زيع اجل�ائز 

على الفائزين �شخ�شيا.  ويتبع هذا احلفل 

انعقاد م�ؤمتر عاملي للعل�م الطبية يف املجال 

املختار ملدة ثالثة اأيام حيث يق�م الفائزون 

وغريهم من البارزين يف ذلك املجال بتقدمي 

املحا�شرات.

خالل  للجائزة  م�شروع  اأحــدث  اأُطلق 

حفل اجلائزة لعام 2005-2006 وه� عبارة 

عن اإ�شدار جملة طبية با�شم "جملة العل�م 

الر�شمية  الطبعة  ت�شدر  �ش�ف  الطبية".  

 2008 لعام  القادم  يناير  �شهر  يف  وىل  الأ

التقنية  امل�شائل  من  النتهاء  بعد  وذلــك 

دع�ة  ومتــت  للمجلة.  الر�شمي  والت�ثيق 

والعامل  املنطقة  يف  والباحثني  �شاتذة  الأ

ر�شال اأبحاثهم اإىل حمرر املجلة. لإ

بروفي�ش�ر جنيب اخلاجة
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اخلام�شة  دورتها  اإىل  اجلائزة  و�شلت 

بتعزيز  يتمّثل  اإ�شايف  هــدف  على  م�ؤكدة 

الدولة  يف  �شاتذة  الأ بني  العلمي  الت�ا�شل 

و�شيقام حفل  العامل.   الطبية يف  واملراكز 

اجلائزة للدورة احلالية )2007-2008( يف 

اخلام�س ع�شر من �شهر دي�شمرب لعام 2008 

و�شيتبعه م�ؤمتر دبي العاملي اخلام�س للعل�م 

ما  الفرتة  خالل  يعقد  �ش�ف  الذي  الطبية 

بني 16 و17 من �شهر دي�شمرب للعام 2008.  

وقد اختري جمال اخلاليا اجلذعية ليك�ن 

الكربى  العاملية  حمدان  جائزة  م��ش�ع 

علمي  جمــال  وهــ�   .2008  –  2007 لعام 

ياأمل العلماء من خالله البحث يف اإمكانية 

مرا�س. و قد  اإيجاد عالجات للعديد من الأ

حمدان  جلائزة  التالية  امل�ا�شيع  اختريت 

مرا�س  الأ املتميزة:عالج  الطبية  للبح�ث 

ال�راثية،  ال�شيدلة  وبح�ث  ال�شرطانية، 

ن�شجة. ع�شاء والأ وزراعة الأ

�ــشــاتــذة  الأ جميع  اجلــائــزة  وتــدعــ� 

اإثمار  يف  للم�شاهمة  والباحثني  طباء  والأ

هذا احلدث برت�شيح اأنف�شهم لهذه اجل�ائز.  

الرت�شيح  يف  للدخ�ل  م�عد  اآخر  و�شيك�ن 

ن�فمرب  �شهر  من  للثالثني  امل�افق  التاريخ 

عن  املعل�مات  من  للمزيد    .2007 عام  يف 

للرت�شح  جـــراءات  والإ نظمة  والأ الق�اعد 

اللكرتوين:   م�قعنا  زوروا  اجلائزة  لهذه 

.www.hmaward.org.ae

وما هي أهدافها ؟
�شم�  لــروؤيــة  طبقا  اجلــائــزة   اأن�شئت 

ال�شيخ حمدان يف رفع منزلة العلم والعلماء 

تعمل  ـــداف  اأه لها  و�شعت  ذلــك  اأجـــل  مــن 

العلماء  وت�شجع   املنزلة  هذه  تاأ�شيل  على 

خلدمة  والبتكار  البحث  على  والباحثني  

يف   ــــداف  ه الأ فتمثلت  جمعاء  الب�شرية 

وامل�ؤ�ش�شات  واجلامعات  فـــراد  الأ تكرمي  

جنازاتها  لإ العامل  عرب  البح�ث  ومراكز 

فــراد   الأ وتكرمي  الطب  جمال  يف  املتميزة 

الذين اأ�شهم�ا يف املا�شي يف تخفيف معاناة 

تقدمي  يف  املــ�ــشــاعــدة  طــريــق  عــن  الب�شر 

العربية  مارات  الإ ل�شعب  الطبية  الرعاية 

قدم�ا  الذين  فـــراد  الأ وتكرمي   ، املتحدة 

بغر�س  تط�عية  وطبية  اإن�شانية  خدمات 

تخفيف املعاناة عن الب�شر الذين يتعر�ش�ن 

وبئة  لظروف غري عادية مثل الك�ارث، والأ

واحلروب.. . اإلخ وت�شجيع اإن�شاء امل�ؤ�ش�شات 

العلمية  العلمي والطريقة  املكر�شة للبحث 

بني  العالقات  تعزيز  و  العربي   العامل  يف 

مارات العربية املتحدة  طباء يف دولة الإ الأ

من  والنتفاع   ، العاملية  الطبية  واملــراكــز 

�شافة اإىل دعم البحث الطبي  خرباتها بالإ

جملة  يف  البح�ث  ن�شر  وت�شجيع   ، املتميز 

مارات الطبية.  الإ

سوقات:  بــن  اهلل  عبد  األســتــاذ 
ــزة ورؤيــتــهــا  ــجــائ ــجــان ال ــم تــتــألــف ل م

المستقبلية؟
تكمل  جلان  اأربــع  من  اجلائزة  تتاألف 

الهدف  اإىل  ال��ش�ل  اأجل  من  بع�شا  بع�شها 

اأجله  مــن  اجلــائــزة  اأن�شئت  التي  املن�ش�د 

وكذلك القيام ب�اجباتها املن�طة بها على 

اأكمل وجه :

اللجنة العلمية 
وتتاألف اللجنة العلمية من عدة جلان 

اأع�شائها.  ــد  اأح منها  كــل  يــراأ�ــس  فرعية 

فئات  اإحــدى  م�ش�ؤولية  جلنة  كل  وتت�ىل 

الفرعية  اللجان  تتلقى  حيث  اجلــائــزة، 

واإعـــداد  بفح�شها  وتــقــ�م   ، الرت�شيحات 

 ، اجل�ائز  لنيل  باملر�شحني  ق�شرية  قائمة 

ثم تر�شل تلك الرت�شيحات ملحكمني دوليني 

يق�م�ن بتقييمها با�شتخدام عملية مقننة 

، ثم تعر�س اللجان الفرعية هذه الق�ائم 

على اللجنة العلمية التي تقرر الفائزين يف 

كل فئة. ويف النهاية يعر�س رئي�س اللجنة 

مانة  الأ على  ال�شدد  بهذا  تقريرا  العلمية 

العامة لعتماده.

اللجنة اإلعالمية
بتحديد  عــالمــيــة  الإ اللجنة  تــقــ�م 

عالمية، والتي تنفذ من خالل  ال�شيا�شة الإ

اأنها  كما  والعاملية،  املحلية  عالم  الإ و�شائل 

ر�شادية  الإ املل�شقات  اإعــداد  عن  م�شئ�لة 

واملطب�عات التي تتناول اأن�شطة اجلائزة.

لجنة المؤتمرات والعالقات العامة
والعالقات  املــ�ؤمتــرات  جلنة  وتخت�س 

العام  الربنامج  ــداد  اإع مب�ش�ؤولية  العامة 

امل�ؤمترات  وتنظيم  اجل�ائز  ت�شليم  حلفل 

املعل�مات  وت�فري  له  امل�شاحبة  ال�شحافية 

امل�شاركة،  طــراف  بــالأ اخلا�شة  والبيانات 

كما اأنها م�ش�ؤولة عن اإعداد وت�زيع بطاقات 

اإقامتهم  وتــرتــيــب  للم�شاركني  ــ�ة  ــدع ال

ومعي�شتهم خالل مدة زيارتهم للدولة.

اللجنة المالية 
عن  مبا�شرة  م�ش�ؤولية  م�ش�ؤولة  وهي 

حتديد التفا�شيل املالية اخلا�شة باجلائزة 

والت�شال مبختلف اللجان وفقا للم�جهات 

ت�زيع  يت�شنى  حتى  بامليزانية  املت�شمنة 

مبالغ اجلائزة.

للجائزة  امل�شتقبلية  الــروؤيــة  عن  اأمــا 

اجلائزة  مب�شت�ى  الرتقاء  يف  تتمثل  فهي 

تك�ن   واأن  جانبها  من  املقدمة  واخلدمات 

ا�شت�شارية معتمدة لي�س على م�شت�ى  جهة 

الدولة فقط بل على م�شت�ى ال�طن العربي 

من اأجل دعم البح�ث وتقدمي ال�شت�شارات 

ــة والــهــنــد�ــشــيــة والــتــخــطــيــط  ــي ــب ــط ال

�شافة  �شرتاتيجي للخدمات الطبية بالإ الإ

والفنية  الــطــبــيــة  الــــــدورات  دعـــم  اإىل 

يف  العاملني  لكافة  واخلدمية  ـــة  داري والإ

يف  ال�شحي  الــ�عــي  ورفـــع  الطبي  املــجــال 

املجتمع.

وما الهدف الرئيس النعقاد المؤتمر 
العربي الثاني لعلوم الوراثة البشرية؟

لعل�م  الــثــاين  العربي  املــ�ؤمتــر  يهدف 

مرا�س  ال�راثة الب�شرية اإىل التعريف بالأ

والــطــرق  املنطقة  يف  ال�شائعة  اجلينية 
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منها.   وال�قاية  عليها  ال�شيطرة  يف  املّتبعة 

ول  الأ يــ�مــه  يف  ــر  ــ�ؤمت امل يت�شمن  و�ــشــ�ف 

ال�شرعية  الق�شايا  يف  للح�ار  عامة  نــدوة 

املتعلقة  خـــالقـــيـــة  والأ والجــتــمــاعــيــة 

العربي  العامل  يف  ال�راثية  بالتطبيقات 

ويف    .2007 ن�فمرب   20 بــتــاريــخ  وذلـــك 

العلمية  اجلل�شات  �شتعقد  التاليني  الي�مني 

�شت  �شت�شم  والــتــي  للم�ؤمتر  املتخ�ش�شة 

يف  متخ�ش�شًا   27 فيها  يحا�شر  جل�شات 

مارات العربية  جمالت عل�م ال�راثة من الإ

وُعمان،  والبحرين،  وال�شع�دية،  املّتحدة، 

وت�ن�س،  وم�شر،  ولبنان،  ردن،  والأ وقطر، 

مريكية. وفنلندا، وال�ليات املتحدة الأ

وعن دور الجائزة في المجال العلمي 
وأهم المؤتمرات التي شاركت فيها،

 قال ابن  �ش�قات: تق�م اجلائزة بدور 

عن  مرا�س  الأ من  العديد  حماربة  يف  كبري 

املتقدمة  الـــدول  جتـــارب  معرفة  طــريــق 

العامليني  اخلــرباء  مع  املبا�شر  والحتكاك 

كليات  يف  واأبحاثهم  كتبهم  تدر�س  الذين 

اأطبائنا  من  عــدد   وهناك  العاملية   الطب 

امل�ؤمتر لاللتقاء بهم،  وطالبنا ي�شارك�ن يف 

زيــارات  بعمل   نق�م   اأننا   اإىل  �شافة  بالإ

طباء امل�شاركني يف امل�ؤمتر  للم�شت�شفيات  لالأ

احلــالت  بع�س  على   لل�ق�ف  احلك�مية 

املر�شية لال�شتفادة من خرباتهم وجتاربهم 

اأن  كما   ، املحلية  ال�شاحة  على  واأبحاثهم 

للدرا�شات  العربي  املركز  اأن�شاأت  اجلائزة 

العربية  اجله�د  تن�شيق  بهدف  اجلينية 

مــرا�ــس  الأ عــن  املعل�مات  جمع  ــال  جم يف 

امل�شتقبلية  الــروؤى  وا�شت�شراف  ال�راثية 

اأ�شبح  املجال. وقد  وما ميكن عمله يف هذا 

مرجعا  وجيزة  زمنية  فــرتة  خــالل  املركز 

منظمة  مثل  الدولية  املنظمات  من  للعديد 

جمال  يف  تعمل  واأخـــرى  العاملية  ال�شحة 

ال�راثة الب�شرية.

�شاركت  اجلائزة  اأن  اإىل  اأن�ه  اأن  واأود 

ال�شحة  منظمة  )اجتماع  يف  الــعــام  هــذا 

املا�شي،  ماي�  �شهر  يف  بجنيف(  العاملية 

وروبية  الأ )املنظمة  م�ؤمتر  يف  �شاركت  كما 

للبي�ل�جيا اجلزيئية( يف اأكت�بر من العام 

احلايل ب�شت�كه�مل  يف مملكة ال�ش�يد وكان 

للجائزة ح�ش�ر بارز ووا�شح.

ورقة عمل: الدكت�ر اأحمد عبد العزيز احلداد

�شالمية والعمل اخلريي بدبي فتاء بدائرة ال�ش�ؤو ن الإ كبري مفتني - مدير اإدارة الإ

تعريـف الزواج لغة وشرعًا:
جناهم  الزواج يف اللغة القرتان، ومنه ق�له تعاىل:{وزوَّ

بح�ر عني} )الدخان 54( اأي قرنَّاهم بهن، وق�له:{اح�شروا 

قرناءهم.  اأي  )ال�شافات22(  واأزواجهم}  ظلم�ا  الذين 

ومنه  زوج  وللمراأة  للرجل:زوج،  الف�شحى  يف  ويقال 

  )35 )البقرة  اجلنة}  وزوجك  اأنت  تعاىل:{ا�شكن  ق�له 

ووردت  زوجة يف احلديث ال�شريف باأحاديث �شحيحة. 

ويف ال�شرع هـ� عقـد يت�شمن اإباحة وطء بلفظ نكاح اأو 

تزويج اأو ترجمتهما.

زواج األقارب
بيــــن الفقــــه والطب
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أصل مشروعية الزواج:
�ــشــرورة  تقت�شيه  الــتــي  مــــ�ر  الأ مــن 

ال�ش�ي،  نــ�ــشــاين  الإ الــنــ�ع  احلــيــاة،وبــقــاء 

ال�شرورة. لقت�شته  �شرع  به  يرد  مل  فل� 

لهي  الإ ال�شرع  به  ورد  مما  ذلك  مع  ولكنه 

وىل للب�شرية كما قال اهلل  منذ الن�شاأة الأ

بي الب�ش�شر عليه ال�شالم:}وقلنا  تعاىل لأ

يا اآدم ا�شكن اأنت وزوجك اجلنة..} البقرة 

اهلل  خلقها  التي  حــ�اء  هي  وزوجــه   -35

منهما  بها،ويك�ن  لياأن�س  �شلعه  من  تعاىل 

ن�شاين.. الن�ع الإ

على  ال�شماوية  ال�شرائع  تعاقبت  ثم 

من  يختلف  وتنظيمه،ت�شريعًا  ت�شريعه 

خرى بح�شب حاجة الب�شر،وذلك  �شريعة لأ

تعايل  اهلل  به  ي�حي  اإمنــا  الت�شريع  ن  لأ

�شالح و�شع الب�شرية،وه� �شبحانه اأدرى  لإ

ينا�شب  �شرعًا  لهم  عباده،في�شرع  مب�شالح 

زمانهم ومكانهم.

وملــــا كــانــت هــــذه الــ�ــشــريــعــة عــامــة 

وتعاىل  �شبحانه  احلــق  وخــامتــة..جــعــل 

اأيًا  مة  الأ ينا�شب  �شيٍء  لكل  ت�شريعًا  فيها 

يف  ت�شريعه  من  وكــان  كانت.  كانت،واأين 

ما  �شبحانه:{فانكح�ا  ق�له  الــزواج  اأمر 

ورباع،  وثالث  مثنى  الن�شاء  من  لكم  طاب 

ما  فـــ�احـــدة،اأو  تــعــدلــ�ا  األ  خفتم  فـــاإن 

هذه  فــاإن   )3 )الن�شاء  اأميانكم..}  ملكت 

النكاح  اإباحة  على  تدل  الكرمية  يــة  الآ

حدود  اإىل  م�ؤنه  على  ال�شتطاعة  عند 

مــر  الأ هــذا  جمتمعات،وجعل  ن�ش�ة  ــع  اأرب

ــرجــل عــنــد قــدرتــه  مــ�كــ�ًل لخــتــيــار ال

باحة،كق�له  ية لالإ مر يف الآ واإرادته .والأ

)املائدة  فا�شطادوا}  تعاىل:{واإذا حللتم 

2( غري اأن اأهل العلم قرروا اأن النكاح مما 

حكام التكليفية اخلم�شة. تعرتيه الأ

كان  ما  اإذا  واجبًا..وذلك  يك�ن  فقد   -1

على  يخ�شى  ــ�  وه مــقــتــدرًا  نــ�ــشــان  الإ

نف�شه العنت.

يكن  مل  اإذا  حرامًا..وذلك  يك�ن  وقد   -2

قدرته  بعدم  لعلمه  اإما  عليه  مقتدرًا 

الزوجات،اأو  بني  بالعدل  القيام  على 

الع�شرة  ل  �شرار  الإ به  مق�ش�دًا  كان 

باملعروف.

قــادرًا  كان  بــاأن  مندوبًا..  يك�ن  وقد   -3

نف�شه  عــلــى  يخ�شى  ل  عــلــيــه،ولــكــن 

الَعنت.

كان  بــاأن  مكروهًا..وذلك  يك�ن  وقد   -4

على  الــقــدرة  عــدم  نف�شه  من  يخ�شى 

�شاءة  احلق�ق الزوجية، اأو يخ�شى الإ

عدم  نف�شه  مــن  لعلمه  الــزوجــة  اإىل 

ح�شان. ن�شاف والإ الإ

عدا  فيما  مباحًا..وذلك  يك�ن  وقــد   -5

على  يخ�شى  ل  املــذكــ�رة،بــاأن  ال�ش�ر 

على  ــدرة  ــق ال وعــنــده  الــَعــنــت  نف�شه 

النكاح، ول يرى من نف�شه ما ي�شتدعي 

ه�  التق�شيم  اأمره.وهذا  يف  التحفظ 

بني  من  عليه  ُيع�ل  اأن  ينبغي  الــذي 

اخلالف الكبري بني اأهل العلم يف حكم 

اأحــ�ال  بيان  اإىل  يع�د  نــه  لأ النكاح؛ 

يخرج�ن  ل  واأ�شنافهم..وهم  النا�س 

�شناف.  بعد ال�شتقراء عن هذه الأ

ما يتم به الزواج شرعًا:
حكام  واإذا كان الزواج مما تعرتيه الأ

به  يتم  مــا  معرفة  مــن  بــد  اخلم�شة،فال 

�شبيل  على  اأركــانــه  ببيان  وذلــك  الـــزواج، 

خم�شة:زوج،وزوجة،وول جمال..وهي  الإ

من  فاإنه  املهر  ي،و�شاهدان،و�شيغة.اأما 

مقت�شياته ول يتعني اإل بالدخ�ل اأو امل�ت.

�شروط  اخلم�شة  ركـــان  الأ هــذه  من  ولكل 

نكاح  اإنه  ويقال عنه:  الزواج،  ي�شح  حتى 

�شرعي. في�شرتط يف الزوج �شروط وهي:

حرام  ،فاإذا كان الزوج حمرمًا  عدم الإ  -1

مل ي�شح نكاحه.

ن املكره على الزواج ل  كراه،لأ عدم الإ  -2

ي�شح زواجه

اأحد  العقد،فنكاح  عند  الــزوج  تعيني   -3

خ�ين مثاًل ل ي�شح الأ

غري  اخلنثى  ذكــ�رتــه،فــنــكــاح  حتقق   -4

�شحيح..

أربعة  فيها  فيشترط  الزوجة،  أما 
شروط:

ن اأي نكاح كان فيه  حــرام..لأ عدم الإ  -1

الزوج اأو الزوجة اأو ال�يل، حمرمًا ل 

ي�شح.

ــاح اإحـــدى  ــك ــني، فـــال يــ�ــشــح ن ــي ــع ــتَّ ال  -2

من  تعاىل  اهلل  ق�شه  ما  البنتني،اأما 

حال م��شى و�شعيب عليهما ال�شالم يف 

اأنكحك  اأن  اأريد  �شبحانه:}اإين  ق�له 

اإحدى ابنتيَّ هاتني{ ]الق�ش�س 27[ 

فذلك كان عر�شًا، ثم بعُد �شار التعيني 

لل�شغرى.

ك�ن املراأة خالية من نكاح اأو عدة غري   -3

اخلاطب.

غري  اخلنثى  يقينًا،فنكاح  اأنثى  ك�نها   -4

�شحيح.

ويشترط في ولي النكاح ما يلي:
الختيار ـ فاإذا كان مكرهًا على العقد   -1

مل ي�شح.

اأو جمن�نًا  كان �شغريًا  التكليف..فاإذا   -2

بــعــد اأو  انــتــقــلــت عــنــه الـــ�ليـــة لــالأ

القا�شي.

باأن  فا�شقًا  كــان  الف�شق..فاإذا  عــدم   -3

الكبائر ومل يتب منها مل  ُعرف بفعل 

ت�شح وليته.

نه حينئذ  عدم احلجر عليه ل�شفه..لأ  -4

ل يلي اأمر نف�شه، فال يلي اأمر غريه من 

باب اأوىل.

مل  حمرمًا  كان  ــاإذا  ــرام..ف ح الإ عدم   -5

كله. وجه،ول ت�كيله ول ت�ُّ ي�شح تزُّ

نثى فاإنه ل ولية  ك�نه ذكرًا..اأما الأ  -6

تلي  ول  اجلمه�ر،  عند  نف�شها  يف  لها 

اأمر غريها اتفاقًا.

فيهما  في�شرتط  النكاح  �شاهدا  ــا  اأم

منهما  كــٌل  يك�ن  اأن  وهــي  فقط،  هلية  الأ

بالغًا عاقاِل حرًا  ذكرًا عدًل.

كان  ال�شروط  هــذه  تــ�فــرت  مــا  فـــاإذا 

الزواج �شحيحًا �شرعًا، ترتتب عليه اآثاره 

خرة. ال�شرعية يف الدنيا والآ

الزواج السعيد المطلوب شرعًا
ولكن هل كل زواج �شحيح ترتتب عليه 

ال�شعيد  الــزواج  ه�  يك�ن  ال�شرعية  اآثــاره 

�شالم؛  الإ النبيلة يف  هداف  الأ الذي يحقق 

الرتابط  �ّي،وحتقيق  ال�شَّ الن�شل  كرثة  من 

والقبائل،حتى  �ــشــر  الأ بــني  الجتماعي 

متا�شكًا  املجتمع،وتزداد  اأوا�ــشــر  �ى  تتقَّ

عليه  يحر�س  اأن  ينبغي  ما  ذلــك  واألــفــة؟ 
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ق�شاء  ــرد  جم لي�س  الــــزواج  ن  لأ الــــزوج، 

وعاقبته.فاإن  ماآله  اإىل  منظ�ر  وطر،غري 

وال�شه�ة  ال�طر  ق�شاء  ملجرد  يتزوج  الذي 

النظر،ولهذا  ق�شري  دراك  الإ �شعيف  ه� 

معايل  اإىل  همته  ينه�س  ما  ال�شرع  يف  ورد 

م�ر،وكرمي املاآل. الأ

المحرمات من النساء:
م  حــرَّ تــعــاىل  اهلل  اأن  جنــد  هنا  ومــن 

الن�شاء،ل  من  عــددًا  يتزوج  اأن  املــرء  على 

الزواج،  من  النبيلة  هــداف  الأ بهن  تتحقق 

ثر ال�شيئ  اأو ملا يرتتب على نكاحهن من الأ

التي  املحرمات  وهن  واملجتمع،  �شرة  الأ يف 

 22 اآيــة  من  الن�شاء  �ش�رة  ــات  اآي جمعتهن 

تــعــاىل:}ول  ــ�ل اهلل  ق مــن  ابــتــداء   24 ـ 

ما  اإل  الن�شاء  من  اآباوؤكم  نكح  ما  تنكح�ا 

و�شاء  ومقتًا  فاح�شة  كــان  �شلف،اإنه  قــد 

وبناتكم  هاتكم  اأمَّ عليكم  حّرمت  �شبيال. 

وبنات  وخــالتــكــم  وعماتكم  واأخــ�اتــكــم 

الــالتــي  واأمــهــاتــكــم  خــــت  الأ وبــنــات  خ  الأ

واأمهات  الر�شاعة  من  واأخ�اتكم  اأر�شعنكم 

من  حج�ركم  يف  الالتي  وربائبكم  ن�شائكم 

ق�له  اإىل  بهن..{  دخلتم  الالتي  ن�شائكم 

تعاىل:}واملح�شنات من الن�شاء اإل ما ملكت 

اأميانكم{ بل حرم كذلك ن�شاء امل�شركات ملا 

يرتتب على نكاحهن من مفا�شد اجتماعية 

تنكح�ا  تــــعــــاىل:}ول  فــقــال  ــة  ــي ــن ودي

َمة م�ؤمنٌة خري من  امل�شركات حتى ي�ؤمنَّ ولأ

م�شركة ول� اأعجبتكم..{ اإىل اأن قال مبينًا 

النار  اإىل  يدع�ن  التحرمي:{اأولئك  �شبب 

باإذنه..}  واملغفرة  اإىل اجلنة  واهلل يدع� 

اأن  فحرمت  ال�شنة  وزادت   )22 )البقرة 

ُتنكح املراأة على عمتها اأو خالتها ملا يف ذلك 

فقال  الرحم  وقطيعة  القربى  اإف�شاد  من 

عليه ال�شالة وال�شالم:»ل ُيجمع بني املراأة 

وعمتها ول بني املراأة وخالتها«. 

الزواج  من  تتحقق  ل  نه  لأ كله  وذلك 

من  املرج�ة  هــداف  الأ املحرمات  ه�ؤلء  من 

النكاح.

قارب فال تزداد بنكاحهن قربى،  اأما الأ

ملا  القربى،  عرى  تفكيك  اإىل  ي�ؤدي  قد  بل 

اختالف  من  قــارب  الأ نكاح  من  يحدث  قد 

�ش�ء  اأو  رحم  قطيعة  ثم  طالق  اإىل  ي�ؤدي 

ومثل  وقطيعة.  اأذى  اإىل  تـــ�ؤدي  ع�شرة 

مل  واإن  فاإنه  الر�شاع،  من  املحرمات  ذلــك 

من  للر�شاع  اأن  اإل  ن�شب  قرابة  هناك  تكن 

البن�ة  به  تثبت  للن�شب،حيث  ما  حكام  الأ

ن الر�شيع كان جزءًا  خ�ة املحرمية،لأ والأ

من املر�شعة حيث نبت حلمه من دمها،فاأ�شبح 

وبناتها،وكذلك  بنائها  لأ واأخـــًا  لها  ابنًا 

قال  الــزوج.وقــد  ه�  الــذي  اللنب  ل�شاحب 

�شلى اهلل عليه و�شلم:»يحرم من الر�شاع ما 

يحرم من الن�شب« .

الزوجة،وبنتها  كـــاأم  �ــشــهــار  الأ واأمـــا 

واأخت الزوجة وعمتها وخالتها فلما ي�ؤدي 

التي  القطيعة  ف�شاد  من  النكاح  ذلك  اإليه 

ُة بني الزوجات. حتمل عليه امل�شارَّ

ومن هنا نعلم �شر الت�شريع الذي حرم 

ــزواج  ال يك�ن  حتى  املــحــرمــات،  هــذه  مثل 

مقد�شًا ي�ؤتي ثماره اليانعة.

ما يندب في النكاح:
بتحرمي  املــطــهــر  الــ�ــشــرع  يكتف  ومل 

املحرمات. بل ندب اإىل ما يك�ن اأنفع للحياة 

الزوجية ع�شرة وا�شتمرارًا.

فندب حتري ذات الدين 

عراق. وندب تخريُّ الأ

وندب النظر اإىل وجه املخط�بة.

ح�شن  اإىل  ال�ليمة.وندب  اإىل  ونــدب 

م�ر. الع�شرة... اإىل غري ذلك من الأ

ل  التي  املعل�مة  م�ر  الأ من  كلها  وهذه 

حتتاج اإىل اإطالة.

نكاح القريبة:

القرابة  عن  اإليه:البتعاد  َندب  ومما 

ال�شافعية  كتب  عليه  ن�شت  القريبة،كما 

واحلنابلة على وجه اخل�ش��س.

مــام الــنــ�وي   فــفــي كــتــاب املــنــهــاج لــالإ

ن�شه:»وي�شتحب  ما  قال  تعاىل  اهلل  رحمه 

ـــًة  ــت قـــراب ــ�ــش ــي ــيــبــة ل ــــنــــة بـــكـــر نــ�ــش ديِّ

ال�شربيني  اخلطيب  �شارحه  قريبة«قال 

لــذلــك  الــرافــعــي  ــدل  ــت ــش ــي:»وا� ــن ــغ امل يف 

ـ  الــغــزايل  مــام  لــالإ يعني  ـ  لل��شيط  تبعًا 

فاإن  القريبة  القرابة  تنكح  بحديث:»ل 

ال�لد يخلق �شاويًا«  اأي نحيفًا،وذلك ل�شعف 

الرغبة،يعني يف القريبة ل�شيما اإذا كانت 

مرتبية معه يف بيت اأو بي�ت متقاربـة.ويف 

لزكريا  الطالب  رو�س  �شرح  املطالب  اأ�شنى 

ن  ق�له:»ولأ الزجناين  عن  نقاًل  ن�شاري  الأ

جل  لأ القبائل  ا�شتباك  النكاح  مقا�شد  من 

يف  مفق�د  وه�  الكلمة  واجتماع  التعا�شد 

نح�  احلنابلة  فقه  الــقــريــبــة«.ويف  نكاح 

البه�تي  قال  ال�شافعية.فقد  عن  تقرر  ما 

تك�ن  اأن  الــقــنــاع:ويــ�ــشــتــحــب  كــ�ــشــاف  يف 

نه  ن ولدها يك�ن اأجنب،ولأ اأجنبية،قال:لأ

الــقــرابــة  ــع  م فيف�شي  ــالق  ــط ال ــن  ــاأم ي ل 

ب�شلتها.ويف  املــاأمــ�ر  الــرحــم  قطيعة  اإيل 

ن�شه:»ويختار  ما  قال  قدامة  لبن  املغني 

يقال:  ولهذا  اأجنب،  ولدها  فاإن  جنبية  الأ

اغرتب�ا  ل ت�ش�وا. يعني اأنكح�ا الغرائب 

بع�شهم: وقـــال  اأولدكـــــم،  ت�شعف  كيال 

نه  اأ�شرب.ولأ العم  اأجنب،وبنات  الغرائب 

اإىل  واإف�شاوؤه  النكاح  يف  العداوة  ت�ؤمن  ل 

اإىل  اأف�شى  قرابته  يف  كــان  الــطــالق،فــاإذا 

خالل  ب�شلتها«ومن  املاأم�ر  الرحم  قطيعة 

لنا  املحددة.يتبني  الفقهية  الن�ش��س  هذه 

ا�شتحبابهم  عدم  يف  ا�شتندوا  الفقهاء  اأن 

م�ر التالية: قارب اإىل الأ تزوج الأ

للحديث املروي يف امل��ش�ع:»اغرتب�ا ل   -1

ت�ش�وا« اأو حديث:»ل تنكح�ا القرابة 

�ــشــاويــًا«  يخلق  الــ�لــد  فـــاإن  القريبة 

�شاويًا،يعني  يخلق  ال�لد  اأن  واملعنى 

يف  الرغبة  كمال  عدم  ب�شبب  �شعيفًا 

يت�لد  �شعيفًا  بــذره  القريبة،فيك�ن 

منه �شعف بنيته.

لعدم حتقيق مق�شد من مقا�شد النكاح   -2

التعا�شد  جل  لأ القبائل  ا�شتباك  وه� 

واجتماع الكلمة.

طلبًا لنجابة الطفل.  -3

خــ�ــشــيــة الـــطـــالق الــــذي قـــد يــــ�ؤدي   -4

هذه  و�شنتناول  رحـــام.  الأ قطع  اإىل 

�شباب ب�شيٍء من الدرا�شة حتى نعلم  الأ

حقيقتها.

�وا«  ت�شُ ل  »اغرتب�ا  حديث  اأما  اأوًل: 

يثبرتنـه  ل  احلديثيـة  ال�شناعة  اأهل  فاإن 

التلخي�س  يف  حجر  ابن  احلافظ  قال  فقد 

احلــبــري  نــقــاًل عــن احلــافــظ ابــن ال�شالح 

قال  معتمدًا«  اأ�ــشــاًل  لــه  اأجــد  قــ�لــه:»مل 

احلافظ:وقد وقع يف غريب احلديث لبن 

ل  احلديث:»اغرب�ا  يف  قال:جاء  قتيبة 
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ال�شاوي.. من  ه�  فقال:  وف�شره   » ت�ش�وا 

املراأة  يقال:اأ�ش�ت  اجل�شم،  النحيف  وه� 

اأنكح�ا  �شاٍو..قال:واملراد  ب�لد  اأتت  اإذا 

هـ  ا.  القريبة  يف  تنكح�ا  الغرباء،ول  يف 

حديثًا،فاإنَّ  اخلــرب  هــذا  ي�شح  مل  .وحيث 

ابن  كــان  ي�شح.ولذلك  ل  به  ل�شتدلل  ا 

قدامة رحمه اهلل دقيقًا حينما ذكر اخلرب 

ت�ؤثر  حكمة  اأو  تقال  حكاية  �شيغة  على 

.وقد قيل اإنها من ق�ل عمر ر�شي اهلل عنه 

ذكرها  تــي  الآ عمر  عن  الرواية  كانت  واإن 

هي بلفظ اآخر.

ــًا  ــث ــدي ح ــح  ــش ــ� ي مل  واإن  اأنـــــه  غـــري 

مرف�عًا،مبعنى اأنه مل يثبت اأن النبي �شلى 

�شحيح  معناه  قاله..فهل  و�شلم  عليه  اهلل 

تثبت  مل  التي  حــاديــث  الأ من  كثري  كحال 

�شندًا،لكنها �شحيحة معنى...؟

بني  البحث  هــذا  حمــ�ر  وجــ�ابــه:هــ� 

الفقهاء،وعلماء اجلينات ال�راثية..

