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تقنية كريسبر لتعديل الجينات :عالم جديد شجاع
علي ّ
عواد
ف ــي رواي ـ ـتـ ــه «ع ــال ــم ج ــدي ــد ش ـج ــاع»
ال ـ ـص ـ ــادرة فـ ــي ع ـ ــام  ،1932يـتـخـيــل
أل ــدوس هكسلي أن العلم سيسيطر
ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم الـ ـج ــدي ــد ،وس ـي ـص ـبــح
هــذا العالم مرتعًا للعقاقير واآلالت،
وتـ ـنـ ـتـ ـف ــي فـ ـي ــه الـ ـع ــاطـ ـف ــة والـ ـشـ ـع ــر
والجمال ،ويصل التطور التقني إلى
حــد االسـتـغـنــاء عــن مــؤسـســة ال ــزواج
واق ـ ـت ـ ـصـ ــار ع ـم ـل ـي ــات الـ ـ ـ ـ ــوالدة عـلــى
ً
تـكــويــن األج ـن ــة ف ــي ق ــواري ــر ب ــدال من
تكوينها فــي األرحـ ـ ــامَّ ...انـطــاقــا من
هذه «التنبؤات»ُ ،
سيصنف األطفال،
ب ـح ـك ــم ت ــرك ـي ـب ـت ـه ــم ال ـج ـي ـن ـي ــة ،إل ــى
ُ
خمس طبقات ،كل طبقة ت َع ّد إعــدادًا
خــاصــا يــائــم تـكــويـنـهــا الجسماني
واستعدادها العقلي.
تـبــدو ه ــذه ال ــرواي ــة قــريـبــة مــن الــواقــع
ال ـ ـيـ ــوم ،إذ ن ـج ــح ف ــري ــق م ــن ال ـع ـل ـمــاء
ال ـص ـي ـن ـيــن ع ـب ــر ت ـق ـن ـيــة «ك ــري ـس ـب ــر»
للهندسة الجينية بحقن خاليا معدلة
ل ــرج ــل م ـص ــاب ب ـس ــرط ــان ال ــرئ ــة .هــذه
التقنية تـجـ َّـرب ألول مــرة على البشر،
على الرغم من سهولتها باملقارنة مع
ط ــرق أخـ ــرى ف ــي ال ـه ـنــدســة الـجـيـنـيــة،
فهي تقوم على أخــذ خاليا مــن جسم
املريض لتعديلها جينيًا في املختبر،
ث ــم ُي ـع ــاد حـقـنـهــا ف ــي ج ـســم املــريــض،
ما يــؤدي إلى تعديل جيني تسلسلي
فــي الـحـمــض ال ـن ــووي وال ـق ـضــاء على
الـ ـجـ ـيـ ـن ــات ذات الـ ـب ــرمـ ـج ــة امل ـع ـي ـب ــة
واستبدال َّ
املعدلة بها من قبل العلماء،
فـ ُـيـقـضــى عـلــى أصـعــب األمـ ــراض كليًاّ
ونهائيًا.

كيف تؤثر الهندسة الجينية
باإلنسان؟
ف ــي داخـ ـ ــل ك ــل م ـن ــا ح ـم ـضــه الـ ـن ــووي
الخاص ،الذي يتألف من جينات عدة،
وكل واحدة منها تحتوي على برامج
ً
مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا م ـثــا الـجـيـنــات الـتــي
ت ـح ـتــوي ع ـلــى بــرم ـجــة ل ـل ــون الـعـيــون
أو ل ــون ال ـش ـعــر ونـ ــوعـ ــه ...أي بــرمـجــة
ل ـكــل م ــا ي ـح ـتــويــه ال ـج ـســم م ــن خــايــا
وأطـ ـ ـ ـ ــراف وأع ـ ـض ـ ــاء .امل ـش ـك ـل ــة تـكـمــن
حـيـنـمــا يــولــد بـعــض الـبـشــر ببرمجة
خاطئة في إحدى جيناتهم ،ما يسبب
لهم استعداد ألمــراض مثل السرطان،
أو مشاكل أخــرى مثل الصلع املبكر...
يأتي دور تقنية «كريسبر» هنا لتأخذ
خاليا من هذا اإلنسان ،فيعدل العلماء
الجني املعيب ،ليعودوا ويحقنوه في
ج ـس ـمــه ،م ــا ي ـب ـعــد ع ـنــه م ــا الزم ـ ــه من
مشاكل نهائيًا.
تدغدغ هذه التقنية الثورية حلم البشر
بالقضاء نهائيًا على األمراض وإطالة
العمر وتحسني النوع وتطويره ،إال أن
التنافس الجاري اليوم على األسبقية
في هذا الحقل ،وال سيما بني الواليات
املتحدة األميركية والصني ،أعاد طرح
اإلشـكــالـيــات األخــاقـيــة القديمة .مــاذا
سـيـحـصــل إذا نـجـحــت ال ـت ـج ــارب في
إعادة بناء اإلنسان ّ
غب الطلب وتحت
ً
سيطرة رأس املال؟ كالطموح مثال إلى
ب ـنــاء ال ـج ـنــدي ال ـخ ــارق ذي الـجـيـنــات
املعدلة .نتحدث هنا عن مقاتل ال يهاب
امل ــوت ذي بنية جسدية أق ــوى بكثير
من أي بشري آخــر ،ال يتأثر بالقنابل
الكيميائية وال تبطئه حرارة الصحراء

