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يف هذه الدراسة ،يعالج أستاذ علم الالهوت واألخالق األمرييك رونالد كول تورنر حقيقة
التكنولوجيا البيولوج ّية املعارصة ،وكيف ّية تطورها واتساع مساحة تطبيقاتها ،لتشمل النبات
والحيوان ومن ثم اإلنسان ،وهو ما أدى إىل االحتجاج من جانب املؤسسة الالهوت ّية وإصدار
ٍ
تداعيات .يركّز الباحث
مواقف نقديّ ٍة حاد ٍة إزاء إجراءات االختبار الورايث وما نجم عنه من
عىل أساسيات هذه التقنية مشرياً إىل مخاوف انهيار النوع البرشي ذاته من خالل استعامل
«التكنولوجيا البيولوجية ما بعد الجينومات» التي ستجعل البرش ينتمون إىل أكرث من نوعٍ
ٍ
منتجات تكنولوج ّي ٍة فاقد ٍة
واح ٍد من األحياء .األمر الذي قد تصبح األجيال القادمة معه مج ّرد
طبيعي.
برشي
ملق ّومات تأسيس مجتمعٍ
ٍّ
ٍّ

المحرر
ّ

التكنولوجيا البيولوجية هي مجموع ٌة من التقنيات يقو ُم من خاللها البرش بتعديل الكائنات
كوسائل .توظ ُِّف التكنولوجيا البيولوجية يف هيئتها املعارصة تقنيات بيولوجيا
َ
الحيّة أو استخدامها
الجزيئيات ،وذلك من أجل فهم عنارص البناء األساسية للكائنات الحيّة والتحكُّم بها .يف مرحلتها
األوىل ،متّثلت التكنولوجيا البيولوجية يف التناسل االنتقايئ للنباتات والحيوانات من أجل تحسني
قيمتها الغذائية وأعقب ذلك استخدام الخمرية لصناعة الخبز والخمر وماء الشعري.
*ـ أستاذعلم الالهوت واألخالق يف مدرسة بيتسربغ الالهوتية.
ـ العنوان األصيل.Biotechnology :
ـاملصدرhttps :// www . encyclopedia . com / people / science - and - technology / genetics - and - geneti :
c-engineering-biographies/biotechnology
ـ ترجمة :هبة نارص.
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بدأت هذه األشكال األوىل من التكنولوجيا البيولوجية منذ نحو  10آالف عام ،وترم ُز إىل
ٍ
ٍ
مجتمعات كبري ٍة
مجموعات صغري ٍة من الص ّيادين وجامعي الثامر إىل
االنتقال الثقايف البرشي من
ومستق ّر ٍة تسك ُن يف املدن والدول ما أ ّدى إىل نشوء الكتابة والتكنولوجيات األخرى .من املشكوك
فيه أن يكون علامء التكنولوجيا البيولوجية األوائل قد فهموا آثار أعاملهم منذ البداية ،وعليه فإ ّن
سبب إرصارهم عىل ات ّباع التناسل االنتقايئ عرب مئات األجيال لتحصيل الفائدة الكبرية عىل مستوى
القيمة الغذائية يبقى لغزا ً نوعاً ما.
ظهرت األديان التاريخية العاملية يف بيئة الزراعة والتكنولوجيا البيولوجية البدائية ،وكام يتوقّع
الفرد فإنّها تتآلف مع تلك البيئة (من األمثلة عىل ذلك تأكيدها عىل األعياد الزراعية) .اعترب الدين
ُ
متلك تاريخاً ،حيث كانت الطبيعة يف البداية ج ّن ًة منظم ًة بشكلٍ
املسيحي أ ّن الطبيعة بح ّد ذاتها
يل ،إالّ أنّه وبسبب قيام البرش برفض العيش ضمن حدو ٍد معيّن ٍة لعنها خالقها أو قام بإخضاعها
مثا ٍّ
للفوىض .هذه اللعنة تجعل الطبيعة تاريخيةً ،وفوضويّةً ،ومتآلف ًة مع حياة البرش ومعادي ًة لها يف
للتحسن عرب الجهد البرشي .تقع هذه التأثريات بشكلٍ
خاص عىل الزراعة
الوقت نفسه ،وقابل ًة
ٍّ
ُّ
والوالدة لكونهام مجالني محوريني يف التكنولوجيا البيولوجية.
تأن مربّو الحيوانات والنباتات ونجحوا بشكلٍ
مع حلول زمن تشارلز داروين (ّ ،)1882-1809
نتائج مح ّدد ٍة ومقصود ٍة .انبنت نظريّة التط ُّور التابعة
عا ٍل يف تطبيق تقنيات التناسل االنتقايئ لتحقيق
َ
مرب الحيوانات عىل تعديل األجناس ،وقد ساهمت
يئ عىل مالحظته لقدرة ّ
لداروين بشكلٍ جز ٍّ
بإلهام من
تغي األجناس وحيويّتها وقابل ّيتها عىل التح ُّول.
ٍ
جهود املربّني بتوجيه أنظار داروين إىل ُّ
نجاح التناسل االنتقايئ املتع َّمد ،طرح داروين نظريّة االنتقاء الطبيعي حيث تعمل الطبيعة من دون
ٍ
برشي .تستعمل الطبيعة آلية االنتقاء البيئي التي ت ُفضِّ ل بعض األفراد عىل غريهم يف
كمرب
قصد
ٍّ
ٍّ
عملية التناسل .بالطبع ،أ ّدت نظرية االنتقاء الطبيعي إىل تح ّو ٍل عميقٍ يف الوعي البرشي حول مرونة
الحياة ،وهذا بدوره د ّعم التكنولوجيا البيولوجية املعارصة ورؤيتها حول قابلية تحسني الحياة .عىل
الرغم من أ ّن الدين املسيحي قد تصارع مع الدالالت األخرى للداروين ّية ،إال أنّه مل يعارض إمكانية
أن يقوم البرش بتعديل الطبيعة ورمبا الطبيعة البرشية أيضاً.
ظهور التكنولوجيا البيولوجية املعارصة
يف القرن العرشين ،وبالتزامن مع قيام علامء البيولوجيا بإصالح طرح داروين واستكشاف عالقته
مع علم الوراثة ،قام مربّو النباتات من أمثال لوثر بوربانك ( )1926-1849ونورمان بورالغ (-1914
ٍ
مستويات جديد ٍة من النجاح ،حيث ازدادت نوعيّة وكميّة
 )2009بإيصال التناسل االنتقايئ إىل
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املحاصيل الزراع ّية بشكلٍ كبريٍ .مع ذلك ،فإ ّن التق ُّدم يف أواخر القرن العرشين يف مجال بيولوجيا
الجزيئات والهندسة الوراثية هو الذي أرىس القاعدة التقنية للتكنولوجيا البيولوجية املعارصة .أ ّدى
اكتشاف وحدات املعلومات الوراثية –أي الجينات -داخل الخاليا يف ُجزيئي ٍة طويل ٍة اسمها الـ
 DNAإىل فهم هذه ال ُبنية وتقنية التحكُّم بها .مل تعد التكنولوجيا البيولوجية مقترص ًة عىل الجينات
املوجودة يف الطبيعة أو تلك التي ُيكن نقلها داخل أحد األجناس عرب التناسل .وعليه ،أصبح
ٍ
جنس إىل آخر أو من البكترييا إىل البرش وتغيريها
بإمكان املهندسني البيولوجيني نقل الجينات من
داخل الكائنات الح ّية.

