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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 1كتاب "العصر الجينومي"

 : د. عبدهللا بن يوسف الجديعاستعراض ومراجعة

تأتي هذه املراجعة في سياق برنامج "توطين علم الجينوم في الخليج العربي: سؤال األخالق الطبية 

موس ى تأليف: د.  "،استراتيجيات املستقبل البشري  مي:العصر الجينو اإلسالمية"، ومحل املراجعة كتاب "

طبية في كلية الطب بجامعة الكويت، والذي نشر عام الخلف، أستاذ علم الحياة الجزيئي والوراثة ال

ضمن: سلسلة "عالم املعرفة" التي يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة  2003

 صفحة من القطع املتوسط. 232يقع في و  .294الكويت، برقم: 

. وقدم له شخصيتان أكاديميتان، اشتمل الكتاب على اثني عشر فصوقد 
ا

أثنيا على الكتاب في سياق ال

يجاد الصيغ املناسبة للتعامل إل ما أبداه من أهمية الستثارة املختصين في علوم الشريعة والقانون واالجتماع 

ذكر املؤلف في تقدمته كما  .فية العلمية التخصصية للمؤلفالخل، مع ثنائهما على الكبيرمع هذا اإلنجاز 

 إلفادة من آرائهم.لأنه عرض كتابه على بعض املختصين من علماء الطب والشريعة 

فإنه نبه على أن املئات إن لم تكن اآلالف من الكتب والدراسات  ،2003ومع أن كتابه طبع عام 

عهد من تاريخ اإلعالن عن التمكن من قراءة الشفرة تحدثت عن نفس موضوع الكتاب، وكان ذلك قريب ال

ا مع سرعة التقدم  هذا، حتى يومنا ،أن هذا الرقم التقديري من البحوث على الوراثية، مما يعطي انطباعا

العلمي في هذا املجال الكبير والخطير قد يكون بلغ مئات األلوف من الدراسات، بل والنتائج التي لم تقف 

 .عند مجرد االكتشاف

 

 :أمور، من أبرزها الكتابهذا ومما يمتاز به 

:
ا

والتفاصيل العلمية غير  األمثلة التقريبية وإكثاره منعبارته، ووضوح سهولة عرض مادته،  أوًل

ا في فهمه وتقريب املعقدة ، بحيث ال يجد القارئ من عموم املثقفين ومن غير أهل االختصاص عنتا

ا، تناول فيه جو  موضوعه، ا سلسا علم الوراثة حتى حل الشفرة تاريخ اء ترتيب فصول الكتاب منطقيا

إيجابية وسلبية، أبرز ذلك املؤلف من خالل تخصصه، دون  وما يتبع ذلك من توقعات مستقبلية الوراثية

ا ذلك ألهله )ص: 
ا
ينتهي منه إلى سالقارئ  فإن ،(. وبالجملة13أن ُيْعَنى بالرأي الفقهي أو القانوني، تارك

 الجينوم.مما يتعلق بعلم ه رفية جيدة لفهم األبعاد التي تهماكتساب مهارة مع

                                                           
 Indigenizing) تمت كتابة هذ البحث في إطار المشروع البحثي "توطين علم الجينوم في الخليج العربي: سؤال األخالق الطبية اإلسالمية 1

Genomics in the Gulf Region (IGGR): The Missing Islamic Bioethical Discourse) بتمويل من الصندوق القطري لرعاية "

 . علما بأن المسؤولية عن البيانات الواردة هنا تقع بالكامل على عاتق من قام بتأليف البحث.NPRP8-1620-6-057 البحث العلمي والمسجل برقم
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ا: صرح املؤلف في أول الكتاب باعتنائه بفرز التساؤالت أمام صناع القرار من قانونيين وفقهاء  ثانيا

ا ا من األسئلة املباشرة  ومفكرين إليجاد األجوبة املناسبة لهذا اإلبداع العلمي، وقد وضع في السياق عددا كبيرا

 ا، وسن القوانين املالئمة حيالها، ومن أمثلتها:في سياقه يوغير املباشرة، تتطلب تفعيل االجتهاد الفقه

 ما يتعلق بأسرار القراءة الجينية، وهل هي حق شخص ي أم عام؟ - 1

 "خاليا البداءة األصل املتعددة القدرات"التعامل مع نوع من خاليا املنشأ والتي سماها املؤلف  - 2

ا وهائلة، توال مشروعية نالت ي تنتج معظم الخاليا التي يتكون منها الجنين، وفوائدها لإلنسان كبيرة جدًّ

ا من املناقشات حتى أقر استع ا وافرا مالها في عدد من دول العالم بعد وضع زراعتها عند الدول الغربية نصيبا

 ضوابط لها.

