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 الهي ال ًطيب الليل الا بشكشك و ال ًطيب النهاس الا بطاعخك، و ال جطيب اللحظاث الا بزكشك 

 أهذي ثمشة جهذي إلى من أهاسا لي دسب الحياة،

إليكما أمي وأبي  اللزان شجعاوي على الىصىل الى ما أها عليه الان اللزان سفقاوي طيلت مشىاسي 

الخعليمي وإلي جميع أفشاد العائلتي ، إلى خالتي جميلت و خالي أحمذ ، الى أختي خذًجت العضيضة و 

شهشصاد عضيضحي و ابن أختي مجذوب ، إلى صذًقاحي العضيضاث عشوش مشيم ، بن شليخ مشيم و سصيقت 

 .جىاجيت
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أشكش أوال هللا الزي . ألن قـلت شكشا، فشكشي لن ًىفيكم، ولكن سعيخم فكان السعي مشكىسا 

 .وفقجي إلجمام دساستي هزه ثم 

بىصىاس هجمت " أجىجه بشكشي إلى أسخارحي الفـاضلت    

التي خصخجي بىصائحها وجىجيهاتها القيمت التي لم جبخل عليا بأي ش يء جحفيزا و جقييما و مساعذة ، 

وال أوس ى . كلمت شكشا قليلت جذا في حقها و لكن ما سأصل إليه كله بجهذها و إششافها الكشيم عليا 

أبذا جميع أساجزحي في مشىاسي هزا أجقذم بالشكش الجضيل إلى كل دكخىس علمجي و هصحجي و 

 .ساعذوي حتى ولى كان حشفا 

 كما أجقذم بالشكش إلى ألاساجزة أعضاء لجىت املىاقشت،

 على قبىلهم قشاءة ومىاقشت بحثي 
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تعتمد الفمسفة عمى التفكير، وال بد مف التنبيو إلى أف التفكير ميزة أساسية منحيا اهلل 
لكؿ إنساف أما التفكير الفمسفي الذي يطرح التساؤالت المختمفة مف خالؿ العقؿ، فكؿ إنساف 
عاقؿ يتفمسؼ في لحظة ما و يحاوؿ معرفة الحقائؽ و أسئمة الوجود و طبيعتو ثـ االنشغاؿ 

المعرفة، الوجود و : إلى البحث في السموؾ اإلنساني و مقوماتو مف خالؿ مباحثيا الثالثة 
فمشاكؿ التفكير اإلنساني يدرس مف طرؼ الفمسفة  ثـ تمييا بعد ذلؾ نظريات أخالقية القيم  

يونانية حددت بدقة مفيـو اإلنساف و ماىيتو  فبعدما كاف اإلنساف يعاني مف التيميش و 
العنصرية في العصور الوسطى و ذلؾ لييمنة الكنيسة آنذاؾ لتوسيع بيذا التمجيد و التحرر 
مفيـو اإلنساف مف ىذا التقييد  ليشيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف تطورا مذىال مف 

العمـو البيولوجية خاصة تمؾ التطورات التي حققت لإلنساف حياة ترؼ خالية مف األمراض و 
المعاناة مف األلـ و الشيخوخة خاصة بعد تحكـ العمماء و استطالعيـ عمى شفرة الجينـو  

البشري و معرفة خصائصو مف جية، و مف جية ثانية نجد أف اإلنساف المعاصر اندمج مع 
ىذه اإلنجازات و التطورات التي انغمس فييا و لكف سرعاف ما أصبحت ىذه االنجازات 

اليندسة الوراثية و الالأخالقية  و انتياكيا لحرمة الجسد مف خالؿ تمؾ التطورات أبرزىا 
االستنساخ البشري و تحديد جنس الجنين و تغيير صفاتو الجسدية من خالل التحكم في 

و ىذه االنجازات أدت إلى إحداث قمؽ عمى مستقبؿ اإلنسانية و ىذا ما جعؿ ليذه الجينوم 
االنجازات والدة لمقضايا األخالقية التي أصبحت تشكؿ جدال واسع ذو أبعاد كثيرة و ىذا ما 

كيف ساىمت البيولوجيا في تغيير ماىية اإلنسان و ماىي : دفعنا إلى طرح اإلشكاؿ التالي
 نتائجيا عمى مستقبمو ؟ 

و أربعة فصوؿ مقدمة لإلجابة عف ىذه اإلشكالية ارتأينا إلى وضع خطة تتكوف مف 
المعنوف  الفمسفة و البيولوجيا و الذي تطرقنا فيو الفصل األول و خاتمة، حيث تناولنا في 

ضرورة الفمسفة : المبحث الثانيمفيـو الفمسفة و البيولوجيا، : المبحث األول: الى مبحثيف
: و الذي  تطرقنا فيو الى مبحثيف الجينوم المعنوف الفصل الثاني لمبيولوجيا، و أما في 

الفصل اليندسة الوراثية، و أما في : المبحث الثانيالجينـو البشري كمشروع، : المبحث األول
المبحث : و الذي تطرقنا فيو إلى مبحثيفاالستنساخ   من البيولوجيا الىالمعنوفالثالث 



 

 ب

انعكاسات االستنساخ، و أما في الفصؿ : المبحث الثانيفكرة االستنساخ البشري : األول
: مستقبؿ اإلنساف ضمف البيولوجيا، و تطرقنا فيو إلى ثالثة مباحث: الفصل الرابعاألخير، 

ضرورة األخالقيات : المبحث الثانيالكرامة اإلنسانية وعالقتيا بالبيولوجيا، : المبحث األول 
 .نظرة مستقبمية لإلنساف و البيولوجيا : المبحث الثالثالبيولوجية و مستقبؿ البحث العممي، 

  لتحميؿ األفكار التي  المنيج التحميميو لتحقيؽ ىذا البحث لجئنا إلى استعماؿ
 تضمنتيا األطروحة و ذلؾ لموصوؿ إلى نتائج ليذا البحث 

 : ومن أىم األسباب التي دفعتنا الى اختيار ىذا الموضوع ىي 

  الميؿ الى المواضيع العممية و األخالقية خاصة البيوثيقا 
  تمحور البحث عمى اإلنساف كموضوع أساسي 
  لفت اإلنتباه لمباحثيف و العمماء إلى أىمية ىذا الموضوع 

 : أما أىدافنا من ىذا البحث ىي 
  محاولة تفسير و تحميؿ مشكالت التي طرحتيا ىذه التطورات البيولوجية و أىميا

 المشكالت األخالقية و إيجاد حؿ سوي ليا 
  إعادة النظر في ىذه االنجازات البيوطبية مف خالؿ دراسة انعكاساتيا عمى اإلنساف 
  محاولة االىتماـ باإلنساف كمركز أساسي ليذه البحوث و رؤية مستقبمية لو 

 : أما فيما يخص الصعوبات و العراقيل التي واجيتنا في إعداد بحثنا ىذا ىي 

  شمولية الموضوع  و اتساع بحوثو و اختالفيا 
  عممية الموضوع مما أدى إلى وجود صعوبات لعدـ فيـ مواضيع عممية 
  وفرة المراجع المختمفة مما أدى إلى وجود حيرة في انتقاء الكتب المناسبة و اختيارىا

 لموضوعنا 
  وفرة الكتب االلكترونية و ىذا ما جعؿ األمر مستعصيا الستخداـ الكمبيوتر بشكؿ دائـ و

 خطورة ذلؾ صحيا عمى النظر 



 

 ت

  عدـ وفرة الكتب الورقية و غمؽ المكتبات التي تساعدنا في تطور ىذا البحث 
  جائحة كورونا التي كانت عائؽ كبير في انجاز ىذا البحث و مف بيف المشكالت التي

سببتيا ىي غمؽ الجامعات و المكتبات و تقميص في أوقات الدراسية مما جعؿ منا أقؿ 
 توعية بخصوص انجاز ىذا البحث 

  وقت انجاز ىذا البحث الشاسع الذي ألـز عمينا عممو في وقت قصير 
  ضغوطات نفسية و عصبية التي واجيتنا خالؿ انجاز ىذا البحث باإلضافة إلى القمؽ و

 الخوؼ الدائـ و انعداـ االستقرار النفسي  
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 مفيوم الفمسفة و البيولوجيا: المبحث األول 
تعد الفمسفة مف العمـو اإلنسانية القديمة جدا و التي كانت و :           تعريف الفمسفة 

فالفمسفة ىي العمـ المعني . مازالت تستخدـ العقؿ في معرفة األسباب الكامنة وراء كؿ شيء 
باإلجابة عمى كممة اإلستفياـ و لذلؾ أطمؽ عمييا أـ العمـو فقد تفرعت منيا العمـو االخرى 

 فما ىي الفمسفة ؟ . الطبيعية و االنسانية 
 يعود إلى لفظين   Philosophie" الفمسفة " في المعنى االشتقاقي لكممة : تعريفيا لغة 

و  و تعني الحكمة (sophia ) و تعني محبة ، و صوفيا  (philo)يونانيين ىو فيمو 
  (محبة الحكمة)بالتالي يصبح معناىا 

لـ يتفؽ الفالسفة و المفكروف عمى معنى واحد لمفمسفة ، فأصبح لكؿ واحد منيـ : اصطالحا 
أف الفمسفة ىي بحث في اإلنساف و دراسة لمشاكمو و سقراط تعريفو الخاص بحيث يرى 

أما أفالطوف فقد أصر عمى أف تكوف الفمسفة أسموبا في العيش و ليست . قضاياه و حياتو 
فالجاىل ال يحب الحكمة ): آلية مف آليات التفكير و التأمؿ و ىو يقوؿ في محاورة المآدبة 

وال  (وال يرغب فييا ، ألن ما ينقصو الجمال و الخير و العمم يرضى عن نفسو كل الرضا 
أما الفارابي فقد نظر إلى الفمسفة باعتبارىا الصناعة التي تؤدي إلى . يعتقد أنو ال ينقصو 

و اقتناء الحكمة يعني . إصابة الحكمة لمف يتمتعوف بجودة التمييز الناتجة عف جودة الذىف 
 1.اقتناء األشياء الجميمة نظرا و عمال

فمشكمة تعريؼ الفمسفة ال تكمف في عدـ وجود تعريؼ ليا، بؿ في تعدد التعاريؼ 
المختمفة و المتباينة و لذلؾ فإف الفمسفة ىي كؿ ما يعيشو االنساف في حياتو اليومية فيي 

الخ ....تتجسد مف خالؿ المعامالت و التصرفات 
 ليدؿ عموما عمى عمـ الكائنات الماركأحياء أو عمـ األحياء ىي مفردة ابتكرىا 

الحية، أي عمـ النبات و عمـ الحيواف مف حيث الموضوع و عمى عمـ التشكؿ و عمـ 
بالدوين عمى الوجية األولى اسم الوظائؼ مع كؿ متفرعات مف حيث المسائؿ يطمؽ 

                                                           
1 https://fshs.univ-bba.dz/index.php ،2017-2016، مدخؿ إلى الفمسفة العامة 
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Spicial Biology و عمى الثانية General Biology  عمـ األحياء الخاص ، عمـ ،
 1.(أحيائي، حيوي )األحياء العاـ 

المقطع األوؿ بيو : إف كممة بيولوجي ىي كممة يونانية األصؿ مكونة مف مقطعيف 
Bio و يعني الحياة، و المقطع الثاني Logos و يعني دراسة أو عمـ ، و ىكذا تعني كممة 

 و عميو فإف عمـ الحياة  Biological Sciences بيولوجي عمـ الحياة أو العمـو الحياتية 
يبحث في دراسة الكائنات الحية مف جميع أوجو نشاطاتيا الحيوية التي تميز الكائف الحي 

عف غيره مف الجمادات ، و الذي يميز الكائف الحي عف غيره ىو قدرتو عمى القياـ 
 Respiration ، التنفس Growth ، النمو Nutritionالتغذية : بالعمميات الحيوية التالية 

 ، الحس  Reproduction ،التكاثر Excretion ، اإلخراج Locomotion، الحركة 
 Sensetivity and irritability . 2و االنفعال 

إف عمـ البيولوجيا عمـ واسع و متداخؿ نتيجة لتطور المعرفة العممية و يعتير أكثر العمـو 
 و ما يسيؿ دراستو عمى أنو قد صنؼ إلى مجموعة عمـو متعددة و متخصصة تحمؿ ،تفرعا

و ال تزاؿ ىذه الفروع في تجدد . فروعا مختمفة في غاية الدقة و األىمية في ىذا المجاؿ 
مستمر و تتزايد بقدرة رىيبة نتيجة التطورات العممية البيولوجية التي و صمنا إلييا اآلف و منو 

فإنو يصعب تحديد فروعيا إال مف خالؿ دارسيا أو المختص بيا و عميو فإف البيولوجيا 
عمـ التشكؿ الخارجي،  التشريح ، الوراثة ، األجنة ، الخمية : تشمؿ مختمؼ العمـو مثؿ 

الخ ....
 أنو أحد  Biologyيعتبر عمـ األحياء أو البيولوجيا، أو ما يطمؽ عميو بالمغة اإلنجميزية 

العمـو الطبيعية و الذي يعني بدراسة الحياة باإلضافة إلى دراسة الكائنات الحية و كؿ ما 
يتعمؽ بيا، و ىو مف بيف العمـو الحديثة عمى الرغـ مف اف محتواه كاف يدرس منذ العصور 
القديمة، لدى فيو يرتكز عمى أسس ىو ليس بغني عنيا فالخمية كما ذكرنا سابقا ىي جزء 

مف ىذا العمـ فيي الوحدة األساسية في حياتنا كما يعتبر مبدأ التطور واحدا مف اىـ المبادئ 
                                                           

  136 ، ص 2001 ، 2خميؿ ، منشورات العويدات ، لبناف ، ط.أندريو الالند ، موسوعة الالند الفمسفية ، تر 1 
  13، ص 1987 ، 2عايش محمود زيتوف، مدخؿ إلى بيولوجيا اإلنساف ، جمعية أعماؿ المطابع التعاونية ، عماف ، ط2
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في ىذا العمـ و ذلؾ ألف الحياة في تطور و تغير مستمر و الجيف ىو الوحدة األساسية في 
العمميات الوراثية ، يطمؽ أحيانا عمى ىذا التخصص اسـ العمـو الحياتية و تيدؼ دراستو 

 1.إلى اكتساب كؿ المعارؼ المتعمقة بيذا المجاؿ
 ذا أىمية كبرى بالنسبة لمجرى تدور عمـو األحياء 19يعتبر النصؼ الثاني مف القرف 

ففي ىذه المرحمة التي تمثمت في االىتماـ بدراسة وظائؼ الكائف الحي أدى ذلؾ إلى تطور 
و في ىذه الفترة حاوؿ فييا العمماء تقديـ   Physiologieممحوظ لعمـ وظائؼ األعضاء 

.  تفسيرات لكثير مف مظاىر المادة الحية و نشاطيا 
 و البحوث التي قدميا في 1809-1882تشارلز داروين و في ىذا المجاؿ نجد مساىمة 

 وىي الصورة العممية النيائية التي أخذتيا النظرية التطورية التي 2،أصل األنواعكتابو الشيير 
 سنة و قد كاف لتمسكوب أثر كبير في تقدـ البيولوجيا حيث ساعد 50 قبؿ الماركجاء بيا 

ىذا عمى التعرؼ عمى شكؿ الحيواف المنوي و الخاليا الدموية و منو تـ نقؿ البيولوجيا مف 
 . المستوى الوضعي إلى المستوى الميتافيزيقي 

 تـ حؿ لغز التكاثر البيولوجي نتيجة إكتشاؼ عمى اف كؿ جسـ مكوف مف 1830سنة 
إتحاد خميتيف أساسيتيف ىما النطفة و البويضة المنوية و بذلؾ إف الخاليا ىي الوحدات 

و ال شؾ في أف البيولوجيا قد مكنت اإلنساف مف التحكـ في الكثير مف . األساسية لمحياة 
األمور المتعمقة ببنية العضوية ، بتوظيؼ الكثير مف التقنيات التي عممت العمـو األخرى 

 3.عمى تطويرىا
فمجاؿ البيولوجيا ىو مجاؿ واسع بحكـ كثرة موضوعاتيا ، بحيث أنيا تتضمف كؿ 

فبقدر ما كانت البحوث . العمـو التي تيتـ بدراسة الكائف الحي بما في ذلؾ اإلنساف طبعا 
.  البيولوجية أوسع بقدر ما كانت نتائجيا أكثر

 
                                                           

   http//: www.forsa.com  1 ،، التوقيت12/03/2021، تاريخ  16:09
  2 250 ، ص1991 ، 1 ، الجزائر، جرإسماعيؿ مظير، ىنداوي لمنش  تشارلز دارويف، أصؿ األنواع، تر

حربوش العمري ، إبستيمولوجيا الطب و البيولوجيا في فمسفة فرونسوا داغوني ، دار األياـ لمنشر و التوزيع ،ػ األردف ، 3
  32/33 ، ص 2016 ، 1ط

http://www.forsa.com/
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 ضرورة الفمسفة لمبيولوجيا : المبحث الثاني 

 عمى أنيا Phylosophi إف أوؿ ما عرفت بو الفمسفة مف تعريفيا االشتقاقي لكممة
محبة الحكمة و مف أسسيا القاعدية عمى انيا تبدأ بالدىشة عمى نحو ما ذىب إليو 

  و عانت الفمسفة نفس الشيء بالنسبة لمعمـ و لزماف طويؿ كذلؾ فمثال بالنسبة ،أفالطوف
لمفيزياء ال يزاؿ يطمؽ عمييا في بعض الجماعات بفمسفة طبيعية بينما تتـ دراسة الفمسفة في 

 أسست الفيزياء لنفسيا في النياية مجاال 17و في خالؿ القرف « عمـ االخالؽ » قسـ 
 و البيولوجيا عاـ 18خاصا بيا مستقال عف الفمسفة ثـ تبعتيا في ذلؾ الكيمياء أواخر القرف 

وال تزاؿ عممية االستقالؿ عف الفمسفة  . (أصؿ األنواع ) ، حينما نشر دارويف كتابو 1859
فيل تركت العموم . قائمة بالنسبة لمعمـو االخرى و ذلؾ لتأسس وجودىا المستقؿ عف الفمسفة 

بعدما استقمت عن الفمسفة أي شيء ليا ؟  
   بما اف موضوع بحثنا ىذا ىو البيولوجيا فمنسمط الضوء عمييا باعتبارىا المبدأ األساسي 

فيل تركت البيولوجيا أي شيء .  و نعيد تركيب السؤاؿ ألجؿ ىذا الغرض ،ليذا البحث
  لمفمسفة ؟

إف األسئمة التي تركتيا البيولوجيا لمفمسفة مف الصعب تجنبيا لما ليا مف اىمية كبيرة » 
و يعد ىذا األسباب التي جعمت فمسفة البيولوجيا أكثر المجاالت الفرعية . تتخطى البيولوجيا 

لمفمسفة الحيوية ، ظيورا و إثارة و نشاطا و كذلؾ تعتبر ىذه األسئمة األكثر صمة 
 فقد أصبح الكثيروف يبحثوف في البيولوجيا عف ،باالىتمامات البشرية بشكؿ ال مثيؿ لو

" .  الطبيعة البشرية " استبصار يوضح ما ماىية 
و ىؿ لألشياء معنى " الحياة " و قد أخذت البيولوجيا  عمى عاتقيا مخاطبة سؤاؿ ما 

 1.« أو غرض تسعى مف أجمو ؟ 
 ،تعد البيولوجيا كبقية العمـو الطبيعية مجاال تجريبيا و ىو في حد ذاتو قابؿ لمتكذيب
فميس بإمكاف التجارب و المالحظات و جمع البيانات أف تؤسس صدؽ النظرية عمى نحو 

                                                           
منا سيتي يوسؼ ، المركز القومي لمترجمة .دانييؿ و ماؾ شي ، فمسفة البيولوجيا مدخؿ معاصر ، تر–اليكس روز نيرج  1

  16، ص 2018 ، 1، القاىرة ، ط
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و مع ذلؾ لدى عمماء البيولوجيا ثقة أف نتائجيـ و ما يتوصموف إليو دائما ما ، يقيني تاـ
ىو األصح بؿ بال – المنيج العممي –  منيجيـ المتبع أفيخضع لمتنقيح  و التحسيف بؿ و 

 1.تردد ىو الطريؽ الوحيد لضماف زيادة موثوقية نتائجيـ 
فمثؿ تمؾ األسئمة التي تطرح ليست ميمة العمـو أف تقدـ جوابيا بخصوصيا بؿ ىذا 

. مف صمب الفمسفة، كؿ عمـ مف ىذه العمـو بشكؿ خاص و فمسفة العمـ بشكؿ عاـ
إف فمسفة العمـو كمصطمح غامض تعني التفكير في العمـ ، أو في أي جانب مف 

جوانبو، في مبادئو أو فروضو أو قوانينو، في نتائجو الفمسفية أو قيمتو المنطقية و األخالقية، 
. ىو بشكؿ أو بآخر فمسفة لمعمـ 

:  و حسب رأي مؤلفيف أمريكييف معاصريف  يمكف التفمسؼ في العمـ مف وجوه أربعة
دراسة عالقات العمـ بكؿ مف العالـ و المجتمع ، أي العمـ مف حيث ىو ظاىرة اجتماعية - 
أي إف كانت نتائجو في صالح المجتمع أو لـ تكف كذلؾ فميمة فمسفة العمـو ىي أف تحدد  )