مل يكن اكتشاف بُنية الـ DNAيف العام  1953من ِقبل فرانسيس كريك (املولود يف العام
واتسن (املولود يف العام  )1928إال إحدى الخطوات األساسيّة يف رواية بيولوجيا
 )1916وجيمز ُ
الجزيئيات .خالل عقدين ،فتح هذا االكتشاف املجال أمام معرفة ما يُس ّمى باألبجدية الجينية أو
رمز األسس الكيميائية التي تحمل املعلومات الوراثية ،وفتَ َح الطريق أمام فهم العالقة بني ذلك الرمز
والربوتينات الناجمة عنه واكتساب القدرة عىل تعديل هذه البُنى والعمليات (الهندسة الوراثية).

ٍ
جنس آخر
شهد عقد الثامنينيات أوىل الثديّيات املع ّدلة وراثياً ،أي املع َّدة لحمل جين ٍة من
ونقلها إىل ذريتها ،باإلضافة إىل بروز التق ُّدم الهام يف القدرة عىل مضاعفة ن َُسخ الـ( DNAالتفاعل
املتسلسل للبوليمرييز) .بدأ املجهود الدويل املتمثِّل بـ”مرشوع الجينوم البرشي” يف العام 1990
تقريباً من أجل تفصيل جميع معلومات الـ DNAاملوجودة يف الخاليا البرشية ،وقد أثار هذا
املرشوع تط ُّور املعلوماتية الحيوية أي استخدام الحواسيب القوية لحيازة املعلومات الوراثية
وتخزينها ومشاركتها وفرزها.
وعليه ،ت ّم التع ُّرف إىل التسلسل النمطي للـ DNAالبرشي بشكلٍ تام (ونُرش يف شباط ،)2001
ألي جديل ٍة من الحمض النووي
وعالو ًة عىل ذلك أصبح من املمكن تحديد الرمز
َّ
املفصل ِّ
ٍ
برسع ٍة وبشكلٍ
جح أن يكون له تطبيقاتٌ واسع ٌة يف الطب والدائرة األكرب
رخيص ،وهو تط ُّو ٌر يُر ّ
من العلوم .تعتم ُد التكنولوجيا البيولوجية عىل علم األج ّنة والتكنولوجيا التناسل ّية ،وتُ ثِّل سلسل ًة
من التقنيات التي يت ّم من خاللها دعم التناسل الحيواين أو تعديله .ت ّم تطوير هذه التقنيات إىل
ٍ
ح ٍّد كبريٍ
لغايات زراعي ٍة وتتضمن التلقيح االصطناعي والتخصيب املختربي والوسائل األخرى
أنبوب ،وما
للتحكُّم باألج ّنة أو الخاليا التناسلية املن ِتجة لها .يف العام ُ ،1978ولد أ ّول طفل
ٍ
زالت ت ُضاف التقنيات الجديدة إىل عيادات اإلنجاب ملساعدة النساء يف الحمل.
لقيت هذه التط ُّورات معارض َة العديد من علامء الالهوت األرثودوكس والكاثوليك وبعض
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الربوتستانت (خصوصاً بول راميس) ،أما التعاليم التابعة لألديان األخرى فقد قبلت عموماً بهذه
للطب
التكنولوجيات .باإلضافة إىل ذلك ،قام بعض العلامء املؤيِّدين لحقوق املرأة بتوجيه النقد
ِّ
حتهن .حينام يت ُّم تقدير الطب
اإلنجايب عىل أنّه يُحقِّق رغبات الرجال عىل حساب النساء وص ّ
اإلنجايب وفقاً لخصائصه الذاتية فإنّه يُثري املخاوف الجديدة يف حال انضاممه مع أشكا ٍل أخرى
من التكنولوجيا البيولوجية كاالختبار الورايث والهندسة الوراثية .يف التسعينيات ،اجتمع التخصيب
املختربي مع االختبار الورايث ما سمح لألط ّباء مبعالجة األزواج املع ّرضني لخطر األمراض
الوراثية عرب توفري فرصة الحمل بع ّدة أج ّنة وفحصها للتأكُّد من خلوها من األمراض قبل الزرع ،ومن
جح لها أن تكتسب املرض .ت ُعرف هذه التقنية باسم «التشخيص السابق
ث ّم زرع األج ّنة التي ال يُر َّ
عىل الزرع» وتلقى قبول العديد من علامء الدين املسلمني واليهود والربوتستانت ،ولك ّنها ت ُرفض
من قبل املسيحيني األرثودوكس ويف البيانات الكاثوليكية الرسمية .يكم ُن سبب هذا الرفض يف
