اخ

َحـ ِقـيـقـَ ٌة  ..أَ ْمَ ..تـضْ ـلـِيـل ◌ٌ ؟؟
رجـا*
أحـ َمـد َعـلِـي الـ َعـ َ
ْ

قال  تعالى:
س َ
ق َعنْ أَم ِر
جنِّ َف َف َ
جدُوا إالَّ إ ْبل َ
س َ
اس ُجدُوا آل َد َم َف َ
) َو ْإذ قُ ْل َنا لِ ْل َمال ِئ َك ِة ْ
ِيس َكانَ مِنَ ال ِ
َر ِّب ِه أَ َف َت َّت ِ
س لِل َّظالِمِينَ َب َدالً )َّ (50ما
خ ُذو َن ُه َو ُذ ِّر َّي َت ُه أَ ْولِ َيا َء مِن دُونِي َو ُھ ْم َل ُكم َعد ٌُّو ِب ْئ َ
أَ ْ
ضداً
ض َوال َخ ْل َق أَنفُسِ ِھم َو َما ُك ُ
س َم َوا ِ
ت واألَ ْر ِ
نت ُم َّتخِ َذ ال ُمضِ  ِّلينَ َع ُ
ش َھد ُّت ُھ ْم َخ ْل َق ال َّ
( ]الكھف [51-50:
ق$$ال اب$$ن كثي$$ر رحم$$ه  ف$$ي تفس$$يره لھ$$ذه اآلي$$ات  ]:يقول تعالى :ھؤالء الذين
اتخذتمو ُھم أوليا َء من دوني عبي  ٌد أمثالكم ،ال يملكون شي ًئا ،وال أش  َھدتھم خل َ
ق
س موات واألرض ،وال كانوا إذ ذا َك َمو ُج ودينَ ،يقُ ول ُ َت َع ا َلى :أنا ال ُم ْس  َت ِقل ُّ َ
ق
ال َ
بخل ِ
س َمعِ ْي فِي َذلِ َك َ
األَ ْ
ش ِر ْي ٌك َوال َو ِز ْي ٌرَ ،وال
ش َي ِ
اء ُك ِّل َھا ،و ُم َد ِّب ُر َھا َو ُمق ِّد ُر َھا َو ْح ِديَ ،ل ْي َ
ُمشِ ْي ٌر َوال َنظِ ْي ٌر [) .المرجع.(1135 /3 1
 ص$لى
روى اإلمام أحمد بسن ٍد صحيح ٍ َعنْ ُحـ َذ ْي َفة رضي  عنه قال :قال َرسُ$و ُل َّ ِ
ص  ِن َع ْت ِف ْت َن ٌة ُم ْن  ُذ َكا َن ْ
ِيرةٌ َو َال َك ِبي َرةٌ إِ َال لِ ِف ْت َن  ِة
ص غ َ
ت ال  ُّد ْن َيا َ
 علي$$ه وس$$لمَ ...":و َما ُ
ال").المرجع (2
ال َّد َّج ِ
َ
ان َخي ُر ُكم ِف ْي ِه
يُروى أنَّ ابن مسعود رضي  عنه كان يقو ُل
َ
ألصح ِاب ِه ":أن ُتم في َز َم ٍ
س َيأ ِتي َبع َد ُكم َز َمانٌ َي ُكونُ َخي ُر ُھم ِف ْي ِه ال ُم َت َث ِّب ُ
ثر ِة
ف لِ َك َ
ت ال ُم َت َو ِّق ُ
ور َو َ
ال ُم َ
ار ُع في األ ُ ُم ِ
س ِ
ال ُ
ش ُب َھات").المرجع.(80/1 3
ص َد َق المؤمنون ..ولكنَّ الكافرين ال َيعلمون..
ص َد َق رسو ُل َ ..
ص َد َق  َ ..
َ
اإللحا ِد َّي ِ $ة ..وبع$$د أن
بع$$د أن ُكشِ $$ف كثي$$ر م$$ن ال ِخ $داع وال َّ $د َج ِل ف$$ي َن َظر َّي $ة ال َت َط ُّ $و ِر
َ
أصبحت ھذه النظرية عاراً على المنادين بھا عادت لتظھ$ر بوج$ه ق$ديم واس$م جدي$د
ساخ..
قديم ..الوجه القديم ھو وجه اإللحاد واالسم الجديد ھواال ْس ِت ْن َ
َو ِمنْ ِ
ساخ ,التي َظ َھ َرت َفجأ ًة
ارئ أَن َتسأ َل َ  :وھَل َقضِ  َّي ُة االس ِتن َ
يزي ال َق ِ
ح ِّق َك َع ِز ِ
الوا ِ
ح ٍر ِفي آ ِ
سا ِ
ار ِت َبا ٌط
ينَ ,ل َھا ْ
ين َو ِب َدا َي ِة ال َق ْر ِن َ
وبسِ ْح ِر َ
شر ِ
شر ِ
خ ِر ال َق ِ
ِ
ح ِد َوال ِع ِ
رن ال ِع ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
وم؟!..
ِب َنظ ِر َّي ِة " َد ْ
ور َّي ِة ال ِتي أل ِق َيت في ِمز َبل ِة َت ِ
ار ِون" ال َتط ِ
ار ْي ِخ ال ُعل ِ
ف ِمنْ شِ َّق ْي ِن :
ال َي َتأ َ َّل ُ
اب َع َلى َھ َذا ال ُ
والج َو ُ
َ
س َؤ ِ
األَ َّول ُ  :إن بين نظرية أصل اإلنسان ال ِقردي وبين استنس$اخ البش$ر ف$ي الق$رن الواح$د
ٌ
عالقة حميمي ٌة  ..فھم$ا َوجھ$ان ل ِع ْم َلِ $ة اإللح$اد  ..مع$دنھا الَّ $دجل وال َكِ $ذب ..
والعشرين
$ائھم
وطِ الؤھ$$ا البيولوجي$$ا  ..وعل$$ى ع$$اد ِة كثي$ٍ $ر ِم َ $ن ال َب َش ِ $ر م$$ن َن ْقشِ ِ $ھم ل ُ
ص َ $و ِر زعمِ $
ِ$ش عليھ$ا ص$ور َة إبل$يس أو إن
ك ال ِع ْم َل$ة ق$د ُنق َ
و ُك َبرائھم على ِق َط ِعھ$م النقديّ$ة  ,ف$إنَّ تلَ $
1

دت أفكار إبليس ,الذي أَ َخ َذ على نفس ِه عھداً مُن ُذ أنْ ُ
أ َر َ
ط ِر َد من السماء َ ) ..قال َ َف ِب َما
أَ ْغ َو ْي َتنِي َألَ ْق ُعدَنَّ َل ُھ ْم صِ َرا َط َك ا ْل ُم ْس َتقِي َم )ُ (16ث َّم َآلَ ِت َي َّن ُھ ْم مِنْ َب ْي ِن أَ ْيدِي ِھ ْم َومِنْ َخ ْل ِف ِھ ْم
ج ُد أَ ْك َث َر ُھ ْم َ
َو َعنْ أَ ْي َما ِن ِھ ْم َو َعنْ َ
شاك ِِرينَ )]((17األعراف[.
ش َما ِئلِ ِھ ْم َو َال َت ِ
بس$حر س$احر!!
س$احر  ..نع$م
بس$حر
الثاني  :االس ِتنساخ لم َيظھرْ َفجأ ًة ..ولك َّنه َظ َھَ $ر
ٍ
ِ
ِ
 ..قديما ً كان ك ُّل َملِكٍ يتخِ$ذ س$احراً ..ف$ال بَّ $د لكِّ $ل ط$اغو ٍ
الق$رن
ت م$ن س$احر  ..وف$ي
ِ
$احر ھ$$ذا الق$$رن ق$$د تم َّي$َ $ز م$$ن حي$$ث
$احر ..ولك$$نَّ سَ $
)الواحِ $د والعش$$رين( ال بَّ $د م$$ن سٍ $
ك ُتعاني ِمن السؤال َمن ھ$و ھ$ذا الس$احر ؟!
المكر عن ك ِّل َس َحر ِة التاريخ  ..ولنْ أ َد َع َ
وبدون موارب ٍة  ..إ َّن ُه اإلعال ُم  ..المكُ $ر اإلعالم$يّ  ..أو التض$لي ُل
 ..سأجيبك بوضوح
ِ
اإلعالميّ  ..سمِّه ما شِ َ
ئت !!..

