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 ا������خ
َـ َ ققققــــييييــــِق ِق ِق قِ ــــحَ حَ حَ حَ  ِـ ِ للللــــضْ ضْ ضْ ضْ ــــتَ تَ تَ تَ     ........مْ مْ مْ مْ أَ أَ أَ أَ .. .. .. ..     ةٌ ةٌ ةٌ ةٌ ـَـ َـ   ؟؟؟؟؟؟؟؟        ◌ٌ ◌ٌ ◌ٌ ◌ٌ     للللــــييييـِـ ِـ 

      
  
  
   
 

  

ا*ـرجَ ـعَ ـال يـلِـ عَ د ـمَ ـأحْ      

  قال � تعالى:
ِر ِم�َن الِج�ن+ َفَفَس�َق َع�ْن أَم� َوإْذ قُْلَنا لِْلَم%ِئَكِة اْس�ُجُدوا "َدَم َفَس�َجُدوا إ�� إْبلِ�يَس َك�انَ (

َتُه أَوْ  ي� ِخُذوَنُه َوُذر+ ِه أََفَتت� �الِِميَن َب�َد�ً (َعُدو1  لَِياَء ِمن ُدوِني َوُھْم َلُكمَرب+ �ا 50ِبْئَس لِلظ� ) م�
َمَواِت و ُھْم َخْلَق الس� ِخ�َذ الُمِض�ل+يَن َعُض�داً  ا;َْرِض َو� َخْلَق أَنفُِسِھمأَْشَھدت8  َوَما ُكنُت ُمت�

  ]51-50[الكھف : )
 ال��ذين ھ��ؤ�ء: تع��الى يق��ول [:لھ$$ذه ا0ي$$ات  ف$$ي تفس$$يرهق$$ال اب$$ن كثي$$ر رحم$$ه � 

 خل��قَ  دتھمأش��ھَ  و� ش��يًئا، يملك��ون � أمث��الكم، عبي��دٌ  دون��ي م��ن ءَ أولي��ا ماتخ��ذتموھُ 
 ل��قِ بخَ  ل8 قِ تَ ْس��المُ  أن��ا: ىالَ َع��تَ  ولُ قُ��يَ  ودين،وُج��مَ  ذاكَ  إذ ك��انوا و� وا;رض، مواتلَس��ا

�وَ  ،رٌ ْي�زِ وَ  �وَ  كٌ يْ رِ َش� كَ لِ�ذَ  ِف�ي يْ ِع�مَ  سَ يْ َل� ي،َوْحدِ  اھَ رُ قد+ مُ وَ  اھَ رُ ب+ دَ ومُ  ا،ھَ ل+ كُ  اءِ يَ شْ ا;َ  
  ).1135/ 3  1(المرجع .] رٌ يْ ظِ نَ  �وَ  رٌ يْ شِ مُ 

ص$لى  �@ِ  َرُس$ولُ قال: قال  رضي � عنه َذْيَفةـحُ  َعنْ روى ا;مام أحمد بسنٍد صحيح ٍ 
ْنَيا َكاَن��تْ  ُمْن��ذُ  ِفْتَن��ةٌ  ُص��ِنَعتْ  َوَم��ا "...:� علي$$ه وس$$لم  لِِفْتَن��ةِ  َ� إِ  َكبِي��َرةٌ  َوَ�  َص��ِغيَرةٌ  ال��د8

الِ الد�    )2(المرجع ".ج�
 هِ يْ فِ  مكُ يرُ خَ  انٍ مَ زَ  في منتُ أَ  ":هِ ابِ Bصحَ  يقولُ  انك رضي � عنه مسعود ابنُيروى أن@ 

 ةِ ث�رَ كَ لِ  فُ ق+�وَ تَ المُ  تُ ب+ ثَ تَ المُ  هِ يْ ِف  مھُ يرُ خَ  ونُ كُ يَ  انٌ مَ زَ  مكُ عدَ بَ  يأتِ يَ سَ وَ  ورِ مُ ا;ُ  في عُ ارِ سَ المُ 
  ).1/80 3(المرجع."اتھَ بُ الشُ 
 علمون..الكافرين E يَ  المؤمنون.. ولكن@  قَ دَ �.. صَ  رسولُ  قَ دَ � .. صَ  قَ دَ صَ 

  
$$ظَ ف$$ي نَ  لِ جَ داع وال$$د@ الِخ$$ بع$$د أن ُكِش$$ف كثي$$ر م$$ن $$ادِ ا;لحَ  رِ وK َط$$ة التَ ري@ وبع$$د أن .. ةِ ي@

 ت لتظھ$ر بوج$ه ق$ديم  واس$م جدي$دأصبحت ھذه النظرية عاراً على المنادين بھا عاد
 ..اخسَ نْ تِ سْ ا�ا;لحاد واEسم الجديد ھو  ه القديم ھو وجهالوج  ..قديم

  
ج�أًة ت فَ رَ َھ�اخ, الت�ي ظَ نَس�سِت ا� ةُ ي� ِض�ل قَ : وَھ� لَ س�أَ ن تَ ئ أَ ارِ ي الَق�ي�زِ زِ عَ  كَ ق+�حِ  نْ مِ وَ 
 اطٌ َب�ِت ا ارْ َھ�, َل ينِ شرِ العِ وَ  دِ احِ الوَ  نِ رْ القَ  ةِ ايَ دَ بِ وَ  ينِ شرِ العِ  رنِ القَ  رِ ي آخِ ِف  رٍ احِ سَ  رِ حْ سِ وِب 
 ..؟!ومِ لُ العُ  خِ يْ ارِ تَ  ةِ لَ زبَ ت في مِ يَ ِق ي أُلْ الِت  ةِ ي� ورِ طَ ن" التَ وِ ارْ "دَ  ةِ ي� رِ ظَ نَ ِب 

  
  : نِ يْ ق� شِ  نْ مِ  فُ ل� أَ تَ يَ  الِ ؤَ ا السُ ذَ ى ھَ لَ عَ  ابُ وَ والجَ 

لق$رن الواح$د ف$ي ا وبين استنس$اخ البش$رردي : إن بين نظرية أصل ا;نسان القِ  لُ و� ا;َ 
ب .. ذِ جل والَك$.. مع$دنھا ال$د@ ا;لح$اد  ةِ َل$مْ جھ$ان لعِ .. فھم$ا وَ  ةٌ يحميم والعشرين عQقةٌ 

م زعم$$ائھِ  رِ وَ م لُص$$ھِ ِش$$قْ م$$ن نَ  رِ َش$$البَ  نَ ِم$$ كثي$$رٍ  Qؤھ$$ا البيولوجي$$ا .. وعل$$ى ع$$ادةِ وطِ 
 نإ إبل$يس أو ة ق$د ُنِق$َش عليھ$ا ص$ورةَ َل$مْ العِ  ة , ف$إن@ تل$كَ ھ$م النقدّي$عِ طَ على قِ ائھم روُكبَ 
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 َفبَِم�ا َقالَ (  أْن ُطِرَد من السماء ..  ذُ , الذي أََخَذ على نفسِه عھداً ُمنكار إبليسَردَت أفأ
ُھمْ  ُثم� ) 16( اْلُمْسَتِقيمَ  ِصَراَطكَ  َلُھمْ  َ;َْقُعَدن�  أَْغَوْيَتِني  َخْلِفِھمْ  َوِمنْ  أَْيِديِھمْ  َبْينِ  ِمنْ  َ"َِتَين�

  [اBعراف].))17( َشاِكِرينَ  أَْكَثَرُھمْ  َتِجدُ  َوَ�  َشَمائِلِِھمْ  َوَعنْ  أَْيَماِنِھمْ  َوَعنْ 
  