ٍ
خاص عىل احرتامه ألنّه
تشديد
رضورة نيل الجنني البرشي االحرتام نفسه الذي يناله اإلنسان مع
ٍّ
ضعيف وعاج ٌز .من املسموح معاملة الجنني كأحد مرىض املستشفيات ،ولكن ينبغي عدم إلحاق
ٌ
ٍ
شخص آخر .يف الجهة املقابلة ،تتمثّل الحجة
الرضر به أو إتالفه من أجل معالجة العقم أو انتفاع
املضا ّدة عاد ًة يف رفض رضورة احرتام الجنني باعتباره إنساناً أو حامالً للحياة اإلنسانية.
اخلاليا اجلذعية واالستنساخ
ت ُوفِّر التط ُّورات يف مجال االستنساخ وتقنية الخاليا الجذعية وسائل جديد ًة يف التكنولوجيا
البيولوجية .غالباً ما يُع ُّد االستنساخ يف الفهم الشائع واحدا ً من تقنيات التناسل ،وهو يحمل يف
املستنسخَة دوليل التي ت ّم اإلعالن عنها يف العام
طيّاته تلك اإلمكانية قطعاً .كانت والدة النعجة
َ
 1997إنجازا ً ُمفاجئاً ّ
أي حيوانٍ من الثدييات -وحتّى البرش -من خلي ٍة مأخوذ ٍة
دل عىل إمكانيّة تشكيل ّ
من كائنٍ موجو ٍد ُمسبقاً.
يج ُد العديد من الداعمني للتكنولوجيا التناسلية عموماً -ومن ضمنها التقنيات من قبيل
التخصيب املختربي -أنّهم يُعارضون االستنساخ البرشي ،ولك ّنهم ال يعرفون كيف ُي ِّيزون بني
املؤسسات الدينية والقادة
االثنني بطرقٍ ُمقنع ٍة دينياً أو أخالقياً .لقي االستنساخ البرشي معارضة
ّ
املنتمني إىل جميع التعاليم الدين ّية مع قليلٍ من االستثناءات ،ورمبا كان السبب الوحيد هو عدم
إمكانية تخطّي قضايا السالمة يف املستقبل القريب .يف الوقت نفسه ،مل يتط ّرق أح ٌد للدالالت
الدين ّية أو األخالق ّية لدى تطبيق االستنساخ عىل الثدييات ال البرش ،ولكن متّت اإلشارة إىل أنّه من
غري الحكيم أو املناسب استخدام هذه التقنية إلنتاج أعدا ٍد كبري ٍة من املوايش بهدف أكلها ،بسبب
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الخوف من تدمري أحد مس ّببات األمراض للقطيع بأكملهُ .يكن للتقنية املستخ َد َمة يف تشكيل
دوليل –أي نقل نواة الـ DNAمن خلي ٍة بالغ ٍة وزرعها يف بُويض ٍة وبالتايل إنتاج جنني وجعله مي ّر يف
مرحلة النم ّو الخاصة به -أن ت ُحقّق غايات مختلف ًة عن التكاثر ،وهذه الغايات األخرى هي التي ته ُّم
ٍ
التكنولوجيا البيولوج ّية بشكلٍ
خاص.
يحظى الجمع بني تقنية زرع النواة واستخدام الخاليا الجذعيّة الجنينيّة ملعالجة األمراض
ٍ
خاص .يف العام  ،1998أعلن الباحثون نجاحهم يف استخراج خاليا جذعيّة جنينيّة
باهتامم
البرشية
ٍ
ربع بها ،وظهر أ ّن هذه الخاليا هي واعد ٌة ملعالجة العديد من األمراض .حينام
من أجن ٍة برشيّة ت ّم الت ُّ
وتبي أنّها تنقسم
تكاثري إىل أجلٍ غري محدو ٍد،
ت ّم استخراجها ،بدا أنّه ُيكن إدخالها يف تحفي ٍز
ٍّ
ّ
ُ
ميلك الباحثون بعض الثقة أنّه ُيكن مع حلول العام  2002ز ْرع هذه
كل  30ساعة.
وتتضاعف ّ
يف وبالتايل
الخاليا يف الجسد البرشي يف موضع املرض أو اإلصابة حيث تتكاثر وتنمو بشكلٍ إضا ٍّ
تأخذ مكان الخاليا التي تع ّرضت للتلف أو الفساد .بالطبع ُيكن استخراج الخاليا الجذعية من
مصادر غري األج ّنة ،وما زالت األبحاث جاري ًة الستكشاف إمكانيّة التداوي عرب الخاليا الجذعية
املستَخ َرجة من املصادر البديلة.
تكمن فائدتان يف استخدام املصادر األخرى:
ُ

