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 : ملخص

ترجمة ملبحث "تكنولوجيا التناسل "الذي تضّمنھ كتاب الفيلسوف األمر��ي  ة  هذه الورقة البحثيّ   تناولت

وول  توماس  ب:   املعاصر  من    ."Thinking Critically about Moral problems"املوسوم  عا�ج  وقد 

الّنظر والّتطبيق.   ب�ن  يزاوج، من جهة،  الذي  الّنقدي  الّتفك��   �� خاللھ سبع قضايا أخالقية وفق من�جھ 

و�جمع، من جهة أخرى، ب�ن األخالق الوصفية واألخالق املعيار�ة. و�� هذا السياق، سوف �عرض وول ثالث  

لة �� التقنيات الت�خيصية، وتقنيات
ّ
التخصيب، و التقنيات الوراثية، �ش�ل عل�ي    تقنّيات تناسلية متمث

بات ال�ي  
ّ
وصفي دقيق. لينتقل �عد ذلك إ�� �سط القضايا األخالقية ال�ي تث��ها �ل تقنية ع�� حدة، وامل��ت

  �� مث��  طر�قة  أيدينا  ب�ن  يقدم  �� �ونھ  تكمن  املبحث  أهمية هذا  إّن  ع��ا ع�� عدة مستو�ات.  تنجم  قد 

بمقار�ة إيتيقّية ال �عدم االطالع الواسع    -ذات الصلة املباشرة بذات اإل�سان    -ة  معا�جة القضايا العلميّ 

ع�� تفاصيل ا�حقائق العلمية واالف��اضات املتعلقة بحاضرها ومستقبلها؛ فهذا ا�جمع ب�ن الدقة العلمية،  

ْقِدُم ع�� إنجاز هذا التمر�ن �� ال��ج
ُ
مة، رغبة منا �� تثم�ن  والعمق الفلسفي، والبعد األخال��، ما جعلنا ن

 هذا املن�ج و�عميم فائدتھ. 

 . التقنيات الوراثية، تقنيات التخصيب، التقنيات الت�خيصية ،تكنولوجيا التناسل :�لمات مفاتيح 
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Abstract: 

This article deals with a translation of the "Reproductive Technology" study, which was 

included in the book of the contemporary American philosopher Thomas Wall, entitled: 

"Thinking Critically about Moral problems" In which he tackled seven ethical issues 

according to his critical thinking approach, which combines on the one hand, theory and 

application, and on the other hand, combines descriptive ethics and normative ethics. In this 

context, Wall will present three reproductive techniques represented in: diagnostic techniques, 

fertilization techniques, and genetic techniques, in an accurate and descriptive scientific 

manner, then he will move on to explaining the ethical issues raised by each technique 

separately, and the consequences that may result from it on several levels. The importance of 

this topic lies in the fact that it presents to us an optimal way to address scientific issues - 

directly related to the human person - with an ethical approach that does not lack extensive 

knowledge of the details of scientific facts and assumptions related to their present and future; 

This combination of scientific accuracy, philosophical depth, and an ethical dimension is what 

made us undertake this exercise in translation, in our desire to value this approach and 

generalize its usefulness. 

Keywords: Reproductive Technology, diagnostic techniques, fertilization techniques, and 

genetic technique. 
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 المقدمة:  -1

أبناء�  �إنسبة  بال  ،تتم عملية اإلخصاب وا�حمل  إنجاب   �� الراغب�ن  األزواج    طبيعية،بطر�قة    ،معظم 

ب�ّح  يتمتع  طفل  بإنجاب  أّن وتنت�ي  غ��  جيدة.  األزواج،    ة  من  فئة  عند  لها،  الطبيعية،  القاعدة  هذه 

جعل من املستحيل إنجاب أطفال أصال. قد يرجع هذا  استثناءات، حيث يتعّسر عندهم اإلخصاب، مما ي

ما ينتجھ  أّن    و أال ي�ون الرجل قادرا ع�� إنتاج عدد �اف من ا�حيوانات املنو�ة مثال،    الزوج�ن؛ ح�نإ�� عقم  

ا�حياة ي�ون قادرا ع��  ت�ون   .قد ال  بو�  أو ح�ن  إنتاج  ا�حياةاملرأة عاجزة عن  و�� حال    . ضات قادرة ع�� 

ت�ون قنوات فالوب عندها مسدودة بحيث تحول دون اندماجها مع حيوانات الرجل    قدر��ا، فمن املمكن أن 

  ثمة و قد ت�ون زوجات أخر�ات قادرات ع�� ا�حمل، لك��ن يواجهن معاناة إسقاط مؤلم تلو اآلخر.  و املنو�ة.  

ألّ��ّن  ،ة، لك��ن عاجزات عن إنجاب طفل يتمتع ب�حة جيدةقادرات ع�� ا�حمل بطر�قة ناجح�ساء  أيضا

من    -ا�حيوان املنوي أو البو�ضة    -قد �عان�ن من خلل ورا�ي يرثھ األطفال م��ن، ينتقل ع�� وسائل تناسلية  

ألف طفل �عا�ي من اختالالت وراثية، �عض م��ا �سببھ    150في الواليات املتحدة يولد �ل عام  فنوع أو آخر.  

إ�� عوامل وراثية.    عوامل الوراثية أعراض  ل  أّن من  رغم  بالبيئية، فيما يرجع �عض آخر  بعض االختالالت 

 ينجم عن �عض آخر م��ا قدر كب�� من األلم واملعاناة.فقد معتدلة، 

   سواء أ�ان السبب هو العقم، أو اإلسقاط، أو اختالالت وراثية، فإّن و 
ّ

ن �عض األزواج  الطبيعة ال تمك

ع�� أقل  ،ة البشر�ة سبال للتغلبقنيّ ع�� ذلك، اكتشفت التّ بناء عون ب�حة جيدة. ال يتمتّ من إنجاب أطف

   ،تقدير
ّ

تمك بحيث  الطبيعة،  إخفاقات  تجنّ ع��  من  األزواج  األطفال.  ن  غياب  وأ�ىى  شقاء  أنواع ثمّ و ب  ة 

التّ  لهذه  �س�ى  عديدة  ال�ي  التناسلقنية،  م��ا    يتغّيا،  بتقنيات  الوراثيةع  نم�عض  ع��  االختالالت  إما   ،

هناك تقنيات أخرى    طفال، كما أّن األ ��خيصها مسبقا أو بإزال��ا من املادة التناسلية املستخدمة �� تخليق  

 
ّ

ب  ن من  تمك
ّ
بفضل تقنيات التناسل  ف.  مشا�ل العقم، وأخرى تتعامل مع العديد من  مشا�ل اإلسقاطتجن

التناسلّية  طبيعة  لاألمر ترك ل  اء الذين ما �ان لهم أن يولدوا لو أّن ا�جديدة، ولد املالي�ن من األطفال األ�ح

 وحدها. 

هذه "    قنيات التناسلية، غ�� أّن تم ا�خالص من قدر كب�� من املعاناة البشر�ة ع�� استخدام مختلف التّ 

نا �عينھ  جني  مثال ذلك، �ستطيع اآلن معرفة أّن   ؛مشا�لها ا�خاصةغالبا ما تف�ىي إ��    "اإلصالحات البشر�ة

   �عا�ي من مرض ورا�ي
ّ
ر ملثل هذا املرض، يواجھ الزوجان املعنيان  قبل والدتھ، وألنھ ليس هناك عالج متوف

ب�ّل  ب�ن إجهاض ا�جن�ن  أيضا،  .  بمرضھ  ولدیترکھ    و أا�خاطر ا�حتملة    ا�خيار  باستخدام  و�مكننا اآلن 

رة إ��  بق لها أن عانت حاالت إسقاط متكرّ س  من بطن أماألو��    �� أشهره الثالثة  �نجن  أخرى، نقلتقنية  

ف��ة    تقوم هذه، حيث  رحم امرأة أخرى  أثناء  الطفل  البديلة" بحمل   " ثماألم  األبو�ن    ا�حمل  إ��  إرجاعھ 

 بھ؟  �ا قررت االحتفاظ ولكن ماذا لو أ�ّ  ،البيولوجي�ن

 آخر، نفهم اآلن    كمثال
ُ

 رِّ وَ طبيعة ووظيفة مختلف امل
َ
املورثات " املعطو�ة" املسؤولة عن  ، خصوصا  اِت ث

 أمراض وراثية خط��ة. الرّ 
ّ
بة حديثا قبل  ا نأمل �� ا�خالص من اختالالت �عا�ي م��ا بو�ضات مخصّ ناهن أن

مرضا وراثيا  ي�ون    نلھ أ   مقّدرا  ا �اناملولود ممّ ر الطفل  يتحرّ قنية،  زراع��ا �� رحم األم. باستخدام هذه التّ 
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ا  ع�� ذلك، استطعنا  بناء  �سمح بھ الطبيعة.  محتما  
ً
اِت �حيحة  مُ   استبدال إذ

َ
ث اِت املعطو�ة، بَوّرِ

َ
ث َوّرِ

ُ
امل

تخليق أطفال أقوى، أو    ، بحيث يتّم باملورثات " العادية"  "فائقة"  استبدال مورثاتقد نتمكن يوما من  و

أو ىأذ�  ممّ   قدر أ  ،  اإلبداع  �ان لطبيعةع��  ت  التناسل   ا  أن  أّن ،  ھجود بوحدها  املورّ   غ��  يقحمنا  دعم  ثات 

قد يتجاوز فهم العواقب  و ع�� مالي�ن السن�ن.    ا�خالق  ا هللا �َ َس�َّ ة ا�خلق، ال�ي  بطر�قة مرعبة �� خضم عمليّ 

ع�� املدى  ؛ إذ  قدرات العقل البشري   -  ع�� هذا النحو  -ا�حسنة والوخيمة الناجمة عن "القيام بدور هللا"  

 . 1 كم �� العملية التناسلية أك�� من منافعھمثل هذا التح الطو�ل، قد ت�ون أضراُر 

 : أنواع التقنیات التناسلیة  -2

 : التقنیات التشخیصیة -2-1
التّ �سّ�  من  األول  الصنف  التّ ى  بالتّ قنيات  ا�ختلفة  ناسلية  األدوات  �ستخدم  الت�خيصية.  قنيات 

�تطلب فهم  و املتضمنة �� هذا الصنف �� ��خيص أرجحية أن ينجب الزوجان طفال �عا�ي من مرض ورا�ي.  

التّ كيفيّ  الّد قنيّ ة عمل هذه   ات 
ّ
املتعل اِت. توجد املورّ راية ببعض األشياء 

َ
ث َوّرِ

ُ
بامل �� نواة �ل خليّ قة  ة من  ثات 

 
ّ
�ش� ال�ي   �� الوراثية،  املواد  أو  املورثات،  ال��.  ال�ائن  جزيء  خاليا  منقوص    DNAل  النووي  (ا�حمض 

 األك�ج�ن). هذا جزيء طو�ل مركب �شبھ �� حالة  
ّ
ب بطبيعتھ ��  ال�ائن البشري درج سلم لول�ي، وهو مرت

ْبِغَيات)ثات �س�ى  نة من مورّ م�وّ   مختلفة  التی�شک . عادة ما ي�ون لدى ال�ائن البشري  بالكروموزومات (الّصِ

 الثات نفسها خيوط من املواد الكيماو�ة  . املورّ مكروموزو   46
ّ

ة،  ��ا من إعطاء �عليمات ل�خليّ طو�لة إ�� حد يمك

ن كيفية استخدامها. وألن املورثات  تتع�ن عادة �� ش�ل معلومات تحدد ال��وتينات ال�ي يتوجب تخليقها وتب�ّ 

  ة ترتيب تلك املواد �عض إال من حيث كيفيّ   م�ونة من أر�ع مواد كيماو�ة فقط، فإ��ا ال تختلف عن �عضها

ذي أنجز أخ��ا هو اكتشاف سلسلة املواد  الغاية األساسية من مشروع ا�جينوم البشري الو�ّن   أو �سلسلها.