ستنساخ:
تعريف اال
-1
ُ
ِ
االستنسا ُ
خ :ھ$$و الحص$$و ُل عل$$ى نس$$خ ٍة أو أكث$$ر طِ بَ $
$ل نفس$$ه ).
$ل م$$ن األصِ $
$ق األصِ $
المرجع 4ص (326

ك$$ائن ح$$يٍّ ب$$ـ" ِجي ُن$$وم" َتَّ $$م اختي$$ارهُ مس$$بقا ً وذي خص$$ائص وراثيٍ $$ة
أو ھ$$و  ":إنش$$ا ُء
ٍ
الب$الغ،
م$ن
معروف ٍة...واالستنسا ُخ ھو ضربٌ من ال َتوالُ ِد الال ِج ْنسِ ي ،يت ُّم في$ه نقُ $ل ن$وا ٍة َ
ِ
ووضعھا في بويضٍ $ة أ ُ
ْ
ْ
لتب$دو
االنقس$ام
ض$ت ھ$ذه البويضُ $ة عل$ى
زيل$ت ُنواتھ$ا ،ثَّ $م حُرِّ
َ
ِ
وكأ ّنھا ْقد أ ُ
ْ
خصبت لل َتوّ ".
) المرجع  5ص .(311
ويمكن أن ُي َعرَّ ف اإلستنسا ُخ أن$ه " تك$وينُ خليٍ $ة ب$دءاً م$ن خليٍ $ة أخ$رى ،أو ك$ائن ح$يٍّ
المرور بالتوال ِد الجنسيِّ " ).المرجع  6ص .(396
دون
من كائن حيٍّ
آخر َ
َ
ِ

 -2ما ھي أنواع التكاثر في الكائنات الحيَّة ؟
أ -التكاث ُر الالجنسي الذي ال يتطلبُ إال فرداً واحداً ) الفرد األبوي( ،يتك$اث ُر ويعط$ي
ت الف$$ر ِد األب$$ويّ )األص$$ل( ..وب$$ذلك
ف$$رداً جدي$$داً يحم ُ $ل ص$$فات وراثي ٍ $ة مماثل ٍ $ة لص$$فا ِ
$الم
يُعتبُ $ر التك$$اث ُر الالجنس$$ي استنس$$اخا ً طبيعي$اً ،ويش$$ي ُع ھ$$ذا الن$$و ُع م$$ن التكِ $
$اثر ف$$ي عِ $
ت وحيد ِة الخل ّية...
عالم الحيوان فإ َّنه يقتص ُر غالبا ً على الكائنا ِ
ال ّنبات  .أما في ِ
ب -التكاثر الجنسي ال$$$ذي يتطل$$$ب وج$$$ود ف$$$ردين ،ذك$$$ر وأنث$$$ى إلنت$$$اج األمش$$$اج
)الحيوانات المنوية والبويضات( ويتعين على تلك األمشاج أن تتالقى ليت ّم اإلخص$اب
$وين الجن$$ين ُث َّ $م الف$$رد
وتك$$وين البويض$$ة المخص$$بة الت$$ي تب$$دأ ف$$ي اإلنقس$$ام والنم$$وّ لتكِ $
اليافع الذي يجمع بين صفات األبوين)..المرجع  4ص .(327-326
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 -3االستنسا ُ
خ ِمنَ الماضِ ي ..إلى الحاضِ ِر :
ُ
منذ أنْ ْأل َق$ى الش$يطانُ إل$ى أبين$ا آدم علي$ه الس$الم  ) :ھَلْ أَ ُدلُّ َك َع َلى َ
ج َر ِة ا ْل ُخ ْل ِد
ش َ
َو ُم ْلكٍ َال َي ْب َلى ()طه  ،(120و ِف ْك َرةُ الخلود في ال ُّدنيا _التي تاب منھا آدم بعد أن أھبط$ه
 من الج َّن ِة بمعصيته_ ھي..ھ$ي ..يس$تعملھا إبل$يسُ كّ $ل مّ $رة إلض$الل أوليائ$ه عل$ى
مرِّ العصور واأليام..

أ -أسطورة "ديدالوس"وبدعة االستنساخ:
ِف ْك$$$$رة االستنس$$$$اخ كان$$$$ت حاض$$$$ر ًة ف$$$$ي الفل َس$$$$فات اإللحاد َّي$$$$ة القديم$$$$ة واآلداب
األسطور ّية األشور ّية واليونانيّ$ة ..تق$ول األس$اطير :أنَّ "دي$دالوس" المبتك$ر والنحَّ $ات
األس$$طوريُّ  ..ص$$احب فك$$رة االستنس$$اخ..والذي استنس$$خ إح$$دى َملِك$$ات اليون$$ان إل$$ى
بقر ًة _بعد أن أمرھا أح ُد اآللھة بأن تتزوج ثوراً_ اليزال طليقا ً في الجو يح$وم ح$ول
عقل بشريٍّ ّ
فذ ومبدع!!...
ك ِّل ٍ
و"ديدالوس" ھذا ،كرَّ مته مجلّة َّ
الطبيعة البريطانية  ) Natureالذي ُي َؤ ِّھبُ ال َن ْش ُر فيھا
بتخصيص َعمو ٍد يُنش ُر فيه كّ $ل أس$بوع ابتكارات$ه
وبل في العلوم !!(
ِ
عاد ًة ل َن ْي ِل جائزة ُن ِ
األسطور ّية ّ
الفذة!!..
)المرجع  5ص .(314-313

ف$$$ي الع$$$ام 1923م بيول$$$وجي بريط$$$اني ُي$$$دعى " ج$$$ان ْ
ھال$$$دان" ألّ$$$ف كتاب$$$ا ً َع ْن َو َن$$$ه
بتك$ر
)ديدالوس أو العلم والمس$تقبل( ** ق$ال في$ه :أنَّ "دي$دالوس" أوّ ل وأعظ$م
ٍ
رج$ل ُم ٍ
َ
الباح$ث العلم$يّ ال يأب$ه
في تاريخ البيولوجيا!! ..وأ ّنه كان األول الذي يُبرھن عل$ى أنّ
فعالً باآللھة!!) .المرجع  5ص .(316