!! س$احر .. نع$م بس$حرِ  س$احرٍ  بس$حرِ  رَ َھ$ه ظَ جأًة ..ولكن@ فَ  ظھرْ نساخ لم يَ ستِ : اE الثاني
 م$ن س$احر .. وف$ي الق$رنِ  ذ س$احراً.. ف$Q ب$د@ لك$̀ل ط$اغوتٍ .. قديماً كان كلK َمِلٍك يتِخ$

$$زَ  ھ$$ذا الق$$رن ق$$د .. ولك$$ن@ س$$احرَ س$$احرٍ E ب$$د@ م$$ن  )والعش$$رين لواح$$دِ ا( م$$ن حي$$ث  تمي@
ن ھ$و ھ$ذا الس$احر ؟! ن السؤال مَ عاني مِ تُ  كَ عَ أدَ  .. ولنْ ك̀ل َسَحرِة التاريخ  نالمكر ع

هُ  مواربةٍ  .. سأجيبك بوضوح وبدونِ   .. أو التض$ليلُ  ا;عQم$يّ  .. المك$رُ  ا;عQمُ  .. إن@
  !!..   ئتَ .. س̀مه ما شِ ا;عQميّ 

  

  :                                                    ستنساخِ ا� تعريفُ  -1  

 �( س$$ه .نف م$$ن اBص$$لِ  اBص$$لِ  ب$$قَ أو أكث$$ر طِ  عل$$ى نس$$خةٍ  ھ$$و الحص$$ولُ  :ستنس��اخُ ا
    )326ص  4المرجع

 مس$$بقاً وذي خص$$ائص وراثي$$ةٍ  وم" َت$$م@ اختي$$ارهُ يُن$$جِ "ـب$$ ح$$يe  ك$$ائنٍ  إنش$$اءُ  "أو ھ$$و :
، الب$الغِ  م$نَ  ن$واةٍ  في$ه نق$لُ  ي، يتمK سِ نْ الQجِ  دِ والُ من التَ  ھو ضربٌ  ستنساخُ ...واEمعروفةٍ 

 لتب$دوَ  عل$ى اEنقس$امِ  ھ$ذه البويض$ةُ  واتھ$ا، ث$م@ ُح̀رض$تْ نُ  أُزيل$تْ  ووضعھا في بويض$ةٍ 
  ." وّ للتَ  أُخصبتْ  ھا قدْ وكأنّ 

  .)311ص  5( المرجع  
ف ا;ستنساخُ   ب$دءاً م$ن خلي$ٍة أخ$رى، أو ك$ائن ح$يe  خلي$ةٍ  أن$ه " تك$وينُ  ويمكن أن ُيَعر@

 e396ص  6( المرجع ." الجنسي̀  بالتوالدِ  المرورِ  دونَ  آخرَ  من كائن حي.( 

  
  

  ما ھي أنواع التكاثر في الكائنات الحي@ة ؟ -2

ويعط$ي  إE فرداً واحداً ( الفرد اBبوي)، يتك$اثرُ  الذي E يتطلبُ  ال%جنسي التكاثرُ  -أ 
(اBص$$ل).. وب$$ذلك  اBب$$ويّ  الف$$ردِ  لص$$فاتِ  مماثل$$ةٍ  ص$$فات وراثي$$ةٍ  ف$$رداً جدي$$داً يحم$$لُ 

 ف$$ي ع$$المِ  م$$ن التك$$اثرِ  ھ$$ذا الن$$وعُ  جنس$$ي استنس$$اخاً طبيعي$$اً، ويش$$يعُ الQ التك$$اثرُ  ُيعتب$$رُ 
 ...ةالخليّ  وحيدةِ  على الكائناتِ  غالباً  فإن@ه يقتصرُ الحيوان  بات . أما في عالمِ النّ 

  
ب وج$$$ود ف$$$ردين، ذك$$$ر وأنث$$$ى ;نت$$$اج اBمش$$$اج ال$$$ذي يتطل$$$ التك���اثر الجنس���ي -ب

ا;خص$اب  (الحيوانات المنوية والبويضات) ويتعين على تلك اBمشاج أن تتQقى ليتمّ 
الجن$$ين ُث$$م@ الف$$رد  لتك$$وينِ  وتك$$وين البويض$$ة المخص$$بة الت$$ي تب$$دأ ف$$ي ا;نقس$$ام والنم$$وّ 

  .)327-326ص  4(المرجع ..اليافع الذي يجمع بين صفات اBبوين
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 3- � : رِ ي.. إلى الحاضِ الماضِ  نَ مِ  ستنساخُ ا
  
 اْلُخْل�دِ  َش�َجَرةِ  َعَل�ى أَُدل�8كَ  َھ�لْ  ( : علي$ه الس$Qمإل$ى أبين$ا آدم  ى الش$يطانُ َق$ألْ  أنْ  منذُ    

نيا _التي تاب منھا آدم بعد أن أھبط$ه الخلود في الدK  ةُ رَ كْ ، وفِ )120(طه ) َيْبَلى َ�  َوُمْلكٍ 
ِة ب م$ّرة ;ض$Qل أوليائ$ه عل$ى  ك$لّ  ھي..ھ$ي.. يس$تعملھا إبل$يسُ _ معصيته� من الجن@

  م̀ر العصور واBيام..
  

 :أسطورة "ديدالوس"وبدعة ا�ستنساخ  -  أ
  
$$$$ستنس$$$$اخ كان$$$$ت حاض$$$$رًة ف$$$$ي الفلَس$$$$رة اEْك$$$$فِ        ة القديم$$$$ة وا0داب فات ا;لحادي@

$س" المبتك$ر وة ..تق$ول اBس$اطير :أن@ "دي$دالوة واليونانّي$ة اBشوريّ اBسطوريّ  ات النح@
 Kس$$طوريBا Eإح$$دى َملِك$$ات اليون$$ان إل$$ى  الذي استنس$$خ..وستنس$$اخ.. ص$$احب فك$$رة ا

Eيزال طليقاً في الجو يح$وم ح$ول  ا0لھة بأن تتزوج ثوراً_ _بعد أن أمرھا أحدُ  بقرةً 
  ...!!ك̀ل عقٍل بشريe فّذ ومبدع

مته مجلّ  فيھا  رُ شْ النَ  بُ ھ̀ ؤَ ( الذي يُ  Nature بيعة البريطانيةة الط@ و"ديدالوس" ھذا، كر@
أس$بوع ابتكارات$ه  فيه ك$لّ  ُينشرُ  مودٍ عَ  ل في العلوم !!) بتخصيِص وبِ جائزة نُ  لِ يْ عادًة لنَ 

  ة الفّذة..!!اBسطوريّ 
  ). 314-313ص  5(المرجع 

ألّ$$$ف كتاب$$$اً َعْنَوَن$$$ه دان" م بيول$$$وجي بريط$$$اني ُي$$$دعى " ج$$$ان ھاْل$$$1923ف$$$ي الع$$$ام 
 بتك$رٍ مُ  ل وأعظ$م رج$لٍ أوّ * ق$ال في$ه: أن@ "دي$دالوس" *العلم والمس$تقبل)  (ديدالوس أو

E يأب$ه  العلم$يّ  في تاريخ البيولوجيا!!.. وأّنه كان اBول الذي ُيبرھن عل$ى أّن الباح$ثَ 
  ).316ص  5فعQً با0لھة!!. (المرجع 

  
  

فة): -ب   ا�ستنساخ والخلود في التوراة القديمة (المحر�
  
ساطير انتقلت إلى التوراة عل$ى ي$د الوّض$اعين يق$ول الش$يخ عب$د ال$رحمن ه اBذوھ    

 ال$$ذي الطري$$ق غي$$ر م$$ن وحي$$وان إنس$$ان لخل$$قِ  الحثي$$ث الس$$عيوھ$$ذا  عب$$د الخ$$الق:"
 القديم$ة، الت$وراة ف$ي نالم$دوّ  للمعتق$د ت$اجنِ  وھ$و إفس$اديّ  ث$يعبَ  ق$ديم يٌ سع � وضعه