 ألف مورث.   100ما يقرب من   -بأسره  DNAالكيماو�ة �� جزيء  

د املورثات كيفية نمو �ل خلية. وألننا  . تحّد اسوبيمكن تصور املورثات �� ش�ل شفرات شب��ة ب��امج ا�ح 

لون العين�ن والبشرة والشعر،    ؛ ة والبيولوجيةتحدد خصائصنا ا�جسميّ   املورثات  ن�ن من خاليا، فإّن م�وّ 

تقوم املورثات  و م��مج سلفا �� مورثاتنا.    -ما فينا جسميا و�يولوجيا    �ّل ف  -حجم الدماغ، ا�جنس، الطول  

ا�خصائص ليست محددة بطر�قة محكمة  ه مثل هذ  أيضا بتجه�� العديد من خصائصنا السلوكية. غ�� أّن 

وحدها مورثاتنا  قبل  ا  ،من  ا�خصائص  حال  السلوكية  ف�جسمية.  كما هو  السمات  لتلك  تحقيقنا  كيفية 

، سوف يحسن تلك  شه��جوردن، نجم كرة السلة ال   �لیمن لديھ مورثات ما؛ فتر��ن إ�� حد كب�� بالبيئة

 
نجلوسكسونية، التي تعتمد منهج التفكير النقدي، على  -1

ٔ
خالقية اال

ٔ
ن البّت فيتتفق معظم المدارس اال

ٔ
والحكم   القضايامثل هذه  ا

خالقيتها"  
ٔ
و " بعدم ا

ٔ
خالقية تكنولوجيا التناسل" ا

ٔ
مر  "با

ٔ
ّن اال

ٔ
خالق الوصفي، الذي يزودنا على ال

ٔ
وال، المرور عبر علم اال

ٔ
يتطلب ا

و خرقها، وهذه  والدقيقة عن القضية، ثم بعد ذلك، عرض هذه الحقائق على ثالثة مبادئ للتبيّ بالحقائق الالزمة 
ٔ
ن من مدى التزامها ا

 االستقاللية.   
ٔ
 الحسنى، ومبدا

ٔ
 العدالة، ومبدا

ٔ
 المبادئ هي: مبدا
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ّ
  يئية،ھ �� غياب مثل هذه الظروف الباللعبة إذا �ان لديھ الدافع وسنحت لھ فرصة اللعب والتمر�ن. غ�� أن

 املؤسسة وراثيا شطر �ىيء آخر، وقد ال �ستخدم إطالقا. قد توجھ مهاراتھ ا�جسمية 

تحّد   وألّن   املرء  فإ�ّ مورثات  ا�جسمية،  بنيتھ  بيولوجيا  قد تجعل جسمھ يؤدي وظائفھ  د  �ا حال عط��ا 

من   يقرب  ما  ثمة  وراثية.  اختالالت  أو  أمراضا  لھ  �سبب  قد  مناسبة.  غ��  معروف    4000بطر�قة    مننوع 

السكري  و لقد تم ر�ط العديد من األمراض الشائعة �سبيا، من قبيل التليف ا�حوص��،    الوراثية.األمراض  

مرض هنتنجتون، واألنيميا املنجلية، باختالالت تطرأ ع��  و ساکس،  تيو متالزمة داون،  و �� مرحلة الصبا،  

العمود الفقري، وا�جمجمة    غاتمورثة واحدة معطو�ة. ثمة أمراض وراثية أخرى، مثال فرا  -مورثات أحادية  

أك�� من مورث معطوب. �� حاالت أخرى، قد  -ا�خالية من دماغ، �سب��ا اختالالت تطرأ ع�� مورثات عديدة  

اك مورثة معطو�ة ال تف�ح عن نفسها �� ش�ل مرض �� حاملها. فقط ح�ن يمارس "حامل" املورثة  ت�ون هن

 املعطو�ة ا�جنس مع حاملة أخرى، يولد طفل يَ 
ْ

 ِش ك
ُ

 . العطب فيھ عن نفسھ �� ش�ل مرض ف

التّ    تمكن 
ّ
الت �� إنجاب طفل �عا�ي من  قنيات  الناس، بدرجات متفاوتة، من معرفة فرصهم  �خيصية 

إل��م وراء مثل هذه  إليھ  غالبا ما �س��  و �ي �عينھ.  مرض ورا انتقال مثل هذه األمراض  من ��ددهم خطر 

الزوج�ن   من مرض ورا�ي، أو ألن أسر أحد  ا�يا�خطر ي��ددهم ألن لد��م طفال �ع  قد �عرفون أّن فالتقنيات.  

لزوجة أك�� من خمسة  أو كالهما عانت مرات عديدة من مرض ورا�ي ما. فضال عن ذلك، �عد أن يبلغ عمر ا

 وثالث�ن عاما، من ا�حتمل أن يتعرض �ل طفل تحمل بھ �خطر اختالالت وراثية، من قبيل متالزمة داون. 

�انا   إذا  ما  اكتشاف  �س��دف  الفحوصات  من  تنويعة  و��  ورا�ي،  بم�ح  الزوج�ن  هذين  مثل  يبدأ  قد 

مورثات معطو�ة وتقوم ع��يحمالن  العائلة  تقّص   ،  لتوار�خ  �شتمل.مفصل  مثلما  الفحوصات  ع��   فهذه 

جسمية تتضمن    ،اختبارات  األك�ج�ن(أيضا  فإ��ا  منقوص  النووي  ل�حمض  وتحليل  DNAتحليال   (

الزوج�ن يحمالن مورثات معطو�ة،    إذا ثبت أّن فاختالالت وراثية.    �بحثا عن غرائب قد تدل ع�  زماتالكرومو 

زوجان يتعرضان لهذا    ر ر قيمكن حساب فرص نقلهم ملرض ورا�ي �عينھ إ�� أطفالهم وفق صيغ مختلفة. إذا 

إن  ما  و ذلك    م�انيمكن إجراء املز�د من الفحوص لتحديد إ  جيدة،  معا��فرص إنجا��ما طفال    ا�خطر أّن 

معروفة لت�خيص ا�جن�ن بحثا عن عالمات تدل ع��    املرأة حامال، ح�ى يتس�ى استخدام فحوص  تصبح

 . إصابتھ بمرض ورا�ي

. هذا ش�ل من التصو�ر القائم ع�� موجات الصوت،  املوجات فوق الصوتيةتلك الفحوص هو    آخر

غرائب   ا�حمل، اكتشاف�� األشهر الثالثة الثانية من يمكنھ،  ،وهو ال �ش�ل خطرا ع�� حياة األم أو ا�جن�ن

ترتبط   و��جسمية  املشوه  الفقري  العمود  أو  الرأس  مثال  الوراثية،  األمراض  الداخلية   عضاءاأل   ىببعض 

 غر�بة الش�ل. بمقدوره أيضا أن يحّد 
ّ

نسبة إ��  بال  هر السادس، وهذا أمر مهّم د جنس ا�جن�ن �� ��اية الش

وتية الناجحة  فحوص املوجات فوق الص  لسوء ا�حظ، فإّن و األمراض الوراثية ال�ي تصيب جنسا دون اآلخر.  

ا�خلّو  تضمن  بمقدورها    ال  إذ  الوراثية،  االختالالت  ما  فقط  من  غالبا  لك��ا  الغرائب،  �عض  عن  الكشف 

 لدى �عض األمراض الوراثية عالمات قليلة ع�� مثل هذه الغرائب. توجد تخط��ا. فضال عن ذلك، 
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ٔ
 2202  )ا
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الوراثية.  األمي�ي  التحليل االختالالت  عن  للكشف  دقة  أك��  ه  فحص  ��  يتضمن  إبرة  حقن  اإلجراء  ذا 

الكيس األمي�ي عند األم و�حب كمية من السائل الذي يحتو�ھ. �شتمل السائل ع�� �عض خاليا ا�جن�ن ال�ي 

يمكن فحصها مباشرة ملعرفة ما إذا �ان �عا�ي من اختالالت وراثية، أو الغرائب الكروموزومية املرتبطة بمثل  

املرتبطة بأمراض وراثية من مختلف األنواع. قد يحدث أن �سقط  هذه االختالالت، أو وجود �عض اإلنز�مات  

   � أّن �حالة، غ  200األم جني��ا خالل هذه العملية، وهذا يحدث مرة �� �ل  
ّ

ن من اكتشاف  التحليل األمي�ي يمك

ن من الفحص وجود عطب ورا�ي يرتبط باختالل ورا�ي،  إذا تب�ّ ف الكث�� من األمراض الوراثية بدقة متناهية.  

ب�ن ا�حفاظ ع�� الطفل أو إسقاطھيو  �� بداية الشهر    وألّن   ؛اجھ الزوجان مأزق ا�خيار  اإلجراء يتم عادة 

مثل    بيد أّن   ،ا�خامس، وال �عرف نتائجھ قبل أسبوع�ن، عادة ما ال يتم اإلجهاض إال �� ��اية الشهر السادس

 هذا اإلجهاض معقد وخطر. 

، و�� فحص عينة ذوائب املشيمةب اإلجهاض املتأخر، استخدام تقنية لتجنّ ، يفضل كث�� من األزواج

مُ  أ��جة  الذوائب، و��  �شتمل هذه  األو��.  الثالثة  األشهر   �� استخدامها  يمكن   تَ تقنية 
َ
 َف يِّ ل

ٌ
جدران    ة ع�� 

املشيمة، ع�� خاليا ا�جن�ن. يتضمن ذلك الفحص إزالة جزء صغ�� من هذا النسيج وفحص خاليا ا�جن�ن  

احتمال اإلسقاط أقوى �� هذه ا�حالة منھ �� حال استخدام التحليل األمي�ي، و حثا عن عطب ورا�ي.  فيھ ب

استخدام عينة األغشية قد �سبب عطبا �� األطراف �� �سبة ضئيلة جدا من األطفال،    وثمة ما يدل ع�� أّن 

ن استخدام عّينة األ ال  وقدا من قبيل قصر أصا�ع اليدين أو القدم�ن. بعط
ّ

من الكشف عن �ل   غشيةيمك

االختالالت الوراثية ال�ي يمكن كشفها ع�� التحليل األمي�ي. وع�� وجھ ا�خصوص، فإنھ ال يمكن من كشف  

ع��  بناء  العطب الذي يصيب القنوات العصبية من قبيل عدم وجود دماغ وفراغ فقرات العمود الفقري.  

 و   ذلك،
ّ
   ،لتحليل األمي�ي من حيث الدقةھ ينافس ا�سبة إ�� األمراض ال�ي يكشف ع��ا، فإن

ّ
ھ يمكن من  وألن

درجة  إجهاض تحسن  و�سبب  أمنا،  وأك��  أصبح    أ�سط  األمي�ي،  التحليل  مستوى  يقارب  حد  إ��  دقتھ 

 االختبار املفضل عند الكث�� من األزواج الساع�ن لت�خيص أجن��م.

قادر�ن ع��  راض، سوف ن�ون  األم باملورثات املسؤولة عن مختلف    درايتنا، �� املستقبل،تحسن  و�فضل   

فضال عن التحليل األمي�ي وفحص عينة  وسوف يتّم،    م�ح مئات بل آالف االختالالت ذات األصول الوراثية.

املمكنة. مثال    لتناتطو�ر فحوص وراثية أخرى، �غية ا�خالص من املورثات املعطو�ة من سال  ،ذوائب املشيمة

هذا اختبار ي�لف مبالغ طائلة ونادرا    الورا�ي قبل االزدراع. الت�خيص  مؤخرا تطو�ر تقنية �س�ى    ذلك، تّم 

ما �ستخدم، وهو ير��ن بتقنية تخصيب الصماء واالزدراع، ال�ي سوف نناقشها الحقا. ع�� وجھ التقر�ب،  

ودمجهما �� محلول لتخليق جن�ن. �عد بلوغ   لزوج�نيتم تجميع خاليا ا�حيوانات املنو�ة والبو�ضات من ا

 خاليا، تن�ع خلية وتحلل ِد   مرحلة األر�ع
َ
ا للكشف عن ا�خلل الورا�ي. �� حال وجوده، يتم التخلص من  اَه ن

ا�جن�ن، و�� حال عدم وجوده، ينقل إ�� رحم املرأة ع�� أمل أن يزدرع نفسھ و�نمو �ش�ل طبي��. م��ة هذا  

 
ّ
ِ االختبار أن

ّ
   ن من اكتشاف االختالالت الوراثية قبل ا�حمل، بحيث يتّم ھ يمك

ّ
ھ تقنية  تجنب اإلجهاض. غ�� أن

محبطة.   ت�ون  ما  وغالبا  طو�ال،  وقتا  و�ستغرق  الثمن،  محاوالت  وباهظة  خمس  إ��  نحتاج  املتوسط،   ��
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 �سبب هذه االعتبارات، ال يناسب هذا االختبار " او مناسب.    ن�إلنجاز حمل ناجح ح�ى �عد تحديد جن
َ

"  رِط �خ

 إال زوج�ن ي��ددهما خطر نقل مرض ورا�ي. 

 : التخصیب قنیاتت -2-2
مكن من بل �� التّ   ،�عض األزواج �� تجنب إنجاب أطفال �عانون من أمراض وراثية  عندال تتع�ن املش�لة   

العادية  و ا�حمل أصال.   التوقيت مناسبا، ت�ون املرأة قد أباضت وتّم االطر�قة  إذا �ان    �حمل �� ا�جماع. 

ا�خصبة ع�� قناة فالوب    ضةذلك تنتقل البو�  تخصيب بو�ض��ا من قبل م�ي الرجل �� قنوات فالوب. �عد

إ�� أن تصل إ�� الرحم، حيث تزدرع �� جدار الرحم وتبدأ عملية ا�حبل. �عا�ي كث�� من األزواج من مش�لة  

 
ّ
فا ع�� تدخل اإلخفاق �� إتمام خطوة أو أك�� من هذه ا�خطوات الضرور�ة، ما يجعل ا�حمل الناجح متوق

 قنيات.  ة أنواع كث��ة من هذه التّ اء كث��ة قد �سبب العقم، ثمّ أشي  تقنيات التخصيب. وألّن 

الزوج املنو�ة. استخدمت هذه    حيوانات باستخدام    التخصيب الصنا��ل تقنية سوف نناقشها ��  أوّ 

التقنية �� حالة االزدراع ا�حيوا�ي لف��ة قبل استخدامها مع البشر �� ا�خمسينيات، و�� �ستخدم مع ش�ل  

عن إنتاج كمية من ا�حيوانات املنو�ة أثناء القذف    �سببھ الذ�وري الذي ��جز الرجل    من أش�ال العقم 

تكفي لتخصيب بو�ضة زوجتھ. قد ت�ون ا�حيوانات املنو�ة ال�ي ينتجها �حيحة بذا��ا وقادرة ع�� ا�حياة،  

ع عينات  تجميع  يتم  التقنية،  تلك   �� تخص��ا.  �ي  البو�ضة  إ��  تصل  ال  ا�جماع  حال   �� من  لك��ا  ديدة 

ا�حيوانات املنو�ة من الرجل ع�� عملية استمناء يقوم ��ا. توضع ا�حيوانات املنو�ة �� أنبوب وتجرى عل��ا  

 
ّ
فة كب��ة م��ا. تحقن هذه العينة بمحقنة �� مهبل املرأة �� وقت  عملية طرد مركزي �ي تنتج مجموعة مكث

ا النوع من العقم الذ�وري. لقد تم ا�حمل تقنية التخصيب الصنا�� هذه عالج مفضل لهذو�عّد  اإلباضة.  

 بمالي�ن األطفال �� أرجاء العالم ��ذه الطر�قة.