)المحرفة(:
ب  -االستنساخ والخلود في التوراة القديمة
َّ
وھذه األساطير انتقلت إلى التوراة عل$ى ي$د الوضّ$اعين يق$ول الش$يخ عب$د ال$رحمن
$ق إنس$$ان وحي$$وان م$$ن غي$$ر الطري$$ق ال$$ذي
عب$$د الخ$$الق ":وھ$$ذا الس$$عي الحثي$$ث لخلِ $
وضعه  سع ٌي ق$ديم ع َبث$ي إفس$اديّ وھ$و ِنت$اج للمعتق$د الم$دوّ ن ف$ي الت$وراة القديم$ة،
والمأخوذ عن ك ّفار الروم$ان األق$دمين وھ$ذا المعتق$د يق$ول ب$أن ص$راعا ً ب$ين اإلنس$ان
واإلله قائم منذ القدم وأن اإلله ألنه حاز العلم فإنه قھر به ھ$ذا اإلنس$ان ،وأنَّ اإلنس$ان
استطاع أن يسرق شعل َة المعرفة من اإلله ،وب$ذلك أص$بح ك$ا lعارف$ا ً الخي$ر والش$ر،
ولو أنه استطاع أن يأكل من شجرة الحياة لعاش خالداً كما ھو شأن اآللھة ،ومن أجل
ذلك حرس اإلله شجرة الحياة حتى ال يصل اإلنسان إليھا فيكون ش$أنه كش$أن اآللھ$ة،
ولق$$د أخ$$ذ اليھ$$ود ھ$$ذه القص$$ة الخرافي$$ة ،وأس$$قطوھا عل$$ى النص$$وص الديني$$ة عن$$دھم
ف$$ا ّدعوا أن الش$$جرة الت$$ي أك$$ل آدم منھ$$ا ھ$$ي ش$$جرة المعرف$$ة ،وأن  عن$$دما اكتش$$ف
)ھكذا( أن اإلنسان أكل من ھذه الشجرة وأصبح مثل  يعلم الخير والشر طرده م$ن
الجنة حتى ال يتوصل كذلك إلى األكل من شجرة الحياة فيخلد كخلود !!
3

تقول التوراة المكذوب$ة مص$وِّ رة ھ$ذه ال ِقصّ$ة) :وأن َبَ $
األرض كّ $ل
ت ال$رَّ بُّ اإلل$ه م$ن
ِ
ش$$جرة بھ ّي $ة للنظ$$ر وج ّي $دة لألك$$ل ،وش$$جرة الحي$$اة ف$$ي وس $ط الجن$$ة ،وش$$جرة معرف$$ة
الخير والشر ..وأوصى الربّ اإلله آدم قائالً :من جمي$ع ش$جر الجن$ة تأك$ل أك$الً وأم$ا
شجرة معرفة الخير والشر فال تأكل منھا ألنك يوم تأكل منھا موتا ً تم$وت( .ث$م ت$زعم
التوراة أن الح ّية جاءت إلى حواء وأغوتھ$ا باألك$ل م$ن الش$جرة ،وأخبرتھ$ا أن  ل$م
يذكر لھما الحقيقة عندما حذرھما من ھذه الشجرة قائلة ) :بل  عالم أنه يوم تأكالن
منھا تنفتح أعينكما وتكونان كا lعارفين الخير والشر(.
وتقول التوراة أنه لما أكلت ح$واء وآدم م$ن الش$جرة )انفتح$ت أعينھم$ا وعلم$ا أنھم$ا
عريانان( وأن  لما علم بذلك قال )ھو ذا اإلنسان قد صار كواحد منا عارف$ا ً الخي$ر
والشر ،واآلن يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى األب$د .فط$رد اإلنس$ان
وأق$$ام ش$$رقي ع$$دن الك$$روبيم ولھي$$ب س$$يف متقل$$ب لحراس$$ة طرائ$$ق ش$$جرة الحي$$اة.
)اإلصحاح الثاني والثالث والرابع  -سفر التكوين(.
وما ال ُّ
س المعرفة من اآللھة!!
شعلة األولمب َّية إال رم ٌز لسرقة اإلنسان ل َق َب ِ
فس$$ع ُي الش$$عوب الروماني$$ة بعقليتھ$$ا القديم$$ة والت$$ي ج َّس َ $دتھا الت$$وراة وجعلتھ$$ا عقي$$د ًة
لليھ$$$ود ث$$$م للنص$$$ارى ك$$$ذلك إل$$$ى إح$$$الل أنفس$$$ھم مك$$$ان ال$$$رب وس$$$عيھم المتواص$$$ل
لإلستغناء عنه ،ب$ل ومغالبت$ه ،س$ع ٌي ق$ديم ،وم$ا محاول$ة إيج$اد حي$وان أو إنس$ان بغي$ر
طريق الخلق اإللھي إال ثمر ًة من ثمار ھذا السعي").المرجع .(13

ج -استنساخ الموتى  ..والخيال الضاللي:
وفي  11أكتوبر/تش$رين األول 1986م جري$دة األنب$اء الكويتي$ة ت$أتي بنب$أ م$ن "لن$دن"
)ص  ،(26تحت عنوان ):إنت$اج جين$ات جدي$دة لمومي$اء طف$ل مص$ري( ):إن الخب$راء
 !!..في جامعة "أبساال" السويدية تمكنوا العام الماضي من إنتاج ُنسخ أصلية لمومياء
طفل يعود تاريخه إلى  400عام قبل الميالد(!!!.
إذاً تمكن الخبراء في الجامعة السويد ّية م$ن إحي$ا ِء ال َم$و َتى ..ول$و َم$اتوا من$ذ أكث$ر م$ن
ألفيْ َس َن ٍة ..طبعا ً
بفضل ال ِع ِلم !!!..ھذا ما أن َبأت به جريدةُ األنباء  ..وبم$ا أنَّ ال َن َب$أ َ أت$ى
ِ
ب )الجامعة( ..فھو عند العرب موضِ ع ثقٍ $ة !!..فأخ$ذ َع ْلم$انيو
من َمعب ٍد من
معاب ِد ال َغر ِ
ِ
ضاللي( والّذي يس ّمو َنه )العلمي( حت$ى ق$الوا أ ّن$ه
حون في
العر ِ
أحالم الخيال )ال َ
ب َيسْ َب ِ
ِ
نظ$ر
اإلنسان في البقا ِء أطول من ِوج َھ$ة
بفضل االستنساخ َ .." :ستكون الفُرص أمام
ِ
ِ
من النسخة المطابقِ $ة ل$ه ب$دالً ع$ن أعض$ائ ِه
العلماء ،حيث يستطيع اإلنسان أن يحص َل َ
التالف ِة على أعضاء جديدة ،ويمكن أن ي َُجم َّْد إلى أن يصل األطباء إل$ى ع$الج مناس$ب
لمرضه )"..انظر المرجع  10ص  - 238-237والمرجع  11ص .(106-105
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اس ِت ْنسا ُ
ض ِّلل:
ِي ال ُم َ
ض ِجي ُج اإلعالم ُّ
خ "دوللي" وال َّ
دْ -
بحي$وان من$ويٍّ  ،إ َّنھ$$ا
ب بويضٍ $ة
ت نتيجَ $ة إخص$ا ِ
ال َّنعج$ة "دولل$ي" المستنس$خة ل$م ت$أ ِ
ٍ
َن َم ٌ
ِدت في ّ
يسبق قط أنْ شوھ ْ
ْ
الطبيعة  ).انظر المرجع  4ص (326
ط جدي ٌد منْ َكينون ٍة لم
وبض$جيج إعالم$يٍّ الفٍِ $
ت
الس$ابع والعش$رين م$ن ش$ھر ش$باط /فبراي$ر 1997م،
في
ٍ
ِ
أَع َل َن "معھد روسلين"  Roslinبأدنبرة ف$ي اس$كتلندا ،ع$ن استنس$اخ أول حي$وان ث$ديي
َ
العم$ل "إي$ان
فري$ق
بالغ ،وكان يق$و ُد
ِ
شاة اسمھا "دوللي" باستخدام خاليا حيوان ِ
ثديي ٍ
ث -الت$ي بلغ$ت 92
ويلموت"  Ian Wilmutالباحث الرئيسي ،وقامت
بتموي$ل األبح$ا ِ
ِ
مليون دوالر  -شركة  PPLللدوائيات )..المرجع  4ص  335نقالً عن المرجع .( 13
ُ
ّ
البريطانية من الخطوا ِ
ت في استنساخ
ص ما نشرت ُه مج ّلة الطبيعة Nature
ملخ ُ
"دوللي ":
رع ثم ُسح َب ْ
ت منھا نواتھا التي تحم$ل
أوالً :أ ُ ِخ َذ من نعج ٍة فنلندية بيضاء خلية من ال َ
ض ِ
الوراثيّة.
المادة ِ
ُ
ً
َ
ثانيا◌ً  :أ ِخذ من نعج ٍة اسكتلندية س$وداء الوج$ه بويض$ة غي$ر مخصَّ$بة ُ ..ن ِزع$ت منھ$ا
نواتھا..
ثالثا ًُ :دم َِج ْ
ض$ت
ت نواة النعجة األولى مع بويضة النعجة الثانية المنزوعة النواة وحُرِّ َ
بتيار كھربائي.
ٍ
ْ
َ
◌ً
ٍ
رابعا  :وُ ضِ َعت البويض$ة بع$د اإلن$دماج ف$ي منب$ت غِ $ذائي  ..ثَّ $م أخ$ذت ف$ي االنقس$ام
بصور ٍة عادي ٍة ..
خامسا ً :بعد ستة أيام ت َّم زرع الجنين في رحم نعج ٍة ثالثة ..
$ام الس$$اعة الخامس$$ة م$$ن مس$$ا ِء ي$$وم الجمع$$ة  5يوليو/تم$$وز
وبع$$د الحم$$ل  ..وف$$ي تمِ $
ً
َ
الص$$فات الوراثيَّ$$ة لل ّنعجِ $$ة )األول$$ى( الفنلندي$$ة ص$$احبة
نعج$$ة َتحمُ $$ل
1996م وُ لِ$$دَت
النواة)..انظر المرجع  4ص  335نقالً عن المرجع.(15
وما إن ُنشر ھذا الخب$ر حت$ى رافق$ه َزخ$م ٌ إعالم$يّ أَ َخَ $ذ أبع$اداً َع َقدي$ة ،و َبَ $دا لكِّ $ل م$ن
ك$$ان ف$$ي نفس$$ه م$$رضٌ أن َيس$$تغ ّل الخب$$ر للت$$رويج لإللح$$اد ،وتض$$خيم األم$$ر وإظھ$$ار
الظالمون ُعلُ◌ُ وّ اً كبي$راً
الح َدث بأ ّنه نو ٌع من تحدي  في َخ ْل ِقهِ ،تعالى  ُ عمَّا يقو ُل
َ
).انظر المرجع َ .(7
مك$ر باإليح$ا ِء لل ّن$اس ب$أن العلم$ا َء
ِ$ي مِ$ن
وأخ َذ اإلعالم بكّ $ل م$ا ْأوت َ
ٍ
$بح ْ
أَ ْو َش$كوا عل$$ى إمكانيِ $ة إيج$$ا ِد ُن َسٍ $خ َبش$$ر َّي ٍة  ،وأنَّ اس$تعا َد َة الھ$$ال ِكين ْ
ت قريبَ $ة
ق$د أصَ $
ث ..وأنَّ العلما َء قد دأ ُبوا على ْ
م$ن ال َفراعنِ $ة
الحدو ِ
ض ال َنَ $و ِوي َ
أخ ِذ َع ِّينات من الح$ا ِم ِ
 ،ويتس$اءلون  :ھ$$ل يمك$$نُ إع$ادةُ الفراعن$$ة ؟ !).انظ$$ر المرج$ع  7نق$الً ع$ن جري$$دة ال$$وطن
الكويتية(.