بعد سن متقدمة إال تبدو آثاره ال هل مجرد اكتشاف املرض الوراثي في املرحلة الجنينية والذي  - 3

 معافى حتى يبلغ األربعين الشخص أن يعيش ك
ا

  َس ، مما يُ (Huntington)كمرض هنتنغتون مثال
غ عملية و 

 ؟في يوم ما إمكان اكتشاف عالج لذلك املرض، وبخاصة مع اإلجهاض

وحول االستنساخ، يأمل املؤلف بأن يكون لعلماء املسلمين موقف واضح من عملية استنساخ  - 4

 (.174جسم كامل من غير رأس بقصد توفير قطع الغيار من األعضاء البشرية )ص: 

وضوع االستنساخ، كإجرائه عن أحكام أخرى تتعلق بحاالت ممكنة في ماإلجابة كما أشار بضرورة 

ا شرعية في سياق عالقات القربى  ا النتقال مرضه إلى ذريته، مما يتطلب أحكاما للشخص املريض تحاشيا

 (.176-175والنسب )ص: 

ا من الدراسة وتقرير األحكام، وبخاصة من جهة األحكام  ا وافرا إلى قضايا أخرى، بعضها قد نال نصيبا

 سألة اإلجهاض، واالستنساخ، والتشخيص الجيني للجنين قبل الوالدة.الشرعية، حسب علمي، مثل نفس م

أن يقترح صيغة تشريعية دقيقة توطين علم الجينوم في الخليج العربي" يمكن ملشروع "وأحسب أنه 

تجمع بين الجانبين الفقهي والقانوني لتتخطى القضية  لقة بقضايا الجينوم،مجموع األسئلة املتع عن تجيب

 .الكثير من القضايا املتعلقة بهذا العلممرحلة الدراسة إلى تقرير األحكام، وبخاصة مع وضوح 

ا
ا
ب املهمة التي تعرض لها الكتاب، فقد نبه املؤلف في مقدمته عن نفي سياق ذكر بعض الجوا :ثالث

ء بمعالجة معظم والدة فرع جديد في الطب هو "العالج الجينومي"، و"الجراحة الجينومية" غايته االعتنا

 اإلنسان ملصلحةه من منافع هائلة خاليا املنشأ الجنينية وما يمكن أن تقدم األمراض الوراثية. وتحدث عن

أبان عن إمكانية التوصل إلى معالجة مشاكل الشيخوخة وإطالة متوسط عمر اإلنسان، . و (141)ص: 

(، 78، وترقية القدرات البدنية كالشأن في الرياضيين )ص: (180، 157)ص:  عليهوإجراء التحسين الوراثي 

 .(180، 80والزيادة في مستويات الذكاء والقدرات العقلية )ص: 
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ا من اإليجابيات املرجوة من هذا االكتشاف: فهم أسباب معظم األمراض التي تصيب اإلنسان،  :رابعا

(، ويذكر املؤلف اتفاق الجميع 99والعمل على معالجتها وإيجاد العالج املناسب لكل مريض على حدة )ص: 

بعد من ذلك أن (. وما هو أ81ا العلم الستئصال الصفات املتعلقة باألمراض )ص: ذعلى تسخير املعرفة به

 تزويد كل إنسان ببطاقة شخصية عن حياته وما سيعتريها من العوارض الصحية، بحيث 
ا

يتهيأ مستقبال

 (.198يمكن توقيها واالستعداد ملعالجتها )ص: 

فصح املؤلف عن التردد الوارد بشأن التغيير الوراثي بهدف تحسين األداء لدى البشر، ففريق وي

لك إلى الخروج باإلنسان عن إنسانيته، وإفساد العالقة التطاوعية بين يتخوف من أن يسوق ذمتحفظ 

ا به  الروح والجسد، وإبطال التوازن الالزم بين العقل والروح، وكفى به اعتداء على كرامة اإلنسان، وخروجا

ئغ، ألفضل أمر ساليقابل هؤالء من يرى أن استغالل هذا االكتشاف لتطوير األداء اإلنساني  عن سنن هللا.