لتقنية السابقة؛ الفرق بي��ما  مت��ع ��ا، وجها آخر ل  نو�ة حيوانات مالتخصيب باستخدام    تقنية �عت��  

أن مصدر املواد التناسلية الذ�ور�ة هنا ليس زوج املرأة بل �خص آخر. قد ي�ون السبب الذي �ستد��  

حيوانات    استخدامي إ�� الطفل. ب�رجل آخر املنو�ة هو العقم أو ا�خوف من نقل خلل ورا  حيوانات استخدام  

أسهم باملواد التناسلية، ليس هو الوالد املر�ي، الذي ين�ىئ الطفل.  الوالد البيولو��، الذي فاملت��ع املنو�ة، 

لألسرة، وغالبا ما ي�ون مجهوال. غالبا ما �ان مصدر مثل هذه ا�حيوانات    اصديق  أوا  قد ي�ون املت��ع قر�ب 

أصبح  املنو�ة �� املا�ىي طالب �� �لية الطب ارتبطوا باملستشفى ال�ي �ستخدم تلك التقنية، أما اآلن، وألنھ  

ة مصادر متعددة للم�ي باملقدور تجميد ا�حيوانات املنو�ة وا�حفاظ عل��ا ف��ات طو�لة �� مصرف امل�ي، ثمّ 

املواد   هذه  وتبيع  تخزن  ألفراد  اململوكة  امل�ي  مصارف  من  كث��  بھ.  وفق  لألزواجاملت��ع  تصنف  ما  عادة   .

 لو�� الذي يرغبان فيھ.للزوج�ن اختيار نوع الوالد البيو  يتس�ىخصائص املت��ع، بحيث 

الصماء    من تخصيب  إثارة  التخصيب  تقنيات  "تحت  و��  "   invitro"أك��  �ع�ي  التينية  عبارة 

أنابيب  )fertilization in vitro( الزجاج" "أطفال  الطر�قة  ��ذه  إنجا��م  يتم  الذين  األطفال  �س�ى  ولذا   ،

التخصيب يتم خارج جسد املرأة. غالبا ما    التخصيب ا�خار��" وصف أدق لهذه التقنية، إذ أّن و"  االختبار". 
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املرأة بطر�قة طبيعية ع�� م�ي الرجل �سبب ا�سداد ��    ة �ستخدم هذا اإلجراء ح�ن يتعذر تخصيب بو�ض

قنوات فالوب، حيث ال يتس�ى ل�حيوان املنوي والبو�ضة أن يلتقيا �سبب هذا العائق. يمكن إزالة اال�سداد  

األ��جة املندو�ة تلتئم �سرعة �عد العملية ا�جراحية، ف يس ناجحا دائما.  هذا اإلجراء ل  جراحيا، غ�� أّن 

تخصيب الصماء طر�قة �� ا�جمع ب�ن مواد الزوج�ن  و املمر قبل إتمام عملية ا�حمل بنجاح.  فلوغالبا ما تق

 التناسلية ح�ن ت�ون اإلجراءات ا�جراحية غ�� مفيدة. 

�� حالة الرجل، يتم تجميع امل�ي ع��   ؛ن الرجل واملرأةتخصيب الصماء تجميع املواد التناسلية م يتطلب

تتناول املرأة مادة تخصيب، عادة ما ت�ون    ،االستمناء. أما �� حالة املرأة، فإن اإلجراء أك�� �عقيدا. بداية

منظار ع�� فتحة صغ��ة لشفط    حقنهرمونا قو�ا، يجعلها تنتج عدة بو�ضات دفعة واحدة، �عد ذلك يتم  

مبيضها. �س�ى هذا اإلجراء بالفحص ا�جهري ع�� فتح البطن. ما أن يتم تجميع ا�حيوانات  البو�ضات من  

تلك قبل  من  البو�ضات  تخصيب  فيھ  يتم  خاص  محلول   �� توضع  ح�ى  والبو�ضات  ا�حيوانات.    املنو�ة 

ه املرحلة  األجنة الناتجة جاهزة اآلن ألن تحقن �� رحم املرأة، �� إجراء �س�ى "نقل األجنة ". �� هذفتصبح  

 
ّ
 ا �عد.هَ اعُ رَ ِد يتم ازْ  ھ لم�س�ى األجنة "ما قبل أجنة" ألن

باملائة، �سبب فشل ا�جن�ن   20ح�ى �� أفضل املراكز الطبية، ال تحقق هذه التقنية نجاحا إال بنسبة   

ع��    ،ة تنقل بأعداد كب��ة ع�� أمل أن يزدرع �عضهاغالبا ما �انت األجنّ ف.  أساسا  املنقول �� ازدراع نفسھ 

لك إ�� حاالت حمل خطرة كث��ة، ولذا  غالبا ما يؤدي ذو  نفسھ �� جدار الرحم و�بدأ �� عملية ا�حبل. ،األقل

واحد �ل مرة، حيث يجمد البا�� و�خزن �ي �ستخدم حال االضطرار إ�� محاوالت    ن�ال يتم اآلن إال از دراع جن

قادرة ع�� ا�حياة، �غ�ي   القدرة الباهرة ع�� تجميد أجنة وتحر�رها من حال ا�جمود، بحيث تظّل إّن    .ى أخر 

ى من املرأة. هذا مهم، ألن معظم ا�خاطر الطبية املرتبطة ��ذه التقنية،  بو�ضات أخر   جميععن محاولة ت

 
ّ
 ما تحدث أثناء عملية الفحص ا�جهري ع�� فتح البطن. و�� ضئيلة �سبيا، إن

تّم   لتحس�نو  التقنية،  نجاح هذه  أدّق   معدالت  �ش�ل  �عكس  العملية  تلك   �� تنويعات  مراحل    تطو�ر 

هذه إحدى  �س�ى  الطبيعية.  مش   التخصيب  نقل  يوضع    جی التنويعات  ا�حالة  هذه   �� فالوب.  قناة  داخل 

ا�حيوان املنوي والبو�ضة �� قناة فالوب، �� ا�جانب األسفل من اال�سداد، حيث تخصب البو�ضة هناك، 

ثمة  و كما يحدث عادة. �عد ذلك تنتقل ع�� القناة، و�ذا سارت األمور ع�� ما يرام، تزدرع نفسها �� الرحم.  

ى �عرف باسم نقل الالقحة ع�� قناة فالوب. هنا يتم تخصيب البو�ضة �� الصماء ثم تنقل إ��  تنويعة أخر 

التقنيت�ن أفضل من تقنية تخصيب    ات�نقناة فالوب، حيث تواصل رحل��ا إ�� جدار الرحم. معدل نجاحات ه 

 
ّ
لصماء أو أي  ا�حمل الذي يتطلب تخصيب ا  �لفی ھ �سبب تد�ي هذا املعدل،  الصماء بقليل. ع�� ذلك فإن

   30من تنويعا��ا ما يقرب من  
ّ
آلالف العديدة من األزواج الذين استخدموها  � ا�إنسبة  و�الھ  ألف دوالر. غ�� أن

 م�جزة امليالد ال�ي �ان لها أن ت�ون مستحيلة عندهم.   تحقيقبنجاح، ��ون ا�خاطر والت�اليف �� سبيل 

   ل�ن �ان
ّ
ھ �ش�ل مدخال لتقنيات تناسلية أخرى عديدة.  تخصيب الصماء �سمح بالتخصيب ا�خار��، فإن

ى تداولها، وتخز���ا،  باملقدور عزل املادة التناسلية عن ال�ائن البشري الذي ينتجها، ح�ى يتس�ّ   إن ي�ون   ماف

�شتمل إحدى التقنيات املتأخرة مثال ع�� حقن حيوان منوي �� بو�ضة، ونقل ا�جن�ن  و ونقلها بطرق عديدة.  
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رحم. �س�ى هذه التقنية حقن سيتو�الزمي داخ��، و�� �ستخدم مع الرجال الذي �عانون  الناتج إ�� داخل ال

من العقم ألسباب متعددة، مثال �ون حيوانا��م املنو�ة أضعف من أن تنفذ ع�� صدفة البو�ضة ا�خارجية.  

ھ  ا�حيوان املنوي عاجز عن تخصيب بو�ضة املرأة �ش�ل طبي��،    أّن   من  رغموع�� ال
ّ
قد يظل قادرا ع��  فإن

تخصي��ا حال حقنھ مباشرة �� البو�ضة. بمقدور مثل هذين الزوج�ن ال�جوء إ�� تخصيب صنا�� باستخدام  

ع�� تخصيب  تقنية حقن ا�حيوانات املنو�ة �شتمل    حيوانات الزوج املنو�ة، لك��ما يفضالن غ�� ذلك. وألّن 

اإلجراء م�لف وال يخلو من مخاطر. ع�� ذلك، يروج استخدامها خصوصا �� الواليات املتحدة    صماء، فإّن 

 والبلدان األورو�ية. 

أيّ  التناسلية. مثل  املادة  الت��يدية �شتمل ع�� تجميد  تقنية أخرى �س�ى  ة خلية حية أخرى، ال  هناك 

 تصمد املادة التناسلية لف��ة طو�لة باالعتم
ّ
ھ حال تجميدها يمكن ا�حفاظ عل��ا لف��ات  اد ع�� نفسها. غ�� أن

طو�لة. �� الوقت الراهن، يمكن تجميد ا�حيوانات املنو�ة واألجنة وتحر�رها من التجمد �ش�ل ناجح، غ��  

البو�ضات ال�ي يمكن تخصي��ا  فالنجاح لم يتحقق بخصوص تجميد وتحر�ر ا�خاليا األنثو�ة من التجمد.    أّن 

يجب أن ت�ون طازجة، ال متجمدة. منذ تطو�ر تخصيب الصماء، لم �عد ممارسة ا�جنس ضرور�ة  بنجاح  

ضرور�ا إلنتاج أجنة، بل أصبح ذلك �سري    امل�ا�ي�استخدام تقنية الت��يد، لم �عد القرب  و إلنجاب األطفال.  

وضع    ا ع�� ا�حياة �� ال أحد �عرف إ�� م�ى يمكن ل�حيوان املنوي أن يبقى قادر و القرب الزما�ي؛    ع��  ح�ى

ھالتجمد،  
ّ
يمكن استخدام ا�حيوانات املنو�ة  فإنھ  إذا �ح هذا،  ف�ستطيع البقاء ف��ة طو�لة.    لكن الظاهر أن

 
ّ
تم    ن�ھ يمكن ازدراع جنال�ي تم تجميعها وتجميدها اليوم �� تخصيب بو�ضة امرأة �عد عقود من اآلن، بل إن

 تخليقھ اليوم �� امرأة لم تولد �عد. 

كث�� من  فتقنية أخرى تتعلق بتخصيب الصماء، أقلھ وفق إحدى تنويعا��ا، �س�ى باألمومة البديلة.    ثمة

ا�حبل،    �� �عان�ن مشا�ل  ا�حمل   �� يواجهن صعو�ات كب��ة  الالئي ال  ��  النساء  ��  أي  نمو أطفال  عملية 

تتعلق با�حمل.  ةل طبيأخر�ات من مشا� وقد �عا�ي قد ت�ون املرأة مثال قد استأصلت رحمها؛ فأجسادهن. 

تجد مش�لة تكرر اإلسقاط املؤلم حال �� استخدام أم بديلة؛ فالبديلة    بناء ع�� هذا، يمكن أن  عندهن،

األم البديلة امرأة تن�ي طفل امرأة أخرى �� جسدها، و�عد والدة الطفل،  و بوجھ عام امرأة تحل محل األم.  

 .�عيده األم البديلة إ�� األم ال�ي تقوم ب��بيتھ

ثمة    أحيانا و  املهمة.  ��ذه  للقيام  مستأجرة  امرأة  ت�ون  ما  وغالبا  صديقة،  أو  قر�بة  البديلة  األم  ت�ون 

عدد النساء الالئي يرغ�ن �� أن يكن    جمعيات �� الغرب، تدبر عالقات بدائلية مقابل رسوم تدفع، غ�� أّن 

خدما��ن ي��ايد باستمرار. عادة    من فاع  أمهات بديلة و�تصلن ع�� شبكة املعلومات بالنساء الراغبات �� االنت

من  ألف دوالر، فضال عن الت�اليف الطبية، نظ�� ما يقّد   25و  20ما تحصل األم البديلة ع�� مبلغ ي��اوح ب�ن  

رسوم قانونية وأحيانا رسوم تدفع لو�االت �ع�ن ع�� تدب�� أمهات بديلة. عادة ما يتم    أيضا   ثمة و من خدمات.  

األطراف تضمن حقوق الدفع لألم البديلة ورعاية الطفل لألبو�ن املر�ي�ن.   بل �ّل توقيع عقد قانو�ي من ق

كث�� من النساء تدفعهن مشاعر غ��ية بقدر ما �غر��ن  و   التداب��.هناك مبالغ تدفع �� أغلب تلك    رغم أّن 

 �م.املال، ويشعرن برضا عظيم عن أنفسهن لقيامهن بمساعدة أزواج ع�� ا�حصول ع�� أطفال من أصال�
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لهذه التقنية. �ستخدم األو�� طر�قة التخصيب االصطنا�� حيث يتم استخدام حيوانات   تنويعتان ثمة 

منو�ة من زوج األم املر�ية لتخصيب األم البديلة اصطناعيا. الطفل ا�حمول بھ إذن نتاج بيولو�� للزوج واألم  

لطفل، و�س�ى األم املقصودة،  تحصل ع�� ا  يالبديلة. األم البديلة �� األم البيولوجية واألم ا�حامل؛ املرأة ال�

البديلة".   باألمومة   " اإلجراء  هذا  العملية   �� املقحمة  الطبية  ا�جمعيات  �عض  تصف  املر�ية.  األم  أما  �� 

الصماءفخرى  األ تنويعة  ال تخصيب  تقنية  التناسلية  حيث    .تستخدم  ماد��م  املر�يان  الزوجان  �ستخدم 

الوالدان املر�يان   ي�ون  ن�ن إ�� األم البديلة. �� هذه ا�حالة،ذلك، يتم نقل ا�ج دلتخليق جن�ن �� الصماء. �ع 

البيولوج الوالدان  ال�ي تقوم فحسب بحمل ا�جن�ن. غالبا ما توصف هذه    ان؛یهما أيضا  البديلة ��  األم 

حيث    عا،�ان نادرا، لكن أصبح أك�� شيو   فقط  استخدام األم البديلة أما حامالإّن  التنويعة " باألم البديلة".  