ونالح ُظ في ھذه العمل َّي ِة ع َّد َة أ ُمور :

5

ت م$$ن المراك$$ز البحثي$$ة المش$$ھورة بأبحاثھ$$ا ف$$ي
أوال◌ً  :ھ$$ذا اإلنج$$از ال ُمَّ $دعى " ل$$م ي$$أ ِ
علوم الوراثة والھندسة الوراثي$ة أو التناس$ل ال$وراثي أو م$ن جامع$ة مش$ھورة ،ولكن$ه
مكان بعيد غير مزدحم ويھتم بتربية الحيوانات وأبحاث الزراعة.وھو عب$ارة
أتى من
ٍ
عن محطة لتربية الحيوان في "روس$لين" ب$القرب م$ن مدين$ة أدنب$رة ف$ي اسُ $كت َلندا") .

المرجع  4ص .(338

ثاني ا ً :ھ$$ذه ال َّنعج$$ة قِي َ $ل إ َّنھ$$ا وُ ِل$$دت م$$ن دون أ ٍ
$وان
دون اس$$تعمال أيّ حيٍ $
ب  ..وم$$ن ِ
منويّ!!..
ٌ
نسخة طِ َ
األصل عن إحدى أُمَّھاتھ$ا ال$ثالث وھ$ي ال ّنعج$ة الفنلندي$ة
بق
ثالثا◌ً  :قيل إ َّنھا
ِ
صاحبة ال ّنواة مع أنّ ھذه األخيرة ُذ ِبح$ت قب$ل والدة "دولل$ي" بثالث$ة أع$وام ب$اعتراف
"و ْيلموت" نفسه!! )..انظر المرجع  4ص..(334
ِ
ّ
ً
رابعا" :ويلموت" وفريقه ال يعلمون إن كانت النواة التي أخذوھا م$ن النعج$ة الفنلندي$ة
ھي من خلية جذعية أم من خلية متمايزة ؟؟ ) ..انظر الرجع  4ص.(336
خامسا◌ً  :ويلم$$وت نفس$$ه اليس$$تطيع أن يُعي$$د استنس$$اخ نعج$$ة أخ$$رى ،محت ّج $ا ً ب$$أنّ
"دولل$ي" نجح$ت مع$$ه بع$د  277محاول$$ة فاش$لة ).انظ$$ر المرج$ع  4ص ..(336وال$$بعض
َ
المنط$ق العلم$يَّ ي َُحِّ $تم
يتحدث عن  454محاولة فاشلة )المرجع 5ص ..( 335م$ع أن
$اح تجرب ٍ $ة واح$$د ٍة يتيم$$ة مقاب$$ل إخف$$اق  277أو  454محاولة..فق$$د
أال ّ َنحك َ $م عل$$ى نجِ $
ً
ً
إيجابي$ة كاذب$ة!!) ...انظ$ر المرج$ع  8ص
نتيج$ة
يكون ھ$ذا النج$اح  -إذا َس$لَّمنا بص$حته-
.(186

سادساً◌ً ◌ً  :قيل إن "دوللي" أُصيبت بالتھا ٍ
الم$زمن
المفاصل
ب رئويٍ حاد ،وبالتھاب
ِ
ِ
وإلراحتِھا من اآلالم الشديدة ُحقِنت بما َّد ٍة قاتلةٍ ..وقُتِلت في  14فبراير/ش$باط 2003م
$$ر يوم$$اً ) .المرج$$ع  4ص_ 339
وك$$ان عمرھ$$ا  6س$$نوات وس$$بعة
وأحَ $$د َع َش َ
أش$$ھر َ
ٍ
والمرجع  5ص .(335

سابعا ً :يقول سبحانه مخبراً عن عھد الشيطان تج$اه بن$ي آدم َ ):و َألُضِ  َّل َّن ُھ ْم َو َأل ُ َم ِّن َي َّن ُھ ْم
خ ِذ ال َّ
َ bو َمنْ َي َّت ِ
ش ْي َطانَ َولِ ًّيا
وآل ُم َر َّن ُھ ْم َف َل ُي َب ِّت ُكنَّ آَ َذانَ ْاألَ ْن َع ِام َو َآلَ ُم َر َّن ُھ ْم َف َل ُي َغ ِّي ُرنَّ َخ ْل َق َّ ِ
َ bف َقدْ َخسِ َر ُخ ْس َرا ًنا ُم ِبي ًنا )َ (119ي ِع ُد ُھ ْم َو ُي َم ِّني ِھ ْم َو َما َي ِع ُد ُھ ُم ال َّ
ش ْي َطانُ إِ َّال
ُون َّ ِ
مِنْ د ِ
ورا )) ( (120النساء(.
ُغ ُر ً