  (األمر
 محاولة وضع العمـ في المكاف الخاص بو ضمف مجموع القيـ اإلنسانية  -
 الرغبة في تشييد فمسفة لمطبيعة انطالقا مف نتائج العمـ  -
 2.التحميؿ المنطقي لمغة العممية  -

فالبيولوجيا ىي المجاؿ العممي الوحيد الذي يتشاطر في تأسيس األخالؽ عمى خطى 
 و منو فإف الفمسفة ىي المجاؿ الذي يخاطب تمؾ األسئمة التي ال تستطيع العمـو ،عممية

اإلجابة عنيا ففمسفة البيولوجيا تخاطب األسئمة التي طرحيا حقؿ البيولوجيا و لـ يستطع 
. اإلجابة عنيا او عدـ استطاعتو لتقديـ إجابات حاسمة 

ثيقا التي  يتجمى حضور القوي لمفمسفة في الفكر العممي البيولوجي تحت ما يسمى بالبيوا 
ثيقا مبحثا أخالقيا ميما في ، تجمع بيف البيولوجيا و الفمسفة في آف واحد  بحيث تعتبر البيوا 

                                                           

  1  17  المرجع نفسو ، ص  
 محمد عابد الجابري ، مدخؿ إلى فمسفة العمـو العقالنية المعاصرة و تطور الفكر العممي ، مركز دراسات الوحدة العربية 2

  24 ، ص1976 ، 1، بيروت ، ط
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ثيقا لمفكر الفمسفي ىو  تسيير الكثير مف األفكار و تعديميا، و إف أىـ ما تركتو البيوا 
مساىمتيا في تحقيؽ رتبة مركز لمفصؿ في القضايا البيولوجية و كاف البد مف التدخؿ لحؿ 

الخالفات الموجودة داخؿ التجارب البيولوجية التي بسببيا ولدت عالقة بيف كؿ مف الفمسفة و 
. البيولوجيا 

و المقصود بالبيوثيقا ىي حاجة البيولوجيا الممحة إلى اىتمامو بموضوع األخالؽ، و 
المقصود باألخالؽ ىنا ليس إقامة نظريات أخالقية كما يفعؿ الفالسفة التقميديوف و إنما ما 

 تتناوؿ أخالقيات نظرية نقدية إلى استخداـ Bioethicsيسمى باألخالؽ البيولوجية 
التكنولوجيا و ما قد ينتج عنيا مف مشكالت أخالقية مثمما ينتج تطبيؽ اليندسة الوراثية عمى 

و إمكاف التحكـ في سمات و خصائص طفؿ  (الجينات)اإلنساف و تحسيف المورثات 
المستقبؿ قبؿ والدتو، و ما ينتج عف اإلخصاب الصناعي و أطفاؿ األنابيب، يدؿ كؿ ىذا 

 1. يمـز بحثيا و إظيارىاأخالقيةعمى التقدـ اليائؿ في البيولوجيا، لكف تنشأ عنو مشكالت 
إف تاريخ الفمسفة يشيد عمى أف أعظـ المذاىب الفمسفية كانت ليا في عصورىا عالقة 

، أو عمى األقؿ كانت في حوار مستمر مع نتائج عمـ مف العمـو بؿ أحيانا لـ  بعمـ مف العمـو
تكف سوى ردود فعؿ أماـ ما أستجد انذاؾ مف مكتشفات و ثورات في الميداف العممي و 

 و ىذا الحوار بيف العمـ و الفمسفة كاف يسفر في أحياف كثيرة عف ظيور ،التكنولوجي
مجموعة مف الحكـ أو لنقؿ مف رؤى عف العالـ متباينة في مضامينيا أو أبعادىا عكست كؿ 
واحدة منيا وال ننسى ما عرفو مشيد الثقافي آنذاؾ مف ىيمنة ألعمدة الفكر الفمسفي الكبار 

.  الخ ...مثؿ لفي ستروس ، ميشيؿ فوكو 
 و في ىذا ،و ال يخفي أف أغمب ىؤالء كانوا أساتذة مرموقيف في جامعتيـ و معاىدىـ

المناخ الفكري العاـ رأينا تيارات بارزة في الفكر الفمسفي المعاصر لتجرأ عمى اف تدعو 
الذات و الوعي و العقؿ و التواصؿ و : لمتخمي عف التفكير بمفاىيـ تعتبرىا مثالية مثؿ

الحقيقة في المناخ نفسو، نشأت موضوعات و أشكاؿ جديدة مف الخطاب الفمسفي لـ تكف 
                                                           

ط، .محمود فيمي زيداف، في فمسفة الطب، دار النيضة العربية لمطباعة و النشر، بيروت، د–  أحمد محمود صبحي 1
  122/123، ص1993
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مألوفة مف قبؿ تقاليد الفمسفة و مف سماتيا أنيا تميؿ أكثر إلى التعبير عف حساسيات جديدة 
 1.لـ تكف واضحة في فكر العقود الماضية

فضرورة الفمسفة إلى البيولوجيا تقـو عمى مباحث فمسفية أساسية التي تتمثؿ في مبحث 
فمسفة العمـو و مبحث األخالؽ و مبحث الميتافيزيقا التي ىي محاولة إلقامة حقائؽ عامة 

 وجية نظر يفسر بيا الفيمسوؼ ما أنياعف الكوف ككؿ مما ال يسمح بالتحقيؽ التجريبي أو 
 و حوادث و مكانة أشياءيمح عمينا مف التساؤالت و االىتمامات وما يجري أمامنا مف 

بوجو خاص ألنو جعؿ فتجنشتين  و قد انتبو فالسفة الطب و البيولوجيا إلى ،اإلنساف منيا
فمسفة التوضيح » جوىر الفمسفة تحميال واضحا لممصطمحات و المفاىيـ و مف  و مف أقوالو 

ليست الفمسفة مجموعة نظريات و إنما ىي فاعمية و جيد فالفمسفة ىي نضاؿ و كفاح « 
 2. نحو الوضوح 

فعالقة الفمسفة بالبيولوجيا ىي عالقة تكامؿ بحيث تحتاج البيولوجيا لمفمسفة و ذلؾ مف 
ثيقا التي مف خالليما يمكف تجاوز  خالؿ ما تحدثنا عنو سابقا ما يسمى بفمسفة العمـو و البيوا 

.  العقبات و معيقات العمـ نظرا لموصوؿ إلى نتائج ثابتة
 
 

 

 

            
 
 
 
 

                                                           
 عبد الرزاؽ الدواي ، حوار الفمسفة و العمـ و األخالؽ في مطمع األلفية الثالثة ، شركة المدارس لمنشر و التوزيع ، الدار 1

  14 ، ص 2004، 1البيضاء ، ط
   123مرجع سابؽ، ص اؿمحمود فيمي زيداف،  2
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وم ــــنــ الجي:الفصل الثاني

 الجينوم البشري كمشروع 

 اليندسة الوراثية. 
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 الجينـو البشري كمشروع:  األول المبحث
، حيث تطورت مضامينو 20إف الطب ما بعد الحدائي تجسدت مالمحو خالؿ القرف 

العممية البيولوجية في تعالي مستمر بالغ األىمية و التجديد ، فخالؿ ىذا القرف تـ تأىيؿ 
البحوث العممية مف نظرية إلى تطبيقية محضة ، فقد اىتمت بمراكز األولى لإلنساف التي 

تقدـ درجات جد ميمة في ىذا المجاؿ ، مف بيف تمؾ البحوث والتغييرات العممية التي حدثت 
 و اليندسة الوراثية واإلحاطة باألنسجة الحية DNA الجينـو البشري وتراتيب : نذكر منيا
 .ودراستيا

وىذه الدراسات ىي ما جعمت المستور مكشوفا وميدت لفكرة االستنساخ وذلؾ مف 
خالؿ معرفة التراتيب الجينيـو البشري وىذا جعؿ لطب تمييد مخالؼ لتغيير العالج الكيماوي 

 الذي سيتعمد عمى المخزوف البيولوجي الوراثي Thérapie géniqueبالعالج الجيني 
 .لممريض

إف التأمؿ فييا حدث مف المنظور التاريخي و اإلبستيمولوجي يقضي بنا إلى استنتاج »
 : المالحظات التالية

 كانت مف الخضوع الكمي لمطبيعة ميزتيا Pré-moderneإف عصور ما قبؿ الحداثة - أ
 .طغياف السمبية بالخضوع عمى السموؾ البشري مع القير واألمراض والمجاعات

 وىو المشروع القائـ Projet de la modernitéعصر األنوار جاء بمشروع الحداثة - ب
 .عمى التحكـ في الطبيعة وقواىا الفيزيائية والميكانيكية وتطويعيا وتغييرىا لخدمة اإلنساف

 يقترح التحكـ في الطبيعة البيولوجية لمكائف Postmodernitéمشروع ما بعد الحداثة - ج
 1.«الحي واإلنساف عمى وجو التحديد 

 

                                                           
رشيد دحدوح ، مف فمسفة العمـو إلى البيوثيقا لمواقع العمـو البيوطية وأزمة الوعي األخالقي الغربي ، مجمة العمـو  1

   .13 ، ص 2012 ، الجزائر ، 37اإلنسانية ، عدد 
 



 

14 
 

 في الوقت الذي كاف ىناؾ 19لقد بقيت البيولوجيا في حالة تعثر حتى بدايات القرف  
تفاعؿ بيف العمـو األخرى والتكنولوجيا، أذ بدأت تطبؽ النظريات العممية بطريقة منيجية في 

وقد حدث التحوؿ في البيولوجيا عمى يد مجموعة مف العمماء . مجاؿ المواصالت والصناعة
 الذي استطاع أف ينقؿ ىذا العمـ مف مرحمة الميتافيزيقا إلى Jean Lamarkمنيـ المارؾ 

المرحمة الوضعية إذ رفض فكرة التصنيؼ الطبيعي لمكائنات الحية، التي كاف ينادي بيا 
العمماء وىذا يعني أف الطبيعة تجيؿ تقسيـ الكائنات إلى أنواع وأجناس وأف المرء ال يستطيع 

  (.....)تبعا لذلؾ أف ييتدي إال إلى سالالت متعاقبة ، أي عالقات سببية 
 :ولو تأممنا مذىب المارؾ لوجدنا أنو قائـ عمى ثالثة أفكار أساسية ىي»
 إتصاؿ الكائنات العضوية في سمسمة مترابطة. 
  التكيؼ مع البيئة وتأثيرىا عمى استخداـ األعضاء او عدـ استخداميا وبناء عميو تتطور

 .ىذه األعضاء أو تضمر
  لكي .  سنة50وراثة الصفات التي تكتسبيا الكائف الحي مف البيئة لقد احتاج األمر إلى

تأخذ نظرية التطور شكميا النيائي عمى يد تشارلز دارويف التي قدميا في كتابو أصؿ 
        1.« األنواع 

 الجينيـو : 
يقع مفصـو الجيف ، في مركز األساسي مف عمـ الوراثة لكف الجينات ال : تعريؼ الجيف - أ

تعمؿ إال متناغمة معا ويعني ذلؾ أف مفيـو الجيف يتضمف مف البداية خريطة لمجينات 
ظيرت كممة جيف ألوؿ مرة نحو عاـ . لموقعيا وعالقتيا لتتابع وحدتيا الكيمياوية الفرعية

ثـ ظيرت - جيف معيف – نشد أوؿ برىاف عمى وجود موقع محدد 1910 وفي عاـ 1909
  1913.2أوؿ خريطة وراثية عاـ 

  Embryologyعمم األجنة 

                                                           
1 ( 1) 64، ص1993ط .ناىدة البقصمي، اليندسة الوراثية واألخالؽ، عالـ المعرفة، الكويت، د  .1  

  .49، ص1997ط . دانبيؿ كيفمس وليروي ىود، الشفرة الوراثية لإلنساف، ترأحمد مستجير، عالـ المعرفة، الكويت، د2
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  ييتـ عمـ األجنة لدراسة تركيب وتطور الكائف الحي منذ مرحمة التمقيح حتى لحظة 
أي حيث يكوف الكائف الحي في المرحمة الجنينية ، وتشمؿ ىذه الدراسة معرفة . الوالدة

الطريقة التي يتـ بيا التمقيح والصعوبات التي تواجو ىذه العممية ، ومحاولة إيجاد طرؽ 
 1. لعالج الجنيف وىو في مراحؿ الحمؿ 

.   شيدت البيولوجيا والبيولوجيا الجزيئية بخاصة وىذا ما سميت ب الثورة البيولوجية
وقد كانت الفكرة الرومانية في أف يغدو الفرد ثوريا قد أصابت العمماء مف قبؿ أف يجعؿ 

فكثيرا مف مؤسسي البيولوجية الجزئية . توماس كوف الثورة العممية مقياسا لممعرفة التقدمية 
 ولـ يتسف لمثورة 20غرقوا في تراث ثورة ميكانيكيا الكـ التي ظيرت في عشرينيات القرف 

»      (أورثوذكسية)البيولوجية أف تكوف شخصية مستقمة ليا وذلؾ وفؽ إتباعيا جذور دينية 
مضى البحث عف الكأس المقدسة منذ بداية ىذا القرف ، لكنو دخؿ اآلف إلى مرحمة الثروة 

ذلؾ المشروع الذي ييدؼ في نياية المطاؼ إلى –مع ابتداع مشروع الجينـو البشري مؤخرا 
سيؤثر ..... سيحوؿ قدراتنا عمى التنبؤ بما قد نكونو..... معرفة كؿ تفصيالت ىذا الطاقـ

 2.«المشروع يقينا في الطريقة التي ستمارس بيا معظـ عمـو البيولوجيا قي القرف القادـ 
   لقد وجدت أسطورة الكأس المقدسة لجيمبرت يبدو أف كؿ خمية مف جسدي وجسدؾ 
 (الدنا)تحوي في نواتيا نسختيف مف جزئ طويؿ لمغاية اسمو حامض الديوكسي ريبو نكميؾ 

نسخة جاءت مف أبي واألخرى مف أمي ، جمعيما إتحاد حيواف منوي ببويضة ، يتمايز ىذا 
يسمى ىذا . الجزيء البالغ الطوؿ عمى امتداده بمقاطع ليا وظائؼ مختمفة تسمى الجينات

 3. الطاقـ مف الجينات ، يسمى ىذا الطاقـ مف الجينات ، جمعية ، بإسـ الجينـو البشري
 بدأت ترتسـ مالمحو Médecine Postmoderneإف إرىاصات طب ما بعد حدائي »

 ، وقد كانت سماتو الطالئعية المعمنة 20الكبرى في األفؽ منذ النصؼ الثاني مف القرف 
التحكمات والتوليفات الجديدة التي غرفتيا اليندسة الوراثية وظيور التكنولوجيات : كثيرة منيا 

                                                           
  76 ناىدة البقصمي، المرجع السابؽ ، اليندسة الوراثية واألخالؽ ، ص 1
أحمد مستجير وفاطمة نصر ، مركز دراسات الوحدة العربية لطبع . ريتشارد ليونتيف ، حمـ الجينـو وأوىاـ األخرى ، ثر2

  131. ص2003، 1.والنشر بيروت ، ط
     132 المرجع نفسو ، ص 3
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نجازاتيا الغير مسبوقة مثؿ األعضاء المعدلة وراثيا Biotechnologieالحيوية   تـ OGM وا 
 بما في ذلؾ ADNاإلحاطة الشاممة بالبنية الكيماوية لألنسجة الحية وفي مقدمتيا بنية 

الكشؼ عف تراتبية الجينـو البشري والتوصؿ إلى التعرؼ وتعييف مختمؼ الجينات واإلنزيمات 
 .والبروتينات المسؤولة مباشرة عف أىـ وأخطر الوظائؼ الحيوية في الجسد

تـ التمييد لالستغناء عف العالج الكيماوي المدمر وتعويضو بالعالج الجيني 
Thérapie génique الذي سيعتمد عمى المخزوف البيولوجي الوراثي لمتمريض ذاتو بما 

 1.«يقمؿ مف نسبة الفشؿ الطبي إلى أدنى مستوياتو 
أف ما جاء بو الطب ما بعد الحداثي ذات الغاية القسوى لمتحكـ في الطبيعية 

البيولوجية لمكائف الحي قد ساىـ في تغيير شامؿ في جذور العمـ كامؿ بعكس ما كاف قديما 
ما قبؿ عصر الحداثة الذي كاف يركز عمى الخضوع الكمي لمطبيعية وكذلؾ بعكس عصر 

األنوار الذي جاء بيذا المشروع الذي كاف يركز عمى التحكـ في الطبيعية الفيزيولوجية 
 .وميكانيكية وما وصؿ إليو الطب ما بعد الحداثي أكد عمى أف ال قيود لمعمـ

ويقرر . إف التركيب الكيماوي المضبوط لمدنا الذي يكوف جيناتي ىو الذي يقرر مف أكوف
االختالفات بيني وبيف غيري مف البشر ، والتشابيات بيف البشر التي تميزىـ عف مثال 

الشمبانزي أو كما قاؿ أحد شعراء األسطورة الممحمييف المشيوريف ، إف الجينات قد خمقتنا 
 .جسدا وعقال

   
  وعمى ىذا فإذا عرفنا بالضبط تركيب جيناتنا فسنعرؼ معنى أف نكوف بشرا وكما يقوؿ 

التباينات في الجينـو ، والتنويعات المختمفة »جويؿ دينيز في كتابة خرطنة الجينات فإف 
إف . «تخمؼ ىذا التنوع الالنيائي الذي نراه بيف افراد النوع الواحد ..... المحتممة لمجينات

                                                           
 رشيد دحدوح ، مف فمسفة العمـو إلى البيوثيقا ، واقع العمـو البيوطبية الوعي األخالقي الغربي ، مجمة العمـو اإلنسانية،  1
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النجاح أو الفشؿ ، الصحة أو المرض ، الجنوف أو العقؿ القدرة عمى اغتناـ الفرص أو تركيا 
 1. الكؿ ىذا تحدده جيناتنا ، أو ىي عمى األقؿ تؤثر فييا تأثيرا كبيرا

  إف المسار الطبيعي لبحوث الجينـو البشري ىو التوجو نحو تحدد ىوية الجينات التي 
تتحكـ في الوظائؼ البيولوجية الطبيعية والجينات التي تتسبب في األمراض أو التي تتفاعؿ 

يمضي تحديد مواقع الجينات بشكؿ أسرع . بعضيا مع البعض لتعجؿ بحدوث أمراض وراثية
بكثير مف تطوير عالجات لألمراض التي تسببيا وسيؤذي مشروع الجينـو البشري إلى 

اكتساب المعارؼ الوراثية التي تؤذي إلى الوصوؿ لمقرى العالجية بحيث يساعدنا ىذا عمى 
التمييز بيف الجيف المتسبب في األمراض والجيف الذي ىو في حد ذاتو عالج ولكف مف 

الضروري الوصوؿ إلى التمييز بيف الجينات أو باالحرى إلى الجيف الكتشاؼ سره إف كاف 
 :إف لممادة التي تصنع بيا الجينات خاصة تتمثؿ.عالجي أو مرضي

إذا ما كنت كؿ المالييف الخاليا بجسدي تحمؿ نسخة مف جزيئات كانت موجودة أصال  -
مرة واحدة في الحيواف المنوي ومرة واحدة في البويضة وىذاف االثناف ىما مف ابتدأت فييما 

ذا ما كنت بدوري قد استطعت أف أمرر نسخا إلى المالييف الحيوانات المنوية » الحياة  وا 
 2. «التي أنتجتيا ، فال بد إذا أف يكوف لجزيء الدف القدرة عمى التكاثر الذاتي 

ذا ما كاف دنا الجينات ىو السبب الفعاؿ في خصائص الكائف الحي فالبد أف تكوف   إ
لمدنا القدرة عمى الفعؿ الذاتي أي البد أف يكوف الدنا جزئيا نشط يفرض شكال محددا عمى 

ولما كاف . البويضة مخصبة لـ تكف قبال متمايزة ، وفقا لخطة تممييا بنية الدنا الداخمية ذاتيا
ىذا الجزيء المتكاثر ذاتيا والفاعؿ ذاتيا ىو أساس كياننا فالبد إذا مف حماية ىذا الدنا 

 .الثميف بدرع سحري ضد قوى األعاصير التي تيدده مف الخارج
فمثؿ الدنا مثؿ الطاس الروحي يقاؿ .   ولـ يكف تسمية الدنا بالكأس المقدسة أمرا عفويا

إنو يجدد نفسو بانتظاـ ويمد صاحبو بالسند منى دوف ضابط لدفاع أو مدير لإلدارة يحميو 
 .فرسانو مف القوة المعادية
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األدنيف :   يتكوف الدنا مف الوحدات القاعدية ىي النوتيدات ، ومنيا اربعة أنواع 
، توجد ىذه النوتيدات منظومة الواحدة تموى (أ،س،ج،ث)السيتوزيف، الجوانيف، الثايميف 

األخرى في سمسمة خطية طويمة تشكؿ جزيء الدنا، وعمى ىذا فقد تتألؼ قطعة مف الدنا مف 
وىكذا .... تتكوف القطع األخرى مف ث أ ث س ث أ.... تتابع الوحدات س أأُأث ث ج س

 . وىكذا 
  ولقد يتألؼ الجيؿ النمطي مف عشرة أالؼ وحدة أساسية ، تحدد رسائؿ الدنا الكائف 