 ي
ّ
 سنة �� الواليات املتحدة، وهو عدد يتوقع أن يز�د �� املستقبل.  ھ �ستخدم �� تخليق ألف طفل �ّل قدر أن

تنويعات أخرى ل�حمل البديل، تختلف معظمها عن النوع�ن السابق�ن فقط أل��ا �شتمل ع�� مواد    هناك

و�ضة أو �ل��ما، مثال، حيث يتم نقل  تناسلية مت��ع ��ا. قد يقوم طرف ثالث بالت��ع با�حيوانات املنو�ة أو الب

األم البيولوجية، ال�ي ت��عت بالبو�ضة؛    ؛ا�جن�ن الناتج إ�� األم ا�حامل. �� هذه ا�حالة، هناك ثالث "أمهات"

�مكن اعتبار تنويعة أخرى "حمل بديل  و األم ا�حامل، ال�ي حملت بالطفل واألم املر�ية، ال�ي تقوم بتنشئتھ.  

ع�� بو�ضة    ،لكن مبايضها عاطلة  ،تحصل األم القادرة ع�� إتمام عملية ا�حمل  مع�وس". مثال ذلك، قد 

تخصيب الصماء �حمل وتر�ية طفل ليس ابنا بيولوجيا لها. من ضمن   تقنيةتت��ع ��ا امرأة أخرى و�ستخدم 

الفئة اليأس.    ،هذه  النساء الالئي وصلن سن  ف النساء املسنات الالئي وصلن سن  عادة ما ت�ون بو�ضات 

�ن قد يكن قادرات ع�� حمل رغم أ�ّ   -اليأس غ�� قادرة ع�� ا�حياة، ما يحول دون حملهن بطر�قة طبيعية  

تخصي��ا �� صماء ع�� حيوانات الزوج املنو�ة أو ح�ى حيوانات منو�ة    مت��ع ��ا يتّم   بو�ضات   تخدام ناجح. باس

�� الستينات أن تنجب طفال.   ��ا، يمكن المرأة  البيولوجية، فإ�ّ أ�ّ   من   رغموال مت��ع  �ا األم �ا لن ت�ون األم 

منھ أن   قصدالو مت��ع بھ، تم تخليقھ   ن�ثمة تنويعة أخرى تحصل وفقها املرأة ع�� جنو ا�حامل واألم املر�ية.  

الذين   �ون ی األزواج  قبل  من  �ستخدم  لن  ال�ي  ا�جمدة  األجنة  آالف  وجود  �سبب  رأ��ما.  غ��ا  لزوج�ن 

 ن أش�ال "تب�ي األجنة" أك�� شيوعا. أنتجوها، أصبح هذا الش�ل م

ضمن التقنيات ال�ي أثارت ردود فعل مكثفة ع�� مستوى عموم الناس استنساخ البشر. لقد تم    منو 

  حيوانات بنجاح استنساخ نباتات و 
ّ
استنساخ �ائنات   ھ لم يتّم وح�ى �عض أش�ال األ��جة البشر�ة، غ�� أن

مخصبة �عد    ةالتوأمة نوع من االستنساخ، حيث تقسم بو�ضو �شر�ة، أقلھ ح�ى وقت كتابة هذا الكتاب.  

ن من أر�عة خاليا إ�� رحم أن�ى أو  جن�ن م�وّ   �عد ذلك يمكن نقل �ّل ،  أن ت�ون بلغت طور ا�خاليا الثمانية

ل الحقلتجميده  التواو .  انقل  تخليق  طر�قة   �� إ��  م  ئ التوأمة  املبكر  ا�جن�ن  تقسيم  ع��  طبي��،  �ش�ل 

  ، م أخوةئيتم تخليق تواف  وراثيا ماثالنم��ما و�نمو �ش�ل منفصل بحيث ينتج سليالن مت �ّل  زدرعی ،ِن �ْ نَ ینِ َج 

أو غ�� متماثل�ن ح�ن تنتج األن�ى بو�ضت�ن �� دورة ما، تخصب �ل م��ما وتزدرع �ش�ل ناجح. �ستخدم تقنية  

ر مع ا�حيوانات، وقد أصبحت أك�� شيوعا �� حالة تخصيب الصماء البشري أيضا،  التوأمة �ش�ل متكر 

 كطر�قة �� تخليق أك�� من جن�ن من عدد محدود من البو�ضات ا�خصبة. 
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نقل نواة ا�خلية ا�جسدية. هذا هو نوع االستنساخ الذي �شار إليھ    ىنوع آخر من االستنساخ �س�  ثمة

 عادة �� معظم النقاشات، والنوع ا
ّ
  أّن من رغم ع�� الھ يختلف عن التوأمة، لذي سوف �ش�� إليھ حصرا. إن

ع�� وجھ التقر�ب، ع��  يقوم االستنساخ،  أي توأما.  -آخر مماثال وراثيا  �ائنا عملية استنساخ �ائن �� تنتج

أنثو�ة و�حالل نواة خلية مت��ع بدال   تناسلية  الت  ،. �عد ذلكم��انزع نواة من خلية  ناسلية  �ستثار ا�خلية 

لو كما  النمو  أو  االنقسام   �� وتبدأ  كهر�ي  بتيار  وألّن أ�ّ   األنثو�ة  منوي.  حيوان  قبل  من  خصبت    DNA  �ا 

بخاليا بو�ضة، ال �شتمل خاليا ا�جن�ن املنت�خ ع��   ة واحدة وليس اتحاد حيوان منوّي البو�ضة مأتاه خليّ 

ثات املوجودة �� خاليا املت��ع. �� حالة االستنساخ البشري، إذا  ن نفس املورّ د من مورثات بل تتضمّ مز�ج متفرّ 

نقل ا�جن�ن إ�� رحم امرأة ونتج عن ذلك والدة ناجحة لطفل، فإنھ ي�ون متماثال وراثيا مع املت��ع با�خلية.    تّم 

 أن ت�ون منسوخة من �خص هو أن ت�ون توأمھ األصغر.ف

خطر    ��ددهما يقوم الزوجان اللذان  ، ح�ن  قد �ستخدم االستنساخ البشري �� تجنب نقل مرض ورا�ي

��ا مت��ع  بيولوجية  مادة  استخدام  يفضالن  وال  ورا�ي  مرض  من  �عا�ي  طفل  أحدهما    ،تخليق  باستنساخ 

قة يتس�ى لهما أن ي�ونا والدي طفل معا�� لم يتم تخليقھ من مصدر  لتجنب مثل تلك النتيجة. ��ذه الطر�

آخرون �� االستنساخ وسيلة إلنجاب أطفال ذوي قدرات فائقة. إذا �ان باملقدور  و�جد بيولو�� مغاير لهما. 

باستخدام    DNA��خ   كث��ون  �غرى  سوف  مت��ع،  كمخطٍط   DNAأي   " املتفوق�ن    تصمُم   األ�خاص 

عن رغب��م �� استنساخ أطفالهم أو أحبا��م الذين رحلوا، ع��   هم أيضا،أف�ح �عض  وقد  أطفالهم وفقھ.

ثمّ  ي�ونوا عوضا ع��م. وأخ��ا،  أن  أن أمل   �� يفيد رغب��م  ا�خلود، ما  �� وصاياهم، ر�ما رغبة  ة من كتبوا 

 ْستَ �ُ 
ْ
 َ� ن

ُ
 وا �عد وفا��م. خ

 االستنساخ البشري قد ي�ون ممكنا �� املستق  أّن من  رغم  ع�� ال
ّ
ھ يظل ح�ى بل، بل قد ي�ون مرجحا، فإن

أشهر حالة استنساخ حيوا�ي ح�ى اآلن �� حالة الن�جة دو��، ال�ي ولدت  فاآلن تقنية محفوفة با�خاطر.  

دو��، وأغل��ا �انت ضفادع و ف��ان، �انت ��خا من دنا   استن�خت قبل. معظم ا�حيوانات ال�ي 1996عام 

يا غ�� مائزة وجدت �� أجزاء أخرى من ا�جسم. �س�ى مثل هذه  خاليا أصغر أخذت من أجنة، أو من خال 

   ،القول بأ��ا غ�� مائزةفا�خاليا " بخاليا املنشأ".  
ّ
�ا لم تبلغ �عد مرحلة ت�و�ن خاليا محددة، مثل  ما �ع�ي أ�ّ إن

ماد  خاليا ا�جلد أو خاليا الدم. �ي تبلغ ا�خلية هذا الطور املتقدم، بحيث تصبح "خلية جسدية" يتع�ن إخ

ترويعا �� االستنساخ �� االستنساخ من خاليا جسدية، ومن ثم    �عض املورثات. لقد ظلت املش�لة األك��

 إيجاد طر�قة للن�وص إ�� �ل املورثات املوجودة �� ا�خلية. 

 باملولود دو��. مُ   1996�� معهد روزل�ن �� اسكتلندا عام    الباحث�نهذا ما أنجزه إيان وملت وفر�قھ من  
َّ

 اَك ذ

محاولة    تم استنساخ أنوع عديدة من ا�حيوانات باستخدام تقني��م، بما ف��ا خناز�ر وأبقار وماعز. غ�� أّن 

معظم ا�حيوانات ال�ي تم استنساخها مؤخرا    محاولة فاشلة، كما أّن   277دو�� الناجحة لم تأت إال عقب  

رتنا التقنية أك�� تقدما مما �� عليھ  إ�� أن تصبح معرفتنا ومها  ومن املرّجح،  عانت من غرائب أثناء ا�حمل.

 اآلن، أن �سفر محاوالت استنساخ �شر عن مثل هذا العدد الكب�� من اإلخفاقات. 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا
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 :التقنیات الوراثیة -2-3
مورّ  بتغي��  الوراثية  التقنيات  وتقوم  أخرى؛  إ��  خلية  من  مورثات  نقل  االستنساخ  �عي��ا.  يتضمن  ثات 

، ع�� وجھ  يس��دف عالج املورثاتو عالجية بتقنيات عالج املورثات.  التقنيات ال�ي تقوم بذلك ألسباب  و�س�ى  

" األمواس"    فـ  ��ا.مالتخلص من اختالالت وراثية �سبب أمراضا وراثية و�حالل مورثات سليمة بدال    التقر�ب،

�مكن �عديل ف��وسات خاصة ع��  و ا�خلية.    تصيب نواة ال�ي تقطع املورثات املعطو�ة عبارة عن ف��وسات  

ذلكمزاو  �عد  املعنية.  املورثة  بن�خ  النووي  حمضها  املناسب،   ،جة  موضعها  إ��  املورثة  هذه  بنقل  تقوم 

والتخلص من ��خ��ا املعطو�ة، ووضع املورثة السليمة بدال م��ا. وفق �عليمات هذه املورثة السليمة تبدأ  

 ة وظيف��ا �ش�ل طبي��.ا�خلية �� إنتاج ال��وتينات ال�ي �انت تفشل �� إنتاجها بحيث �شرع �� تأدي

إال �� �عديل خاليا بالغة أو جسدية. مثال ذلك، لدى من    ، �� الوقت ا�حاضر،ال �ستخدم عالج املورثات 

أو الذي يصيب الفتيان مورثة معطو�ة، املورثة ال�ي تنتج األ�سول�ن، ��   1�عا�ي من داء السكري من النوع  

تدبر    عمره. ��ذه الطر�قة يتّم   �ي أن يتعاطى األ�سول�ن بقية �ل خلية. لعالج هذه املش�لة يتوجب ع�� املع

عالج املش�لة �ش�ل ��ائي، تتم مزاوجة مورثة �شر�ة معافاة  ول  باقيا.  أمر أعراض املرض، لكن املرض يظّل 

إذا قام الف��وس بمزاوجة املورثة  فتنتج األ�سول�ن مع ف��وس يحقن �� بنكر�اس املصاب با�خلل الورا�ي.  

للبنكر�اس أن ينتج كميات �افية من األ�سول�ن   ىة �� عدد �اف من خاليا البنكر�اس، سوف يتس� املعافا

   1مرض السكري من الدرجة    بنفسھ. وألّن 
ّ
  ما ينجم عن �جز البنكر�اس عن إنتاج أ�سول�ن بنفسھ، فإّن إن

 هذا �ع�ي عالج هذا النوع من السكري. 