ھـ -الرائيليون يجدون في االستنساخ مصدراً لشھرة جاذبة:
وف$$ي ديس$$مبر/كانون األول 2002م ،وك$$االت األنب$$اء العالم َّي $ة َت ُب ُّ $
ث م$$ؤتمراً ص$$حفيا ً
للفرنس$$ية "بريجي$$ت بواس$$يليه"  ،Brigitte Boisselierالم$$دير الف ّن$ي ِل َشِ $ر َك ِة )كلو ِن$د(
"الرا ِئيليِ $ة" ،أعل َنْ $
ك$ائن بش$ريٍّ مُستنس$خ وھ$ي
ت في$ه والدة أوّ ل
وأحد أعضاء الطائفة َ
ٍ
ُ
ّ
طفلٌ $
$$$$$ة اس$$$$$$مھا "إيف$$$$$$ا" ) Eveحواء(..وبالطريق$$$$$$ة نفس$$$$$$ھا الت$$$$$$ي أنتجْ $
$$$$$ت بھ$$$$$$ا
"دوللي"!!)...المرجع  4ص .(356
أطفال آخ$رين م$ن ِق َبِ $ل الطائفِ $ة نفس$ھا ،ولك$نْ ل$م
بأيام أ ُعلن عن استنساخ
ٍ
وبعد ذلك ٍ
الرا ِئ ْي ِليَُّ $ة"
يكنْ ثمّة تأيي ٍد لصِ حَّ ة ادعائھ ْم من ِق َبل أيّ
مختبر ع$المي مس$تقل..و"الطائف ُة َ
ٍ
ھ$$ي إح$$دى الن َِح$$ل الديني$$ة الش$$ائعة ف$$ي أمريك$$ا الش$$مالية أ َّس َس $ھا فرنس ٌ $ي اس$$مه "كل$$ود
فُ ْ
وريلھ$$ون" المع$$روف باس$$م "رائي$$ل" ال$$ذي يق$$دم نفس$$ه عل$$ى أ َّنُ $ه ) َن ِب$يٌّ (َ ،و َيْ $د ُعو إل$$ى
6

األرض أَقا َمھ$ا أش$خاصٌ
لإلنجيل ،و َيز ُع ُم أنَّ الحيا َة ال َبش$ري َة عل$ى
تفسير علميٍّ َجدي ٍد
ِ
ِ
ٍ
ُ
َ
َ
م$$نْ كوك ٍ $
$ف س$$ن ٍة ،وأنَّ ال َبش َ $ر تك$$اثروا عب$َ $ر
ص $لوا إل$$ى
األرض قب َ $ل  25ألَ $
ب آخ $ر و َ
ِ
$$$ول يوم$$$$ا ً م$$$$ا إل$$$$ى
$$$اخ ،و َيَّ $$$$دعِ ي أنَّ االستنس$$$$ا َخ َس َيسْ َ $$$$م ُح للبش$$$$ر ّي ِة بالوصِ $
االستنسِ $
الخلو ِد)!!..المرجع 9ص.(196-195
ُ
ْ
وقعت
وعند َما
أح$داث 11أيلول/س$بتمبر َ 2001ن َشَ $ر "فُ ْو ِر ْي ْلھُْ $ون" َبالغ$ا ً رس$م ّيا ً أنَّ
$ؤثر ،كم$$ا يمك$$نُ بواس$$ط ِت ِه
ِبوسْ ِ $ع االستنس$$اخ أنْ يجع َ $ل " ال ُھج$$و َم اإلرھ$$ابيَّ " غي$َ $ر مٍ $
$الھجوم إل$$ى الحي$$ا ِة بواس َ $ط ِة
محاكم َ $ة "اإلرھ$$ابيين"ْ ..إذ يُمك$$نُ إع$$ادةُ ُك ّ $ل م$$نْ قُ ِت َ $ل ب$
ِ
ُ
َّ
وبالطريقِ $ة
ت األب$ديِّ ،
ك
إنقاذ الضحا َيا من ال َم$و ِ
ال َط ْو ِر الثال ِ
ث ِم َن االستنساخ..فيت ّم بذل َ
$$ن
$$ون مَ $
$$وم "اإلنتح$$$اريّ " ،ف$$$ال يفلتَ $
نفسَ $$$ھا يمك$$$نُ إع$$$ادةُ الحي$$$اة إل$$$ى مرت ِك ِب$$$ي ال ُھجِ $
العدال ِة).!!!..المرجع  5ص  318-317والمرجع .(15
ُّ
الحق سبحانه:
ھو الخلو ُد وإحيا ُء المو َتى  !!..يقول
إذاً ھدفُ االستنساخ عن َد ھؤال ِء َ
اس َع َلى َح َيا ٍة َومِنَ ا َّلذِينَ أَ ْ
ف
ش َر ُكوا َي َو ُّد أَ َح ُد ُھ ْم َل ْو ُي َع َّم ُر أَ ْل َ
ج َد َّن ُھ ْم أَ ْح َر َ
) َو َل َت ِ
ص ال َّن ِ
ب أَنْ ُي َع َّم َر َو َّ
ح ِه مِنَ ا ْل َع َذا ِ
س َن ٍة َو َما ھ َُو ِب ُم َز ْح ِز ِ
َ ُ bبصِ ي ٌر ِب َما َي ْع َملُونَ ( )البقرة (96
َ
َ
َ
َ
َ
وقال سبحانهَ ) :و َما َج َع ْل َنا لِ َب َ
ش ٍر مِنْ ق ْبلِ َك ا ْل ُخ ْل َد أفإِنْ م َّ
ِت ف ُھ ُم ا ْل َخالِدُونَ )ُ (34كل ُّ
ت َو َن ْبلُو ُك ْم ِبال َّ
س َذا ِئ َق ُة ا ْل َم ْو ِ
ش ِّر َوا ْل َخ ْي ِر ِف ْت َن ًة َوإِ َل ْي َنا ُت ْر َج ُعونَ )) ( (35األنبياء(.
َن ْف ٍ