( عن بعض أصحاب هذا الرأي عبارات جريئة مغرورة على 83ال مفر منه، ونقل )ص: قادم والتوجه نحوه 

، وعلينا نحن البشر أن ننفذ إرادة هللا إلكمال خلق الكون! سبحان هللا اأن هللا تعالى خلق اإلنسان ناقصا 

َقُه{ ]السجدة: 
َ
ل
َ
ْيٍء خ

َ
لَّ ش 

ُ
ْحَسَن ك

َ
ي أ ذ 

َّ
 [.7القائل: }ال

أرى أنه أمر في سياق االجتهاد، وليس إلسالمي سيميل إلى رأي املتحفظين، و املؤلف يتصور أن الفقه او 

، ولست عند ظن اإلنسانمن القطعيات، واألصل أن رعاية املقاصد حاكمة على كل تصرف يتعلق بأحوال 

بة، دون تعطيل استثمار املؤلف، بل في الفقه مرونة كبيرة الستيعاب هذه القضية باألحكام الشرعية املناس

 هذه املعرفة ملصلحة اإلنسان.

 

ا  ذكر املؤلف جوانب من املحاذير ربما تتولد عن هذا االكتشاف، من أبرزها: :خامسا

دون اعتبار للجوانب استغالل الدول والشركات لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتجارية  -

 (.60 - 58)ص: األخالقية 

ألي استعمال السالح البيولوجي للقضاء على مجموعة بشرية معينة، فمعرفة خصائص الجينوم  -

 (.59)ص:  عليهتقض ي يمكن أن يسهل إيجاد العقاقير التي  عرق 

بهتلر إلى تعقيم مئات األلوف وما  ىأد الذي( عن التحسين الوراثي 180ومما تبع ذلك حديثه )ص: 

ء للعنصر النقي وأجاويد الرجال لتكون ثلة من البشر هم املصطفين فكر به غيره كتشرشل من االصطفا

البشر، واستعادة عفن الجاهلية في إجهاض الجنين بفي استثمار العلم للتحكم األخيار، ما أبان عن العبث 

  ما يقع فياألنثى، أو وأده بعد الوالدة، كالشأن في
ْ
َبَع ال و  اتَّ

َ
ْهَواَءُهْم الهند والصين وسواها، وصدق هللا: }َول

َ
َحقُّ أ

ْم ُمْعر ُضوَن{ ]امل ر ه 
ْ
ك ُهْم َعْن ذ 

َ
ْم ف ر ه 

ْ
ك ذ  ْيَناُهْم ب 

َ
ت
َ
نَّ َبْل أ يه  ْرُض َوَمْن ف 

َ ْ
َماَواُت َواأل َفَسَدت  السَّ

َ
 [.71ؤمنون: ل
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هذا مع أن فكرة التحسين الوراثي ليست منكرة في اإلسالم، بل لها اعتبار، وهي مقصد، ولكن مع 

 طار مجاراة السنن الطبيعية واحترام اإلنسان.البقاء في إ

( بعد حديثه عن التعديل الوراثي على مصادر األغذية من النبات 192-191أورد املؤلف )ص:  -

ا بالنظر إلى صالحيته للحياة، وبخاصة مع ما يالزم  والحيوان، أسئلة تثير الشك في كل ما تم تعديله وراثيا

هي أسئلة مخيفة بمنزلة دق جرس إنذار، توجب الحذر والتحوط، ذلك من جشع الشركات التجارية، و 

ل جهات اتخاذ القرار مسؤولية عواقب مخاطر ذلك.  
 وتحم 

 

ا ( فإنه استحث علماء الشريعة 184في سياق حديث املؤلف عن التحسين الوراثي )ص:  :سادسا

ا في توجيه مسارهوالقانون للمسارعة إلى مواكبة سرعة التطور في هذا العلم، وأن يكون  والنئي  دورهم حاضرا