سوى القليل من    ،لعالج مختلف االختالالت الوراثية املصمم    ،ا�حظ، لم يصادف عالج املورثات  لسوء

ا�خاليا تموت وتحل بدال    وح�ى لو �س�ى ملثل هذا العالج �غي�� عدد �اف من ا�خاليا �� البداية، فإّن ،  النجاح

إ�� مثل   العمر. لهذا    هذام��ا خاليا ال تحمل املورثة السليمة. لذا، سوف ت�ون هناك حاجة  العالج طيلة 

حاول العلماء يوما تطبيق عالج املورثات مباشرة ع�� بو�ضات مخصبة. �س�ى هذا النوع من  السبب سوف ي

لن   واحدة،  تت�ون من خلية  البو�ضة ا�خصبة حديثا  ا�جراثيم. وألن  الورا�ي ع�� مستوى  بالعالج  العالج 

سو  املرض  �عديليتطلب عالج  مر   ی  واحدة  املعطو�ة    إن  ما فواحدة فقط.    ةمورثة  املورثة  �ستعاض عن 

ا�خلية السليمة. ��ذه الطر�قة، قد    ،ال�ي تنمو من ا�خلية املنشأ  ،�ل ا�خاليا�ستن�خ  بمورثة سليمة، ح�ى  

أحادية.   مورثات  ع��  تطرأ  اختالالت  �سب��ا  معروفة  وراثية  أمراض  عالج   �� املورثات  عالج  من  و �ستخدم 

 املرجح أن �شتمل هذا ع�� ��خيص ورا�ي ي
ّ
ب تخصيب صماء  تم قبل عملية االزدراع، ومن ا�حتم أن يتطل

العالج الورا�ي  فقھ من نتائج.  مثل هذه الت�اليف ��ون �� سبيل ما تحّق   كث��ين يرون أّن   غ�� أّن   .ةونقل أجنّ 

   ،ع�� مستوى ا�جراثيم ليس تقنية متوفرة اآلن
ّ
أن   ل ستقبقنية �� املرت معرفتنا ومهاراتنا التّ ھ إذا تطوّ بيد 

 استخدام هذا العالج محتما �� املستقبل القر�ب. سوف ي�ون �سرعة تطورها �� املا�ىي، 

الوراثية وراثية  عن عالج أمراض   فضال التقنيات  يتم    فتدعم   ، يمكن استخدام  البشر، بحيث  مورثات 

ا من  دعم املورثات تقنية غ�� مستخدمة �� الوقت الراهن، و�� تبدو ضر�غ�� أّن  تخليق أطفال متفوق�ن.  

 -�ا بالتأكيد سوف ت�ون متاحة �� املستقبل  ا�خيال العل�ي"، لك�ّ 
ّ
ھ بوصفها إم�انا. قد ترتبط مثل هذه  أقل
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 ،  التقنية بالعالج الورا�ي ع�� مستوى ا�جراثيم
ّ
استبدال مورثات سليمة بمورثات  ، تماما،  ھ باملقدور كما أن

"فائقة" بدال من مورثات سحيث  معطو�ة،   أقل قدرة".  يمكن إحالل مورثات   " فائقافليمة  �عت��  قد    ،ما 

ھ  ، مثال،  زرقاوانإذا رغبوا �� طفل عيناه  ف   اآلباء.يحدده ا�جتمع بأسره أو ما يفضلھ  
ّ
يمكن االستعاضة  فإن

عن مورثة بو�ض��ما ا�خصبة حديثا املسؤولة عن لون العين�ن بمورثة " اللون األزرق". يمكن القيام �عمل 

إ�� سائ بالمماثل   ھ  ر السمات. نسبة 
ّ
أن أبنا��م،   ، تصميمع�� أقل تقدير  ،�� وسع اآلباء نظر�ا  كما  سمات 

 ا �ان للطبيعة أن تخلقھ. قنية طفال يختلف جذر�ا عمّ بحيث يخلقون ع�� التّ 

املهمّ   لسوء البشر�ة  السمات  معظم  لا�حظ،  واإلبداع،  الذ�اء  قبيل  من  مورثة    مموضعة  ستیة،   ��

أيضا، و .  و�عديلها  �ا سمات متعددة املورثات. نحتاج إ�� �عض الوقت لتحديد مثل هذه املورثاتواحدة. إ�ّ 

   ال�خصقدر الذ�اء أو اإلبداع الذي سوف ي�ون عليھ  فإّن  
ّ
ال�ي   ة يفيّ الكف بالبيئة.    ما ير��ن �ش�ل قوّي إن

ع�� ذلك، مثل هذه السمات محددة إ�� حد بناء  ھ.  د إ�� حد كب�� قدر ذ�ائھ و�بداع ير�ي وفقها الطفل تحّد 

كب�� باملورثات ال�ي قد يتس�ى لنا يوما تحديدها و�عديلها. و��� أن يح�ن ذلك الوقت، سوف تكفي مجرد فكرة  

حاسم.   �ش�ل  تفك��نا  طر�قة  لتغي��  ساللتنا  تصميم  تف�ىي  إم�ان  أن  نختار    ةحقيقو�مكن  أن  إم�ان 

 حتما.  إ�� �غي�� طر�قة تفك��نا �� دور البشر �� العالمأوصاف أبنائنا قبل ا�خلق، 

التغي��  -ثمة قدر أك�� حاسمية من التغي�� سوف يطرأ ع�� تفك��نا �سبب إم�ان تقنية دعم املورثات   

مزواجة مورثات أنواع غ�� �شر�ة    ملقدور الذي �س�ى أحيانا "بالت�ج�ن". هنا قد ي�ون با -الورا�ي ع�� األنواع  

أّن  الراهن  �شر�ة مخصبة.  بو�ضة  نووي  حمض  أش�ال  مع  تخليق   �� �ستخدم  التقنية  جديدة من    هذه 

مثال ذلك    ،كب�� بالتناسل ع�� األنواع  ا�حياة، �ائنات �شر�ة �سمات حيوانية مثال. ال �سمح الطبيعة إ�� حّد 

ثديي ��جز عن إنتاج حمل ناجح من أن�ى تنت�ي إ�� نوع آخر. سوف   ا�حيوانات املنو�ة املأخوذة من حيوان  أّن 

مثل هذا املزج ب�ن األنواع ممكن    �اجمها جهاز املناعة �� ا�جسم. غ�� أّن ا�حيوان املنوي مادة غر�بة �ُ   ُ� �َ تَ عْ �ُ 

أك�� حجما    ع�� سبيل املثال �عديل الكث�� من النباتات وراثيا، بحيث أصبحت   لقد تّم   .ع�� املستوى الورا�ي

 
ُ
نتج مثل هذه النباتات املهندسة وراثيا كميات أك�� من الغذاء �� الهكتار  وأك�� قدرة ع�� مقاومة األو�ئة. ت

مثل هذه األغذية، ال�ي �س�ى من    ع�� إطعام األعداد امل��ايدة من البشر �� �وكب األرض. غ�� أّن   �ُن عِ بما �ُ 

 ة"، �ش�ل موضع خالف حاد.يقبل خصومها " باألغذية الغرائ

�ل األ�سول�ن  ف�عديل البكت��يا وراثيا إلنتاج أدو�ة.    مثال ذلك، تّم   ،أيضا �عديل ا�حيوانات وراثيامثلما تّم  

األ�سول� تنتج  مورثة  مزاوجة  ع��  هذا  يتم  صناعية.  بطرق  اآلن  ينتج  يتس�ى تقر�با  بحيث  البكت��يا،  مع  ن 

الثانو�ة األخرى.  املنتجات  األ�سول�ن عن  ثم فصل  تنمو،  أن  أنواع أخرى من  كذلك  تم  و   للبكت��يا  تخليق 

البكت��يا لتحقيق مقاصد خاصة من قبيل التخلص من البقع النفطية، كما تم إجراء �عديالت وراثية ع��  

 ح�ى الثدييات.  أش�ال أع�� من ا�حيوانات،

د سبق أن ناقشنا �عض هذه ا�حيوانات ال�ي تخلق ع�� نقل املورثات �� الفصل العاشر، و�� حيوانات  لق 

تم تخليقها ألسباب بحثية أو الستخدامها �� الت��ع باألعضاء. وع�� نحو مماثل، يمكن تخليق �شر بطرق  

ع�� أقل  و   ،. نظر�امختلفة تماما ع�� مزواجة مورثات من أنواع أخرى مع بو�ضات �شر�ة مخصبة حديثا
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�ل ا�خصائص ال�ي توجد �� الطبيعة، أن تمزج  لثم    ومن -النباتية وا�حيوانية  -تقدير، يمكن �جموع املورثات

هذه الفكرة املنذرة    جديدة من البشر. ال ر�ب أّن   ابحيث �ش�ل أنواعا جديدة من ال�ائنات، بل ح�ى أنواع

 صوص ما �عنيھ �لمة �شر. بحدوث �ارثة تتطلب �غي��ا �� طر�قة تفك��نا بخ

 : مسائل أخالقیة عامة  -3

املقصد من ا�جزء    إذا �ان املقصد من ا�جزء السابق هو وصف طبيعة مختلف التقنيات التناسلية، فإّن 

التناسلية األخالقيةإّن  الراهن هو فحص �عض مضامي��ا األخالقية.   التقنية  �ع�ي   ،نقاش مضام�ن  إنما 

�عض التقنيات   ن�ى، يبدو أّن سا �� االل��ام بمبادئنا األخالقية الثالثة. وكما نقاش كيفية ال��امها أو إخفاقه

ثمة تقنيات أخرى ت�حق  و تخ��ق مبدأ العدالة ع�� استخدام البشر فقط من أجل جلب النفع ع�� آخر�ن.  

�� خلفيّ ا�حس�ىالضرر، ما يجعلها تخ��ق مبدأ   التقنيات يكمن دوما  أل ة نقاشنا  .  مبدأ  ضرار ومنافع تلك 

بأّن  الذي يحذرنا  أّن   هاللناس حق استخدام  االستقاللية،  ا�جتمع  يثبت  لم  ي�حق    ما  بذلك سوف  القيام 

ة تقنية تناسلية من وجهة نظر  خر�ن. ليس املقصود من هذا ا�جزء الدفاع أو ال�جوم ع�� جواز أيّ اآل الضرر ب

 أخالقية، تلك مهمّ 
ّ
 ة سوف ت�ل

ّ
بأن يوفر لك منطلقا للتفك�� الناقد بخصوص    ،ھ مع�ي فحسبف ��ا الحقا. إن

أو   تلقاه من أحد.    أك��،جواز تقنية  ال�ي سلف  فدون عون  التقنيات  نبدأ بقائمة  قد ي�ون من املفيد أن 

 ذكرها. 

 التناسلية   التقنيات

 الت�خيصية    التقنيات

 * امل�ح الورا�ي 

 * املوجات فوق الصوتية  

 * التحليل األمي�ي 

 شيمة * عينة ذوائب امل 

 * الت�خيص الورا�ي قبل االزدراع  

 تقنيات التخصيب 

 * التخصيب الصنا�� باستخدام حيوانات الزوج املنو�ة 

 * التخصيب الصنا�� باستخدام حيوانات مت��ع املنو�ة 

 * تخصيب الصماء  

 * حقن سيتو�الزمي داخ�� 

 * الت��يدية  

 * األمهات البديلة وا�حاملة 

 * االستنساخ  
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 اثية التقنيات الور 

 * العالج الورا�ي   

 * الدعم الورا�ي 

ا�خاصة؛   تقنية مضامي��ا األخالقية  ��ا �ش�ل جما��.  و ل�ل  ترتبط  أيضا قضايا أخالقية عامة  هناك 

أّن  من  كث��ون  �ش�و  ذلك،  طبيعية.    مثال  غ��  التناسلية  إلنجاب  ف التقنيات  واحدة  طبيعة  طر�قة  ثمة 

  والطب لتخليقاستخدام البيولوجيا  إّن  �ذا حرم هللا الزوج�ن م��ا، فأحرى ��ما أن يرضيا بذلك.  و األطفال  

األخالقية،   املبادئ  ثم  و�خ��ق من  للطبيعة  مناوئ  اصطناعيا" عمل   " التناسلية  و طفل  التقنية  لغة  ح�ى 

الهند املصط�حات  من  كب��  حد  إ��  جودة  تق��ب   �� "تحكما  الت�خيصية  التقنية  �عت��  ذلك،  مثال  سية. 

ساللتنا، �� ح�ن تقوم التقنيات الوراثية بدعم أو تحس�ن اإلنتاج". تحدث تقنيات التخصيب إر�ا�ا �� عملية  

�ا �عزل املادة التناسلية من األ�خاص الذين يقومون بالعملية  إ�ّ   ،التناسل الطبيعية بطر�قة أك�� حسما

كماالتناسل مثال،  صمّ   ية  سلعا  األطفال  يصبح  ال��اية،   �� األمومة.  وظائف  مختلف  ب�ن  ع��  تفصل  مت 

عوضا عن اخ��اق العملية الطبيعية ال�ي تحدد طبيعتنا بوصفنا  و التدخل الط�ي لتلبية رغبات اآلباء املر�ي�ن.  

من آالف األطفال الذين لم  �ائنات �شر�ة، يتوجب ع�� الزوج�ن اللذين لم ينجبا أطفاال تب�ي طفل أو أك��  

ب انتظار   �� التناسلية الأخالقية أل��ا غ��  إّن  �اختصار،  و تحتض��م.    وتیيتبناهم أحد و�ظلون  التقنيات 

 طبيعية. 

   ةثمّ 
ّ
عدم إنجاب أطفال ليس "مرضا" �ستد�� عالجا    أّن   ق باألو��، تقّر مسألة أخالقية عامة ثانية تتعل

�شبھ رغبة املرء �� أن ي�ون أطول ببضع بوصات أو أقل وزنا ببضعة   غبٍة د ر مجرّ   إرادة إنجاب طفٍل ف طبيبا. 

 أرطال. يتوّج 
ُ
 ب أال �

ّ
ح�ن ي�ون القيام بذلك    ا خصوص  الرغبات،ر جهود الطب املضنية �� تلبية مثل هذه  �خ

حاجات  إّن  ال ت�ون هناك معاناة قاسية يف��ض أن يقوم الطب بالتخفيف من حد��ا.  ح�ن  و   ،أمرا م�لفا

�� ح�ن تنفق آالف وآالف الدوالرات ع�� أطفال " التقنية العالية".    ،بالدنا  تلّ�ى ��الي�ن الطبية األساسية ال  امل

  - جراءاتفضال عن ذلك، �غطي التأم�ن نفقات الكث�� من اإل 
ّ
وي�حب من   -نا سوف نقوم بدفعها ما �ع�ي أن

الناس. ح�ى   أك�� ع��  منافع  تجلب  مالية من مجاالت  التقنيات  ثم موارد  طبيعية  إن�ار حجة "ال  �� حال 

" أل�ّ   فإّن   ،التناسلية  الأخالقية  تظل  التقنيات  الطبية  هذه  للموارد  إهدار  لذلك،تخ��ق و �ا  وفقا  مبدأ    ، 

 . ا�حس�ى

ا��ام املرء بالقيام  و استخدام التقنيات التناسلية قيام بدور هللا.    مسألة أخالقية عامة ثالثة أّن   تزعم

ما �ستخدم هذه العبارة بطر�قة غامضة إ�� حد  وكث��ا    �ع�ي عادة ا��امھ �سلوكيات الأخالقية.  ،بدور هللا

ية.  هذه التقنيات غ�� طبيع  ما �ع�ي أّن   لبافي حالة التقنيات التناسلية مثال، غاف�ستوجب دوما إيضاحها.  