 ا;نس$ان ب$ين ص$راعاً  ب$أن يق$ول معتق$دال وھ$ذا اBق$دمين الروم$ان اركّف  عن والمأخوذ
 ا;نس$ان وأن@  ا;نس$ان، ھ$ذا به قھر فإنه العلم حاز Bنه ا;له وأن القدم منذ قائم وا;له

 والش$ر، الخي$ر عارف$اً  ك$اl أص$بح وب$ذلك ا;له، من المعرفة شعلةَ  يسرق أن استطاع
 أجل ومن ا0لھة، شأن ھو كما خالداً  لعاش الحياة شجرة من يأكل أن استطاع أنه ولو
 ا0لھ$ة، كش$أن ش$أنه فيكون إليھا ا;نسان يصل E حتى الحياة شجرة ا;له حرس ذلك
 عن$$دھم الديني$$ة النص$$وص عل$$ى وأس$$قطوھا الخرافي$$ة، القص$$ة ھ$$ذه اليھ$$ود أخ$$ذ ولق$$د
 اكتش$$ف عن$$دما � وأن المعرف$$ة، ش$$جرة ھ$$ي منھ$$ا آدم أك$$ل الت$$ي الش$$جرة أن عواف$$ادّ 

 م$ن طرده والشر الخير يعلم � مثل وأصبح الشجرة ھذه من لأك ا;نسان أن) ھكذا(
  !!� كخلود فيخلد الحياة شجرة من اBكل إلى كذلك يتوصل E حتى الجنة
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 ك$لّ  اBرِض  م$ن ا;ل$ه بK ال$ر@  تَ وأنَب$( :ةّص$القِ  ھ$ذه رةمص$و̀  المكذوب$ة التوراة تقول  
 معرف$$ة وش$$جرة الجن$$ة، طوس$$ ف$$ي الحي$$اة وش$$جرة لnك$$ل، دةوجّي$$ للنظ$$ر ةبھّي$$ ش$$جرة
 وأم$ا أك$Qً  تأك$ل الجن$ة ش$جر جمي$ع من: قائQً  آدم ا;له الربّ  وأوصى.. والشر الخير
 ت$زعم ث$م .)تم$وت موتاً  منھا تأكل يوم Bنك منھا تأكل فQ والشر الخير معرفة شجرة
 ل$م � أن وأخبرتھ$ا الش$جرة، م$ن باBك$ل وأغوتھ$ا حواء إلى جاءت ةالحيّ  أن التوراة

 تأكQن يوم أنه عالم � بل: ( قائلة الشجرة ھذه من حذرھما عندما الحقيقة لھما كريذ
  .)والشر الخير عارفين كاl وتكونان أعينكما تنفتح منھا

 أنھم$ا وعلم$ا أعينھم$ا انفتح$ت( الش$جرة م$ن وآدم ح$واء أكلت لما أنه التوراة وتقول  
 الخي$ر عارف$اً  منا كواحد صار قد نسانا; ذا ھو( قال بذلك علم لما � وأن) عريانان
 ا;نس$ان فط$رد. اBب$د إلى ويحيا ويأكل الحياة شجرة من ويأخذ يده يمد وا0ن والشر،
. الحي$$اة ش$$جرة طرائ$$ق لحراس$$ة متقل$$ب س$$يف ولھي$$ب الك$$روبيم ع$$دن ش$$رقي وأق$$ام

  .)التكوين سفر - والرابع والثالث الثاني ا;صحاح(
  

  !!ا"لھة من المعرفة سِ بَ لقَ  ا\نسان لسرقة رمزٌ  إ� ةا;ولمبي�  علةالش8  وما
  

$$ والت$$ي القديم$$ة بعقليتھ$$ا الروماني$$ة الش$$عوب يُ فس$$ع  عقي$$دةً  وجعلتھ$$ا الت$$وراة تھادَ جس@
 المتواص$$$ل وس$$$عيھم ال$$$رب مك$$$ان أنفس$$$ھم إح$$$Qل إل$$$ى ك$$$ذلك للنص$$$ارى ث$$$م لليھ$$$ود

 بغي$ر إنس$ان أو حي$وان إيج$اد محاول$ة وم$ا ق$ديم، س$عيٌ  ومغالبت$ه، ب$ل عنه، لpستغناء
  ).13المرجع (."السعي ھذا ثمار من ثمرةً  إE ا;لھي الخلق طريق

  

  .. والخيال الض%لي:استنساخ الموتى  -ج
  

م جري$دة اBنب$اء الكويتي$ة ت$أتي بنب$أ م$ن "لن$دن" 1986أكتوبر/تش$رين اBول  11وفي 
ء ن الخب$راإ ()، تحت عنوان :(إنت$اج جين$ات جدي$دة لمومي$اء طف$ل مص$ري):26ص (

E" السويدية تمكنوا العام الماضي من إنتاج ُنسخ أصلية لمومياء ا..!! في جامعة "أبس
   .!!!  )عام قبل الميQد 400إلى طفل يعود تاريخه 

من$ذ أكث$ر م$ن اتوا َم$ى.. ول$و وتَ الَم$ ة م$ن إحي$اءِ إذاً تمكن الخبراء في الجامعة السويديّ 
أت$ى  أَ َب$اBنباء .. وبم$ا أن@ النَ  أت به جريدةُ ما أنبَ ..!!! ھذا لمِ العِ  ..طبعاً بفضلِ  ةٍ نَ ألفْي سَ 
م$انيو لْ ..!! فأخ$ذ عَ ع ثق$ةٍ (الجامعة) ..فھو عند العرب موضِ  ربِ الغَ  دِ من معابِ  عبدٍ من مَ 

ه حت$ى ق$الوا أّن$ه (العلمي) ونَ ذي يسمّ Qلي) والّ الخيال (الضَ  في أحQمِ  حونِ بَ سْ يَ  العربِ 
Eة نظ$رِ جَھ$أطول من وِ  في البقاءِ  رص أمام ا;نسانِ تكون الفُ ستنساخ : ".. سَ بفضل ا 

 ل$ه ب$دEً ع$ن أعض$ائهِ  النسخة المطابق$ةِ  منَ  العلماء، حيث يستطيع ا;نسان أن يحصلَ 
ْد إلى أن يصل اBطباء إل$ى ع$Qج مناس$ب  على أعضاء جديدة، التالفةِ  ويمكن أن ُيَجم@

 .)106-105ص  11لمرجع وا - 238-237ص  10( انظر المرجع لمرضه.."
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ِجيُج ا\ع%ِمي8 الُمَضل+ل: -د   اْسِتْنساُخ "دوللي" والض�
  
    eھ$$ا  ،الن@عج$ة "دولل$ي" المستنس$خة ل$م ت$أِت نتيج$َة إخص$اِب بويض$ٍة بحي$واٍن من$وي إن@

    )326ص  4( انظر المرجع .َنَمٌط جديٌد مْن َكينونٍة لم يسبْق قط أْن شوِھدْت في الّطبيعة 
وبض$جيٍج إعQم$يE eِف$ٍت  م،1997ش$رين م$ن ش$ھر ش$باط /فبراي$ر والع في الس$ابعِ    

بأدنبرة ف$ي اس$كتلندا، ع$ن استنس$اخ أول حي$وان ث$ديي  Roslin" روسلين أَعَلَن "معھد
شاة اسمھا "دوللي" باستخدام خQيا حيوان ثدِيي بالٍغ، وكان يق$وُد فري$َق العم$ِل "إي$ان 

 92الت$ي بلغ$ت  -وقامت بتموي$ِل اBبح$اثِ الباحث الرئيسي،  Ian Wilmut  ويلموت" 
  ). 13نقQً عن المرجع   335ص  4.( المرجع للدوائيات. PPLشركة  -مليون دوEر 

  
البريطانيُة من الخطواِت ف�ي استنس�اخ  Natureملّخُص ما نشرتُه مجلّة الطبيعة   

  "دوللي ":
  

 ً�التي تحم$ل  نواتھا حَبْت منھا: أُِخَذ من نعجٍة فنلندية بيضاء خلية من الَضرِع ثم سُ أو
  المادة الِوراثّية.