(: "إن التجارب الحقيقية في مجال التحسين الوراثي 186، وبخاصة والشأن كما قال )ص:  به عن العبث

ا، وذلك لعدم توافر التقنيات املالئمة للتجريب على اإلنسان،  لإلنسان ملا تبدأ بعد؛ ألن ذلك غير ممكن حاليًّ

ث عن التحسين الوراثي لإلنسان تراوح مكانها وال تخرج عن نطاق اآلمال، إن وال تزال التكهنات التي تتحد

( عن صعوبة وصول اإلنسان إلى هذه 194-193لم نقل: إنها ال تزال مجرد أفكار خيالية". بل إنه أبان )ص: 

 الغاية بنجاح، بما يشبه االستحالة.

 

ا األوضاع االجتماعية التي اعتادت عليها بخاصة ه املؤلف بضرورة إعادة النظر في بعض وجَّ  :سابعا

املجتمعات العربية في ظل التقنيات الحديثة، وأن ال تكون العادات والتقاليد حائلة دون املض ي في البحث 

الستثمار الكشف العلمي على أحسن وجه  ؛وتفعيل االجتهاد في إطار الشريعة والقانون وفي سياق األخالق

 لصناعة مستقبل أفضل. 

في هذا السياق نصح باالستشارة الوراثية، وأن تقدم النصيحة بشكل واضح للعائلة من قبل و

مختصين، وأن ينصح جميع األفراد املتصلين بالشخص موضوع االستشارة بإجراء الفحص، وأخذ التدابير 

ود أي مرض وراثي ، كما نصح باتقاء الزواج في إطار األقارب إذا تبين وجفي أي آثار تابعة ملشكلة وراثيةلتال

 (.101-100في العائلة )ص: 

 

 :، أجملها فيما يليالكتاب مالحظات نقدية على

:
ا

وآخرون نقل عنهم وغيرهم ممن تحدث عن هذا اإلنجاز، أن الكشف الجينومي  املؤلفيصرح  أوًل

 الستعماله دون قيود، حتى وصفهله خطورته الكبيرة على مستقبل الجنس البشري في حال إطالق العنان 

 (.12البشرية )ص:  إلى إفناءبعضهم بالقنبلة، وأنه ربما انتهى 
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ا من  ا مبكرا الذي أدركوا ما يمكن أن ينتهي إليه هذا العلم  املختصينقبل وال ريب أن ذلك يعتبر إنذارا

األمر عن اإلنسان صفة اإلنسانية،  حتى تزيلقيم واألخالق والسلوكيات على ال قد تنقضمن املخاطر التي 

يوجب االعتراف بأن العلم التجريبي ال يقي بمجرده من املخاطر، بل يصبح بيد صاحبه وسيلة تتحكم  الذي

صد واإلرادات ذاتها، وحيث إن الخير مركوز في اإلنسان، فكذلك الشر، وهو في الحالين قد يستعمل فيها املقا

الوسائل املشروعة بأصلها لتحقيق ما هو مركوز فيه، وعليه فإنه ال يتصور لهذا الكشف العلمي أن يكون 

الحكمة والعدل لتضبط وسيلة محققة لخير اإلنسان فقط، وهنا يأتي دور القوانين والشرائع التي جاءت ب

 مسار استثمار هذا العلم.

 

ا: ا ملا يربط العرب ببعضهم، فاملؤلف  وضع ثانيا ا ينتمون إلى تصورا جعل سكان بالد الشام جميعا

الوشائج، ويقول )ص: بمجتمع واحد، ومثله سكان الخليج وشمال إفريقيا، وأن مصر هي املنطقة الخليطة 

ا أن هذه األمة أم(: "أرى أن ما حصلنا عليه من م58 )ص: يردف "، ثم ة واحدةعلومات حديثة سيؤكد علميا

59 ) 
ا

: "هناك دالئل كثيرة تشير إلى أن هذه الصفات الجينية التي تميز كل عرق أو عشيرة على حدة قد قائال

املجموعات البشرية بشكل  تستخدمها بعض الدول العدوانية، وفي مقدمتها إسرائيل، للقضاء على بعض