 ساستخدامها محفوف با�خاطر.   �ا �ع�ي أحيانا أّن غ�� أ�ّ 
ّ
التقنيات    ھ �ع�ي أّن نفهم هذا االع��اض هنا ع�� أن

 التناسلية ��دد بمخاطر كث��ة.

قد ت�ون �عض هذه ا�خاطر أضرارا بيولوجية. مثال ذلك، إذا أصبحنا �� املستقبل ننجب معظم أطفالنا  

مستقبلنا الورا�ي ل�خطر ع�� التقليل من "مخزوننا    ،دون قصد  قد �عّرض،،  باستخدام مواد وراثية "فائقة "



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)258( 

�عي��ا    باختيار أنواعالورا�ي ". اعت�� مخزون املورثات �ل املورثات ال�ي يمكن أن تتنقل ع�� التناسل. إذا قمنا  

روف البيئية.  وقد ي�ون املستبعد معينا ع�� البقاء حال �غ�� الظ  ،م��ا  افحسب للتناسل، قد �ستبعد �عض

إذا طرأت مثال �غ��ات جائحية ع�� املناخ خالل املائة عام القادمة، قد ال �ستطيع التكيف بطر�قة تمكن 

حكمة الطبيعة ال�امنة خلف التطور البشري، و��   من مقاوم��ا حال التقليل من ذلك ا�خزون. ال ر�ب أّن 

الي�ن السني�ن وفقها، سوف تتعرض ل�خطر  ا�حكمة ال�ي صممت عمليات التناسل البشري والبقاء ع�� م

 �سبب االستخدام املكثف �ختلف التقنيات التناسلية. 

ون تنشئة صا�حة �� البيوت  ؤ الكث�� من األطفال ينش   فع�� الرغم من أّن أضرار اجتماعية.    أيضا   ثمة 

�ا قائمة ع�� العالقة ب�ن ا�جنس  عمود ا�جتمع الفقري. إ�ّ تظّل    إال أّن األسرةا�خالية من أحد الزوج�ن،  

والزواج.   إنجاب  و وا�حب  الناس  من  يطلب  ال  التناسل.  عن  ا�جنس  فصل  من  تمكن  التناسلية  التقنيات 

ح�ن ال �عود ا�جنس ضرور�ا إلنجاب األطفال، فبل يطلب م��م فحسب إنتاج موادهم التناسلية.    ،أطفال

 
ُ
�    . غ�� أّن موضة قديمة  عّد تتعرض مؤسسة الزواج إ�� خطر أن 

ّ
منا القيم، واألهم من  األسرة �� ال�ي �عل

ذات نوع ا�حب الذي �ش��طھ اح��ام الذات    -األسرة وحدها ال�ي تحب أبناءها حبا خالصا لذاتھ    ذلك، أّن 

 د �حة الفرد النفسية. والرفاهية. وفق ذلك، �عد التقنيات التناسلية الأخالقية ل�و��ا ��ّد 
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نصي��ا من املضام�ن األخالقية.    ، لد��افحسب  معلومات  تتغّيا توف��ح�ى التقنيات الت�خيصية، ال�ي  

ما قد �ستخدم �� جلب املنافع. أوال، يف��ض    رقد �ستخدم نتائج امل�ح الورا�ي مثال �� إ�حاق األضرار قد

 أن يقوم املستشارون الوراث
ّ
أن ھ ال  يون بتوف�� معلومات، ال توف�� نصائح. ع�� ذلك، تب�ن دراسات عديدة 

��ّد  آباء  استشارة  سياق   �� خصوصا  ا�حايدة،  املعلومات  هذه  ملثل  بطرق  وجود  جسيمة،  مخاطر  دهم 

األبو�ن بھ.    عنده قيامملتو�ة، يقوم املستشارون الوراثيون بتبليغ آرا��م بخصوص السلوك الذي يتوجب  

آراء املستشار�ن الوراثي�ن، ال آراء عمال��م، �� اتخاذ قرار    تتحكمتواتر حدوث هذا �ش�ل �اف، سوف  إذا  

بخصوص ما إذا �ان يتوجب ع�� األبو�ن اللذين يواجهان خطر إنجاب طفل �عا�ي من خلل ورا�ي املغامرة  

 بمواجهة ذلك ا�خطر.

الت شر�ات  علمت  لو  املهمة.  ا�خصوصية  مسائل  هناك  فقد ثانيا،  الوراثية،  االختبارات  بنتائج  أم�ن 

الشر�ات من عمال��ا �ش�ل روتي�ي  للناس. تطلب مثل هذه  أو وظائف  تأمينات  �� رفض منح  �ستخدمها 

معلومات طبية من مختلف األنواع، وقد تضيف االختبار الورا�ي إ�� قائمة طلبا��ا. قد ت�ون نتائج امل�ح  

  جھ عام، و�حسبان أنھ لم يكتشف �عد عالج لألمراض الوراثية، فإّن �و و الورا�ي ضارة بالعميل بطرق أخرى.  

بأّن  السابقة  املعرفة     مجرد 
ّ
أن ينفع. من يكتشف  مما  أك��  املعنية يضر  املورثة  ھ يحمل مورثة  املرء يحمل 

املرأة ال�ي يحفل تار�خها األسري  و مرض هنتجتون ال �سعھ سوى أن ينتظر ظهور أعراضها �� منتصف عمره.  

 ت سرطان الثدي قد تكتشف أ�ّ بحاال 
ّ
 الورا�ي، ھ ليس هناك عالج لهذا الوضع  �ا تحمل املورثة املعنية. وألن
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تقرر إجراء عملية استئصال خشية أن  أن  طو�ل األجل بإصاب��ا بالسرطان أو    تواجھ ا�شغاالأن  �ا إما  فإ�ّ 

�ا �� حاالت أخرى  غ�� أ�ّ   ،مفيدا  أمر  قد ت�ون ثمة "رصاصة" وراثية �� انتظاره    معرفة املرء أّن فتصاب بھ.  

 حلها. قد تخلق من املشا�ل أك�� مما �ع�ن ع�� 

املؤذيإّن   غ��  الصوتية  فوق  املوجات  بإجراء  املرتبطة  األساسية  األخالقية     ةالقضية 
ّ
إن يتع�ن طبيا  ما 

ظم مع  يمكن معرف��ا منمن ضمن األشياء ال�ي  و ا�جن�ن.    س، �حبة اإلجهاض، �� اختيار جنااستخدامه

ھ  ال�ي تجري �� األشهر الثالثة    ،اختبارات املوجات فوق الصوتية
ّ
بمقدور الزوج�ن اللذين أنجبا  الثانية، أن

�عملية   والقيام  ا�جن�ن  جنس  الكتشاف  املوجات  تلك  �ستخدما  أن  بنت،  إنجاب  إ��  و�توقان  أوالد  ثالثة 

 
ّ
  بالرغم من أّن �ما �ستطيعان أن �ستمرا �� ا�حاولة إ�� أن يحصال ع�� بنت.  ھ ولد. إ�ّ إجهاض إذا ات�ح أن

تدل    فإّن �عض شواهد  نسھ،ج  معا�� �سببكث��ين �عتقدون أنھ ليس هناك �خص عاقل يجهض جنينا  

في الواليات املتحدة ال �ش��ط عرض أية م��رات لإلجهاض ح�ى �� األشهر الثالثة فع�� سذاجة هذا املعتقد.  

اإلجهاض    أّن   من   رغموع�� الانية من عمر ا�جن�ن، ح�ن يتس�ى للموجات الصوتية أن تكشف عن جنسھ.  الث

ھ  ألو��،�� هذه ا�حالة أك�� خطرا من حالة اإلجهاض �� األشهر الثالثة ا
ّ
ال سبيل ملنع حدوث مثل هذه    فإن

ما    هم��دد املمارسات إال ع�� قصر السماح باستخدام املوجات فوق الصوتية ع�� من   أخطار جسيمة. 

 ،ا�خاطر ا�جسيمة ال ��دد معظمهن. لذا  باملائة من ا�حوامل �ستخدمن هذه التقنية، رغم أّن   70يقرب من  

األز   فإّن  ع��  الصوتية  املوجات  استخدام     ��ددهمالذين    واجقصر 
ّ
إن ا�خاطر  هذه  �غي��  مثل  يتطلب  ما 

 سياسة االختبارات. 

ية عينة ذوائب املشيمة قضايا أخالقية مش��كة. إحدى هذه القضايا،  تقنية التحليل األمي�ي وتقن  تث��

اإلجهاض، وهو مرجح حال اكتشاف خلل ورا�ي أو خلقي �� ا�جن�ن. اإلجهاض مش�لة أقل صعو�ة �� حال  

األمي�ي. ع�� ذلك،    يلاستخدام تقنية عينة ذوائب املشيمة، �و��ا تتم �� وقت أبكر من وقت إجراء التحل

لتقنية تث�� مشا�ل طبية أخطر من التحليل األمي�ي، خصوصا خطر أن �سبب �� نفسها إسقاط  تلك ا  فإّن 

وجود  ب النتائج �� حال �ل من هات�ن التقنيت�ن قد ت�ون مضللة، بحيث تقر    ا�جن�ن. فضال عن ذلك، فإّن 

ط ��ما. �� معظم  أضرار نفسية متشا��ة ترتب  ثمةخلل ال وجود لھ، ما يؤدي إ�� إجهاض جن�ن معا��. وأخ��ا،  

التقنيت�ن أزواج يواجهون مخاطر    األحوال، ي�ون مستخدمي  غالبا ما ي�ون لد��ما طفل  ف  جسيمة.هات�ن 

   ورا�ي، و��ون لد��ما استعداد�عا�ي من مرض  
ّ
 .ھ �عا�ي من مرض مماثلإلجهاض ا�جن�ن حال اكتشاف أن

قد ي�ون    من املرض  �عا�ي  ا�جن�ن ألنھ  إجهاضقرار  و   ،طفلحّب إنجاب    الصراع ب�ن  التوتر الناجم عنإّن  

 . لزوج�نلعقلّية ل�حة المدمرا ل

أ�ّ  كما  �عي��ا،  أضرار  االزدراع  قبل  الورا�ي  الت�خيص  منافع  مع  تتعلق  تتالزم  أخالقية  مسائل  تث��  �ا 

الفرد، فإن منافعها سوف ت�ون حكرا ع�� األغنياء.    هاإذا تحملفت�اليفها باهظة.    بالعدالة. بداية نجد أّن 

ل ا�جتمع تلك الت�اليف، وأصبحت تلك التقنية  ا إذا تحمّ أّم   ،يبدو هذا شكال متطرفا من أش�ال اإلجحاف

فإ�ّ  ل�جميع،  �� مجاالت �حية أخرى متاحة  اإلفادة م��ا  يمكن  �� أمس    ��  �ا سوف �ستنفد موارد طبية 

اجتماعية. قد �ع�� بداية "منحدر زلق" سوف    اثانيا، قد تنجم عن تلك التقنية أضرار   .� تلك املواردا�حاجة إ�
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بوصفھ محاولة لضمان والدة أطفال ال �عانون من أية أمراض وراثية، قد ��جع املز�د  إليھ ا�جتمع،  ��وي  

اقش مسألة  متفوق�ن. سوف نن   أطفال -من ان��ا�ات التقنية ع�� تخليق أطفال ذوي خصائص مدعمة وراثيا  

إ��   �ش��  أن  فيكفي  اآلن،  أما  الحقا؛  املتفوق�ن  واألطفال  الورا�ي  فكرة الدعم  بحيث    أّن  أطفالنا  تصميم 

 يصبحون متفوق�ن ترعب الكث��ين.

 : قضایا أخالقیة مرتبطة بتقنیات التخصیب -4-2
التخص تقنية  تث��  تخصيب.  تقنيات  بأر�ع  املرتبطة  األخالقية  القضايا  ا�جزء  هذا   �� يب  نناقش 

االصطنا�� باستخدام حيوانات الزوج املنو�ة القليل من القضايا األخالقية، لكن تقنية ا�حقن االصطنا��  

باستخدام حيوانات مت��ع املنو�ة تث�� الكث�� م��ا. مثال ذلك، معظم األطفال الذين يولدون ع��ها ال �عرفون  

�ى لهم ا�حصول ع�� هذه املعلومة، يظل املت��ع آباءهم البيولوجي�ن. خالفا لألطفال املتبن�ن، الذين قد يتس 

يتم  ال�ي  امل�ي  مصارف  من  العديد  ت�ون  أن  البعض  يخ�ىى  أيضا،  مجهوال.  املنو�ة  با�حيوانات    ا�جهول 

تخضع  ال  التقنية  هذه  تتطل��ا  ال�ي  املنو�ة  ا�حيوانات  ع��  م��ا  مصادر    ا�حصول  قبل  من  دقيق  لضبط 

الكث��خارجية.   إّن  ينظم  بل  أّن   م��ا  �ع�ي  إ��    ذاتيا. هذا  املت��ع�ن قد تختلف من مؤسسة  معاي�� فحص 

��ا نفسها عطبا   املت��ع  املنو�ة  ا�حيوانات  تنقل  أن  ا�حتمل  أن يجعل من  أو أخرى، ومن شأن هذا    وراثيا 

 .اإليدز�سبب اختالال من قبيل 

باستخدام   االصطنا��  ا�حقن  تقنية  ��مت��ع  منو�ة    حيوانات�سهم  التقليدية  اضمح  ��ا  األسرة  الل 

 منو�ة مت��ع ��ا. غ�� أّن   حيواناتامل�ونة من أبو�ن، بحسبان أن امرأة بمفردها قد تقوم �شراء واستخدام  

أّن   �� تتع�ن  قد  املشا�ل  املولود    أصعب  بالطفل  متعلقا  ي�ون  ال  قد  املر�ي  �علقھ    ع��األب  التقنية  هذه 

قد ال يحب هذا الطفل �ش�ل �اف، وقد  فالدم أقوى من املاء "،    بأّن   و�ّح القول   ،بأطفالھ البيولوجي�ن

 
ّ
بأن تحمل  يرفضھ بطرق متعددة ملتو�ة. يتطل �� نفسھ �ي �سمح لزوجتھ  إ�� حد كب��  ب األمر رجال يثق 

األسباب ال�ي جعلت �عض األديان ترفض تقنية    إّن أحد أهّم   باستخدام مواد تناسلية أخذت من رجل آخر.