بتحديدىا تركيب البروتينات التي تصنع منيا الكائنات ، يصنع تتابع مف الدنا معيف بروتينا 
       1  .معينا وفقا لقواعد معروفة جيدا لفؾ الشفرات ولعمميات التصنيع

  لقد ظمت التقدمات الرئيسية في االبحاث الجينـو تدور حوؿ توليد معمومات التتابع 
إف سمسمة مشروع الجينـو . ذاتيا ، ثـ تطبيؽ ىذه المعمومات عمى أنتاج عالجات دوائية

البشري قد ساىمت في اكتشاؼ الكثير والكثير مف التقدمات واألبحاث التي كشفت أسرار 
 .  ولكف جينـو ىؿ كانت ذات أبعاد إيجابية أـ سمبية ؟ . البشرية

  لقد أصبحت الجينات مينة ىائمة ذات أىمية كبيرة منيا جينات النبات والحيواف 
والبكتيريا، لكف جينات البشر أصبحت بؤر اىتماـ خاص في األعواـ القميمة الماضية 

فالجينات ىي التي تحدد مف تكوف ىي تجعؿ البعض مف عباقرة أو أبطاؿ أولمبييف أو 
الخ، وتجعؿ البعض األخر مدمني كحوليات أو مرضى باليوس ..... عمماء الفيزياء النظرية

إف مشروع جينـو البشري يعد خاصة بإلقاء الضوء عمى . االكتئابي أو حتى متشرديف
محددات أمراض اإلنساف حتى تمؾ األمراض التي ىي أصؿ الكثير مف المشاكؿ المجتمعية 

رغبة في استخداـ المعمومات الوراثية في السيطرة عمى مستقبؿ . الحالية وقد تقمؽ البعض منا
 2. المجتمع البشري ، وتشكيمو
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 اليندسة الوراثية: المبحث الثاني
إف منجزات الطب الوراثي واليندسة الوراثية قد ساىمت في العديد مف االكتشافات   

طالة العمر  منيا زيادة اإلخصاب وخفض حاالت اإلجياض والموت وتحسيف الصحة وا 
والقضاء عمى األمراض وىذا ما سيؤدي إلى زيادة السكاف كما أنو سينتج عنو جممة مف 
المشكالت لكف في المقابؿ ذلؾ أتاحت ىذه اإلنجازات ، اكتشافات لوسائؿ منع الحمؿ 

ىل المجتمع قادر عمى مواجية ىذه . ولكف يبقى اإلشكاؿ مطروحا. ووسائؿ التعقيـ
 التعديالت البيولوجية؟

  إف عمـ البيولوجيا المعاصر قد غاص أكثر في عمؽ اليندسة الوراثية وما يعرؼ 
بيندسة الجينات ألف موضوع الجينات ىو اكتشاؼ العصر تجديد فقد أوحي إلى أنو ذات 

أىمية عظمى في تنظيـ الخطط البيولوجية البشرية ، فمف خاللو أصبحنا قادريف عمى 
التمييز بيف األمراض الناتجة عف التشوىات أو العيوب الوراثية وبالتالي معرفة صحة النسؿ 

وعف طريؽ فحص الجنيف سنتمكف مف . المتوقعة وذلؾ بفحص الوالديف المقبميف عمى الزواج
ف كاف سيعاني مف أمراض وراثية أو تشوىات مستقبال ومف ىنا يأتي دور . معرفة صحتو وا 

ولنرجع خطوات قبؿ تكوف الجنيف ، . العمـ في اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص ىذا الجنيف
فاليندسة الوراثية بحمتيا الجديدة تتيح لألزواج المقبميف عمى الحمؿ في اختيار أوالدىـ 

/ لوف العيوف ): مستقبال وذلؾ عف طريؽ تحديد صفات معنية عمى حسب ما يريدوف مثال 
وىذا يتـ عف طريؽ  (الخ..... القدرات العقمية/ القدرات الجسدية / القامة / الشعر / البشرة 

يتـ التخمص مف األمراض  (التعديؿ)تعديالت تقـو عمى مستوى األجنة وبنفس الطريقة 
 .   وغيرىا مف العمؿ لكي يولد طفؿ سميـ مف كؿ العمؿ وليس بعيدا أف يكوف كامال بدرجة كبيرة
  ولكف مفاىيـ الطب الوراثي كثيرا ما تتالقى بتقاليد وأعراؼ في المجتمعات ، ومف مثؿ 
القوانيف الخاصة بالزواج بالمحاـر أي بيف األقارب ذوي صمة الدـ الوثيقة ، تمؾ القوانيف 
واألعراؼ التي استمدت جذورىا مف الديف عف طريؽ التحريـ ، فيي متفقة في أغمبيا مع 
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 وىذا حقيقة ما أثار جدال في نفوس الكثير بحيث إف كاف سجؿ الوراثي 1.صحة الوراثة
لمطفؿ وىو جنيف ال يشجع عمى استمرارية الحمؿ أو إصابة بأمراض خطيرة ىؿ يفرض 
القانوف تعقيما لمزوجيف قبؿ الحمؿ أو يجبرىما عمى التخمي عنو أي المجوء إلى عممية 

اإلجياض ؟ وما مصير ذلؾ الجنيف ؟ إال يحؽ لو العيش في حالة ما تـ القبوؿ باإلجياض؟ 
 .وتبقى التساؤالت قائمة عمى أمؿ الجواب عمييا تحت الحصوؿ عمى الحموؿ المناسبة

حقا إف في ذلؾ مشكمة رئيسية خمؽ عمـ األحياء المعاصر ، لكف ىذه المشكمة و أمثاليا »- 
يمكف التخمص منيا عندما يتعمـ العمماء كيفية معالجة العيوب الوراثية ، عف طريؽ اإلفادة 

مفقود أو إنقاص جيف زائد أو استبداؿ أو  Geneجين مف منجزات ىندسة الوراثة باإلضافة 
عمى الرغـ مف أف اكتساب المعرفة لمعالجة التركيب الوراثي لمفرد . عالج الجيف المعيب 

تثير مشاكؿ اخرى ألف ذلؾ يشمؿ إجراء تجارب عمى البشر دوف ما تأكيد مف          
 2.« النجاح ، أو مف العواقب االخرى التي قد تنجـ 

  فاليندسة الوراثية التي تيتـ بالجيف تتـ دراستو مف كؿ الجوانب عند اكتشاؼ حدوث 
خمؿ في الجيف أي كاف ىذا الخمؿ ستتدخؿ اليندسة الوراثية في اإلحاطة بو و االىتماـ بو 

فقد أدى تطوير .عمى شكؿ خاص باستبداؿ أو تعديؿ في الجيف لمتخمص مف ذلؾ المشكؿ 
التقنية األساسية لمدنا المأشوب، و فييا يتـ تضفير الجينات إلى ظيور حالة مبكرة و 

 .النموذجية لمتنظيـ الذاتي يضطمع بو المجتمع العممي 
وىي باحثة في مختبر كولد  Janet Mertzجانيت ميرتز  أرادت 1970   ففي عاـ 

سبرنج ىاربر في نيويورؾ أف تضفر جينات مف فيروس يصيب النسانيس إلى بكتيريا 
ومنو أدى ىذا إلى . اإلشريكية القولونية الشائعة، بغرض الوصوؿ إلى فيـ أفضؿ لوظائفيا

نشوب اختالؼ بيف العمماء حوؿ سالمة مثؿ ىذه التجارب و إف كاف ىذا سيؤدي إلى تخميؽ 
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  كانت النتيجة النيائية ىي مؤثمر أزيمومار الذي عقد بمدينة 1ميكروب بالغ الخطورة،
 و فيو التقى كبار الباحثيف في ىذا المجاؿ 1975باسيفيؾ جروؼ بوالية كاليفورنيا 

تـ تطبيؽ . الستحداث ضوابط عمى التجارب التي تجرى في المجاؿ المزدىر لمدنا المأشوب 
حظر اختياري عمى ىذا النوع مف األبحاث حتى يمكف تقييـ المخاطر بصورة أفضؿ، كما تـ 

 1976تشكيؿ لجنة استشارية لمدنا المأشوب مف قبؿ المعاىد القومية لمصحة في عاـ 
خطوطا إرشادية لألبحاث التي تموليا ، و التي تطمبت االحتواء المادي في المختبر لمكائنات 

 2.الحية المحتوية عمى الدنا المأشوب ، كما قيدت إطالقيا إلى البيئة 
  و في النياية تبث انو ال أساس لممخاوؼ مف أف تؤدي أبحاث الدنا المأشوب إلى 

تخميؽ جراثيـ فائقة خطيرة فقد اتضح أف جميع الكائنات الحية الجديدة تقريبا أقؿ قوة بكثير 
 .مف أقاربيا الموجودة في الطبيعة 

خمقت جميع الكائنات حتى اآلف شيئا يتخطى حدود نفسيا، و ىؿ تود أف تكوف انحسار »- 
مد ىذا الطوفاف العظيـ، و حتى أف تعود أدراجؾ إلى الوحوش بدال مف قير اإلنساف ؟ ما 

ىو القرد بالنسبة إلى اإلنساف ؟ أضحوكة أـ حالة حرجة مؤلمة ؟ سيكوف اإلنساف ذلؾ 
لقد صنعت طريقة مف دودة إلى إنساف و جزء كبير منؾ ال : بالضبط أماـ اإلنساف الراقي

كنتـ قرودا فيما مضى و حتى اآلف ، أيضا ، فاإلنساف قرد أكثر مف أي . يزاؿ مثؿ الدودة 
 .فريدريخ نيتشو ، ىكذا تحدث زرادشت3« قرد 

تستخدـ اليندسة الوراثية في الوقت الحاضر عادة في مجاؿ التقنية الحيوية الزراعية   
 . التي تنتج مبيدىا الحشري الخاص (بي تي)إلنتاج كائنات معدلة وراثيا ، مثؿ ذرة 

  تثير اليندسة الوراثية البشرية مباشرة احتماؿ ظيور شكؿ جديد مف اليوجينيا، مع كؿ 
ما شحنتو بو ىذه الكممة مف المضاميف أخالقية ، ثـ في النياية القدرة عمى تغيير الطبيعة 
البشرية ذاتيا، و مع ذلؾ رغـ اكتماؿ مشروع الجينـو البشري ، فال تزاؿ التقنية الحيوية 

                                                           
 ، 2006 ، 1 فرانسيس فوكوياما ، مستقبمنا بعد البشري ، مركز اإلمارات لمدراسات البحوث االستراتيجية ، أبو ظبي ، ط1

  242ص 
  243 المرجع نفسو ، ص 2
  98 فرانسيس فوكوياما ، مرجع سابؽ، ص 3



 

22 
 

المعاصرة بعيدة اليـو كؿ البعد عف أف تتمكف مف تعديؿ الدنا البشري بالطريقة التي تعدؿ بيا 
 1.الدنا الذرة أو ماشية المحـو 

  يتكوف الجينـو البشري مف نحو ثالثة مميارات زوج مف القواعد تتكوف نسبة كبيرة منيا 
مف دنا غير مرمز و صامت أما البقية فتشكؿ الجينات التي تحمؿ برامج العمؿ الفعمية 

جينات  (أي تنشيط)لمحياة البشرية و ىناؾ بعض الجينات ىي التي تتحكـ في التعبير 
أخرى، و البعض يتفاعؿ مع البيئة بطرؽ معقدة و البعض ينتج أثريف أو أكثر ، و البعض 
يسبب آثارا ال تظير إال في مرحمة متأخرة مف دوف حياة الكائف الحي،  أما عندما يتعمؽ 

و ما الذكاء، العدوانية، النشاط الجنسي األمر بالحاالت و السموكيات األكثر تعقيدا، مثؿ 
شابييا فيناؾ درجة ما مف السببية الوراثية، وليست ىناؾ فكرة عف الجينات المسؤولة في 

 2. عاقبة األمر
  فإف الخطوة األولى نحو منح اآلباء قدرا أكبر مف التحكـ في التركيب الوراثي ألبنائيـ 

 .لف تأتي مف اليندسة الوراثية بؿ مف التشخيص و التحري الوراثي قبؿ اإلنغراس 
  وىذا ما يعرؼ بالتعديؿ الجيني عمى مستوى التقنيات الطبية الحديثة كما أنو سيتـ 

فحص جينات األب و ذلؾ لمتخمص مف الجينات السمبية أو التي تسبب أمراض و عمؿ قبؿ 
غرسيا في رحـ األـ و ذلؾ عبر تشخيص وراثي و بعد ىذه العممية يتـ غرسيا في الرحـ 

ال يتطمب » . بعدما يتـ التأكيد مف صالبتيا لتصبح كميا صحيحة خالية مف العيوب 
التشخيص و التحري قبؿ اإلنغراس أية قدرة عمى منابمة دنا األجنة ، لكنو يقصر إختيار 

 .« اآلباء عمى ذلؾ النوع مف التبايف الذي يحدث طبيعيا عبر التكاثر الجنسي 
المعالجة الجينية الجسدية و :   ىناؾ طريقتيف يمكف بيما إنجاز اليندسة الوراثية 

 تحاوؿ األولى تغيير الدنا داخؿ عدد كبير مف الخاليا المستيدفة، . ىندسة الخط الجنسي 
عادة بإدخاؿ المادة الوراثية الجديدة المعدلة بواسطة فيروس أو ناقؿ و قد أجرى عدد مف 

المحاوالت المعالجة الجينية الجسدية في السنوات األخيرة غير أنيا لـ تمؽ إال نجاحا ضئيال 
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أما ىندسة الخط الجنسي ىي ما يجرى نمطيا في مجاؿ التقنية الحيوية الزراعة كما . نسبيا 
أنو يحتاج إلى تغيير طاقـ واحد مف جزيئات الدنا، و ىي تمؾ الموجودة في البيضة 

المخصبة و التي ستخضع في النياية لالنقساـ و تتشعب إلى إنساف مكتمؿ و في حيف تقـو 
المعالجة الجينية الجسدية يتغير دنا الخاليا الجسدية وحدىا و ذلؾ ال يؤثر عمى الجيؿ القادـ 
بؿ يؤثر في معالجة الفرد الذي يتمقى معالجة فقط فيندسة الخط الجنسي تنتقؿ تغيراتيا مف 
الفرد إلى نسمو، فالتعديؿ الجيني و ما يعرؼ باليندسة الوراثية ليس بأمر ىيف أو سيال بؿ 
يحتاج إلى وقت و إلى دراسة و توفر تقنيات و كذلؾ إلى محاوالت كثيرة و تجارب التي 

 1. ستميد مستقبال إلى نجاحو
يعتبر عمـ الوراثة فرعا مف فروع عمـ البيولوجيا :   آراء العمماء من اليندسة الوراثية 

و يسعى عمماء اليندسة الوراثية مف خالؿ األبحاث المتقدمة التي يجرونيا حاليا إلى معرفة 
أكثر ما يمكف مف التفاصيؿ حوؿ الطاقـ الوراثي لإلنساف ألجؿ التمكف مف إعادة تنظيمو و 
تغيير مخزونو و لقد أصبح اإلنساف في عصرنا ىذا متمكنا مف خالؿ التقنيات التي يمتمكيا 

 .خاصة في مجاؿ أسرار الوراثة 
  لقد أصبحت االستشارة الوراثية اليـو متاحة بفضؿ إمكانية التنبؤ الوراثي ىي صيغة 

  2«.أعرف نفسك بنفسك » معاصرة تعبر عف مضموف حكمة فمسفية قديمة 
  إف اليندسة الوراثية و ما خمفتو مف نتائج يعتبر تقدـ ىائؿ في حؽ البشرية أو بعبارة أخرى 

في مصير اإلنساف المستقبمي، فالتدخؿ في الموروث البيولوجي أي التحكـ في العناصر 
الوراثية و التصرؼ في الجينـو البشري أدى إلى ابتكار أشكاؿ حيوية جديدة ىذه النتائج التي 

 .سبؽ و تحدثنا عنيا أدت إلى إعادة النظر في مثؿ ىذه المشاريع 
 أعمف بعض العمماء عف إيقاؼ تجارب اليندسة الوراثية إلعادة النظر 1975  في سنة 

فييا فيـ بتصرفيـ ىذا قد فتحوا أبواب المشاكؿ األخالقية المترتبة عف ىذه اإلنجازات، فقد 
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ادى صحوة ضميرىـ إلى تنبيو العالـ إلى خطورة ما يفعمونو و بالتالي إلى تدخؿ جميور 
 1.الناس في عمميـ

   في السنوات التي سبقت إيقاؼ تجارب اليندسة الوراثية كاف حمـ البيولوجيا أف 
يتمكنوا مف استخداميا إلنتاج موروثات باألنواع التي يريدونيا مف أجؿ الدراسة و البحث و 

ىذا كاف يتطمب إجراء تجارب معينة يدخؿ في تركيبييا خاليا بشرية و جراثيـ معينة و كانت 
نتائجيا غير معروفة فيذا ما أثار الخوؼ في قموبيـ عمى المستقبؿ المجيوؿ ليذه التجارب 

كاف عبرة إمكانية زرع الجراثيـ في االيكوالي قد أنتشر بيف : " أمثاؿ ستانمي كويف الذي قاؿ
مجتمع العمماء و لذلؾ كنا نمتقي رسائؿ مف زمالئنا العمماء و الذيف يريدوف استخداـ 

البالزميد في اختباراتيـ الخاصة ، و الذي كاف يثير قمقي ىو أنبعض االستعماالت التي 
و لذلؾ كانت قبؿ الموافقة عمى إرساؿ أي . يستخدمونيا كانت أخطارىا غير معروفة 

بالزميد أطالب بأف تحدد ىذه التجارب و ال تترؾ بدوف مراقبة، مما أعطاني إحساسا مزعجا 
 2" بأنني كنت أقدـ بدور الرقيب أو الشرطي 

إنني لست : " فقد كاف تعميقو عمى الموضوع كاآلتي « بول برد »   أما عالـ البيولوجيا 
أخاؼ عمى نفسي حيف أتعرض لمثؿ ىذه التجارب، و إنما أتساءؿ إف كاف مف حقي أف 

 ." ال شؾ أف سؤاال كيذا يثير لمقمؽ ... أقرر عف الذيف يعمموف معي و حولي 
  لقد كانت مخاوؼ العمماء منحصرة في نتائج الكامنة ليذه التجارب و التي بدورىا 

فالخوؼ الرئيسي ىو استعماليـ لبعض الجراثيـ في ىذه . غير معروفة و ال حتى مضمونة 
التجارب التي قد تتحوؿ إلى فيروس خطير يؤدي إلى كارثة وبائية ، أو في طريقيـ إلى 
تصميح و تعديؿ لبعض الخاليا الوراثية ينتقؿ جرثـو ما يسبب أمراض وراثية خطيرة عمى 

و ليذا . اإلنساف و تكوف النتائج كارثية و يتسبب ىذا في إنتاج أمراض ال يعرؼ ليا عالج 
السبب اجتمع العمماء لعقد مؤتمر خاص لمناقشة مصير ىذه التجارب و تقييـ المخاطر التي 
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مف المحتمؿ أف تحدث و بدأ ذلؾ بإيقاؼ جميع التجارب لدراستيا مجددا و إعادة النظر 
 . فييا

  لقد اثبت تاريخ العمـ، أف النتائج التي يصؿ إلييا البحث العممي ال تعد خيرا كميا، أو 
أنيا كميا تيدؼ إلى خير المجتمع و رفاىية البشرية و لـ  يعد مف الممكف االعتقاد أف ثمار 

ذلؾ ألنو يتحقؽ مف خالؿ . العمـ دائما مفيدة، فالعمـ يمكف أف ينتج العير و الشر معا 
 1. اإلنساف الذي يممؾ ىذيف العنصريف معا 

  سابقا كاف العمماء عند قياميـ بتجربة معينة ال يعمـ بيا أحد حتى يتـ إنتاج كتاب مف 
طرؼ العالـ الذي قاـ بتمؾ التجربة و يتـ نشره و مشاركة أعمالو لكف حاليا في وقتنا ىذا 
اختمؼ األمر كثيرا في التقدـ التكنولوجي الذي ساىـ في نشر كؿ شيء بسيولة و أصبح 
الفرد منا عمى دراية بتمؾ التجارب التي تقاـ و يتدخؿ فيو وفؽ لمعاييرىا إف كانت في 

 صالحو أو تشكؿ خطرا لذلؾ فإف الفرد يساىـ كذلؾ في تمؾ التجارب 
 و لكن ما ىي أسباب الخوف من اليندسة الوراثية ؟ 

  إف الخوؼ األساسي ىو الخوؼ مف المجيوؿ، فكما ذكرنا سابقا أف نتائج اليندسة 
الوراثية ال تزاؿ في عمؿ مستمر لكف نتائجيا مجيولة، و كؿ ماال نعرفو طبيعيا يشكؿ قمقا 

فينا و خوفا رىيبا فالمجيوؿ إما أف يكوف جيدا أو سيئا و ىذا الجيؿ الذي نتعرض غميو في 
عدـ معرفة تمؾ النتائج يسبب لنا قمقا و بالتالي رفضا ليا و ىذه كميا انفعاالت نابعة طبيعيا 
حوؿ إحساسنا بعدـ الحرية أف شعورنا بخطر معيف،  لذلؾ عندما نخاؼ مف اليندسة الوراثية 

 . فنحف ىنا ال نخاؼ مما نعرفو بؿ مما نجيمو بخصوصيا
  لقد استطاعت اليندسة الوراثية حتى اآلف أف تتوصؿ إلى معرفة التركيب الوراثي 