ٍ
ينسب
شخص
ألي
الفائدة األوىل :هي عدم إتالف األج ّنة خالل استخراج هذه الخاليا .بالنسبة ِّ
ُ
استخدام
أي
ٍ
أهمي ًة عالي ًة لحامية الجنني البرشي ،فإ ّن إتالف الجنني يستدعي السؤال عن أخالقية ّ
للخاليا الجذعية الجنينية.
الفائدة الثانية :هي أ ّن استخدام الخاليا الجذعية من مصادر أخرى غري األج ّنة قد يؤ ِّدي مع الوقت
إىل أن يتعلم الباحثون يف مجال الطب كيفية استخراج الخاليا االستشفائية من جسد املريض
نفسه .تكم ُن املصلحة هنا يف أ ّن جهاز املناعة لن يرفض هذه الخاليا حينام يت ُّم زرعها يف الجسد،
بينام الخاليا الجذعية الجنينية -التي قد تحمل منافع عىل ضوء مرونتها التنموية -تواجه املشاكل
بسبب الر ّد املناعي .إحدى أساليب تفادي الر ّد املناعي هو استخدام عملية نقل النواة لتشكيل
ٍ
خاص باملريض لحصد الخاليا الجذعية منه (وبالتايل تدمريه) وزرع الخاليا املستَخ َرجة يف
ني
جن ٍ
بدن املريض .مبا أ ّن هذه الخاليا تحمل الـ DNAالخاص باملريض ،فال يت ّم رفضها .هذا املنهج
معق ٌد من الناحية الطبية ويتألف من الخطوة اإلشكالية عىل الصعيد األخالقي والتي تتمثّل بتشكيل
ٍ
شخص آخر.
ني من أجل تدمريه لصالح
جن ٍ
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التطبيقات عىل غري البرش
كنتيج ٍة للتط ُّورات الحاصلة عىل صعيد العلم الطبيعي والتكنولوجيا ،تستطيع التكنولوجيا
البيولوجية تعديل أشكال الحياة بطرقٍ تبدو محدود ًة فقط يف الخيال أو طلب السوق .أنتجت
ٍ
التكنولوجيا البيولوجية أحيا ًء دقيق ًة مع ّدل ًة وراثياً
ترتاوح بني تنظيف النفايات السامة إىل
لغايات
ُ
إنتاج األدوية .عىل سبيل املثال ،من خالل زرع جين ٍة برشيّة يف البكترييا التي تنمو يف الكتل،
تستطيع التكنولوجيا البيولوجية إنشاء مصنع من الكائنات الحيّة امل َع َّدة لتشكيل إحدى الربوتينات
البرشية.
ُيكن أن ت ُستخدم هذه التكنولوجيات لتعزيز مقدار الح ّدة الجرثومية للكائنات الحية وصناعة
األسلحة املستخدمة يف اإلرهاب البيولوجي أو البحث عن وسائل الدفاع ض ّد هذه األسلحة .يف
املؤسسات الدينية وعلامء الدين عىل
ما عدا القلق الواضح حول تطوير األسلحة ،مل تعرتض
ّ
استخدام التكنولوجيا البيولوجية عىل الرغم من أ ّن بعض املجموعات الربوتستانتية تتساءل حول
ٍ
بجينات مح ّدد ٍة.
رضورة وجود براءات االخرتاع خصوصاً يف ما يتعلّق
ما زالت النباتات محورا ً للجهود املكثَّفة ،ولعلّها أوىل الكائنات الحية التي ت ّم تعديلها عرب
ري يف بحث الجينوم النبايت وأ ّدى
التكنولوجيا البيولوجية .يف العام  2000تقريباً ،وقع تق ُّد ٌم كب ٌ
إىل إمكانية دراسة املنظومة الجين ّية الكاملة لبعض األجناس النباتية بشكلٍ
مفصلٍ  ،باإلضافة إىل
َّ
ٍ
جديد لطرق استجابة النباتات لبيئتها.
حصول فهمٍ
ٍ
لغايات صيدالنيّ ٍة ،ولك ّن موضع االهتامم الرئييس للتكنولوجيا
جه بعض االهتامم إىل النباتات
يُو َّ
البيولوجية هو تحسني قيمة النباتات وفاعليتها كمصد ٍر للطعام .عىل سبيل املثال ،جرت محاوالتٌ
لزيادة القيمة الربوتينية للنباتات من قبيل الرزُ .يكن أيضاً تخفيض االعتامد عىل السامد ومبيدات
ٍ
ٍ
لحرشات معيّن ٍة مثالً.
نباتات مقاوم ٍة
اآلفات عرب التكنولوجيا البيولوجية من أجل إعداد