األمراض الوراثية في نكاح األقارب 
بين الفقه والطب:

اأما الفقهاء فقد تقدمت بع�س، النق�ل 

الة �شراحًة على عدم ا�شتحبابهم  عنهم الدَّ

ملــا ذكـــروا من  قــــارب مــن بع�س؛  تـــزوج الأ

يف  امللم��شة،واملتجددة  امل�شاهدة  �شباب  الأ

العلم  تقدم  مع  حتى  زمن  كل  بلد،ويف  كل 

احلــديــث وتــقــدم الــطــب..فــال تــكــاد ترى 

قارب اإل وترى يف  جمتمعًا �شغ�فًا بزواج الأ

ن�شلهم حالة اأو حالت، م�شابني فيها بعاهة 

ال�شافعي  مام  الإ قرره  ما  عاهات..وهذا  اأو 

كما نقل عنه احلافظ يف التلخي�س احلبري  

ن�شاوؤهم  اأهل بيت مل تخرج  ا  فقد قال:اأميُّ

ـــم  اأولده يف  ــان  ك اإل  غــريهــم  رجـــال  اإىل 

اأكرب  من  احلمق  داء  اأن  ريــب  حــمــق..ول 

احل�شي  العالج  على  امل�شتع�شية  دواء  الأ

واملعن�ي كما قال ال�شاعر:

لكل داٍء دواٌء ُي�شتطبُّ به

اإل احلماقَة اأعيت من يداويها

ونــقــل احلــافــظ كــذلــك عــن ابـــن اأبــي 

قال  عنه  اهلل  ر�شي  عمر  �شيدنا  اأن  ُمليكة 

يف  فانكح�ا  اأ�ــشــ�يــتــم  ال�شائب:قد  ل  لآ

الغرائب..ا. هـ

وهـــذا مــا قـــرره الــطــب احلــديــث كما 

ال�شيد  الدكت�ر  امل�شلم  املاهر  الطبيب  قال 

زواج  على  النغالق  الــبــار:»اإن  علي  حممد 

مرا�س  قارب قد ي�ؤدي اإىل ظه�ر بع�س الأ الأ

املنتحية )على وجه اخل�ش��س(  ال�راثية 

يف  الــــزواج  ينح�شر  اأن  ينبغي  قــــال:ول 

وىل  الأ ــة  ــدرج ال مــن  ــة  ــش ــا� ــارب.وخ ق الأ

ـــ�ال  خ الأ وبــنــات  ــام  ــم ع الأ بــنــات  )يعني 

ذلك  ن  لأ �ــشــرة  الأ يف  ويتكرر  ـــالت(  واخل

مرا�س.. اأدعى لظه�ر مثل هذه الأ

ال�شابقة  عمر  مق�لة  عن  حتــدث  ثم 

اأمري  من  �شائبة  ق�لة  اأنها  فقال:»ل�شك 

عنه  اهلل  ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  امل�ؤمنني 

القائد امللهم،قال:والعرب اأي�شًا تعرف ذلك 

ــارب،  ق الأ يف  ــزواج  ال ح�شر  بعدم  وتن�شح 

�شرة ال�احدة. وتكراره يف الأ

الن�شل،اأو  يح�شن  قد  الغرائب  ونكاح 

�شابة ببع�س  قل يحد من ظاهرة الإ على الأ

مرا�س ال�راثية املنتحية. ا.هـ . الأ

اأحمد  الدكت�ر  قــرره  ما  اأي�شًا  وهــذا 

الباطنية  اأمرا�س  اإبراهيم،م�شت�شار  �ش�قي 

قرر: حيث  الك�يت،  ـ  ال�شباح  مب�شت�شفى 

يف  جتتمع  املتنحيه  ال�راثية  الع�امل  اأن 

وتقل   ،1:8 بن�شبة  ول  الأ اجلني  قــارب  الأ

كان  فــاإذا  قـــارب،  الأ غري  يف  الن�شبة  هــذه 

هذا يف املجتمع بن�شبة 1000، فاإن احتمال 

ت�اجد هذا اجلني يف اأحد الزوجني 500:1، 

فاإن   ،1:100 بن�شبة  املجتمع  يف  كان  واإذا 

احتمال وج�د هذا اجلني يف اأحد الزوجني 

اأن  جند  احلالتني  كلتا  قال:ويف  1:50،ثــم 

قرباء  الأ يف  املتنحي  اجلني  ت�اجد  ن�شبة 

اخلالة(  اخلال،اأو  العمة،اأو  العم،اأو  )بنت 

زواج  خط�رة  يبني  وهذا   ،1:8 ثابتًا  يك�ن 

الع�امل  جــيــل،فــاإن  بعد  جــيــاًل  ــــارب  ق الأ

اأكرث،مما  فيهم  جتتمع  املتنحيه  ال�راثية 

ح�لهم،فاإن  من  املجتمع  يف  مــ�جــ�دة  هي 

ابنة  اأو  عمه  بابنة  تـــزوج  اإذا  الــرجــل 

العامل  نف�س  يحمل  منهما  كل  خاله،وكان 

ال�راثي املتنحي ل�شنعة �شحية اأو مر�شية 

عليهم  �شتظهر  اأولدهـــمـــا  مــن   %25 فـــاإن 

العامل  يحمل�ن  منهم  و%50  ال�شنعة  تلك 

ال�راثي املتنحي،و 25% ل يحمل�نه.

بعيدة  القرابة  درجــة  كانت  اإذا  اأمــا 

فاإن احتمال ت�اجد اجلنيات املماثلة اأقل، 

يف  املر�س  حدوث  احتمال  يك�ن  وبالتايل 

الذرية اأقل من هذه الن�شبة كاأن يك�ن مثاِل 

درجة  كانت  اإذا  �شحيح  والعك�س   ،1:16

القرابة بني الزوجني اأقرب.

علماء  مــن  كثري  ين�شح  ـــال:ول  ق ثــم 

اعتقاد  على  قــارب  الأ من  بالزواج  ال�راثة 

مرا�س ال�راثية  قارب تنقل الأ اأن زواج الأ

باء اإىل الذرية اأكرث مما ه� يف زواج  من الآ

باعد.. الأ

على  النظرية  بهذه  ي�شلم  مل  اأنه  غري 

حيان فقال:قد  طالق.واإمنا يف بع�س الأ الإ

يك�ن هذا �شحيحًا يف حالت معينة،ولكنه 

ل  احلالت،وبالتايل  كل  يف  �شحيحًا  لي�س 

ينبغي اأن يك�ن قان�نًا عامًا اأو قاعدة عامة 

بحجة ما يلي:

مـــرا�ـــس  الأ ظــهــ�ر  ن�شبة  ــــادة  زي اأن   -1

ــة يف الـــذريـــة الــنــاجتــة من  ــي ــ�راث ال

كال  مــن  املتنحيه  الــ�راثــيــة  الع�امل 

زواج  على  معتمدة  لي�شت  بــ�يــن  الأ

ح�ال، ولكنها تعتمد  قارب يف كل الأ الأ

اأ�شا�شًا على مدى انت�شار العامل ال�راثي 

املر�شي املتنحي بني اأفراد املجتمع.

فاإذا كان منت�شرًا بن�شبة اأكرث من 1:8   -2

يك�ن  ل  باعد  الأ زواج  فاإن  املجتمع  يف 

جناب اأ�شحاء وراثيًا   �شمانًا لإ

حممد  الــدكــتــ�ر  هــذا  يف  ع�شده  وقــد 

زواج  اأن  النا�س  اإيهام  البار،فقال:اإن  علي 

مرا�س  قارب ه� ال�شبب املبا�شر لهذه الأ الأ

�شحيح  غري  اأمــر  املنت�شرة،هذا  ال�راثية 

مرا�س ال�راثية  ن ن�شبة الأ على اإطالقه،لأ

والعي�ب اخللقية التي تكت�شف عند ال�لدة 

قارب  يف املجتمعات التي يندر فيها زواج الأ

ل تقل 2% وتزداد اإىل 5% عند ما يتم فح�س 

قــال:ويف  ثــم  اخلام�شة  �شن  يف  طــفــال  الأ

الدرجة  من  قارب  الأ زواج  فاإن  جمتمعاتنا 

واخلــ�ؤولــة(  العم�مة  اأبــنــاء  )اأي  وىل  الأ

ت�شل اإىل 30% من جملة امل�اليد �شن�يًا.

ــاء عــلــى ذلـــك فـــاإن ظــهــ�ر بع�س  ــن وب

مرا�س ال�راثية يف الذرية يف املجتمعات  الأ

التي تنت�شر بني اأفرادها الع�امل ال�راثية 

املر�شية املنتحية انت�شارًا نح� 1:8،تت�شاوى 

قــارب  الأ زواج  الــذريــة  يف  ظه�رها  ن�شبة 
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باعد على ال�ش�اء. وزواج الأ

العامل  انت�شار  ن�شبة  كانت  اإذا  وكذلك 

اأكرث  املجتمع  يف  املنتحي  ملر�شى  الــ�راثــي 

من 12% وكانت اأ�شرٌة يف هذا املجتمع نقيًة 

زواج  يك�ن  احلالة  هذه  يف  وراثيًا..فاإنه 

�شرة اأف�شل كثريًا واأكرث  قارب يف هذه الأ الأ

باعد. �شمانًا من زواج الأ

مرا�س ال�راثية  غري اأنَّ هناك بع�س الأ

ال�شكر  مــر�ــس  مــثــل  ــاب  ــب ــش � الأ املــتــعــددة 

وارتفاع �شغط الدم،وقرحة املعدة،وت�شلب 

ال�شرايني..وغريها..

مرا�س قد ترتفع ن�شبة ظه�رها  هذه الأ

مرا�س. قارب امل�شابني بهذه الأ يف ذرية الأ

�شرة مر�س وراثي  وعليه فاإذا كان بالأ

ا ناجت من جينات متنحية عندئذ فينبغي  مَّ

قارب  . البتعاد عن زواج الأ

الفح�س الطبي قبل الزواج مهم لدرء 

خطر املر�س ال�راثي:

وهذا يعني �شرورة اأن جترى ا�شت�شارة 

بني  الــ�راثــيــة  مــرا�ــس  الأ لفح�س  طبية 

قدام عليه،�ش�اء  الراغبني يف النكاح قبل الإ

قـــارب، حتى  اأو الأ بــاعــد  كــان ذلــك مع الأ

اأن  فاإما  الزواج حالهما  الراغبني يف  يعرف 

يكفا عن اإم�شاء الزواج،و�شُيغني اهلل كاًل من 

ب�شرية،فلعلهما  على  يقدما  اأن  �شعته.واإما 

خطار. مرهما لتقليل الأ يحتاطان لأ

ي�ؤدي  الفح�س  هذا  مثل  بــاأن  ول�شك 

مــرا�ــس  بــالأ املــ�ــشــابــني  عـــدد  تقليل  اإىل 

وتك�ن  الــذريــة  ُتعيق  قد  ال�راثية،التي 

عبئًا على املجتمع وال�الدين.

غري اأنه ل ي�ؤدي اإىل ال�قاية التامة من 

الطبي  الفح�س  ن  ال�راثية..لأ مرا�س  الأ

واحد  مر�س  عن  �ش�ى  يبحث  ل  الــ�راثــي 

معني،بينما  جمتمع  يف  منت�شرين  اثنني  اأو 

ال�شتة  جتــاوزت  قد  ال�راثية  مــرا�ــس  الأ

التي  خـــرى  الأ مــرا�ــس  مــر�ــس،والأ لف  الآ

ت�شبب عي�بًا خلقية تعد باملاآت.

غري اأننا ن�شتطيع اأن نق�ل باأن الفح�س 

مرا�س اخلبيثة  الطبي قد يكت�شف بع�س الأ

العلم  عند  يجب  وراثيًا،والتي  تنتقل  التي 

ملا فيه من  ــزواج  ال قـــدام على  الإ بها عــدم 

يذاء الغري وتعذيبه ثم قتله،وذلك  ت�شبب لإ

ال�بائي،وال�شل  يــدز،والــكــبــد  الإ كمر�س 

مرا�س اخلبيثة. وغريها من الأ

يركز  اأن  الفح�س  جرى  ما  اإذا  ويتعني 

ل  اخلطرية،حتى  مرا�س  الأ هذه  مثل  على 

قدام على الزواج بعد  يقع املحظ�ر، فاإن الإ

بناء،وقد قال اهلل  ذلك ه� جنايـة على الأ

�شراء  )الإ ــم}  اأولدك تقتل�ا  تعاىل:{ول 

31(  ولعل اجلناية على الطفل بهذا املر�س 

ية الكرمية. ه� من مدل�ل الآ

ل  اخلطرية  ال�راثية  مرا�س  الأ وهذه 

باعد  قارب،بل كذلك مع الأ تقت�شر على الأ

ـــدت وجـــب الــكــف عــنــه،�ــشــدًا  فــاأيــنــمــا وج

وال�باء.اإيجابيات  البالء  ذلــك  لذريعة 

قــارب  الأ زواج  قـــارب:واإذا كان يف  الأ زواج 

�شلبيات قد حتدث يف الن�شل،اإل اأن له بع�س 

يجابيات ومن ذلك: الإ

عــ�امــل  �ـــشـــرة  الأ يف  يــكــ�ن  اأن   -1

�شر  وراثية مرغ�بة لي�شت يف غريها من الأ

الــنــجــابــة،والــذكــاء،والــقــ�ة...،ومل  مثل 

متحققة  �شابقًا  اإليها  امل�شار  مرا�س  الأ تكن 

زواج  من  اأف�شل  حينئذ  قــارب  الأ زواج  فاإن 

بني  الـــزواج  ي�شتمر  األ  باعد،ب�شرط  الأ

ل  حتى  جــيــل،وذلــك  بعد  جياًل  قـــارب  الأ

�شغرية  جمــتــمــعــات  اإىل  �ـــشـــر  الأ تــتــحــ�ل 

كما  م�شر   اأنــه  وراثيًا  ثبت  ما  مغلقة،وه� 

ال�شافعي: مام  الإ قال  تقريره.وكما  تقدم 

اأميا اأهل بيت مل تخرج ن�شاوؤهم اإىل رجال 

غريهم اإل كان يف اأولدهم حمق.

ذات  �شعيف  ـــزوج  ال يــكــ�ن  اأن   -2

جنبية  لأ مــثــٍل  مهر  على  يــقــدر  ــد،ول  ــي ال

ــ�ن منه  وبــعــيــدة،بــيــنــمــا قــرابــتــه يــر�ــش

املعروف  حاله  على  بالي�شري،وي�شربون 

لديهم وكما تقدم من ق�ل بع�شهم:الغرائب 

اأجنب ،وبنات العم اأ�شرب، ويف هذه احلالة 

ل لدى الزوج ولن  ل �شك اأن القريبة �شُتَف�شَّ

اإن  نــه  لأ مت�همًا،  يك�ن  قد  ملر�س  يرتكها 

تركها �شيك�ن بني حالني:

الـــزواج حيث ل  اأن يــرتك  ــا  اإم اأ- 

يقدر على مهر املثل، ويف ذلك �شرر معن�ي 

يلحقه قد ل يقدر على حتمله.

�شططًا،في�شر  يتكلف  اأن  ــا  واإم ب- 

مب�شتقبله،ويحمله هم الليل وذل النهار.

املختارة  يف  كما  احلديث  يف  ورد  وقد 

ق�مه  يف  الناكح   « املقد�شي:  الدين  ل�شياء 

كاملع�شب يف داره« يعني: اأنه ل يتكلف كثريًا 

داره  من  الع�شب  ياأخذ  من  يتكلف  ل  كما 

فاإنه  بعيد  من  الع�شب  ياأخذ  الذي  بخالف 

يتكلف كثريًا.

الحكم الشرعي في زواج األقارب:
قارب واإن مل  ومن هنا نعلم اأن زواج الأ

الطب  وعلماء  الفقهاء  لــدى  ذًا  حمبَّ يكن 

اأن ذلك كله ل مينع  وال�راثة اجلينية،اإل 

دائرة  يف  تزل  مل  اإنها  حيث  القريبة  نكاح 

ذكر  بعد  تــعــاىل  اهلل  قــال  كما  بــاحــة  الإ

ماوراء  لكم  {واأُحــلَّ  وعــّدًا:  ن�شًا  املحرمات 

غري  حم�شنني  باأم�الكم  تبتغ�ا  اأن  ذلكم 

م�شافحني} )الن�شاء24(.

عمام  ويدخل يف ما وراء ذلك بناُت الأ

خــ�ال واخلــالت،وكــمــا قال  والــعــمــات،والأ

وال�شالم  ال�شالة  عليه  لنبيه  تعاىل  اهلل 

لك  اأحللنا  اإنا  النبي  اأيها  عليه:{يا  ممتنًا 

ملكت  وما  اأج�رهن  اآتيت  الَّالتي  اأزواجــك 

عملك  عليك،وبنات  اهلل  اأفــاء  مما  ميينك 

وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالتك 

حزاب 50( الالتي هاجرن معك..} )الأ

قد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  وكان 

عنها. اهلل  ر�شي  جح�س  بنت  زينب  تــزوج 

بن  املطلب  عبد  بنت  اأُميمة  عمته  ابنة 

ها�شم.

ابن  فاطمة،من  ال�شريفة  ابنته  ج  وزوَّ

عمه علّي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه وكرم 

اأبلغ دللة على ِحلِّ بنات  وجهه، ويف ذلك 

خ�ال واخلالت. عمام والعمات والأ الأ

اأكيد  �شرر  قــارب  الأ زواج  يف  كان  ول� 

اهلل  �شلى  لر�ش�له  تــعــاىل  اهلل  اأحــلــه  ملــا 

عليه و�شلم وملا فعله بنف�شه لبنته،واحلقُّ 

�شبحانه اأعلم مبا ي�شلح عباده،فما من �شرر 

م�شلحة  عليهم،ول  مه  حرَّ اإل  بهم  يلحق 

ال�شرع  مبداأ  كــان  لهم،ولذلك  اأباحها  اإل 

ودرء  امل�شالح  )جلب  الركني  وعماده  العام 

�شالمي قائم على  املفا�شد( وكل الت�شريع الإ

هذا..

ما  مع  يتناقض  ال  الحديث  الطب 
قرره الشرع الشريف:

وهذا ما اأكده الطب يف م�شاألتنا هذه،كما 
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بحثه  يف  �ش�قي  اأحمد  الدكت�ر  ذلك  قرر 

امل�شار اإليه �شابقًا حيث قال:)اإن الحتمال 

ال�راثية  مرا�س  الأ من  القلة  لنقل  العلمي 

طريق  عن  متنحّيه  جينات  من  الناجتة 

قارب يقع يف حالة واحدة،وهي اأن  زواج الأ

وراثيًا،واأفراد  اأنقياء  املجتمع  اأفراد  يك�ن 

�شرة غري اأنقياء وراثيًا( الأ

ال�راثية  ــس  ــرا� م الأ اأن  يعني  وهــذا 

على  كذلك  بــل  قـــارب  الأ على  تقت�شر  ل 

باعد وال�شارع احلكيم قد ندب البتعاد  الأ

اأّيًا   ال�راثية  مرا�س  الأ هذه  م�شببات  عن 

كانت يف قريب اأو بعيد،ولعل ما ي�شهد لهذا 

ما جاء من حديث عائ�شة ر�شي اهلل عنها اأن 

قال:»تخريوا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 

اإليهم«  كفاء،واأنكح�ا  الأ واأنكح�ا  لنطفكم 

.

وه� احلديث الذي اأ�شار اإليه البخاري 

ترجمة من �شحيحه يف»باب اإىل من ينكح 

يتخري  اأن  ي�شتحب  ومــا  خري  الن�شاء  واأي 

لنطفه من غري اإيجاب«؟فاحلديث يدل على 

اأن على املرء اأن يتخري املراأة ال�شاحلة،التي 

اإىل  ون�شلها  نف�شها  يف  عاقبتها  تــكــ�ن 

يعني  ا�شتطاعته،ول  بقدر  ذلك  خري،يفعل 

اأنــه يفر مــن قــدر اهلل،واإمنــــا ياأخذ  ذلــك 

باأ�شباب ال�شالمة التي اأُمر النا�س اأن ياأخذوا 

بها،والفعل بعد ذلك كله هلل ال�احد القهار 

ال�شحي  احلجر  اإىل  ال�شارع  ندب  وقد 

قال  ذلك.فقد  مــر  الأ اقت�شى  اإذا  اأحيانًا 

املمر�س  َيُحلُّ  وال�شالم:»ل  ال�شالة  عليه 

على امل�شح،وليحلل امل�شح حيث �شاء فقال�ا:

اأذى«. ذاك؟قـــال:اإنـــه  ومــا  اهلل  ر�ش�ل  يا 

وثبت اأنه �شلى اهلل عليه و�شلم قال لرجل 

جمذوم اأراد اأن يقدم ليبايعه:» ارجع فقد 

بايعناك« 

اأو  بها  الزواج ممن  اتقاء  باأن  ول ريب 

يجتمع منهما مر�س وراثي اأوىل من احلجر 

قد  الظاهري  املر�س  عــدوى  ن  لأ ال�شحي، 

ل  فاإنه  ال�راثي  املر�س  بخالف  تتحقق  ل 

اأنه  نعلم  عم.وبهذا  الأ الغالب  يف  يتخلف 

ن�شان اأن ل ينخدع بنظرة عابرة  ينبغي لالإ

غــري مــقــدرة الــعــ�اقــب،كــمــا يــحــدث كثريًا 

ال�شارع  يحبذه  مال  فذلك  هــذا   زماننا  يف 

عليه  اهلل  �شلى  عنه  ورد  احلــكــيــم،وقــد 

من«  الدِّ وخ�شراء  قال:»اإياكم  اأنــه  و�شلم 

اهلل؟: ر�ش�ل  يا  رواية:قيل:وماذا  يف  زاد 

ال�ش�ء«   املنبت  يف  احل�شناء  ــراأة  ــال:»امل ق

اأعراق  ن  الفا�شدة،لأ نكاح  كره  اأنه  ومعناه 

ينبت  النبات  اأن  اأولدها، كما  ال�ش�ء تنزع 

على البعر يف امل��شع اخلبيث فيك�ن ظاهره 

قال  كما  فــا�ــشــدًا  قبيحًا  وباطنه  ح�شنًا 

ال�شاعر:

ى وقد َينبُت املرعى على ِدَمن الرثَّ

ف��س كما هي وتبقى حزازاُت النُّ

زواج  لعدم  خــرى  الأ �شباب  الأ ت�جيه 

مرا�س ال�راثية  قارب:واإذا تقرر  اأن الأ الأ

كانت  واإن  قـــارب  الأ زواج  على  تقت�شر  ل 

ــارب  ق الأ زواج  اأكرث،وتعاقب  قـــارب  الأ يف 

اأخطر.

اأن  خرى التي ميكن  �شباب الأ اأن الأ اإل 

قارب  الأ زواج  حتبيذ  عدم  يف  اإليها  ي�شتند 

هي اأ�شباب وجيهة،ميكن العتماد عليها يف 

باعد..وهي  الأ اإىل  قــارب  الأ عن  العزوف 

�شباب التي مر ذكرها.. الأ

فاإن ال�شبب الثاين: 

وا�شر  وه� عدم حتقيق مق�شد تق�ية الأ

وجيه  �شبب  ه�  واملجتمعات  فـــراد  الأ بني 

عند التاأمل،فاإن اهلل تعاىل قد امنت بذلك 

�شبحانه:{وه�  ق�له  يف  كما  عباده  على 

ن�شبًا  فجعله  ب�شرًا  املــاء  مــن  خلق  الــذي 

و�ــشــهــرًا وكـــان ربــك قــديــرًا} )الــفــرقــان 

اأوا�شر  من  امل�شاهرة  ملا حتدثه  54( وذلك 

ليح�شل بذلك اأ�شل نظام الجتماع الب�شري 

مما  وتعاونهم  وال�شع�ب  القبائل  لتك�ين 

الع�ش�ر  مع  املرتقية  احل�شارة  بهذه  جاء 

النا�س  اأيها  تعاىل:}يا  قال  كما  قطار  والأ

وجعلناكم  واأنثـى  ذكـر  من  خلقناكم  ــا  اإن

 )13 )احلجرات  لتعارف�ا}  وقبائل  �شع�بًا 

عليها  تق�م  اعتبارية  اآ�شرة  ،فامل�شاهرة 

خاء.فكان  الن�شرة ويح�شل بها التاآلف والإ

�شببًا وجيهًا لالبتعاد عن القريبات التي قد 

ح�شل معهن اأوا�شر القربى بالفعل..

واأما ال�شبب الثالث: 

�شبب  فاإنه  الطفل  جنابة  طلب  وهــ� 

العرب،وتطلبه  تــعــرفــه  مــعــروف  وجــيــه 

وغري  العربية  القبائل  زالت  وما  بنائها  لأ

عن  نقله  تقدم  كما  ذلك،  تتحرى  العربية 

ــن قــدامــه حيث قــال:الــغــرائــب اأجنــب  اب

،وبنات العم اأ�شرب.

وكما قال �شاعرهم:

جتها للن�شل وهي غريبٌة  تزوَّ

فقد  اأجنبت واملنِجباُت الغرائب 

مام ال�شافعي  ُويفهم كذلك من كالم الإ

رحمه اهلل تعاىل:»اأميا اأهل بيت مل تخرج 

يف  كــان  اإل  غــريهــم  رجـــال  اإىل  نــ�ــشــاوؤهــم 

الداء  اأدواأ  اأن  علمنا  حمق«،وقد  اأولدهــم 

احلمق.

ومن املعل�م اأن من اأجل اأهداف الزواج 

ال�شاحلة،فهي  الطيبة  الــذريــة  حتقيق 

ال�شاحلة   الــدنــيــا،والــذريــة  احلــيــاة  ــرة  زه

قرة  الذرية  تك�ن  ال�الدين،ول  عني  قرة 

املثقلة..التي  مرا�س  بالأ تنغ�شها  مع  عني 

دنياهم مبا  ال�الدين،وت�شيق عليهم  ترهق 

رحبت.

فال ريب اأن مق�شد جنابة الطفل مق�شد 

ب�اِن و�شعهم. نبيل ينبغي اأن ي�شعى اإليه الأ

وأما السبب الرابع:
ذوي  �شف�  ر  يعكِّ قــد  مــا  حتا�شي  وهــ� 

رحام ملا قد يحدث عند الختالف..فه�  الأ

ي�شع�ن  العقالء  كذلك،وغالب  وجيه  �شبب 

يف  �ش�ؤم  الرحم  قطيعة  ن  لأ حتا�شيه  اإىل 

ال�شبب  هذا  يك�ن  خرة،ولذلك  والآ الدنيا 

عاماًل مهما لدى كثري من الراغبني يف تزوج 

رغباتهم  وبــني  بينهم  قراباتهم،فيح�ل 

يف  ال�شبب  ــذا  ه يــنــدرج  اأن  وميــكــن  تــلــك، 

قاعدة )�شد الذرائع( ولكن ل على �شبيل 

ن  ال�شتحباب،لأ �شبيل  على  واإمنــا  احلتم 

�شرر القطيعة م�ه�م،غري متحقق..

ت�شكل  جمتمعة  كلها  �شباب  الأ فهذه 

قارب لذلك  عاماًل مهمًا يف حتا�شي زواج الأ

فقهًا  تقرر  كما  ا�شتحبابه  بعدم  ى  ُي��شَ

وطبًا..

واأكرم  اأمت  وعلمه  اأعلم  تعاىل  واهلل 

و�شلى اهلل و�شلم وبارك على �شيدنا حممد 

وعلى اآله و�شحبه و�شلم..
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الجينات الوراثية
والحماية الجنائية للحق في 

الخصوصية
اأن  فبمقدورها  الجتماعي.   ومركزه  ال�شخ�س  حياة  على  كبرية  اأهمية  اجلينية  للمعل�مات 

الع�ش�ية ومي�له  ف�شاح عن مالحمه و�شفاته  حتدد على وجه اجلزم ه�يته، ومبقدورها الإ

مرا�س التي يعانى منها ال�شخ�س يف  ونزعاته ال�شخ�شية. ومبقدورها كذلك اأن تخربنا عن الأ

حتديد  على  اأي�شًا  القدرة  لها  اأن  كما  اأقربائه،  اأم  ذاته  لل�شخ�س  و�ش�اء  وامل�شتقبل،  احلا�شر 

ب�يه. ن�شب ال�شخ�س لأ

واإذا كان التقدم العلمي يف جمال اجلينات ال�راثية قد اأثار الكثري من امل�شائل التي تت�شل بالعلم 

خالق، فاإن هذا التقدم قد اأف�شى كذلك اإىل اإثارة الكثري من الت�شاوؤلت  والقان�ن والدين والأ

فراد وحرياتهم. التي تت�شل بحق�ق الأ

د. اأ�شرف ت�فيق �شم�س الدين - اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم القان�ن اجلانئي - جامعة بنها - م�شر
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ما الذي يضير الشخص 
منا إذا كشف عن 
معلوماته الجينية

 فقد اأثار هذا التقدم جمددًا الت�شاوؤل 

يف  يــدخــل  مــا  بــني  الفا�شلة  ـــدود  احل عــن 

اأن  نطاق احلياة اخلا�شة للفرد التي يجب 

وبني  يتجاوزها؛  واأل  الغري  عندها  يقف 

هذا  اأثــار  كما  النطاق.   هذا  عن  يخرج  ما 

هذه  كانت  كان  اإذا  عما  الت�شاوؤل  التط�ر 

البحث  حرية  مع  تتعار�س  اخل�ش��شية 

للتقدم  وا�شعة  اآفاق  من  وما يحمله  العلمي 

احلالة  هذه  يف  اأميكن  الب�شرية،  وخدمة 

اأن نقيد احلق يف اخل�ش��شية لتحقيق هذه 

الفرد  خ�ش��شية  اأن  اأم  العامة،  امل�شلحة 

لقد  امل�شلحة؟  بل  اأهمية عن هذه  ل تقل 

وج�د  عن  ال�شك  العلمي  التقدم  هذا  اأثــار 

هذا  اأن  ذلك  اأ�شاًل،  اخل�ش��شية  يف  احلق 

التقدم العلمي والتقني قد جعل الكثري من 

طالع  ج�انب احلياة اخلا�شة للفرد حماًل لإ

قد  التقدم  هــذا  عــن  ف�شاًل  عليها،  الغري 

�شرار اخلا�شة التي كان  ك�شف الكثري من الأ

اإخفائها وعدم ال�شماح  الفرد يحر�س على 

طالع عليها والتنقيب فيها. خرين بالإ لالآ

من  العلمي  البحث  حرية  كانت  اإذا 

املبادئ امل�شلم به، ملا للتقدم العلمي من دور 

امل�شّلم  من  فاإنه  ونه�شته،  املجتمع  تط�ر  يف 

تك�ن  األ  يجب  احلرية  هذه  اأن  اأي�شًا  به 

فراد وحرياتهم، واإّل  على ح�شاب حق�ق الأ

مان يف املجتمع. هدد ذلك ال�شتقرار والأ

ويثري البحث الت�شاوؤل عن مدل�ل احلق 

عنا�شر  وعــن  اجلينية؟   اخل�ش��شية  يف 

يتماثل مع احلق  كــان  اإذا  ومــا  هــذا احلــق، 

الد�شاتري  كفلته  الذي  اخلا�شة  احلياة  يف 

يت�شف  اأنــه  اأم  الت�شريعات؛  عليه  ون�شت 

يك�ن  نح�  على  عنه  وال�شتقالل  بالتميز 

فما  ا�شتقالًل؟   عليه  بالن�س  معه  جديرًا 

معل�ماته  ك�شف  من  ال�شخ�س  ي�شري  الذي 

ميكن  ما  اأهمية  مقدار  ه�  وما  اجلينية؟  

اأن تف�شح عنها اجلينات ال�راثية ؟  وتثري 

هذا  نطاق  حتديد  عن  الت�شاوؤل  الدرا�شة 

غريه  وبــني  احلــق  هــذا  بني  وال�شلة  احلــق 

من احلق�ق؟  وهل يختلط هذا احلق ببع�س 

خرى على نح� ي�جب  احلق�ق وامل�شالح الأ

متييزه عنها؟  كما ثار الت�شاوؤل عما اإذا كانت 

خــرى  الأ احلق�ق  لبع�س  املقررة  احلماية 

اخل�ش��شية  يف  احلـــق  ل�شيانة  كــافــيــة 

اجلينية، اأم اأن هناك حاجة اإىل تخ�شي�س 

حماية م�شتقلة لهذا احلق؟  واإذا كان لكل 

التي يج�ز  حق حــدوده، فما هي احلــالت 

هي  وما  احلق؟   بهذا  امل�شروع  امل�شا�س  فيها 

منه وتنط�ي على  تنال  التي  فعال  الأ اأهم 

م�شا�س به؟

تفرد  التي  الت�شريعات  خطة  هي  وما 

ن�ش��شًا خا�شة حلماية احلق يف اخل�ش��شية 

فعال؟  وما ه�  الأ اجلينية يف جترمي هذه 

ن�ش��شها  تخل�  التي  الت�شريعات  يف  ال��شع 

ــن حــمــايــة خــا�ــشــة لــهــذا احلــــق؟  وهــل  م

اخلا�شة  العامة  التجرمي  ن�ش��س  تكفى 

فعال املا�شة  بجرائم اأخرى ل�شيانته من الأ

حماية  العامة  الن�ش��س  تكفل  وهل  به؟  

كافية من احل�ش�ل على املادة اجلينية من 

عدم  ت�شمن  وهل  اإرادتــه؟   رغم  ال�شخ�س 

اإ�شاءة ا�شتخدام املعل�مات اجلينية التي مت 

احل�ش�ل عليها؟  وهل متتد هذه  احلماية 

بطرق  تخزينها  يتم  التي  املعل�مات  اإىل 

اإطــالع  عــدم  ي�شمن  نح�  على  اإلكرتونية 

الغري عليها دون اإرادة �شاحبها؟

من  بــقــدر  الــبــحــث  مــ��ــشــ�ع  ويت�شف 

بع�س  بــالــدرا�ــشــة  يــتــنــاول  فه�  الــدقــة:  

اجل�انب القان�نية لعلم اجلينات، وه� علم 

ويت�شف  التط�ر،  و�شرعة  باحلداثة  يت�شم 

كذلك ب�شرعة ما يتم الت��شل اإليه من نتائج 

البالغة  باأهميتها  الت�شليم  مع  وتالحقها، 

يجعل  الذي  مــر  الأ واملجتمع.   الفرد  على 

يت�قع  اأن  القان�ن  علم  على  ال�شعب  من 

لها  ي�شع  واأن  بها  يحيط  واأن  النتائج  هذه 

التنظيم املنا�شب الذي ي�شمن كفالة حق�ق 

فراد وحرية البحث العلمي. الأ

كذلك  امل��ش�ع  حــداثــة  اأف�شت  وقــد 

الكثري  يف  الت�شريعية  الن�ش��س  غياب  اإىل 

بالن�شبة  وحتى  القان�نية،  نظمة  الأ من 

حماية  ن�ش��شها  اأفــردت  التي  للت�شريعات 

فاإن  اجلينية  اخل�ش��شية  يف  للحق  خا�شة 

بقلتها  ذلــك-  -مع  تت�شف  الن�ش��س  هذه 

وقائع  من  الق�شاء  على  عر�س  ما  ــدرة  ون

الفقهية  الكتابات  وقلة  تطبيقها،  ت�جب 

وتت�شف  بــل  بــالــدرا�ــشــة؛  تناولتها  الــتــي 

متت  الــتــي  املتالحقة  التعديالت  بــكــرثة 

يجعل  ما  وه�  ن�شبيًا،  ق�شري  وقت  يف  عليها 

يت�شف  ــرًا  اأم التعديالت  هــذه  متابعة  من 

بقدر من ال�شع�بة.

وقد ق�شمت الدرا�شة اإىل ثالثة ف�ش�ل 

ماهية  ول  الأ الف�شل  تــنــاول  ــة.   ــامت وخ

اجلينية،  املعل�مات  خ�ش��شية  يف  احلــق 

أهمية  الجينية  للمعلومات 
كبيرة على حياة الشخص 

ومركزه االجتماعي
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وفى الف�شل الثاين نبحث نطاق هذا احلق 

حق�ق  مــن  بــه  يختلط  قــد  عما  ومتييزه 

ونخ�ش�س  بــه.   امل�شروع  امل�شا�س  وحــدود 

فعال املا�شة بهذا  الف�شل الثالث لدرا�شة الأ

احلق.  ويف اخلامتة نخل�س اإىل اأهم نتائج 

الدرا�شة.