اخ ال َب َ
شر:
اس ِت ْن َ
ال ْ
 -5أَ َھ ُّم ِد َر َ
اس ٍة ُم َو َث َق ٍة ) ُم َز َّو َر ٍة( في َم َج ِ
س ِ
از عظ$يم
شباط/فبراير2004م َم َجلَّ ُة " َس ِاي ْنسْ "  Scienceال َب ِر ْي َطا ِن َّي ُةُ ,تعْ ِلنُ َعنْ إِ ْن َجٍ $
الو َسَ $$$ط ال ِع ْل ِم$$$يَّ  ..إنج$$$ا ٌز َع َجَ $$$ز عن$$$ه ال َع$$$ا َل ُم كلّ$$$ه ..وجع$$$ل م$$$ن ص$$$احبه َنجْ َ $$$م
ب$$$ـَ َھ َر َ
ُ
..وب َب َر َك ِت ِه أط ِل َق َع َلى علما ِء قار ِت ِه "ال ّنمور العلم ّية")..انظر المرجع 4ص .(350
وم ِ
ال ُّن ُج ِ
ُ
ُ
وأس$تاذ ال ِت ْكنولوجي$ا
َب َط ُل ھ$ذا االكتش$افِ "العظ$يم _الب$اھر" ،ھ$و
الباح$ث البيط$ريُّ
الو َ
ط ِنيّ$$ة"  ..إ ّنُ $$ه الك$$وريّ الجن$$وبيّ " ُھ َوا ْنْ $$غ" WOO-SUK
ف$$ي جامعِ $$ة "سْ $$يول َ
 ،HWANGالمول ُود في  29يناير1953م).المرجع  4ص .(349
َ
$وين َخال َي $ا َج ْذعِ َّي ٍ $ة
$اخ  30جنين $ا ً بش$$رياً ،ونج َ $ح ف$$ي تكِ $
أ َع َل َ $ن "ھوان$$غ" ع$$ن استنسِ $
طري$$ق ال َّن ْقِ $$ل
]َ [cellules souchesج ِني ِنيٍَّ $$ة َب َشِ $$ر َّي ٍة مِ$$نْ أَ َحِ $$د ھ$$ذه األج َّن$$ة ع$$ن
ِ
ال َن َو ِويّ ).المرجع .(17
واألَ َھُّ $م م$$ن ھ$$ذا أن "ھوان$$غ" اشَ $ت َّق م$$ن ھ$$ذه األَ ِج َّن$$ة خط$ا ً خلوي$ا ً ثابت$ا ً م$$ن الخالي$$ا
ٌ
نف$وس
العالم المعنيين كلھم ،وأوق َد األمَ $ل والرج$ا َء ف$ي
اختراق أَ ْذ َھ َل علما َء
الجذع ّية،
َ
ِ
ِ
بانقط$اع ف$ي ال ُّنخ$اع ال َّش$وكيِّ  ،ومرض$ى السُّّ $كري
ص$ابين
دين ال ُم َ
عد ٍد ھائ ٍِل م$ن ال ُمق َعَ $
ٍ
ضى "بار ِك ْنسون" ،وآخرين غيرھم)..المرجع  5ص. (332
من ال َنمطِ األوّ ل ،ومر َ
ٌ
المجالت ال ِعل ِم ّية ،باعتباره خطوةٌ
مھمة ف$ي
العناوين الرئيس َّية في
واح َت َّل ھذا العمل
َ
َ
ب ھ$$ذا اإلع$$الن ف$$ي أن يُطلَ $
$ق
$راض باس$
الج ْذعِ َّي$ة ،وق$$د تسَّ $ب َ
$تخدام الخالي$$ا َ
$الج األمِ $
ِ
عِ $
ب "ال ّنمور ال ِعلم ّية")..المرجع 4ص .( 350
على علما ِء آسيا َل َق َ
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وازدا َد العا َل ُم ُذھوالً عندما ن َش َر ْ
ت َل ُه مجلَّة "ساينس"  Scienceم$ن جدي$د ،بع$د 15
َ
البح$ث الث$اني) ..انظ$ر
ث األوّ ل أي في شھر م$ايو /أي$ار 2005م،
نشر ال َبح ِ
شھراً من ِ
المرجع .(18
اش$تقاق
لقد أَع َل َن "ھوانغ" في ھذا البح$ث ع$ن استنس$اخ أج َّنٍ $ة ب َش$ري ًّة أكث$ر ،وع$ن
ِ
أح َد ع َش َر َّ
ض ال َّسابقة.
خطا ً َخ َلو َّيا ً َج ْذع َّيا ً ثابتا ً من مر َ
َ
ضى ُمصابين باألمرا ِ
) المرجع  5ص ..(332
واع َت َب َرت ُه ك ُّل ال َدوريات واألوساطِ ال ِعلمي$ة فتح$ا ً علميّ$ا ً عبقري$ا ً يمك$ن أن يق$و َد إل$ى
م$ريض يُمكن$ه أن َيس$تقبل
األمراض المستعصي ِة ،وھذا يعني أن ك َّل
من
عالج
ٍ
الكثير َ
ِ
ِ
ِ
ض من الجھاز المناعيّ ).المرجع  4ص.. (350
عِ الجا ً خا ّ
صا ً به دون َر ْف ٍ
ث$$م اس$$تم ّر ت$$ألُّق ھ$$ذا "البط$$ل" و"ال َنم$$ر العلم$$ي" " ..مل$$ك االستنس$$اخ" ..فف$$ي نف$$س
الع$$ام وتحدي$$داً ف$$ي  13أغس$$طس/آب 2005م ،أَع َل$َ $ن "ھوان$$غ" ع$$ن نج$$اح فريق$$ه ف$$ي
استنساخ أوّ ل كل ٍ
ب على مستوى الع$الم وأطل$ق علي$ه اسم"س$نوبي") .(Snoopyوھ$ذه
المرَّ ة ُنشِ َر بحثه في مجلَّة "الطبيعة"  Natureالبريطانية الشھيرة).انظر المرجع .(19
وأبحاثه الثالثة ُنشِ رت في مجلَّتين لھما المستوى الرفيع من )المص$داقية( والمع$ايير
صارمة ..إذ ُتراجع المقالة ثالث مرات من ِق َبل فاحصِ ين اختصاص$يين للتح ُّقِ $ق م$ن
ال ّ
أھم َّي$$$ة وأص$$$الة البحث..ھات$$$ان المجلَّت$$$ان العلم َّيت$$$ان ھما:مجلَّ$$$ة "الطبيع$$$ة" Nature
ُ
$اي ْنس"Science
البريطاني$$ة الت$$ي ُتص ّ $نف األول$$ى عالمياً..وبع$$دھا مباش$$ر ًة مجلَّ $ة "سِ $
ُ
يس$$بق الف$$وز بج$$ائزة نوب$$ل النش$$ر ف$$ي إح$$دى ھ$$اتين
البريطاني$$ة أيض$$اً .وغالب$$ا ً م$$ا
الدوريتين األسبوعيتين!)..انظر المرجع  5ص.(332
ُ
ُ
صيت الطبيب البيطريّ "ھوانغ" وأَ ْغَ $د َقت علي$ه جام َع$ة
ذاع
نشر البح ِ
ث األوّ ل َ
منذ ِ
"سْ ُيول الوطن ّية")كوريا الجنوبية( األموال )ما يق$رب م$ن  40ملي$ون دوالر( ،واف َتَ $ت َح
الج ْذعِ َّي $ة .وأص$$بح ج$$دول
ل$$ه رئ$$يسُ ال َّدول$$ة شخص$$يا ً مرك$$زاً متخصص $ا ً ف$$ي الخالي$$ا َ
مواعي$$د "ھوان$$غ" م$$ثقالً بمواعي$$د المحاض$$رات والم$$ؤتمرات )م$$ن الوالي$$ات المتح$$دة
وأوروبا إلى الصين وھل ّم جرا().المرجع 5ص .(333

اخ :
االس ِت ْن َ
َ -6فضِ ْي َح ُة ْ
س ِ
لق$$$$د ُت$$$$وِّ ج "ھوان$$$$غ" بط$$$$الً قومي$$$$ا ً وأص$$$$بح يتم َّت$$$$ع بوضْ ٍ $$$$ع خ$$$$اص ف$$$$ي ال َّدولِ $$$$ة
ْ
.وأثارت أبحاثه جدالً أخالقيا ً وسياس$يا ً وديني$ا ً ح$ول
ومعام َلة ٍمتميِّز ٍة من ِق َبل َمسؤوليھا
مدى مشروع ّيتھا).المرجع 4ص .(351
ص$نْ ا ْيْ $ل ُروه"  Sun Il Rohمس$$اعد
إال أن كَّ $ل ذل$$ك تنحَّ $ى جانب$ا ً عن$$دما أع َلَ $ن " َ
"ھوانغ" وشريكه الرئيسيّ ف$ي أبحاث$ه وھ$و م$دي ُر مستش$فى "ميزمي$دي" ف$ي "سْ $يول"
،الت$$$$ي يُح$$$$تفظ فيھ$$$$ا بخالي$$$$ا "ھوان$$$$غ" المستنس$$$$خة "المزعوم$$$$ة" .أَع َلَ $$$$ن ف$$$$ي 1
يوني$$و/حزيران 2005م ف$$ي برن$$امج تلفزي$$ونيّ تحقيق$$يّ أن "ھوان$$غ" ق$$د زوّ ر ال َبحْ ث$$ين
8