قوبل االستخدام اآلخذ
بالتوسع للنباتات املع َّدلة وراثياً يف ميدان الزراعة يف التسعينيات بقلقٍ
ُّ
متنام إزاء تأثرياتها عىل الصحة والبيئة .إضافة الربوتينات إىل النباتات عرب تعديل جيناتها قد يُثري
ٍ
يحصل من خالل الردود الفعل ّية
ُ
ولعل ذلك
ّ
املشاكل الصحية لبعض الذين يأكلون هذه النباتات،
التحسس ّية النادرة .قد تتس ّبب الجينات املن ِتجة للربوتينات الضارة ببعض الحرشات إىل إلحاق
ُّ
ٍ
بكائنات ح ّي ٍة أخرى ،وقد تنتقل من نباتات املزرعة املع َّدلة إىل النباتات الربيّة النامية يف
الرضر
مكانٍ
قريب.
ٍ
الحق يف تفادي األطعمة املع َّدلة عرب التكنولوجيا
يعتق ُد البعض أ ّن املستهلكني ميلكون
ّ

االستغراب 15

AL-ISTIGHRAB

ر بيــع 2 0 1 9

130

الملف

االستغراب

البيولوج ّية ،وأنّه من الرضوري تطبيق الفصل الصارم بني األطعمة املع ّدلة وغري املع ّدلة ووضع
العالمات عليها .ت ُشكِّل القيم الراسخة حول الطعام أساس العديد من هذه املخاوف .يف أوروبا
واململكة املتّحدة حيث واجهت األطعمة املع َّدلة وراثياً معارض ًة قويّةً ،قامت بعض الكنائس
حق
باالعرتاض عىل االعتامد املفرط عىل التكنولوجيا البيولوجية يف عملية إنتاج الطعام ودعمت ّ
املستهلكني يف االختيار ،ولك ّنها اعرتفت يف الوقت نفسه بأ ّن التكنولوجيا البيولوجية تستطيع زيادة
كمية ونوعية الطعام املتاح ألفقر الناس عىل وجه الكرة األرضية.
تتع ّرض الحيوانات للتعديل أيضاً عرب التكنولوجيا البيولوجية وهذا يُثري القلق اإلضايف حول
سالمتها ،وعاد ًة ما يتّصل هدف عملية التعديل بالصحة البرشية .عىل سبيل املثالُ ،يكن لعلامء
ٍ
حيوانات من أجل تحصيل املواد الصيدالنيّة أو ُيكنهم إنتاج مناذج
التكنولوجيا البيولوجية إنتاج
حيوانيّ ٍة بحثيّ ٍة تنطبق عليها األمراض البرشية .غالباً ما تتض ّمن هذه التعديالت تغيري الخط الجنيس
كل خلي ٍة يف الجسدُ .يكن
الحيواين ،أي تكون قابلة لالنتقال إىل األجيال املستقبلية وتؤث ِّر عىل ّ
كل هذا يُثري القلق ما جعل
أن تخضع هذه الحيوانات لرباءة االخرتاع ،عىل األقل يف بعض الدولّ .
البعض يعتربه إضفا ًء للطابع السلعي عىل الحياة ،والتسبب باملعاناة غري الرضورية للحيوانات،
وات ّخاذ املوقف االختزايل تجاه الطبيعة الذي يَعترب الحيوانات مج ّرد موا َّد خام ٍة ُيكن إعادة
تشكيلها وفقاً ملصلحة اإلنسان.
التطبيقات البرشية
التطبيقات البرشية للتكنولوجيا البيولوجية هي التي تُثري أش ّد الردود الدينية وأكرثها شموالً .منذ العام
 ،2002بدأت ت ُستَخدم التكنولوجيات الوراثية لفحص نطاقٍ واسعٍ من الظروف الجين ّية ،ولك ّن عمليات
معالجة هذه األمراض تتق ّدم عىل نح ٍو بطي ٍء .يف امليدان الطبي ،انترشت عملية فحص الحوامل واملواليد
الجدد والبالغني وإخضاعهم لالختبار ،واستُخدمت املعرفة الناجمة من أجل التخطيط ض ّد األمراض أو
مشاكل صح ّي ٍة أكيد ٍة يف املستقبل.
َ
إنهاء الحمل للحيلولة دون والدة طفلٍ يعاين من