هناك  اأن  الــدرا�ــشــة  اأظـــهـــرت  وقـــد 

اإفـــــراد احلـــق يف  اإىل  اعــتــبــارات تــدعــ� 

جنائية  بحماية  اجلينية  اخل�ش��شية 

اإىل  ترجع  العتبارات  هذه  واأن  م�شتقلة، 

اأهمية املعل�مات اجلينية وات�شالها ال�ثيق 

ومــركــزه  و�شحته  الــفــرد  حــيــاة  ب�شميم 

املــعــلــ�مــات  هـــذه  اأن  واإىل  الجــتــمــاعــي، 

على  الــفــرد  يحر�س  ممــا  الكثري  تك�شف 

اإخفائه ورغبته يف عدم اإطالع الغري عليه.  

الناجتة  املعل�مات  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 

من الفح�س اجليني قد ي�شاء فهمها بدرجة 

كما  والعلمي،  الطبي  املجال  خــارج  كبرية 

العمل  اأربـــاب  ي�شعى  هــدفــًا  �شتغدو  اأنــهــا 

اإليه.  ومما  ال��ش�ل  اإىل  التاأمني  و�شركات 

يزيد من اأهمية هذه املعل�مات اأن م�شدرها 

الزمن،  مل�شى  اعتبار  دون  �شاحلًا  يبقى 

والديه  اأو  ال�شخ�س  اإىل  بالن�شبة  �ش�اء 

واأقربائه.

اأخــرى  اعــتــبــارات  �شاهمت عــدة  وقــد 

يف  احلــق  على  احلماية  اإ�شباغ  ــ�ب  وج يف 

اخل�ش��شية اجلينية منها: �شه�لة امل�شا�س 

تقنية  لتط�ر  نــظــرًا  اخل�ش��شية  بــهــذه 

الك�مبي�تر؛ انتفاء الثقة العامة يف اأنظمة 

احلفظ الر�شمية التي ت�شمن اخل�ش��شية؛ 

بن�ك  على  الكافية  الرقابة  اإحكام  عدم 

معل�مات الب�شمة ال�راثية؛ مركزية حفظ 

طالع عليها؛  املعل�مات الطبية مما ي�شهل الإ

املعل�مات  ا�شتخدام  يف  املحتمل  الت�شاع 

�شلي الذي  املخزنة فيما يجاوز الغر�س الأ

على  احل�ش�ل  �شه�لة  اأجــلــه؛  من  حفظت 

هذه  بقاء  لل�شخ�س؛  الــ�راثــيــة  الب�شمة 

�شاحلة  الــزمــن  مــن  ط�يلة  مــدة  الب�شمة 

التنب�ؤية  القيمة  عليها؛  الفح�س  جراء  لإ

امل�شتقبل،  يف  ال�راثية  للب�شمة  الكبرية 

قطعية  العلم؛  تقدم  بزيادة  تزداد  والتي 

النتائج  وثــبــات  اجليني  الفح�س  نتائج 

الفح�س  نتائج  امــتــداد  عنه؛  املتمخ�شة 

اجليني اإىل ك�شف معل�مات تت�شل باأقرباء 

ال�شخ�س.

ومن العتبارات اأي�شًا اأن هذه احلماية 

يف  للحق  ال�ثيق  الت�شال  من  �شندها  جتد 

من  مهمة  وجمم�عة  اجلينية  اخل�ش��شية 

احلق�ق واحلريات، على نح� ت�شكل احلماية 

لها  حماية  اخل�ش��شية  يف  للحق  املقررة 

العن�شري؛  التمييز  من  كاحلماية  اأي�شًا.  

التاأمني  حميط  يف  التمييز  مــن  احلماية 

خــ�ــشــاب  والإ والتعليم  والــبــنــ�ك  والعمل 

ال�شناعي؛ حماية حق�ق امللكية الفكرية؛ 

كفالة حرية البحث العلمي.

واأو�شحت الدرا�شة اأن هناك اعتبارين 

يــ�ازن  اأن  القان�ن  على  يجب  متعار�شني 

حماية  يف  املــبــالــغــة  اأن  ول  الأ بينهما: 

اإحلاق  اإىل  ي�ؤدى  اخل�ش��شية اجلينية قد 

عدم  واإىل  الــنــيــة،  ح�شن  بالغري  الــ�ــشــرر 

ثم  ومــن  ال�شخ�س  عــن  املعل�مات  اكتمال 

اخلطاأ  اإىل  ي�ؤدى  الذي  مر  الأ دقتها،  عدم 

بهذا  تت�شل  الــتــي  الـــقـــرارات  اتــخــاذ  يف 

قد  كما  التقدير.   اإ�شاءة  واإىل  ال�شخ�س 

ي�ؤدى -يف بع�س ال�ش�ر- اإىل تهديد ال�شالم 

العقاب.   من  اجلناة  واإفـــالت  الجتماعي 

كفالة  يتم  مل  اإذا  اأنــه  الثاين:  والعتبار 

حماية اخل�ش��شية اجلينية فاإن كثريًا من 

فراد �شيخ�شى من ا�شتغالل هذه املعل�مات  الأ

�شدهم اأو ذويهم، ويف هذه احلالة قد يرون 

اإجــراء  من  الناجتة  املحتملة  املنفعة  اأن 

اخلطر  تــ�ــشــاوي  ل  قــد  اجليني  الفح�س 

الناجم من اإجرائه، وعندئذ �شيقررون عدم 

القيام مبثل هذا الفح�س.  وه� من �شاأنه اأن 

ميكن  التي  الطبية  الف�ائد  من  يحرمهم 

ثمارها.   من  كذلك  العلم  ويحرم  ت�ش�رها، 

كما اأن حماية اخل�ش��شية اجلينية ي�ؤدي 

من وال�شتقرار لل�شخ�س من اأن  اإىل ت�فري الأ

خرين. حياته لن تك�ن كتابًا مفت�حًا لالآ

تعريف  ل��شع  الدرا�شة  ت�شدت  وقد 

فاأو�شحت  اجلينية،  اخل�ش��شية  يف  للحق 

هي  ما  لنف�شه  يقرر  اأن  يف  املــرء  حق  باأنه 

املعل�مات اجلينية التي ميكن للغري معرفتها، 

املعل�مات  هــذه  ماهية  يقرر  اأن  يف  وحقه 

التي يرغب ه� يف معرفتها عن نف�شه.  واأنه 

ل يكفي فقط م�افقة ال�شخ�س على اإجراء 

الختبار اجليني؛ بل يجب اأن يحاط علمًا 

التي قد تنجم عن هذا الختبار  بالنتائج 

ومدى خط�رتها له وللغري، واأن يعطى احلق 

يف اأن يقرر العلم بها.

ـــه رغــم  ــة عــلــى اأن ــش وقـــد دلـــت الــدرا�

احلق  بــني  التقاء  ونــقــاط  ت�شابه  وجــ�د 

احلق�ق  وبع�س  اجلينية  اخل�ش��شية  يف 

امل�شم�لة بحماية ال�شارع: كاحلق يف حرمة 

احلياة اخلا�شة واحلق يف ال�شرف والعتبار 

وللمعل�مات  �شرار  لالأ املــقــررة  واحلماية 

اأن  اإل  اجل�شم؛  �شالمة  يف  احلق  وحماية 

يف  التطابق  عدم  اأظهر  الدقيق  التحليل 

يف  احلق  بني  احلماية  نطاق  وفى  املدل�ل 

احلق�ق،  هذه  وبني  اجلينية  اخل�ش��شية 

واأن احلماية املقررة لهذه احلق�ق ل تكفى 

حلماية احلق يف اخل�ش��شية اجلينية.

وقد دعت الدرا�شة اإىل و�شع ال�ش�ابط 

القان�نية للحالت التي يج�ز فيها احل�ش�ل 

ال�شخ�س،  بر�شاء  ال�راثية  الب�شمة  على 

و�شروط هذا الر�شاء ومدى تب�شره، ووجب 

الب�شمة  حفظ  اإىل  الر�شاء  هذا  ميتد  اأن 

الجينات تحدد هوية 
الشخص واالفصاح عن 

مالمحه وصفاته العضوية 
وميوله ونزعاته
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وحتليلها وك�شف نتائج فح�شها ومدى اأحقية 

اإطالع الغري عليها وحدود ذلك.  كما يجب 

فراد على هذه العينات وما  بيان حق�ق الأ

ينتج عن حتليلها من معل�مات.

احلــالت  اأهــم  الدرا�شة  تناولت  وقــد 

باحلق  امل�شا�س  فيها  يج�ز  التي  خـــرى  الأ

يف اخلــ�ــشــ��ــشــيــة اجلــيــنــيــة وهـــى �ــشــدور 

العلمية  غرا�س  لالأ والك�شف  ق�شائي  اأمــر 

الدرا�شة  ودعــت  الطبية.   والــ�ــشــرورات 

هذه  يف  اجلينية  املعل�مات  اإف�شاء  اإن  اإىل 

يك�ن  بــاأن  مقيدًا  يك�ن  اأن  يجب  احلــالت 

ــروري منها  ــش ــ� ال دنــــى  الأ اإطــــار احلـــد  يف 

هذه  ك�شفت  الذي  للغر�س  الالزم  وبالقدر 

املعل�مات من اأجله.  واأن ي�ازن ال�شارع بني 

هذا  من  فراد  لالأ يلحق  الذي  ال�شرر  مقدار 

املجتمع  على  العائد  النفع  ومدى  ف�شاء،  الإ

من ذلك.

ن�ش��س  اأن  الــدرا�ــشــة  ك�شفت  وقــد 

الــدول  اأغــلــب  وقــ�انــني  امل�شري  القان�ن 

تخ�يل  على  الن�س  من  خلت  قد  العربية 

�شلطة  واملــحــاكــمــة  الــتــحــقــيــق  �ــشــلــطــات 

واأنــه  اجلــيــنــي.   للفح�س  املتهم  اإخــ�ــشــاع 

حمكمة  اأحكام  فــاإن  ذلك  من  الرغم  على 

�شلطة  تخ�يل  على  ا�شتقرت  قد  النق�س 

عينة  اأخــذ  يف  احلــق  والتحقيق  ال�شبط 

ا�شتنادًا  وذلــك  وحتليلها  املتهم  دمــاء  من 

وقد  لهما،  املخ�ل  التفتي�س  يف  احلق  اإىل 

اأيدها بع�س الفقه يف ذلك.  وقد اأو�شحت 

نظر،  حمــل  الــ�جــهــة  ــذه  ه اأن  الــدرا�ــشــة 

بحرية  مت�س  التي  جــــراءات  الإ اأن  ذلــك 

الفرد وتنط�ي على تهديد بالغ بحقه يف 

على  القان�ن  ين�س  اأن  يجب  اخل�ش��شية 

�ش�ابطها، واأن يحدد ال�شلطة التي لها احلق 

مر بها.  ول يج�ز  يف اتخاذها و�شمانات الأ

ال�راثية  اجلينات  على  احل�ش�ل  قيا�س 

على التفتي�س الذي متلكه �شلطات ال�شبط 

يقت�شر  التفتي�س  هذا  اأن  ذلك  والتحقيق، 

على البحث فيه على �شيء حمدد ي�شتنفذ 

غر�شه بالقيام به اأيًا كانت النتيجة التي 

اأ�شفر عنها هذا التفتي�س.  اأما يف التحليل 

اجليني فاإن النتيجة التي قد ي�شفر عنها 

التحليل  مت  التي  الغر�س  بكثري  تتجاوز 

عن  يف�شح  التحليل  هذا  اأن  اإذ  اأجله،  من 

ال�شابقة  والبيانات  املعل�مات  من  الكثري 

املتهم  ل�شخ�س  وامل�شتقبلة  واحلــا�ــشــرة 

التحليل  هــذا  قيمة  اأن  كما  واأقــربــائــه، 

احتمال  واأن  ال�قت.   مع  التنب�ؤية تزداد 

من  التحليل  هــذا  عنه  متخ�س  ما  ك�شف 

حفظ  مع  ول�شيما  كبريًا،  يظل  معل�مات 

البيانات.  ولذلك فاإنه  نتائجه يف ق�اعد 

عينة  اأخــذ  قيا�س  تقديرنا  يف  ي�شلح  ل 

جينية على التفتي�س مبعناه التقليدي.

امل�شري  القان�ن  ن�ش��س  كانت  واإذا 

و�شع  من  خلت  قد  العربية  الــدول  واأغلب 

يف  باحلق  امل�شروع  امل�شا�س  على  ال�ش�ابط 

الكثري  خطة  فــاإن  اجلينية؛  اخل�ش��شية 

العك�س  اإىل  املقارنة تذهب  الت�شريعات  من 

والفرن�شي  ملــــاين  الأ كالقان�ن  ذلـــك،  مــن 

هــذه  تــفــرد  اإذ  والــكــنــدي؛  مـــريـــكـــي  والأ

الت�شريعات ن�ش��شًا خا�شة ت�شع مبقت�شاها 

�ش�ابط هذا امل�شا�س.

د�شت�رية  عــدم  الدرا�شة  بينت  وقــد 

تعلق  الــتــي  املــقــارنــة  الت�شريعات  بع�س 

ا�شتفادة املتهم بنظم اإطالق ال�شراح املقيد 

خذ عينة جينية منه، ذلك اأن  بخ�ش�عه لأ

مثل هذه الن�ش��س تنال من حق الفرد يف 

على  احل�ش�ل  واأن  اجلينية،  اخل�ش��شية 

الب�شمة ال�راثية يف هذه احلالة ل يك�ن 

بق�شد م�شاعدة العدالة يف ك�شف احلقيقة 

ثم  ومــن  فيها،  التحقيق  يجري  دعــ�ى  يف 

ينتفي املربر املعق�ل للم�شا�س به.

وقـــد اقــرتحــت الــدرا�ــشــة تــاأ�ــشــيــاًل 

اخل�ش��شية  يف  بــاحلــق  املا�شة  فــعــال  لــالأ

وىل  اجلينية بردها اإىل ط�ائف ثالث: الأ

ال�راثية  للب�شمة  فح�س  باإجراء  تتعلق 

على  احل�ش�ل  بهدف 

اأهميتها  لها  معل�مات 

بخ�ش��شية  ومت�س 

والثانية  ال�شخ�س، 

ــل بــاإفــ�ــشــاء  ــ�ــش ــت ت

الناجتة  املعل�مات 

عن الفح�س اجليني 

ــذي مت اإجــرائــه،  ال

تت�شل  ــة  ــث ــال ــث وال

غري  بال�شتخدام 

املــــ�ــــشــــروع لــهــذه 

املعل�مات.  ويتميز 

ــل  ــي ــش ــاأ� ــت هـــــذا ال

ــه  اأن تــقــديــرنــا  يف 

يلتقي مع الرتتيب 

امل�شا�س  يف  ــاين  اجل اإلــيــه  يلجاأ  قــد  ــذي  ال

باخل�ش��شية اجلينية.

ال�شارع  خطة  الدرا�شة  تناولت  وقــد 

من  وا�شعة  طائفة  جــرم  الــذي  الفرن�شي 

اجلينية  اخل�ش��شية  حتمى  التي  فعال  الأ

�شخ�س  على  جنى  فح�س  اإجــــراء  مــثــل: 

الذي  امل�شروع  غري  والفح�س  ر�شاه  بغري 

ي�شتهدف حتديد �شخ�شية �شاحب الب�شمة 

ال�راثية.

وجهة  هناك  اأن  الدرا�شة  بينت  وقد 

من الت�شريعات ل تن�س على حماية احلق 

ن�ش��شًا  ت�شع  ول  اجلينية  اخل�ش��شية  يف 

القان�ن  مثل  به،  امل�شا�س  بتجرمي  خا�شة 

تطبيق  الدرا�شة  حاولت  وقــد  امل�شري.  

الن�ش��س العامة التي جترم اأفعال ال�شرقة 

على اأفعال ال�شتيالء على املادة اجلينية، 

واأظهرت اأن قيام اجلاين باحل�ش�ل بالق�ة 

على عينة من املادة اجلينية للمجني عليه 

من  لها  ملا  كراه  بالإ ال�شرقة  جرمية  ي�فر 

طبيعة مادية، وهي بانف�شالها عن اجل�شم 

ا�شتبقت  وقــد  املــنــقــ�ل.   �شفة  تكت�شب 

الدرا�شة تناول بع�س ال�شع�بات التي ميكن 

اأن تث�ر نتيجة تطبيق هذه الن�ش��س.

اإمكانية  مــدى  الــدرا�ــشــة  واأو�ــشــحــت 

تطبيق الن�ش��س العامة على اأفعال فح�س 

�شاحبها  ر�ــشــاء  دون  الــ�راثــيــة  الب�شمة 

واإتالف وتزييف العينة اجلينية والتعامل 

اإىل  الدرا�شة  وخل�شت  فيها،  امل�شروع  غري 

العامة  الن�ش��س  من  الكثري  تطبيق  تعذر 

فعال، واإىل تطبيق بع�س هذه  على هذه الأ
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وينق�شم هذا البحث اإىل اأربعة مباحث 

تي: رئي�شة على النح� الآ

الجنين  تعريف  األّول:  المبحث 
واإلجهاض، وبيان أطوار الجنين

جــهــا�ــس  والإ اجلنني  تعريف  و�شمل 

وبــيــان مــراحــل تــطــ�ر اجلــنــني، حيث مت 

جها�س يف كل من اللغة  تعريف اجلنني والإ

مراحل  بيان  ورد  وكذلك  وال�ــشــطــالح.  

خالل  من  وذلك   ، املختلفة  اجلنني  تط�ر 

القراآن وال�شنة ، حيث حتدث عن مراحل 

النطفة والعلقة وامل�شغة ، ثم عن مرحلتي 

عن  واأخــرًيا  اللحمية،  والع�شالت  العظام 

ت��شيح  مع  الروح،  ونفخ  الت�ش�ية  مرحلة 

باختالف  تختلف  اجلــنــني  اأحـــكـــام  اأّن 

اأط�اره.

المبحث الثاني: متى تنفخ الروح في 
الجنين؟

يف  الروح  نفخ  زمن  عن  البحث  حتّدث 

مراحله  ومنذ  اجلنني  اإّن  حيث  اجلنني، 

خل�ية  حياة  ولكنها  حياة  ن�ع  له  وىل  الأ

احلي�ان  اأو  النبات  بحياة  اأ�شبه  ب�شيطة 

يف  املبحث  هــذا  اأهمية  وتكمن  البدائي. 

اأّن حتديد بداية هذه املرحلة اأمر متعذر 

اأن ي�ؤّدي  اأّنه من املمكن  طبًيا وعلمًيا رغم 

جديدة  مظاهر  ك�شف  اإىل  العلمي  التقدم 

اأما مذهب الفقهاء  تدل على هذا املعنى.  

يف هذه امل�شاألة فهم على ق�شمني:

اأربعة  بعد  يك�ن  ــروح  ال نفخ  اأّن  ّول:  الأ

ــهــر مــن احلــمــل وهـــ� مذهب  اأ�ــش

رّجحه  مــا  وهـــذا  العلماء  عــامــة 

الباحثان.

الثاين: وه� اأّن نفخ الروح يتم بعد اأربعني 

ي�ًما من احلمل وهذا ما ذهب اإليه 

بع�س املعا�شرين.

في  الفقهاء  آراء  الثالث:  المبحث 
إجهاض الجنين؟

نفخ  بعد  ما  ملرحلة  بالن�شبة  اأّول: 

الروح: حيث تك�ن للجنني يف هذه احلالة 

لزام  اأهلية وج�ب ناق�شة جتعله قاباًل لالإ

اتفاًقا،  اإجها�شه  يج�ز  فال  اللتزام  دون 

حياة  على  حمققة  خط�رة  �شّكل  اإذا  اإل 

هذه  ففي  بطنها؛  يف  حماًل  بقائها  يف  م  الأ

إجهاض

الجنين المصاب
بأمراض وراثية

مارات العربية املّتحدة د. حممد عبد الرحيم �شلطان العلماء - اأ�شتاذ الفقه واأ�ش�له امل�شارك، كلية ال�شريعة والقان�ن، جامعة الإ

ـــــذا الـــبـــحـــث عــــن حــكــم   ه

اإجها�س املراأة احلامل باجلنني 

ال�شريعة  م�قف  وبيان  امل�شّ�ه 

اإّن  حيث  ذلــك،  من  �شالمية  الإ

ا�شتجالء  اإىل  تدع�  احلاجة 

امل�شاألة  هذه  يف  ال�شريعة  حكم 

ــى الــ�ــشــاحــة  ــل املـــطـــروحـــة ع

اإمكانية  مع  ا  خ�ش��شً الطبية، 

ــاف هــــذه احلـــــالت يف  ــش ــ� ــت اك

العمر،  مــن  متقدمة  مــراحــل 

ــالل بــيــان مفه�م  وذلـــك مــن خ

ومراحل  جــهــا�ــس  والإ اجلنني 

بيان  ــك  ــذل وك تــطــ�ر اجلــنــني 

جها�س  الإ من  العلماء  م�قف 

ب�شكل عام.
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معينة  ب�شروط  اإجها�شه  يج�ز  احلالة 

على اأرجح ق�يل العلماء.

فيما  اجلنني  ملرحلة  بالن�شبة  ثانًيا: 

قبل نفخ الروح: فقد اختلف فيها العلماء 

اأق�الهم  من  والــراجــح  عــّدة،  اأقـــ�اٍل  على 

حرمة اإ�شقاط اجلنني قبل نفخ الروح منذ 

وىل من غري حاجة اأو �شرورة،  مراحله الأ

واملفا�شد  امل�شالح  بني  امل�ازنة  عرب  وذلك 

املرتتبة على ذلك.

إجــهــاض  حــكــم  الـــرابـــع:  المبحث 
الجنين المشّوه ؟

ــروح:   ال نفخ  بعد  مــا  مرحلة  اأّوًل:  

جها�س يف هذه احلالة جائز يف حالة  والإ

وقاتل،  خطري  بت�شّ�ه  م�شاب  اجلنني  ك�ن 

ول ترجى حياته بعد ال�لدة، اأما ما عدا 

ذلك فال يج�ز اإجها�شه.

الــروح:   نفخ  قبل  ما  مرحلة  ثانيا:  

والراأي فيها على ق�لني:

ـــت حــيــاتــه تــرجــى بعد  1- املــنــع مــا دام

ال�لدة.

الت�شّ�ه  حــالــة  يف  جــهــا�ــس  الإ يــجــ�ز   -2

ال�شديد الذي تك�ن احلياة معه اأ�شبه 

باحلياة النباتية.

والراجح ه�: اإباحة اإجها�س اجلنني 

امل�ش�ه ت�شّ�ًها ج�شيًما على اأن يتّم ذلك يف 

غ�ش�ن اأربعني ي�ًما رحمًيا من عمر اجلنني 

ولي�س بعد ذلك.

بذكر  بحثهما  الباحثان  اأنــهــى  وقــد 

خامتة اأوردا فيها نتائج بحثهما، ومن اأهّم 

تلك النتائج:

يعترب اجلنني كائًنا حًيا منذ انعقاده،   -1

ول يج�ز اإ�شقاطه بغري عذر مقب�ل.

ل ي�شح اإ�شقاط اجلنني بعد نفخ الروح   -2

اإل يف حالتني:

حياة  على  حقيقًيا  خطًرا  ي�شكل  اأن   •
م. الأ

اأن يتحقق م�ته قبل ا�شتكمال دورته   •
الرحمية اأو عند ال�لدة.

جها�س يف هاتني احلالتني  ول ي�شح الإ

اإل:

بتقرير من جلنة ثالثية يتحقق فيها   •
اأع�شائها  اأحد  ويك�ن  العدالة  و�شف 

الن�شاء  اأمــرا�ــس  يف  املتخ�ش�شني  من 

والت�ليد.

اأو  يقينًيا  اللجنة  تقرير  يك�ن  اأن   •
قريًبا من اليقني.

ــرى  اأخ و�شيلة  هــنــاك  يــكــ�ن  ل  اأن   •
لتاليف اخلطر.

مف�شدة  جها�س  الإ على  يرتتب  ل  اأن   •
ترب�  اأخـــرى  جانبية  م�شاعفات  اأو 

على ما يحقق من م�شلحة.

ت�ش�يًها  امل�ش�ه  اجلنني  اإ�شقاط  ي�شح   -3

من  يــ�ًمــا  اأربــعــني  غ�ش�ن  يف  ج�شمًيا 

انعقاده مع ت�افر �شروط املذك�رة.

ي�شتحب  جها�س  الإ م�شاكل  لتجنب   -4

ح�شن اختيار الزوجني وتغريب النكاح 

واإجراء فح��س طبية قبل الزواج.

النبّيني  خامت  على  و�شّلم  اهلل  و�شّلى 

اهلل  �شلَّى  حمّمد  �شّيدنا  املر�شلني  واإمـــام 

اأجمعني  و�شحبه  اآلــه  وعلى  عليه  و�شلَّم 

واآخر دع�انا اأن احلمد هلل رّب العاملني.

لتجنب مشاكل االجهاض 
يستحب حسن اختيار 
الزوجين وتغريب النكاح 
واجراء الفحوص الطبية 

قبل الزواج
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الضوابط الشرعية لبحوث الجينوم البشري المتقّدمة
اجلين�م الب�شري ه� اأحد اأبرز جمالت التط�ر البي�ل�جي وال�راثي املعا�شر، فقد كان نقطة حت�ل كبري يف هذا املجال.  وقد اأثار 

ديان وق�انني احلياة.  ومن هنا تاأكدت الدع�ة اإىل بيان �ش�ابطه  ن�شان وقيم الأ املجادلت الكثرية، ل �شيما فيما يتعلق بحرمة الإ

وال�شتحقاق  والكرامة  واحلرية  من  والأ ال�شحة  جمال  يف  النقالب  واإحداث  والتخريب  للتحطيم  ذريعة  ُيتخذ  ل  حتى  وحدوده، 

ن�شان ور�شيده ال�راثي وخيطه  الجتماعي والتعاوين واحل�شاري، ورمبا يف�ت الكثري من احلق�ق ب�شبب ق�ته يف الك�شف عن اأح�ال الإ

يام.  واأبرز هذه ال�ش�ابط ن�عان اثنان: البي�ل�جي وما يك�ن عليه يف م�شتقبل الأ

ن�شان  خالق وكرامة الإ ول: �ش�ابط مبدئية و�شميمية تتعلق ب�شرورة مراعاة اأعمال اجلين�م لتعاليم الدين وقيم الأ الن�ع الأ

�شالمية العامة. وحرمته اجل�شدية والعقلية والروحية، وامل�شالح ال�طنية والإ

ومراجعة  وتطبيقا  وك�شفا  فهما  الب�شري،  اجلين�م  على  املطبقة  والعملية  جرائية  الإ بالن�احي  تتعلق  �ش�ابط  الثاين:  الن�ع 

وتط�يرا. ومن هذا القبيل:

وم�ش�ؤولة. ومراقبة  ومن�شبطة  حمددة  ر�شمية  حك�مية  هيئات  اجلين�م  باأعمال  تق�م  اأن   •
وال�طنية. مانة  والأ والثقة  والعلم  اخلربة  من  عال  م�شت�ى  على  باجلين�م  القائمة  الهيئات  تك�ن  اأن   •

مينة بيان كل ما ي�شتجد ويظهر يف اأم�ر اجلين�م الب�شري، واأن ت�شتعني  اأن تت�ىل امل�ؤ�ش�شات الفقهية اجلماعية واملتخ�ش�شة والأ  •
يف ذلك باخلرباء والعلماء البي�ل�جيني، بق�شد ح�شن الفهم والت�ش�ر ملا �شيحكم عليه فقهيا و�شرعيا.

اتخاذها. ال�اجب  واملعامل  الد�شت�رية  املعايري  وو�شع  باجلين�م،  املتعلقة  الالزمة  الق�انني  اإعداد   •
والت�جيه. والرت�شيد  الت�عية  اإىل  الهادف  عالمي  الإ �شهام  الإ �شرورة   •

واحلق اأن �ش�ابط اجلين�م الب�شري تتفرع عن �ش�ابط الهند�شة ال�راثية والعل�م البي�ل�جية ب�جه عام، وقد ُتناط باجلين�م 

م�ر ال�شابطة وامل�جهة اخلا�شة به، بناء على بع�س خ�ش��شياته وجمالته و�ش�ره.  واهلل اأعلم. الب�شري بع�س الأ

د. ن�ر الدين اخلادمي

�شالمية باملدينة املن�رة اأ�شتاذ جامعي بالزيت�نة بت�ن�س، وباجلامعة الإ

الضوابط الشرعية للفحص الوراثي قبل الزواج
يتناول البحث جمم�عة عنا�شر مرتابطة ت�شكل منظ�مة واحدة حتكم هذه ال�اقعة متثل ال�ش�ابط العامة واخلا�شة للفح�س 

العلماء املعا�شرين بالفح�س ال�راثي،  العلمية والعملية، واآراء  الناحية  ال�راثي قبل الزواج مثل:  ماهية الفح��شات ال�راثية من 

�شرة.  كما يزن الفح�س  �شالمية، وعالقته باملقا�شد اخلا�شة بالزواج واأحكام الأ وعالقة الفح�س ال�راثي باملقا�شد العامة لل�شريعة الإ

لزام يف  ال�راثي مبيزان امل�شالح واملفا�شد كما ه� املنهج ال�اجب اإتباعه يف بحث الن�ازل املعا�شرة، ويناق�س اأي�شا م�شاألة التخيري والإ

ر�شاد ال�راثي، ومدى تاأثري نتائج الفح��شات على ال�شتمرار يف امل�شروع الزواجي. الفح��شات وم�شاألة الإ

اأ.د. عبد النا�شر اأب� الب�شل

مارات العربية املتحدة عميد كلية ال�شريعة، جامعة ال�شارقة، الإ
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االستشارة الوراثية والفحص الجنيني في العالم اإلسالمي 
بين الطب والشرع

املنا�شب  القرار  اأخذ  من  يتمكن  حتى  وذويه  للمري�س  خالقية  والأ الطبية  والن�شائح  املعل�مات  اإي�شال  هي  ال�راثية  ال�شت�شارة 

جناب وكذلك العناية باملري�س اأو الطفل امل�شاب مبر�س وراثي.  وتت�شمن ال�شت�شارة ال�راثية خم�س  جها�س، والإ بالن�شبة للزواج، الإ

جناب،  نقاط مهمة وهي:  العناية الطبية، حتديد املخاطر للمر�س ال�راثي، اخليارات بالن�شبة لهذه املخاطر، اخليارات بالن�شبة لالإ

واخلدمات الداعمة للمري�س وذويه.

تت�شمن ال�شت�شارة ال�راثية ال�شراكة بني الطبيب امل�شت�شار ال�راثي واملجم�عات الداعمة للمري�س.  ولبد اأن تعطى املعل�مات 

التي  خالقية  �شالمية والأ الإ التعاليم  املري�س وذويه ح�شب  التي يتخذها  بالقرارات  التدخل  للمري�س وذويه كاملة ووا�شحة دون 

�شالمي. تتحكم بعاملنا الإ

قارب الذي يبلغ 60-70% من ن�شبة الزواج  �شالمي، وكذلك ازدياد ن�شبة زواج الأ مرا�س ال�راثية يف العامل الإ ومع ازدياد ن�شبة الأ

�شالمية  مرا�س ال�راثية، فال بد من اإيجاد الطرق املنا�شبة لذلك يف ظل تعاليمنا الإ يف وج�د التقدم العلمي يف ت�شخي�س وعالج ومنع الأ

مرا�س اإذا  �شالمية حتث على منع جميع الأ ال�شمحة التي ت�شتنبط من القراآن وال�شنة والفتاوى امل�ج�دة لدينا، حيث اأن تعاليمنا الإ

اأمكن.

و�ش�ف نتطرق يف بحثنا هذا اإىل هذه الطرق مبا فيها الفح�س اجلنيني واأبحاث اخلاليا اجلذعية وال�شتن�شاخ والفح�س الطبي 

بحاث اجلينية. للم�اليد، وفح��شات ما قبل الزواج، والت�شخي�س ال�راثي قبل الغرز والأ

د. عايدة العقيل

طفال وال�راثة وعلم امل�روثات، امل�شت�شفى الع�شكري، وم�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي، الريا�س مرا�س الأ ا�شت�شارية اأوىل لأ

الضوابط القانونية للفحص الوراثي في الجنين
نتناول يف درا�شة هذا امل��ش�ع ال�ش�ابط القان�نية للفح�س ال�راثي يف اجلنني، وتقت�شي درا�شة هذا امل��ش�ع بادئ ذي بدء حتديد 

ماهية اجلنني �ش�اء من الناحية ال�شرعية اأو القان�نية.  مردفني ذلك ببيان ال�ش�ابط القان�نية للفح�س ال�راثي للجنني.

على  نقت�شر  و�ش�ف  واأخالقية،  وعرفية  وطبية،  �شرعية  قان�نية  �ش�ابط  – اإيل  نظرنا  وجهة  – من  ال�ش�ابط  هذه  وتنق�شم 

ال�ش�ابط القان�نية، واملتمثلة يف وج�د ت�شريع يحدد حالت الفح�س ال�راثي واجلهة املناط بها الرتخي�س، والغر�س من اإجراء هذا 

الفح�س، واملراكز املتخ�ش�شة التي يناط بها هذا الفح�س ال�راثي.  كما يقت�شر احلال ت�افر ر�شاء ال�الدين بهذا الفح�س.  واأخريًا 

حتديد حالت الفح�س ال�راثي التي تقت�شيها امل�شلحة العامة.  ومن ثم تنق�شم الدرا�شة اإيل مبحثني علي النح� التايل:

ول: ماهية اجلنني من الناحية ال�شرعية والقان�نية. املبحث الأ

املبحث الثاين: ال�ش�ابط القان�نية للفح�س ال�راثي يف اجلنني.

د. اأ�شامة عبد اهلل قايد

عميد كلية احلق�ق، اأ�شتاذ ورئي�س ق�شم القان�ن اجلنائي، جامعة بني �ش�يف، م�شر
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82 مرضا وراثيا
في اإلمارات ناجمة عن
زواج األقارب

اإعداد: عماد عبد احلميد

يف  �ــشــالم  الإ ظه�ر  قبل  ما  اإىل  يع�د  واإمنــا  ال�شاعة  وليد  لي�س  قـــارب  الأ من  ــزواج  ال تاريخ 

من  هناك الكثري  اإن  قارب اإل  الأ زواج  مينع  مل  �شالم  الإ اأن  ورغم  امليالدي .  القرن ال�شابع 

قارب ومنها على �شبيل املثال ما روي عن  حاديث النب�ية التي حت�س على عدم الزواج من الأ الأ

ر�ش�ل اهلل �شل�ات اهلل و�شالمه عليه ق�له “ غرب�ا النكاح » وحديث اآخر اختلف العلماء ح�ل 

مدى ق�ته “ احذروا فان العرق د�شا�س » . هذه الن�شائح اأخذت بها املجتمعات الغربية اإذ ل 

قارب يف تلك املجتمعات اأكرث من 10% بينما ت�شل يف بع�س البلدان  تتعدى ن�شبة الزواج من الأ

اآخر وتفاقم  اإىل  مرا�س من جيل  الأ اإىل ت�ارث  اأدى  الذي  مر  الأ اأكرث  اأو   %50 اإىل  العربية 

امل�شاكل ال�شحية يف املجتمعات العربية. 