 ".اصطفائي

أن مثل هذه التصورات ال تليق بالعلم القطعي الذي يقوم على البرهان، بل إن املؤلف بمثل  ،في رأيي

هذه األفكار يورد الشكوك في مصداقية هذا العلم، وال أحب أن أجد ذلك في نفس ي، وأنا أدرك أنه علم يقوم 

 احثون النتائج املذهلة، ويبنى على التقدم فيه الكثير من اآلمال.على البحث الدقيق، واستخلص منه الب

 للشك أن العرب 
ا

فما ذكره عن األمة العربية، ال يستقيم مع التاريخ الذي يخبرنا بما ال يدع مجاال

بمسماهم اليوم وتوزيعهم على البقعة الجغرافية العربية ينتمون إلى أعراق مختلفة وقبائل شتى وشعوب 

فإنه ال  -على شك كبير في تفاصيل هذا  -إن صح أن ينضبط ما ذكره املؤلف في حق قبيلة معينة متنوعة، و 

ا بالعربية.  يمكن انضباطه على مستوى األمة املسماة جغرافيا

، فهو وإن كان إلفناء عنصر بشري  السالح البيولوجي من استعمال العدوتمكن وما ذكره عن سهولة 

وبغض النظر عما في هذا من  تفعله بالعرب تمثيل بارد،بما بإسرائيل له يل تمثالله سابقة هتلرية، ولكن 

 هذا االكتشاف للهشاشة، فإن العالم محتاج ل اتعريضا فإن فيه املبالغة، 
ا

أن يستعمله في العلن ليخفف أوال

ا تفني به الشعوب العربيةالغنية و ألمم امن آالم شعوب  ، إنها املتقدمة قبل أن تجعل منه إسرائيل سالحا

 فكرة املؤامرة التي أرهقت العقل العربي.

 

ا:
ا
 (.83يقترن بالحديث عن إنجاز الكشف الجينومي األمل بإيجاد مجتمع خال من األمراض )ص:  ثالث

ا في يذكر ( وهو يتحدث عن تأثير البيئة في الجينات وتفاعلها معها 107)ص: نفسه املؤلف و  ما يقدح تماما
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قال )ص: كما  هذا التصور، حيث ذكر ما عبر عنه بتوالد الجينات، وهو ما يسبب ظهور أمراض جديدة.

ا ال يستطيع أن يضمن أو يؤكد حتى لو استطاع اإلنسان استئصال جميع األمراض128 الوراثية  (: "إن أحدا

ا، أنه لن تظهر أمراض جديدة لم يعرفها التاريخ البشري".  التي نعرفها حاليًّ

ا هذا يجعل من ذلك األمل مظنة، وهي وإن كانت مرجوة، ولكنها مثالية  أن بمشكوك فيها، علما

ا  ا، استمرار السعي في هذا املجال لتحقيق العافية املطلقة لبني البشر، ليس ثمة ما يمنعه ال واقعا وال دينا

ا، لكن ال نحتاج أن نطير باآلمال فوق الغمام، فما تلك بواقعية   .مناسبة للعلمبل ينبغي أن يكون مقصودا

ا، ولكنها  ويزيد في إضعاف األمل بهذه املثالية أن سنة االبتالء بالعلل التي تصيب البشر ال تتعطل قدرا

من الكشوف العلمية ما يمكنه أن يعالج به كل  يمكن أن تقل بفضل ما يفتح هللا عز وجل به على اإلنسان

َتَداَوى َيا سألوا األسقام حتى ينقرض معظمها أو يكاد، وصح أن بعض الناس 
َ
ن
َ
النبي صلى هللا عليه وسلم: أ

َفاءا  ُه ش 
َ
ْنَزَل ل

َ
 أ

َّ
ال  إ 

ْن َداءا ْرض  م 
َ ْ
ى األ

َ
ْم َيَضْع َعل

َ
نَّ هللَا ل إ 

َ
َعْم، ف

َ
اَل: "ن

َ
؟ ق ٍد َرُسوَل هللا  ْيَر َداٍء َواح 

َ
وا: َيا َرُسوَل . "«غ

ُ
ال
َ
ق

اَل: 
َ
، َما ُهَو؟ ق َهَرمُ هللا 

ْ
 .""ال

 

ا: ( عن دور املورثات في التكوين الشخص ي، ونقل عن بعض املختصين 61تحدث املؤلف )ص:  رابعا

والجدية أن املورثات ليس لها أثر مهم على الصفات الشخصية والجانب النفس ي، كاإلبداع والحكمة 

ا في ذلك، ومال إلى الرأي الثاني واستدل له  ا مهما واإلخالص والعدوانية، وعن فريق آخر يعتقد أن لها أثرا

 بمثال ألخوين توأم، ولم يبد لي أن املثال املضروب دقيق وكاف للتدليل به.