و قد استطاعت حتى اآلف آف تحقؽ . لمبشر و ذلؾ لتصؿ إلى التحكـ في تمؾ الموروثات 
بعض اإلنجازات ذات الفائدة العظيمة عمى البشرية بإنتاج األنسوليف و ما و صمت إليو حتى 

 .اآلف يخدـ اإلنساف 
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  تنحصر مخاوؼ العمماء في جوانب السالمة و األمف المرتبطة بإجراء التجارب، كأف 
يحدث تسرب خالؿ التجارب لجرثومة وراثية إلى خارج المختبر تؤدي إلى انتشار وباء أو 

كذلؾ ىناؾ خوؼ مف أف تتحوؿ جرثومة . مرض أو تشكؿ خطورة عمى البيئة الطبيعية 
وراثية مسالمة إلى ميكروب يشكؿ خطورة عمى الناس و تنتقؿ خمية تشبو الخمية السرطانية 

 1.عف طريؽ الفـ مثال و خالؿ إجراء التجربة،  فتؤدي إلى موت الشخص 
ففي الخمسينيات مف ىذا القرف كانت الحكومة األمريكية تجري بحوثيا في مختبراتيا   

و غيرىا مف األمراض و ... الطاعوف و الجدري : عمى أنواع الجراثيـ المسببة لألوبئة مثؿ
كاف اليدؼ منيا معرفة تأثيرىا عمى الناس لالستفادة منيا في حروب الجراثيـ و تـ إيقاؼ 

 .1969ىذه التجارب عمنا عاـ 
  إف مخاوؼ العمماء ىذه ، منطقية جدا فمثؿ جراثيـ التي تستعمؿ في ىذه التجارب جد 

خطيرة خصوصا لعدـ معرفة نتائجيا كما أف تمؾ الخطورة تكمف في االستعماؿ السيء ليا 
مثال كاستعماليا لسالح بيولوجي فتاؾ لتدمير البشرية فمف أشد أنواع الحروب خطورة ىي 
الحروب البيولوجية لي تحكميا في موازيف الحياة و كذلؾ نظرا ألننا نكوف نحارب في عدو 

 .ال نعرفو أصال أو حتى نعرؼ نقاط ضعفو ألنو ببساطة مجيوؿ 
فرنكشتين   تكمف مخاوؼ الرأي العاـ المختمفة عمى بناءىا غالبا عمى أساطير كقصة 

مثال، فيخاؼ البعض مف وقوع ىذه التكنولوجيا بيد عالـ مجنوف يسعى لتحقيؽ أىداؼ غير 
أو أف تقع ىذه . إنسانية و يخمؽ كائنا بشريا ال يمكف التحكـ فيو أو التخمص منو بسيولة 

التكنولوجيا في يد سمطة خطيرة تسعى لشف حرب عالمية تقضي بيا عمى البشرية و ذلؾ 
 . بيدؼ السيطرة عمى العالـ 
لو اننا تخيمنا أن العمم قد اكتسب قدرات كيذه في ظل » :   يقوؿ الدكتور فؤاد زكرياء

األوضاع االجتماعية و السياسية الحالية ، فإن االحتماالت تكون مخيفة حقا، فمن 
الممكن أن تشتغل الدول ذات األنظمة العدوانية كشفا عمميا كيذا لكي تزيد من قوة 
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مواطنييا أو من قدراتيم عمى سحق خصوميا بال رحمة، ومن المؤكد أن مثل ىذا الكشف 
النوع الذي اتخذ قرار استخدام القنبمة الذرية في ىيروشيما ال  لو ترك لسياسيين من

 1 .« استغموه أبشع استغالل  

.   إف المشكمة األساسية ال تقع في ىذه التكنولوجيا بؿ في المجتمع الذي يستخدميا 
فإف كاف المجتمع مجتمعا مسالما متفتحا عمى العالـ فإنو دوف شؾ سيسعى إلى خير البشرية 

و منفعتيا و إف كاف مجتمعا متخمفا و مستبدا فإف الدمار سيكوف مصير العالـ و ىذا 
المجتمع في حد ذاتو ال يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة لكي يسعى إلى الخراب فغنو سيسعى 

 .بشتى الطرؽ لتدمير البشرية و ذلؾ ليحقؽ أىدافو العدوانية 
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  مف البيولوجيا الى االستنساخ :الفصؿ الثالث
 

  االستنساخ البشري 
 انعكاسات االستنساخ  
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 االستنساخ البشري : المبحث األول 
    أفرز التطور العممي و التكنولوجي العديد مف األبحاث العممية أال و ىي ترقية حياة 

فيي تبحث عف : االنساف و تسييؿ سبؿ الحياة ، و ىذا ما استدعى تنشيط فمسفة القيـ 
الموجود مف حيث ىو مرغوب فيو لذاتو ، و ىي تنظر في قيـ األشياء و تحمميا و تبيف 

أنواعيا و أصوليا ، ففمسفة القيـ عمى ىذا النحو ترمي إلى تحرير الفرد مف العبء الثقيؿ 
الذي يرىؽ و جوده مف جراء ازدىار العمـو الطبيعية و السمو بو إلى غايات نبيمة و السعي 
بو إلى طمب الحقيقة لذاتيا و لخدمة االنساف ، فال يجب أف تتطور أبحاثنا عمى حساب القيـ 

 VALEUR الروحية، و ىذا ما نصح بو العديد عف الفالسفة و مف بينيـ برغسوف إذ أكد
ىذا االخير عمى ضرورة التالـز بيف األبعاد الروحية و االكتشافات العممية لمحفاظ عمى قيمة 

 الروحي لإلنساف، و ال يجب أف تؤدي بنا األبحاث العممية إلى 1االنساف المستمدة مف البعد
 1. االيماف بغير ىذا 

و مرة اخرى يظير االنفصاـ بيف العمـ و الفمسفة ، ألف العمـو االنسانية و االجتماعية لـ 
تساير فمسفة القيـ و تصرؼ مسار بحثيا إلى معالجة العديد مف القضايا اليامة التي 

أصبحت مصيرية بالنسبة لإلنساف ، و عمى العمـو االنسانية و االجتماعية أف تتخمى عف 
فكرة المياـ الثابتة، بؿ يجب أف تكوف ليا أىداؼ متغيرة بحسب آفاؽ التطور العممي و 

 . التكنولوجي في محاولة لرد االعتبار لقيمة اإلنساف التي اىتزت بفعؿ معترؾ العمـو الطبيعية
ىذه األخيرة أصبحت بعض بحوثيا توجو في غيمر مصمحة اإلنساف، و يمكف القوؿ ىنا 
أف العمـو اإلنسانية و االجتماعية ال يجب أف تتبنى  بعض األبحاث العممية بؿ يجب أف 

تقؼ في طريقيا و توجييا و إف استمـز األمر توقؼ حركاتيا، و النمادج التي نود أف نبينيا 
مف خالليا اآلثار السمبية لمتطور العممي و التكنولوجي عمى قيمة اإلنساف، و التي تولت 

 . فمسفة القيـ االىتماـ بيا 

                                                           
 ، 18 ، مجمة الحكمة ، العدد 21 زروخي دراجي ، آفاؽ العمـو االنسانية و االجتماعية في ظؿ تطور التقنية في القرف  1

  246 ، ص 2013كنوز الحكمة لمنشر و التوزيع ، الجزائر ، 



 

30 
 

إذ انصرفت العمـو االنسانية إلى دراسة السموؾ البشري و حاولت اف تستفيد مف التطور 
الذي شيدتو العمـو الطبيعية في مناىجيا، و مف بيف األبحاث العممية التي غيرت ليس فقط 

القيـ و إنما غيرت مفيـو االنساف في حد ذاتو البحث العممي الموسـو باالستنساخ، و 
 1.يضاؼ إليو التطور التقني الذي جعؿ االلة بديمة لإلنساف

 : تعريف االستنساخ -1
 و بالفرنسية Cloningىو مصطمح بيولوجي و يعني التنسيؿ الذي يعني باالنجميزية 

Clonag  أما االستنساخ فيو يعني باالنجميزية Transcription  إال أنو شاع إطالؽ
 .لفظة االستنساخ عمى التكاثر الالجنسي بدال مف التنسيؿ 

االستنساخ مف النسخ، و النسخ يطمؽ في المغة عمى النقؿ، كنسخ الكتاب، : االستنساخ لغة 
الذي يتـ فيو نقؿ صورتو إلى كتاب آخر، و ىذا المعنى ىو المراد في ىذا البحث، كما 

 2.كنسخ الريح آثار ألقداـ مف األرض: يطمؽ النسخ عمى اإلزالة 
ىو توليد كائف حي أو أكثر إما بنقؿ النواة مف خمية جسدية إلى بيضة منزوعة :  اصطالحا 

النواة، و إما بتشطير بيضة مخصبة في مرحمة تسبؽ تمايز األنسجة و األعضاّء، فيو 
الكائف الحي كنسخة مطابقة مف حيث الخصائص الوراثية و الفيزيولوجية  و الشكمية لكائف 

 3.حي آخر

 : أنواع االستنساخ -2
 االستنساخ كما ذكر العمماء يتـ في النبات و الغراس ، كما يتـ في الحيواف 

لقد بيف العمماء لالستنساخ في مجاؿ الحيواف أنواع ثالثة ىي ما : االستنساخ الحيواني : أ
 : يمي 
 ىذا النوع يعد تطبيؽ لفكرة التكاثر العذري أو البكري :االستنساخ العذري- 

Parthénogenèses الذي تمجأ إليو بعض الحشرات ، الفقاريات أو برمائيات أو الطيور ، 
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أو الثدييات نتيجة ظروؼ خاصة، حيث تضع اإلناث بيضيا دوف أف تمقح مف ذكر بعد 
مضاعفة الجينـو الخاص بيا، لتنمو ىذه الخاليا األنثوية و تتطور إلى أفراد مطابقة لألنثى 

 . صاحبة البيضة 
و قد أمكف محاكاة ليذه الحيوانات إجراء مثؿ ىذا االستنساخ العذري معمميا، بوسائؿ 

إما باستخداـ الصدمات الحرارية أو التيار الكيربائي أو : عدة، تسبب كميا تفعيؿ البيضة 
الوخز باإلبرة ، أو زيادة تركيز األيونات المعدنية، و أجريت محاوالت عدة إلحداث ىذا النوع 

 1.مف االستنساخ في الثدييات، إال أنيا أخفقت
 في ىذا النوع تفصؿ الخاليا المنقسمة الناشئة عف بيضة :(الجنيني)االستنساخ الجنسي - 

 عف ىذه الخاليا المنقسمة، و بعد فصؿ zona pellucidمخصبة ، حيث يتـ إذابة غشاء 
كؿ خمية عف االخرى تضاؼ إلييا مادة لتكوف عمييا غشاء كالسابؽ، فينشأ عف ىذا الفصؿ 

 2خاليا جنينية متطابقة مع بعضيا البعض 
يتـ في ىذا النوع تفريغ بيضة األنثى مف نواتيا الحاوية : (الجيني )االستنساخ الالجنسي - 

 كروموسوما، و تدمج 46عمى الكروموسومات، ثـ تنقؿ إلييا خمية جسدية تحتوي عمى 
الخمية مع البيضة المفرغة بدبدبات كيروبائية دقيقة متقطعة، ليتولى السيتوبالـز المحيط 

بالنواة الجديدة، حيث الخمية المزروعة عمى االنقساـ، ثـ تنقؿ البيضة الحاممة لذلؾ إلى رحـ 
، فينتج مف ذلؾ فرد مطابؽ  (الجنينية)األـ المستقبمة ، لتكمؿ نموىا كالخاليا الجنسية 

 2.ألصمو الذي أخذت منو الخمية الجسدية

 

 : االستنساخ في مجال النبات و الغراس : ب
عرؼ اإلنساف منذ القديـ عممية االستنساخ النبات و الغراس بقطع بعض سيقاف 
النبات و أغصاف بعض األشجار، لغرسيا في موضع مف التربة ، لينمو المستنبت أو 
المغروس عمى نحو النبات أو الغراس الذي أقتطع منو، فينشأ عف ذلؾ نبات أو غراس 
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مشابو في تكوينو و خواصو ألصمو، ثـ تطورت تكنولوجيا اإلكثار في النبات و الغراس، و 
صار يتـ استنساخ ذلؾ بالخمية أو النسيج ، و ذلؾ بأخذ خمية أو نسيج مف النبات أو 

الغراس الذي يراد استنساخو و تغيير البيئة و المناخ المناسبيف إلكثار ذلؾ ، فينتج نباتا أو 
غراسا مطابقا ألصمو الذي أخذ منو الخمية أو النسيج ، و قد صارت ىذه الطريقة في إكثار 

 النباتات و المغروسات شائعة في كثير مف البالد المتقدمة و غيرىا 
إف واحدة مف أكثر اإلمكانيات التي ستنتجيا ىذه   :( clonage) االستنساخ البشري –ج 

المكتشفات إثارة ىي، أف اإلنساف سيصبح في وسعو أف أينتج بيولوجيا صورا بالكربوف لنفسو 
المستطاع أف ننشئ مف نوية مأخوذة مف فمف خالؿ عممية تسمى االستنساخ سيكوف مف 

 . خمية إنساف بالغ كائنا جديدا لو نفس الصفات الوراثية لمشخص الذي أخذت منو نوية الخمية
 البشرية الناتجة سوؼ تبدأ الحياة بمواىب وراثية مطابقة لنفس copieإف نسخة 

المواىب الوراثية لمشخص الذي وىبيا، ولو أف الفروؽ قد تدخؿ فيما بعد تعديالت عمى 
  1.شخصية ىذه النسخة أو نموىا البدني

إف الحديث عف االستنساخ البشري، حديث عف قمة التطور العممي الذي بمغو عمـ 
فبدؿ أف تقابؿ الخاليا " الوراثة مف جية، و حديث عف قدرة اإلنساف عمى تغيير سنف الكوف 

الجنسية بيف ذكور النوع و إناثو، لتؤدي إلى إنتاج ذرية جديدة، يمكف أف تنشأ الذرية مف 
لكن ماىي الغاية الموجودة من مثل ىذه األبحاث " خاليا المخموؽ الجسدية ال الجنسية 

 العممية ؟ 
االستنساخ البشري أصبح يغير مف مفيـو اإلنساف و ألغى فيو الجوانب الروحية، و 
أصبح عمماء الوراثة يتفننوف في نسخ الذرية الجديدة وفؽ لمعايير الجماؿ التي يريدونيا، و 
بعد أف كاف العقؿ ىو الفصؿ النوعي في مفيـو اإلنساف أصبح الجسد في عمـ الوراثة ىو 

 2. الفصؿ النوعي 
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إننا في عمـ االستنساخ لـ نعد نعمـ إلى مف تؤوؿ ممكية جسدنا، و ما مصدرنا و 
أصمنا في ىذا مبمغ الخطورة عمى الفرد و المجتمع، بأننا وفؽ ىذا نمغي وجود األسرة و 

العائمة، و كما نعمـ فإف العمـو اإلنسانية و االجتماعية في دراستيا لمسموؾ البشري لنطمؽ مف 
 . ىذه المعالـ 

و لقد تعدى األمر إلى أكثر مف ىذا ألف الشركات العالمية أصبحت تتنافس المتالؾ 
الجينـو البشري و التحكـ فيو و المتاجرة بو، و كأف اليندسة الوراثية حولت الجينات البشرية 

 celeraإلى بضاعة مادية و خير دليؿ عمى ىذا سيطرت الشركة األمريكية المعروفة بإسـ 
genomicsوال يستبعد أف 1998، و ىذه الشركة تأسست في ماي  عمى سوق الجينوم ، 

تستخدـ مثؿ ىذه األبحاث العممية كأداة مثؿ طرؽ الدوؿ العظمى في صراعيا مع غيرىا، و 
تجعؿ منيا سالح تؤثر بو ىذه الدوؿ عمى القرارات السياسية لغيرىا مف الدوؿ، وال يخفى 
عمينا أف الحرب البيولوجية اليـو أصبحت أكثر خطورة عمى االنساف مف األسمحة النووية 
الفتاكة، و إذا لـ تتولى العمـو اإلنسانية و االجتماعية مثؿ ىذه القضايا فإف دراسة السموؾ 

 . البشري وحده ال يمكف أف تكوف في مستوى طموح البشرية 
 انعكاسات االستنساخ : المبحث الثاني 

صدمة عرؼ الرأي العاـ الدولي مغزى االكتشاؼ الباىر، بعد أف أثار كتاب 
ضجة منقطعة النظير،  إذ يعد أوؿ مف تكمـ عف إمكانية الفين توفمر لمكاتب المستقبل 

إنتاج صور بيولوجية طبؽ األصؿ لمشخص ذاتو و ىو ما يعني أف إمكانية التوالد و التناسؿ 
عبر مولد جنسي آيمة إلى الزواؿ بحيث أصبحت إمكانية االستنساخ واردة و ممكنة، بؿ أكثر 
مف ذلؾ تزايدت الشكوؾ حوؿ إمكانية الحصوؿ عمى نسخة طبؽ األصؿ حقيقة قائمة و لـ 

تعد مف وحي الخياؿ، مثؿ ما حدث تماما مف استنساخ في اليندسة االلكترونية لمالييف 
 . بكثيردوليالحواسيب اآللية، و ذلؾ قبؿ أف تستنسخ النعجة الشييرة 

أطمؽ الخياؿ عنانو في كؿ االتجاىات، بؿ أصبحت دولي عقب استنساخ نعجة 
العديد مف األفكار الشائعة المغموطة حوؿ االستنساخ محوؿ سنياروىات ىيتشكوكية و 

درامية، خاصة موضوع ما يخص الحصوؿ عمى نسخة طبؽ األصؿ أو إعادة إنتاج مشابية 
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تماـ التشابو أو ما يطمؽ عميو بعممية المحاكاة الكاممة مف المحي و الشعر و لوف العيوف و 
الجينات التي تحمؿ حمولة إيديولوجية خطيرة، مفادىا أف إعادة إنتاج الجينـو أو نسخة يؤدي 

  1.إلى إنتاج صورة طبؽ األصؿ لإلنساف
 : رىانات االستنساخ طبيا و معرفيا و زراعيا و صناعيا 

الرىانات التي تحيط باالستنساخ أدت إلى تبرير و تغيير أسباب سباؽ الغرب لكسب 
تقنيات االستنساخ العالجي و بإيجاز يمكف إجماال مصدر التدعيات و اآلثار و التحوالت 

 : محاور 4الممكنة في 
  المحور المعرفي يشمل الوصول إلى معرفة : 
  تقنية التنظيـ الوراثي في اإلنساف 
  زيادة المعرفة في مجالي النمو العضوي و الشيخوخة 
  استخداـ تطويعDNA  في إصالح الجينات المعطوبة في الصغر أو الكبر  
 معرفة آليات نشوء الخاليا السرطانية، مما يعجؿ بالقضاء عمييا بسرعة كبيرة  
  المحور الطبي يشمل فتوحات كبيرة، أىميا : 
  بكتيريا ، )التخميؽ الحيوي لممزيد مف الجزئيات البيولوجية بإستخداـ الكائنات الحية الدقيقة

 (جراثيـ ، ميكروبات 
  زراعة الجينيات في الخاليا البشرية و صناعة أعضاء الجسـ 
  فحوصات مبكرة لمكشؼ عف األمراض الوراثية 
  المحور الزراعي و التغذية البشرية : 
  تطوير النباتات المقاومة لألمراض و الجفاؼ و المموحة 
  تطوير نباتات قادرة عمى تثبيت األزوت مف اليواء 
  تطوير عمميات التيجيف لمحصوؿ عمى ىجيف متنوع و أصناؼ مف الخضر و الفواكو

 1.مف الوسيمة نفسيا
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  المحور الصناعي : 
  إلنتاج / في استخراج المعادف / استخداـ المكروبات في مقاومة التموث و مكافحتو

 الوقود و الطاقة 
 : أىم التقنيات الموجودة في االستنساخ 

يطرح جوف بوؿ رينارؾ مدير وحدة البيولوجيا و النمو البيوتكنولوجيا بمعيد البحوث 
ثالث تقنيات مختمفة تمكف مف الحصوؿ عمى حيوانات مماثمة و  (INRA)الزراعية بفرنسا 

 .ىي تقنيات الفصؿ،  تشطير الجنيف تقنية، تحويؿ النواة
تكمف ىذه التقنية في أخذ خاليا مف جنيف يافع و كممة جنيف تستعمؿ : تقنية الفصل - 1

ىنا كاسـ عاـ يشير إلى المراحؿ األولى مف التطور، بدءا مف مرحمة الخمية أي مف بويضة 
المخصبة وصوال إلى مرحمة الكيسة األريمية التي منيا تنطمؽ عممية إغتراس الجنيف في 

الرحـ، خاصة عندما يظير كشكؿ منظـ، ولكي نحصؿ عمى االستنساخ عبر تقنية الفصؿ 
يجب االنطالؽ ف عممية إنقساـ البويضة الخاصة مف مرحمى خاليا اإلنشطار األوؿ 

و  (ثماف خاليا)، أو عمى أبعد تقدير في المرحمة الثالثة (أربع خاليا)و الثاني  (خميتيف)
بروتيف سكري  الذي يحيط = بوضعيـ بطريقة أحادية و ثنائية في غالؼ الغميكوبروتيف 