�ا �عت��ها نوعا من الزنا. من منظور آخر، يتوجب  �� باستخدام حيوانات مت��ع املنو�ة هو أ�ّ ا�حقن االصطنا 

 . ثمة طفال هناك �عد ابنا بيولوجيا  ع�� من يت��ع با�حيوانات املنو�ة أن يتعا�ش مع فكرة أّن 

لالقحة  داخل قناة فالوب، ونقل ا  ج یتخصيب الصماء، والتقنيات املرتبطة ��ا، نقل مش   تقنيات �سّبب  

.  خاّصة األدو�ة والفحص ا�جهري الذي يتم ع�� فتح البطن  الطبية �سبب ا�خاطر  فالوب، �عض ع�� قناة 

املشا�ل األخالقية األساسية ال�ي فمثل هذه ا�خاطر املمكنة ��ون عند من يتوق إ�� إنجاب طفل.    غ�� أّن 

. تدور معظم هذه املشا�ل حول املسألة  ىبا�حس�تث��ها تقنية تخصيب الصماء أك�� ارتباطا بالعدالة م��ا  

باملن�لة األخالقية ال�ي يتن�لها ا�جن�ن. املسألة األساسية ��: إذا �انت البو�ضات ا�خصبة    املتعلقةالعامة  

ع�� تخصيب الصماء تبدو الأخالقية. مثال    كث��ا من اإلجراءات ال�ي �شتمل  تحوز من�لة أخالقية �املة، فإّن 

س محاوالت �� املتوسط �ي نحصل ع�� حالة حمل ناجحة. هذا �ع�ي فشل أر�ع محاوالت  ذلك، نحتاج إ�� خم 

وموت �ل األجنة (هناك عادة أك�� من جن�ن �� �ل محاولة). أيضا، يتم تجميد الكث�� من األجنة �عد عملية  
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الثانية ناجحة، قد �انت ا�حاولة األو�� أو    وم�ى ما   التخصيب وا�حفاظ عل��ا إ�� أن يح�ن وقت ا�حاجة إل��ا.

قد يتم التخلص  كما  ال ت�ون هناك حاجة إل��ا، و�ذا لم تكن هناك نية �� استخدامها الحقا، فإ��ا تجمد  

 م��ا. 

قتلها،    �ذا �انت ال تقل �خوصية عن حدي�ي الوالدة، فإّن و إذا �انت لدى األجنة من�لة أخالقية �املة،  

معا��، فإن    دیول  تخليق-ى لو �ان القصد من وراء ذلك نبيال  وتجميدها، والتخلص م��ا أعمال الأخالقية. ح�

األجنة ال�ي ��لك إبان عملية تخصيب الصماء إنما �ستخدم فقط وسيلة لتحقيق  و الوسيلة ليست كذلك.  

وليد   ا�حصول ع��  إّن معا��غاية  ما    .  ضمن  يتطلب من  الذي  العدالة،  ملبدأ  اخ��اقا  بوضوح  �ش�ل  هذا 

ص. ع�� ذلك، إذا لم تكن األجنة أ�خاصا، بل مجرد کرات خلو�ة أو مجموعة من  يتطلب اح��ام األ�خا

 �� تخصيب الصماء جائز أخالقيا.  املتضمناأل��جة ال�ي ال تحوز أية من�لة أخالقية، فإن اإلجراء 

فإّن   مرة أ�خاصا،  األجنة  �انت  إذا  �ش�ل    أخرى،  الأخالقية  الصماء  تخصيب  تطو�ر  عملية  ذات 

لة، قبل  و حا مكث��ة بالفشل، أك�� بكث�� من مائ�ي  منیت محاوالت  ساخ الن�جة دو��،  ستنا   متطرف. كما ��

عام   النجاح  اإلخفاقات  1978تحقيق  ��ذه  الت�حية  تم  لقد  األجنة    إذا-.  غ��    ةبطر�ق  -أ�خاصا�انت 

موافق��م ع�� هذا اإلجراء ا�خطر    يبدوال لم  ائمواضيع التجر�ة األو   من أجل من ولدوا الحقا. إّن   -أخالقية

أخال�� غ��  لو تم التجر�ب ع�� حدي�ي والدة ��ذه الطر�قة، ل�ان اإلجراء  فذي ا�حظوظ غ�� الوافرة بداية.  

ھ أخالقية تتن�لها، ح�ى �ش�ل جزئي،    ةاألجنة ال من�ل  وغ�� قانو�ي إ�� أ�عد ا�حدود. فقط بزعم أّن 
ّ
�� ح�ن أن

 يب الصماء جائزة أخالقيا. تقنية تخص يمكن إقرار أّن 

البديلة أو ا�حامل    تان �هناك قضيتان مرکز  تث��هما تقنية األمومة البديلة. تثار األو�� عندما �غ�� األم 

أسلوب تخصيب اصطنا�� باستخدام حيوانات الزوج املنو�ة ت�ون    فم�ى طبق  رأ��ا وتقرر االحتفاظ بالوليد.

  �� �عض الواليات  �عت�� اإلجراءات البدائلية ا.يّ الطفل من حقها قانون البديلة �� األم البيولوجية، ولذا فإّن 

   التب�ي، فكمانوعا من  
ّ
ي أن �غ�� رأ��ا خالل بضعة أيام،  ال�ي وافقت ع�� التخ�� عن اب��ا للتب�ّ   ھ من حق األمأن

 
ّ
األسبقية للعقد   لم يكن هناك قانون �عطي  اتفعل ذلك. فطاملأن  األم ال�ي ستقوم بالتبّ�ي أيضا  من حق    ھفإن

 . فمن حّقها �غي�� رأ��ا. ع�� التخ�� عن الطفلاألم البيولوجّية الذي وافقت بموجبھ 

األمر   هذا  عواطف    نادراإّن  �ستثار  حدوثھ،  حال   �� ولكن  يحدث،  مأساو�ة،    مشبو�ة ما  ومشاعر 

األخالق هو ما إذا �ان  نسبة إ�� الكث�� من رجاالت القانون وعلماء  بالالسؤال  و خصوصا عند األم املقصودة.  

عند  فال ي�ون لدى األم ا�حامل،  يتوجب أن يحظى قانون التعاقد أو قوان�ن التب�ي بأولو�ة �� حالة التبادلية.  

أح�ام   ع�� األقل وفققانو�ي �� االحتفاظ بالطفل،    للتبادلية، حقتخصيب الصماء وسيلة    يةاستخدام تقن

استخدم جسده ��    ا�حامل �خصااألم  بيولوجيا، حيث �عت��  �ا  ا�حاكم ح�ى اآلن. ألن الطفل ال يرتبط �

 مع�ى. ومن ثم فإ��ا ليست أما بأّي  ،إنماء الطفل

قضية تحديد األم القانونية. قد تحدث مواقف غر�بة  و��  البدائلية قضية أخالقية عامة أخرى،    تث��

البدائلية واستخدام أمهات   إذا �انت األم    حوامل.حال  ابن��ا، سوف ت�ون لدى    حامال بطفلمثال ذلك، 

اصطنا��   تخصيب  تقنية  �ستخدم  ال�ي  البديلة  األخت  ت�ون  وقد  جدتھ.  نفسھ  الوقت   ��  �� أم  الطفل 
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�� حال ا�حصول ع�� املواد األنثو�ة التناسلية ��  وباستخدام حيوانات الزوج املنو�ة عمة وأما للطفل �� آن.  

 الثالث، �� املا�ىي ال�خص�انت " األمهات    .ثالث أمهاتمصدر خار��، ي�ون للطفل    ا�حامل منعملية األم  

أسهمت باملواد التناسلية. باستثناء حالة املوت،   ياملرأة الوحيدة ال�ي يمكن أن تنجب طفال �� ال�و نفسھ.  

التب�ي، سوف ت�ون هذه  أو  . ثمة قاعدة �سيطة اق��حت  تقر�با األم املر�ية أيضا  -املرأة دائما    أو املرض، 

  ، اياملرأة ال�ي ولدت الطفل �� األم ما لم يكن هناك عقد مع��ف بھ قانون  لتحديد األم القانونية مفادها أّن 

 أو قانون يقر خالف ذلك. 

تقنية تناقش  ال�ي  ا�حجج  أّ��ا االستنساخ    توجد �عض  الرغم من  �عد �ش�ل    البشري، ع��  تتطور  لم 

من ضمن منافع االستنساخ املمكنة إم�ان استخدامھ  ف  حجج داعمة وأخرى مناوئة.  وقد تراوحت ب�ن   �امل،

الزوج�ن من  �ل  حمل  حال  ينجم  قد  ورا�ي  مرض  نقل  بالطر�قة    لتجنب  وتناسلهما  متنحيا  وراثيا  خلال 

 و الطبيعية. 
ّ
ع��  ھ اب��ما بيولوجيا. و �نتج االستنساخ من خلية أحد الزوج�ن طفال ال �عا�ي من املرض رغم أن

بو�ضة   إ��  نوا��ا  تنقل  بخلية  يت��ع  أن  بمقدوره  عقيمة،  املنو�ة  الرجل  حيوانات  �انت  إذا  نفسھ،  النحو 

 ن. االبيولوجي  اههما أبو ي�ونان  من شأن هذا أن يجنب استخدام مادة مت��ع ��ا، كما أنھ ينتج طفال  و الزوجة.  

عضو ألخ أو أخت حال تخليقھ من خاليا  بنسيج أو    ااملنت�خ قد ي�ون مت��ع   ثمة نفع آخر يتع�ن �� أّن 

ولذا لن ت�ون هناك    مشا���ن للمت��ع.توائم  بالرغم من اختالف األعمار،  املستن�خون  و��ون    األخ أو األخت.

ر �عضهم،  مثال مش�لة رفض ازدراع نخاع تم إلنقاذ حياة الطفل األول.  
ّ

کتنويعة �� هذا، ي �� استنساخ  و�فك

ا�خاليا ا�جسدية ذات  تلك نية املبكرة. تت�ون األجنة املبكرة من خاليا جسدية، و أنفسهم ح�ى املرحلة ا�جني

قد �ستخدم مثل هذه ا�خاليا  و نسبة إ�� إعادة إنتاج خاليا �� الدماغ وا�جهاز العص�ي املركزي.  بالقيمة كب��ة  

 �خة. ستنالتخلص من األجنة امل  �� العالج، ثم يتّم 

يتوجب أن ي�ون الناس قادر�ن ع�� إنتاج    ثيح  االستنساخ بالر�ون إ�� االستقاللية.ثمة سبب آخر ي��ر  

أ�خاصا   الذين قد ي�ونون  خر�ن اآل أن ي�ونوا قادر�ن ع�� إنتاج ��خ من أيضا �توجب  و ��خ من أنفسهم،  

جب  يتو مثلما مشهور�ن أو "متفوق�ن "، بحيث ت�ون لدى أطفالهم فرصة العيش وفق مستوى امتياز أع��.  

أن �شتمل حقوق الناس التناسلية ع�� استخدام أية تقنية، وفق مبدأ االستقاللية، طاملا لم ت�حق الضرر  

 بأحد غ��هم. 

أّن  أّن   بيد  يرون  االستنساخ  استخدامھ.    خصوم  عن  تنجم  سوف  األضرار  من  أّن  أوال،  م��ا  كث��ا 

ل  االستنساخ  
ّ
أّن    ،طبيا  ا خطر يمث �شر  أيّ حيث  الستنساخ  محاولة  إ��  ة  تف�ىي  سوف  الراهن  الوقت   ��

ثمة حاجة إ�� قضاء وقت أطول �� استنساخ ا�حيوانات قبل البدء �� استنساخ �شر.  فإخفاقات متعددة.  

 و
ّ
فإن املكثفة،  الدراسات  هذه  مثل  غياب  قيد  ��  البقاء   �� فشلوا  (الذين  املستن�خ�ن  �عض  �ستخدم  نا 

محاولة استنساخ �شر اآلن   أّن  غ��  بقاء �� املستقبل).ا�حياة من أجل اآلخر�ن الذين سوف يتمكنون من ال

ح�ى لو نجحنا �� حل املشا�ل التقنية وأصبح االستنساخ آمنا طبيا، سوف  ف  ، �ش�ل اخ��اقا ملبدأ العدالة

 تنجم أضرار عن استخدامھ. 