راسات وبحوث مالمح هذا الجانب، فهل ُتَرى انتهت د تتضح: إلى تاريخ كتابة هذا الكتاب لم وأتساءل

 الجينوم إلى تأكيد أي من التوجهين؟

أن املورثات تتمتع باملرونة بحيث يكون للبيئة الخارجية التأثير ما يفيد  (63)ص:  ذكرعلى أن املؤلف 

ال تعني الجبرية القدرية، وهذا يتفق مع دالئل الشريعة بهذا الخصوص في إثبات أي حسب رأيي: فيها، 

ا في الكتاب بتقرير تأثير البيئة في فصل كامل، وهو مهم االختيار واالبتالء بالت كليف، واملؤلف اعتنى الحقا

ا )ص:   (.105جدًّ

( في حق أولئك الذكور الذين يحملون 119 ،102عن تساؤل ذكره املؤلف )ص:  أجاب ،هذا اتضحوإذا 

ا من ) ا إضافيًّ الختبار أجري للسجناء في أكثر من مثل ضربه واستدل له بللجريمة،  ميالين يجعلهم( Yصبغيًّ

ا،  بلد، ومن ثم تساءل: لو نظرنا إلى أن دافع الجريمة هو وجود هذا الصبغي، فهل نعد هذا الشخص مريضا

؟ أم يعامل كسواه من األسوياء إذا واقعوا جريمة؟  وعليه فتخفف عنه األحكام قضاءا

 

ا:  يتحدث عن التحسين الوراثي بسرد ( وهو 188 -187ؤخذ على املؤلف أنه استرسل )ص: يخامسا

أحاديث بعضها وهي اعتناء اإلسالم بهذه القضية،  لبيان تنسب للنبي صلى هللا عليه وسلم؛ وذلك أحاديث
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، وهو معذور فليس هذا من فنه، ولكن ما قصده في تأييد الفكرة كذب موضوعيصح وبعضها ال يصح بل هو 

 ال تردد في صحته من حيث الجملة.

 

ا: خال الكتاب من أي اعتناء بالحديث عن الجانب الروحي والنفس ي وعالقة ذلك بعلم  سادسا

، وعلى هذا السياقالجينوم، واقتصر على الجانب املادي الحس ي فيه وما يتصل به، وهذه نقطة حرجة في 

لى يقتصر عحل الشفرة وهل املختصين أن يبينوا الحد الفاصل بين الروح والجسد في قراءة لغة الجينوم، 

ا؟  الجسد الحي دون الروح، أم يشملهما جميعا

ضرورة شديدة إلى تحديد ما  هناكبدا لي أن وفي سياق ما قرأته من دراسات في سياق هذا العلم، 

ا إلى البدن، وما يعود منها إلى الروح، وما يمكن أن يمتزج منهما، كذلك ما يكون منها  يعود من الصفات مجردا

ا  ا َمْحضا ا كونيًّ ا، أثابتا ا، وما يكون منها كسبيًّ نا  ر قراءة لغة الجينوم في مسار ذلك.دو ثم بيان و َمر 

% على ما ذكره املؤلف )ص: 99.8وإذا كان التشابه بين جينوم اإلنسان والشمبانزي قد يفوق نسبة 

د (، ومع ذلك فالتميز بين الجنسين قطعي، فالجانب الذي فضل هللا عز وجل به اإلنسان عن الحيوان ق78

ا عن تلك النسبة، وعندئذ يكون الجينوم  ا تماما ينحصر في تلك الجزئية املتبقية من النسبة، وقد يكون خارجا

ال عالقة له إال بالجسد، وينحصر دوره خارج الجسد في استعداده لقبول الصفات غير الحسية مما يتعلق 