$اي ْنس" برمتھم$$ا .وب$$دأ التفاع$$ل السِ ْلسِ $لي ف$$ي الكش$$فِ ع$$ن
المنشَ $
$ور ْين ف$$ي مجلَّ $ة "سِ $
أكب$ر فض$يح ٍة عِ لميٍّ $ة ش$ھدھا الع$الم من$ذ
األلغاز التي س َّب َبت تألّق نجم "ھوان$غ" ،وع$ن
ِ
ِ
عشرات السنين ).المرجع 5ص  333والمرجع  4ص .(352-352
وف$$ي  13يناير/ك$$انون الث$$اني2006م أع َل َ $ن رئ$$يس جامع$$ة "س$$يول الوطني$$ة" ف$$ي
تحقيق لجن ٍة ُ
شكلت لھذا الغرض .ف َعبّ$ر ع$ن اعت$ذاره للعل$م كل$ه،
مؤتمر صحفيّ نتائج
ِ
يجر أي بح ٍ
ث على االستنساخ البشري ،وم$ن ثّ $م ل$م يط$وّ ر
وأعلن عن أن "ھوانغ" لم ِ
أي ّ
الجذعية ).المرجع  5ص - 333المرجع .( 22
خط خلوي للخاليا َ
$رئيس معم$$ل أبح$$اث
واض$$ط ّر "ھوان$$غ" أن يعت$$ذر علن $اً ،واس$$تقال م$$ن منص$$به ك$
ِ
االستنس$$اخ العالج$$يّ ف$$ي جامع$$ة "سْ $يول الوطني$$ة"..ثم فُص$$ل م$$ن الجامع$$ة ف$$ي 20
$$ادر ْ
ت رئاس$$$ة
م$$$ارس 2006م ).المرج$$$ع 4ص  _352والم$$$رجعين 19و.(20وم$$$ن ثّ $$$م بَ $
$اين◌ْ س" )ذات المص$$داقية المطلق$$ة !!( ،وھ$$ي تج ّ $ر أذي$$ال الخيب$$ة
تحري$$ر مجلَّ $ة "سِ $
ب مقالتيھ$$ا ال َش$ھير َت ْين )مقال$$ة فبراي$$ر /ش$$باط2004م ,ومقال$$ة م$$ايو/
والع$$ار ،إل$$ى َس$حْ ِ
أيار2005م( ).المرجع  4ص -353والمرجع  5ص ..(334

وبعد..

ُ
المجالت ال ِعلم َّية ال َعالمية؟
مصداقية معظم األبحاث العلمية التي ُتنشر في
ما
َ
ھ$ل خ$داع "ھوان$غ" ف$ي مج$ال االستنس$اخ ھ$$و الوحي$د م$ن نوع$ه؟ أم ھ$و م$ن الخ$$داع
القليل الذي يُكشف ويُفضح؟
ألم يكن )إنس$ان بل ْتَ $داون( ال$ذي ك$ان يُعتب$ر دل$يالً قاطع$ا ً عل$ى تط$وّ ر االنس$ان ،وعل$ى
مدى أربعين ً
ِب عنه ما ال يقل عن 500رس$الة دكت$وراة ثّ $م تب$يّن بع$د ذل$ك أن$ه
سنة ُكت َ
كان مجرَّ د ِك ْذبة ؟ )انظر المرجع  12ص .(26-25
ھل ما أعلنه "ويلموت" من استنساخ "دولل$ي" ال يتط$رق إلي$ه الش$ك؟ وھ$ل ھ$و أكث$ر
مصداقية من "ھوانغ" ؟!
أليس اإلعالم "ساحر العصر" الذي يُصوّ ر األكاذيب ويق$دمھا للجمھ$ور كأنھ$ا حق$ائق
ُم ْط َلقة ؟
أليس مثقفينا وأساتذة جامعاتنا والكثير م$ن ال$دعاة فض$الً ع$ن الع$وام ,ھ$م تح$ت ت$أثير
"المكر" اإلعالمي ؟
وھ$$ذا ال$$دكتور "محم$$د عب$$د الحمي$$د ش$$اھين" أس$$تاذ عِ ل$ِ $م األ ِج َّن$$ة ورئ$$يس قس$$م العل$$وم
البيولوجية في كلية التربية /جامعة عين شمس القاھرةَ ،يعترف بأ ّن$ه انخَ $دع ب$اإلعالم
ف$$ي قض ّ $ية استنس$$اخ النعج$$ة "دولل$$ي" وبأن$$ه ك$$ان يُلق$$ن طالب$$ه ف$$ي الجامع$$ة بع$$ض
األضاليل التي انخدع بھا ،يقول.. ":وأذكر أنھم حصلوا على الخاليا من نعج$ة حام$ل
عمرھا س$ت س$نوات وف$ي نھاي$ة التجرب$ة ق$ارنوا"دوللي" بالنعج$ة األص$ل ول$م يج$دوا
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فروق $ا ً ظاھري$$ة .والس$$بب طبع $ا ً ل$$ي ولغي$$ري ھ$$و اإلع$$الم ال$$ذي أش$$اع ھ$$ذا الخط$$أ").
المرجع  4ص ..(335-334

فھل من الجائز بعد ھذا أن يقف بعض من ينتسب للعلم الشرعي موقف المستسلم
أمام ھذا التضليل االعالمي ؟!
فالذي تم تصويره حول إمكانية استنساخ البشر أنه أمر أصبح مؤكداً،أو ش$به مؤك$د..
فكانت ردة الفعل لدى بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي بالنظر إلى الموضوع م$ن
زاوي$$ة م$$دى ت$$أثير ذل$$ك عل$$ى البن$$اء األس$$ري  ،وحماي$$ة اإلس$$الم للحاج$$ات الخم$$س،
وضرورة حماية الناس من ھذا الع َبث باعتبار أن ما أشير إلي$ه م$ن إمكاني$ة استنس$اخ
البش$$ر أص$$بح ش$$به مؤ َّك $د وحقيق$$ة ثابت$$ة !! ..ولك ّن$$ه ف$$ي حقيقت$$ه ك$$ان مج $رّد تض$$ليل
ك ف$$ي المرتك$$زات ال َع َقد ّي$ة لإلنس$$ان الم$$ؤمن ب$$اl
إعالم$$ي قُصِ $د م$$ن ورائ$$ه َزرع ال َّشّ $
الخالق لكل شيء )..انظر المرجع .(7
واألخزى من ذلك أن يتكلم البعض عن "االستنساخ واالعجاز العلمي في القرآن"
!!!..