3�



قارب  وقد ارتبط م��ش�ع الزواج من الأ

اجتماعية  مبعتقدات  العربية  الــدول  يف 

وغريها   .. وتاريخية وجغرافية ومادية 

لدى  �شائدة  زالــت  ما  التي  املعتقدات  من 

عدم  ومنها  والــقــبــائــل  الــعــائــالت  بع�س 

حالة  يف  خا�شة  العائلة  برثوة  التفريط 

طــرف  قــارب ل بل والأ الــزواج من غري الأ

اأن بع�س القبائل تنظر اإىل ال�شاب املتعلم 

كرثوة عائلية يجب اأن ل تخرج عن نطاق 

العائلة. 

وقـــد اأثــبــتــت الــدرا�ــشــات الــتــي قــام 

الطب  كليات  يف  العلماء  مــن  نخبة  بها 

بداية  منذ  مــارات  الإ جامعة  يف  املختلفة 

ن  الت�شعينيات من القرن املا�شي ولغاية الآ

و�شلت  الدولة  يف  قــارب  الأ زواج  ن�شبة  اأن 

قارب  الأ بني  زيجات   %  26 منها   %50 اإىل 

تلك  وقد اأفرزت   . وىل  الأ الــدرجــة  مــن 

الزيجات نتائج �شلبية على بع�س العائالت 

اآخر  اإىل  جيل  مرا�س من  الأ ت�ارث  ومنها 

مرا�س ال�راثية التي  حيث بلغ جمم�ع الأ

مت ر�شدها بني امل�اطنني واملقيمني العرب 

قارب ما ل يقّل  الدولة ب�شبب زواج الأ يف 

عن 82 مر�شا.

علي  اآل  طالب  حمم�د  الدكت�ر  يق�ل 

اجلينية   للدرا�شات  العربي  املركز  مدير 

ت�شل  الــعــامل  يف  ــــارب  ق الأ زواج  »ن�شبة 

واندوني�شيا  ال�شني  با�شتثناء   %10 اإىل 

وترتاوح ما بني 1 اإىل 10% يف عدة قارات 

اإفريقيا  وو�شط  الالتينية  اأمريكا  منها 

ويف   . وا�شبانيا  والــيــابــان  الهند  و�شمال 

الزيجات  ن�شبة  تــرتاوح  العربية  الــدول 

بني  وخا�شة  و%50   40 بني  ــارب  ق الأ بني 

وىل ومــن ابــرز  ـــارب مــن الــدرجــة الأ ق الأ

من  قــارب  الأ زواج  بها  ينت�شر  التي  الــدول 

 %11 م�شر  كربى  بن�شبة  وىل  الأ الدرجة 

والك�يت   %29 ــعــراق  ال  %21 البحرين 

ويف   %32 ردن  الأ ويف   %31 وال�شع�دية 

. وي�شيف   %26 اإىل  مــارات ت�شل  الإ دولة 

قارب يف العامل العربي ينظر اإليه  »زواج الأ

الديني  ال�ازع  اأ�شا�س  الغرب على  من قبل 

بني  ــزواج  ال اأن  اإذ  �شحيح  غري  هذا  ولكن 

�شالم  الإ ظه�ر  قبل  ما  اإىل  يع�د  قــارب  الأ

وعندما  امليالدي  ال�شابع  قبل  وحتديدا 

�شالم مل ينه عن زواج القارب واإمنا  جاء الإ

كثرية  ــة  اأدل وهناك  عنه«  البتعاد  حث 

على ذلك منها »غرب�ا النكاح واحذروا فان 

العرق د�شا�س« اإىل ما غري ذلك.

أسباب الظاهرة
قــــارب  الأ مــن  ــــزواج  ال بـــان  وي�شيف 

�شباب اجتماعية وتاريخية وغري  ي�عز لأ

تتعدى  بل  فقط  امل�شلمني  بني  حم�ش�رة 

نرى  كما  امل�شيحية  املجتمعات  اإىل  ذلــك 

خرى  الأ العربية  الدول  وبع�س  لبنان  يف 

قــارب  الأ من  الــزواج  م��ش�ع  ارتبط  وقد 

الطرفني  مــالئــمــة  منها  ــبــاب  ــش اأ� بــعــدة 

اإىل  للدخ�ل  الفتاة  وا�شتعداد  ال�شريكني 

اأي  نــهــا،  لأ اأ�شهل  ب�شكل  الزوجية  عــامل 

�شافة اإىل ذلك  البنت، تعرف العائلة. بالإ

اأمنت  قـــارب  الأ بني  الزيجات  اأن  يالحظ 

قارب ب�شبب حر�س  من مثيالتها يف غري الأ

العائلة على الدائم على ا�شتقرار الزواج . 

ويف بع�س الدول العربية ل�حظ اأن ن�شبة 

باختالف  تختلف  قـــارب  الأ بــني  ـــزواج  ال

فيه  يحدث  ــذي  ال واملــكــان  التعلم  ن�شبة 

ردن  الأ يف  فمثال  مدين  اأو  ح�شري  الزواج 

زواج  اأن  الدرا�شات  اأثبتت  وعمان  وت�ن�س 

النائية  املناطق  يف  اأكرث  ينت�شر  قــارب  الأ

بع�س  ويف   . الرئي�شية  املــدن  مع  مقارنة 

الدرا�شات  اأثبتت  خرى  الأ العربية  الدول 

اأن ازدياد ن�شبة التعلم للفتاة يف ال�شراكة 

الزوجية ت�ؤدي اإىل انخفا�س ن�شبة الزواج 

قارب وعلى العك�س من ذلك يف اليمن  من الأ

التعلم  ن�شبة  زادت  كلما  انه  ات�شح  حيث 

زواج األقارب سببا 
لإلجهاض المتكرر وضعف 

المستوى التعليمي 
واألمراض النفسية 
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من  الزواج  ن�شبة  زادت  كلما  الرجال  لدى 

تلك  ورجحت  العائالت  تلك  يف  القريبات 

�شباب لذلك  الدرا�شات اأن احد اأهم تلك الأ

ن�شان لدى العائلة  ه� ارتفاع قيمة هذا الإ

بحيث ينظر له وكاأنه ثروة عائلية يجب 

مثل  الــدول  بع�س  يف   . بها  التفريط  عدم 

ن�شبة  و�ش�رية  ولبنان  والك�يت  البحرين 

قارب يف انخفا�س تدريجي  الزيجات من الأ

ل  مبعنى  ا�شتقرار  هناك  اأخــرى  دول  ويف 

الدول  بع�س  يف  اأما   . زيادة  ول  انخفا�س 

من  الزيجات  ن�شبة  اأن  فالغريب  خــرى  الأ

مثل  م�شتمر  ارتفاع  يف  زالــت  ما  قـــارب  الأ

اليمن واجلزائر واأوعزت بع�س الدرا�شات 

�شباب لكرثة الن�شل يف العائالت.  الأ

اإلمارات
فهناك  مــارات  الإ لدولة  بالن�شبة  اأمــا 

ح�ل  اأجريت  التي  الدرا�شات  من  العديد 

درا�شة  واأول  ــارب  ق الأ من  الــزواج  م��ش�ع 

عبد  الدكت�ر  امل��ش�ع  هذا  ح�ل  بها  قام 

2000 زيجة  1996 �شملت  الباري برن عام 

بني امل�اطنني يف مدينة العني خالل عامي 

قارب  )94و 95( و بينت اأن ن�شبة زيجات الأ

من العائالت التي �شملتهم الدرا�شة ح�ايل 

الغزايل  حلــاظ  الــدكــتــ�رة  وقــامــت   .%50

نف�س  على  بدرا�شة  مـــارات  الإ جامعة  من 

اإذا كانت تلك  97 ملعرفة ما  ال�شريحة عام 

الن�شبة يف ارتفاع اأو انخفا�س وت��شلت اإىل 

قارب  نتيجة مفادها اأن ن�شبة الزواج بني الأ

لدى م�اطني الدولة يف ازدياد بحيث كانت 

وارتفعت يف   %39 املا�شي ح�ايل  يف اجليل 

اجليل احلايل اإىل اأكرث من %50.

من   %26 اأن  الدرا�شة  وبينت 

قارب من  تلك الزيجات هي بني الأ

اأن  احتمالية  وىل مع  الأ الدرجة 

يك�ن اأولدهم اكرثمت�شكا بالزواج 

تلك  لحظت  كما  قـــارب.  الأ من 

الــزواج  ن�شبة  ــاد  ازدي الدرا�شة 

ال�شباب املتعلم  قارب لدى  من الأ

وتختلف  واجلامعي(  )الثان�ي 

منطقة  باختالف  الن�شب  تلك 

الجتماعية  والعادات  ال�شكن 

واملذهبية  العرقية  �ــشــ�ل  والأ

للعائالت . 

وقـــــــامـــــــت الـــــدكـــــتـــــ�رة 

قارنت  بــدرا�ــشــة  اأيــ�ــشــا  حلاظ الغزايل 

العني  مدينتي  يف  قـــــارب  الأ زواج  فيها 

اأن  الــدرا�ــشــة  تلك  اأو�ــشــحــت  ودبي وقد 

اإىل  و�شلت  العني  يف  قــارب  الأ زواج  ن�شبة 

ح�ايل 54% ويف دبي ح�ايل 40% . وكانت 

الدرجة  من  قــارب  الأ من  الزيجات  ن�شبة 

وىل 28% يف العني و20% يف دبي . و على  الأ

زيجات  يف  املنخف�شة  الن�شبة  من  الرغم 

اإل  دبي  يف  وىل  الأ الدرجة  من  قــارب  الأ

م�شطردًا  ـــادًا  ازدي لحظت  الدرا�شة  اأن 

ن�شبة  قارب حيث كانت  الأ الزواج بني  من 

قارب بني اجليلني املا�شي  الفارق يف زواج الأ

مع  مقارنة   %10 واحلــايل يف دبي حــ�ايل 

الدرا�شة  واأ�ــشــارت   . العني  مدينة  7% يف 

يف  الزيادة  لهذه  الرئي�شي  ال�شبب  اأن  اإىل 

التي  الدمي�غرافية  اخل�شائ�س  دبي ه� 

املت�شارع  النم�  حيث  من  ــارة  م الإ بها  متر 

فيها  املقيمة  جنبية  الأ اجلاليات  حلجم 

داخل  معزول�ن  امل�اطن�ن  اأ�شبح  بحيث 

ي�ؤدي  احلــال  بطبيعة  وهــذا  جمتمعاتهم 

 . قـــارب  الأ من  الــزواج  ن�شبة  ارتفاع  اإىل 

بها  قامت  اأخـــرى  درا�ــشــة  اأي�شا  وهــنــاك 

د. طالب: الظاهرة 
ارتبطت بمعتقدات 

اجتماعية وتاريخية وال 
تقتصر على المسلمين 
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األف   24 الطلباين على  جــ�ان  الدكت�رة 

ولدة يف م�شت�شفى الك�رني�س خالل الفرتة 

من 92 ولغاية 95 وقد تبني من خاللها اأن 

يف   %32 هي  قــارب  الأ من  الزيجات  ن�شبة 

اإمارة اأب� ظبي. 

وا�شح اأن من خالل الطالع على كافة 

معدل  اأن  تبني  اأجــريــت  التي  الــدرا�ــشــات 

العني  ويف   ،  %50 الدولة  يف  قارب  زواج الأ

ح�ايل  ظبي  اأبــ�  40% ويف  دبي  ويف   %54

. %32

نقطة للبحث
ب�شبب هذه الظاهرة املهمة )الزيجات 

قارب( انطلق العديد من الباحثني  بني الأ

املرتبطة  مرا�س  الأ ملعرفة  الدرا�شات  يف 

الدكت�رة  اكت�شفت  وقد  قــارب  الأ بــزواج 

حلــاظ الــغــزايل مــن خــالل درا�ــشــة قامت 

دبي  من  اأطــفــال  و�شملت   1998 عــام  بها 

من   %92 اأن  والعني  فكان  وال�شارقة وخ�ر 

كان�ا  الطر�س  من  يعان�ن  الذين  طفال  الأ

مع  مقارنة  قـــارب  الأ بني  زيجات  نتيجة 

75% من  اإىل اأن  ــارت  ــش اأ� عاملية  درا�ــشــة 

اآبــاوؤهــم  ال�شمع  فــقــدوا  الــذيــن  طــفــال  الأ

واكت�شفت   . وىل  الأ الــدرجــة  من  اأقـــارب 

الدكت�رة حلاظ من خالل الدرا�شة اأن بع�س 

من  يعاين  طفل  من  اأكرث  لديهم  العائالت 

اأدنى  لديهم  يكن  مل  باء  الآ ولكن  الطر�س 

مرا�س  قارب والأ فكرة تربط بني زواج الأ

ال�راثية . 

تشوهات خلقية
ويف درا�شة اأخرى اأجريت يف م�شت�شفى 

�شملت  ولدة  األف   24 الك�رني�س و�شملت 

كل ال�لدات خالل الفرتة من عام 92 اإىل 

ولدة   400 اأن  خاللها  من  95 تبني  العام 

ت�ش�هات  اأو  وراثية  اأمرا�شا  حتمل  كانت 

ب�شيطة  حــ�ــشــابــيــة  وبــعــمــلــيــة  خــلــقــيــة 

ا�شتنتجت اأن 17% من كل األف ولدة متت 

خلقية  ت�ش�هات  حتمل  كانت  ظبي  اأب�  يف 

التي  مرا�س  الأ خا�شة  وراثية  اأمرا�شا  اأو 

حتمل ال�شفات املتنحية . 

المستوى التعليمي
الدكت�رة  بها  قامت  اأخـــرى  درا�ــشــة 

عن  اأي�شا  العني  جامعة  فل�شاما اينب من 

قارب على امل�شت�ى التعليمي  تاأثري زواج الأ

من  تلميذا   1250 الدرا�شة  �شملت  حيث 

50% نسبة زواج األقارب 
في الدولة منها 26% من 

الدرجة األولى 
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تالميذ املدار�س احلك�مية يف مدينة العني 

وتبني من خالل تلك الدرا�شة اأن 24% من 

يعان�ن  الدرا�شة  �شملتهم  الذين  طفال  الأ

بحالت  ترتبط  �شل�كية  ا�شطرابات  من 

اأن  يــ�ؤكــد  ــذا  وه العائلة  نف�س  يف  اأخـــرى 

العن�شر ال�راثي كان عن�شرا مهما يف تلك 

ال�شطرابات ال�شل�كية . 

األمراض النفسية
اأطباء  احــد  بها  قــام  اأخـــرى  درا�ــشــة 

تلميذ   1100 و�شملت  اأي�شا  العني  جامعة 

ملعرفة  املقيمني  والــعــرب  املــ�اطــنــني  مــن 

بزواج  النف�شية  مرا�س  الأ ارتباط  مدى 

البدء  عند  الباحث�ن  ت�قع  وقد  قارب  الأ

مرا�س  باإجراء الدرا�شة اأن تك�ن ن�شبة الأ

منها  اأكــرث  العرب  املقيمني  لدى  النف�شية 

النف�شال  منها  �ــشــبــاب  لأ املــ�اطــنــني  بــني 

على  وتق�قعهم  وجمتمعاتهم  بيئتهم  عن 

العك�س تبني من خالل  اأنف�شهم ولكن على 

مرا�س النف�شية لدى  الدرا�شة اأن ن�شبة الأ

ذلك  اأ�شباب  اأهم  من  اأن  وتبني  امل�اطنني 

قارب .  الزواج من الأ

الجهاز العصبي
�شتاذة  الأ عمل  لفريق  اأخــرى  درا�شة 

الدكت�رة حلاظ الغزايل عام 1999 �شملت 

امل�شت�شفيات  من  ثالثة  يف  ولدة   9600

 95 عامي  خــالل  العني  مدينة  يف  املهمة 

وطيدة  عــالقــة  هــنــاك  اأن  اأثــبــتــت  و97 

ه�ؤلء  لدى  الع�شبي  اجلهاز  اأمرا�س  بني 

القرابة  �شلة  كانت يف  امل�اليد خا�شة اإذا 

وىل. كما  الأ الــدرجــة  مــن  الــزوجــني  بــني 

بع�س  اأن  اإىل  اأي�شا  الدرا�شة  تلك  اأ�شارت 

باأنها  املعروفة عامليا  ال�راثية  مرا�س  الأ

حتدث  ما  احلدوث كثريا  نــادرة  اأمــرا�ــس 

قـــارب  الأ زواج  ب�شبب  الــعــني  منطقة  يف 

�شارك�ت- مر�س  املثال  �شبيل  على  ومنها 

تباط�ؤ  مر�س  عن  عبارة  وه�  ماري-ت�ث 

)اليدين  طراف  لالأ الع�شبية  الت�جيهات 

اإىل  بعد  فيما  الطفل  يتح�ل  والقدمني( 

طفل مقعد .

اإلجهاض المتكرر
�شتاذ الدكت�ر  درا�شة اأخرى قام بها الأ

ي��شف عبد الرزاق اأي�شا من كلية الطب يف 

ــعــربــيــة مــكــانــا  تــعــتــرب املــنــطــقــة ال

مت�شك  ب�شبب  ال�راثية  مرا�س  لالأ خ�شبا 

والتقاليد  بالعادات  العربية   املجتمعات 

وعلى  جــداد  والأ بــاء  الآ عليها  �شار  التي 

قارب وغياب ال�عي ال�شحي  راأ�شها زواج الأ

الزواج  قبل  ما  فح��شات  اإجراء  باأهمية 

اأو حتى الفح��شات الدورية .  

العربي  املركز  بها  قــام  درا�ــشــة  ويف 

لــلــدرا�ــشــات اجلــيــنــيــة  الــتــابــع جلــائــزة 

مكت�م  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم� 

للعل�م الطبية ح�ل  تكاليف عالج بع�س 

بينت  العامل  دول  من  عدد  يف  مرا�س  الأ

�شن�يا  العربي  ينفق  ال�شحي  القطاع  اأن  

ح�ايل  13 مليار دولر اأمريكي  لعالج 18 

ت�شل  منها  مــارات  الإ ح�شة  وراثيا  مر�شا 

اإىل ح�ايل 200 ملي�ن دولر . 

اآل  طالب  حمم�د  الدكت�ر  وي�شري  

عــلــي مــديــر املــركــز الــعــربــي لــلــدرا�ــشــات 

من  حمــــدودا  ـــددا  ع اأن  اإىل  اجلــيــنــيــة  

اخللقية  والت�ش�هات  ال�راثية  مرا�س  الأ

مثل ال�شلل الدماغي وال�شن�شنة امل�شق�قة 

فال�  رباعية  ومر�س  ال�شرياين  واجلــذع 

داون  ومتالزمة  امل�شق�قة  ال�شفة  ومر�س 

اأحلجابي  الفتق  اأمــرا�ــس  مــن  وغــريهــا 

مليار   13 العربي  ال�شحي  القطاع  تكلف 

مارات منها اإىل 130  دولر ت�شل ح�شة الإ

اإليها  ي�شاف  �شن�يا  اأمريكي  دولر  ملي�ن 

النفقات  لتغطية  اأخرى  دولر  ملي�ن   70

الدم  وفقر  الثال�شيميا  ملر�س  ال�شحية 

اأملنجلي والتليف الكي�شي و�شيالن الدم .   

وقال بان  الدرا�شات القت�شادية التي 

قام بها املركز العربي للدرا�شات اجلينية 

منظمة  بها  قــامــت  لــدرا�ــشــات  ا�ــشــتــنــادا  

مر�شا   18 فقط  �شملت  العاملية  ال�شحة 

انت�شارا  كــرث  الأ ال�راثية  مــرا�ــس  الأ من 

وراثيا  مر�شا   228 ا�شل   من  الدولة  يف 

اأو�شحت     ، مــارات  الإ مت ر�شدها يف دولة 

ت�شل  الثال�شيميا  مري�س  عالج  كلفة  اأن 

اخلاليا  ومر�س  �شن�يا  دولر   7000 اإىل 

املنجلية 6300 دولر ومر�س الهيم�فيليا 

اخللقي  ال�شمع  ــدان  ــق وف دولر   2000

الكي�شي  التليف  ومر�س  دولر   26000

)مر�س ي�شيب الرئة ( 4750 دولر .

وا�شار مدير املركز العربي للدرا�شات 

ال�راثية  ال�شطرابات  اأن  اإىل  اجلينية  

طفال  الأ ل�فيات  الرئي�شي  ال�شبب  ت�شكل 

هذه  اأن  اإىل  لفتا   ، العربي  الــعــامل  يف 

يف  متزايد  نح�  على  تنت�شر  مــرا�ــس  الأ

بتلك  ــت  قــ�رن مــا  اإذا  الــعــربــيــة  الــــدول 

اأو  بالتغذية  املرتبطة  ال�ــشــطــرابــات 

الع�امل  اأهــم  ومــن   البيئية  بالع�امل 

ظاهرة  انت�شار  الزيادة  هذه  اإىل  امل�ؤدية 

قارب يف املجتمعات العربية .  زواج الأ

مثل للحد من تاأثري انت�شار  » احلل الأ

تطبيق  يتطلب  ال�راثية  ال�شطرابات 

برامج وقائية فعالة مثل فح�س حديثي 

احلاملني  �ــشــخــا�ــس  الأ وفح�س  ـــ�لدة  ال

ل�شفة املر�س » يق�ل الدكت�ر طالب.

درا�شة  يف  طالب  الدكت�ر  وخل�س    

قام بها ح�ل » ا�شطرابات عمليات الي�س 

دبــي(   جتــربــة   (  « الــ�راثــيــة  اخللقية 

ال�شطرابات  من   الكثري  درا�شة  اأن   اإىل 

ــة  ــش الـــ�راثـــيـــة يف الـــدولـــة ومــنــهــا درا�

�1 مرضا وراثيا
تكلف القطاع الصحي العربي

13مليار دوالر سنويا
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الــدول  يف  ت�اجدها  املقّدر  ال�راثية  مــرا�ــس  الأ عــدد 

ح�شاءات املركز العربي للدرا�شات اجلينية  العربية تبعًا لإ

مــارات  الإ بدولة  اخلا�شة  ــام  رق الأ   .2007 ن�فمرب  ل�شهر 

رقام املتعّلقة  العربية املّتحدة والبحرين �شبه نهائية اأما الأ

دنى امل�ؤّكد واأن هذه  خرى فتمثل احلّد الأ بالدول العربية الأ

رقام بازدياد مع ورود املعل�مات ب�شكل م�شتمر اإىل املركز  الأ

العربي للدرا�شات اجلينية.

مارات عام 1997 و�شملت 2200  جامعة الإ

والعني.  دبي  مدينتي  من  م�اطنة  �شيدة 

حالت  من   %37 اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 

بعد  متكررة  وفيات  اأو  املتكرر  جها�س  الإ

قارب مقارنة ب  ال�لدة هي لزيجات من الأ

قارب . وا�شتنتج  29% لزيجات من غري الأ

زواج  اأن  الــــرزاق  عبد  ي��شف  الــدكــتــ�ر 

املخاطر  ن�شبة  زيــادة  اإىل  ي�دي  قــارب  الأ

وت�ش�هات  �شرطانية  اأمــرا�ــس  بــحــدوث 

خلقية واأمرا�س �شل�كية اأو عي�ب ج�شدية 

طفال الناجتني عن تلك الزيجات.  يف الأ

السرطان
عبد  الدكت�ر  بها  قام  اأخــرى  درا�شة 

جامعة  يف  الــطــب  كلية  مــن  بــرن  ــبــاري  ال

الذين  ماراتيني  الإ امل�اليد  على  مــارات  الإ

 1983 ـــام  ـــالل الـــفـــرتة مـــن ع ولـــــدوا خ

مركز  يف  قــيــ�دهــم  واملـــ�جـــ�دة  و1997 

ال�شرطان وقد  مرا�س  لأ ال�طني  ال�شجل 

مرا�س  الأ من  اأن�اع  ثالث  اإىل  الت��شل  مت 

طفال .  ال�شرطانية تنت�شر لدى ه�ؤلء الأ

عائلة   69 �شملت  والتي  الدرا�شة  واأ�شارت 

من  يعان�ن  الذين  طــفــال  الأ من   %80 اأن 

باء اأقارب من الدرجة  �شرطان الدم هم لآ

مع  مقارنة  مرتفعة  ن�شبة  وهــي  وىل  الأ

املعدلت العاملية. 

ومع ذلك ي�ؤكد الدكت�ر طالب   خطاأ 

ال�راثية  مرا�س  الأ ما بني حدوث  الربط 

خذ بالع�امل  قارب قبل الأ والزواج من الأ

تاريخ  اأهــمــهــا  باملر�س. ومن  املرتبطة 

العائلة وما اإذا كانت هناك حالت مر�شية 

البّت  متكررة احلدوث فيها. وكذلك يجب 

بــــاء اإىل  يف منــط انــتــقــال املــر�ــس مــن الآ

املر�س،  �شفات  درا�شة  طريق  عن  بناء  الأ

ال�راثة  يف  املخت�ش�ن  به  يق�م  ما  وهــذا 

كلينيكية. األ اإن اجل�اب القاطع غالبًا  الإ

ال�راثية  التقنيات  تطبيق  حني  ياأتي  ما 

لتحديد  اجلينات  درا�ــشــة  على  املعتمدة 

اإىل  �ــشــارة  الإ بل  املــر�ــس،  انتقال  كيفية 

ال�شريك الذي انتقل من خالله املر�س اأي 

من  جــــداد  الأ اإىل  و�ــشــ�ًل  م  الأ اأو  ب  الأ

تلك  مــن  لف  الآ الطرفني. وهنالك  كــال 

تناول  ما  ومنها  عامليًا  املن�ش�رة  الدرا�شات 

من  عائالت  يف  ال�راثية  مرا�س  الأ انتقال 

اأ�ش�ل عربية خمتلفة.

وىل ، حيث  ا�شطرابات عمليات الي�س ل تزال يف خط�اتها الأ

طباء  يقت�شر ت�شخي�شها على الت�شخي�س ال�شريري وذلك لقلة الأ

والعلماء املخت�شني يف هذا املجال ،  وللنق�س يف املختربات املزودة 

تخدم  منظمة  خطة  وج�د  وعدم  الدولة  يف  الالزمة  باملعدات 

التقدم  لتحقيق  الكثري  ينبغي عمل  باأنه  . وقال  الدرا�شات  هذه 

طباء وغريهم من الفئات الطبية  يف هذا املجال مثل  تزويد الأ

العاملية  العلمية  املجتمعات  من  ال�شرورية  واملعارف  باملعل�مات 

وتطبيق هذه املعارف يف اأنظمة ال�شحة يف خمتلف اأرجاء الدولة 

يعنى  رئي�شي  مبركز  وربطها  فرعية  مراكز  ن�شاء  لإ والتخطيط 

بدرا�شة ا�شطرابات عمليات الي�س ال�راثية ،  وتاأ�شي�س برامج 

ال�لدة  حديثي  يف  الي�س  عمليات  ا�شطرابات  لفح�س  م��شعة 

التدخل  بــدء  طريقها  عن  ميكن  وقائية  و�شيلة  ت�شكل  والتي 

العلمية  املخططات  هذه  تنفيذ  اأن  اإىل  لفتا    ، مبكرا  العالجي 

والتقنية قد ي�شتغرق وقتا ط�يال لكنها �شتك�ن يف نهاية املطاف 

مل�شلحة املر�شى واملجتمع على املدى الط�يل .

عماد عبد احلميد

مرا�س ال�راثية عدد الأ الدولة

240 مارات العربية املّتحدة الإ

153 اململكة العربية ال�شع�دية

127 فل�شطني

125 لبنان

119 البحرين

105 عمان

100 ت�ن�س

94 م�شر

83 الك�يت

78 املغرب

62 ردن الأ

56 اجلزائر

53 العراق

47 اليمن

34 ال�ش�دان

32 �ش�ريا

18 ليبيا

18 قطر

5 ال�ش�مال

4 جزر القمر

3 م�ريتانيا

3 جيب�تي

1 اإريرتيا
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كتاب  الــقــراآن  اأن  هــذا،  معنى  ولي�س 

حقائق  وي�شرح  النظريات  يطرح  علمي 

بك�شف  �شمعنا  فكلما  ويف�شلها،  املخل�قات 

نلهث  واأخــذنــا  اهلل،  اآيــات  حلمنا  علمي: 

وراءها بحثًا وحتلياًل.

واأ�شمى  اأجل  وعال،  جل  اهلل  كتاب  اإن 

كرم غاية واأعظمها،  من ذلك، فاإنه جاء لأ

تــ�حــيــد اهلل  اإىل  ــق  اخلــل ــة  ــداي ه وهـــي 

يات  دلة والرباهني والآ وعبادته و�شاق الأ

ن�شان،  الإ لهذا  يت�شنى  حتى  واملعجزات، 

اآياته  خالل  من  خالقه،  على  يتعرف  اأن 

وميتلئ قلبه اإميانًا وخ�شية وحبًا وطاعة، 

يات والنعم. مع ال�ق�ف على هذه الآ

ــا�ــِس  الــنَّ ــــَن  َوِم  « كما قــال جــل وعــال 

َكَذِلَك  اأَْلَ�اُنُه  َتِلٌف  خُمْ ْنَعاِم  َواْلأَ َوابِّ  َوالــدَّ

 
َ َّ
 ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء اإِنَّ اهلل

َ َّ
ا َيْخ�َشى اهلل َ اإِمنَّ

َعِزيٌز َغُف�ٌر« فاطر 28.

ينبه  مل  اإذا  العلمي،  الك�شف  فـــاإن 

ر�شيد  من  ويزيد  العامل،  ويحرك  الغافل 

والطاعة  اخل�شية  اإىل  ويدفعه  املــ�ؤمــن، 

قبال على اهلل �شبحانه، كان كما قال  والإ

َماَواِت  ال�شَّ يِف  َماَذا  اْنُظُروا  ُقِل   « جل وعال 

ُذُر َعْن َقْ�ٍم  َياُت َوالنُّ ْر�ِس َوَما ُتْغِني اْلآَ َواْلأَ

ِمُن�َن« ي�ن�س: 101. َل ُي�ؤْ

مــ��ــشــ�ع  عــن  بــالــكــتــابــة  ــــ�م  اأق واإذ 

يف  ال�راثية  اجلينات  يف  العلمي  عجاز  الإ

وما  والعلماء،  العلم  اإليه  ت��شل  ما  �ش�ء 

قطرات من مداد
اأخذت الب�شرية، تقفز قفزات �شريعة، وتقطع اأ�ش�اطًا هائلة من الكت�شافات العلمية يف �شتى جمالت 

العل�م، واملخرتعات، وتكت�شف اأ�شرار احلياة، وعجائب اخللق.

اأو  �شرحًا،  اإما  بها،  �شبقهم  قد  القراآن  اأن  وجدوا  علمية،  وحقيقة  جديد،  ك�شف  اإىل  ت��شل�ا  وكلما 

َ َلُهْم  َفاِق َويِف اأَْنُف�ِشِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ يِهْم اآََياِتَنا يِف اْلآَ اإ�شارة اأو تن�يهًا. و�شدق اهلل العظيم اإذ يق�ل »�َشرُنِ

َك اأَنَُّه َعَلى ُكلِّ �َشْيٍء �َشِهيٌد« ف�شلت 53. قُّ اأََومَلْ َيْكِف ِبَربِّ اأَنَُّه احْلَ

بقلم ف�شيلة ال�شيخ عامر حمم�د عامر
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هذا  اأتناول  الكرمي:  القراآن  به  �شبقهم 

امل��ش�ع من حماور ثالث:

ن�شان. عجاز يف خلق الإ الإ اأوًل: 

يف  واأثرها  الطبيعية،  الر�شاعة  ثانيًا: 

اكت�شاب ال�شفات ال�راثية.

يف  الذكاء  عن  امل�ش�ؤولة  جزاء  الأ ثالثًا: 

ن�شان. اخلارطة ال�راثية عند الإ

الموضوع األول: خلق اإلنسان
عقد الدكت�ر ه�شام عمر »ع�ش� املجمع 

وال�شنة  الكرمي  الــقــراآن  لبح�ث  العلمي 

عجاز  الإ عن  القاهرة:  يف  ندوة  املطهرة« 

العلمي يف القراآن وال�شنة.

جنة  وعن دلئل وا�شحة ح�ل علم الأ

القراآن  عنها  حتدث  ال�راثية.  واجلينات 

عامًا.   1426 منذ  املطهرة  وال�شنة  الكرمي 

علماء  نظريات  كانت  الدكت�ر،  قال  ومما 

العامل قدميًا، قد و�شعت ت�ش�رات خاطئة، 

ن�شان،  الإ بني  من  التكاثر  حدوث  لكيفية 

ولكن  اأمه.  وكيفية تك�ين اجلنني يف بطن 

القراآن الكرمي �شبق كل النظريات يف و�شع 

بدقة،  و�ــشــردهــا  جــنــة  الأ تك�ين  اأطـــ�ار 

وه�  الغرب  علماء  اأحــد  جعلت  متناهية، 

جنة  الأ علم  ا�شتاذ  مــ�د«  »كي�س  الدكت�ر 

اإنــنــي  ــ�ل:  ــق ي بــكــنــدا.  تــ�رنــتــ�  بجامعة 

�شلى  حممد  للنبي  اأمــكــن  كيف  منده�س، 

ي�شف  اأن  عام   1400 منذ  و�شلم  عليه  اهلل 

ــل الــتــطــ�ر بهذا  ــراح جـــنـــة، وم تــكــ�ن الأ

هناك  تكن  مل  اأنــه  رغم  الدقيق،  ال��شف 

ميكرو�شك�بات.. لذلك ل اأملك اأمام ما جاء 

به القراآن الكرمي وحديث النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم اإل اأن اأق�ل: مبا ل يدع جماًل 

لل�شك اأن حممدًا ر�ش�ل من عند اهلل.

اأن  عمر  ه�شام  الــدكــتــ�ر  وا�شتطرد 

العامل ا�شتغرق ع�شرين قرنًا لفهم مراحل 

تط�ر اجلنني. ومل يزيدوا على ما جاء يف 

اأربعة  على  يزيد  ما  منذ  الكرمي.  القراآن 

ع�شر قرنًا من الزمان.

عمر  ه�شام  الــدكــتــ�ر  حــديــث  ونـــدع 

يحدثنا  وه�  الكرمي.  القراآن  اإىل  لنع�د 

خلقه،  ــادة  وم ن�شان،  الإ خلق  بداية  عن 

وتط�ر هذا اخللق.

اآدم  ه�  ن�شان  الإ هذا  خلق  بداية  اإن 

عليه ال�شالم، وقد خلقه من طني، ثم نفخ 

زوجه  اآدم  �شلع  من  خلق  ثم  ــروح،  ال فيه 

الذكر  خلق  وحـــ�اء،  اآدم  من  ثم  حــ�اء، 

نثى خلق الب�شر.  نثى، ثم من الذكر والأ والأ

النا�س. وقد ف�شل اهلل  من  الكائنات  وبث 

التي  ط�ار  والأ اخللق،  هذا  مراحل  تعاىل 

مير بها، يف مرحلتني.

الخلق،  بــدء  من  األولــى:  المرحلة 
أن  وقبل  واألنثى  الذكر  التقاء  ومن 

يفد على هذه الحياة الدنيا.
الثاني  الطور  أو  الثانية:  المرحلة 
فخذ أن يفد على هذه األرض والحياة 

وإلى أن يغادرها.
وىل فتبداأ يف خلق اآدم  اأما املرحلة الأ

عليه ال�شالم.

ِلْلَماَلِئَكِة  َك  َربُّ َواإِْذ َقاَل  قال تعاىل: » 

َحَماإٍ  ــْن  ِم اٍل  ْل�شَ �شَ ــْن  ِم َب�َشًرا  َخــاِلــٌق  اإِينِّ 

َم�ْشُن�ٍن« احلجر: 28.