ج ُه بعض الجهات الدينية ،وخصوصاً املسيحيني الكاثوليك واألرثودوكس ،النقد الشديد
تو ِّ
الستخدام االختبار الورايث .تتمثّل إحدى االستخدامات بتحديد جنس الجنني وإسقاط اإلناث،
رش يف الثقافات التي متنح أولوي ًة كبري ًة إلنجاب الذكور مع أ ّن اإلجراء
ويُعتقد بأ ّن هذا اإلجراء منت ٌ
بح ّد ذاته يخضع للنقد العاملي.
يُعتقد بأ ّن عمليات الفحص سوف تزداد ،بينام ستتأخر التكنولوجيات الرامية إىل معالجة
األمراض .تقع املحاوالت الهادفة للعالج يف مسا َرين عامني :املنتوجات الصيدالنية واملعالجة
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الجينية .ت ُق ِّدم التكنولوجيا البيولوجية نظر ًة جديد ًة إىل العمليات األساسية للمرض إما من خالل
إنشاء مناذج حيواني ٍة جديد ٍة أو التدقيق يف وظائف الخاليا البرشية .من خالل هذا الفهم ،يستطيع
ٍ
ٍ
وإدراك أكرب لهوية
منتوجات صيدالني ٍة مع معرف ٍة دقيق ٍة بآثارها الجزيئية والخلوية،
الباحثون صناعة
املرىض الذين سوف ينتفعون ،وبروز آثا ٍر جانبي ٍة أقل .هذا األمر يقودنا إىل ثور ٍة يف املواد الصيدل ّية،
ويُثبت فاعليته يف معالجة سلسل ٍة من األمراض ومن ضمنها الرسطان ،ولكن التكاليف تشهد ارتفاعاً
رسيعاً وسط املخاوف املتنامية من عدم الحصول عىل هذه املنافع خصوصاً يف الدول األفقر.
بدأ تطبيق العالج الورايث عىل البرش يف العام  1990من أجل معالجة األمراض عرب تعديل
الجينات املؤث ِّرة عىل من ّوها .متثّلت الفكرة األولية يف معالجة األمراض الوراثية الكالسيكية
كمرض «تاي ساخس» أو التليُّف الكييس ،وتوقّع الباحثون أ ّن هذه التقنية سوف تُق ّدم مع الوقت
بعض املساعدة يف معالجة هذه األمراض .من األرجح أن يحظى العالج الورايث بتطبيقٍ أوسع
توصلوا
يف معالجة األمراض األخرى التي ال يُنظَر إليها عاد ًة عىل أنّها وراثيةٌ ،أل ّن الباحثني قد ّ
كل مرض .قد يكون تعديل ردة الفعل
إىل فهم الدور الذي تلعبه الجينات يف ردة فعل الجسم إىل ّ
ٍ
عالجات جديد ٍة يستطيع الجسد من خاللها معالجة نفسه عىل املستوى الجزيئي .عىل
طريقاً إىل
سبيل املثال ،ظهر أ ّن الجينات املع َّدلة تستطيع استثارة تج ُّدد األوعية الدموية املحيطة بالقلب .مع
جح أ ّن هذه املقاربات سوف تجتمع مع تقنيات الخاليا الجذعية وغريها من التقنيات
الوقت ،يُر َّ
الخلوية ،وبالتايل يحصل الطب عىل سلسل ٍة من املناهج الجديدة لتعديل الجسد بُغية تجديد
الخاليا واألنسجة.
كل
بشكلٍ عام ،يدعم الرأي الديني العالج الورايث ويعتربه امتدادا ً للعالجات التقليدية .ناقش ٌّ
من علامء الدين وعلامء البيولوجيا األخالق ّية حول هذه التكنولوجيات معتربين أنّها قد تُستخدم ال
فقط لعالج األمراض بل لتعديل الصفات أيضاً كالقدرة العقلية أو الرياضية التي ال تتصل باملرض،
ٍ
لغايات تنافسي ٍة .يقبل الكثريون مبفهوم العالج ،ولك ّنهم يرفضون
وبالتايل يت ُّم تعزيز هذه الصفات
ٍ
هام بني الهدفني .يف الجهة املقابلة ،يُشكِّك العديد من
فكرة التحسني ،ويعتقدون بوجود
اختالف ٍ
الباحثني بإمكانية التفريق بني العالج والتحسني فضالً عن فرضه.
مجرد الرشوع يف مسار العالج الورايث قد يعني أ ّن التحسني البرشي الورايث سيأيت عىل
األرجح .يُثري هذا االحتامل مخاوف ديني ًة من قيام األثرياء بحيازة مصالح عىل الصعيد الورايث
تقودهم إىل املزيد من املنافع ،أو أن يقوم الناس باستخدام هذه التكنولوجيات إلسداء خدم ٍة
لتح ُّيزاتهم االجتامعية بدالً من دفعها .يُتوقَّع أيضاً أن تجتمع هذه التقنيات مع التكنولوجيات
التناسلية وبالتايل يربز احتامل تعديل البرش يف األجيال املستقبلية.
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ٍ
بخوف ومعارض ٍة ،ويعو ُد
ينظ ُر العديد من الناس إىل فكرة التعديل الورايث للخط الجنيس
ألسباب ديني ٍة .يف أوروبا ،يُرفض عموماً التعديل الورايث للخط الجنيس باعتباره انتهاكاً
ذلك عاد ًة
ٍ
جينوم غري متأث ٍر بالتكنولوجيا .أما يف
للحقوق البرشية لألجيال اآلتية خصوصاً الحق يف امتالك
ٍ
الواليات املتّحدة ،فإ ّن املعارضة أقل ح ّدةً ،ولكن يعرتيها القلق العميق حيال قضية السالمة
والتأثري االجتامعي عىل األمد الطويل ملا يُس ّمى شعبياً بـ«األطفال املص َّممني» .دعمت الهيئات
الدين ّية هذه املخاوف ودعت إما للمعارضة التامة أو الدراسة املتأنية .يُق َّيد املدى الذي تستطيع
التكنولوجيا البيولوجية الوصول إليه بالعمليات الحيات ّية خصوصاً الدقة يف التفاعل بني الـDNA
والبيئة .ت ُساعد التكنولوجيا البيولوجية الباحثني يف اكتشاف هذه الدقة ،وبقدر ما تعتمد التكنولوجيا
ٌ
متبادل بني التكنولوجيا
البيولوجية عىل علم البيولوجيا وعلم الوراثة ينبغي أن نُالحظ بأ ّن التأثر
والعلم الطبيعي.
من املثري للدهشة كيف أ ّن «مرشوع الجينوم البرشي» قد تح ّدى النظرة الشائعة يف علم الوراثة
كل جين ٍة والربوتني التابع لها ،أي املبدأ الذي يُس ّمى بـ“جين ٌة
املعارص حول وجود عالق ٍة وثيق ٍة بني ّ
ني واح ٌد” .اتّضح أ ّن البرش ميلكون نحو  100ألف بروتني ،ولكن  33ألف جينة فقط،
واحدةٌ ،بروت ٌ
مم كان يُعتقد يف السابق .يبدو أ ّن سالسل الـDNA
وأ ّن الجينات هي أكرث غموضاً وديناميكي ًة ّ
ٍ
لكروموزومات متع ّدد ٍة تتج ّمع لتصبح جين ًة ف ّعالةً ،أي النموذج التام الالزم لتحديد الربوتني،
التابعة
ويكن لهذه السالسل املختلفة أن تجتمع بأكرث من طريق ٍة ما يساهم يف إنتاج أكرث من بروتني.
ُ
يَسمح هذا التعقيد الدينامييك لنحو  33ألف سلسل ٍة رمزي ٍة من الــ DNAبالعمل كنامذج لـ 100ألف
بروتني .ولكن نظرا ً إىل الفهم املحدود للعمليات التي ت ُح ّدد هذا التعقيد ،فإ ّن القدرة عىل تعديل
ح محدو ٍد ونتائج ال ُيكن التنبُّؤ بها ،وهذا يخفض الثقة بالهندسة
سالسل الـ DNAقد تحظى بنجا ٍ
الوراثية خصوصاً حينام تُطبَّق عىل البرش.