 فؤاد هراجةد.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تكنولوجيا التناسل

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)263( 

املستن�خ�ن   باألطفال  ت�حق  ال�ي  أشّد �عّد  األضرار  ضمن  االستنساخ.   من  عن  تنجم  ال�ي   األضرار 

الذين نتجوا عن خاليا ف سوف  و متفوق�ن سوف يخلقون لتحقيق مقاصد �عي��ا.    أ�خاص   املستن�خون 

  �لیيتوقع م��م أن �ش��وا من اف��ض أن ي�ونوا ��خة م��م. مثال ذلك، نتوقع من الطفل ا�خلق من خلية ما

قد يتم استنساخ أطفال آخر�ن للتعو�ض عن أطفال أو  و أن ي�ون نجما عظيما �� لعبة كرة السلة.  ردنجو 

  �ل األحوال، ��  ويتم استنساخ من نر�د م��م أن ي�ون "ش��ا بآبائنا".  مثلما سآباء أو أحباب واف��م املنية.  

الطفل   �عت��  ��خسوف     نتاج 
ّ
إن �عي��ا.  غاية  لتحقيق  آخر  من  من  يخلق  لم  الذي  ھ  املتفرد  األصل  أجل 

 �ائنا �ش�لهذا الطفل "سلعة" وليس    اعتبار مثليمكن  بناء ع�� ذلك،  يتوجب أن يخلق �ل طفل من أجلھ.  

 
ّ
ھ يخاطر  موضوعا �حب ليس وقفا ع�� أي �ىيء. �� حال فشل املنت�خ �� أن ي�ون شب��ا بتوأمھ الورا�ي، فإن

 بفقد قيمتھ عند مخلقيھ.

�� ا�جتمع  آخر من األضرار ال�ي يرجح أن تنجم عن االستنساخ. يوجد    وعن  ف�ي  ية األضرار االجتماعأّما  

التناسلية  نزوع نحو   التقنيات  إثارة قبول  ��ا بوصفها حقا حال إم�ان    الكث�� من األسئلة،  دون  واملطالبة 

صوصا أضراره  خاإلفادة م��ا. وغالبا ما يتالزم مع هذا القبول استعداد إلغفال �عض مضامينھ األخالقية، و 

ع�� قبول تخصيب الصماء، واألمهات ا�حوامل، واملواد التناسلية    إّن ��افتنا   ال�ي تطول األطفال وا�جتمع.

املت��ع ��ا، واالستنساخ اآلن، ��يئنا املنحدر الزلق للوقوع �� هاو�ة استخدام تقنيات الدعم الورا�ي. �حبة  

.  رغبات آبا��مار األطفال منتجات املقصود م��ا تلبية  عتبا  ا  نحو   هذا االستخدام سوف ي�ون هناك نزوع

األنانية مستوى  ي�حق  أن  الثقا��  االنحدار  هذا  �سبب  القلقون  التقنيات  ،يخ�ىى  هذه  منھ  تمكن    ،الذي 

الثقافية ال�ي نل��م ��ا �ش�ل قوي بخصوص قيمة األطفال واملقصد م��م    ذلك أّن عقائدناأضرارا جسيمة.  

بل بوصفهم أ�خاصا    ،يتوجب أال �عت��وا وسيلة لنفع آبا��محيث    .�ل خاصسوف تتعرض لل�جوم �ش 

��دد    إذا �انت  التقنيات التناسلية من هنا، فإّن الكث��ين يرون وجوب حظر  يحوزون ع�� قيمة �� ذا��م.  

 . بتغي�� دور األسرة و�ضعاف ا�حب غ�� املشروط الذي ال يوجد إال ف��ا

ون مسألة أخالقية مهمة �� املستقبل ألنھ سوف ت�ون هناك الكث��  أن االستنساخ لن ي� هم�عتقد �عض

يتم ��خ الرزمة  حيث  من السبل املتطورة الختيار مورثات ساللتنا ع�� االنتساخ، إما بنقل النواة أو التوأمة،  

 
ّ
أن ال يمكن    الوراثية،ھ باستخدام مختلف أش�ال الهندسة  الوراثية ال�املة ال�ي يحملها �خص آخر. غ�� 

 �غي�� سوى أجزاء من جزيء الدنا. هذه �� التقنية ال�امنة خلف العالج الورا�ي والدعم الورا�ي. 

ل   
ّ
العالج  تمث حالة   �� األسا�ىي  األخال��  الشاغل  السالمة  سواء  مسائل  خاليا  الورا�ي،  يتضمن  �ان 

بيقات املبكرة للعالج  جسدية أو عالجا ع�� مستوى ا�جراثيم. تب�ن كث�� من الدراسات ال�ي أجر�ت ع�� التط

هناك تحسنا طفيفا يطرأ ع�� الوضع الورا�ي املعا�ج، كما تكشف عن ردود فعل    الورا�ي ع�� الراشدين أّن 

املر�ىى.   جانب  من  من  سلبية  �ّل  أيضا  والعالج  يث��  ا�خصبة،  البو�ضة  ع��  يطبق  الذي  الورا�ي  العالج 

املسائل األمنية املصاحبة ل�ل تقنية تناسلية جديدة تحدث مداولة ونقل    ا�جراثيم، �لالورا�ي ع�� مستوى  

وتضيف، بمورثات  لألجنة،  ع��ا  واالستعاضة  معطو�ة  مورثات  إزالة  من    عملية  مستوى  جديدة  �حيحة 



يلول/سبتمبر(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرابعة السنة    - عشر  الث  الثالعدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٔ
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تحس�ن فمستوى املداولة الذي نجده �� تخصيب الصماء أو االستنساخ.    بكث��التعقيدات التقنية يتجاوز  

 جنة ا�حيوان. أل  را�ي ع�� مستوى ا�جراثيم إنما �ستد�� دراسات مكثفة أالعالج الو 

معظم الناس �عت��ون العالج الورا�ي ع�� مستوى ا�جراثيم، من وجهة نظر أمنية، �عمة ت��ر    غ�� أّن 

هذا الش�ل من أش�ال العالج سوف يمكن األطفال    . ذلك أّن ��ا  ة ا�شغاالت أخالقية مرتبطة الت�حية بأيّ 

املعاناة الذي سوف يتس�ى تجنبھ  فحجم  تخلص من األمراض الوراثية ال�ي �سب��ا املورثات األحادية.  من ال

نسبة إ�� ما  بال�ع��ض البعض ع�� الت�اليف، لك��ا ال �ساوي الكث��  يحصل أن  قد  و �سبب ذلك ال يقدر.  

ھ  يتطلبھ عالج من يصاب بمرض ورا�ي طيلة عمره.
ّ
ل أو��عن  قد �ع��ض آخرون    �� ح�ن أن

ّ
  العالج ب�ونھ �ش�

خطوات منحدر الدعم الورا�ي الزلق. ولكن، ح�ى لو �ان هذا �حيحا، فإنھ ليس نتاجا محتما الستخدام  

العالج الورا�ي. فضال عن ذلك، ال قيمة الع��اض املنحدر الزلق إال إذا �ان هناك �ىيء الأخال�� �� الدعم  

 الورا�ي ذاتھ. 

غالبا ما يوصف بتقنية "مورثة املصمم"، املش�لة األصعب عند الكث�� ممن  الذي  �ش�ل الدعم الورا�ي، 

ورثات لتخليق طفل  املمزاوجة  فاستخدام تقنية  تقلقهم املضام�ن األخالقية ال�ي تنجم عن تقنية التناسل.  

وفق وعود  و ة �ىيء آخر.  استخدام هذه التقنية لتخليق أطفال متفوق�ن وح�ى �جائن �شر�و   معا�� �ىيء،

اآلباء. ف��ا  ال�ي يرغب  ا�خصائص  تخليق  يتم  البشر�ة وراثيا بحيث  �غي�� األجنة  يمكن  التقنية،  كما    هذه 

سوف ي�ون أطفالنا  ��ذا،  يمكن إعادة كتابة الشفرة الوراثية لتحس�ن النتائج ال�ي تخلقها الطبيعة بمفردها.  

سوف يحوزون خصائص جسمية �عي��ا يرغب  و ن لهم أن ي�ونوا؛  أذ�ي، وأطول، وأقوى، وأك�� إبداعا مما �ا

يمكن أيضا مزاوجة سمات حيوانية، بحيث يحصل الطفل مثال ع�� قدرة  مثلما  آباؤهم �� حياز��م عل��ا.  

 صقر ع�� اإلبصار، وقدرة �لب الدموم ع�� الشم، وقدرة الفهد ع�� العدو. 

�ّل  التقنية امل  و�طبيعة ا�حال، يتوقف  ال�ي �ش�ل    وع��  ناسبة.ذلك ع��  فهم وظيفة املورثات املعينة 

جزيء الدنا البشر�ة، وكذا وظيفة مختلف املورثات ا�حيوانية، بطر�قة أكمل، أيضا، ألن معظم السمات  

الطر�ق أمام هذه    �ّن و .  وفهمها  املورثات  تحديد مجموعات ثمة حاجة إ��  و   �عددية،البشر�ة ترجع إ�� مورثات  

��    األسا�ىي يتع�ننفعها  و ا، ثمة متسع من الوقت للتفكر �� أضرارها ومنافعها املمكنة،  التقنية طو�ل، ولذ

من األضرار    إطالقا، بقدر ما هو سلسلةال �عت�� نفعا  غ�� أّن هذا، عند �عضهم،  تخليق أناس متفوق�ن.  

النسل"  فلفظاالجتماعية.   أناس متفوق�ن.    هو الوصف  "محسنات  لقد  و الذي يطلق ع�� محاولة تخليق 

للتصفية   هتلر  معسكرات  عن  النسل  لتحس�ن  برنامج  لتنفيذ  واسع  نطاق  ذات  محاولة  آخر  نجمت 

اعت��ت  ا�جسدية. السلطة    وقد   �� هم  من  تفضل  ال�ي  التفوق  فكرة  دوما  تتب�ى  أل��ا  ضارة  ال��امج  هذه 

�م من ثم أك��  بيولوجيا من غ��هم، وأ�ّ  ��عض الناس أر� تف��ض أّن �ا وتحاول تصفية من هم ليسوا فيھ. إ�ّ 

 �عض الناس، املتفوق�ن بيولوجيا، لد��م حق أن ي�ونوا أفضل من غ��هم.   قيمة أخالقية. هذا �ع�ي أّن 

ليس كذلك،    ح�ىف هو  وما  أر��  هو  مهيمنة عما  تكن هناك فكرة  لم  اآلباء و لو  حدد  لو  األفراد    / ح�ى 

ال�ي   جيدة  ا�خصائص  الأخالقية.بال�عت��و��ا  الورا�ي  الدعم  تقنيات  تظل  أبنا��م،  إ��  ذاتھ    نسبة  واألمر 

إّ��ا    ية،تلبية لرغبات اآلباء األنان  -ثم مستقبل األبناء    ومن-فكرة تحديد مستقبل الطفل الورا�ي    بالنسبة إ��



 فؤاد هراجةد.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تكنولوجيا التناسل
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القضايا األخالقية العامة ال�ي    لالورا�ي � تقنيات الدعم    تث��  من استنساخ ابن لألسباب نفسها.  رعباأك��  

��دد  كما  هللا،  بدور  القيام  وتحاول  املورثات،  مخزون  بتقليص  و��دد  طبيعية،  غ��  إ��ا  ذكرها.  ع��  أتينا 

بإ�حاق الضرر باألجنة إبان عملية تطو�ر التقنية، كما  أيضا    �ا تخاطر�ّ كما أ  األسرة، فضال عن أشياء أخرى.

 ماء من قبل.حدث مع االستنساخ وتخصيب الص

إذا اقتصر إم�ان  ف  ؛عن �ل ذلك، ثمة أضرار فردية واجتماعية يرجح أن تنجم عن دعم املورثات  فضال

اقتصر دعم  و�ذا  مر مرجح، سوف تت�ون طبقتان من الناس.  أ  استخدام هذه التقنية ع�� األغنياء، وهذ

رها ما إذا �ان تم �عديل ورا�ي،  املورثات ع�� استخدام مورثات �شر�ة، سوف تنشأ بنية طبقية جديدة معيا 

التقسيم سوف يمو و��� أي حد.   الذين ولدوا دون دعم  �ّ ال ر�ب أن مثل هذا  � �ش�ل مجحف ضد أولئك 

ورا�ي. ولكن ح�ى حال حصول ا�جميع ع�� دعم ورا�ي، و�زالة الفروق ب�ن األغنياء واملعدم�ن وراثيا، سوف  

هل  فدرجة مثال،  25زاد معدل ذ�اء ا�جميع  و�ذا ا�خاصة بھ.يخلق ا�جتمع الذي يحشد باملتفوق�ن مشا�لھ 

تحتاج إ�� استخدام مكثف للقدرات الذهنية؟    للمجتمع السي�ون هناك راغبون �� القيام بأعمال ضرور�ة  

 وكما �ساءل الكث��ون، من سيقوم بجمع القمامة �� مثل هذا ا�جتمع؟ 

�شر�ة زوجت مورثات دناهم    �ائنات-هو استخدام الدعم الورا�ي لتخليق �جائن    رعبار�ما ي�ون األك��  

 �� هذه ا�حال  من املرجح  ف  ،مع مورثات أنواع أخرى 
ّ
ھ  أن ي�ون تخليق مثل هذه ال�جائن �عيد املنال، غ�� أن

لبعض  ا  يجد   ليس من ا�حكمة أن �غفل املضام�ن األخالقية ال�ي قد تنجم عن مثل هذه التقنية املمكنة.

 
ّ
قد �ستخدم �� تخليق األنواع التالية للبشر، ال�ي و بمقدورها �سريع �جلة التطور.   ھهذه التقنية مفيدة ألن

العل�ي  ل یال �ستطيع اآلن سوى تخ النفع عند    .مستقبلها ع�� نوع من ا�خيال  �� املقابل، �عت�� مثل هذا 

 القيام حرفيا بدور هللا �ىيء آخر. ، و �ىيء  تجنبا للمعاناةالتالعب با�حياة ف ،جسيما ضررا آخر�ن
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