غشاء بروتيني مخاطي يحيط ببيضة الثدييات، تفرزه خاليا )   Zone Pellusideبالبيضة 
يتـ الحصوؿ عمى عدة أجنة يمكف زرعيا بذورىا في أنثى حامؿ، وىو ما  (الجريب المبيضي

 في الواليات المتحدة Orégonحصؿ لقرد مف فصيمة تيترا الذي ولد مؤخرا في مختبر 
 . األمريكية 

كما أنيا ىي الطريقة نفسيا التي التجأ إلييا فريؽ مف الباحثيف الكندييف مف جامعة 
 خاليا لجنيف ، مما يعتبر 8 عجوؿ انطالقا مف 4، بحيث استطاعوا إنتاج Guelpغيمب 

 2.رقما قياسيا
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تتـ ىذه العممية في مرحمة متأخرة نوعا ما عف مرحمة الكيسة األريمية : تقنية التشطير - 2
Blastocyste ( أياـ لمجنيف10 و 5ما بيف )  فمف ىذه المرحمة تبدأ خاليا الجنيف في

 و ىناؾ مف placentaفمف ناحية ىناؾ مف سنعطي  السخد : التمايز في نوعيف مختمفيف 
 . ستعطي مف ناحية اخرى البيضة جزءا مف السخذ في آف واحد

و تبدأ المنطقة الشفيفة التي تحيط بالبيضة في الذوباف ما يسمح لمكيسة األريمية بأف 
تغرس، و إذا لجأنا إلى تقطيعيا إلى قطعتيف مع الحرص عمى توزيع متساوي ليذا النوع مف 
الخميتيف ليسيؿ التعرؼ عمييما ، يمكف أف نحصؿ عمى توأـ و ىو ما يحدث بشكؿ طبيعي، 
ولو بمرات قميمة عندما يترؾ جنيف المنطقة الشفيفة، إذا يعتبر ذلؾ مصدر والدة التوأـ عند 

اإلنساف مف البيضة نفسيا، و بيذا المعنى يمكف إعتبار التوأـ استنساخا مف الناحية 
 البيولوجية 

دوف  )و تتمثؿ ىذه العممية في جعؿ بويضة منزوعة النواة : تقنية تحويل النواة - 3
تتماسؾ مع خمية مأخوذة مف نسيج متمايز يحمؿ صبغيات الذكر و األنثى،  (صبغيات 

بحيث يمجأ العمماء في المختبر عمميا إلى استعماؿ بويضات إلناث مختمفة، ال يحتفظ منيا 
 بحيث في حالة التجريب عمى البقرة، يتـ تنقيط ىذه Cytoplasmeسوى بالحشوة  

البويضات في جريب مبيضي ثـ استعادتيا مف مجازر أو مسالخ البقر، ما يسمح بالحصوؿ 
 . و بسرعة عمى عدة حشاوي مستقبمة لألنوية

و يتـ المجوء إلى عدة إجراءات لكي يتـ التأكد عمى نواة الخمية المانحة قد دخمت 
بالفعؿ في البويضة المستقبمة ، كما اف احد المراحؿ الدقيقة تتمثؿ في إندماج غشاء 

membrane الخمية المانحة مع البويضة  . 
ال يدـو إال بعض جزئيات ثواني كفيمة بأف  (شحنة)ولذلؾ عادت إلى وخز كيربائي 

األمر الذي يفتح .تحدث خمخمة لمغشاوي و تتيح اندماجيا و تنشيط البيضة في الوقت نفسو 
 1.المجاؿ لتحوؿ كيماوي يؤدي إلى تحقيؽ أوؿ إنشطار فييا
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لزرعيا في أـ حاممة، لمحصوؿ عمى " البيضة التي تـ إعادة تشكيميا " وبذلؾ يبدأ تطور 
عجؿ لو نفس حمولة الطاقـ الوراثي لمبقرة المانحة لمخمية، سواء كانت الخمية مأخوذة مف 

 او مف 1997 كما ىو الحاؿ لمنعجة دولي في فبراير Glande mamaireالغدة الضرعية 
  1998 الفرنسي سنة INRAعضمة كما ىو الحاؿ البقرة مارغريت التي ولدت في معيد 

 : محاسن االستنساخ و مساوئو 
لقد بدا عمماء البيولوجيا تجاربيـ بدراسة الخاليا البشرية و أنواعيا ووظيفة كؿ نوع 

منيا و كاف الدافع العممي األساسي وراء تجارب االستنساخ ىو الوصوؿ إلى مدى قدرة نواة 
والدة الخمية المتمايزة عمى تحقيؽ ما تحققو البيضة المخصبة مف إنتاج فرد سوي، حتى بينت 

 مف خمية جينية أف الجينات الخمية المتمايزة ليا نفس قدرة البيضة المخصبة بحيواف دولمي
دراسة وظائؼ : منوي و أما النتائج التي وصموا إلييا تولدت عمييا تقنيات بيولوجية منيا

الجينات بتقنيات االستبداؿ الجيني المستيدؼ و اإلفادة منو في مشروع الجينـو البشري و 
 . الكشؼ عف مدى تعطؿ وظائؼ جيف معيف أو عدـ تعطمو

و قد ينظر إلى عممية االستنساخ عمى أنيا تقدـ عممي بيولوجي ييدؼ إلى الوصوؿ 
لمراتب أعمى لمعرفة تركيبة اإلنساف مسبقا و ذلؾ لكي يتـ التخمص مف اآلالـ و المعاناة 

فأصبحت معروفة  1،التي لطالما تعرض ليا اإلنساف مف طرؼ أمراض و عمؿ غير معروفة
 نظرا ليذا التقدـ العممي اليادؼ إلى تغيير الطبيعة البشرية إلى ماىو 

 . أحسف و أفضؿ 
و منو فإف كؿ تقدـ عممي جيد كاف أـ بسيط فقد يترتب عميو مجموعة مف النتائج 

التي يتـ مف خالليا تقييـ ىذا اإلختراع و بما أننا تكممنا عمى االستنساخ كنقطة أساسية ليذا 
التقدـ العممي فالبد لنا مف التفريؽ بيف ما خمفو االستنساخ مف ايجابيات ساعدت اإلنساف 

 . مف جية و مف جية أخرى أدت إلى تيديـ ثقافاتو و إظيار الجانب السيئ ليا 
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إف االستنساخ يفيد في حاالت اإلخصاب الطبي المساعد ، حيث يزيد : فوائد االستنساخ 
مف فرص نجاحو إذا لـ توجد إال بيضة مخصبة واحدة إذ يمكف باستنساخ خالياىا المنقسمة 

 . إنتاج عدة أجنة صالحة لمنقؿ إلى رحـ صاحبة البيضة
يوصؿ مستقبال إلى سرعة انقساـ الخاليا السرطانية و معرفة سبب ذلؾ و منو يتيح فرصة - 

 .إليقاؼ تمؾ السرعة في االنقساـ 
يساعد عمى التعرؼ عمى األمراض الوراثية التي يمكف إصابة الجنيف بيا و ىنا يمكف - 

 .معالجتو و ىو في مراحمو األولى 
يساعد االستنساخ عمى إمكانية استنساخ أعضاء بشرية مستقبال و استخداميا في الزرع - 

 .بدال مف االنتظار مف شخص آخر بالتبرع 
الخاليا الجذعية المأخوذة مف األجنة المستنسخة يمكف استخداميا في عالج دمار المخ و - 

 .الجياز العصبي 
يمكف االستنساخ و اليندسة الوراثية تغيير الوظائؼ الفسيولوجية لبعض أنواع البكتيريا، - 

إلنتاج أنواع منيا ليا قدرة عمى معالجة المشاكؿ التي تواجو االنساف أو تستعمؿ كمضاد 
 1.حيوي 

 .يساعد في الحصوؿ عمى سالالت متميزة في النبات و الغراس و الحيواف - 
 .يمكف عف طريؽ كشؼ غموض أسباب اإلجياض المبكر- 
يمكف عف طريؽ استنساخ أبقار و أنغاـ يحوي حميبيا عمى خصائص حميب النساء أو - 

 .يحتوي عمى بروتيف عالجي
يمكف بو الحصوؿ عمى نوع معيف ذكر أو أنثى أو الحصوؿ عمى أولى نجباء أو عباقرة - 

 .أو أبطاؿ
 .قد يمكف األطباء مستقبال مف معرفة أسباب عدـ تجدد أنسجة النخاع الشوكي و الدماغ- 
 .يمكف اإلفادة منو في معالجة العقـ - 
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 . قد يحقؽ رغبة عائمة في استنساخ فقيد عزيز عمييا - 
ليس مف الشؾ في أف االستنساخ البشري قد يخمؽ لمجنس البشري نفسو : أضرار االستنساخ

 1.تعقيدات لـ يحمـ بيا إنساف مف قبؿ ، فالجانب السيء ىو األخطر
فاالستنساخ يسبب تكاثر أعداد البشر فيذيؽ بيـ المكاف و أسباب الرزؽ و العالـ يعاني 
مف نقص الطعاـ، و ىناؾ خطر يموح و ىو نقص المياه و اكثر الشعوب تعاني مف أزمات 
المواصالت و اإلسكاف و الغذاء و العالج و البطالة ومف ىنا فاالستنساخ قد يزيد البشرية 

إنيا عمى سبيؿ " معاناة فالتشابو التاـ بيف البشر في عممية االستنساخ سيفتح أبواب خطيرة، 
المثاؿ أف يعمد شخص مثؿ ألبرت اينشتايف إلى استنساخ صور مف نفسو، و لكف ماذا عف 

 2.شخص مجـر ، ضميع في اإلجراـ و سفؾ الدماء
فأبواب الشر التي ستفتح تييمف عمييا الجريمة و االعتداء عمى األعراض و األمواؿ و يكثر 
التحايؿ، فمثال شخص يرتكب جريمة و الشخص المشابو يكوف في بيتو و ىنا ممكف جدا 

نظرا لتشابييـ جينيا ال يمكف التفريؽ بيف مف قاـ بالجريمة و مف لـ يكف لديو دخال في ذلؾ 
حيث عف طريؽ االستنساخ سيكوف كؿ شيء منطبؽ عمى الثاني حتى البصمة و الحمض 
النووي، و كما أف التشابو يؤدي إلى الخداع و االحتياؿ فيذا الجانب السيء و الضعيؼ 

حتى و إف كاف ذا فوائد فالنتائج لف . يجعؿ مف االستنساخ غير مقبوال عمى وجو العمـو 
 ترضي أحدا 

 : آراء العمماء من االستنساخ
يعد التقدـ العممي الذي وصمنا إليو في يومنا ىذا ذا رمزية معينة و ذات أىمية كبرى، فقد 

تخطى كؿ حدود األوىاـ و األحالـ ليصبح حقيقة و أخذ ىذا مدة وجيزة ذات عمؿ متقف 
لموصوؿ ما نحف عميو اآلف و كانت النتائج ذات آفاؽ واسعة سمحت لإلنساف لوضع عالمة 

 . عمى كممة مستحيؿ ليصبح ممكنا
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فاالستنساخ الذي سبؽ و تحدثنا عميو في المباحث السابقة لـ يكؼ عمى إنجاب نتائج 
كثيرة سمبية منيا و إيجابية و ىذا أحدث فارؽ وجيز بينيا و بيف ما كاف يجب فعمو، بحيث 
أصبح لالستنساخ آراء تمثمت في إقامة جدؿ عظيـ مف مختمؼ المياديف في الديف و العمـ 
كذلؾ و ىذه اآلراء كانت و ال تزاؿ تقدـ براىيف كاشفة لميدؼ مف االستنساخ ومف جميع 

التجارب اآلخرى ففي كؿ عممية عممية جديدة يكوف ىناؾ نقد و دحض و تفاوض و قبوؿ و 
آراء العمماء و األول ىو  : عميو فقد ظيرت آراء كثيرة حوؿ االستنساخ انقسمت إلى قسميف 

 .آراء رجاؿ الديف الثاني ىو 
 : آراء العمماء - 1

 مف خمية جسمية مف ثدي نعجة دويا ىائال، و ردور دولميلقد أثار نبأ استنساخ 
أفعاؿ تتراوح بيف االنفعاؿ واالستنكار و قبؿ أف نخوض النقاش في صدد ىذه التجربة، يجب 
أف نعمـ أف تاريخ العمـ كمو منذ بدايتو و خصوصا في العصور الوسطى قد نبذ كؿ معمومة 

فمعمومة األرض كروية الشكؿ لو تأخذ منحى . ناتجة عف العمـ مع معاقبة صاحبيا طبعا
جيد في عقوؿ الناس و قانوف الجاذبية و دوراف الكرة األرضية أدت إلى نياية مأساوية إلى 
أصحابيا و كما أنيـ اتيموا باتيامات باطمة و حتى اينشتايف لـ يسمـ مف ىذه االتيامات 

و كانت النتائج كارثية و ىذا راجع النطوائيـ النسبية بحيث أتيم باإللحاد عندما جاء ب 
عمى أنفسيـ و عدـ قدرة العقؿ عمى تقبؿ الواقع العممي و التطور الذي وصؿ إليو ىؤالء و 
رغـ كؿ ىذا التعب و االتيامات لـ تمنع مف إجراء ىذه التجارب لنتمكف إلى الوصوؿ آلراء 

العمماء بخصوص قضية االستنساخ فال بد مف التعريؼ بأنواعو التي ظير جال 
 1.بخصوصيا

 فأخذ خمية دولميأو الالجنسي وىو يشبو ما حدث في حالة النعجة : االستنساخ الجسدي 
 كروموسـو مف جسـ إنساف بالغ و نضع نواتيا في بويضة 46جسدية ناضجة تحتوي عمى 

 كروموسـو و بواسطة 23أنثى بعد تفريغيا مف النواة التي تحتوي عمى مادة وراثية عمى 
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طاقة كيربائية يحدث اندماج ثـ انقساـ و تكويف جنيف التي يتـ زرعو في رحـ األـ و ىنا 
يحمؿ الجنيف كؿ الصفات الوراثية لمشخص الذي أخذ الخمية الجسدية منو وقد قيؿ أف 

اليندسة فيروس مرض اإليدز جاء نتيجة التجارب في إنتاج األسمحة الميكروبية بواسطة 
 1.فحدثت طفرة نتج عنيا الفيروسالوراثية 

وتكرار عممية االستنساخ يضعؼ الخمية و بالتالي تصاب بالشيخوخة فينشأ أجياؿ 
 .تغمب عمييـ الشيخوخة قبؿ الصبا، و ربما أدى ذلؾ إلى قصر أعمار البشر

وىو الذي يحدث مف التقاء الحيواف المنوي الذكري ببويضة : االستنساخ الجنسي -1
كي يكتمؿ العدد في النطفة  (الكروموسومات)األنثى و كؿ منيا يحمؿ نصؼ عدد 

المخصبة ومف ىنا يتكوف التوائـ التطابقية و يمكف بعممية االنقساـ أف ينشأ توائـ أكثر، و إذا 
كانت حجة العمماء أنيـ يريدوف زيادة نسبة نجاح أطفاؿ األنابيب أو اإلخصاب خارج الرحـ، 

  . فمف الذي يضمف أال تستخدـ ىذه األجنة في البيع أو اإليجار
و يجب تشديد الرقابة عمى ىذه المعامؿ الف البعض مف ذوي النفوس الضعيفة قد 

يتالعب في الحيواف المنوي أو البويضات و مف ىنا يحدث اختالط األنساب و األصوؿ،  و 
محاولة النسخ ىنا ىي مف اجؿ تفادي األمراض الوراثية التي يصاب بيا األطفاؿ و ىنا يتـ 
بمحاولة عزليا يخرج الجيؿ النقي و قد نجحت في عالج أمراض كثيرة يصاب بيا األطفاؿ 

و البحث عف االستنساخ لتكرار الخ، .....كنقص المناعة ، أمراض المخ و األعصاب 
صفات و أشكاؿ معينة ليس في صالح البشرية ، فالصفات التي يراىا البعض نعمة ىي عند 

مثال كاف يتمتع بقوة الشخصية لكنو قاد البشرية إلى اليالؾ ، و الزعماء فيتمر اآلخريف نقمة 
الكبار يريدوف أف يممكوف تدمير البشرية ألنيـ يحمموف حقائب سرية لألسمحة النووية و يمكف 
اف يصابوا بأمراض في المخ او األعصاب فتنيار إرادتيـ و يدوسوف عمى األزرار فتتحرؾ 

 2.األسمحة النووية لتمحوا الكرة االرضية 
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أن الخبراء "  خبرا صغيرا مف لندف ، جاء فيو 11/10/1986كتبت جريدة األنباء في 
في جامعة أبساال السويدية تمكنوا العام الماضي من إنتاج نسخ أصمية جديدة لمومياء 

وفي الحقيقة أنو إذا كاف الخبر صحيحا "  عام قبل الميالد ؟ 400طفل يعود تاريخو إلى 
فسنكوف أماـ بوابة كبيرة عمى وشؾ أف تفتح لنا عالما مرعبا و ليس عالما جديدا شجاعا، إنو 
عالـ ستنقمب فيو الموازيف ، اإلنساف ليس اإلنساف الذي نعرفو أو ىكذا يبدو و قد نجد نفسنا 

نختار منو  Genetic Supermarket،1في المستقبؿ ندخؿ سوقا مركزيا مكتوب عميو 
المورثات التي نرغب أف تكوف في أبنائنا أو في األشخاص مف الذيف سيكونوف نسخا منا 
وفي مجتمع ىكذا ستكوف الفرص أماـ اإلنساف في البقاء أطوؿ مف وجية نظر العمماء، 
حيث يستطيع اإلنساف أف يحصؿ مف النسخة المطابقة لو بدال عف أعضائو التالفة عمى 

 . أعضاء جديدة، ويمكف ألف يجمد إلى أف يصؿ األطباء إلى عالج مناسب لمرضو 
أما بالنسبة لغذائو فإف حصولو عمى أي نوع مف الطعاـ، لف يكوف مشكمة الف األجناس 
المنقرضة مف الحيوانات سيعود إحياؤىا باالستنساخ، ثـ إنو لف يضطر لمتفكير بعممو ألف 

صفاتو الوراثية ستؤىمو ألخذ وظيفة معينة منذ البداية، فالناس في مجتمع كيذا يولدوف 
 . بصفات وراثية تؤىميـ ألداء أعماؿ مختمفة 

إف تكنولوجيا كيذه قد تساعدنا عمى تطوير نوع آخر مف االستنساخ حيث نستطيع إنتاج 
التي تميز بيا النبات عف الحيواف عممية التمثيل الضوئي ساللة بشرية جديدة و عمى رأسيا 

 2. و اإلنساف

إف ىذه العممية تثير مجموعة مف المخاوؼ المرتبطة بقضايا أخالقية تمس الوجود 
 .اإلنساني، مثؿ مفيـو العائمة و العاطفة و االستقالؿ و اليوية 

 ومنو فما ىي القيـ التي يمكف أف تتماشى مع ىذا التطور الحالي مستقبال ؟ ىؿ 
 ستتواجد قيـ مختمفة عف قيـ التي الزالت موجودة أـ سيطرأ تغيرا عمييا ؟ 
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إف االستنساخ الحيوي يمكف أف يؤدي إلى القضاء عمى : إلغاء مفيوم العائمة و األمومة- أ
 .  Enthood Par الوالدية مفيـو 

فنحف في ظؿ تطور كيذا ال نعود بحاجة إلى وجود األب أو األـ بقدر ما نحف بحاجة 
إلى مؤسسة كبيرة تقـو برعاية النسخ التي يتـ إنماؤىا صناعيا في أجيزة خاصة، و ىذا 

 . النسخ بطبيعة الحاؿ لف ينشأ في وسط عائمي و بالتالي سنقضي عمى معنى العائمة 
إف اإلنساف في عصر كيذا يصبح رقما في مجموعة و أقرب إلى اآللة منو إلى اإلنساف، 
فيو ال يستطيع أف يختمط بمف يشاء مف الناس و بالتالي فيو لف يكوف عائمة و إنما ستختاره 
لو الدولة كؿ شيء، و ىذا غالبا ما يذكرنا بجميورية أفالطوف حيث ال يرتبط الناس بأي نوع 

 1.مف العالقات إال تحت رقابة الدولة
 قمنا في النقطة السابقة إف أبناءنا في مجتمع كيذا سيواجيوف والءىـ :الصفوة المختارة- ب

إلى الدولة التي ىي مصدر وجودىـ، و في المقابؿ تقـو الدولة باالستفادة منيـ كؿ حسب 
قدراتو، و ىذه الصفات و القدرات تحددىا نفس الدولة ، إذ أف التوصؿ إلى التحكـ بالمورثات 

ا سيجعؿ الحكومات أو المجتمعات في المستقبؿ تفرض معيارا معينا يتـ عمى أساسو اختيار
 2.لصفوة المختارة 

ذلؾ ألننا استبعدنا الصعوبات المرتبطة " يرى بوؿ رمزي أف ىذه المسألة ليست سيمة 
بتحديد مف ىو األصمح و الخير ومف ىو السيء أو مف ىو الشخص المؤىؿ أو ماىي 

الصفات الوراثية المرغوبة التي يجب أف تفرض عمى الجميع، و إذا استبعدنا فكرة مف ىو 
الشخص المؤىؿ ألف يختار مثؿ ىذه المعايير، و حتى لو اعتبرنا مثؿ ىذه التكنولوجيا خيرا 
لمبشرية ألنيا ذات نتائج إيجابية لمستقبؿ اإلنساف، فإنيا لف تكوف خيرا بسبب سيطرة ىذه 