 واألخالق.والسلوك واإليمان بشخصية اإلنسان، وبخاصة تلك املكتسبة املتعلقة باإلرادة، كالعلم 

( أن التشخيص الجيني يمكن أن يتم في أي 86)ص: ذكر املؤلف ومما قد يساعد في هذا السياق أن 

 في قضية تعلق الجينوم بالروح  قدمرحلة من مراحل الحياة أثناء الحمل وبعده، وهذا 
ا

ا فاصال يعطي تصورا

ا( والتي هي قضية  120من عدمه، فإن قراءة الخريطة الجينية للحمل قبل مدة نفخ الروح، أي بلوغه ) يوما

، فهذا يعني أن تلك الخريطة متعلقة بالجسد واستعداده للروح في اإلسالم ال مجال فيها لالجتهادخبرية 

 وتوابعها.

ا:  من املآخذ العلمية، أن املؤلف وهو يتحدث عن االستنساخ َم  سابعا
َّ
ل بشخصية املهدي املنتظر، ث

يتفق املسلمين، وأشار إلى خالف بين السنة والشيعة في شخصيته، ولكن  لكلونسب االعتقاد في طول مكثه 

ا هو املهدي تستمر حياته آالف السنينعلى أن ب الجميع  (.173: ، وسنراه عند قيام الساعة )صشرا

كم تمنيت لو أن املؤلف لم يتقحم مثل هذا، فيقع في الخطأ القاطع، فإنه ال يوجد في أهل السنة من 

أهل متأخري يخرج، بل من ذكر موضوع املهدي من ثم يؤمن بمهدي غائب وهو حي تمر عليه ألوف السنين 

ا يولد كما يولد الناس، وإنما   مصلحا
ا

الغيبة وطول املكث اعتقاد الشيعة االثني السنة فإنهم ذكروا رجال

 عشرية.
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ا: 
ا
قرر املؤلف خطورة استعمال بعض التقنيات الحديثة للتكاثر البشري، كاالستنساخ )وعقد ثامن

، ص: 
ا

 جميال
ًّ

 مستقال
ا

مثل مخاطرة ال ُتدرى آثارها على أصل التنوع البشري، فاهلل تعالى ي وأنه(، 167له فصال

 
ا

ا ال يتطابق مع خلق كل إنسان مستقال تحدث عن ذلك . كما (105سواه في تركيبه الوراثي )ص:  بذاته فريدا

ا أثناء بيان أهمية خاليا املنشأ، وأن زرع ما سماه  في سياق  هو "خاليا البداءة األصل الكاملة القدرات"أيضا

ك 146مخاطر على مستقبل البشر )ص: اإلمكان، ولكنه محذور في حق اإلنسان ملا سيخلفه من 
َّ
(، وشك

( إنكار اإلسالم فكرة الخلود 172أقحم )ص: في هذا السياق ثم ، (169)ص:  املؤلف في جدوى االستنساخ

 .في الدنيا، مع ما أبداه بوضوح أن االستنساخ ليس إعادة ذات الشخص املستنسخ من كل وجٍه 

 وأقول: إذ
ا
ال معنى لهذه املسألة من أصلها، فالخلود في الدنيا ال يكون لبشر البتة وإن طمع فيها  ا

ْن وراء سراب، فيه وسعيه اإلنسان، فذلك مستحيل،  إ 
َ
ف
َ
َد أ

ْ
ل
ُ
خ
ْ
َك ال ْبل 

َ
ْن ق ٍر م 

َ
َبش َنا ل 

ْ
كما قال تعالى: }َوَما َجَعل

ُهُم 
َ
تَّ ف ُدوَن.م  ال 

َ
خ
ْ
وْ  ال

َ ْ
 امل

ُ
َقة ائ 

َ
ْفٍس ذ

َ
لُّ ن

ُ
{ ]األنبياء: ك  [.35-34ت 

 

ا:و   أخيرا

ا عن فكرة التعديل الوراثي، وفي سياق الكتاب مواضع يشير بها إلى شدة تحدث املؤلف فإن  كثيرا

املخاطرة باملستقبل البشري في حال ُتر َك األمر لطموحات الباحثين لتنتهي إلى التصرف بالجينات البشرية، 