ِلْلَماَلِئَكِة  َك  َربُّ اإِْذ َقاَل  وقال تعاىل: » 

اإِينِّ َخاِلٌق َب�َشًرا ِمْن ِطنٍي« �س: 71.

هذه بداية خلق اآدم عليه ال�شالم كان 

ر�س، و�شنتعرف فيما بعد على هذه  من الأ

ر�س. العنا�شر من الأ

ثم خلق اهلل تعاىل من اآدم، ح�اء، ثم 

نثى ومنهما ملئت املعم�رة  خلق الذكر والأ

من الب�شر.

ُق�ا  اتَّ ا�ُس  النَّ ــَهــا  اأَيُّ َيا   « تعاىل:  قال 

ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  َربَّ

ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َشاًء« 

الن�شاء: 1.

من  ب�شدده  نحن  الــذي  الط�ر  واأمنا 

جنة،  الأ اآثار علماء  والذي  املرحلة،  هذه 

مرحلة  وهــي  ــقــراآن.  ال بعظمة  و�شهدوا 

هنا  ونــذكــر  املــيــالد،  اإىل  النطفة  تــكــ�ن 

ــج، و�ش�رة  �ــشــ�رة احل ـــ�اردة يف  ال يـــات  الآ

امل�ؤمن�ن.

املعاندين  خماطبًا  تعاىل  اهلل  قــال 

لهم  امل�ت فذكرا  البعث بعد  م  واملت�شككني 

باأط�ار خلقهم واإيجادهم من العدم، وكيف 

رحام من نطفة ل تعرى، اإىل  تقلب�ا يف الأ

امليالد، طفل ل يعي ول يعقل �شيئًا، بل ل 

يرى ول ي�شمع، ثم تط�ر اإىل رجل �ش�ى ذو 

عقل واإرادة.

ُكْنُتْم  اإِْن  ا�ُس  النَّ َها  اأَيُّ َيا   « قال تعاىل: 

ُتَراٍب  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  َفاإِنَّا  اْلَبْعِث  ِمَن  َرْيٍب  يِف 

َغٍة  ُم�شْ ِمْن  ُثمَّ  َعَلَقٍة  ِمْن  ُثمَّ  ُنْطَفٍة  ِمْن  ُثمَّ 

َوُنِقرُّ  َلُكْم   َ ِلُنَبنيِّ لََّقٍة  خُمَ َوَغـــرْيِ  لََّقٍة  خُمَ

ُثمَّ  ى  ُم�َشمًّ اأََجــٍل  اإِىَل  َن�َشاُء  َما  ــاِم  ْرَح اْلأَ يِف 

َوِمْنُكْم  ُكْم  اأَ�ُشدَّ ِلَتْبُلُغ�ا  ُثمَّ  ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل 

اْلُعُمِر  اأَْرَذِل  اإِىَل  ُيَردُّ  َمْن  َوِمْنُكْم  ى  ُيَتَ�فَّ َمْن 

ِلَكْياَل َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم �َشْيًئا« احلج: 5.

ا�شتعرا�س  الكرمية  يــة  الآ هذه  ففي 

اخللق  بــدء  مــن  الكاملة  احلــيــاة  ملــراحــل 

وتــطــ�رهــا،  النطفة  اإىل  ـــرتاب  ال ول  الأ

التي  واملدة  ـــ  والهرم  وال�شباب  والطف�لة 

هذه  يف  املخل�ق  لهذا  �شبحانه  اهلل  قدرها 

احلياة الدنيا.

هذه  اهلل  يقرر  املــ�ؤمــنــ�ن  �ــشــ�رة  ويف 

قال  معجز  بيان  يف  اخللق  مــن  احلقيقة 

�ُشاَلَلٍة  ِمْن  ْن�َشاَن  اْلإِ َخَلْقَنا  »َوَلَقْد  تعاىل: 

َقَراٍر  يِف  ُنْطَفًة  َجَعْلَناُه  ُثمَّ   )12( ِطنٍي  ِمْن 

َعَلَقًة  ْطَفَة  النُّ َخَلْقَنا  ــمَّ  ُث  )13( َمــِكــنٍي 

َغَة  امْلُ�شْ َفَخَلْقَنا  َغًة  ُم�شْ اْلَعَلَقَة  َفَخَلْقَنا 

اأَْن�َشاأَْناُه  ُثمَّ  ًما  حَلْ اْلِعَظاَم  َفَك�َشْ�َنا  ِعَظاًما 

اِلِقنَي«  اخْلَ اأَْح�َشُن   
ُ َّ
اهلل َفَتَباَرَك  اآََخَر  َخْلًقا 

امل�ؤمن�ن: 14.

ن�شان  لالإ وعـــال  جــل  اهلل  ــ�ؤكــد  ي ثــم 

حقيقة امل�ت والبعث، ليعي مهمته يف هذه 

احلياة.
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َذِلَك  َبْعَد  اإِنَُّكْم  ُثمَّ   « �شبحانه  بق�له 

ُت�َن )15( ُثمَّ اإِنَُّكْم َيْ�َم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُث�َن  مَلَيِّ

)16(« امل�ؤمن�ن: 15 ـــ 16.

الكرمي.  الــقــراآن  اإلــيــه  �شبق  مــا  هــذا 

اأ�شاد  ثــم  وتــطــ�رهــا.  اخللق  مــراحــل  عــن 

واإعجاز  عظمة  اإىل  عمر  ه�شام  الدكت�ر 

َوَلــَقــْد   « تعاىل  ق�له  يف  الــكــرمي  الــقــراآن 

ِمْن ِطنٍي )12(«  �ُشاَلَلٍة  ِمْن  ْن�َشاَن  اْلإِ َخَلْقَنا 

ر�س وتتحلل عنا�شره يف  الأ اإىل  يع�د  ثم 

امل�ت، وه� يحمل كل عنا�شر  ر�س بعد  الأ

الرتبة، والذي اأثبت العلم اأنها م�ج�دة يف 

هذه  اأن  فيه  �شك  ل  ومما  ن�شان.  الإ ج�شم 

اأرجــاء  يف  وامل�زعة  الب�شرية،  جنا�س  الأ

وراثية  �شفات  اأمــة  كل  حتمل  املعم�رة، 

مم،  الأ من  غريها  عن  وتختلف  متيزها، 

والطبائع،  وال�شفات،  واخللق  اخللق  يف 

يختلف  مميز  و�شكل  لــ�ن  له  وروبــي  فــالأ

�شي�ي وهكذا.  الآ فريقي.. وكذلك  الأ عن 

مم.  فلكل اأمة ما مييزها عن غريها من الأ

ح�شبما حتمل من ال�شفات ال�راثية. رغم 

الطني  اأ�شل اخللق وعنا�شر  اأنها تتحد يف 

املعروفة.

الرئي�شية   16 الــــ  الــعــنــا�ــشــر  وهـــي 

يدروجني  والأ ك�شجني  والأ الكرب�ن  مثل 

والف��شف�ر  والكال�شي�م،  والنيرتوجني، 

خرى  الأ النادرة  العنا�شر  وغريها وكذلك 

ننا  مثل احلديد والي�د والربوم وغريها، لأ

عندما  وكذلك  الرتبة،  عنا�شر  من  خلقنا 

التي  احلي�انات،  اأو  النباتات  على  نتغذى 

والتي  الرتبة  نباتات  على  اأي�شًا  تتغذي 

عندما  والتي  املركبات،  هذه  نف�س  حت�ي 

تتحلل فاإنها تع�د اإىل الرتبة اأي�شا. 

ويف ق�له تعايل عن اخللق من �شاللة 

من طني جند اأن ال�شاللة وهي ما انفتل من 

انتزع منه برفق، واملق�ش�د بها  اأي  ال�شيء 

ن�شان،  الإ �شفات  على  تدل  التي  اجلينات، 

ال�شفات  من  �شفة  زوج  كل  يحمل  حيث 

الكروم�زومات  اأو  ال�راثية  اجلينات  على 

مــاعــدا زوج واحـــد وهـــ� اجلــنــ�ــشــي، وهــ� 

الذكري  اجلن�شي  فــالــزوج  للن�ع  املــحــدد 

يف  بينما   )x y( هما  كروم�زمني  يحمل 

نثى يحمل الكروم�زمني )xx( وعندما  الأ

نثى  الأ الذكر ويتحد مع من  ؟ من  يتالقي 

)x y(.اأمـــا  ويحمل  ذكــرا  املــ�لــ�د  ينتج 

عندما يتالقي )x( من الرجل مع )x( من 

 ،)xx( وحتمل  اأنثي  امل�لد  فيك�ن  املــراأة 

عن  امل�ش�ؤول  ه�  الرجل  اأن  ي�ؤكد  وهــذا 

حتديد ن�ع جن�س اجلنني ولي�س املراأة. 

انقسام الخلية
وهي  م�شاج  الأ اإن  ه�شام  د.  واأ�ــشــاف 

ال�شفات  تنقل  التي  هي  الكروم��ش�مات 

به  م�شيج  فكل  جــيــال،  الأ عرب  ال�راثية 

35 األف زوج من اجلينات وكل جني يحمل 

الدي�ك�شي  الن�وي  احلام�س  من  اآلف   10

�شفة  يحدد  ــذي  وال  ،D.N.A ويــبــ�زي 

ن�شان وه� الذي يطلق  معينة من �شفات الإ

عليه �شفرة احلياة، ولذلك فعلم اجلينات 

فيه،  يجري  البحث  ومـــازال  جــدا  مت�شع 

تتم  والتي  اخللية  انق�شام  دورة  وهناك 

خليتني  اإىل  تنق�شم  والتي  ي�ما   28 كل 

مت�ت اأحدهما وت�لد اأخرى جديدة بنف�س 

الذكر  بني  التكاثر  يتم  وعندما  ال�شفات، 

نثى يق�م حي�ان من�ي فقط باخرتاق  والأ

جدار الب�ي�شة.

خ�شاب اإىل  وتنق�شم الب�ي�شة بعد الإ

من  كروم�زما   23 حتمل  منها  كل  خليتني 

بها  خلية  فتنتج  نثى،  الأ من  ومثلها  الذكر 

وحتمل  لالنق�شام،  �شاحلة  كروم�زما   46

النق�شام  وه�  واملــراأة  الرجل  من  �شاللت 

جميع  اأن  القراآن،  اإعجاز  ومن  نت�شايف  الإ

عليه  اآدم  وهــي  واحـــدة  نف�س  مــن  اخللق 

ال�شالم فمنه خلقت ح�اء وجعل امل�ش�ؤولية 

اأكدته  ما  وهــذا  منه،  تاأتي  اجلن�س  عن 

يات من 36 وحتى 40 من �ش�رة القيامة،  الآ

والتي ت�ؤكد اأن املخل�قات زوجان يف جميع 

لكرتونات  �شياء حتى الذرة والن�اة والإ الأ

والكهرباء �شالب وم�جب، وهكذا.

اأَْن  ــاُن  ْنــ�ــشَ اْلإِ )اأََيْح�َشُب  تعاىل:  قال 

َنى،  اأَمَلْ َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ مُيْ َك �ُشًدى،  ُيرْتَ

ِمْنُه  َفَجَعَل  ى،  َف�َش�َّ َفَخَلَق  َعَلَقًة  َكــاَن  ُثمَّ 

ْنَثى، اأََلْي�َس َذِلَك ِبَقاِدٍر  َكَر َواْلأُ ْوَجنْيِ الذَّ الزَّ

َعَلى اأَْن ُيْحِيَي امْلَْ�َتى( بل �شبحانه من �ش�رة 

يات من 36 اإىل 40. القيامة الآ

احلديث  حماور  من  الثاين  املح�ر  اأما 

عجاز العلمي يف اجلينات ال�راثية.  عن الإ

للطفل،  الطبيعية  الر�شاعة  ح�ل  ويدور 

وما حتمله من �شفات وراثية. فماذا تق�ل 

بحاث عن هذا امل��ش�ع: الأ

التي  العلمية  ــاث  ــح ب الأ اأثبتت  قــد 

م  الأ لنب  يف  اأج�شام  وج�د  اأخريًا،  اأجريت 

تك�ين  تعاطيها  على  يــرتتــب  املر�شعة 

بعد  الر�شيع،  ج�شم   يف  مناعية  اأج�شام 

جرعات   5 اإىل   3 مــن  تـــرتاوح  جــرعــات 

ج�شام  وهذه اجلرعات املطل�بة لتك�ين الأ

ير�شع  فعندما  ن�شان  الإ ج�شم  يف  املانعة 
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ال�شفات  بع�س  يكت�شب  ــلــنب،  ال الطفل 

ال�راثية من اللنب الذي ير�شعه. وبالتايل 

خته من الر�شاع  خيه اأو لأ يك�ن م�شابها لأ

يف هذه ال�شفات. ولقد وجد اأن تك�ن هذه 

اإىل  تــ�ؤدي  اأن  ميكن  املناعية  اجل�شيمات 

حالة  يف  خــ�ة  الإ عند  مر�شية  اأعــرا�ــس 

الزواج، ومن هنا جند احلكمة يف ق�ل اهلل 

َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم  مَّ َمْت َعَلْيُكْم اأُ عز وجل » ُحرِّ

ِخ  اُتُكْم َوَخاَلُتُكْم َوَبَناُت اْلأَ َواأََخَ�اُتُكْم َوَعمَّ

ْعَنُكْم  اأَْر�شَ ِتي  الالَّ َهاُتُكُم  مَّ َواأُ ْخِت  اْلأُ َوَبَناُت 

الن�شاء:  ــاَعــِة...«  �ــشَ الــرَّ ِمــَن  ــُكــْم  َواأََخــَ�اُت

م ال�الدة، واأحلق  23. فهنا ذكر القراآن الأ

م  الأ حكم  اأخــذت  فقد  املر�شعة  م  الأ بها 

خت من الر�شاعة، ولذا  وحرمتها، بل والأ

قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم »يحرم 

م  والأ الن�شب«  من  يحرم  ما  الر�شاع  من 

ال�الدة ماأم�رة باإر�شاع ولدها، وحدد مدة 

متام الر�شاعة بح�لني كاملني، وهي املدة 

التي تتك�ن فيها اجلينات ال�راثية.

فـــاإن الــقــرابــة مــن الــر�ــشــاعــة تثبت 

ونقل  ال�راثة  وال�شبب  الن�شل،  يف  وتنتقل 

�شببها،  الر�شاعة  قرابة  اأن  اأي  اجلينات، 

م  الأ حليب  مــن   DNA جينات  انتقال 

واندماجها  الر�شيع،  خلاليا  واخرتاقها 

هذه  على  وي�شاعد  جيناته،  �شل�شلة  مع 

م يحت�ي على اأكرث  النظرية اأن حليب الأ

من ن�ع من اخلاليا.

الر�شيع  عند  ال�راثي  اجلهاز  اأن  كما 

نا�شج،  غري  نه  لأ الغريبة  اجلينات  يتقبل 

اأ�شهر و�شن�ات من  اإل بعد  ول يتم ن�شجه 

�شر ق�ل اهلل تعاىل:  الــ�لدة. ولعل هذا 

ْعَن اأَْوَلَدُهنَّ َحْ�َلنْيِ َكاِمَلنْيِ  »َواْلَ�اِلَداُت ُيْر�شِ

اَعَة...«البقرة:  �شَ الرَّ ُيِتمَّ  اأَْن  اأََراَد  مِلَــْن 
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وق�ل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم »ل 

الندى وكان  معاء من  الأ ما فتق  اإل  يحرم 

والن�شائي.  الرتمذي  رواه  الفطام«  قبل 

و�شع  ــذي  ال ف�شبحان  الفطام  قبل  وكــان 

علمه كل �شيء.

يف  العلمي  عجاز  لالإ الثالث  املح�ر  اأما 

اجلينات ال�راثية:

ــن جــيــنــات الـــذكـــاء، يف  فــيــتــحــدث ع

فماذا  ن�شان.  الإ عند  ال�راثية  اخلارطة 

ت��شل اإليه العلم يف هذا املجال؟

من  اقــرتبــ�ا  اأنــهــم  الباحث�ن  يعتقد 

جزاء امل�ش�ؤولة عن الذكاء، وقد  حتديد الأ

الذكاء  اختبار  من  امل�شتقبل،  يف  يتمكن�ا 

ا�شتغل  وقــد  اجلـــدد.  للم�اليد  املحتمل 

الذين  العلماء  بع�س  طرف  من  الكت�شاف 

�شخا�س تعتمد على  يزعم�ن اأن قدرات الأ

جيناتهم ال�راثية التي ي�لدون بها، ولي�س 

على الدرا�شة والتط�ير ال�شخ�شي.

ال�شحة  معهد  يف  الباحث�ن  قام  وقد 

ــرت  روب الربوفي�ش�ر  بقيادة  ــي  ــريك م الأ

 DNA بل�مني بتحليل حام�س دي اإن ايه

من  ملئتني  ال�راثية.  ال�شفات  عن  امل�ش�ؤول 

املتحدة  ال�ليات  يف  ذكاًء  طفال  الأ اأكرث 

حتليالت  نتائج  مع  وقارن�ها  مريكية.  الأ

ومن  ـــ  عاديني  طفال  لأ ال�راثية  ال�شفات 

املحتمل اأن تعلن النتائج يف العام القادم.

اأن الختالفات  لكن بي بي �شي علمت 

قد  الب�شر  عــنــد  الرئي�شية  ــة  ــ�راثــي ال

اكت�شفت، ومتكن العلماء من معرفة جينات 

اأن  العلماء،  من  فريق  ويق�ل  العبقرية. 

عن  م�ش�ؤول  ــد  واح جني  من  ــرث  اأك هناك 

برتك  اجلينات،  هذه  وج�د  واأن  الذكاء. 

ن�شان. اأثرًا كبريًا على ذكاء الإ

الــقــراآن  حقائق  اإىل  ن  الآ ولــنــاأتــي 

الكرمي:

وجــ�د  الــكــرمي  الــقــراآن  يــ�ؤكــد  اأوًل: 

اأمر  ــذا  وه الب�شر.  قــدرات  بني  التفاوت 

ويخدم  احلياة،  وترية  ت�شتمر  كي  حتمي، 

الــقــادة،  ويـــربز  بع�شًا،  بع�شهم  الــنــا�ــس 

خلق  ول�  والعامل�ن.  ال�شلطان،  واأ�شحاب 

الب�شر يف م�شت�ى واحد لتعذر ذلك.

َك  َربِّ َرْحَمَة  َيْق�ِشُم�َن   « تعاىل:  قال 

َياِة  احْلَ يِف  َمِعي�َشَتُهْم  َبْيَنُهْم  َق�َشْمَنا  َنْحُن 

َدَرَجاٍت  َبْع�ٍس  َفْ�َق  ُهْم  َبْع�شَ َوَرَفْعَنا  ْنَيا  الدُّ

َك  َربِّ َوَرْحَمُة  ا  ا �ُشْخِريًّ َبْع�شً ُهْم  َبْع�شُ ِخَذ  ِلَيتَّ

ا َيْجَمُع�َن( الزخرف: 32. َخرْيٌ مِمَّ

وقد بني اهلل جال وعال اأن هذا التفاوت 

ل�شري احلياة. ول  �شببًا  الدنيا  يف حظ�ظ 

اأ�شباب  اأهم  من  يك�ن  قد  الذكاء،  اأن  �شك 

فــاإن  م�شاهد،  اأمـــر  وهـــذا  الــتــفــاوت،  ــذا  ه

الطبيب احلاذق، واملهند�س البارع والقائد 

الفذ، قد منح ذكاًء اأوفر من غريه.

وقد ن�ه القراآن الكرمي اإىل هذه املنح 

ْكَمَة  ِتي احْلِ لهية بق�له جال وعال: » ُي�ؤْ الإ

ا  ْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخرْيً َت احْلِ َمْن َي�َشاُء َوَمْن ُي�ؤْ

ْلَباِب« البقرة:  ُر اإِلَّ اأُوُل� اْلأَ كَّ َكِثرًيا َوَما َيذَّ
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لبني  ب��ش�ح،  ذلك  اهلل  بني  وكذلك 

اإ�شرائيل عندما طلب�ا ملكًا قائدًا يقاتل�ن 

ادع�ا  طال�ت،  اإليهم  اهلل  بعث  فلما  معه، 
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وخـدمة البشـــرية

هندسة 
الجـيــنـــات

بين العبث العلمي
الدكت�ر خليفة الرا�شي الضياء .. بروكسل

مبك�ناته  العبث  فاإن  ولذا  املخل�قات  �شائر  على  وكرمه  تق�مي  اأح�شن  يف  ن�شان  الإ اهلل  خلق 

واخ�شاعه لتجارب الهند�شة ال�راثية بال هدف اأمر يتنافى مع الكرامة التي ا�شبغها اهلل على 

�شالم دين العلم واملعرفة  �شراء 70 ، فالإ ن�شان م�شداقا لق�له تعاىل ) ولقد كرمنا بني اآدم ( الإ الإ

كما جاء يف ق�له تعاىل ) هل ي�شت�ي الذين يعلم�ن والذين ل يعلم�ن ( الزمر 9 وه� ل يحجر 

ن�شاين يف جمال البحث العلمي النافع ولكن ح�شيلة هذا البحث ونتائجه ل يج�ز  على العقل الإ

اأن تنتقل تلقائيا اإىل جمال التطبيقات العلمية حتى تعر�س على ال�ش�ابط ال�شرعية .

وكان العلماء قد متكن�ا من حت�ير العديد من الكائنات التي ا�شتملت على فريو�شات وبكترييا 

من  منق�لة  عنها  غريبة  بروتينات  لتنتج  عديدة؛  وحي�انات  ونباتات  وح�شرات  وفطريات 

املثال - يف  �شبيل  البحر - على  املاأخ�ذ من قنديل  العلماء اجلني  ا�شتغل  اأخرى، ولقد  كائنات 

اإنتاج نباتات وفئران،

��
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ويف ت�شارع غري م�شب�ق، ويف خالل اأقل 

من 48 �شاعة اأعلن علماء من عدة دول عن 

حية  كائنات  ثالثة  حت�ير  يف  جناحهم 

التح�ير  تقنيات  ا�شتخدام  طريق  عــن 

اجلــديــدة  القائمة  وا�شتملت  ــي،  ــ�راث ال

الهند�شة  م�شتحدثات  اآخــر  تعترب  التي 

حمــ�رة  مــطــاط  �شجرة  على  الــ�راثــيــة، 

وتفاح  ب�شرية،  بروتينات  لتنتج  ا؛  وراثيًّ

»العث«  وح�شرة  الــبــذور،  عــدمي  »بناتي« 

التي  فــات  الآ على  ا  بي�ل�جيًّ تق�شي  التي 

ت�شيب نبات القطن. 

شجرة الحياة
اأعلن يف م�ؤمتر »بي�فيجن« للّتكن�ل�جيا 

اأول  اإنتاج  عن  بفرن�شا  لي�ن،  يف  احلي�ّية 

تنتج  ـــا  وراثـــيًّ مهند�شة  مــطــاط  �ــشــجــرة 

غرا�س عالجّية. ومن  بروتينات ب�شرّية لأ

كمفاعل  املطاط  �شجرة  تعمل  اأن  املت�قع 

رخي�س   )BIOREACTOR( حي�ي 

الثمن، ومتجدد ينتج الدواء، والكيماويات 

ال�شناعية بكميات كبرية.

عــامِل  العلمي  جنــــاز  الإ هــذا  وحــّقــق 

البي�ل�جيا اجلزيئية »ه�جن - ييت ياجن« 

عن  ماليزيا،  يف  املّطاط  بح�ث  معهد  من 

ا لتفرز  طريق حت�ير اأ�شجار املطاط وراثيًّ

الب�شرّي(  امل�شل  )زلل  ا  ب�شريًّ بروتيًنا 

الذي ي�شتخدم كعالج مغذٍّ ُيعطى للمر�شى 

اإىل  �شافة  بالإ املركزة،  العناية  غرف  يف 

داخل  للبكترييا  امل�شاّدة  ج�شام  الأ اإنتاج 

الع�شارة اللبنية امل�شتخرجة من ال�شجرة. 

ت�شمح  جينية  تعديالت  ــاجن«  »ي واأجـــرى 

فقط؛  الع�شارة  داخل  املــ�اد  هذه  باإفراز 

ال�شجرة  اأن�شجة  يف  تك�ينها  يتم  ول 

خرى، وما زال لديه العديد من اخلطط  الأ

كي  املطاط؛  اأ�شجار  لتعديل  م�شبًقا  املعدة 

غالية  وعقاقري  �شناعية  بروتينات  تنتج 

الثمن، وم�اد كيماوية ت�شتخدم يف �شناعة 

�شنان واملنّظفات. ال�ّشامب� ومعج�ن الأ

وقال »ياجن«: تنتج كل �شجرة ما بني 

املطاط  ع�شارة  مــن  مليلرت  و300   100

جُتمع  اأن  وميكن  )الــالتــكــ�ــس(،  اللبنية 

الع�شارة اإما ي�ًما بعد ي�م، اأو كل ي�م، واإذا 

ر�س يحت�ي على  كان الهكتار ال�احد من الأ

الغلة  تك�ن  ف�ش�ف  �شجرة؛   400 ح�ايل 

تخفي�س  اإىل  النهاية  يف  و�شت�ؤدي  كبرية؛ 

والكيماوية  الدوائية  املنتجات  تكلفة 

الثمن.  رخي�شة  لت�شبح  وال�شناعية؛ 

اأ�شجار املطاط برخ�س  وبالرغم من متيز 

�شجار اجلديدة املعدلة  الثمن فمثل هذه الأ

ا�شتغالل  وميكن  بثمن،  تقدر  ل  ــا  وراثــيًّ

نتاج  اللبنية بطريقة طبيعية لإ الع�شارة 

وخـدمة البشـــرية
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العلماء األمريكان تمكنوا 
من توليد أول حشرة 

معدلة بالهندسة الوراثية

املطاط، بعد ا�شتخراج الربوتينات الهامة 

منها، كما ميكن اإنتاج اأ�شجار جديدة تتميز 

باإنتاج املطاط مب�ا�شفات �شناعية حمددة 

ح�شب الطلب.

تفاح بناتي!!
ويف »ني�زيلندا« اأنتج فريق من خرباء 

ا بال  الهند�شة ال�راثية تفاًحا معدًل وراثيًّ

بذور )بناتي(. ويتميز هذا الن�ع اجلديد 

ــرب حجمه،  مــن الــتــفــاح بــلــذة املــــذاق، وك

العلماء  ينهى  وبذلك  البذور.  من  وخل�ه 

ا�شتمرت  التي  العلمية  التجارب  حقبة 

نتاج اأن�اع من التفاح قليل  لفرتة ط�يلة لإ

ُيــَعــّد  مـــر الـــذي  الــبــذر �شغري احلــجــم، الأ

ن�شًرا جديًدا يف جمال الهند�شة ال�راثية 

دوًرا  ال�راثية  الهند�شة  ولعبت  النباتية. 

ا يف اإنتاِج الّثماِر عدمية البذور، بعد اأن  مهمًّ

اأدى النجاح التجاري للّثماِر عدمية البذور 

امل�شتهلكني  ل�لع  البذور  عدمي  العنب  مثل 

والتهيئة  ــل  ك الأ �شهلة  الثمار  هــذه  مبثل 

ال�شناعية.

ــنــاف  ــ�ل عــلــى اأ�ــش ــش ــ� ــد مت احل ــق ول

ال�قت  البذور يف  الثمار عدمية  قليلة من 

�شناف  احلايل، وعندما تت�فر مثل هذه الأ

من  اأغــلــى  ــُكــ�ن  َت اأَْن  ُيحتمُل  النباتية؛ 

وَتْعك�ُس  البذور.  ذات  العادية  مثيالتها 

ثمار  ــاج  ــت اإن �شع�بات  الــعــالــيــُة  الكلفُة 

معظم  يف  َتتطّلب  حيث  بذور؛  بدون 

ــــ�د طــفــرة،  حـــــــ�ال وج الأ

اأو  عقيمة،  وهجن 

تـــتـــطـــلـــب 

ـــة كــثــرية  عـــمـــال

للزه�ر  مكثفة  ومعاجلة 

وحتتاج  النباتية،  الهرم�نات  با�شتخدام 

املثال  �شبيل  على   - العاملية  �ـــشـــ�اق  الأ

املجم�عة  ثالثية  الهجن  مــن  الكثري   -

تنتج  التي  البطيخ،  نبات  مــن  ال�شبغية 

بطيًخا بدون بذور )بطيخ بناتي(؛ لتلبي 

�شهلة  الثمار  هذه  ملثل  املتزايد  الحتياج 

كل، و�شهلة التهيئة يف اأغرا�س ال�شناعة  الأ

والتعليب.

أول حشرة معدلة وراثيًّا
العلماء  متكن  املتحدة  ال�ليات  ويف 

بالهند�شة  معدلة  ح�شرة  اأول  اأول  مــن 

العث  ن�ع  من  املعدلة  واحل�شرة  ال�راثية، 

moth، ومت تعديلها وراثيا عن طريق نقل 
خ�شر املاأخ�ذ  جني الت�هج الفل�ر�شينتي الأ

بروتيًنا  ينتج  والــذي  البحر،  قنديل  من 

لتعديلها  اأوىل  كخط�ة  الظالم  يف  يت�هج 

من  خطرًيا  ن�ًعا  ت�شتهدف  كي 

خرى  الأ احل�شرات 

الدودة  القطن، وت�شمى  نبات  التي ت�شيب 

فادحة  خ�شائر  ت�شبب  الــتــي  الــ�رديــة 

واأحياًنا اإىل تدمري املح�ش�ل واإىل اإفال�س 

املزارعني.

بغر�س  جتــربــة  �ــشــتــجــري  ــا  ــًب وقــري

القطن،  ت�شيب  الــتــي  فــــات  الآ مكافحة 

و�شتمائة  اآلف  ثالثة  اإطالق  فيها  و�شيتم 

من هذه احل�شرات داخل حقل القطن على 

ولية  يف  اأمتار  �شبعة  ط�له  قف�س  �شكل 

الباحث�ن  وي�ؤكد  مريكية؛  الأ »اأريــزونــا« 
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الهندسة الوراثية انتجت 
العديد من األصناف 

الغذائية المحسنة والمرغوبة

على اأنهم �شيتخذون اإجراءات احرتازية وطرًقا م�ؤّمنة 

وقائية عند اإجراء هذه التجربة ملنع ت�شرب احل�شرات 

�شعاف قدرة احل�شرات على  �شافة لإ خارج القف�س، بالإ

التكاثر، وتعقيمها بالتحكم يف جيناتها ال�راثية.

هل هدأت العاصفة؟!
حت�ير  مــن  متكن�ا  قــد  العلماء  وكــان 

على  ا�شتملت  التي  الكائنات  مــن  العديد 

وح�شرات  وفطريات  وبكترييا  فريو�شات 

وحي�انات  ونباتات 

عـــــديـــــدة؛ لــتــنــتــج 

غريبة  بــروتــيــنــات 

عــنــهــا مــنــقــ�لــة من 

ولقد  اأخـــرى،  كائنات 

ــني  ــاء اجل ــم ــل ــع ــتــغــل ال ا�ــش

على   - البحر  قنديل  من  املاأخ�ذ 

�شبيل املثال - يف اإنتاج نباتات وفئران، 

ــا لتظهر  واأرانــــب وقـــردة حمــ�رة وراثــيًّ

 )GFP( خ�شر الأ الفل�ر�شينتي  الربوتني 

نقل  يف  النجاح  لتاأكيد  خالياها؛  يف 

هناك  اأن  ويعتقد  ال�راثية،  ال�شفات 

ا قيد  وراثيًّ املعدلة  �شماك  الأ بع�س 

وك�با،  ال�شني  يف  ا  جتاريًّ التداول 

عديدة  اأنــ�اع  تــداول  اإىل  اإ�شافة 

املعدلة  املحا�شيل  نــبــاتــات  مــن 

ا يف مناطق كثرية من العامل،  وراثيًّ

ــتــجــت الــهــنــد�ــشــة الــ�راثــيــة  واأن

الغذائية  �شناف  الأ من  العديد 

ومرغ�بة  حم�شنة  �شفات  ذات 

واأحجام  وتدخلت يف تعديل من� 

النباتات  من  الكثري  ـــ�ان  واأل

واحلـــيـــ�انـــات، 

للكائنات  الــ�راثــي  التح�ير  اأن  فيه  �شك  ل  وممــا 

والك�شاء  الغذاء  ت�فري  جمــال  يف  ق�ش�ى  اأهمية  له 

نتاج العاملي من امل�اد املعتمدة  والدواء للب�شر، وو�شل الإ

ع�شرة  حــ�ايل  اإىل  للكائنات  الــ�راثــي  التح�ير  على 

منها   70% حــ�ايل  وميثل   ،2000 عام  يف  دولر  باليني 

طبية  منتجات  متثله  والباقي  الزراعة  من  ناجتة  م�اد 

وم�اد اأخرى.

املعدلة  والكائنات  غذية  الأ اأن  بالذكر  واجلدير 

GMOs قد واجهت عا�شفة من الحتجاجات  ا  وراثيًّ

وال�شجب والرف�س من منظمات دولية وبع�س احلك�مات 

يف  املــظــاهــرات  مــن  العديد  وقــامــت  الدينية،  والهيئات 

مناطق متفرقة من العامل ملنع التالعب باجلينات، ويبدو 

اأن ال�ش�رة القامتة التي حتيط بهذه املنتجات يف طريقها 

البيئة  حلماية  مريكية  الأ ال�كالة  اأعربت  فقد  للتغيري، 

م�ؤخًرا عن تاأييدها لتكن�ل�جيا التعديل ال�راثي للمنتجات 

املعدلة  الزراعية  املحا�شيل  من  العديد  اأن  واأكدت  الزراعية، 

ا تقدم مزايا كبرية، ول تنط�ي اإل على خماطر حمدودة. وراثيًّ

املعدلة  املنتجات  خطر  اأن  احلقلية  التجارب  اأكــدت  كما 

�شالحيتها  اإىل  اإ�شافة  ــدود،  حم الربية  احلياة  على  ــا  وراثــيًّ

خــ�ــشــر  الأ الــ�ــشــالم  منظمة  ووافــقــت  الــبــ�ــشــري،  لال�شتهالك 

م�ؤمتر  يف   ،2001/2/9 اجلمعة  ي�م   Greenpeace الدولية 

عدم  على  بفرن�شا  لي�ن،  يف  احلي�ّية  للّتكن�ل�جيا  »بي�فيجن« 

لختبار  املزمعة  احلقلية  للتجارب  التعر�س 

رز  الأ من  نــ�ع  وهــ�  الذهبي«  رز  »الأ

ـــا عن  املــهــنــد�ــس وراثـــيًّ
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ملــــادة »بيتا  املــنــتــج  نــقــل اجلـــني  طــريــق 

لفيتامني  م�شدًرا  تعترب  التي  كــاروتــني«، 

)اأ( يف اأج�شادنا. ويعتقد الباحث�ن اأن من 

�شاأن هذا الكت�شاف اأن ي�ؤدي لعالج م�شكلة 

العامل،  اأنحاء كثرية من  التغذية يف  �ش�ء 

الرئي�شي  ــذاء  ــغ ال رز«  »الأ ميــثــل  حــيــث 

ر�شية.  الأ الــكــرة  �شكان  ن�شف  حلــ�ايل 

منظمة  �شيا�شات  يف  التغيري  هذا  وي�شكل 

كبرًيا  تفهًما  الدولية  خ�شر  الأ ال�شالم 

الغذاء  ال�راثية يف ت�فري  الهند�شة  لدور 

الدور  بهذا  منها  واعرتاًفا  الب�شر،  ملاليني 

اجلديد.