 و ىذا بحيث أف 3،"التكنولوجيا سيطرة كاممة عمى حرية اإلنساف و عدـ احتراميا إلنسانيتو
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حرية اإلنساف و كرامتو و حياتو بأكمميا ىي تيديد مستمر بالخطر عمى ما توصؿ إليو 
 . التطور الحالي

إف القدرة عمى اتخاذ القرارات و تحمؿ النتائج : المساس بحرية اإلنسان و إستقاللو - ج
المترتبة عمييا مف أىـ العناصر التي يمكف مف خالليا أف يثبت اإلنساف أنو شخص حر و 
مستقؿ، و لكف في مجتمع المستقبؿ الذي تتحدث عنو يفقد اإلنساف ىذه الحرية ألنو سيكوف 
تحت سيطرة اآلخريف بشكؿ كامؿ و دائـ إذ أف المجتمع ىو الذي سيحدد نوعية الناس الذيف 
سيتـ استنساخيـ، ثـ أف أفعالو و سموكو ستكوف مفروضة عميو مقدما و بيذا يفقد اإلنساف 

 2. حريتو
فإذا تأممنا النقاط الثالثة السابقة الستنتجنا أف اإلنساف ىنا سيكوف معرض لخطر 
عمى حياتو بحيث سيفقد عاطفتو ثـ كرامتو التي ستيدر و حريتو و استقاللو و ىذا طبعا 

إلخضاعو إلى تجارب أو قوانيف تكبمو و تعيقو و تحرمو أبسط حقوقو، فالمؤيديف لالستنساخ 
الحيوي يروف كما سبؽ القوؿ أنو يجب أال ننظر إلى المستقبؿ مف خالؿ منظور الحاضر و 

 .أال نحكـ عميو مف خالؿ قيمنا و معتقداتنا الحالية ألنيا معرضة لمتغيير

 : آراء رجال الدين / 2
يمجأ الكثير مف رجاؿ الديف في مناقشتيـ لموضوع االستنساخ الحيوي إلى الدمج بينو 

و بيف اليندسة الوراثية عمى أساس أف كمييما يتعمؽ بتغيير الرموز الوراثية، فاإلنساف لـ 
يكتؼ بالقنابؿ الذرية و الميكروبية و الكيميائية و ما أحدثو في اليندسة الوراثية في الزراعة 
و كانت القنبمة المدوية ىي تجارب االستنساخ البشري مما جعؿ عمماء الديف و األخالؽ و 
الذيف يحاولوف تحذير اإلنساف مف تدمير نفسو فاالستنساخ في مجاؿ الزراعة و الحيواف 

 . مقبوال، ألننا نريد مزيدا مف الطعاـ 
ففي تقنية استنساخ النبات أو الغراس بحيث أمكف استنساخو بالخاليا أو األنسجة و 
نتج عف ذلؾ سالالت متميزة كثيرة اإلنتاج ، مقاومة لألمراض و اآلفات ، تتحمؿ ظروؼ 

كما تمكنت مراكز البحوث . البيئة و الطقس و ندرة المياه و ضعؼ التربة و غير ذلؾ 
الحيوانية مف تطوير تقنية استنساخ الحيوانات بحيث صارت تعطي إنتاجا وافرا مف المحـ ، و 
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المبف، و الصوؼ أو الوبر و تقاـو األمراض و ينتج بعضيا بروتينات عالجية تفرز في 
و . الخ ...لبنيا، تعالج مرض السكر و ضعؼ النمو، و تعمؿ عمؿ المضاد لتختر الدـ 

إنتاج أضداد تعالج أنواعا مف السرطاف و إذا كانت الغاية مف استنساخيا نفع اإلنساف عمى 
النحو السابؽ، فميس ثمة ما يمنع شرعا منو، إذا لـ يترتب عمى استنساخيا اإلضرار بالحيواف 

 1.المستنسخ أو إتالفو
و مما يدؿ عمى جواز ذلؾ لنفع الناس، أف اهلل سبحانو خمؽ ما في السموات و ما في 
األرض مف جماد و حيواف لنفع اإلنساف حتى يتمكف مف أعمار األرض التي استخمفيا اهلل 

ا أَألَأمْم  »: فييا و الدليؿ عمى ذلؾ في قولو تعالى وْم رَأ  المَّنوَأ  أَأنَّن  تَأرَأ مَأا السَّنمَأاوَأاتِ  ِفي مَأا لَأكُكمْم  سَأخَّن  وَأ
بَأ َأ  األَأرْمضِ  ِفي مَأيْمكُكمْم  وَأأَأسْم بَأاِطنَأةًة  ظَأاِىرَأةًة  ِنعَأمَأوُك  عَأ : ، و يقوؿ سبحانو 20سورة لقماف اآلية«  وَأ
رَأ  المَّنوَأ  أَأنَّن  تَأرَأ  أَألَأمْم » َأرْمضِ  ِفي مَّنا لَأكُكم سَأخَّن ،  فيذه اآليات و الكثير 65سورة الحج اآلية «  األْم

غيرىا يدؿ عمى أف اهلل سبحانو خمؽ النبات و الحيواف لنفع اإلنساف و لكف نيى اإلسالـ 
كذلؾ عمى تعذيب الحيواف و إلحاؽ الضرر بو و الدليؿ عمى ذلؾ روي عف ابف عمر رضي 

 ُتْطِعْميا، َفَمـْ  أْوثََقْتيا، ِىرَّرةٍ  في اْمَرَأةٌ  َبتِ »: اهلل عنيما أف الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ قاؿ 
فقد دؿ الحديث ىذا عمى أف حرمة إيذاء « األْرِض  َخشاشِ  ِمف َتْأُكؿُ  َتَدْعيا وَلـْ  َتْسِقيا، وَلـْ 

 2.الحيواف إذ يعرؼ إتالؼ الحيواف و الحاؿ ىذه إضاعة لمماؿ و ىو محـر شرعا
 كما ذكرنا –يتـ في ىذا النوع مف االستنساخ : في اإلنسان  (الجنيني)االستنساخ الجنسي 

 بفضؿ الخاليا الجنينية وىي في المراحؿ االنقساـ األولى بعد إخصاب البيضة –سابقا 
خارجيا بنطفة ذكرية، بحيث يتكوف مف كؿ خمية منيا جنيف مطابؽ لباقي األجنة، وقد أعمف 

تمكنيما مف استنساخ أجنة بشرية بيذه ىول .ستيممان و د.د: طبيباف أمريكياف ىما 
 أياـ، و يتـ ىذا االستنساخ 6الطريقة، إال أف ىذه األجنة توقفت عف االنقساـ و ماتت بعد 

 :عف طريؽ نوعيف 

                                                           

24 المرجع نفسو ، ص   1  
29 المرجع نفسو، ص  2  
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وىو أف بنطفة زوجيا خارجيا ثـ تنقؿ البيضة المخصبة بعد : التمقيح الصناعي الخارجي- أ
شروعيا في االنقساـ إلى الرحـ،  أو تأخذ بيضة امرأة و تخصب بنطفة زوجيا ثـ تنقؿ 

البيضة المخصبة بعد انقساميا إلى رحـ امرأة أخرى أو تأخذ بيضة امرأة و تمقح بنطفة غير 
 . زوجيا ثـ تنقؿ بعد خصوبيا و شروعيا في االنقساـ إلى رحميا أو رحـ امرأة أخرى 

يرى أصحابو جواز إجراء تمقيح الصناعي الخارجي إذا التزمت األول و ىنا ظير مذىبيف 
فيو الضوابط الشرعية و ىي أف يكوف لعالج انعداـ الخصوبة بيف الزوجيف و ال يمكف 

العالج عدـ اإلنجاب بوسيمة أخرى أي عدـ توفر وسائؿ إنجاب أخرى مشروعة ال يترتب 
فيو يرى مف ذىب إليو حرمة إجراء الثاني عمييا محـر و أف يكوف برضا الزوجيف أما 

 ِلمَّنوِ »:  و مف األدلة في الكتاب الكريـ1التمقيح الصناعي الخارجي ومنو عدـ جواز إجراءه،
َأرْمضِ  السَّنمَأاوَأاتِ  مُكمْمكُك  مُكقُك  وَأاألْم يَأيَأبُك  ِإنَأاثًةا يَأشَأاء ِلمَأنْم  يَأيَأبُك  يَأشَأاء مَأا يَأخْم  أَأوْم  * الذُّذكُكورَأ  يَأشَأاء ِلمَأن وَأ

جُكيُكمْم  وِّو رَأانًةا يُكزَأ نَأاثًةا ذُككْم عَألُك  وَأاِ  يَأجْم ِقيمًةا يَأشَأاء مَأن وَأ ِميمٌم  ِإنَّنوُك  عَأ سورة الشورى اآليتيف «  قَأِديرٌم  عَأ
49/50.2 

سورة البقرة «  ۖ  ِن ْم ُؤ ْم   َس َّل ٰى   َس ْم َس ُؤ ْم  فَسأْمتُؤوا  َّل ُؤ ْم   َس ْم ٌث   ِن َس اُؤ ُؤ ْم »: و قاؿ سبحانو و تعالى 

  3. 223اآليت 

 أف اهلل سبحانو و تعالى ييب مف يشاء الذرية و يجعؿ مف يشاء عقيما و اآليتيفو بينت 
مف ثـ اتخاذ وسائؿ المساعدة في اإلنجاب تكوف في تضاد مع ما أراده اهلل لمشخص العقيـ و 

 يأتي بزوجتو مف حيث ما يشاء أف الثانية فيي تبيف أف لمرجؿ يجب اآليةأما ، ذلؾ محـر
بغية الحصوؿ عمى ولد و يقتضي أف تكوف العالقة بيف الزوجيف مباشرة و ال يتدخؿ فييا 

 . طرؼ ثالث
 : حكم االستنساخ الجنيني 

 يرى أصحابو : المذىب األول بحيث ظير ىناؾ مذىبيف ، . لقد اختمؼ العمماء في ذلؾ 

                                                           
  31 المرجع نفسو، ص  1
  488 ص ،25القرآف الكريـ، الجزء  2
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يرى مف : المذىب  الثانيحرمة إجراء ىذا النوع مف االستنساخ في اإلنساف مطمقا،  أما 
 ومنو وصؿ . ذىب إليو إباحة إجراء االستنساخ الجنيني في اإلنساف 

 : رجاؿ الديف إلى النتائج التالية 
 .إف االستنساخ مطمقا ال فائدة منو ، فضال عف مساسو بكرامة اإلنساف و مكانتو- 
االستنساخ يؤدي إلى خمخمة الييكؿ االجتماعي المستقر و صمة األرحاـ و اليياكؿ - 

 .األسرية المتعارؼ عمييا 
يترتب عميو اختالط األنساب و كياف المجتمع و نشوء مشاكؿ اجتماعية و أسرية تضر - 

  1.بالبشرية
 : االستنساخ الالجنسي في االنسان 

كما ذكرنا سابقا أف ىذا النوع يتـ بأخذ خمية بشرية غير جنسية مف بدف ذكر أو أنثى و 
غرسيا في بيضة امرأة مفرغة مف محتواىا الجيني بتحريض ىذه الخمية بذبذبات كيربائية 
قبؿ غرسيا في البيضة ، ثـ تحفيزىا كيربائيا بعد الغرس لتندمج مع البيضة و تسرع في 

االنقساـ المتوالي و المتوازي لتنقؿ بعد ذلؾ إلى رحـ المرأة مكونة جنينا مطابقا في مكوناتو 
و قد اتفقت اراء عمماء المسمميف عمى . و صفاتو ألصمو الذي أحذ منو الخمية المستنسخة 

 . تحريـ ىذا النوع مف االستنساخ كميا و في جميع الظروؼ
و ذلؾ ألنو عدواف عمى ذاتية الفرد و خصوصياتو ، فيو يؤدي إلى اإلخالؿ بالييكؿ 

االجتماعي المستقر، و يعصؼ بأسس القرابة و األنساب و صمة الرحـ و اليياكؿ األسرية 
 الشريعة و سائر األديان أساس المتعارؼ عمييا عمى مدى التاريخ اإلنساني كما اعتمدتيا 

 2.لمعالقات بين األفراد و العائالت

فإذا اعتقد اإلنساف أنو قادر عمى الخمؽ فإف اهلل سيدمره، و ميما نجحت عمميات 
االستنساخ فال بد أف نعمـ أف اهلل ىو الخالؽ ألنو يممؾ الروح و عمميات االستنساخ التي تتـ 

                                                           

34 ناىدة البقصمي ، اليندسة الوراثية و األخالؽ ، المرجع سابؽ، ص  1  
38 المرجع نفسو، ص  2  
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بطريقة عممية نتائجيا مجيولة كما اف المستنسخ يصبح ناتج عممي مقيد لدى العمماء و ال 
 .يكوف لو حقوؽ و واجبات كسائر البشر، و بيذا فإف اإلنساف سيظؿ عاجزا عف معرفة سره 
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  مستقبل اإلنسان ضمن البيولوجيا : الفصل الرابع

  الكرامة اإلنسانية و عالقتيا بالبيولوجيا

  :  ضرورة األخالقيات البيولوجية و مستقبل البحث العممي

  النظرة المستقبمية لإلنسان و البيولوجية
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الكرامةاالنسانيةوعالقتهابالبيولوجيا: المبحث األول 



 الطبيعة البشرية : 
 مختمفة عمى آراء إف مفيـو الطبيعة البشرية قد شكؿ جدال حولو بحيث ظيرت 
التركيز المغوي لممفيـو  أي ىؿ ىناؾ فاصؿ بيف الطبيعة و التنشئة ؟ 

ىي الحالة التي يولد الناس فييا، أو ىي جممة مف االشياء المتسمة : تعريف الطبيعة: أ 
 1.بنظاـ ، المحققة لنماذج أو المتحققة وفؽ لقوانيف

ىو الكائف الحي المفكر و االنساف الراقي ذىنيا و خمقيا   : اإلنسان: ب
ىي جممة السمات المكونة لتبايف النوعي الخاص بالجنس البشري بالمقابمة : اإلنسانية: ج

 2.مع األجناس القريبة 
ىو االنساف الذي خمقو اهلل تعالى لعبادتو و ىو محور الحياة و بما أنو كائف : اصطالحا 

. حي فالبد لو مف أف يتميز عف باقي المخموقات في أشياء عدة منيا العقؿ 

 : تعريف الطبيعة البشرية 
ىي مجموعة السموؾ و الخصائص التي تميز النوع البشري عمى النحو نمطي ، 

ىناؾ سوء تفاىـ حوؿ مصطمح الطبيعة بحيث . النابعة مف عوامؿ وراثية و ليست بيئية 
يرى البعض بأف الطبيعة تنطوي عمى تحديد وراثي و أف ىناؾ تبايف معتبر في خصائص 

يمكننا االعتبار أنو مف الممكف تعمـ سموكيات و تعديميا و ىنا يكوف : النوع البشري فمثال 
 . التبايف السموكي أكبر كما أنو سيعكس بيئة الفرد 

 تحويؿ االنساف " ينص مرسـو المجمس األوروبي حوؿ االستنساخ البشري عمى أف 
إلى آلة عف طريؽ التخميؽ المتعمد لبشر متطابقيف وراثيا ، ىو أمر مناؼ لمكرامة البشرية 

  1.و بالتالي فيو يشكؿ استخداما خاطئا لمطب و عمـ األحياء
                                                           

   858 ، ص 2001 ، 2خميؿ ، منشورات عويدات ، لبناف ، ط.  اندريو الاللند ، موسوعة الالند الفمسفية ، تر1
570 نفس المرجع، ص  2  
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و الكرامة اإلنسانية ىي أحد تمؾ المفاىيـ التي يتـ طرحيا مف طرؼ السياسييف فمعظـ 

السياسات تتمركز حوؿ قضية الكرامة اإلنسانية و ما يتعمؽ بيا مف الرغبة في الحصوؿ 

عمى التقدير و االعتراؼ، بمعنى أف البشر يطمبوف باستمرار بأف يعترفوا اآلخروف 

بكرامتيـ، بوصفيـ أفرادا أو أعضاء في جماعات دينية أو اثنية أو عرقية أو غيرىا و 

 .المطالبة باالعتراؼ بالمساواة أو االحتراـ ىي العاطفة السائدة لمحداثة 

و ىذا ناتج ما تعرض لو البشر مف تيميش و عنصرية خصوصا في فترات 

الحرب العالمية األولى و ما قبميا أي في العصور األولى و العصور الوسطى بحيث 

كانوا البشر ذو البشرة السمراء يتعرضوف لإلىانة و العنصرية تحت ما يسمى بالعبيد ، و 

ال يتوقؼ األمر ىنا فقط  (الزنوج )تـ إلقاء مصطمح عنصري عمييـ و ىو ما يعرؼ ب 

. بؿ تعدى ذلؾ لممشوىيف أو ما يسمى في عصرنا الحالي بذوي االحتياجات الخاصة 

ىؤالء تـ تيميشيـ و اعتبارىـ ذو عالة عمى المجتمع ، لذلؾ سرعاف ما كاف يتـ التخمص 

. منيـ بطرؽ مختمفة مخالفة لطابع األخالقي مع دفف حقوقيـ كبشر و كحقيـ في الحياة 

و ىذا بدليؿ عف ما يسمى بالمحرقة العظمى التي أسسيا ىيتمر خالؿ الحرب العالمية 

األولى و كاف يتـ فييا حرؽ الييود و المشوىيف و المعاقيف كذلؾ بيدؼ تصفية المجتمع 

 .منيـ ليصبح مجتمع راقي ذو مكانة رفيعة 
  

                                                                                                                                                                          
 ، 1 فرانسيس فوكوياما ، مستقبمنا بعد البشري، مركز االمارات لمدراسات و البحوث االستراتيجية، أبو ظبي،  ط  1

  187،ص 2006
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 : مفيوم الكرامة االنسانية (أ
شاع بيف الناس أف الثورة تفجرت طمبا لمكرامة و أف " مف ال يكـر نفسو ال يكـر "

و مف ىذا المنطمؽ جاء في لساف العرب أف . حرية االنساف الذاتية مرتبطة بشعوره بعزتو 
الكـر نقيض المـؤ و يعني العتؽ و األصؿ و الصفح و الفضؿ و العظمة و الشرؼ و الكـر 
اسـ جامع لكؿ ما يحمؿ صفة مف صفات اهلل و أسمائو و ىو كثير الخير الجواد المعطي 
الذي ال ينفذ عطاؤه  ىو الكريـ المطمؽ ، أما الكريـ النسبي فيو الجامع ألنواع الخير و 

 1.الشرؼ و الفضائؿ 
 أما لفظ الكرامة في الالتينية ىو  DIGNITIE:   ويفيد ثالثة معاني  

المنزلة التي يحتميا الفرد في التراتبية االجتماعية و المحمودات و : معنى االجتماعي 
 .المحاسف المنجزة عف ىذه الرتبة 

القيمة الممنوحة إلى الشخص اإلنساني في حد ذاتو بمعزؿ عف طباعو : معنى األخالقي
الفيزيائية و موقعو االجتماعي لقد أشار كانط إلى ضرورة معاممة الشخص كفاية و ليس 
كوسيمة ، الكرامة تمنح اإلنساف قيمة تخص الغاية المطمقة و تختمؼ عف الغايات النسبية 

 .التي تمتمؾ ثمنا 

الوعي الذي يستمده الفرد مف قيمتو الخاصة لكونو شخصا إنسانيا، إف : المعنى النفسي 
الشعور بالكرامة بكؿ ما فيو مف تبطف و الفردنة لمقيمة يتعارض مع اإلحساس بالمجد الذي 

يرجع إلى المرتبة و الدرجة و إذا كاف المجد ىو قسمة تراتبية فإف الكرامة ىي قيمة 
 2.المساواة

 : الكرامة اإلنسانية و حقوق اإلنسان -ب 

تنوي مجموعة مؤتمر الكرامة اإلنسانية و حقوؽ اإلنساف لتحسيف األداء مف خالؿ 
التخطيط ألجؿ المستقبؿ و تنسيؽ التعاوف و تأمؿ عمى وجو الخصوص في توسيع االىتماـ 
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بحقوؽ اإلنساف في المنتدى االجتماعي العالمي ، و تكامؿ الحقوؽ في إطار فعميات و 
 أف 1مناطؽ أوسع فمف الضروري ألنصار مؤتمر الكرامة اإلنسانية و حقوؽ اإلنساف،

يناضموا سويا مف أجؿ اىتماماتيـ المشتركة الفكرية و اإلستراتيجية  و أف يكوف ذلؾ النضاؿ 
وفؽ رؤية مشتركة و ىذا التوافؽ الذي ظير ىو نتاج مشاورات الكترونية وأخرى تمت وجيا 

 الذي جمع المبادريف األساسييف لمؤتمر الكرامة 2006 يونيو 8لوجو بما في ذلؾ لقاء 
 . اإلنسانية و حقوؽ اإلنساف

ستضع فعاليات مؤتمر الكرامة اإلنسانية وحقوؽ اإلنساف أىدافا و معايير أساسية 
 : بيدؼ تقوية حركة حقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ نحو التالي 

  أف تناقش صراعات مثيرة لمجدؿ – 1
  يجب أف يوجد االلتزاـ المطموب مف المنظمات أو الشبكات لتغطية الفعاليات – 2
  أف يعرض قضايا تدخؿ منيجيا ضمف إطار حقوؽ اإلنساف – 3
 أف يعطي المشاركيف أدوات عممية الستخداـ نضاالتيـ في تقديـ و تبادؿ االستراتيجيات – 4