$بةً◌: أُِخَذ من نعجٍة اسكتلندية س$وداء الوج$ه ثانيا .. ُنِزع$ت منھ$ا  بويض$ًة غي$ر مخص@
  نواتھا..

النعجة الثانية المنزوعة النواة وُح̀رَض$ت  بويضةالنعجة اBولى مع  نواة : ُدِمَجتْ ثالثاً 
  بتياٍر كھربائي. 

ف$ي منب$ٍت ِغ$ذائي .. ث$م@ أَخ$ذْت ف$ي اEنقس$ام  لبويض$ة بع$د ا;ن$دماجاً◌: ُوِضَعت رابعا
  بصورٍة عاديٍة ..

  ..  رحم نعجٍة ثالثة: بعد ستة أيام تم@ زرع الجنين في خامساً 
يوليو/تم$$وز  5وبع$$د الحم$$ل .. وف$$ي تم$$اِم الس$$اعة الخامس$$ة م$$ن مس$$اِء ي$$وم الجمع$$ة 

1996$$ ة للّنعج$$ِة (اBول$$ى) الفنلندي$$ة ص$$احبة م ُوِل$$َدت نعج$$ًة َتحم$$ُل الص$$فاَت الوراثي@
  ).15نقQً عن المرجع 335ص  4..(انظر المرجع النواة

وما إن ُنشر ھذا الخب$ر حت$ى رافق$ه َزخ$مٌ  إعQم$ّي أََخ$َذ أبع$اداً َعَقدي$ة، وَب$َدا لك$̀ل م$ن 
للت$$رويج لpلح$$اد، وتض$$خيم اBم$$ر وإظھ$$ار  أن َيس$$تغّل الخب$$ر ك$$ان ف$$ي نفس$$ه م$$رضٌ 

ا يقوُل الظالموَن عُ  نوعٌ ث بأّنه الحدَ  كبي$راً  ُلُ◌ّواً من تحدي � في َخْلِقِه، تعالى �ُ عم@
 اس ب$أن العلم$اءَ للّن$ يح$اءِ م$ا أْوِت$َي ِم$ن مك$ٍر با;بك$ّل وأَخَذ ا;عQم  ).7.(انظر المرجع 

 قريب$$ةَ  تْ أص$$بحَ  ين ق$دْ الھ$$الكِ  ةَ اس$تعادَ  ، وأن@  ةٍ ش$$ري@ بَ  خٍ َس$نُ  إيج$$ادِ  كوا عل$$ى إمكاني$ةِ َش$وْ أَ 
 راعن$ةِ الفَ  ي م$نَ وِ وَ الَن$ ِض نات من الح$امِ ي̀ عَ  ذِ وا على أخْ قد دأبُ  العلماءَ  أن@ و .. الحدوثِ 

نق$$Qً ع$ن جري$$دة ال$$وطن   7رج$ع (انظ$$ر الم.الفراعن$$ة ؟ ! إع$ادةُ  ، ويتس$اءلون : ھ$$ل يمك$$نُ 
  الكويتية).

  
  

َة أُمور  ِة عد�   : ون%حُظ في ھذه العملي�
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�عى " ل$$م ي$$أِت م$$ن المراك$$ز البحثي$$ة المش$$ھورة بأبحاثھ$$ا ف$$ي ھ$$ذا ا;نج$$از اً◌: أو لُم$$د@
علوم الوراثة والھندسة الوراثي$ة أو التناس$ل ال$وراثي أو م$ن جامع$ة مش$ھورة، ولكن$ه 
أتى من مكاٍن بعيد غير مزدحم ويھتم بتربية الحيوانات وأبحاث الزراعة.وھو عب$ارة 

(  .مدين$ة أدنب$رة ف$ي اس$ُكتلَندا"عن محطة لتربية الحيوان في "روس$لين" ب$القرب م$ن 
  ).338ص  4المرجع 

ھ$$ا ُوِل$$دت م$$ن دون أٍب .. وم$$ن دوِن اس$$تعمال أّي حي$$واٍن ثاني��اً  : ھ$$ذه الن@عج$$ة ِقي$$َل إن@
  منوّي!!..

ھاتھ$ا ال$ثQث وھ$ي الّنعج$ة الفنلندي$ة ثالثا ً◌: قيل إن@ھا نسخٌة ِطبَق اBصِل عن إحدى أُم@
يرة ُذِبح$ت قب$ل وEدة "دولل$ي" بثQث$ة أع$وام ب$اعتراف صاحبة الّنواة مع أّن ھذه اBخ

  ).. 334ص 4( انظر المرجع "ِويْلموت" نفسه!!..
واة التي أخذوھا م$ن النعج$ة الفنلندي$ة : "ويلموت" وفريقه E يعلمون إن كانت النّ رابعاً 

  ).336ص 4( انظر الرجع ھي من خلية جذعية أم من خلية متمايزة ؟؟.. 
س$$ه Eيس$$تطيع أن ُيعي$$د  استنس$$اخ نعج$$ة أخ$$رى، محتّج$$اً ب$$أّن : ويلم$$وت نف◌ً خامس��ا

وال$$بعض  )..336ص 4.(انظ$$ر المرج$ع محاول$$ة فاش$لة  277"دولل$ي" نجح$ت مع$$ه بع$د 
)..م$ع أن المنط$َق العلم$ي@ ُيَح$̀تم  335ص  5محاولة فاشلة (المرجع 454يتحدث عن 

محاولة..فق$$د  454أو  277مقاب$$ل إخف$$اق  عل$$ى نج$$اِح تجرب$$ٍة واح$$دٍة يتيم$$ة أEّ َنحك$$مَ 
ص  8!!... (انظ$ر المرج$ع نتيج$ًة إيجابي$ًة كاذب$ة -إذا َس$ل@منا بص$حته -يكون ھ$ذا النج$اح 

186.(  
ن "دوللي" أُصيبت بالتھاٍب رئويٍ حاد، وبالتھاب المفاصِل الم$زمِن : قيل إ◌ً سادساً◌ً 

ٍة قاتلٍة.. وقُِتلت في  م 2003راير/ش$باط فب 14و;راحِتھا من اE0م الشديدة ُحِقنت بماد@
_  339ص 4( المرج$$ع س$$نوات وس$$بعة أش$$ھٍر وأَح$$َد َعَش$$َر يوم$$اً.  6وك$$ان عمرھ$$ا 

  ).335ص  5والمرجع 
ُھمْ  (: يقول سبحانه مخبراً عن عھد الشيطان تج$اه بن$ي آدم :سابعاً  ُھمْ  َوَ;ُِض�ل�ن� َي�ن�  َوَ;َُمن+

ُھمْ "و ُكن�  ُمَرن� ُھمْ وَ  اْ;َْنَعامِ  آََذانَ  َفَلُيَبت+ ُرن�  َ"َُمَرن� ِ  َخْلقَ  َفَلُيَغي+ �b  ِْخذِ  َوَمن �ْيَطانَ  َيت� �ا الش�  َولِّيً
ِ  ُدونِ  ِمنْ  �b  ْيِھمْ  َيِعُدُھمْ ) 119( ُمِبيًنا ُخْسَراًنا َخِسرَ  َفَقد �ْيَطانُ  َيِعُدُھمُ  َوَما َوُيَمن+  إِ��  الش�

  .(النساء))  )120( ُغُروًرا
  

  لشھرة جاذبة:ون في ا�ستنساخ مصدراً الرائيليون يجد -ھـ
  

$$2002وف$$ي ديس$$مبر/كانون اBول  ثK م$$ؤتمراً ص$$حفياً ُب$$ة تَ م، وك$$اEت اBنب$$اء العالمي@
د) (كلوِن$$ ةِ كَ رِ َش$$ي ِل الم$$دير الفّن$$ ، Brigitte Boisselierللفرنس$$ية "بريجي$$ت بواس$$يليه"