تتق ّيد التكنولوجيا البيولوجية أيضاً بالعوامل االقتصادية ،إذ تتم أغلب تطبيقاتها يف السياق
التجاري ،وينبغي أن يتوفّر العائد املايل عىل األمد القريب لدعم العمل ّية البحث ّية .تعتم ُد التكنولوجيا
البيولوجية عىل رأس املال والحامية القانونية للملكية الفكرية ،ومن األمثلة عىل ذلك السياسة
املثرية للجدل املتمثِّلة مبنح براءة االخرتاع الكتشاف سالسل الـ DNAأو الجينات والكائنات
املع َّدلة وراثياً ومن ضمنها الثدييات .هذه التبع ّية املال ّية هي بح ِّد ذاتها مثري ٌة للجدل وت ُثري املخاوف
من تح ُّول الحياة بح ّد ذاتها إىل مجرد سلع ٍة أو اقتصار القيم عىل قيم السوق.
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نظر ٌة إىل األمام
سبب لالعتقاد بأ ّن التكنولوجيا البيولوجية قد وصلت إىل حدود ق ّوتها ،بل عىل
ال يوجد
ٌ
العكس فإنّها تنمو ال فقط يف نطاق تطبيقاتها بل أيضاً يف قوة تقنياتها ومداها .تستطي ُع التكنولوجيا
البيولوجية الوصول إىل الجينوم الكامل للبرش واألجناس األخرى ،وهذا يعني أنّه ُيكن مراقبة
النشاط الدينامييك والتفاعل بني مجموع ٍة تام ٍة من الجينات.

من ناحي ٍة مع ّين ٍة ،يُؤ ِذ ُن اكتامل الجينومات مبا أطلق عليه البعض "التكنولوجيا البيولوجية
الحي .لقد أثبت هذا األمر
ما بعد الجينومات" التي تتم ّيز بنظر ٍة عام ٍة منهجي ٍة إىل الخلية والكائن
ّ
ٍ
تحصل يف مجموع ٍة من
ُ
جديد للرسطان باعتباره سلسل ًة من التح ّوالت التي
قيمته يف منح فهمٍ
جه االهتامم حالياً من دراسة الجينات إىل دراسة الربوتينات التي تفوق
الخاليا الجسدية .يتو ّ
ٍ
تريليونات من الخاليا املوجودة
الجينات عددا ً ،وتتمتّع بديناميكي ٍة أكرب ،وتنبعث وتندثر برسعةٍ يف
ٍ
يف الجسد البرشي طبقاً
لعالمات زمني ٍة ومكاني ٍة دقيق ٍة .تتشكّل أغلب الربوتينات البرشية يف نسب ٍة
ٍ
وبكميات منظّم ٍة بدقّ ٍة .تُ ثِّل دراسة
ضئيل ٍة من الخاليا ،وخالل مرحل ٍة محدود ٍة من النم ّو البرشي،
املجموعة التامة من الربوتينات بتامم ديناميكيتها الوظيفية مهم ًة هائل ًة تتطلّب تكنولوجيات غري
موجود ٍة يف مطلع القرن الواحد والعرشين .قد تغدو الدراسة املنهجية للربوتينات التي ت ُس ّمى
بروتيوميات ( )proteomicsمرشوعاً عاملياً جديدا ً يف البيولوجيا ،وأن يؤ ّدي هذا املرشوع مع
الوقت إىل توسع ٍة جذريّ ٍة لطاقات التكنولوجيا البيولوجية .مع مرور الوقت سوف يُط ِّور الباحثون
مم تسمح به التقنيات الحالية،
مناهج جديد ًة وقويّ ًة لتعديل الـ ،DNAرمبا بدق ٍة وفاعلي ٍة أعىل بكثري ّ
ٍ
كميات كبري ٍة من الـ DNAإىل الخاليا والكائنات الح ّية.
ورمبا مع القدرة عىل نقل
ما زالت القوة الحاسوبية -التي ت ُع ُّد رضوريّ ًة ألنشطة «مرشوع الجينوم البرشي» وتطبيقاته-
يف طور النم ّو باإلضافة إىل تط ّو ٍ
رات من قبيل ما يُس ّمى بـ“الرقاقة الجينية” التي تستخد ُم الـDNA
ري التق ُّدم يف الهندسة عىل املستوى الدقيق جدا ً ،وهو
كجز ٍء متكاملٍ مع الجهاز الحاسويب .يُش ُ
ما يُعرف بتكنولوجيا النانو[[[ ،إىل أ ّن األدوات عىل املقياس الجزيئي قد ت ُستَخدم يوماً ما لتعديل
الوظائف البيولوجية عىل املستوى الجزيئي .عىل سبيل املثالُ ،يكن زرع أجهزة تكنولوجيا النانو
يف الجسد البرشي ليك تدخل إىل الخاليا حيث ُيكن أن تُع ِّدل الـ DNAأو الجزيئيات األخرى.