 الخ...و الطرؽ و األدوات 
  2 أف تمنح مف يعاوف مف انتياكات حقوؽ اإلنساف فرصة لمتعبير عف أنفسيـ  – 5

مف خالؿ مؤتمر الكرامة اإلنسانية و حقوؽ اإلنساف قد بمغ ذلؾ حماية اإلنساف مف 
و منو فيذا . االنتياكات التي تتعرض ليا و التي تكوف نتيجتيا تيميش لكرامتو و حقوقو 

المؤتمر أعطى أىمية أكبر لحقوؽ اإلنساف مف حيث رفع لمعنى كرامتو التي ىمشت نتيجة 
 .و ذلؾ بيدؼ إرجاع مفيوميا في أرض الواقع . تمؾ التجارب 

 
 : الكرامة بوصفيا قيمة إنسانية -د

يمارس الناس كافة القيـ سموكا ، فاإلنساف حيواف مقـو و يتجمى نشاطو التقويمي 
العفوي في أنماط سموؾ يؤلفيا الناس مف حولو فيعرفونو بيا أو يعرفونيا بو، و السموؾ 
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متصؼ بأنو إما أف يكوف مقبوال أو مرفوضا ، و ىذا يعني ارتباط وثيقا ال تنفصـ بتقويـ 
 .فردي 
ال يرتجى مف النظـ المستمرة و لروابط أي انتظاـ إال إذا : " يقوؿ ماكيفر و شالز بيج - 

 " ارتكزت عمى صنوؼ مختمفة مف العرض و أساليب السموؾ 
عمى الرغـ مف ازدىار قيمة الكرامة في منظومة ثراثنا إال أنيا تعاظمت و بالذات في حقؿ 

 . فقو الحقوؽ 
و أبعد مف ذلؾ فيذا التعبير نفذ إلى جوانب الحقوؿ القانونية الحديثة و برز بالتالي 

 لمبدأ سيادة القانوف 1956في المؤتمرات الدولية ، فقد جاء في تعريؼ مؤتمر دليي يناير 
مجموعة المبادئ و النظـ و اإلجراءات التي إذا لـ تتطابؽ إال أنيا تتشابو سواء : ما يمي 

مف حيث التركيب السياسي أو األساس االقتصادي أنيا لحماية الفرد مف الحكومة المستبدة و 
 1.التي تعينو عمى أف يتمتع بكرامة اإلنساف 

و منو فإف كرامة اإلنساف آدميتو و اعتباره الشخصي و قيمتو العميا و شخصو 
اإلنساني و اعتباره محورا انعقدت حولو مؤتمرات دولية حماية و تقديرا و اعتبارا، مف بينيا 

إف حقوؽ اإلنساف قيد عمى سمطة الدولة و :"  يقوؿ 1955مؤتمر الذي عقد في أثينا سنة 
غير أف ىذه الحقوؽ ال تنحصر في نطاؽ سياسي أو قانوني بحث و إنما ترتب االلتزامات 

 " .االيجابية عمى المشرع ، مف أىميا تأكيد كرامة اإلنساف اقتصاديا و اجتماعيا 
و منو فإف الكرامة اإلنسانية ذات أىمية كبرى في مجاؿ القانوني و العالمي بأسره و 
لكف إف دائرة الكرامة أوسع شموال مف دائرة الحقوؽ ، فيي تشمؿ القيـ المعنوية إلى جانب 
الحقوؽ المادية و ىنالؾ مصفاة تنتقؿ مف خالليا القيـ الى دائرة الحقوؽ و في مقدمة ىذه 

 .الكرامة القيـ 
القديمة السيئة تتحيز ضد المعوقيف واألقؿ ذكاء  بحرمانيـ مف اليوجينيا إف صيغة 

اإلنجاب، أما في المستقبؿ فقد يكوف باإلمكاف أف ننجب أطفاال أكثر ذكاء ، و أكثر صحة 
و أكثر طبيعة أما رفع القاعدة ، فيو أمر ال يمكف تحقيقو إال عف طريؽ تدخؿ الدولة، فمف 
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المرجح أف تكوف تقنيات التعزيز الوراثي مكمفة و أف تنطوي عمى بعض المخاطر و لكف 
حتى إف كانت رخيصة و مأمونة نسبيا فسيعجز األشخاص الفقراء و المحدود التعميـ عف 

 .ستكوف سياسة اإلنجاب المستقبمية معقدة لمغاية . االستفادة منيا 
كاف اليسار حتى اآلف معارضا بصورة عامة لكؿ مف االستنساخ و اليندسة الوراثية، 

و التقنيات الحيوية المشابية و ذلؾ ألسباب عديدة مف بينيا النزعة اإلنسانية التقميدية و 
 1. المخاوؼ البيئية و الخوؼ مف اليوجينيا

إف إنكار مفيـو الكرامة اإلنسانية يقودنا إلى طريؽ بالغ الخطورة و لنتجنب خطورة 
ىذا مف الضروري جدا أف نعيد إلقاء نظرة عمى فكرة الكرامة اإلنسانية و ذكر أرسطو أف 

فإذا أراد المرء محاولة تقديـ حجـ لمدفاع عف الكرامة . اإلنساف حيواف سياسي بطبيعتو 
اإلنسانية تنيض عمى الخصوصية البشرية فمف المؤكد أف القدرة عمى االنخراط في مجاؿ 

 . السياسة ستمثؿ مكونا ميما لمتفرد البشري 
فمف خالؿ قوؿ أرسطو فإف الكرامة اإلنسانية كقاعدة أساسية و ميمة وجوب اتصاليا 
بالسياسة، أي بالقانوف لمعرفة حقوؽ اإلنساف و حماية البشر مف الطغياف التكنولوجي الذي 
فقد السيطرة في تجاربو العممية و جعميا محط اىتماـ التقدـ فقط ، ولـ تأخذ اإلنساف بعيف 

االعتبار و لـ يمقي نظرة حتى عمى تمؾ التجارب و نتائجيا عمى البشرية التي ستجعؿ العالـ 
في تغيير مستمر و التي ستحتوي عمى أخالؿ بالطبيعة نظرا لتمؾ التدخالت التكنولوجية في 

 .فرط السيطرة عمييا 
 و منو فإف الكرامة اإلنسانية مبحث أساسي لكؿ عمـ ألنيا ذات أىمية كبيرة بالنسبة 
لمبشر، فنحف نحتاج لصوف كرامتنا و العيش بكرامة بعيدا عف تمؾ التجارب التي تعيؽ مسار 

 .حياتنا كأفراد عادييف 
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 .ضرورة األخالقيات البيولوجية و مستقبل البحث العممي : المبحث الثاني 
إف الدوافع العممية سابقا كانت مبنية عمى تطوير البحوث في الطب و عمـو الحياة 

ليدؼ إنساني واضح، بحيث كانت ترتكز عمى البحث عف الوسائؿ و السبؿ الممكنة لمعالجة 
األمراض المستعصية و االىتماـ بالجانب الوراثي لمعالجة التشوىات و عاىات و التخمص 

مف كؿ عاقبة تواجو المريض آو اإلنساف بالدرجة األولى و لكف سرعاف ما تحولت ىذه 
األىداؼ و ذلؾ نتيجة سرعة تمؾ البحوث في القرف الحالي ، التي قامت بتيميش دور 

الطبيعة نوعا ما و قد ال يكوف نجاح تجربة االستنساخ التي تحدثنا عنيا في الفصؿ الثالث 
سوى إرىاصات األولى ليذا التخصص و حتى عمماء اليندسة الوراثية الذيف كاف ليـ تدخؿ 
عظيـ في تنظيـ الجينـو البشري كما تحدثنا عنو في الفصؿ الثاني و ذلؾ كمو لموصوؿ إلى 
استنساخ اإلنساف ذاتو ، و ىذا طبعا رغـ التدخالت لبعض العمماء نحو ىذه المواضيع و 

حتى رجاؿ الديف الذي انتيت آراءىـ بالرفض إال أف ىذه البحوث ال تزاؿ في تواصؿ مستمر 
 . بيدؼ تحقيؽ ما أرادتو منذ البداية 

في ظؿ كؿ ىذا التطور و النجاح الذي وصمت إليو البيولوجيا لـ تمتفت لتمقى نظرة 
عمى ما فعمتو في كؿ ما كانت تريده البيولوجيا ىي تقدـ فقط و ىذا ما جعؿ النتائج السمبية 
التي خمفتيا سابقا ، لـ تحتسب ففي الكثير مف األحياف كانت ىذه التجارب عمى حساب 
كرامة اإلنساف و حقوقو و كأنو ميمش فعميا رغـ أف اإلنساف ىو الجزء األساسي مف ىذا 
التطور، فيذه التطورات منحت الكثير و سمبت األكثر في االستنساخ مثال إف تـ استنساخ 
 شخص وفؽ معايير معينة لصالح البحث فكيؼ ستكوف نتائج ىذه االستنساخات مستقبال ؟ 
كما أف الدخوؿ في دوامة الجينـو و معرفة مكونات الجيف البوح بأسراره كفيمة في 

 . صنع سالح جيني فتاؾ ، مدمر لسالالت البشرية 
أما تقنيات الجديدة لإلنجاب الصناعي مثال فمـ تعد وسائؿ الحموؿ لمشكمة العقـ فقط 

كالمربيات و : ، بؿ ىي وسيمة ربحية عالية القيمة كما أنيا ساىمت في خمؽ ميف جديدة 
 .الخ .....الحاضنات، و مستأجرات ألرحاميف 
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إف احتماالت إساءة استعماؿ المعارؼ العممية المتقدمة في مياديف :  حقوق اإلنسان– 1
الطب و اليندسة الوراثية ، و االنحراؼ بيا بعيدا عف القيـ األخالقية و المثؿ العميا المؤكدة 
في المواثيؽ العالمية لحقوؽ اإلنساف الراسخة في التراث الثقافي و الحضاري لإلنسانية،  و 

لعؿ مف المفارقات المثيرة في ىذا الصدد أف سيرورة المطالبة بإقرار حقوؽ اإلنساف و 
تأكيدىا في التاريخ الحديث و المعاصر و ذلؾ ألف الغاية منيا ىي تحقيؽ المزيد مف التقدـ 

البشرية سواء في ميزاف العدالة و الحريات أو في ميداف البحث العممي، و قد كاف ىذا 
التواكب بيف تقدـ العمـ و إتباع مجاؿ الحرية و حقوؽ اإلنساف، مدعاة نزعة التفاؤؿ التي 

 عموما ، و لكف اآلف اآلية بدأت في االنعكاس ، لمؿ صارت الثقة و 19سادت في القرف 
األمؿ في العمـ تمتزج بالقمؽ و التخوؼ مف أف يقضي تقدمو الغير المراقب و خاصة في 

 1.اليندسة الوراثية و عمـو الصحة إلى انتياؾ تمؾ الحقوؽ التي ساىمت في تدعيميا
لقد أصبح بعد ىذا التطور اليائؿ الذي طرأ عمى عمـو الطب و اليندسة الوراثية، 

العمؿ عمى تنظيـ ىذا االستخداـ و اقتراح أخالقيات لتوجيييا ذلؾ ألف التصرؼ التقني في 
المخزوف الوراثي لإلنساف إذا لـ يقنف يمكف يؤدي إلى كوارث جديدة لمبشرية و لذلؾ وجوب 
مراقبة جميع أشكاؿ المناوالت الجينية التي تمس كرامة اإلنساف و تيدد وجوده و تتـ رغما 

 . عف إرادتو
فبعد اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادرة سنة الذي يقترح توصيات توجييية إلى 

 . األطباء في مجاؿ البحوث الطبية و البيولوجية التي تتناوؿ حاالت بشرية
لكؿ فرد الحؽ في أف " لقد تعيدت الدوؿ الموقعة عميو باحتراـ المبدأ القاضي بأف 

و إذا كانت الدوؿ الموقعة " تحتـر كرامتو و حقوقو بغض النظر عف خصائصو الوراثية 
عميو قد حثت عمو مواصمة البحث العممي في مجاؿ محدد الوراثي لإلنساف وتشجيعو ، فإنيا 
التزمت في الوقت ذاتو بمنع كؿ تصرؼ فيو أو إنجاز، و لكف مما يستدعي االنتباه بقوة أف 

اإلشكاالت األخالقية الجديدة المترتبة عف التقدـ الحاصؿ في مياديف العمـو الطبية و 
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اليندسة الوراثية قد كشفت عف عجز و فراغ قانوني كبير في ميداف التشريع، األمر الذي 
يعني أف البشرية إذا كانت في حاجة إلى التوصيات و إعالنات المبادئ و النوايا في مجاؿ 

أخالقيات الطب و البيولوجيا فإنيا عمى ما يبدو في حاجة أكثر إلى مزيد مف القوانيف 
  1.الممزمة

فالقانوف حاليا وجد في األساس ليحمي اإلنساف و يوفر لو حقوقو التي تحفظ كرامتو 
التي قد تـ عزليا مف خالؿ ىذه البحوث التي سرعاف ما انعكست عميو بالسمبيات العديدة و 
منو فالقانوف في مجاؿ التقني التكنولوجي قد قطعت شوطا ميما لحماية البشرية مف نفوذ 

 . الالعقالني لمعمـ الحديث 
 :  أخالقيات البيولوجيا و مستقبل البحث العممي – 2

إف مبحث أخالقيات الطب و البيولوجيا بدأ يعاني بالفعؿ مف وجود تناقض ممموس 
يبدو أنو يصاحبو منذ نشأتو رغـ حداثتيا فاألمر اآلف يتعمؽ بالتناقض الذي يقـو مف جيية 
أولى بيف صعوبة تجاىؿ الحرص الشديد الذي يبديو االنساف المعاصر عمى الحفاظ عمى 
ىويتو و كرامتو و قيمو و توسيع دائرة حريتو و حقوقو ، و مف جية ثانية بيف تبني مواقؼ 
معينة اتجاه مظاىر التقدـ العممي بإسـ الدفاع عف القيـ و المثؿ العميا لإلنسانية، و ىي 
مواقؼ مف شأنيا أف تتحوؿ إلى حواجز أماـ الطموح الجامح لنفس اإلنساف في البحث و 

المعرفة و استكشاؼ مجاىيؿ الطبيعة و الحياة ، و لعؿ ىذا التناقض ىو ما يجعؿ 
ىل يجب إعطاء العمماء : المناصريف ألخالقيات الطب و البيولوجيا مف طرح التساؤؿ

الحرية المطمقة ألبحاثيم و استمرار في إجراء تجاربيم المختمفة دون قيد أو شرط و بغض 
النظر عما يمكن أن يترتب عن ذلك أحيانا من نتائج سمبية و خطيرة عمى مستقبل 

 2البشرية ؟ 
مف خالؿ ما قدـ سابقا فقد اتضح أنو ىناؾ العديد مف األصوات التي صدرت 

بضرورة االىتماـ بمبحث األخالؽ و كانت ىذه اآلراء مساندة ميتمة جدا ألخالقيات الطب و 
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البيولوجيا فقد أصبحت تيتـ بفضاء القمؽ الذي يواجو البشرية مف طرؼ تمؾ األبحاث التي 
تعتبر مجيولة النتائج بحيث أدى ىذا إلى تزايد عدد أنصار أخالقيات الطب و البيولوجيا بأف 
تقدـ المعرفة ميمتيا، ولكف ذلؾ ليس كؿ شيء، و لكف ما تحتاجو البشرية حاليا ىو توافؽ 
األخالؽ مع ىذه البحوث لكف أنصار ىذا االتجاه قد اىتموا أنو معارضيف لمتقدـ العممي، 

لعؿ المقاربة بيف التطورات العممية و التقنية مف جية و حقوؽ اإلنساف مف جية ثانية تتطمب 
 . تتبع صيرورة التاريخية لنمو العمـو و التقنيات و ضرورة التفكير فييا 

فبالرجوع إلى عصر األنوار، عصر حقوؽ اإلنساف، ظيرت حركة فكرية مكنت منذ 
، ففتحت أبواب البحث أماـ العبقرية المنطقية و أصبحت بذلؾ  عيد النيضة مف ظيور العمـو
أوروبا رمزا لممعرفة و الشمولية، لكف في ظؿ الصراعات اإليديولوجية لـ تعد التقنية و الثقافة 

 فاإلنساف لطالما أراد تطويع 1في انسجاـ، و أصبح كؿ مف العمـ و التقنية يثيراف المخاوؼ،
 .الطبيعة لرغباتو عبر العمـ و مع ذلؾ أصبح ىو جزء مف ذلؾ 

  حرمة الجسد : 
 يحظى الجسد اليـو باىتماـ متزايد بوصفو قواـ الوجود و سبيمنا إلى ضماف استمرارية 

ألف الجسد ليس ما نممؾ بؿ ما " وىو مرجع الخبرة الفردية كما تحياىا الذات الواعية " بقائنا 
،  يممس األشياء و في اآلف "بو نكوف و ىو ما بو ندرؾ العالـ،  فاإلنساف يشعر باألشياء

نفسو يحس بجسده ، لدى فوجوده في ىذا العالـ ىو وجود مجسد و حيف ننكر في الجسد 
 . فإننا نفكر في ذواتنا 

و ىو اليـو معرض لمتالعب الجيني و الزرع و التحسيف و االستنساخ نتيجة التقدـ 
العممي و التكنولوجي، فيؿ يجوز المساس بالجسد البشري ؟  و إف كاف ذلؾ ممكنا فماىي 

 2الحدود األخالقية في التصرؼ بو ؟
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إف الحؽ في الحياة و السالمة الجسدية تعتبر مف أىـ الحقوؽ التي بيا يمكف لإلنساف 
لدى حرمت كؿ . العيش في سالـ و آماف بفقداف ىذه الحقوؽ فإنو حتما سيفقد و جوده 

الشرائع السماوية االعتداء أو المساس بيذا الحؽ ألنو مقدس جدا و ىو الذي يحمي اإلنساف 
 َنْفًسا َقَتؿَ  َمفْ )مف االعتداءات الفتاكة التي تؤذيو فقد ورد في القرآف الكريـ في قولو تعالى 

 النَّراَس  َأْحَيا َفَكَأنَّرَما َأْحَياَىا َوَمفْ  َجِميًعا النَّراَس  َقَتؿَ  َفَكَأنَّرَما اأْلَْرضِ  ِفي َفَسادٍ  َأوْ  َنْفسٍ  ِبَغْيرِ 
 و حتى في القانوف الوضعي تجـر الممارسات العنيفة التي 32 سورة المائدة اآلية (َجِميًعا 

تؤذي اإلنساف و تحرمو مف أبسط حقوقو كالقتؿ و التعذيب و المعاممة الميينة و كؿ اعتداء 
 . عمى الجسد ىو االعتداء عمى الكرامة اإلنسانية 

لكف التقدـ العممي الطبي و التكنولوجي أثار قضايا أخالقية و فمسفية جديدة حوؿ  –
مشروعية اعتبار الجسد مجرد شيء قابؿ لالستنساخ و الزرع و التجميؿ و التأجير و تغيير 

 .نوع الجنس، و ىذا مال جعؿ مفيـو اإلنساف لتغيير بعمؽ 
و عميو فإف الجسد ىنا أصبح محط اىتماـ زائد بغية التجريب عميو و استعمالو 

ألىداؼ عممية معينة،  فقد أصبحت أعضاؤه مجرد وسائؿ ذات بعد بيولوجي فقط ، و كؿ 
ىذا تدريجيا أدخؿ اضطراب عمى توازف اإلنساف و لذلؾ تقتضي حرمة الشخص الطبيعي أف 

يتعرض عمى أي مساس بسالمة جسده و رفض الخضوع إلجراء تمؾ التجارب و ذلؾ 
لممحافظة عمى سالمتو و كرامتو اإلنسانية ألف اإلنساف يتمتع بحقوؽ طبيعية و تمؾ التجارب 
تشكؿ خطر عمى صحتو و لكف ىذه األخالقيات و حدىا ال تكفي لحماية حقو في الحياة بؿ 

يجب عمى القانوف أف يكرس ذلؾ الحتراـ ىذه الحقوؽ لذلؾ ال يباح أي عمؿ طبي أو 
 1 .تجريب عممي مف شأنو المساس بالسالمة الجسدية أو النفسية لإلنساف 

 النظرة المستقبمية لإلنسان و البيولوجية: المبحث الثالث 
إف ما سعت إليو البيولوجيا ىادفة لتحقيؽ آماؿ كبيرة بخصوص : الحمول البيولوجية – 1

 . التقدـ العممي و التكنولوجي قد كمفيا الكثير مف الوقت و السمعة و حتى التعب
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فتمؾ االختراعات التي وصمت إلييا البيولوجيا سابقا كما تحدثنا عنيا في الفصوؿ 
السابقة سرعاف ما شكمت خطر عمى حياة اإلنساف ، في مختمؼ المعايير و عمى مستويات 

ألنيا شكمت جممة مف . الخ ...كثيرة ، فقد تعرضت لمنقد مف طرؼ العمماء و رجاؿ الديف 
العنؼ عمى اإلنساف و عمى أنيا ىمشت كرامتو و غيرىا مف النتائج السمبية التي لـ تتمقى 
الكثير مف الشعبية و الراحة و القبوؿ المستمر في حيف أنو ال يمكننا أف ننكر مدى سيولة 
تمؾ التجارب عمى حياة اإلنساف و التي قدمت لو ما كاف مستحيال سابقا ، و ىذا ما أطمؽ 