ُمستنس$خ وھ$ي  بش$ريe  ك$ائنٍ ل في$ه وEدة أوّ  تْ "، أعلَن$يلي$ةِ ائِ وأحد أعضاء الطائفة "الرَ 
بھ$$$$$$ا  ريق$$$$$$ة نفس$$$$$$ھا الت$$$$$$ي أُنتج$$$$$$تْ ..وبالطّ (حواء) Eveاس$$$$$$مھا "إيف$$$$$$ا"  طفل$$$$$$ةٌ 

  ).356ص  4المرجع ...(!!"دوللي"
ل$م  نفس$ھا، ولك$نْ  الطائف$ةِ  لِ َب$آخ$رين م$ن قِ  علن عن استنساخ أطفالٍ أُ  وبعد ذلك بأيامٍ   

$لِ يْ ائِ الرَ  ع$المي مس$تقل..و"الطائفةُ  مختبرٍ  من ِقَبل أيّ  ة ادعائھمْ ح@ لصِ  ثّمة تأييدٍ  يكنْ  " ةُ ي@
ھا فرنس$$ٌي اس$$مه "كل$$ود َس$$ھ$$ي إح$$دى الِنَح$$ل الديني$$ة الش$$ائعة ف$$ي أمريك$$ا الش$$مالية أس@ 

$$وريلْ فُ  و إل$$ى عُ دْ َي$$)، وَ يr ِب$$(نَ  هُ ھ$$ون" المع$$روف باس$$م "رائي$$ل" ال$$ذي يق$$دم نفس$$ه عل$$ى أن@
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 ھ$ا أش$خاصٌ قامَ أَ  عل$ى اBرِض  ش$ريةَ البَ  الحياةَ  أن@  مُ زعُ ، ويَ لpنجيلِ  ديدٍ جَ  علميe  تفسيرٍ 
 تك$$اثروا عب$$رَ  رَ َش$$البَ  ، وأن@ س$$نةٍ  أل$$فَ  25 قب$$لَ  وا إل$$ى اBرِض لُ ر وَص$$آَخ$$ كوك$$بٍ  م$$نْ 
Eي أن@ عِ د@ ، وَي$$$$ستنس$$$$اخِ ا Eيوم$$$$اً م$$$$ا إل$$$$ى  بالوص$$$$ولِ  ةِ للبش$$$$ريّ  حُ مَ ْس$$$$يَ سَ  ستنس$$$$اخَ ا

  ).196-195ص 9(المرجع!!..الخلودِ 
 اً أن@ Qغ$اً رس$ميّ ن" بَ وْ ُھ$لْ يْ رِ وْ "فُ  رَ َش$نَ  2001أيلول/س$بتمبر 11 أح$داثُ  ا وقعتْ وعندمَ   
 هِ بواس$$طتِ  يمك$$نُ  ، كم$$ام$$ؤثرٍ  " غي$$رَ  ا;رھ$$ابي@  ج$$ومَ ھُ " ال يجع$$لَ  ستنس$$اخ أنْ اE عِ وْس$$بِ 

 ةِ بواس$$طَ  إل$$ى الحي$$اةِ  ب$$الھجومِ  قُِت$$لَ  م$$نْ  لّ ُك$$ إع$$ادةُ  ُيمك$$نُ  "ا;رھ$$ابيين".. إذْ  محاكم$$ةَ 
 ريق$ةِ ، وبالط@ اBب$دي̀  وتِ ا من الَم$الضحايَ  إنقاذُ  بذلكَ  ستنساخ..فيتمّ اE نَ مِ  الثالثِ  رِ وْ الطَ 

 م$$$نَ  "، ف$$$Q يفلت$$$ونَ "ا;نتح$$$اريّ  ج$$$ومِ ي الھُ ِب$$$الحي$$$اة إل$$$ى مرتكِ  إع$$$ادةُ  ا يمك$$$نُ نفس$$$ھَ 
  ).15والمرجع    318-317ص  5المرجع ..!!!.(العدالةِ 

  سبحانه: يقول الحقK  ى ..!!الموتَ  ءُ وإحيا الخلودُ  ھوَ  ھؤEءِ  ستنساخ عندَ اE إذاً ھدفُ   
ُھمْ  ( �رُ  َل�وْ  أََح�ُدُھمْ  َي�َود8  أَْشَرُكوا ال�ِذينَ  َوِمنَ  َحَياةٍ  َعَلى الن�اسِ  أَْحَرصَ  َوَلَتِجَدن�  أَْل�فَ  ُيَعم�

رَ  أَنْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  بُِمَزْحِزِحهِ  ُھوَ  َوَما َسَنةٍ  ُ  ُيَعم� �b96(البقرة ) َيْعَملُونَ  بَِما َبِصيرٌ  َو(  
 ُك�ل8 ) 34( اْلَخالِ�ُدونَ  َفُھ�مُ  ِم�ت�  أََف�إِنْ  اْلُخْل�دَ  َقْبلِ�كَ  ِمنْ  لَِبَشرٍ  َجَعْلَنا َوَما  ( وقال سبحانه:

ر+  َوَنْبلُوُكمْ  اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  َنْفسٍ   (اBنبياء). )) 35( ُتْرَجُعونَ  َوإَِلْيَنا ِفْتَنةً  َواْلَخْيرِ  بِالش�

 

  
  

   :رشَ البَ  اخِ سَ نْ تِ اسْ  الِ جَ ) في مَ ةٍ رَ و� زَ (مُ  ةٍ قَ ثَ وَ مُ  ةٍ اسَ رَ دِ  م8 ھَ أَ  -5
  

اٍز عظ$يم َج$نْ إِ  نْ عَ  نُ لِ عْ , تُ ةُ ي@ انِ طَ يْ رِ البَ  Science" سْ نْ ايِ "سَ  ةُ ل@ جَ م مَ 2004شباط/فبراير   
 مَ ه.. وجع$$$ل م$$$ن ص$$$احبه َنْج$$$كلّ$$$ مُ اَل عن$$$ه الَع$$$ زَ َج$$$عَ  .. إنج$$$ازٌ ي@ ِم$$$لْ العِ  طَ َس$$$ب$$$ـََھَر الوَ 

 K350ص  4(انظر المرجعة"..مور العلميّ "النّ  هِ قارتِ  ى علماءِ َل عَ  قَ أُطِل  هِ تِ كَ رَ بَ ..وبِ ومِ جُ الن.(  
نولوجي$ا كْ التِ  وأس$تاذُ  البيط$ريK  الب$اھر"، ھ$و الباح$ثُ _ "العظ$يم ھ$ذا اEكتش$افِ  لُ طَ بَ    

 WOO-SUK  "غْ اْن$$وَ "ھُ  الجن$$وبيّ  الك$$وريّ  هُ ة" .. إّن$$ّي$$نِ طَ يول الوَ "ْس$$ ف$$ي جامع$$ةِ 

HWANG ُ349ص  4(المرجع .م1953يناير 29ود  في ، المول.(  
$$عِ ذْ ا جَ Qَي$$خَ  ف$$ي تك$$وينِ  ونج$$حَ جنين$$اً بش$$رياً،  30 استنس$$اخِ ع$$ن "ھوان$$غ"  نَ َل$$عَ أَ      ةٍ ي@

[cellules souches]   َينِ نِ ج$$ $$ة ع$$ن طري$$قِ  دِ َح$$أَ  نْ ِم$$ ةٍ ي@ رِ َش$$بَ  ةٍ ي@  لِ ْق$$الن@  ھ$$ذه اBجن@
  ).17.(المرجع يّ وِ وَ النَ 
$$ة خط$$اً خلوي$$اً ثابت$$اً م$$ن ھ$$ذه اBَ  ق@ م$$ن ھ$$ذا أن "ھوان$$غ" اش$$تَ  مK َھ$$اBَ و    م$$ن الخQي$$ا ِجن@