وما زال يف جعبة الهند�شة ال�راثية 

الكائنات  مــن  العديد  وهــنــاك  الكثري، 

طريقها  يف  خــــرى  الأ ـــا  وراثـــيًّ املــعــدلــة 

دوية  غذية والأ للظه�ر، وتنظر اإدارة الأ

 US Food and Drug مريكية  الأ

يف   )Administration )FDA
طرح  على  امل�افقة  ب�شدد  قــرار  اتخاذ 

ا  منتجات غذائية وكائنات معدلة وراثيًّ

ال�شامل�ن  ك�شمك  دمــــي  الآ لال�شتهالك 

النم�  �شريع  اأ�شبح  الــذي  ا  وراثيًّ املعدل 

اأ�شعاف  ع�شرة  يبلغ  مبعدل  ينم�  بحيث 

النم� الطبيعي، وي�شل اإىل اأحجام كبرية 

يف اأق�شر فرتة ممكنة. ولقد اأو�َشكت اأن�اع 

وَتت�شّمُن  �ش�اق  بالأ الت�اجد  على  اأخرى 

والــذرة،  واخلمرية،  والقرع،  الطماطم، 

ُي�شتعمل  الذي  ال�ش�يا  وف�ل  والبطاطا، 

طعمِة  الأ مــن   60% حـــ�ايل  يف  تقريًبا 

والب�ظة،  النباتي،  الزبد  مثل  امل�شّنعِة، 

ف�ل  و�شل�شة  والــفــطــائــر،  واملــعــجــنــات، 

ال�ش�يا، ومنتجات اللحم، وكبديل لّلح�م 

)الكان�ل(  ال�شلجم  ونبات  للنباتيني. 

الذي ي�شتعمل يف ت�شنيع جمم�عة كبرية 

وال�شطناعيِة  الغذائية  املنتجات  من 

ب�شعة  غ�ش�ن  ويف  الزي�ت،  �شناعة  مثل 

هند�شة  تطبيقات  بع�س  هذه 

نعر�شها  ــدة  ــدي اجل اجلــيــنــات 

له  يتبني  حتى  ــارئ  ــق ال على 

امل�شاريع  وخــطــ�رة  هــ�ل  مــدى 

ــنــا الــبــعــ�ــس. الــتــى يــعــدهــا ل

خنزير  ه�  جينيا:  املح�ر  اخلنزير   -1

الب�شرى  النم�  هرم�ن  فيه  غر�س 

.»!«

»اأح�ل«  ولكنه  فائقة  ب�شرعة  ينم� 

ــ�يــة وغــري  يــ�ــشــري بــطــريــقــة فــ��ــش

منتظمة، ي�شلع ويعانى من تقّرح فى 

املعدة والتهاب فى املفا�شل وتعفن فى 

 »Pneumonie« التنف�شى  اجلهاز 

بقلم: الدكت�ر خلف اهلل حمج�ب الضياء .. بريطانيا

خطورة
تطبيقات هندسة الجينات
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�َشَن�ات ُيحتمُل اأَْن َيُك�َن يف حكم امل�شتحيل 

بع�س  تدركه  مل  ا  طبيعيًّ طعاًما  جَتَد  اأَْن 

اآثار تقنيات الهند�شة ال�راثية.

على  التقنيات  هــذه  تنط�ي  وقــد 

ثناياها  يف  ت�شمر  وقــد  عــديــدة،  منافع 

ل  قد  خفية  ا  وم�شارًّ ج�شيمة  اأخــطــاًرا 

تظهر اإل بعد مرور العديد من ال�شن�ات، 

الكثري  احلديثة  العل�م  هذه  اأثارت  ولقد 

لها من تطبيقات خطرية،  ملا  من املخاوف 

ت�شخري  ــن  م ــان  ــش ــ� ن الإ عليه  داأب  وملـــا 

للظ�اهر الك�نية لل�شر، و�شعف ب�شريته 

وا�شتعجاله للنتائج وعدم تقديره الكايف 

التقنيات،  هــذه  مثل  يف  الكامن  لل�شرر 

وتقدير كل من املنافع وامل�شار قد يحتاج 

الدرا�شات  جــراء  لإ ا  ن�شبيًّ ط�يلة  لفرتة 

اأ�ش�ة  اختبار  بفرتة  واملـــرور  الكافية، 

جراءات الالزمة لطرح اأي م�شتح�شر  بالإ

�ش�اق. طبي بالأ

املرتكزة  الــزراعــة  اأن  من  وبالرغم 

والتي  اجليني  الت�ليف  تقنيات  على 

زالت  ما  اجلينية«  »الزراعة  ن  الآ ت�شمى 

يف بدايتها على امل�شت�ى التطبيقي، فاإنها 

غري  وا�شًعا  جــدًل  تثري  زالــت  وما  ــارت  اأث

و�شاط العلمية واملجتمعية  م�شب�ق بني الأ

الدول  �شيما  ول  العامل،  اأ�شقاع  �شتى  يف 

التي اأنتجت مثل هذه التقنيات، وما زالت 

غــذيــة  الأ �شالحية  يف  النظر  وجــهــات 

ال�شك�ك؛  تثري  للتداول  ا  وراثيًّ املح�رة 

ا،  نهائيًّ امل�قف  ح�شم  ولعدم  لتعار�شها 

ميكن  مثايل  معا�شر  جمال  هناك  ولي�س 

خالقي ملنجزات  اتخاذه لدرا�شة الُبْعد الأ

املجتمعي  والـــ�عـــي  الــعــلــمــي،  ــتــقــدم  ال

عقالنية،  قــرارات  اإىل  للت��شل  املطل�ب 

خطار  الأ وتقلل  املرج�ة،  الفائدة  تعظم 

احلي�ي  مـــان  الأ ــال  جم مثل  املحتملة، 

ملنتجات الهند�شة ال�راثية.

ــ�هــات فى  ــش واأمــــرا�ــــس الــكــلــى وتــ�

املفا�شل. غر�س واإدماج جني هرم�نة 

الــنــمــ� مل يــحــدث فــقــط الــتــغــريات 

ــريات غري  ــغ ــا ت ــل واأيــ�ــش املـــرجـــ�ة ب

مت�قعة وغري مرغ�ب فيها.

مبفع�ل  ذلك  ال�راثة  علماء  يف�شر 

على  ي�ؤثر  الذى   Locus اجلني:  م�قع 

كامل الر�شيد ال�راثي. هند�شة اجلينات 

فالبع�س  ذلــك  ــم  ورغ حديثة  »تقنية« 

بالكائنات  املغامرة ويتالعب  يتمادى فى 

املح�ر جينيا  احلية. فى حالة اخلنزير 

خنزير  على  احل�ش�ل  منه  الهدف  كــان 

املــعــدل  ـــه  وزن ويــتــجــاوز  ب�شرعة  ينم� 

اأوفــر  كمية  على  للح�ش�ل  وذلــك  العام 

جتارية  كانت  الغاية  اأن  اأى  اللحم.  من 

دفع  مما  عك�شية  كانت  النتيجة  بحتة. 

اخلرباء اإىل التخلى عن هذه التجربة.

لدى  احلمــــل  مانـــــع  »التلقيح«   -2

اخلـــرباء  بــعــ�ــس  اأراد  الـــفـــئـــران: 

�ــشــرتالــيــني �ــشــنــع تــلــقــيــح مــانــع  الأ

ا�شتعمل�ا  ــفــئــران.  ال لـــدى  للحمل 

بالفئران  اخلا�س  ــدرى  اجل فريو�س 

وقع  جني  بنقل  ــري  خ الأ هــذا  ليق�م 

انتقاوؤه لهذا الغر�س وذلك اإىل ن�اة 

خاليا الفئران. فجاأة حت�ل الفريو�س 

ال�ديع اإىل فريو�س قاتل.

ــرف 9 اأيـــام.  مــاتــت الــفــئــران فــى ظ

باإمكان  واأنـــه  وخ�ش��شا  اخلـــرباء  هــرع 

هذا الفريو�س اأن ينفلت من داخل املخرب 

ال�شلطات  بيئية. تدخلت  كارثة  وي�شبب 

�شرتالية الر�شمية مبا�شرة واأتلفت كل  الأ

يعرف  مل  هذا  ي�منا  اإىل  املخرب.  اأجهزة 

»ال�ديع«  الفريو�س  حت�ل  �شبب  العلماء 

اإىل فريو�س قاتل »رمبا تك�ن طفرة �شببا 

فى ذلك«، واحلال اأنهم يدع�ن دائما اأنهم 

يتحكم�ن فى تقنيات هند�شة اجلينات. 

ــة:  دوي ــالأ ل املنتجة  الــنــبــاتــات   -3

الثانى  ت�شرين  نــ�فــمــرب-  فــى 

الفالحة  وزارة  ــررت  ق  2002

ـــتـــحـــدة  فـــــى الـــــــ�ليـــــــات امل

األــف   500 اإتـــالف  مريكية  الأ

تل�ثت  التى  ال�ش�جا  من  طن 

تنتج  لكى  جينيا  حم�رة  بذرة 

ال�شاحلة  »الرتب�شني«  مادة  بنف�شها 

»امل�شتعملة  ن�ش�لني«  »الأ مادة  ل�شنع 

فى اأمرا�س ال�شكري«.

دويـــــة  نــتــاج الأ الــ�ــشــيــعــات املـــعـــدة لــالإ

منت�شرة   »Biopharming«

اإل  تعرفها  ل  �شرية  نتاج  الإ وم�اقع 

جماعة  يت�شاءل  املنتجة.  ال�شركة 

فى  �شنقبل  هل  ر�ـــس«  الأ »اأ�ــشــدقــاء 

��

دد
الع

ف 
مل



ي�م ما بتناول ذرة مل�ثة بن�شبة 1% 

من تلقيح معني و�ش�جا مل�ثة بن�شبة 

للتخثري  م�شادة  مــادة  مــن   %  0،08

اأو   »Anti-coagulant« الدم�ى 

من م�انع احلمل.

فينت�ر غريغ  الفريو�شات:  »�شنع«   -4

�شنني  منذ  عمل   Craig Venter
ا�شطناعى  حــى  كــائــن  خــلــق  عــلــى 

�شبغية«  »اأو  كــرومــ�زومــا  ب�شنع 

جينات  وجتميع  انتقاء  خــالل  مــن 

جني  اخللية:  وحــيــدة  بكترييا  مــن 

ــني حتليل  ــيــدروجــني، ج ــه ال اإنــتــاج 

البكترييا  هــى  الــكــربــ�ين.  الــغــاز 

 Mycoplasme Génitalium
امل�ج�دة فى اجلهاز التنا�شلى للمراأة 

وتت�شبب  جينا   517 على  حتــتــ�ى 

فى تعفنات جن�شية وميكن اأن تعي�س 

بـ300 جينا فقط.

كروم�زوما،  ن�شنع  اجلينات،  جنمع 

كائن  على  ونتح�شل  اخللية  فى  نغر�شه 

فى  خــرباء  ع�شر  بــداأ  لقد  جديد.  حى 

عداد لهذه الكائنات وبتزكية ر�شمية:  الإ

البع�س  اأوىل.  كدفعة  دولرا  ماليني   3

يت�شاءل: 

على  ــ�ؤلء  ه �شيتح�شل  فعال  هل   •
املطل�بة  وبالدقة  املــرجتــاة  البكترييا 

ونحن نعلم م�شبقا اأن اخلا�شيات الظاهرة 

»الظ�اهر« وال�ظائف املختلفة للكائنات 

اأن اجلني  احلية لي�شت بالب�شاطة بحيث 

�شيفرز خا�شية واحدة  واملدمج  املغرو�س 

بع�شها  مع  تتفاعل  فاجلينات  وحمــددة. 

ومع مك�نات خمتلفة من اخللية وتخ�شع 

لتاأثري املحيط.

• هل هناك �شمانة ول� واحدة على 

اأن هذه البح�ث �ش�ف لن ت�ؤدى اإىل خلق 

هند�شة  عمر  اأن  واحلــال  فتاكة  بكترييا 

اجلينات مل يتجاوز بع�س العق�د؟

هــذه  اأن  هــــ�ؤلء  لــنــا  ي�شمن  •هـــل 
حــرب  ــى  ف ت�شتغل  ــن  ل �ــشــ�ف  الــبــحــ�ث 

فيها  وىل  الأ ال�شحية  ويك�ن  بي�ل�جية 

ن�شان؟ الإ

يعرتف فينت�ر اأن هذه البح�ث �ش�ف 

املعل�م  من  ن�شرها.  يقع  ولن  �شرية  تبقى 

اأنه ل ميكن احلفاظ على البكترييا »اأكرث 

من %90 من البكترييا« فى املخابر لذلك 

ــر  ــع الــرتكــيــز على الــفــريو�ــشــات واآخ وق

فينت�ر  اأعلنه  ما  امل�شمار  هذا  فى  اجناز 

من   2003 ول  الأ اأكت�بر-ت�شرين  فــى 

تعفنات  ي�شبب  فريو�س  �شنع  اإىل  ت��شله 

لكن هذا اخلبري  نف�شها.  البكترييا  داخل 

مثل  خلق  خماطر  عن  احلديث  يرف�س 

هذه  ف�ائد  اأن  م�شرحا  الفريو�س  هــذا 

الفريو�شات تف�ق ج�انبها ال�شلبية. لكن 

اأين تكمن هذه ال�شلبيات؟ فينت�ر ي�شرح 

بكل عنجهية وثقة فى النف�س: »اأعط�نى 

اأ�شب�عني اأ�شنع لكم فريو�شا جديدا«.

ن�شان  لالإ عـــــداد  والإ ــة  ــن ج الأ فـــرز   -5

ــــل: تـــاريـــخـــيـــا ارتـــبـــط  ــــام ــــك ال

اجلزيئية  ـــ�راثـــة  ال ــ�م  عــل تــطــ�ر 

 »Génétique moléculaire«

ـــا فــى  ــــى تـــبـــحـــث خـــ�ـــشـــ��ـــش ــــت ال

وراثــة  عل�م  ح�شاب  على  اجلينات 

 Génétique de« املــجــمــ�عــات 

النظريات  ب�شع�د   »population
العن�شرية والفا�شية.

الب�شرى  اجلين�م  اكت�شاف  مع  الي�م 

يتقدم العلماء فى م�شاريعهم نح� اعتماد 

لبقية  ومقيا�شا  مــعــيــارا  يــكــ�ن  جين�م 

ا�شرتاتيجيا  و�شع  وبالتاىل  اجلين�مات 

لب�شر من ن�ع خا�س ي�شاغ فى املخابر.

فرن�ش�ا جاك�ب املتح�شل على جائزة 

كتاب  فى  �شنني  منذ  �شرح  للعل�م  »ن�بل« 

ن�شان  �شهري: »منطق العامل احلي« باأن »الإ

تط�ر  على  ي�شيطر  اأن  على  قادرا  اأ�شبح 

نف�شه... فقد نت��شل ي�ما ما اإىل التدخل 

فى  وحتى  ال�راثى  الربنامج  تنفيذ  فى 

بنيته من اأجل ت�شحيح بع�س عي�به »!« 

واإدخال بع�س امللحقات عليه وقد نت��شل 

مطابقة  ون�شخ  منــاذج  اإنــتــاج  اإىل  اأي�شا 

فراد: رجل �شيا�شي،  �شل عن فرد من الأ لالأ

ح�شب  وذلك  م�شارع،  جمال،  ملكة  فنان، 

الطلب وعلى قدر ما نرغب ول �شيء مينع 

ن على الكائنات الب�شرية  اأن نطبق من الآ

املخابر  فى  امل�شتخدمة  ال�شطفاء  طرق 

بقار«. على الفئران والأ

خالصة: القائمة طويلة والتالعب 
بالجينات ال يعرف الحدود.

 Saumon ال�شلم�ن  اأ�شماك  فهذه 

زرع فيها جني هرم�ن النم� لتنم� ب�شرعة 

الطبيعى  الــ�زن  مــرات   10 وزنها  ويف�ق 

فتت�شبب فى كارثة بيئية »انقرا�س اأن�اع 

ال�شمك«.

�ش�فها  يقلع  وما�شية  اأكبا�س  وهــذه 

جلدها.  ف�ق  ن�شان  الإ يد  متر  اأن  مبجرد 

�شاحلة  مــادة  حليبها  ينتج  نعاج  وهــذه 

ينتج  وبقر   »antitrypsine« ن�شان  لالإ

جني  فيه  ُزرع  اأن  بعد  اإن�شانيا  حليبا 

خي�ط  حليبها  فى  تنتج  ماعز  اأو  ب�شرى 

العنكب�ت ل�شنع لبا�س واقى من الر�شا�س 

»Gilets pare balles« وهذه حي�انات 

تربمج لت�شاب باأمرا�س خمتلفة كال�شرع 

ومر�س  والــ�ــشــرطــان  املفا�شل  والــتــهــاب 

اأن  العلم  مع  الذاكرة،  وفقدان  األزهامير 

على  احلي�ان  من  البح�ث  نتائج  تعميم 

حــيــان  نــ�ــشــان قــد يـــ�ؤدى فــى بع�س الأ الإ

وهذه  مت�قعة.  وغري  وخيمة  نتائج  اإىل 

املخابر  فى  ت�شاغ  ا�شطناعية  فريو�شات 

يتحكم�ن  ل  اأنــهــم  اأ�شحابها  ويــ�ــشــّرح 

حدوث  اإمكانية  واأن  ن�شاطاتها  فى  متاما 

مفاجاآت غري مت�قعة وغري �شارة واردة. 

هناك بعض األسماك 
المعدلة وراثيًا قيد التداول 

تجاريًا في الصين وكوبا

�0

دد
الع

ف 
مل



جنة  وهذه املخابر تتح�ل اإىل خمزون لأ

ع�شاء واخلاليا  الب�شر حيث ت�شتن�شخ الأ

ــا ه�  ويــفــرز منها مــا هــ� »اإيــجــابــي« وم

متقبلة  ت�شبح  النباتات  وهذه  »�شلبي«. 

ع�شاب فتنقل  لكميات وافرة من مبيد الأ

ع�شاب الطفيلية وهذه نباتات  مناعتها لالأ

اأخرى تنتج بنف�شها مادة �شبيهة مببيدات 

بها  فت�شتاأن�س  كبرية  وبكميات  احل�شرات 

اجلراثيم وت�شبح منيعة جتاهها.

هـــــذه الـــنـــبـــاتـــات والــبــكــتــرييــات 

وجينات  �شجار  والأ والبذور  واحلي�انات 

خا�شا  ملكا  اأى  بـــراءات  ت�شبح  الب�شر 

فراد اأو جمم�عات. لأ

من  الــفــائــدة  مــا  يــقــ�ل:  اأن  ولقائل 

بطاطا ل ت�ش�د بعد تق�شريها، وطماطم 

بعد  اأ�شابيع  ورونقها  ملعانها  على  حتافظ 

قطفها؟

حتمل  طماطم  ناأكل  اأن  نعنى  مــاذا 

ن�شان  جني العقرب و�شمكا يحمل جني الإ

اأونباتا يحمل جني املناعة جتاه امل�شادات 

احلي�ية؟ 

نحن اأمام لعبة » الليق�« Lego ناأخذ 

اآخــر.  فى  ونــزرع  احلــى  الكائن  هــذا  من 

الب�شر  جين�م  اأن  اأثبت  قد  والعلم  ل  مِل 

قريب جدا من جين�م الفئران والدجاج. 

�شل املك�ن واحدا فال مانع اأن  فما دام الأ

نخلط احلابل بالنابل »!«. علماء هند�شة 

بالظالمية  معار�شيهم  ينعت�ن  اجلينات 

ال��شائل  ــل  ك وي�شتعمل�ن  والــتــخــلــف 

فى  والتمادى  اآرائهم  لفر�س  �شاليب  والأ

م�شاريعهم الرهيبة.

التلّوث الجينى وتلوث الغذاء
فالكائنات  اأ�ــشــرنــا  واأن  �شبق  كما 

حت�ير  وقع  كائنات  هى  جينّيا  املحّ�رة 

ر�ــشــيــدهــا الـــ�راثـــى بــدمــج جــني غريب 

قد  اجلــني  وهــذا  مكّ�ناتها  فــى  ودخــيــل 

يتاأّتى من كائنات حّية خمتلفة. فاملحيط 

»اأو الطبيعة« مل »يتعّ�د«، اإذا جاز الق�ل، 

على مثل هذه الكائنات اجلديدة.

 Amuradha ميتال  اأم�رادا  فهذا 

والتنمية  التغذية  معهد  من   Mittal

يقّر  مريكية  الأ املتحدة  الــ�ليــات  فى 

الكائنات  هذه  حتدثه  الذى  التلّ�ث  باأّن 

بحر  فى  النفط  من  ببقعة  �شبيها  لي�س 

منها.  والتخّل�س  احت�اوؤها  ميكن  بحيث 

اأّية  ت�جد  ل  اجلينى  للتلّ�ث  فبالن�شبة 

امــتــداده.  ــاف  ــق واإي لحــتــ�ائــه  و�شيلة 

فتعميم الزراعات املحّ�رة جينّيا �شيق�شى 

املتعارفة  ــات  ــزراع ال على  النهاية  فــى 

هرنى  يعّدد  البي�ل�جية.  ــزراعــات  وال

 Henri Darmency دارمــانــ�ــشــى 

ــة لــهــذه الــكــائــنــات  املــخــاطــر الــبــيــئــّي

النعكا�شات  مــن  جملة  فــى  ويح�شرها 

ال�شلبية على املحيط وهي:

كائن  اأّي  اأو  نبات  فى  جني  غر�س  اإّن   •
جني  »تعبري«  اإلغاء  يعنى  اآخــر  حّي 

ـــذى غــر�ــس فيه  اآخـــر فــى املــ�قــع ال

اإىل  ذلك  يــ�ؤّدى  وقد  اجلديد  اجلني 

الــرّبيــة  حالته  اإىل  النبات  عـــ�دة 

وىل. الأ

واملدجمة  املغرو�شة  اجلينات  اأغلب   •
للنبات  النباتية  العائلة  عن  غريبة 

متتالية  اإ�ــشــافــة  يقع  كما  املــحــّ�ر. 

ول  وفريو�شات  بكترييا  من  جينية 

ب�ا�شطته  نقّيم  مقيا�س  اأّي  ي�جد 

واملــتــغــرّيات  امل�شتقبلية  الــتــحــّ�لت 

النباتات »�ش�اء على  التى قد تطال 

هناك بعض األسماك 
المعدلة وراثيًا قيد التداول 

تجاريًا في الصين وكوبا
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املدى  على  وخ�ش��شا  الق�شري  املــدى 

الط�يل«.

وب�شفة  معّر�شة  هى  اجلينات  كّل   •
لل�شدفة  تخ�شع  لطفرات  طبيعّية 

�شيحدث  مــاذا  معرفة  لنا  ميكن  ول 

ــذه الــقــطــعــة مـــن الـــكـــرومـــ�زوم  ــه ل

املزروعة فى النبات.

ينتقل  اأن  املــغــرو�ــس  للجني  ميكن   •
فيه  مرغ�ب  غري  ع�ش�ّي  كائن  اإىل 

طفيلية«  اأع�شاب  م�شّرة،  »بكترييا 

 »Pollen« الطلع  غبار  ب�ا�شطة 

جن�شّي  تــ�الــد  ذات  نباتات  فيلّقح 

 Reproduction« مــتــقــاطــع 

.»sexuée
الفريو�شات  اإىل  اجلينات  انتقال  اأّما   •
الكبري  واخلــطــر  درا�ــشــة  حمــّل  فهى 

اأوبــئــة  اأو  عـــدوى  ظــهــ�ر  فــى  يكمن 

ناجتة عن بروز فريو�شات جديدة.

ــراز  اإف اإىل  املغرو�س  اجلــني  يـــ�ؤّدى   •
قد  بـــروتـــني  اأو  اإنـــزميـــيـــا  مــــــاّدة: 

الغذائّية  الــتــحــّ�لت  مــع  تتفاعل 

املعني.  ـــّي  احل الــكــائــن  اأو  للنبات 

من  النبات  متّكن  الربوتينيات  وهذه 

جتاه  كاملناعة  جــديــدة  خا�شيات 

اجلانب  اأو  العن�شر  لكن  حــ�ــشــرة. 

يجابى ميكن اأن يتحّ�ل اإىل عن�شر  الإ

�شلبّي بحيث تنم� وتتكاثر النباتات 

املحّ�رة على ح�شاب نباتات وزراعات 

اأخرى و�ش�ل اإىل حتّ�ل النبات اإىل 

عديد  �شّد  منيع  طفيلّي  ع�شب  �شبه 

املبيدات  لعديد  متقّبل  اأو  احل�شرات 

والت��ّشع  للتكاثر  قابل  وبــالــتــاىل 

الــعــ�ــشــ�ائــّي عــلــى حــ�ــشــاب زراعـــات 

اأخرى. اإىل جانب درا�شة نبات معنّي 

ل بّد من تقييم جمم�عات النباتات 

مع  وتفاعالتها  وعالقاتها  خــرى  الأ

خطر  اإذن  هناك  البع�س.  بع�شها 

ت�حيد الزراعات على ح�شاب التنّ�ع. 

فـ«�شغط النتقاء« اأو »قّ�ة النتقاء« 

Pression de sélection يتدّعم 
فكّلما  للمبيدات.  كثيف  با�شتعمال 

اأرفــع  عــ�ــشــاب  الأ مبيد  كّمية  كــانــت 

اأ�شرع  لديها  املناعة  ظه�ر  وكان  اإّل 

اأننا ب�شدد زراعات م�ّحدة فاإّن  ومبا 

البدائل ت�شبح حمدودة.

كّل جني غريب »واإفرازاته« ميكن اأن   •
عن�شر  اأو  خا�ّس  غــذاء  اإىل  يتحّ�ل 

من  احلّية  الكائنات  مكّ�نات  فى  هام 

ح�شرات وبكترييا واأع�شاب طفيلّية.

تقّبل  كجني  غريب  جني  ا�شتعمال   •

املبيد يعنى ا�شتعمال مبيدات اأع�شاب 

فى  املبيدات  هــذه  وتــراكــم  حّمــددة 

ال�شتعمال  اأّن  كما  واملـــاء.  الرتبة 

الــثــنــائــّي: زراعـــات حمـــّ�رة/ مبيد 

املدى  على  يـــ�ؤّدى  اأن  ميكن  اأع�شاب 

الط�يل واملت��ّشط اإىل انتقاء وانت�شار 

اأّن  بحيث  منيعة،  طفيلية  اأع�شاب 

�شابقة  اأع�شاب  مبيدات  اإىل  الع�دة 

»قبل زراعة النباتات املحّ�رة« �ش�ف 

مبيد  فا�شتعمال  نفعا.  ُيــجــدى  لــن 

 Round ع�شاب  الأ كمبيد  ــد  واح

فى   Monsanto لــ�ــشــركــة   up
والك�لزا  وال�ش�يا  الـــذرة  زراعـــات 

ر�ــس  الأ يهّيئ  اأن  �شاأنه  من  والقطن 

بانتقال  املنيعة  الطفيلّية  للنباتات 

جني املناعة لها. 

ميكن ملبيدات احل�شرات التى تفرزها 

ر�ــس  الأ فى  �شن�ات  تبقى  اأن  النباتات 

احل�شرات  على  الق�شاء  فــى  وتت�شبب 

درا�شات  بّينته  ما  وهذا  كالنحل  النافعة 

ح�ل مبيد احل�شرات التى اأنتجته �شركة 

على  ت�شاعد  الرياح  اأّن  كما   .Bayer
اجلني  على  عرث  فقد  اجلينات.  انتقال 

املدمج فى الك�لزا على بعد 8 كيل�مرتات 

الذّرة  بالد  املك�شيك  ففى  ال�شيعات.  من 

ُعــرث على   22 15 وليــة من جملة  وفــى 

ملّ�ثة  الطبيعية  ــــذرة  ال ــن  م كــمــيــات 

امل�شت�ردة   Bt ــّذرة  ال من  حمــّ�رة  باأن�اع 

مــريــكــيــة.  ــتــحــدة الأ ـــات امل ـــ�لي مـــن ال
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منع   1998 �شنة  منذ  املك�شيك  واأقـــّرت 

�شتاذ  الأ جينيا.  املــحــّ�رة  ــذرة  ال ــة  زراع

 Jean-Marie Pelt بيلت  مارى  جان 

بجامعة  النباتية  البي�ل�جيا  اأ�شتاذ 

خماطر  اإىل  النــتــبــاه  يلفت   Metz
الطفيلية  ع�شاب  الأ اإىل  انتقال اجلينات 

يتالقح  اأن  ميكن  الك�لزا  فنبات  الرّبية. 

كخردل   Crucifères »ال�شليبيات«  مع 

 Moutarde des champs احلق�ل 

الطفيلى  الفجل الربى  اأو  »الّرافانال«  اأو 

فيمكن  بالزراعة.  �شاّرة  نباتات  وكّلها 

جني  تتقّبل  اأن  الطفيلية  النباتات  لهذه 

ــاب. وهــذا  عــ�ــش الأ املــنــاعــة جتــاه مبيد 

للفت  بالن�شبة  اأي�شا  ممكن  ال�شيناري� 

وال�شيك�ريا اأو الهندباء.

نارب�ن  فران�شي�س  جان  اكت�شف  لقد 

Jean François Narbonne اأ�شتاذ 
 »Toxicologie« الت�شمم  ــس  ــرا� اأم

للبح�ث  ــقــ�مــى  ال املـــركـــز  فـــى  وعــ�ــشــ� 

بـــ�ردو،  جامعة  مــن   CNRS العلمية 

كميات من التك�شينة Bt فى م�شّب بحرية 

 Saint Laurent و   Richelieu
العث�ر  وقع  التى  الكّمية  مرات   5 تف�ق 

تر�ّشبات  فى  اأو  ال�شرف  مياه  فى  عليها 

ــى املــجــاورة لــلــزراعــات املــحــّ�رة  ــش را� الأ

�شريعة  التك�شينة  هذه  اأّن  ورغم  جينيا. 

تنقلها  اأن  ميكن   Bt الّذرة  فاإّن  النحالل 

ر�س  خرى امل�ج�دة فى الأ اإىل البكترييا الأ

فقي«.  »اإ�شافة اإىل النتقال الأ

عنها  ينتج  عم�دية  عــدوى  فهناك 

والرتبة  النباتات  وعــروق  اأ�ش�ل  تلّ�ث 

ونحن  والــ�ديــان  البحريات  اإىل  و�ش�ل 

الــتــ�ازن  على  ــك  ذل تــاأثــري  متــامــا  جنهل 

ــرثوة  ال وعــلــى  الــبــحــريات  لــهــذه  البيئى 

ال�شمكية. 

فى بلجيكيا اقرتح املجل�س البلجيكى 

�شباط  فرباير-   7 فى  البي�ل�جى  من  لالأ

امل�شافة  مــن  ـــى  اأدن ــّد  ح اعــتــمــاد   2002

الك�لزا  زراعــات  بني  والعازلة  الفا�شلة 

وبني  جينّيا  ــّ�رة  ــح امل ــري  وغ الطبيعية 

وقد  جينّيا.  ــّ�رة  ــح امل الــكــ�لــزا  حــقــ�ل 

قّل،  حددت هذه امل�شافة باألف مرت على الأ

كما ن�شح باإتالف الزراعات بعد جتربتها 

 3 وبعد  للك�لزا  بالن�شبة  عامني  ــّدة  م

لقد  وال�شيك�ريا.  للفت  بالن�شبة  �شن�ات 

بنّي املعهد ال�طنى للبح�ث الزراعية فى 

فرن�شا اأّن بع�س الزراعات ميكن اأن تنبت 

وىل.  الأ الــزراعــة  بعد  �شنة  جديد  من 

للنبت  وقابلة  حّية  تظّل  الك�لزا  فبذور 

مّدة 15 �شنة. فحتى بعد اإتالف الزراعات 

الــزراعــات  عــن  والــتــ�ّقــف  �شن�ات   5 بـــ 

بقايا  على  نعرث  اأن  ميكن  جينيا  املحّ�رة 

هذه الزراعات بن�شبة قد ت�شل اإىل 20% 

فى بع�س احلالت.
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الجينات  رمــــوز  فــك  مــعــنــى  مــا 
وراء  الغرب  هدف  هو  وما  الوراثية؟ 

فك هذه الرموز؟ 
اإذا  اأننا  اإىل  اأ�شري  اأن  اأحــب  بداية 

ن�شان  الإ جينات  عن  بخ�ش��شية  تكلمنا 

عدد  ي�جد  اإنه  الق�ل:  فيمكن  ال�راثية 

اجلينات(  )حامالت  الكروم��ش�مات  من 

تتابعات  مــن  تــتــكــ�ن  اجلــيــنــات  وهــــذه 

واإذا مت حتديد مكان اجلني  ما،  بطريقة 

ن�شان فهذا ه�  وتتابعاته ووظيفته يف الإ

معنى فك رم�ز اجلينات ال�راثية.

هذه  فك  وراء  من  الغرب  هــدف  اأمــا 

الرم�ز، فاأحب اأن اأق�ل اأوًل ما ه� الهدف 

به(  يق�م  عمن  النظر  )ب�شرف  العلمي 

العلمي  والهدف  اجلينات،  رمــ�ز  فك  من 

وبالتايل  اجلينات؛  وظائف  معرفة  ه� 

مثل  كثرية  عمليات  يف  ا�شتخدامها  ميكن 

عمل  وكذلك  ال�راثية،  مرا�س  الأ عالج 

اأو  قبل  للجنني  الــ�راثــيــة  الخــتــبــارات 

اأهداف  حد  لأ بالن�شبة  اأما  ال��شع.  بعد 

ال�راثية  الغرب من م�شروع فك اجلينات 

يف  اإنه  اأي  جتاري  هدف  فهناك  ن�شان  لالإ

حالة التمكن من عزل جني م�شبب ملر�س 

ما فاإنه ميكن عمل دواء يطلق عليه دواء 

باحل�ش�ل  الغرب  يق�م  وبالتايل  وراثي؛ 

على براءة اخرتاع لهذا الدواء؛ وبالتايل 

وخا�شة  �شخمة،  مالية  مكا�شب  يحقق�ن 

ت�شنيع  جمــال  يف  تعمل  التي  ال�شركات 

الدواء.

وكيف يمكن أن تؤدي عملية فك 
الرموز الوراثية إلى اإلضرار بالبشرية؟ 

اأن ت�شببها  �شرار التي ميكن  بع�س الأ

للب�شرية  ال�راثية  الــرمــ�ز  فك  عملية 

ما  عمل  مثل:  الفرتا�س،  دور  يف  زال  ما 

�شمعنا  وقد  ال�راثية،  �شلحة  بالأ ي�شمى 

خريطة الجينات 
الوراثيـــة.. هل تهدد 
مستقبل البشرية؟

د. وجدي عبد الفتاح �ش�احل  - اأ�شتاذ الهند�شة الب�شرية باملركز الق�مي للبح�ث - القاهرة
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يف هذا املجال بقيام اإ�شرائيل بعمل قنبلة 

يطلق عليها )القنبلة اجلينية(، وبالرغم 

من اأن هذا امل��ش�ع مل ُيتحقق من �شدقه، 

فاإنه يعتمد على الختالفات ال�راثية اأو 

اجلينية بني العرب واليه�د.