وال قساوة الشتاء ،ال يتردد في تنفيذ
ما يؤمر به ،ال يتعب وال يتذمر ،وأذكى
في إيجاد حلول على أرض املعركة...
وهذا ينطبق أيضًا على مخاطر نشوء
طبقية بيولوجية ،إذ إن تحويل األمر
إلى نشاط ربحي سيعني أن األثرياء
وحدهم سيتمتعون بالصحة وطول
العمر ،في حني أن الفقراء سيكونون
معرضني لألمراض والوفيات املبكرة.
األمر يشبه ما قاله نيل أرمسترونغ
عند وصوله إلى القمر« :هي خطوة
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة إلن ـ ـ ـسـ ـ ــان وق ـ ـ ـفـ ـ ــزة ك ـب ـي ــرة
لـلـبـشــريــة» ،فـشـفــاء مــريــض ســرطــان
الـ ــرئـ ــة ال ـص ـي ـن ــي فـ ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب أمـ ــام
ت ـجــربــة ه ــذه الـتـقـنـيــة ع ـلــى أم ــراض
ومـشــاكــل أخ ــرى تــوصــل فــي النهاية
إل ــى حـمــض ن ــووي م ـعـ َّـدل حـســب ما
نــريــد ،وه ـنــا سـتـبــدأ طبقية جــديــدة

بني البشر قائمة بيولوجيًا.
فــي املستقبل سيكون البشر طبقتني
حـ ـ ـس ـ ــب ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب «The Ethics of
Inheritable Genetic Modification: A

المخاوف من أن يدمر تعديل
جيني خاطئ بنية الحمض
النووي لدى البشر
Dividing Line؟» :بشر معدلني وبشر
غـيــر م ـعــدلــن ،سيشبه األم ــر سياحة
الـطــب التجميلي ويـتـحــول األم ــر إلــى
دكان كبير تدخل إليه فتختار ما تريد
تعديله في جسمك لينفذ لك ما تريد،
أتريدين شعرًا أشقر وعينني زرقاوين؟

ال مشكلة .أتريد أن تزيد معدل ذكائك
وبنية جسدية أق ــوى؟ هــذا أمــر سهل،
هــذا هــو املستقبل ،ستصقل البشرية
عـمـلـيــة ت ـط ــوره ــا بـنـفـسـهــا خ ــاف ــا ملا
تريد الطبيعة لنا أن نكون ،سنتمكن
وسي َّ
ُ
عدل
من استعمار كواكب أخــرى،
البشر املستعمرون بجينات خاصة
بـ ـن ــوع الـ ـحـ ـي ــاة ع ـل ــى الـ ـك ــوك ــب امل ـ ــراد
اس ـت ـع ـم ــاره لـتـسـهـيــل ح ـيــات ـهــم عليه
واالستفادة من كل ثرواته.
في السابق ،وضعت الواليات املتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة ض ــواب ــط وقـ ــوانـ ــن تـمـنــع
مـ ـم ــارس ــة ال ـه ـن ــدس ــة ال ـج ـي ـن ـي ــة عـلــى
ُالبشر ،إال أن منذ شهر شباط الفائت
أنشئت لجنة عبر األكاديمية الوطنية
للعلوم واألكــاديـمـيــة الوطنية للطب،
أقرت استخدام الهندسة الوراثية على
األجنة البشرية عندما ال يكون هناك
«بديل معقول» متاح ،وفقط للقضاء
على األمراض الخطرة.
في املحصلة ،إن تقنية كريسبر ليست
مثالية حتى هذه اللحظة ،وهي تعمل
فــي بـعــض ال ـح ــاالت .صـحـيــح أن ـنــا ما
زل ـنــا بـعـيــديــن ع ــن الـبـشــر املـهـنــدســن
جينيًا ،ولـكــن هــذه العملية الناجحة
واألبـ ـح ــاث املـخـبــريــة الـقــائـمــة تقترب
يــومــا بـعــد ي ــوم مــن ذل ــك الــزمــن ،تبقى
بـعــض امل ـخ ــاوف مــن أن يــدمــر تعديل
جيني خاطئ بنية الحمض النووي
ل ــدى ال ـب ـشــر ،أو أن يـنـشــأ ف ـي ــروس ال
نـسـتـطـيــع ال ـق ـضــاء عـلـيــه ،لــذلــك يـقــول
ّ
القيمون على هذه األبحاث إنها يجب
أن تكون تحت قوانني صارمة وحدود
معينة كــي ال ينجرف بعض العلماء
إلى ما ال يمكن الرجوع عنه.

Monochrome

السقوط

(هيثم الموسوي)

ِّ
ّ
ّ
نحن ال نعبر النفق ،بل نسقط فيه .يجذبنا ظالمه ،يخدعنا ويرسم لنا حدودًا باسمنت ّ
مقوى باملبادئ ،ومثاليات على شاكلة :تمهل وخفف َسيرك .كلها في سبيل أن تطيل البقاء فيه .عندما
ّّ
ّ ّ
تغرنك أضواؤه .تذكر أن الحياة خارجه وغادر مسرعًا
تسقط في النفق ،ال
علي عواد