 ف$ي نف$وسِ  والرج$اءَ  اBم$لَ  المعنيين كلھم، وأوقدَ  العالمِ  ة، اختراٌق أَْذَھَل علماءَ ذعيّ الجَ 
$ابين بانقط$اٍع ف$ي النK َص$المُ  دينَ قَع$عدٍد ھاِئٍل م$ن المُ  $وكي̀ خ$اع الش@ Kري كّ ، ومرض$ى الس

  . )332ص 5(المرجع سون"، وآخرين غيرھم..نْ ى "باركِ ل، ومرضَ اBوّ  مطِ من النَ 
ف$ي  مھمةٌ  خطوةٌ  ة، باعتبارهيّ لمِ Qت العِ ة في المجَ الرئيسي@  ھذا العمل العناوينَ  ل@ واحتَ   

$$عِ ذْ الخQي$$ا الجَ  باس$$تخدامِ  اBم$$راِض  ع$$Qجِ   ھ$$ذا ا;ع$$Qن ف$$ي أن ُيطل$$قَ  بَ وق$$د تس$$ب@  ة،ي@
  ).  350ص  4(المرجعة"..لميّ مور العِ "النّ  بَ قَ آسيا َل  علماءِ  على
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 15بع$د  ،م$ن جدي$د Scienceة "ساينس" مجل@  هُ لَ  تْ رَ ھوEً عندما نشَ ذُ  مُ العاَل  وازدادَ   
(انظ$ر  ..الث$اني البح$ثَ  ،م2005 م$ايو/ أي$ارأي في شھر  لاBوّ  حثِ البَ  شھراً من نشرِ 

  .)18المرجع 
$ٍة بَش$رّيًة أكث$ر، وع$ن اش$تقاقِ "ھوا نَ عَل لقد أَ       نغ" في ھذا البح$ث ع$ن استنس$اخ أجن@
 ابقة.الس@  ِض صابين باBمرامُ  ىمن مرضَ اً ثابتاً عي@ ذْ اً جَ وي@ َل اً خَ خط@  رَ عشَ  دَ أحَ 

  .).332ص  5( المرجع 
إل$ى  يمك$ن أن يق$ودَ  لمي$ة فتح$اً علمّي$اً عبقري$اً العِ  وريات واBوساطِ الدَ  كلK  تهُ رَ بَ واعتَ     

أن َيس$تقبل  هُيمكن$ م$ريٍض  وھذا يعني أن كل@  ،المستعصيةِ  اBمراِض  منَ  الكثيرِ  عQجِ 
  ) ..350ص 4.(المرجع من الجھاز المناعيّ  ٍض فْ ِعQجاً خاّصاً به دون رَ 

م$$ر العلم$$ي" .. "مل$$ك اEستنس$$اخ".. فف$$ي نف$$س ث$$م اس$$تمّر ت$$ألKق ھ$$ذا "البط$$ل" و"النَ     
، أَعَل$$َن "ھوان$$غ" ع$$ن نج$$اح فريق$$ه ف$$ي م2005/آب سأغس$$ط 13الع$$ام وتحدي$$داً ف$$ي 

وھ$ذه  ).Snoopyوأطل$ق علي$ه اسم"س$نوبي"( على مستوى الع$الم ل كلبٍ استنساخ أوّ 
   ).19(انظر المرجع البريطانية الشھيرة. Natureة "الطبيعة" ة ُنِشَر بحثه في مجل@ المر@ 

  
يع من (المص$داقية) والمع$ايير تين لھما المستوى الرفوأبحاثه الثQثة ُنِشرت في مجل@   

م$ن  قِ ين اختصاص$يين للتحقK$..إذ ُتراجع المقالة ثQث مرات من ِقَبل فاحصِ ارمة الصّ 
$$$  Natureة "الطبيع$$$ة" مجل@$$$ت$$$ان ھما:ت$$$ان العلمي@ ة وأص$$$الة البحث..ھات$$$ان المجل@ أھمي@

 Science"سنْ ة "س$$ايِ البريطاني$$ة الت$$ي ُتص$$ّنف اBُول$$ى عالمياً..وبع$$دھا مباش$$رًة مجل@$$
الف$$وز بج$$ائزة نوب$$ل النش$$ر ف$$ي إح$$دى ھ$$اتين  وغالب$$اً م$$ا يس$$بقُ  البريطاني$$ة أيض$$اً.

    ).332ص 5(انظر المرجع ن اBسبوعيتين!..يالدوريت
  
ة ت علي$ه جامَع$قَ دَ ْغ$"ھوانغ" وأَ  الطبيب البيطريّ  صيتُ  ل ذاعَ اBوّ  البحثِ  نشرِ  منذُ    

 حَ تَ وافَت$ملي$ون دوEر)،  40(ما يق$رب م$ن  ة"(كوريا الجنوبية) اBموالول الوطنيّ يُ "سْ 
$$عِ ذْ ول$$ة شخص$$ياً مرك$$زاً متخصص$$اً ف$$ي الخQي$$ا الجَ الد@  ل$$ه رئ$$يسُ  ة. وأص$$بح ج$$دول ي@

مواعي$$د "ھوان$$غ" م$$ثقQً بمواعي$$د المحاض$$رات والم$$ؤتمرات (م$$ن الوEي$$ات المتح$$دة 
  ).333ص  5(المرجعوأوروبا إلى الصين وھلّم جرا).

  
   
  

   : ِتْنَساخِ َفِضْيَحُة ا�سْ  -6
  

$$$$ُت$$$$لق$$$$د       ول$$$$ةِ ٍع خ$$$$اص ف$$$$ي الد@ ع بوْض$$$$̀وج "ھوان$$$$غ" بط$$$$Qً قومي$$$$اً وأص$$$$بح يتمت@
وسياس$ياً وديني$اً ح$ول أبحاثه جدEً أخQقياً  .وأثارتْ سؤوليھامن ِقَبل مَ  متم̀يزةٍ ة ٍ ومعامَل 

  ).351ص  4(المرجع.تھامدى مشروعيّ 
$$ إE أن ك$$ل@     مس$$اعد   Sun Il Rohوه"رُ  لْ اْي$$ نْ "َص$$ نَ ى جانب$$اً عن$$دما أعَل$$ذل$$ك تنح@

يول" مستش$فى "ميزمي$دي" ف$ي "ْس$ ف$ي أبحاث$ه وھ$و م$ديرُ  "ھوانغ" وشريكه الرئيسيّ 
 1ف$$$$ي  نَ عَل$$$$أَ  ."المزعوم$$$$ة" ،الت$$$$ي ُيح$$$$تفظ فيھ$$$$ا بخQي$$$$ا "ھوان$$$$غ" المستنس$$$$خة

ث$$ين حْ أن "ھوان$$غ" ق$$د زّور البَ  تحقيق$$يّ  م ف$$ي برن$$امج تلفزي$$ونيّ 2005يوني$$و/حزيران 



 9

ع$$ن  لي ف$$ي الكش$$فِ ِس$$لْ . وب$$دأ التفاع$$ل السِ س" برمتھم$$انْ ة "س$$ايِ ن ف$$ي مجل@$$يْ ش$$ورَ المن
ٍة ش$ھدھا الع$الم من$ذ لمّي$عِ  فض$يحةٍ  ق نجم "ھوان$غ"، وع$ن أكب$رِ ت تألّ بَ التي سب@  اBلغازِ 

  ).352-352ص  4والمرجع  333ص  5.(المرجععشرات السنين 
امع$$ة "س$$يول الوطني$$ة" ف$$ي رئ$$يس ج نَ م أعَل$$2006يناير/ك$$انون الث$$اني 13وف$$ي    