بحثي آخر ،يُحاول العلامء استكشاف إمكانية استخدام الـ DNAنفسه
يف مجا ٍل
ٍّ
كحاسوب أو جها ٍز لحفظ املعلومات .تستطيع الـ DNAتخزين املعلومات بطريق ٍة أكرث
ٍ
[[[ -من نانومرت ،أي مقدار مليار من املرت.
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ويكن االستفادة من هذه القابلية.
فاعلي ًة من وسائل التخزين املعارصةُ ،

يستحيل التنبُّؤ مبوعد تطوير التقنيات الجديدة أو الطاقات الناتجة عنها ولكن من الواضح
ٍ
تقنيات جديد ٍة وأنّها ستتالقى يف فاعليتها لتعديل الحياة .سوف ت ُصبح
أنّه سيت ّم العثور عىل
ٍ
مرض تقريباً ،ويت ّم ذلك غالباً عرب اعرتاض
كل
املنتوجات الصيدلية املص ّممة بدقّ ٍة متوفِّر ًة لعالج ّ
املرض عىل املستوى الجزيئي بأساليب متطابق ٍة مع الحاجات املح ّددة للمريض .من األرجح أنّه
كل خليّ ٍة
سيت ّم استخدام الخاليا الجذعية -سوا ًء أكانت مستَخ َرج ًة من األج ّنة أم املرىض -لتجديد ّ
ج يف البدن تقريباً ورمبا أيضاً أجزاء األعضاء ومن ضمنها الدماغ .سوف يت ّم تعديل الجينات
أو نسي ٍ
ٍ
خاص
يف أجساد املرىض إما لتصحيح األخطاء الجينية التي تُ ثّل أساس املرض أو الستثارة ر ٍّد
يف خاليا مح ّدد ٍة لعالج أحد األمراض أو إحدى اإلصابات.
من أصعب األمور التن ُّبؤ بالحجم التام لتداعيات التكنولوجيا البيولوجية طويلة األمد عىل
األنواع غري البرشية والنظام البيئي ومستعمرات الحياة خارج األرض والنوع البرشي بح ّد ذاته،
ٍ
زيادات بيولوجي ٍة
والتقديرات تختلف بشكلٍ هائلٍ  .يُشري البعض إىل أ ّن البرش سوف يقومون بهندسة
ورمبا الوصول إىل درجة االنتامء إىل نوعني من األحياء أو أكرث .أثارت فكرة التح ُّول عدة ردو ٍد
ديني ٍة ،وانقسم العلامء من أديانٍ متعدد ٍة يف تقييمهم للموضوع.
يقوم الداعمون للتكنولوجيا البيولوجية بالتأكيد عىل مسألة املسؤوليات العبادية املتمثِّلة
بشفاء املرىض وإطعام الجوعى .يعتقد أغلبهم أنّه ينبغي تحسني الطبيعة -رمبا بحدو ٍد -وأ ّن البرش
ري البعض إىل أ ّن عملية الخلق ليست ساكن ًة بل
ميتلكون الصالحية لتعديل عمليات الحياة .يُش ُ
تق ُّدمية ،وأ ّن البرش يتشاركون مع الله يف الخالقية من أجل تحقيق متام اآلمال املعقودة عىل عملية
الخلق .أ ّما آخرون ،فإنّهم يعتقدون أ ّن التكنولوجيا البيولوجية سوف تُفسد الطبيعة وت ُق ِّوض الوجود
يحتج هؤالء بأ ّن التعديالت الوراثية للذرية سوف
اإلنساين وقاعدته األخالقية .عىل سبيل املثال،
ّ
ٍ
ومنتجات تكنولوجي ٍة
ت ُلحق الرضر بعالقة األهل مع األطفال من خالل جعل األوالد مجرد أشيا ٍء
وسوف تح ُّد من حريتهم يف أن يُصبحوا أشخاصاً تربطهم عالقاتٌ مع اآلخرين.
يُحذِّر البعض من أ ّن القبول بالتكنولوجيا البيولوجية اآلن سوف يجعل رفضها مستحيالً يف
ري إىل أ ّن املسألة ال تكم ُن يف إيقاف التكنولوجيا البيولوجية بل العيش
املستقبل ،بينام هناك من يُش ُ
ين مع طاقاتها ومحاولة إبعادها قدر اإلمكان عن االستخدامات األنانية أو املفرطة
بشكلٍ إنسا ٍ
وتوجيهها نحو الغايات العطوفة والعادلة.
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