من  قرًبا  اأكرث  اأخرى  اأ�شرار  وهناك 

بالتفرقة  ي�شمى  ما  ظه�ر  وهي  التحقق، 

املثال  �شبيل  فعلى  الب�شر؛  بني  اجلينية 

ب�ج�د  علمت  اإذا  رمبــا  التاأمني  �شركات 

يف  الــراغــب  ال�شخ�س  يف  جيني  عــيــب 

قيمة  لــه  ترفع  التاأمني  على  احل�ش�ل 

ذلك  ي�ؤدي  اأن  ميكن  كما  التاأمني،  وثيقة 

ا اإىل اأن نعاين، لي�س فقط من التفرقة  اأي�شً

الل�ن  اختالف  على  القائمة  العن�شرية 

تفرقة  من  نعاين  رمبا  ولكن  اجلن�س،  اأو 

اأخرى على اأ�شا�س اجلينات.

العديد  وجــ�د  اإىل  اأ�شري  اأن  ــب  واأح

�ــشــالمــي يف  نــ�ــشــطــة يف الــعــامل الإ مــن الأ

بــهــا املنظمة  تــقــ�م  الــتــي  ــال،  ــج امل هـــذا 

والثقافة  والــعــلــ�م  للرتبية  الــعــربــيــة 

العربية،  ـــدول  ال جامعة  مــن  املنبثقة 

والعل�م  للرتبية  �شالمية  الإ واملنظمة 

والثقافة املنبثقة من منظمة دول امل�ؤمتر 

�شالمي  الإٍ

ــعــديــد مـــن املــ�ــشــروعــات  ويـــ�جـــد ال

من:  كل  يف  العلمية  املراكز  يف  البحثية 

وماليزيا،  وباك�شتان،  وم�شر،  الك�يت، 

يف  التن�شيق  من  ن�ع  اإحداث  ه�  واملطل�ب 

هذا املجال 

والطالح؛  الصالح  مهنة  كل  في 
فإلى أي مدى يمكن أن ُيساء استخدام 

الخريطة الوراثية؟ 
بال�شالح  ي�شمى  فيما  معك  اأتــفــق 

ن�شان؛  والطالح، والذي يحدد ذلك ه� الإ

لــلــخــلــف،  يـــرجـــع  فــالــعــلــم حمـــايـــد ول 

لل�شر،  اأو  للخري  اإما  ن�شان  الإ وي�شتخدمه 

كثرًيا  الب�شرية  فرحت  فقد  نعلم  وكما 

وا�شتخدامها  الن�وية  الطاقة  باكت�شاف 

والبيئة  والــزراعــة  الــطــب  جمـــالت  يف 

الب�شرية  واأفــاقــت  …اإلـــخ،  وال�شناعة 

قنبلة  �شجيج  على  الــفــرحــة  هــذه  مــن 

كل  اأن  ويبدو  وناجازاكي«.  »هريو�شيما 

ن�شان ينتهي بت�شنيع  علم حديث يظهر لالإ

الطاقة  فهاهي  ــاره!؛  دم اأجــل  من  قنبلة 

الــنــ�ويــة،  بالقنبلة  انــتــهــت  ــنــ�ويــة  ال

بالقنبلة  انــتــهــت  ــد  ق لــكــرتونــيــات  والإ

مريكان  الأ ا�شتخدمها  التي  لكرتونية،  الإ

يف حرب ك��ش�فا، واأمتنى األ نك�ن قريبني 

من ظه�ر ما ي�شمى بالقنبلة اجلينية التي 

من  بت�شنيعها  تق�م  اأنها  اإ�شرائيل  زعمت 

اأجل اأن تدمر كل ما ه� عربي فقط.

هذه  جتــاه  يحدث  مما  خــ�ف  هناك 

اجلينات التي يق�م�ن يف الغرب باحل�ش�ل 

ق�شر  وبالتايل  لها؛  اخرتاع  براءات  على 

يتحكم�ن  اأي  فقط،  عليهم  ا�شتخدامها 

»اجلينات« وبذلك فنحن  مادة احلياة  يف 

مقدم�ن على ع�شر احتكار احلياة.
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الخاليا الجذعية
عالج ناجع

ألمراض حيرت العلم والعلماء
اإعداد: عماد عبد احلميد

ت�شتطع  مل  التي  مرا�س  الأ هي  وكثرية  ط�يلة،  لقرون  العلماء  حريت  التي  مرا�س  الأ هي  كثرية 

الب�شر  من  ماليني  لها.  ناجعا  عالجا  جتد  اأن  تقنيات  من  اأوتيت  ما  بكل  العاملية  دوية  الأ م�شانع 

مل، وماليني  ق�ش�ا نحبهم بعد �شنني ط�يلة من تناول اأدوية مل تكن يف واقع احلال �ش�ى م�شكنا لالأ

دوية وتعقيداتها، ومل يخطر ببال اأحد اأن العالج الناجع لتلك  ما زال�ا يعان�ن من م�شاعفات الأ

مرا�س يكمن يف قطريات قليلة من الدم كانت ولغاية وقت قريب تعترب من الف�شالت التي يجب  الأ

التخل�س منها يف مكب النفايات.

فقد اكت�شف العلماء اأن اخلاليا اجلذعية التي يتم ا�شتخال�شها من دم حبل ال�شرة بعد ال�لدة، 

مرا�س التي قد ت�شيب امل�ل�د نف�شه  حتت�ي على خاليا ميكن ت�شكيلها بعدة طرق لعالج خمتلف الأ

ن�شجة.  يف مراحل الكرب ل بل وقد ي�شتفيد منها مر�شى اآخرون يف حال تطابق الأ
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بع�س الدول املتقدمة �شارعت بعد هذا 

ن�شاء  لإ الثمانينات  بداية  يف  الكت�شاف 

ال�شري  احلبل  دم  ببن�ك  يعرف  اأ�شبح  ما 

احلني  ذلــك  ومنذ   ، اجلذعية«  »اخلــاليــا 

مــل  والأ الب�شمة  اإعـــادة  مت  ن  الآ ولغاية 

خمتلف  من  املر�شى  من  لف  الآ لع�شرات 

عمار واجلن�شيات يف كافة دول العامل. الأ

يف  املختربات  مديرة  �شد  الأ اأ�شماء   

بحاث  والأ ال�شري  احلبل  لدم  دبي  بنك 

لغاية  قام  املركز  اأن  ال�شياء  ملجلة  اكدت 

نهاية العام املا�شي بت�فري خاليا جذعية 

من  يــعــانــ�ن  مــ�اطــنــني  ربــعــة  لأ مطابقة 

ال�شرطان والثال�شيميا، متت عملية زراعة 

اخلاليا اجلذعية لهم يف مراكز متخ�ش�شة 

يف اأوروبا . وقد ت�شدر  امل�اطن�ن  قائمة 

نف�شهم  لأ اجلذعية  باخلاليا  املتربعني 

العام  مــن  الــثــاين  الن�شف  خــالل  وللغري 

من   %79 ن�شبتهم  �شكلت  حيث  املــا�ــشــي 

قائمة املتربعني، حيث بلغ  عدد وحدات 

دم احلبل ال�شري التي مت جتميعها خالل 

 700 املا�شي  الــعــام  مــن  الــثــاين  الن�شف 

بعد  منها   %25 حــ�ايل  تخزن  مت  وحــدة 

ا�شتيفائها جلميع �شروط التخزين . 

واأو�شحت اأن عدد املر�شى امل�شجلني يف 

املركز والراغبني يف ال�شتفادة من اخلاليا 

ن اإىل 53 �شخ�شا 
اجلذعية و�شل لغاية الآ

اإىل  اإ�شافة  اأمريكيا  و12  اأوروبيان  منهم 

اأعمارهم  27 مري�شا بالثال�شيميا ترتاوح 

يعان�ن  مر�شى  و7  �شنة   27-3 بــني  مــا 

مرا�س  من ابي�شا�س الدم وفقر الدم والأ

ال�راثية واىل التفا�شيل: 

بــعــد مــضــي أكــثــر مــن عـــام على 
السري  الحبل  لدم  دبي  مركز  افتتاح 
ما  الوصل  مستشفى  في  واألبحاث 
هو تقييمكم لهذه التجربة وما مدى 

اإلقبال عليها ؟ 
اإنــ�ــشــاوؤه  مت  ال�شري  احلــبــل  دم  بنك 

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  من  كرمية  مببادرة 

رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد 

حاكم  الـــــ�زراء  جمل�س  رئــيــ�ــس  ــة  ــدول ال

الذين  للمر�شى  الع�ن  يد  مد  بهدف  دبي، 

نــقــل اخلــاليــا  عــمــلــيــات  اإىل  يــحــتــاجــ�ن 

دم  تخزين  طريق  عــن  ــك  وذل اجلذعية 

افتتاح  على  م�شى  وقــد  ال�شري،  احلبل 

عام  وب�شكل   ، تقريبا  ون�شف  عام  املركز 

وان مثل هذه  قبال يعترب جيد خا�شة  الإ

ال�عي  ون�شبة  جديدة  تعترب  اخلــدمــات 

ال�شري  احلبل  دم  تخزين  اأهمية  مبــدى 

�شد اأ�شماء الأ

فوائد الخاليا الجذعية
�شبيهة  خاليا  وهي  اجلذعية،  باخلاليا  ُي�شمى  ما  على  ال�شري  احلبل  دم  يحت�ي  

 ، والع�شالت  والغ�شاريف  العظام  اإنتاج خاليا  ن�شان على  الإ العظام، تعني  بخاليا نخاع 

مر  وعية الدم�ية، واملهم يف الأ اإ�شافة اإىل خاليا الكبد واخلاليا التي ت�شكل بطانة الأ

بحاث احلديثة اأن  اأن حلفظ دم احلبل ال�شري ف�ائد م�شتقبلية كبرية ، وقد اأثبتت الأ

مرا�س اخلطرة مثل �شرطان الدم  دم احلبل ال�شري ميكن اأن يعالج بنجاح العديد من الأ

�شافة اإىل بع�س اأمرا�س الدم واملناعة ومن املعروف اأن دم  و�شرطان الثدي والرئة بالإ

ن هناك  ا بنجاح كبديل لعملية زرع نخاع العظام، وحتى الآ احلبل ال�شري، ي�شتخدم حاليًّ

اأكرث من 700 حالة، مت فيها نقل دم احلبل ال�شري بنجاح يف جميع اأنحاء العامل. 
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يف  امل�ج�د  بال�شكل  منت�شرة  غري  زالت  ما 

مريكية.  اأوروبا وال�ليات املتحدة الأ

األرقــام هل لك  بلغة  لو تحدثنا 
وحدات  عدد  عن  فكرة  تعطينا  أن 
دم الحبل السري التي تم تجميعها في 
المركز وعدد الحاالت التي استفادت 
لغاية اآلن من الخاليا الجذعية المخزنة 

في المركز؟ 
يف  ال�شري  احلبل  دم  بن�ك  بع�س 

اأوروبا واأمريكا ات�شلت بنا لت�فري خاليا 

جذعية لـ 14 مري�شا م�شابني بال�شرطان 

لت�فري  ال�راثية  مــرا�ــس  الأ من  وغــريه 

اإ�شافة  لهم  مطابقة  جذعية  خــاليــا 

الثال�شيميا  من  يعان�ن  مري�شا   34 اإىل 

واأمــرا�ــس  الــدم  وفقر  الــدم  وابي�شا�س 

على  ونعمل  الــدولــة  داخــل  من  وراثــيــة 

التي  املنا�شبة  اجلذعية  اخلاليا  ت�فري 

مت  وقد   . اأن�شجتهم  ن�عية  مع  تتطابق 

جتميع اأكرث من 700 وحدة من دم احلبل 

ال�شري يف اأقل من �شنة مت خزن ح�ايل 

25% منها بعد ا�شتيفائها جلميع �شروط 

التخزين وتعد ن�شبة الرف�س هذه �شمن 

املعدلت العاملية وقد �شكلت ن�شبة اإقبال 

امل�اطنني على تخزين دم احلبل ال�شري 

 .%79

فوائد التبرع
ما هي نوعية األمراض التي يمكن 
هي  ومــا  الجذعية  بالخاليا  عالجها 
الحبل  دم  بها  يمتاز  التي  الخصائص 

السري؟ 

للخاليا  مهم  م�شدر  ال�شري  احلبل  دم 

فريدة  بخ�شائ�س  تتمتع  التي  اجلذعية 

تعمل  حيث  والعائلة،  للم�ل�د  بالن�شبة 

هذه اخلاليا الي�م لعالج اأكرث من 80 مر�شا 

طفال والبالغني على حد  خمتلفا ت�شيب الأ

وغريها  الثال�شيميا  الل�كيميا،  مثل  �ش�اء 

مرا�س ال�راثية.   من اأمرا�س فقر الدم والأ

اخلاليا  زرع  اأن  احلديث  الطب  اثبت  وقد 

اجلذعية امل�شتخرجة من دم احلبل ال�شري 

نح�  على  تقبلها  ويــتــم  فــ�ائــد،  ــدة  ع لــه 

�ش�اء  البالغة  اأف�شل من اخلاليا اجلذعية 

اأقــارب  غري  من  اأم  اأقــارب  من  املتلقي  اأكــان 

اأن ا�شتخال�س اخلاليا  املتربع ، عالوة على 

اجلذعية من دم احلبل ال�شري �شهل وخايل 

اأمل  بدون  اجلمع  عملية  وتتم  املخاطر  من 

يخل�ان  ال�شري  واحلبل  امل�شيمة  اأن  حيث 

ظافر.  ح�شا�س متاما مثل ال�شعر والأ من الإ

اإلجراءات المتبعة
كيف تتم عملية التسجيل والتبرع 
آليات  السري وهل هناك  الحبل  بدم 
الحكومية  المستشفيات  مع  للتعامل 
ــدولــة وهل  األخـــرى والــخــاصــة فــي ال

رأي الدين
دورتــه  يف  �شالمي  الإ العامل  برابطة  �شالمي  الإ الفقهي  املجمع  جمل�س  نظر 

م��ش�ع:  يف   ،  2003 العام  من  ي�لي�  يف  املكرمة،  مبكة  املنعقدة  ع�شرة  ال�شابعة 

)اخلاليا اجلذعية( واتخذ القرار التايل: 

اأوًل: يج�ز احل�ش�ل على اخلاليا اجلذعية وتنميتها وا�شتخدامها بهدف العالج 

بحاث العلمية املباحة، اإذا كان م�شدرها مباحًا، ومن ذلك ـ على �شبيل  جراء الأ اأو لإ

تية :  املثال ـ امل�شادر الآ

عليهم.  �شرر  ذلك  يف  يكن  ومل  اأذن�ا،  اإذا  البالغ�ن   •
 . عليهم  �شرر  وبدون  �شرعية،  مل�شلحة  اأولياوؤهم،  اأذن  اإذا  طفال  الأ  •

 . ال�الدين  وباإذن  ال�شري،  احلبل  اأو  امل�شيمة   •
وبـــاإذن  الــ�ــشــرع،  يجيزه  عــالجــي  ل�شبب  اأو  تلقائيًا  �شقط  الـــذي  اجلــنــني   •

ال�الدين. 

ال�الدان  بها  وتربع  وجدت  اإذا  نابيب  الأ اأطفال  م�شاريع  من  الفائ�شة  اللقائح   •
مع التاأكيد على اأنه ل يج�ز ا�شتخدامها يف حمل غري م�شروع . 

ثانيًا: ل يج�ز احل�ش�ل على اخلاليا اجلذعية وا�شتخدامها اإذا كان م�شدرها 

حمرمًا، ومن ذلك على �شبيل املثال:

ال�شرع.  يجيزه  طبي  �شبب  بدون  تعمدًا  امل�شقط  اجلنني   •
متربع.  من  من�ي  وحي�ان  متربعة  من  ب�ي�شة  بني  املتعمد  التلقيح   •

دم الحبل السري في سطور
 ،1972 ظهر اأول دليل على اإمكان ال�شتفادة الطبية من دم احلبل ال�شري عام   •
احلبل  دم  �شنة   16 عمره  الدم  بابي�شا�س  م�شاب  اإعطاء  طريق  عن  ذلك  ومت 

دم  اأن  وجد  واحد  اأ�شب�ع  مرور  وبعد   infusion ال�ريدي  بالت�شريب  ال�شري 

املري�س يحت�ي على خاليا حمراء من�ش�ؤها اخلاليا اجلذعية للمانح.

العظم  ونقي  ال�شري  احلبل  خاليا  بني  واملقارنة  التفكري  بداأ   1980 عام  يف   •
اأن دم احلبل  الت��شيح  1989 عرب  اإل يف عام  التاأكد من ذلك  املنق�ل، ومل يتم 

ال�شري يحت�ي على نف�س كمية اخلاليا اجلذعية امل�ج�دة يف نقي العظم.

طفل  اإىل  �شري  حبل  من  جذعية  خاليا  نقل  عملية  اأول  متت  نف�شه  العام  ويف   •
نيميا الفانك�ين« عن طريق ا�شتعمال دم احلبل ال�شري  م�شاب مبر�س وراثي »الأ

خته ال�ليدة.  لأ

ال�شري لطفل م�شاب بابي�شا�س  اأول عملية لنقل دم احلبل  1991 متت  يف عام   •
الدم املزمن )الل�كيميا(. وكال العمليتني جنحتا، واأدت اإىل ولدة اآفاق جديدة 

يف عملية نقل دم احلبل ال�شري وا�شتبداله بعملية نقل نقي العظم.

بني  حتى  ـ  ال�شري  احلبل  دم  اغرتا�س  اأن  دليل  اإىل  العلماء  ت��شل   1997 عام   •
مانح ومتلق غري قريبني ـ ه� اأكرث اأمانا من اغرتا�س نقي العظم. 
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من  للراغبين  بالتخزين  أيضا  تقومون 
خارج الدولة؟ 

يف  بالت�شجيل  الــراغــبــة  م  الأ على 

زيارة  ال�شري  احلبل  بدم  التربع  برنامج 

بحاث  مركز دبي لدم احلبل ال�شري والأ

وذلك لتحديد ن�عية عقد الت�شجيل وه� 

التربع بدم احلبل ال�شري اأو الحتفاظ  

قــارب ، بحيث تك�ن لدى  هل والأ به  لالأ

يراودها،  �ش�ؤال  اأي  لطرح  الفر�شة  م  الأ

كما يحق لها رف�س ح�ش�ل البنك على دم 

احلبل ال�شري اخلا�س مب�ل�دها ويطلب 

امل�افقة  منــ�ذج  على  الت�قيع  م  الأ من 

احلبل  بدم  التربع  برنامج  يف  للم�شاركة 

هذا  من  ن�شخة  اإعطاوؤها  ويتم  ال�شري 

ح�شارها وقت ال�لدة.  النم�ذج لإ

مع  التعامل  باآلية  يتعلق  فيما  اأمــا 

امل�شت�شفيات اخلا�شة اأو احلك�مية خارج 

ال�لدة  كانت  حال  ففي  ال�شحة  دائــرة 

خــارج  حك�مي  اأو  خا�س  م�شت�شفى  يف 

م فقط  م�شت�شفيات الدائرة يطلب من الأ

الت�قيع على من�ذج امل�شاركة يف الربنامج 

وا�شتالم امل�شتلزمات اخلا�شة بتجميع دم 

ويف�شل  نف�شه،  املركز  من  ال�شري  احلبل 

قل قبل م�عد  اأن يتم ذلك ب�شهر على الأ

دم  الــ�لدة يتم جتميع  ، وبعد  الــ�لدة 

احلبل ال�شري يف امل�شت�شفى اخلا�س بعلم 

املركز  يق�م  حيث  املركز  واإبــالغ  م�شبق 

باملركز  اخلا�س  ال�شائق  باإر�شال  بــدورة 

ل�شتالم العينة واإح�شارها للمركز. 

يتم  الــتــي  ــوحــدات  ال جميع  هــل 
جمعها تكون صالحة للتخزين أم أن 
هذه  بها  تمر  مخبرية  تحاليل  هناك 

العينات ؟
ــ�ل الــعــيــنــة لــلــمــركــز متر  ــش بــعــد و�

من  خل�ها  من  التاأكد  وهي  مراحل  بعدة 

معدية  اأمــرا�ــس  اأو  دم�ية  جلطات  اأي 

كما   ، العينة  رف�س  اإىل  ت�ؤدي  قد  والتي 

التاأكد من حجم العينة حيث يجب  يتم 

ح�شاب  ويتم  جــم   115 عــن  تقل  ل  اأن 

با�شتخدام  اجلذعية  اخلاليا  وعالمات 

ل�شمان  وذلك  ومتط�رة  حديثة  اأجهزة 

ال�شري  دم احلبل  ال�شتفادة من تخزين 

وا�شتخدامه عند احلاجة، ويتم تخزين 

دم احلبل ال�شري بعد التاأكد من �شالمته 

درجة  يف  املعدية  مــرا�ــس  الأ من  وخل�ه 

ال�شفر  حتت   691  - اإىل  ت�شل  حــرارة 

عامليا  عليها  املــتــعــارف  التخزين  ومــدة 

ترتاوح بني 15 - 20 �شنة. 

المركز  المطبقة في  المعايير  هل 
العالمية خاصة  المعايير  مع  تتماشى 
زالــت  مــا  الخدمات  هــذه  مثل  وان 

جديدة على المنطقة؟ 
نف�س  هي  املركز  يف  املطبقة  املعايري 

ح�شل  وقد  العاملية  وامل�ا�شفات  املعايري 

املركز على ع�ش�ية املنظمة العاملية لدم 

املا�شي  العام  بــحــاث  والأ ال�شري  احلبل 

العربي  الــ�طــن  يف  مــركــز  ـــاأول  ك وذلـــك 

ومعايري  متطلبات  لكافة  ا�شتيفائه  بعد 

املنظمة التي تعد رائدة يف هذا املجال. 

يتم  معينة  رســـوم  هــنــاك  هــل 
تخزين  في  الراغبين  من  استيفاؤها 
دم الحبل السري، وهل الباب مفتوح 
تبلغ  وكم  والمقيمين،  المواطنين  أما 
لديكم  للتخزين  االستيعابية  الطاقة 

؟
لي�س  مفت�ح  العينات  تخزين  بــاب 

فقط اأما امل�اطنني واملقيمني بل اأمام كافة 

وقد  �شالمية،  والإ العربية  الــدول  اأبناء 

الطبية  املراكز  اأحد  مع  اتفاقية  وقعنا 

دم  لتخزين  ال�شع�دية  يف  املتخ�ش�شة 

جتري  مفاو�شات  وهناك  ال�شري  احلبل 

جنبية  حاليا مع بع�س الدول العربية والأ

ال�شاأن.  بهذا  مماثلة  اتفاقيات  لت�قيع 

اإذا ما ق�رنت مبدة  الر�ش�م تعترب رمزية 

التخزين والفح��شات التي يتم اإجراوؤها 

وحت�شري  جتميع  فبعد   الــعــيــنــات،  على 

وتخزين دم احلبل ال�شري يف النيرتوجني 

�شنة،  و20   15 بني  تــرتاوح  لفرتة  امل�شال 

املح�شرة  ال�شري  احلبل  دم  وحــدة  ونقل 

يف  املختلفة  النخاع  زراعـــة  مــراكــز  اإىل 

على  الالزمة  الفح��شات  واإجراء  العامل، 

وحدة دم احلبل ال�شري واملتمثلة بفح�س 

مــرا�ــس  الأ وفح�س  الن�شيجي،  التطابق 

وعامل  الـــدم  ف�شيلة  وفح�س  املــعــديــة، 

»رايز�س«، وفح�س اأمرا�س الدم اجلينية، 

مـــرا�ـــس اجلــرثــ�مــيــة  ــن الأ والــكــ�ــشــف ع

اخلاليا  عــالمــات  وفح�س  والفريو�شية، 

اجلــذعــيــة، ومــعــرفــة عــدد خــاليــا الــدم 

احلمراء، وفح�س عدد اخلاليا اجلذعية 

بعد ف�شلها ومعدل تكاثرها.

مرا�س وعية اخلا�شة بحفظ دم حبل ال�شرة بعد التاأكد من خل�ه من الأ الأ
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ا�شت�شارية  قرقا�س  ح�شنيه  الدكت�رة 

دبي  مركز  ومديرة  واإخ�شاب  وت�ليد  ن�شاء 

خ�شاب قالت«  عملية اختيار جن�س اجلنني   لالإ

عاملية   ومعايري  اإ�شالمية  �ش�ابط  وفق  تتم 

تــ�ازن  بعمل  ترغب  التي  احلـــالت  لبع�س 

العملية  وهــذه  والبنات،  ولد  الأ بني  ا�شري 

جمازة �شرعا  وهناك مركزان يق�مان بذلك 

يف  اأحدهما  العربي  الــ�طــن  يف  قـــل  الأ على 

ال�شع�دية. 

 »العملية بب�شاطة تتم من خالل الفح�س 

الرتكيب  »للك�شف عن   PGD املبكر  ال�راثي 

زرعها يف رحم  ولية قبل  الأ جنة  ال�راثي لالأ

م، وهذا يحتاج اإىل تقنيات متط�رة وخربة  الأ

اإعداد: ع. عبد احلميد

ميزة الخاليا 
الجذعية

لــلــخــاليــا اجلــذعــيــة  هي 

النق�شام،  مكتملة  غري  خاليا 

منا�شبة  ــروف  ظ حتــت  قـــادرة 

من  بالغة  خلية  تك�ين  على 

 ، اجل�شم  اأع�شاء  من  ع�ش�  اأي 

نظام  اعتبارها  ميكن  وبالتايل 

للج�شم،  وجتــديــد(  ــالح  )اإ�ــش

اإن اهلل �شبحانه وتعاىل  حيث 

قد اأودع فيها ا�شتطاعة تك�ين 

اأي ن�ع من اخلاليا املتخ�ش�شة 

وعليه  وتتط�ر،  تنم�  اأن  بعد 

جــ�ــشــم  يف  تــــــزرع  اأن  ميـــكـــن 

نــ�ــشــان يف املــكــان الـــذي به  الإ

ع�شاء في�شتعيد  حد الأ تلف لأ

تنم�  حيث  وظيفته.  الع�ش� 

اجلذعية  اخلــاليــا  وتنق�شم 

وهي  التالفة،  ن�شجة  الأ مكان 

عالًجا  تك�ن  اأن  ميكن  بذلك 

مـــرا�ـــس وحـــالت  ــا لأ �ــشــحــريًّ

مر�شى  تت�شمن  كثرية  اإعاقة 

الرعا�س(،  )ال�شلل  باركن�ش�ن 

والـــــزهـــــاميـــــر، واإ�ــــشــــابــــات 

وال�شدمات،  ال�ش�كي،  احلبل 

القلب،  ــس  ــرا� واأم واحلــــروق، 

وال�شلل  املــفــا�ــشــل،  والــتــهــاب 

الرباعي، بل وقد ت�شبح بدياًل 

لت�شبح  ع�شاء  الأ زرع  لعمليات 

تنم�  فقط  خاليا  زرع  عملية 

لتك�ن اأع�شاء بديلة. 

اخلــــــاليــــــا اجلـــذعـــيـــة 

واحــدة  م�شيمة  يف  املــ�جــ�دة 

بــنــاء خاليا  عـــــادة  لإ تــكــفــي 

ــاز املــنــاعــي عند  ــه ـــدم واجل ال

الدم  بابي�شا�س  م�شاب  طفل 

مر�س  ـــ�  )وه  leukemia
الــدم  خاليا  بانق�شام  يتميز 

�ش�ية  غــري  ب�ش�رة  البي�شاء 

باملعاجلة  قتلها  يــ�جــب  ممــا 

لعالج  وتكفي  الــكــيــمــاويــة(، 

تنميتها  حال  يف  بالغ  �شخ�س 

يف ظروف خا�شة.

تحديد جنـــس
قبـــــل اإلخصـــاب

ولغاية  كان  اجلنني  جن�س  حتديد 

الربانية  مـــ�ر  الأ من  قريب  وقــت 

الــتــي ل ميــكــن لحــــد الــتــدخــل 

وتط�ر  العلم  تقدم  مع  ولكن  فيها، 

مكان  التقنيات احلديثة ا�شبح بالإ

حتديد جن�س اجلنني قبل عمليات 

كان  احلـــالت  لبع�س  خــ�ــشــاب  الإ

�شرة لديها اأربع اأو خم�س  تك�ن الأ

لديها  يك�ن  يف  وترغب  مثال  بنات 

ولد اأو العك�س
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قرقا�س:  الدكت�رة  تق�ل  اأي�شا  جيدة 

»ف�ائد الفح�س ال�راثي املبكر تتمثل يف 

زواج الذين يعان�ن  زيادة فر�س احلمل لالأ

جها�س  جناب اأو الإ من عدم القدرة على الإ

املتكرر خا�شة وان  اأحد اأهم اأ�شباب ف�شل 

 IVF“ ال�شناعي  خــ�ــشــاب  الإ عمليات 

على  ولــيــة  الأ جــنــة  الأ قــدرة  “ وعــدم 
احلمل  وحدوث  الرحم  بجدار  اللت�شاق 

يع�د اإىل خلل يف الرتكيب اجليني ، حيث 

معظم  اأن  احلديثة  الــدرا�ــشــات  اأظــهــرت 

ولية املزروعة يف رحم األم قد  جنة الأ الأ

حتت�ي على خلل يف تركيبها اجليني مما 

بجدار  جنة  الأ الت�شاق  ف�شل  اإىل  ي�ؤدي 

جها�س  الرحم وعدم ح�ش�ل احلمل اأو الإ

فــرتة  ــن  م وىل  الأ الــثــالثــة  الــ�ــشــهــ�ر  يف 

وحدوث  جنة  الأ الت�شاق  حال  يف  احلمل 

احلمل«. 

من  يعان�ن  الذين  زواج  الأ قيام  عند 

خ�شاب  الإ بعمليات  جنــاب  الإ يف  م�شاكل 

ولية  الأ جنة  الأ اختيار  يك�ن  ال�شناعي 

طريق  عــن  األم  رحـــم  اإىل  ــا  رجــاعــه لإ

ح�شب  جمـــردة  بــطــرق  ــة  جــن الأ تقييم 

على  القدرة  دون  اخلاليا  وعــدد  ال�شكل 

ولية  جنة الأ تقييم الرتكيب ال�راثي لالأ

ثالثة  اإرجـــاع  يتم  وبالتايل  املــزروعــة، 

ال�راثي  الفح�س  فــان   وبالتايل  اأجنة 

ن�شب  الأ ال��شيلة  ي�فر   PGD املبكر 

جنة  لالأ الــ�راثــي  الرتكيب  عن  للك�شف 

م مما ي�ؤدي  ولية قبل زرعها يف رحم الأ الأ

ن�شب  ـــادة  وزي احلمل  فر�س  زيـــادة  اإىل 

ال�شناعي  خــ�ــشــاب  الإ لعمليات  النجاح 

للدكت�رة  وفقا  جها�س  الإ ن�شب  وتقليل 

قرقا�س .

علم  اخت�شا�شي  را�شي  حممد  �شامر 

اأفاد باأن عملية الفح�س  جنة باملركز  الأ

طريق  عن  تتم  جنة  لالأ املبكر  الــ�راثــي 

جنة  اخذ عينة »خلية اأو اثنتني« من الأ

من  الثالث  الي�م  بداية  يف  فح�شها  املراد 

جنة حيث يك�ن عدد اخلاليا يف  عمر الأ

تلك املرحلة م�شاويا لثمان خاليا . ويتم 

املجهري  ال�شحب  �شحب اخلاليا بطريقة 

يتم عمل فتحة يف جدار اجلنني  اأن  بعد 

ودون  اجلنني  على  �شرر  اأي  دون  بالليزر 

اأو  امل�شح�بة على من�ه  تاأثري للخاليا  اأي 

اخلاليا  اأن  حيث  اخلل�ي  الرتكيب  على 

املرحلة  تلك  يف  ولية  الأ

ــر اجلـــنـــني غري  ــم مـــن ع

لها  ولــيــ�ــس  متخ�ش�شة 

جنني  تك�ين  على  قدرة 

عن  ف�شلت  اإذا  كــامــل 

باقي اخلاليا.

ــه  اأن اإىل  واأ�ـــشـــاف 

ــنــة  ــعــي بـــعـــد اخــــــذ ال

يــتــم فــحــ�ــس اخلــاليــا 

ــحــ�بــة وحتــلــيــل  ــ�ــش امل

ثم  اجليني  تركيبها 

جنة بح�شب  تف�شل الأ

الرتكيب ال�راثي ويتم 

جنة  جنة امل�شابة واإرجاع الأ ا�شتبعاد الأ

ال�شليمة فقط اإىل رحم األم. 