ُشكلت لھذا الغرض. فَعّب$ر ع$ن اعت$ذاره للعل$م كل$ه،  لجنةٍ  نتائج تحقيقِ  مؤتمر صحفيّ 
ر وأعلن عن أن "ھوانغ" لم يجِر أي بحٍث على اEستنساخ البشري، وم$ن ث$ّم ل$م يط$وّ 

  ). 22المرجع - 333ص  5.( المرجع ذعيةخلوي للخQيا الجَ  أي خطّ 
معم$$ل أبح$$اث  يعت$$ذر علن$$اً، واس$$تقال م$$ن منص$$به ك$$رئيسِ  "ھوان$$غ" أن واض$$طرّ    

 20ص$$ل م$$ن الجامع$$ة ف$$ي ثم فُ يول الوطني$$ة"..ف$$ي جامع$$ة "ْس$$ اEستنس$$اخ العQج$$يّ 
رئاس$$$ة  تْ وم$$$ن ث$$$ّم ب$$$ادرَ .)20و19_ والم$$$رجعين 352ص  4( المرج$$$ع.م2006م$$$ارس 

 ب$$ةوھ$$ي تج$$ّر أذي$$ال الخي (ذات المص$$داقية المطلق$$ة !!)، س"ة "س$$ايِن◌ْ تحري$$ر مجل@$$
م$$ايو/ م, ومقال$$ة 2004فبراي$$ر/ ش$$باطن (مقال$$ة يْ ھيرتَ مقالتيھ$$ا الَش$$ بِ حْ إل$$ى َس$$ والع$$ار،

   )..334ص  5والمرجع -353ص  4المرجع .( م)2005رأيا
   وبعد..

  المية؟ ة العَ لمي� ت العِ نشر في المَج%معظم ا;بحاث العلمية التي تُ  ما مصداقيةُ 

لوحي$د م$ن نوع$ه؟ أم ھ$و م$ن الخ$$داع ا ھ$ل خ$داع "ھوان$غ" ف$ي مج$ال اEستنس$اخ ھ$$و
 القليل الذي ُيكشف وُيفضح؟

  
وعل$ى  ،ر اEنس$اناون) ال$ذي ك$ان ُيعتب$ر دل$يQً قاطع$اً عل$ى تط$وّ دَ نس$ان بلْت$إألم يكن (

 رس$الة دكت$وراة ث$ّم تب$ّين بع$د ذل$ك أن$ه 500مدى أربعين سنًة ُكِتَب عنه ما E يقل عن
 .)26-25ص  12 انظر المرجع بة ؟ (ذْ د كِ مجر@  كان

  
وھ$ل ھ$و أكث$ر  ھل ما أعلنه "ويلموت" من استنساخ "دولل$ي" E يتط$رق إلي$ه الش$ك؟

 مصداقية من "ھوانغ" ؟!

  
ر اBكاذيب ويق$دمھا للجمھ$ور كأنھ$ا حق$ائق أليس ا;عQم "ساحر العصر" الذي ُيصوّ 

  ؟ قةَل طْ مُ 

م تح$ت ت$أثير أليس مثقفينا وأساتذة جامعاتنا والكثير م$ن ال$دعاة فض$Qً ع$ن الع$وام, ھ$
 ؟ "المكر" ا;عQمي

  
$$ة ورئ$$يس قس$$م العل$$وم  ل$$مِ عِ  لحمي$$د ش$$اھين" أس$$تاذوھ$$ذا ال$$دكتور "محم$$د عب$$د ا اBِجن@

ع ب$ا;عQم / جامعة عين شمس القاھرة، َيعترف بأّن$ه انخ$دَ البيولوجية في كلية التربية
 وبأن$$ه ك$$ان ُيلق$$ن طQب$$ه ف$$ي الجامع$$ة بع$$ضة استنس$$اخ النعج$$ة "دولل$$ي" ف$$ي قض$$يّ 

اBضاليل التي انخدع بھا، يقول:" ..وأذكر أنھم حصلوا على الخQيا من نعج$ة حام$ل 
عمرھا س$ت س$نوات وف$ي نھاي$ة التجرب$ة ق$ارنوا"دوللي" بالنعج$ة اBص$ل ول$م يج$دوا 
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( فروق$$اً ظاھري$$ة. والس$$بب طبع$$اً ل$$ي ولغي$$ري ھ$$و ا;ع$$Qم ال$$ذي أش$$اع ھ$$ذا الخط$$أ".
 )..335-334ص  4المرجع 

  
بعد ھذا أن يقف بعض من ينتسب للعل�م الش�رعي موق�ف المستس�لم  فھل من الجائز

   !؟ أمام ھذا التضليل ا�ع%مي
  

اً،أو ش$به مؤك$د.. فالذي تم تصويره حول إمكانية استنساخ البشر أنه أمر أصبح مؤكد
الموضوع م$ن كانت ردة الفعل لدى بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي بالنظر إلى ف

، ، وحماي$$ة ا;س$$Qم للحاج$$ات الخم$$س ل$$ى البن$$اء اBس$$ريزاوي$$ة م$$دى ت$$أثير ذل$$ك ع
ث باعتبار أن ما أشير إلي$ه م$ن إمكاني$ة استنس$اخ وضرورة حماية الناس من ھذا العبَ 

$$ !!.. ولكّن$$ه ف$$ي حقيقت$$ه ك$$ان مج$$ّرد تض$$ليل  د وحقيق$$ة ثابت$$ةالبش$$ر أص$$بح ش$$به مؤك@
$$د م$$ن ورائ$$ه زَ ِص$$إعQم$$ي قُ  لpنس$$ان الم$$ؤمن ب$$اl  ةدّي$$قَ ف$$ي المرتك$$زات العَ  كّ رع الش@

 ).7(انظر المرجع .. الخالق لكل شيء

  
وا;خزى من ذلك أن يتكلم البعض عن "ا�ستنساخ وا�عج�از العلم�ي ف�ي الق�رآن" 

!!!..  
  

  ل يمكن استنساخ ا�نسان؟ھ -6

م$ن  ا;نسان بعد آدم سيكون من س$Qلةٍ  لَ سْ في كتابه أن نَ  أخبرَ  وتعالى تباركَ  � إن@   
مح$ل  خلية أخرى لتحل@  وي ، وبالتالي استحالة أخذ أيّ من الحيوان المنَ  ين أيْ مھ ماءٍ 
عالى في كتابه في سورة الس$جدة : ة التي يحتوي عليھا الحيوان المنوي ، يقول تليّ الخَ 
ِم�ن  ) ُث�م� َجَع�لَ َنْس�لَهُ 7ال�ِذي أَْحَسَن ُكل� َشْيٍء َخلََق�ُه َوَب�َدأَ َخْل�َق ا\نَس�اِن ِم�ن ِط�يٍن ( (

ِھينٍ  اٍء م� ن م� ومعنى ھذه ا0ية كما أشار ابن كثير ف$ي تفس$يره  ]8،  7[السجدة : ) ُس%لٍَة م+
: أنھم يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من ب$ين ص$لب الرج$ل وترائ$ب الم$رأة ، وھ$ذا 

َفْلَينُظ�ِر ا\نَس�اُن ِم�م� ُخلِ�َق  (التفسير مأخوذ م$ن ق$ول � تع$الى ف$ي س$ورة الط$ارق : 
اٍء َداِف�قٍ 5( َراِئ�بِ يَ  )6( ) ُخلَِق ِمن م� �ْلِب َوالت� وھ$ذه   ]5-7[الط$ارق : )ْخ�ُرُج ِم�ْن َب�ْيِن الص8

لق ا;نسان وتكاثره قد حددت بآي$ات محكم$ة غي$ر قابل$ة للتأوي$ل ا0يات الواردة عن خَ 
إمكاني$$$ة إيج$$$اد نس$$$خ مك$$$ررة لpنس$$$ان عل$$$ى ض$$$وء الق$$$رآن الك$$$ريم غي$$$ر  إنّ ف$$$ ..