 -6ھل يمكن استنساخ االنسان؟
أخبر في كتابه أن َنسْ َل اإلنسان بعد آدم سيكون من س$الل ٍة م$ن
ك وتعالى
َ
إنَّ  تبار َ
ما ٍء مھين أيْ من الحيوان الم َنوي  ،وبالتالي استحالة أخذ أيّ خلية أخرى لتح َّل مح$ل
َ
الخل ّية التي يحتوي عليھا الحيوان المنوي  ،يقول تعالى في كتابه في سورة الس$جدة :
سنَ ُكل َّ َ
ش ْي ٍء َخ َل َق ُه َو َبدَأَ َخ ْل َ
ين )ُ (7ث َّم َج َعل َ َن ْس َل ُه مِن
ق اإلن َ
) ا َّلذِي أَ ْح َ
ان مِن طِ ٍ
س ِ
ين (]السجدة  [8 ، 7 :ومعنى ھذه اآلية كما أشار ابن كثير ف$ي تفس$يره
سال َل ٍة ِّمن َّم ٍ
ُ
اء َّم ِھ ٍ
 :أنھم يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من ب$ين ص$لب الرج$ل وترائ$ب الم$رأة  ،وھ$ذا
سانُ مِ َّم ُخل َ
ِق
التفسير مأخوذ م$ن ق$ول  تع$الى ف$ي س$ورة الط$ارق َ ) :ف ْل َين ُظ ِر اإلن َ
ب َوال َّت َرائِ ِ
ص ْل ِ
ب( ]الط$ارق  [5-7:وھ$ذه
)ُ (5خل َِق مِن َّم ٍ
ج مِنْ َب ْي ِن ال ُّ
ِق )َ (6ي ْخ ُر ُ
اء دَاف ٍ
اآليات الواردة عن َخلق اإلنسان وتكاثره قد حددت بآي$ات محكم$ة غي$ر قابل$ة للتأوي$ل
 ..ف$$$إنّ إمكاني$$$ة إيج$$$اد نس$$$خ مك$$$ررة لإلنس$$$ان عل$$$ى ض$$$وء الق$$$رآن الك$$$ريم غي$$$ر
ممكنة)..انظر المرجع ..(7
وعن$$دما يش$$اء  َخلَ $
$ق إنس$$ان أو حي$$وان ف$$إن البويض$$ة المل َّقح$$ة وح$$دھا ھ$$ي الت$$ي
تنقس$$م فيھ$$ا الخالي$$ا إل$$ى مجموع$$ات عامل$$ة وك ّ $ل مجموع$$ة َتع$$رف طريقھ$$ا ومكانھ$$ا
فالخاليا التي تكوِّ ن المخ واألعصاب تأخذ طريقھا والخالي$ا الت$ي تك$وِّ ن العظ$ام ك$ذلك
والخاليا التي تكوِّ ن الشعر كذلك ...وال يعرف البشر إلى يومن$ا ھ$ذا ول$ن يعرف$وا ق$ط
لماذا تتصرف الخاليا ھكذا؟! ولماذا ال تذھب الخاليا التي تكوِّ ن العين ليكون موقعھ$ا
عند األقدام مثالً والخاليا التي تك$وِّ ن الكب$د ليك$ون موقعھ$ا ف$ي ال$دماغ ،والخالي$ا الت$ي
تكوِّ ن م َّخ اإلنسان ليكون موقعھا عند مقعدته ،وليس في تجويف رأسه!!
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حال إلى حال في المخلوق إنم$ا ھ$و م$ن ص$نع  وح$ده
وھذا اإلنقسام والتحول من ٍ
ف َي َ
شا ُء َال إِ َل َه إِ َّال ھ َُو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َحكِي ُم ( )آل عمران
ص ِّو ُر ُك ْم فِي ْاألَ ْر َح ِام َك ْي َ
) ھ َُو ا َّلذِي ُي َ
سانَ
 (3وھو الذي ينتقل بھذا الخلق من طور إلى ط$ور ق$ال تع$الىَ ) :و َل َقدْ َخ َل ْق َنا ْاإلِ ْن َ
ين )ُ (13ث َّم َخ َل ْق َنا ال ُّن ْط َف َة
مِنْ ُ
ار َمكِ ٍ
س َال َل ٍة مِنْ طِ ٍ
ين )ُ (12ث َّم َج َع ْل َناهُ ُن ْط َف ًة فِي َق َر ٍ
س ْو َنا ا ْل ِع َظا َم َل ْح ًما ُث َّم أَ ْن َ
شأْ َناهُ
ض َغ َة ِع َظا ًما َف َك َ
ض َغ ًة َف َخ َل ْق َنا ا ْل ُم ْ
َع َل َق ًة َف َخ َل ْق َنا ا ْل َع َل َق َة ُم ْ
ار َك َّ
سنُ ا ْل َخالِقِينَ )) ((14سورةالمؤمنون()..المرجع .(14
 ُ bأَ ْح َ
َخ ْل ًقا آَ َخ َر َف َت َب َ
يقول الدكتور ھاني رزق ،وھو من البيول$وجيين الع$رب َ
المخض$رمين وال$ذي يعم$ل
حاليا ً كمنسق علمي وإداري ألعمال "مجموعة نظم العلوم والتكنولوجيا" ف$ي دمش$ق،
يق$$$ول.. ":أم$$$ا استنس$$$اخ اإلنس$$$ان فش$$$دي ُد الص$$$عوبة ،أو مس$$$تحي ٌل ف$$$ي رأين$$$ا عل$$$ى
األقل").المرجع  5ص .(338
يقول ال$دكتور عزال$دين ف$وزي أس$تاذ أم$راض النس$اء بجامع$ة ع$ين ش$مس ..":فإن$ه
حت$$$ى م$$$ع افت$$$راض نج$$$اح ھ$$$ذا األس$$$لوب ف$$$ي الحي$$$وان فم$$$ن الص$$$عب نجاح$$$ه م$$$ع
اإلنسان)"..المرجع  7نقالً عن مجلة األنباء الكويتية(.
يق$$ول الش$$يخ عب$$د ال$$رحمن عب$$د الخ$$الق ":استنس$$اخ الحي$$وان ِم $ن ج$$ز ٍء من$$ه غي$$ر
البويضة المل ّقحة أم ٌر مستحيل :وھ$ذا الع َب$ث ف$ي األ ِج َّن$ة بشَّ $قيه اآلن َف$ين ل$يس خلق$ا ً وال
ش$أن النب$ات يتك$اثر
استحداثا ً لإلنسان أو الحيوان ،ولن يكون شأنُ اإلنس$ان والحي$وان
َ
بجز ٍء من أغصانه أو نسيجه أو براعمه ألن شأن الحيوان آخر") .المرجع .(13
وأخيراً..
صول مھم$$ا ح$$اول ال ُمضِ $لُّون مم$$ن
إن عملي$$ة استنس$$اخ البش$$ر أمٌ $ر غي ُر ُم ْم ِكن ال ُح ُ
المستقيم  ،وإنَّ ال َّتجربَ $ة التاريخيََّ $ة ل َن َظريَِّ $ة " َدارْ ِون"
الناس عن ال ِّ
صرف
يري ُد
صراطِ
َ
ِ
ِ
اس$تطاع ال َمالحَِ $دةُ بم$ا ت$و َّف َر لھ$م مِ$نْ َس$يطر ٍة إعالميٍ $ة أن
وكي$ف
اإلنسان
أصل
َح ْو َل
َ
َ
ِ
ِ
الناس ْتؤ ِمنُ بنظر َّيت ِه َ
ت$اريخ
الخرقا َء ..حتى أُلقيت في مزبلِ $ة
َيجعلوا أعداداً كبير ًة من
ِ
ِ
م$ن المش$كا ِة
البشر
استنساخ
العلوم ..وإنَّ ال ِّدعاي َة لتأكي ِد إمكاني ِة
والت$رويج لھ$ا َتخ$ر ُج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
خرج ْ
دار ِون"  ،و المص$ي ُر واحٌ $د  ..وص$دق  العظ$يم :
نفسھا التي
َ
ت منھا نظريَّ$ة " ْ
الح ُّق َو َزھ َ
َق ال َباطِ ل ُ إنَّ ال َباطِ ل َ َكانَ َزھُوقا ً( ]اإلسراء .[81 :
) َوقُلْ َجا َء َ
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