% لم 75، وأن 2003% حتى تاريخ مايو 25فحين يكون ما تم اكتشاف وظيفته من الجينات البشرية بحدود 

اإلنسان يحتوي على نسبة عالية من املناطق الصامتة تبلغ نسبتها  DNA(. وأن 53تزل وظيفته مجهولة )ص: 

% من مساحة الجينوم ال يعرف لها حتى تاريخ الكتاب وظيفة 46% وهذه املناطق تحتوي على نسبة 97

َب هالك اإلنسان، وأن  واضحة. وإذا كان تغيير حرف واحد من حروف اللغة الجينومية عن مكانه ربما سبَّ

(. وأننا كنا أميين لم نكن 64-63فهم عمل املورثات بشكل كامل ربما يستمر عشرات أو مئات السنين )ص: 

، وعندها فقط تعلمنا قراءتها دون فهمها، وذلك ملا تمتاز به من 2001نعرف اللغة الجينومية قبل عام 

أتساءل:  ،(74سان عن فهمها. كما يصرح بذلك املؤلف )ص: التعقيد، وعجز التقنيات التي توصل إليها اإلن

قدام على التصرف لإلكم ُتَرى يجعل وجود هذا القدر الهائل من الغموض واملجهول من املخاطرة 

 خش ى؟ إن غاية علم اإلنسان في هذا املجال هو التجربة، والتي لم يزل معظمها على الحيوان، أفال يُ بالجينات

أن أي تعديل تعظم املخاطرة حين ُيستحضر نتائج عكسية ملا يقصده؟ و ب على اإلنسانينقلب أي تطبيق أن 

ل!  وراثي فإنه سيتم توارثه من قبل األجيال املقبلة من نسل ذلك اإلنسان املعدَّ

ا ملن يتحدث عن علم الجينوم وما يمكن أن يقدمه للبشرية من الخير، كاملؤلف، فإن هؤالء 
ا
وإنصاف

ية تحدثوا عن خطورة استغالل هذا العلم في سياقات قد تأتي على تغيير مستقبل ومن منطلقات أخالق

 البشر نحو األسوأ.
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تاريخ البشرية،  منفيما مض ى مما كان عليه ينتهي علم الجينوم إلى وضع أفضل لإلنسان أن  ُم عْ وَز 

كشف ما اعترى البشر من الخلل، وما يقع استعمل لهو في رأيي ضرب من الغرور، ولو أن هذا االكتشاف 

 للعلم في سياقعندئذ لهم من األمراض والعلل، وعمل على إعادة األمور إلى نصابها، فربما كان 
ا

، هاستعماال

علم اإلنسان إال عن طريق خبر  بمعظمهاحيط مسلمات عقدية ال يفأصحاب الديانات السماوية يؤمنون ب

السماء، أن اإلنسان القديم كان أقوى في القدرات البدنية والعقلية من إنسان اليوم، وإذا كان علمنا لم 

يحط بتفاصيل حياة ذلك اإلنسان، فال يسوغ أن ننكر املمكن بمجرد االغترار بما توصلنا إليه، فعمر نبي 

هف، وما أوتيه سليمان، وصاحب عرش بلقيس، ومولد املسيح، وقوة قوم عاد، هللا نوح، وقصة أصحاب الك

 فوق الخيال.كانت حقائق نا بق  بْ َس وأمثلة كثيرة تنبئ عن 

وا املبالغات في الحديث عن إمكانية ما عُ َد يجدر باملعتنين بالدراسات في هذا الشأن أن يَ  هوأحسب أن

كالحديث املثالي والذي يشبه خيال األساطير في قضية االستنساخ، واإلنسان قد تنتهي إليه بحوث الجينوم، 

الخارق واملدمر، وغير ذلك مما يشبهه، فالتهويل يضعف املصداقية، والحقائق العلمية التي انتهى إليها هذا 

ب ليكون فكل ما هو ممكن وتنجح فيه التجار  ،العلم جديرة باالحترام، هذا مع إطالق العنان للبحث العلمي

 ، فلن تحول دونه شريعة.للبشريةمتيقن حقيقة وفي سياق نفع متحقق 

 

 