 ..)7المرجع (انظر ..ممكنة

  
 الت$$ي ھ$$ي وح$$دھا ح$$ةالملق@  البويض$$ة ف$$إن حي$$وان أو إنس$$ان ل$$قَ خَ  � يش$$اء وعن$$دما   

 ومكانھ$$ا طريقھ$$ا ع$$رفتَ  مجموع$$ة وك$$لّ  عامل$$ة مجموع$$ات إل$$ى الخQي$$ا فيھ$$ا تنقس$$م
 ك$ذلك العظ$ام نتك$و̀  الت$ي والخQي$ا طريقھا تأخذ واBعصاب المخ نتكو̀  التي فالخQيا
 ق$ط يعرف$وا ول$ن ھ$ذا يومن$ا إلى البشر يعرف وE ...كذلك الشعر نو̀ تك التي والخQيا

 موقعھ$ا ليكون العين نتكو̀  التي الخQيا تذھب E ولماذا! ھكذا؟ الخQيا تتصرف لماذا
 الت$ي والخQي$ا ال$دماغ، ف$ي موقعھ$ا ليك$ون الكب$د تك$̀ون التي والخQيا مثQً  اBقدام عند

  !!رأسه تجويف في وليس مقعدته، عند ھاموقع ليكون ا;نسان مخ@  تك̀ون
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 وح$ده � ص$نع م$ن ھ$و إنم$ا المخلوق في حال إلى حالٍ  من والتحول ا;نقسام وھذا  
ُرُكمْ  ال�ِذي ُھوَ  (  (آل عمران ) اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  ُھوَ  إِ��  إِلَهَ  َ�  َيَشاءُ  َكْيفَ  اْ;َْرَحامِ  ِفي ُيَصو+
 اْ\ِْنَس�انَ  َخلَْقَن�ا َولََق�دْ ( :تع$الى ق$ال ط$ور إلى طور من لقالخ بھذا ينتقل الذي وھو) 3

ْطَف�ةَ  َخلَْقَن�ا ُث�م� ) 13( ينٍ َمِك� َق�َرارٍ  ِف�ي ُنْطَف�ةً  َجَعْلَن�اهُ  ُث�م� ) 12( ِط�ينٍ  ِم�نْ  ُسَ%لَةٍ  ِمنْ   الن8
 أَْنَش�أَْناهُ  ُث�م�  َلْحًم�ا اْلِعَظ�امَ  َناَفَكَس�وْ  ِعَظاًم�ا اْلُمْض�َغةَ  َفَخلَْقَن�ا ُمْض�َغةً  اْلَعلََقةَ  َفَخلَْقَنا َعلََقةً 
ُ  َفَتَباَركَ  آََخرَ  َخْلًقا �b  ُ14..(المرجع (سورةالمؤمنون) ) )14( اْلَخالِِقينَ  أَْحَسن.(  
وال$ذي يعم$ل ض$رمين يقول الدكتور ھاني رزق، وھو من البيول$وجيين الع$رب المخَ   

لوم والتكنولوجيا" ف$ي دمش$ق، حالياً كمنسق علمي وإداري Bعمال "مجموعة نظم الع
ف$$$ي رأين$$$ا عل$$$ى  الص$$$عوبة، أو مس$$$تحيلٌ  يق$$$ول:" ..أم$$$ا استنس$$$اخ ا;نس$$$ان فش$$$ديدُ 

   ).338ص  5المرجع اBقل".(
فإن$ه  :"..ال$دكتور عزال$دين ف$وزي أس$تاذ أم$راض النس$اء بجامع$ة ع$ين ش$مس يقول  

حت$$$ى م$$$ع افت$$$راض نج$$$اح ھ$$$ذا اBس$$$لوب ف$$$ي الحي$$$وان فم$$$ن الص$$$عب نجاح$$$ه م$$$ع 
  .نقQً عن مجلة اBنباء الكويتية) 7المرجع .."(نسانا;
 غي$$ر من$$ه ج$$زءٍ  نِم$$ الحي$$وان استنس$$اخ  يق$$ول الش$$يخ  عب$$د ال$$رحمن عب$$د الخ$$الق:"  

$اBجِ  ف$ي ثالعَب$ وھ$ذا: مستحيل أمرٌ  حةالملّق  البويضة  وE خلق$اً  ل$يس ينا0نَف$ يهبش$ق@  ةن@
 يتك$اثر النب$ات ش$أنَ  والحي$وان نس$انا; شأنُ  يكون ولن الحيوان، أو لpنسان استحداثاً 

  ).13(المرجع  ."آخر الحيوان شأن Bن براعمه أو نسيجه أو أغصانه من بجزءٍ 
  وأخيراً..

ون مم$$ن لK ِض$$مھم$$ا ح$$اول المُ  ولُص��ن الحُ ِك��مْ مُ  غي��رُ  إن عملي$$ة استنس$$اخ البش$$ر أم$$رٌ    
$التا جرب$ةَ الت@  ، وإن@  المستقيمِ  راطِ عن الص̀  الناسِ  صرفَ  يريدُ  $ظَ لنَ  ةَ ريخي@  "نوِ ارْ دَ " ةِ ري@

أن  إعQمي$ةٍ  يطرةٍ َس$ نْ لھ$م ِم$ رَ بم$ا ت$وف@  ةُ دَ Qِح$المَ  اس$تطاعَ  وكي$فَ  ا;نسانِ  أصلِ  لَ وْ حَ 
 ت$اريخِ  أُلقيت في مزبل$ةِ حتى  ..رقاءَ الخَ  تهِ بنظري@  نُ مِ تؤْ  من الناسِ  جعلوا أعداداً كبيرةً يَ 

 ةِ االمش$ك م$نَ  خ$رجُ لھ$ا تَ  والت$رويجِ  البشرِ  استنساخِ  إمكانيةِ  لتأكيدِ  عايةَ الد̀  وإن@ .. العلومِ 
$ تْ نفسھا التي خرجَ  وص$دق � العظ$يم :  .. واح$دٌ  المص$يرُ  ، و "نوِ دارْ "ة منھا نظري@

  .]81[ا;سراء :  )َوقُلْ َجاَء الَحق8 َوَزَھَق الَباِطلُ إن� الَباِطلَ َكاَن َزُھوقاً (
  
  
  

 المصادر والمراجع
  
  / الجامعة اللبنانية )البيولوجيا  -م اBحياءتعليمية في عل(اجازة      -* 

Ahmadarja81@hotmail.com  
 .م2000. دار الفكر بيروت.الطبعة اBولى تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير الدمشقي  -1
(  . الق$اھرة – قرطب$ة مؤسسة . مسندأبو عبد � أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني .ال -2

 عل$ى ص$حيح إس$ناده:  اBرن$اؤوط ش$عيب الشيخ قال .23352 حديث رقم ) 389/  5
 ).3082وصححه اBلباني في السلسلة الصحيحة ( .  الشيخين شرط

بيروت.وقال الح$افظ العراق$ي ف$ي دار المعرفة  .أبو حامد الغزالي . إحياء علوم الدين  -3
 : لم أجده.]4274[تخريج ا;حياء
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 2عالم الفكر الع$دد  اية عصر الرومانسية.، اEستنساخ نھ د. محمد عبد الحميد شاھين -4
الكويت.                                                                                            -المجلس الوطني للثقافة والفنون وا0داب.2006ديسمبر-أكتوبر 35المجلد

دمش$$ق . الطبع$$ة اBول$$$ى ھ$$اني رزق ، الجين$$وم البش$$ري وأخQقيات$$ه . دار الفك$$ر  د. -5
2007. 

د. ھاني رزق ، موجز تاريخ الك$ون م$ن اEنفج$ار اBعظ$م إل$ى ا;ستنس$اخ البش$ري .  -6
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