يف  يف�شل  املبكر  الــ�راثــي  »الفح�س 

املـــراأة )كل  �شن  منها  احلـــالت  مــن  عــدد 

يف  ويرغنب  �شنة   35 عمر  ف�ق  ال�شيدات 

ف�شل عمليات  ــاب،  وحــالت تكرار  جن الإ

جها�س  الإ وحالت  ال�شناعي  خ�شاب  الإ

�شعف  ب�شبب  الــعــقــم  وحــــالت  املــتــكــرر 

�شابة  الإ ــالت  وح ــزوج  ال عند  النطاف 

وحالت  ال�الدين،   لحد  وراثي  مبر�س 

ب�شبب  املــ�لــ�د  جن�س  بتحديد  الرغبة 

ب�شبب  اأو  باجلن�س  املرتبطة  مــرا�ــس  الأ

�شرى«. الرغبة بالت�ازن الأ

ميكن  التي  مــرا�ــس  الأ ن�عية  وحــ�ل 

ال�راثي  الفح�س  بطريقة  عنها  الك�شف 

مرا�س  قال “ هناك حقيقة اأن عدد من الأ

الرتكيب  اخــتــالفــات  مــن  اأو  الــ�راثــيــة 

بكامل  مرتبطة  كــانــت  ــ�اء  �ــش اجلــيــنــي 

الكروم��ش�مات اأو جزء منها اأو باأمرا�س  

املرتبطة  مــرا�ــس  الأ اأو  اجلــني  اأحــاديــة 

باجلن�س . ومن اأهم الكر وم��ش�مات التي 

 18 21و  ميكن فح�شها الكر وم��ش�م رقم 

  .Yواي  X واك�س  و13  و15   16 و   17 و 

الفح�س ال�راثي املبكر ميكن اأن ي�شتخدم 

يف  خلل  حتمل  التي  جنة  الأ عن  للك�شف 

مبتالزمة  يعرف  ما  اأو   21 وم��ش�م  كر 

اإذا كان ال�الدان حامالن ل�شفة  اأو  داون 

اأو  الكي�شي  التليف  مثل  مر�شية  وراثية 

املنجلي  الــدم  فقر  اأو  الع�شالت  �شم�ر 

اأطفال  اإجنــاب  تفادي  وبالتايل  وغريها 

طريق  عن  ال�راثية  مرا�س  بالأ م�شاب�ن 

جنة ال�شليمة اإىل رحم األم . نقل الأ

الجنين
الصناعي
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خضوع  ضرورة  عن  كثيرا  سمعنا 
تــطــبــيــقــات الــجــيــنــات لــلــعــديــد من 
وغيرها،  والقيمية  الشرعية  الضوابط 
األمــر،  هــذا  ــدود  وح فما هي ضوابط 
الذي  العقل  لدور  تحجيًما  هذا  أليس 

أمرنا اهلل باستعماله؟! ولكم الشكر 
خــالقــيــة  الأ ال�ش�ابط  اأن  احلقيقة 

اجلينات  ثـــ�رة  ت�شاحب  اأن  يجب  الــتــي 

والكــتــ�ــشــافــات املــبــهــرة يف جمـــال الــعــالج 

متاًما  خا�شعة  تــكــ�ن  اأن  يجب  اجلــيــنــي، 

العقل،  لــدور  تقييًدا  لي�س  وهــذا  للرقابة، 

ولكن هناك مق�لة تق�ل: "اثنان ل يقنعان 

وهنا  مــال"  وطالب  علم  طالب  )ي�شبعان( 

الب�شمة  اأو  الــكــ�ن،  �شر  مــع  نتعامل  نحن 

فح�شب  نــ�ــشــان  الإ مت�س  ل  الــتــي  اجلينية 

تنتقل  اأن  ميكن  واإمنا  احلاجة-،  –�شاحب 
جيال القادمة؛ ولذلك يجب التعامل  اإىل الأ

واجلينات  الــنــ�وي  احلام�س  مك�نات  مــع 

ا عما ل  ن ما نعلمه يقل كثرًيا جدًّ بحذر؛ لأ

يف  تعامالتنا  دائًما  تك�ن  اأن  ويجب  نعلمه، 

هذا املجال من منطلق مبداأ ديني وه�: "ل 

�شرر ول �شرار"؛ ولذلك يجب األ ُنغفل دور 

هذا،  ينكر  مل  �شالم  الإ ن  لأ والبحث؛  العلم 

ــداووا  "ت ق�له:  يف  الر�ش�ل  اإليه  دعــا  بل 

وله  اإل  داء  يخلق  مل  اهلل  فــاإن  اهلل  عباد 

دواء"؛ ولذلك فنحن مع ث�رة اجلينات التي 

مرا�س، والتي تدفع ال�شرر، والتي  تعالج الأ

من  اجلينات  يف  اللعب  ولكن  عاقة،  الإ متنع 

اأو  العبقرية،  �شفات  ن�شان  الإ اإك�شاب  اأجل 

اأو اجلمال اإمنا ه� ن�ع من اللعب  ال�شجاعة 

ن�شاب، وقد يك�ن اأي�شا  بالنار، واختالط الأ

جيال القادمة. كارثة تنتقل اإىل الأ

غالبا ما بدأت البحوث العلمية من 
ينطبق  مــدى  أي  فإلى  نبيل؛  منطلق 
الــجــيــنــات؟ وهل  بــحــوث  على  ــك  ذل
يمكن استغالل ذلك لصالح اإلنسان 

وضده في آن واحد؟
يك�ن  اأن  يف  العلمي  البحث  حقيقة 

جمد  ولي�س  ن�شان،  الإ �شالح  دائًما  هدفه 

باملجد  الــعــامل  اهتم  واإذا  فقط،  العلماء 

العلمي فقط لل��ش�ل اإىل ك�شف علمي لي�س 

فيه �شالح الب�شرية فقد ي�شبب هذا العديد 

من الك�ارث، وما يجب اأن نعرفه اأن كل ك�شف 

علمي جديد ميكن اأن يحمل اجليد وال�شيئ، 

القارئ العزيز اأجرينا هذا اللقاء مع الدكت�ر عبدالهادي م�شباح ا�شت�شاري املناعة والتحاليل الطبية 

مريكية للمناعة ب�ا�شنطن عن طريق النت واإليكم التفا�شيل: كادميية الأ يف الأ

ح�ار: حممد ت�فيق

خضوع تطبيقات الجينات

للضوابط الشرعية
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ت�ظيًفا  اأو  نافًعا  ت�ظيًفا  ُي�ظف  اأن  وميكن 

�شاًرا، بدًءا من ال�شكني التي قد ُت�شتخدم يف 

ن�شان، اإىل الذرة  تقطيع الفاكهة، اأو قتل الإ

ورام،  الأ عالج  يف  ُت�شتخدم  اأن  ميكن  التي 

كلما  اأنه  واحلقيقة  باأكملها،  مدن  تدمري  اأو 

على  الــقــدرة  قّلت  العلمي،  البحث  تقدم 

حتيط  اأن  ميكن  التي  ال�ش�ابط  يف  التحكم 

ل�شالح  العلمية  البح�ث  نتائج  با�شتخدام 

فعلى  �شدها؛  ا�شتخدامها  دون  الب�شرية، 

�شبيل املثال ا�شتن�شاخ احلي�انات: عندما مت 

ا�شتن�شاخ النعجة دوللي كان الهدف من ذلك 

نقل �شفات وراثية جلعل احلي�انات تكت�شب 

دويــة،  لــالأ م�شانع  مبثابة  جتعلها  �شفات 

�ش�اء  فيها،  ال�شاللت  حت�شني  يتم  ولكي 

العلماء  اأن  اإل  لبان،  اأو الأ اللح�م  من حيث 

ا�شتخدمت  التي  التكن�ل�جيا  هذه  اأخــذوا 

ال�شتن�شاخ  طريق  عن  دوللي  النعجة  مع 

م�شت�ى  على  تطبيقها  وحاول�ا  اجل�شدي، 

ـــذا فــ�ــشــ�ف تــكــ�ن  ـــدث ه ـــ� ح الــبــ�ــشــر، ول

لذكرها  املجال  هذا  لي�س  حمققة،  كارثة 

بعد  فيما  عنها  نتكلم  وقــد   بالتف�شيل، 

من  ا  اأي�شً متكن�ا  العلماء  اإن  اآخــر:  ومثال 

احلمل،  اإحـــداث  قبل  اجلنني  نــ�ع  حتديد 

ن�شان ما �ش�ف ينجبه  اأي ميكن اأن يختار الإ

حتديد  طريق  عــن  اأنــثــى  اأو  ذكــرا  ليك�ن 

ب،  الكروم��ش�م الذكري يف ال�شائل املن�ي لالأ

ن هناك العديد من  وفرح العلماء بذلك؛ لأ

بكروم��ش�م  عالقة  لها  التي  ــس  ــرا� م الأ

اإىل  اأو  البنني  اإىل  ــا  اإم فتنطلق  اجلن�س، 

معرفة  خالل  من  فيمكن  وبالتايل  البنات؛ 

الن�ع  واإجنــاب  احلمل،  حــدوث  جتّنب  هذا 

الهيم�فيا  مر�س  مثل  املر�س  يحمل  الــذي 

م اإىل الذك�ر فقط، فاإذا  الذي ينتقل من الأ

م حتمل هذا اجلني املعيب،  عرفت اأن هذه الأ

دون  نـــاث  الإ مــن  ذريتها  اأجــعــل  اأن  فيمكن 

مرا�س، كان هذا  الذك�ر؛ وبذلك اأجّنبهم الأ

اأ�شبح  ثم  البداية  يف  الكت�شاف  هدف  ه� 

نابيب؛  ا يف مراكز اأطفال الأ امل��ش�ع جتاريًّ

ب مبا ي�شتهيان، �ش�اء من  م ولالأ لكي ياأت�ا لالأ

الذك�ر -وهذا ه� املطل�ب يف الغالب- اأو من 

ناث، وقد ُيْحِدث هذا خلاًل يف الت�ازن بني  الإ

ناث يف الب�شر اأجمعني. الذك�ر والإ

د. عبدالهادي لدي موضوع أصبح 
الحديث  تــنــاول  كلما  كثيرا  يهمني 

الجينات والحمض النووي، وفي اعتقادي 
في سورة  ــواردة  ال الكريمة  اآلية  أن 
بالساق"  الساق  "والتفت  القيامة: 

DNAتتحدث عن الـ

عن  يتحدث  الكرمية  يـــات  الآ �شياق  اأ- 

ن�شان اأو م�ت خالياه   امل�ت، اأي م�ت الإ

ية الكرمية بالذات ت�شف  ب- هذه الآ

جزئية دقيقة حتدث عند امل�ت .

على  ــط  ــق ف تــطــلــق  ل  �ـــشـــاق  كــلــمــة  ج- 

ــك  ــذل ــــان واإمنــــــــا ك ــــش ــــ� ن ِرجـــــــل الإ

ـــــك اجلــــــزء مــــن الــنــبــات   عـــلـــى ذل

اأي�شا  وتطلق  ر�ــس،  الأ خارج  امل�ج�د 

على اأ�شياء اأخرى.

قل  الأ على  الــدوران  يعني  اللتفاف  د- 

بحرف  اللتفاف  وربــط  كاملة،  لّفة 

اجلــــر الـــبـــاء يــفــيــد ال�ــــشــــرتاك يف 

اللتفاف من ال�شاقني.

ما ورد يف بع�س التفا�شري من اأن املعنى  هـ- 

ــ� الــتــفــاف �ــشــاقــي امليت   املــقــ�ــشــ�د ه

اأنه  واأما ما ورد من  يبدو غري واقعي؛ 

تف�شري  فه�  خــرة  بــالآ الدنيا  التفاف 

تخيلّي.

�ش�رة القيامة ح�ت يف بدايتها معجزة  و- 

ن�شان،  الإ ج�شم  تخ�س  اأخرى  علمية 

على  قادرين  "بلى  تعاىل:  ق�له  وهي 

اأن ن�ش�ي بنانه.

 DNA ثانيا: الـ
من املعروف اأن هذا ال�شكل املتفق عليه  اأ- 

ن من قبل اجلميع ميثل �شكل احلم�س  الآ

املعمل  يف  اخللية  فح�س  بعد  الن�وي 

�شعاعات، اأي اإن اخللية  حتت تاأثري الإ

ميتة  ال�شكل  وبــهــذا  احلــالــة  هــذه  يف 

ولي�شت حية.

اأو  بالنق�شام  تتكاثر  احلية  اخللية  ب- 

الن�شطار، ويحدث هذا اأوًل يف الن�اة، 

ه�  الن�شطار  فيه  يحدث  جزء  واأول 

.DNA احلم�س الن�وي اأو الـ

ميكن  ل  اأنه  ا  ومنطقيًّ وا�شًحا  ويبدو  ج- 

ال��شع  هــذا  يف  النق�شام  يحدث  اأن 

امللف�ف.

التفاف  حالة  يف  احلم�س  يك�ن  قد  د- 

و�شع  غــري  يف  اأي  الــعــادي  و�شعه  يف 

ية  الآ مع  يتنافى  ل  وهذا  الن�شطار، 

بالفعل  اأنها  ثب�ت  حالة  يف  الكرمية 

تتحدث عنه.

لي�س  ــزة  ــج ــع امل ـــذه  ه اإثـــبـــات  اإن   - هـ 

ــة  ــاف ــش � ــالإ ــب الـــهـــدف الـــنـــهـــائـــي؛ ف

ـــني  ـــن ـــ�ؤم امل ــــــــان  اإمي تــثــبــيــت   اإىل 

وجتذب  اأي�شا،  ال�شالني  تهدي  فهي 

ـــــان  مي الإ جـــانـــب  اإىل  املــتــ�ــشــكــكــني 

البحث  مــن  ملــزيــد  ــة  ــداي ب  و�ــشــتــكــ�ن 

اأولها -ح�شب ما اأراه- اأن امل�ت احلقيقي 

يجب أال ُنغفل دور العلم 
والبحث؛ ألن اإلسالم لم 
ينكر هذا، بل دعا إليه 

الرسول في قوله: "تداووا 
عباد اهلل فإن اهلل لم يخلق 

داء إال وله دواء"؛
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م�ت  ه�  الكرمية  ــة  ي الآ يف  ورد  كما 

هذه  على  �شينط�ي  وما   )DNA(الـــ

التدقيق  ثــم  مفاهيم،  مــن  احلقيقة 

فقد  الكرمية؛  ال�ش�رة  هــذه  يف  اأكــرث 

جند فيها املزيد من املعجزات العلمية 

خرى ح�ل ما  �شئلة الأ ولدي بع�س الأ

ال�شريفة  النب�ية  حاديث  الأ يف  ورد 

ينزل  الــذي  الزمن  عن  تتحدث  التي 

فيه ال�شيد امل�شيح، وما فيها من و�شف 

�شباع  لإ تكفي  احلجم  كبرية  لثمار 

ي�شتطيع  الــرجــل  اأن  وكــيــف  الــقــ�م، 

الرمانة  ق�شرة  ظل  حتت  يجل�س   اأن 

اأن  ــذا  ه مــن  نفهم  اأن  ن�شتطيع  فهل 

ال�شالة  )عليه  امل�شطفى  احلبيب 

هند�شة  بنجاح  تنباأ  قــد  والــ�ــشــالم( 

اجلينات؟ وفقكم اهلل وال�شالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.

واإمنــا  علم،  كتاب  لي�س  الــقــراآن  اأوًل 

وقد  للب�شر،  اهلل  مــن  اإلــهــي  منهج  كــتــاب 

بعد  فيما  لنا  تظهر  معاين  اآياته  حتمل 

عجاز العلمي للقراآن، ولكن  على اأنها من الإ

بع�س  يف  خا�شة  نت�شرع،  اأن  يعني  ل  هذا 

من  اأكــرث  حتتمل  اأن  ميكن  التي  لفاظ  الأ

ت�ؤكد  يــات  الآ اأن  على  نف�شرها  لكي  معنى 

بعد  ثبت  ل�  نه  لأ معينة؛  علمية  حقيقة 

ذلك غري هذا فاإننا نك�ن قد طعنا القراآن 

�شعدوا  حني  حدث  مثلما  التف�شري،  بهذا 

القمر حينما قال�ا: ق�ل اهلل عز وجل: 

اأقطار  مــن  تنفذوا  اأن  ا�شتطعتم  "اإن 
اإن  قال�ا:  فانفذوا"  ر�ـــس  والأ ال�شم�ات 

وثبت  العلم،  �شلطان  ه�  ال�شلطان  هــذا 

على  علمي  غري  الكالم  هذا  اأن  ذلك  بعد 

ر�س،  ن القمر ثبت اأنه تابع لالأ طالق؛ لأ الإ

واملجرة  باأكملها  ال�شم�شية  املجم�عة  واأن 

ي�شرًيا  جزًءا  اإل  لي�شت  اإليها  ننتمي  التي 

ية التي ذكرتها اأنت  من ال�شماء الدنيا والآ

لي�س عندي ما ي�ؤكد كالمك، ول اأحب اأن 

على  بالذات  القراآن  تف�شري  اإىل  اأتطرق 

كل اكت�شاف علمي، اإل اإذا كان هناك ن�س 

التي  الكرمية  يـــة  الآ مثل  وا�ــشــح  علمي 

ر�س بعد  ر�س: "والأ ت�شري اإىل بي�ش�ية الأ

العلماء  �شاهده  اأمر  فذلك  دحاها"؛  ذلك 

وثبت  اخلــارجــي،  الف�شاء  من  باأنف�شهم 

بالفعل لهم بالدليل القاطع الذي ل يقبل 

حقيقة  هــذه  اأ�شبحت  وبالتايل  ال�شك؛ 

لي�شت قابلة للجدل، لكن ما ميكن  علمية 

حديث  ه�  املجال  هــذا  يف  اإليه  اأ�شري  اأن 

العرق  ــاإن  ف لنطفكم  "تــخــريوا  الر�ش�ل 

ل  -مبــا  ي�شري  احلــديــث  فذلك  ــا�ــس"؛  د�ــشّ

ال�شفات  انتقال  اإىل  لل�شك-  جمال  يدع 

نحن  نعرفه  مبا  جــيــال  الأ عرب  ال�راثية 

الي�م با�شم اجلينات 

تأثير  الجنسين  بين  لالختالفات 
وغيرها؛  العلمية  البحوث  بعض  على 
دون  جنس  يتأثر  أن  يمكن  فهل 
سلبا  الجينية  البحوث  بتأثيرات  آخر 

وإيجابا؟ 
ت�شعني  ت�شعة  يف  ــنــ�وي  ال احلــامــ�ــس 

الب�شر  مــن  املــائــة  يف  ع�شرة  مــن  وت�شعة 

يف  ع�شرة  مــن  ــد  واح ويف  متــامــا،  مت�شابه 

املائة هناك اختالفات تعطي لكل اإن�شان من 

املتميزة، وبالطبع  الب�شر ب�شمته اجلينية 

جنا�س  الأ يف  ــل  اأق يك�ن  الخــتــالف  هــذا 

فــريــقــي  املــتــ�ــشــابــهــة؛ فــمــثــال اجلــنــ�ــس الأ

مريكي، اإل اأن هذه  يختلف عن اجلن�س الأ

بالظروف  تتاأثر  مــا  غالبا  الخــتــالفــات 

ل�ن  عــن  امل�شئ�ل  اجلــني  فمثال  البيئية؛ 

بالقرب  يعي�ش�ن  الذين  فارقة  لالأ اجللد 

الب�شرة  هــ�ؤلء  يعطي  ال�شت�اء  خط  من 

لل�شم�س،  تعر�شهم  تتحمل  التي  ال�ش�داء 

التي  البي�شاء  الب�شرة  اأ�شحاب  على عك�س 

حيث  قليال؛  اإل  ال�شم�س  عندهم  تظهر  ل 

ت�شنيع  على  اأكـــرث  مــقــدرة  لديهم  يــكــ�ن 

عر�شة  اأكــرث  يك�ن�ن  ولكنهم  فايتمني، 

تعر�شهم  عند  للجلد  ال�شرطانية  ورام  لــالأ

ال�ش�د،  من  اأكــرث  كبرية  بكميات  لل�شم�س 

اجلينات"  "جغرافيا  ي�شمى  علم  وهناك 

جنا�س  يبحث يف الختالف اجليني بني الأ

وحتى  املختلفة،  الــقــارات  يف  املختلفة 

ن ل ن�شتطيع اأن نق�ل: اإن هناك متيًزا  الآ

خرى؛  الأ على  جنا�س  الأ بع�س  يف  وا�شًحا 

مرا�س امل�روثة تزيد  فحيًنا جتد بع�س الأ

يف جن�س؛ ففي الدول التي تعي�س بالقرب 

اأمرا�س  ت�جد  املت��شط  البحر  ح��س  من 

نيميا  والأ املت��شط،  البحر  اأنيميا  مثل: 

اأن  مثال  جنــد  بينما  ــا،  ــريه وغ املنجلية 

ا اأخرى تزيد يف اليه�د مثل:  هناك اأمرا�شً

اليه�د  ي�شيب  ــذي  ال �شاك�س  تــاي  مر�س 

نتيجة زواجهم من بع�شهم، وينتقل ب�شكل 

م�روث، وه� مر�س ينتج عن خلل يف متثيل 

الده�ن؛ مما ي�ؤدي اإىل تراكمها يف اجلهاز 

ع�شبية  اأعــرا�ــس  اإىل  ويـــ�ؤدي  الع�شبي، 

ن يف  عنيفة تنتهي بامل�ت، وقد جنح�ا الآ

اأن يكت�شف هذا  اإيجاد فح�س جيني ميكن 

م   املر�س يف النطفة قبل و�شعها يف رحم الأ

ولي�س من امل�شتبعد يف ظل معرفة اخلريطة 

الب�شري،  اجلين�م  م�شروع  يف  اجلينية 

املختلفة  جنا�س  الأ بني  الفروق  ودرا�شة 

اأن يتم ا�شتغالل جينات معينة متيز جن�ًشا 

�شالح  ت�شليط  يتم  لكي  بعينه؛  �شعًبا  اأو 

من  معيًنا  نــ�ًعــا  يحمل  عليه  بي�ل�جي 

يحمل  من  اإل  ت�شيب  ل  التي  الفريو�شات 

مل  النقطة  وهذه  اجلينات،  من  الن�ع  هذا 

النظرية  الناحية  من  ولكن  بعُد،  حتدث 

نحن  علينا  يجب  ولذلك  للحدوث؛  قابلة 

طليعة  يف  نــكــ�ن  اأن  واملــ�ــشــلــمــني  ــرب  ــع ال

ملا  ن�شتعد  حتى  املجال؛  هذا  يف  الباحثني 

ميكن اأن ن�اجهه يف امل�شتقبل.

ما  العلمية  الــفــوائــد  مــن  هــنــاك 
باب  ما يدخل في  واقع، وهناك  هو 
المساحة  هي  فما  والتوقع،  االحتمال 

الحالية لهذا وذاك؟ 
م�شروع  لكت�شاف  العلمية  الــفــ�ائــد 

اجلينية  اخلريطة  اأو  الب�شري  اجلين�م 

كثرية وعديدة؛ ف�ش�ف تفتح املعرفة يف هذا 

املجال اآفاًقا جديدة يف جمال الطب والعالج 

الت�شخي�س:  من  بدًءا  القادم،  القرن  خالل 

فيمكن من خالل الفح�س اجليني اأن اأت�قع 

امل�روثة،  مــرا�ــس  الأ من  بالكثري  �شابة  الإ

مرا�س متعلق بعيب يف جني  وبع�س هذه الأ

مرا�س  واحد فقط، وميثل 3% من جمم�ع الأ

من  باأكرث  عالقة  فله  الباقي  اأما  امل�روثة، 

جني وراثي معيب؛ ولذلك فت�شخي�س اجلني 

اجلينات  فح�س  مــن  اإمـــا  ميّكنني  املعيب 

الـــ�راثـــيـــة يف مــرحــلــة الــنــطــفــة، وذلـــك 

خالل  مــن  اأو  م،  الأ ــم  رح يف  و�شعها  قبل 

يف  يتدخل  اأن  ميكن  الــذي  اجليني  العالج 

ت�شخ�س  اأي�شا ميكننا  املعيب،  اإ�شالح اجلني 

ال�شرطانية،  ورام  ـــالأ ب اخلا�شة  اجلينات 

جينات  وهناك  م�شرطنة،  جينات  فهناك 

اأن  عرفنا  فل�  ال�شرطاين،  لل�رم  م�شّبطة 

ل�شرطان  امل�شبب  اجلني  حتمل  مثال  �شيدة 

BRCA1 فاإنها تك�ن اأكرث  الثدي وي�شمى 

��



�شابة ب�شرطان الثدي من غريها  ا لالإ تعر�شً

ممن ل يحملن مثل هذا اجلني بن�شبة ت�شل 

اإىل 85% بعد �شن اخلم�شني، وهذا الفح�س 

متاح وم�ج�د حاليا، ولكنه يتكلف ح�ايل 

2400 ولكن هناك الكثري من الفح��س التي 

ال�شرطانية  مرا�س  الأ عن  تك�شف  اأن  ميكن 

مرا�س امل�روثة مثل:  املختلفة، وكثري من الأ

املت��شط،  البحر  واأنيميا  املنجلية،  نيميا  الأ

اجليني  والعالج  اجليني:  العالج  وغريها 

فعلى  الطب؛  جمــالت  جميع  يف  ن  الآ متاح 

الذي  اجليني  العالج  هناك  املثال  �شبيل 

من  وال�شرايني  القلب  اأمرا�س  يف  ُي�شتخدم 

وعية  الأ ي�شنع  الذي  اجلني  معرفة  خالل 

وهناك   VEGF وي�شمى  نف�شها،  الدم�ية 

حقن  خالل  فمن  FGF؛  ي�شمى  اآخــر  جني 

هذه اجلينات يف ع�شلة القلب ميكن تك�ين 

ال�شرايني  من  بدًل  جديدة  تاجية  �شرايني 

ال�شرايني  ت�شّلب  خــالل  من  ان�شدت  التي 

اإىل  ــاج  ــت حت يجعلها  ممــا  ـــدات؛  ـــل اجل اأو 

جراحة القلب املفت�ح. اأي�شا مت حقن هذه 

ال�شكر  مر�شى  حالة  يف  ال�شاق  يف  اجلينات 

ال�شاق  �شرايني  يف  ق�ش�ر  لهم  يحدث  الذين 

بن�ع  اإ�شابتهم  اإىل  ــ�ؤدي  ي مما  الطرفية؛ 

هذا  برت  اإىل  ت�ؤدي  "الغرغرينة" التي  من 

ال�شاق؛ فحقن اجلينات هذه اأدى اإىل تك�ين 

هناك  البرت.  من  واأنقذها  جديدة  �شرايني 

اأي�شا جتارب للعالج اجليني جتري يف بع�س 

بحاث يف كندا للتخل�س من مر�س  مراكز الأ

ن�ش�لني  ال�شكر نهائيا، من خالل حقن جني الأ

ب�ظيفة  الــكــبــد  ــ�م  ــق ي لــكــي  ــكــبــد؛  ال يف 

 البنكريا�س، ويعي�س املري�س حياة طبيعية .

�شياء اأو اجلينات  اأما ما ه� غري متاح فه� الأ

الغالب  يف  نــهــا  لأ بال�شل�كيات؛  اخلــا�ــشــة 

وقد  جــني،  مــن  اأكــرث  على  حمم�لة  تك�ن 

مثال  تك�ن  وقد  �شفة،  من  اأكرث  على  تك�ن 

جني  على  العقلي  والكــتــئــاب  العبقرية 

ي�ؤدي  اأحدهما  حت�شني  وحماولة  واحــد!، 

خر  �شرار بالآ اإىل الإ

التطورات  تكون  أن  يمكن  هل 
التي حدثت في الجينات وسيلة لعالج 
وقصر  كالمنغوليا،  الوراثية  األمــراض 

القامة، وداء الفيل وغير ذلك؟؟ 
تقرب  عديدة،  ال�راثية  مــرا�ــس  الأ

ينتقل  منها  فقط   %3 مر�س،   4000 من 

ينتقل  والباقي  ــد،  واح جني  طريق  عن 

مرا�س التي  عن طريق اأكرث من جني، والأ

من  تاأتي  املنغ�يل-  الطفل  -مثل  ُذكــرت 

وبالتايل  الكروم��ش�مات؛  عــدد  زيــادة 

معرفتنا  خالل  –من  هناك  يك�ن  ف�ش�ف 

باخلريطة اجلينية، والت�شخي�س اجليني 

املبكر قبل واأثناء احلمل- فر�شة اأف�شل ملنع 

مرا�س وال�قاية منها   حدوث مثل هذه الأ

ــ�ن له  ــك ــة فــ�ــشــ�ف ي ــام ــق اأمــــا ِقــ�ــشــر ال

اجليني،  الــعــالج  خــالل  مــن  جيد  ن�شيب 

ـــذي  ال ــ�  ــم ــن ال هـــرمـــ�ن  هـــنـــاك  ن  والآ

ال�راثية،  الهند�شة  طريق  عــن  ُي�شنع 

ــدم يف عــــالج قــ�ــشــر الــقــامــة  ــخ ــت ــش ــ�  وُي

ا بل ه� مر�س  ا وراثيًّ وداء الفيل لي�س مر�شً

معٍد.

من  الضارة  االستخدامات  هي  ما 
المعلومات  لثورة  االجتماعية  الناحية 
أو  الحالي  الوقت  في  سواء  الجينية، 

المحتملة في المستقبل؟ 
من امل�ؤكد اأن معرفة تفا�شيل اخلريطة 

كتاًبا  جتعله  �ــشــ�ف  نــ�ــشــان  لــالإ اجلينية 

ن  خرين، وما زالت حتى الآ مفت�ًحا اأمام الآ

حق  له  الذي  من  ملعرفة  جُترى  مناق�شات 

�شرار  الأ من  اخلزينة  هــذه  على  الطــالع 

اأعــرف  اأن  اأريــد  اأنــا  كنت  واإذا  الب�شرية؟ 

وابني ل يريد اأن يعرف اأو اأبي؛ فمعرفتي 

يريدون  ل  اأ�شياء  يعرف�ن  جتعلهم  �ش�ف 

معرفتها مثل اإ�شابتي مبر�س معني.

العالج الجيني متاح اآلن 
في جميع مجاالت الطب؛ 

فعلى سبيل المثال 
هناك العالج الجيني الذي 
ُيستخدم في أمراض القلب 

والشرايين
��
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العربي  امل�ؤمتر  يف  امل�شارك�ن  اأو�شى 

ول لعل�م ال�راثة الب�شرية الذي نظمه  الأ

التابع  اجلينية  للدرا�شات  العربي  املركز 

للعل�م  را�ــشــد  بــن  حــمــدان  �شم�  جلــائــزة 

الطبية يف الفرتة من 4 – 6 اأبريل 2006 

م الذي عقدت فعالياته يف فندق الب�شتان 

نهاية  يف  دبي  امل�ؤمترات  مدينة  يف  روتانا 

الدرا�شية  املناهج  بت�شمني  مناق�شاته 

م�شاقاٍت  واجلامعية  الثان�ية  للمراحل 

واأهمية  ال�راثية  مرا�س  الأ خط�رة  عن 

ال�عي بها، على اعتبار اأن العمل يبداأ من 

اجليل ال�شاب املقبل على الزواج والتحرك 

اجلاد للبدء بحملة ت�عية عامة و�شاملة 

امل�ؤمتر  اأو�ــشــى  كما  امل�شت�يات.  كل  على 

للم�شاهمة  عالم  الإ و�شائل  نح�  بالت�جه 

ال�شاملة  املجتمعية  الت�عية  حملة  يف 

الب�شري  اجلــيــنــ�م  منظمة  ومــ�ــشــاعــدة 

جمال  يف  خربتها  تــقــدمي  على  العاملية 

الت�عية والتثقيف ونقل املعل�مة ال�شليمة 

يجابية لكل املجتمعات العربية. والإ

كما طالب امل�شارك�ن يف امل�ؤمتر ب�شرورة 

ع�شاء املجل�س  عقد لقاءات ب�شكل دوري لأ

على  والتاأكيد  اجلينية  للدرا�شات  العربي 

اأن يتبنى املركز العربي للدرا�شات اجلينية 

املتعلقة  والت�شريعات  ال�ش�ابط  و�شع 

اأهمية  على  والتاأكيد  ال�راثية  بالبح�ث 

ميكن  كحدث  الزواج  قبل  الطبي  الفح�س 

مرا�س ال�راثية فيما  معه تقليل انتقال الأ

بعد وتفعيل وتط�ير مراكز فح�س ما قبل 

الزواج ومراكز الفح�س املبكر اأثناء احلمل 

وت�شكيل مراكز تت�ىل تقدمي ال�شت�شارات 

مرا�س ال�راثية. يف جمال الأ

ب�شرورة  كذلك  امل�شارك�ن  واأو�ــشــى 

ميتلكها  الــتــي  البيانات  قــاعــدة  تط�ير 

لت�شمل  اجلينية  للدرا�شات  العربي  املركز 

ت�شتمل على  العربية بحيث  الدول  جميع 

العامل  يف  املنت�شرة  ال�راثية  مــرا�ــس  الأ

العربي واملراكز العلمية العاملة يف جمال 

طــبــاء  والأ الــ�راثــيــة  والعل�م  مــرا�ــس  الأ

مــرا�ــس  الأ جمــال  يف  العاملني  والعلماء 

مع  العربي  العامل  يف  ال�راثية  والعل�م 

ح�شائية  الإ البيانات  اإتــاحــة  �ــشــرورة 

مــرا�ــس الــ�راثــيــة املــ�جــ�دة لدى  عــن الأ

املركز اأمام اجلهات ال�شحية مل�شاعدتها يف 

التخطيط امل�شتقبلي.

العلمية  اجلــلــ�ــشــات  متــحــ�رت  وقـــد 

ـــس واملــ�ــشــكــالت  ـــرا� م لــلــمــ�ؤمتــر حـــ�ل الأ

العربي  العامل  يف  تنت�شر  التي  ال�راثية 

ــــرباء  حــيــث تــطــرق املــحــا�ــشــرون واخل

اأهميتها  يف  تن�عت  عــديــدة  ــاور  حم اإىل 

يف  العميقة  اخلــربة  وعك�شت  وم�شم�نها 

هذا املجال.

العربي  العامل  اأن  الدرا�شات  وك�شفت 

ال�راثية  مرا�س  الأ ن�شبة هائلة من  لديه 

ما  وهــ�  ال�شتك�شاف،  مــن  ملزيد  بحاجة 

جميع  مــن  وتــعــاونــًا  كــبــريًا  جــهــدًا  يتطلب 

العربي  املركز  به  بــداأ  ما  وه�  ــراف،  ط الأ

قبل  تاأ�شي�شه  منذ  اجلينية  للدرا�شات 

م�شتلهمة  وعزمية  بـــاإرادة  ــ�ام  اأع ثالثة 

اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  روؤيــة 

املالية  ـــر  نــائــب حــاكــم دبـــي وزي مــكــتــ�م 

وال�شناعة ـ راعي اجلائزة للحد من انت�شار 

حاليًا  اأ�شبحت  والتي  ال�راثية  مرا�س  الأ

يف  ال�شحي  القطاع  على  �شاغطًا  عاماًل 

العامل العربي.

مرا�س  لالأ ال�شامل  امل�شح  خــالل  ومــن 

العربية  مـــــارات  الإ دولـــة  يف  الــ�راثــيــة 

املتحدة والذي اأجنز ما ن�شبته 90% منها. 

 750 الـ  قرابة  بت�شجيل  املركز  قام  كما 

يف  العربي  العامل  يف  اآخــر  وراثــيــًا  مر�شًا 

ومبقارنة  لــه،  التابعة  البيانات  قاعدة 

معل�مات  من  مت�فرًا  كان  ما  بني  ب�شيطة 

قبل عمل املركز وما و�شل اإليه فاإن الفارق 

ال�راثية  مــرا�ــس  الأ عــدد  كــان  اإذا  كبري، 

مارات ل يتجاوز الـ 20  امل�شجلة يف دولة الإ

ح�شاءات الدولية. مر�شًا ح�شب الإ

م�شكلة  باإ�شهاب  املــ�ؤمتــر  ناق�س  وقــد 

العربي  الــ�طــن  يف  الــ�راثــيــة  ــس  ــرا� م الأ

و�شبل وطرق ح�شرها والك�شف عن بياناتها 

امل�شببات  اإن  اإذ  منها،  ال�قاية  وو�شائل 

اأ�شباب  يف  تــرتكــز  الــ�راثــيــة  مــرا�ــس  لــالأ

قارب  الأ زواج  عادة  انت�شار  منها  عديدة: 

والن�شبة  الــيــاأ�ــس  �شن  حتى  ــــاب  جن والإ

مرا�س  جناب وانت�شار بع�س الأ العالية لالإ

العربية  املنطقة  تخ�س  التي  ال�راثية 

يف  اخلــربة  ونق�س  الت�عية  برامج  وقلة 

مرا�س. التعامل مع هذه الأ

يف  ال�راثية  مرا�س  الأ ن�شبة  وتعترب 

العامل  يف  الن�شب  اأعلى  من  العربي  العامل 

خطر  ناق��س  املجتمع�ن  اعتربه  ما  وه� 

ي�شت�جب التحرك الفعلي واجلاد وال�شريع 

عن  والك�شف  املعمقة  الدرا�شات  جــراء  لإ

مرا�س ال�راثية و�شبل  اجلينات امل�شببة لالأ

ال�قاية منها والطرق العالجية.

ــعــرب خــالل  كــمــا نــاقــ�ــس اخلــــرباء ال

الت�شريعات  و�شع  م�شاألة  اجتماعاتهم 

البح�ث  عمل  تنظم  الــتــي  والــ�ــشــ�ابــط 

البحث  واأن  خا�شة  واأهميتها  ال�راثية 

ال�راثي يت�شمن معل�ماٍت ت�شكل يف الدرجة 

هذه  حلاملي  مطلقة  خ�ش��شية  وىل  الأ

ثانية  ناحية  من  تدخل  واأي�شًا  مرا�س  الأ

من املجتمعي. يف باب الأ

توصيـــات المؤتمـــر العربـــي 
األول لعلوم الوراثة البشرية 