فمف بيف تمؾ التجارب االيجابية التي ساعدت اإلنساف صحيا . عميو بالحموؿ البيولوجية 
 : ىي

تعتبر تجربة زراعة األعضاء أو األعضاء البديمة ىي مف أنجح  التجارب : زراعة األعضاء 
البيولوجية التي حققت أىداؼ نبيمة و ذات مستوى أخالقي رفيع كذلؾ كانت بدايتيا عندما 

 معمنا اف 1967تحدث الدكتور ريتشاردج أماـ مؤتمر ألخصائي نقؿ األعضاء البشرية سنة 
 سنوات عمى األكثر، و مع ذلؾ فقبؿ إنتياء 5عممية نقؿ قمب اإلنساف سوؼ تحدث خالؿ 

 مف 55 نجح الدكتور كرستياف برنارد في عممية نقؿ قمب إلى تاجر بقالة في 1967العاـ 
عمره إسمو لويس واشكانسكي ثـ تالحقت بعد ذلؾ عممية نقؿ القمب لتدوي في وعي العالـ 

كسمسمة متعاقبة مف االنجازات و في نفس الوقت أخذت تتزايد نسب النجاح في عمميات نقؿ 
 1. الخ... الكمية كما أعمف عف إجراء عمميات ناجحة لمكبد و البنكرياس و غيرىا 

و ىذه فعال يمكف إيجازىا ضمف القضايا الخيرة لمثورة البيولوجية في مفيوميا الشامؿ،  
و لتكويف فكرة عممية مبسطة عف ىذه االنجازات الباعثة باألمؿ في الحياة و استمراريتيا  و 

 . التخفيؼ مف حدة اآلالـ البشرية و المعاناة التي تواجيو 
ترجع اإلرىاصات األولى لزراعة الجمد و إصالح العيوب األنفية إلى القرف الخامس 

 .قبؿ الميالد 
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 فكر جراح بولوني يدعى غاسبر تاجميكوتسي في زرع نسيج مف 16 ففي القرف 
شخص في آخر إلعادة تكويف األنؼ و اعترضت عممو صعوبات فنية لـ يجد سبيال لحميا، 

 . قيؿ أنو تـ إصالح عيب في جمجمة أحد النبالء الروس 17و في القرف 
 قاـ الجراح البريطاني ىانتر بزرع أسناف مأخوذة مف جثة الموتى و 18 و في القرف 

زرع جمد  ) و خاصة في مجاؿ 19نجح في ذلؾ،  لكف الجيود الحقيقية قد بذلت في القرف 
كاف أىميا ما قاـ بو في إيطاليا الجراح بارونيو مف تجارب لزرع الجمد بيف  (اإلنساف 

حيوانات مف نفس النوع ومف أنواع مختمفة ز لكف أوؿ رقعة جمدية ناجحة كانت لمريض 
 1 .1823تسجيميا في النشرات الطبية الحديثة بواسطة الجراح بونجر عاـ 

 ولدت أنباء إجراء زرع األعضاء األخرى، فقد قاـ سيرماؾ ايونيف 1978وفي عاـ 
بإصالح ذراع طفؿ بواسطة وصالت مف العظاـ مأخوذة مف مرضى مصابيف بالكساح، لكف 

  . 20المحاوالت الجادة لتحقيؽ زراعة األعضاء لـ تبدأ بحؽ حتى بداية القرف 
حيث برز الدكتور الكس كاريؿ بإبتكاره طريقة لخياطة األوعية الدموية خياطة مباشرة 

 لكنو لـ يستطع فيـ التفاعؿ بيف 2ألنو أدرؾ ضرورة ذلؾ قبؿ أف تجاربو عمى زرع األعضاء 
 قد تمخضت عف 20الجسـ القابؿ و العضو الجديد ، غير أف سنيف األوائؿ مف القرف 

عمميات ناجحة كانت أشبو بمحاوالت لزرع كمى مف الحيوانات إلى البشر و لكنيا باءت 
 .بالفشؿ و ذلؾ كاف سبب لرفض الجسـ لنسيج غريب الكنية عميو

 و لحؿ لغز األنسجة تـ التجريب بزرع الكمى لمحيوانات توأماف متشابياف و نجحت 
تمؾ التجربة مما أدى إلى معرفة عمى العامؿ األساسي لرفض األعضاء لتمؾ األنسجة، و قد 

 .ظير في الخمسينات أف العالج بالكورتيزوف يطيؿ بقاء رقع الجمد 
 حيث 1954مرت زراعة الكمى بمراحؿ تاريخية كاف أىميا عممية تمت عاـ : زراعة الكمى 

كاف أحد المرضى عمى وشؾ الموت مف ىبوط شديد في الكمى ، و اكتشؼ أف لو توأما 
متماثال ، فاستخرج الدكتور ىارتوؿ الكمية مف التوأـ السميـ ، و قاـ الجراح  موراي بزرعيا 
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 أعواـ مات بعدىا بأزمة قمبية ولكف 8في توأـ المريض بحيث عاش القابؿ بعدىا ألكثر مف 
 . الكمية كانت ال تزاؿ تقـو بعمميا بعد الوفاة 

 و اعتبر ذلؾ أوؿ زراعة لمكمية في تاريخ الطب البشري و كاف نجاح ىذا اإلنجاز 
أف السر المفظ أو عدمو إذف كامف في العضو الذي يراد زرعو ، و تخؼ حدة محتواه ): ىو 

مف مثيرات الرفض ، كمما كاف العضو مأخودا مف شخص أقرب ما يكوف لممريض ، أي 
 1. (تربطو بو صمة دـ 
في ضوء احتماالت فشؿ زرع بعض األعضاء أحيانا كما ىي الحاؿ في : الكمية الصناعية 

الكمية ، فقد أبدعت الكمية الصناعية خارج البدف في عيادة كميفالند لإلبقاء عمى حياة 
المرضى عند فشؿ الكمية المزروعة و كاف الدكتور غولؼ رئيس قسـ األعضاء الصناعية 

 ىو أوؿ مف صنع الكمية صناعية في ىوالندا أياـ االحتالؿ النازي 
مستعمال السمموفاف و الستائر النافدة ، ووعاء لمماء لصنع أوؿ كمية يمر مف خالليا الدـ 

 . لتنقيتو ثـ إعادتو لممريض 
و بفضميا و بعد أف تطورت صناعتيا اليـو تـ إنقاذ الكثيريف مف المصابيف بيبوط 

 .حاد في الكمى 
أجريت أوؿ محاولة لزرع كبد مف جسـ إلى مريض يعاني مف مرض في كبده : زراعة الكبد 

 أجريت أوؿ عممية لزرع الكبد، و قد تالتيا عممية زراعة الرئة 1964 و في عاـ 1963عاـ 
، ثـ 1984، و تمت زراعة الطحاؿ 1966 و عممية زراعة البنكرياس سنة 1973سنة 

 تأكدت إمكانية زرع النقي لمعظاـ بواسطة حقنة في الوريد 1955زراعة فقي العظاـ سنة 
 ثـ زراعة القمب قد أجريت 1968 -1958عمى الحيوانات أما بالنسبة لإلنساف كانت سنة 

 عمى يد الجراح برنارد لقد واجية العمميات زرع األعضاء 1967في جنوب إفريقيا سنة 
الكثير مف التناقضات بالرغـ مف نجاحيا المستمر إال أنيا تعرضت ليا الكثير مف المشاكؿ 

و ذلؾ بسبب أنو قد اعتبروا أف تغيير األعضاء في الجسـ البشري ماىي إال نوع مف دجؿ و 
كذلؾ أحيانا لنجاح تمؾ لعمميات يعرض الجسـ إلى إشعاع بجرعات تسمى الجرعات تحت 
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القاتمة و أحيانا تعتمد طرؽ تستخدـ مزيجا مف اإلشعاع و العقاقير و رغـ كؿ ىذا ال يمكف 
إنكار أف ىذه االكتشافات قد ساىمت في مساعدة الكثير مف المرضى كما أف ايجابيتيا تقدر 

 نظرا لمطرؽ التي استخدمت إال أف عممية زرع األعضاء تعتبر مف بيف 80بأكثر مف 
الحموؿ التي تـ إنتاجيا مف طرؼ البيولوجيا و ىذه األخيرة قد ساىمت في المحافظة عمى 

 1.حياة اإلنساف و تقديـ لو فرصة في الحياة 
الجديدة و اإلنساف إن الحضارة التكنولوجيا : المستقبل البيولوجي و القيم اإلنسانية 

 .الجديد قد ظير بالفعؿ بعد تغيرات في كثير مف سماتو القيمية و األخالقية و السموكية
 فمف خالؿ تأثير الثورة الصناعية العممية التكنولوجية في الحياة البشرية أي في 

سمطة اإلنساف و حريتو و صمتو بغيره، فاإلنساف المعاصر الذي يحيا في أحضاف حضارة 
 .صناعية يعتريو قمؽ متأصؿ الجذور مما سيأتي بو المستقبؿ 

 فيذه األخيرة ىي آخر ألواف التعبير عف مشاعر الفزع التي نشأت في وقت واحد 
 . تقريبا مع التصنيع 

أنو مف الممكف نظريا إذا ما توفرت الموارد الالزمة سكينر يؤكد العالـ النفساني 
لقد حان الوقت لالختيار بين السماح : السيطرة عمى تطور اإلنساني بطريقة منسقة و يقوؿ 

ليذه السيطرة أو منعيا و لم يعد الجيل و الضعف يتيحان لنا ميربا من سيطرت تتأتى 
 2. عن طريق التكنولوجيا االجتماعية 

فقد تستعمؿ ىذه الطاقة أو يساء استعماليا  و ىذا ما شكؿ قمؽ حوؿ المستقبؿ 
اإلنساني فالجنس البشري يقؼ عمى مدخؿ عصر جديد ، فاإلنساف ـ يعد ذلؾ الكائف التائو 

بؿ تطور في أسموبو و أصبح يتحدى الطبيعة و . الذي يقؼ في مكانو محاوال العيش فقط 
قريبا سيتحكـ فييا و ىذا كاف مخمؼ لمعديد مف المشاكؿ األخالقية و التغيرات الطبيعية لما 

 . خمؽ ألجمو 
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فقد قمب كؿ الموازيف بما أنتجو و بما ال يزاؿ ينتجو و يطوره عف طريؽ التكنولوجيا 
العممية ، فكؿ ما يريده ىو التحكـ المستمر في زماـ الحياة عمى جميع األصعدة،  فتمؾ القوة 
التي اكتسبيا قد غيرت الكثير مف مالمح ىذه الحضارة و ىذا بالضبط ليس باألمر الييف و 
السيؿ بما يحدث لإلنساف عمميا و تقنيا و تكنولوجيا و حتى أخالقيا،  فمـ يعد يتمكف مف 

 .التحكـ في ىذه االختراعات و حبو لإلنتاج ال يزاؿ في تقدـ مستمر 
و لذلؾ فالبد إذف أف يتطمب األمر بالفعؿ تربية مبنية عمى فمسفة جديدة تشتمؿ عمى 

مقاييس جديدة التخاذ القرار و ذلؾ يتطمب لتوفر أجيزة اجتماعية و سياسية أف تتبنى 
سياسات و ممارسات حتى يكوف في وسع التعميـ و االقتصاد و األنظمة المحمية و الدولية 
أف تتحوؿ إلى أدوات اجتماعية، يستطيع إنساف التكنولوجيا المعاصر بواسطتيا أف يطور 

إدراكو الذاتي و يمارسو سمطاتو، و ىذا ما يجب أف يكوف طالما أف المستقبؿ غامضا ماداـ 
 . اإلنساف إنسانا

فاألمر ىنا يتطمب تربية اإلنساف المعاصر تربية خاصة و لكف تربيتو ىذه تعد مشكمة 
 1. مف أصعب المشكالت

فيناؾ مغالطة في الفيـ المقصود لكممة اإلنساف فيـ يروف أف الكائف البشري ال يتغير 
عمى مر العصور و األزماف و أف إنساف المستقبؿ سوؼ يكوف خاضعا في سمكو لنفس 

الغرائز و الدوافع التي خضع ليا إنساف الماضي، و أف قمقو و يأسو نصيبو في ىذه الحياة و 
حاجتو لممتعة و المحبة و سعيو نحو التكامؿ و بعبارة مختصرة وضعيتو كإنساف، سوؼ 

يبقى كؿ ذلؾ كما كاف و ليذا فمف الخطأ اإلدعاء بأف ىناؾ إنسانا جديدا يسمى بيذا االسـ 
 . إنساف المستقبؿ 

فاإلنساف الذي يعيش اليـو ىو إنساف توسعت معارفو و وسائمو في العمؿ بؿ أف 
 . مجاؿ اإلمكانيات ال يزاؿ يتفتح أمامو باستمرار 
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إن دور اإلنسان في ىذه الحياة ، سواء أراد أم لم يرد ىو : يقوؿ سيريولياف ىكسمي
اإلشراف عمى عممية تقدمو و ميمتو ىي توجيو مساره ىذا و السير بو إلى الطريق 

  2. األفضل 

إف اإلنساف المعاصر كإنساف المستقبؿ يحب أف يكوف متكامال ، لو أبعاد خاصة،  
فالبحث المستمر و اكتساب و سائؿ المعرفة ميـ جدا لتكويف العقؿ اإلنساني،  فشخصية 
اإلنساف المعاصر ىي شخصية متعددة الجوانب لكنيا متوازنة ، و العمـو المعاصرة نتيجة 

تقدميا في نطاؽ فيـ اإلنساف عمى حقيقتو كأنيا توحي بأف اإلنساف ال يبمغ الرشد أبدا ، ألف 
 1. حياتو كميا تنقضي في العمؿ المستمر مف أجؿ التكامؿ 

فيناؾ اىتماـ مبالغ فيو عمى ما يمنحو . إف نمو المستقبمية ىو يكمف في نمو طرائؽ المعرفة 
فضرورة االلتزاـ بالمنظور المستقبمي ألحداث البيولوجيا و العمؿ عمى . اليـو لممستقبؿ 

فحقؿ المستقبؿ يتسع باستمرار و ذلؾ بفضؿ الوسائؿ التي . جعميا ممتزمة بالقيـ و المجتمع 
نممكيا اليـو و التطور الذي وصمنا إليو و منو فباستطاعة االنساف إلى حد كبير صنع 

 . المستقبؿ 

فالمستقبمية شاممة تطاؿ كؿ المستقبؿ ، أي عمومية الثورة البيولوجية بأسرىا و 
عالقتيا باإلنسانية و جميع عناصر الحياة المرتبطة بيا بما في ذلؾ القيـ و األخالؽ و 

التشريعات و االنعكاسات البعيدة في نطاؽ تحسيف النسؿ اإليجابي و السمبي، تمقيح خارج 
فالمنظور المستقبمي لميندسة البشرية . الرحـ، زرع األعضاء و اليندسة الوراثية و االستنساخ 

يجب أف يقـو عمى أسس أخالقية و عمى قيـ أساسية تتوافؽ مع المجتمع ومع اإلنساف 
 . كذلؾ

 مف ميزانيتو لدراسة المضاميف األخالقية و 3لقد خصص الجينـو البشري منذ بدايتو 
االجتماعية و القانونية لألبحاث الوراثية يمكننا أف نعتبر ىذا اىتماما جديرا بالثناء  بالنسبة 
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لمبعد األخالقي لمبحث العممي ، ففي المجاف القومية كانت قضية االستخدامات المحتممة 
 . لألجنة البشرية مف بيف أوائؿ القضايا السياسية و أكثرىا إثارة لمخالؼ 

و يمس ىذا الموضوع جميرة كاممة مف الممارسات و اإلجراءات الطبية الموجودة 
اإلجياض ، اإلخصاب في المختبر و التشخيص و : حاليا أو تمؾ التي يتـ تطويرىا و تضـ 

التحري قبل الغرس و اختيار الجنس و الخاليا الجذعية و االستنساخ و اليندسة الوراثية 
 في الوقت الحالي ىناؾ تشكيمة واسعة مف القوانيف عمى المستوى القومي حوؿ الخ،... 

:  دولة استثنت قوانيف منظمة ألبحاث األجنة البشرية بما فييا 16األجنة البشرية تمت 
 و ذلؾ يمنح الجنيف حؽ الحياة، و الخ ...فرنسا ، ألمانيا ، النمسا ، سويسرا و النرويج 

 .تعد القوانيف األلمانية أكثرىا تقييدا

فمثؿ ىذه القيود القانونية و التدخالت السياسية بخصوص ىذه اإلنتاجات العممية قد 
شكمت إيجابية كبيرة عمى حياة اإلنساف و ذلؾ الىتماميا بحماية كافة حقوقو بمجرد الشعور 
بخطر عمى تمؾ التقنيات يتـ توقيؼ تمؾ المشاريع و دراستيا مجددا و ذلؾ نظرا لتدخالت 
 1.األخالقية التي تنظـ الحياة العامة لمبشر، و تحمي مستقبمو مف الكوارث المحتمة حدوثيا 
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الجينـو و االستنساخ )البيولوجيا و مستقبل اإلنسان مف خالؿ دراستنا لموضوع 

الذي تطرقنا فيو إلى البحث عف األسس القاعدية إلنجازات العممية البيولوجية و ما  (نموذجا

:  مدى تأثيرىا عمى اإلنساف و مستقبمو، توصمنا إلى عدد مف االستنتاجات مف بينيا 

أف البيولوجيا مبحث عممي أساسي غني باإلنجازات لكنو بحاجة إلى تقويـ ضروري لنتائج - 

تمؾ اإلنجازات و التي تحتاج بالضرورة إلى الفمسفة التي ستدرس تمؾ النتائج بطريقة فكرية 

ثيقا»واسعة مع وجود حموؿ ليا، و ذلؾ مف خالؿ ما يعرؼ ب  التي تجمع بيف « البيوا 

 .الفمسفة و البيولوجيا 

فالتقنية التكنولوجية لإلنجازات البيولوجية لـ تكتفي بالسيطرة عمى الطبيعة الخارجية و إنما - 

و الذي يعني بضرورة النظر إلى اإلنساف و ، تعدىا إلى الداخمية لإلنساف ذلؾ الجزء المقدس

 .محمو مف تمؾ التجارب و كيفية حماية حقوقو كإنساف 

اتخاذ العمماء و الفالسفة القرار الذي يحسـ األمر بالنسبة لتمؾ التجارب و التي كانت - 

 . الخ...غير قابمة لمنقاش كمواضيع اليندسة الوراثية و االستنساخ 

تخوؼ العمماء مف تطبيؽ ىذه التجارب عمى اإلنساف عمى الخصوص و خروجو عمى - 

كما أنو مف الضروري جدا أف تكوف الطبيعة البشرية ىي المركز . أرض الواقع عمى العمـو 

 . األوؿ و األىـ مف التقنيات المستعممة ووجوب التفكير فيو 
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كما استطاع  اإلنساف تاريخيا تجاوز المحف التي واجيتو طيمة حياتو ، فقد وصؿ إلى - 

مرحمة ما بعد اإلنساف ، و ىذا المصطمح عند فوكوياما ىو ذلؾ اإلنساف االصطناعي الذي 

 .و يعيش بالعقاقير الطبية و التعديالت الوراثية  يستمر

عنو تيميش تاـ لو و فالمساس بكرامة اإلنساف ىو أمر خطير في حد ذاتو فيذا سينتج - 

عدـ المباالة لما سيحصؿ لو،  لذلؾ وجوب السيطرة عمى ىذه التجارب البيولوجية و التحكـ 

فييا، و احتراـ حياة البشر المقدسة و عدـ المخاطرة بيا و ذلؾ مف خالؿ وضع حد لتمؾ 

التجارب التي تريد أف تجعؿ مف اإلنساف تجربة حية و مجرد وسيمة لموصوؿ إلى ما 

 . يريدونو

و رغـ ىذا ال تزاؿ الدراسات قائمة حوؿ قيمة ىذا الموضوع و إعادة النظر فيو و 

االىتماـ بجميع جوانبو، ألف النتائج التي تـ الوصوؿ إلييا ليست مطمقة و ليذا السبب 

سنترؾ المجاؿ مفتوحا أماـ الباحثيف لمزيد مف الدراسات،  فما ىي السبؿ التي تجعؿ مف 

البيولوجيا مبحث قائـ عمى ضرورة القيـ البشرية؟ و ما ىي القوانيف التي تحمي كرامتو 

 كإنساف مستقبال؟ 
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 .2004 ، 1لمنشر و التوزيع ، دار البيضاء ، ط

 دانييؿ وماؾ شي ، فمسفة البيولوجيا مدخؿ معاصر ، ترجمة يوسؼ –أليكس روزنبرج  .7

 .2018 ، 1مينا سيتي ، المركز القومي لمترجمة ، القاىرة ، ط

 .2016 ، 1ب ، ط.برىاف زريؽ ، الكرامة اإلنسانية ، دوف دار النشر ، د .8

عايش محمود زيتوف ، مدخؿ إلى بيولوجيا اإلنساف ، جمعية أعماؿ المطابع التعاونية ،  .9
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 زيداف محمود فيمي ، في فمسفة الطب ، دار النيضة العربية –أحمد محمود صبحي .11

 .1993ط ، .لمطباعة و النشر ، بيروت ، د

حربوش العمري ، إبستيمولوجيا الطب و البيولوجيا في فمسفة فرانسوا داغوني ، دار  .12
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