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   تسى اهلل انطحًٍ انطحٛى

 :ذًٓٛس

إف الحمدلله تعالى نحمدق كنستعينه كنستهديه كنستغفرق كنعوذ بالله تعالى من 

شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ، من يهدق هللا تعالى فبل مضل له كمن يضلل فبل 

إله إال هللا كحدق الشريك له  كأشهد أف محمدا عبدق  هادل له ، كأشهد أف ال 

ىنٍتيمٍ ): كرسوله ى تىميوتينٌ إاًلٌ كىأ يىأىيٌهىا الٌذًينى آمىنيواٍ اتٌقيواٍ اللٌهى حىقٌ تيقىاتًهً كىال

يىأىيٌهىا النٌاسي اتٌقيواٍ رىبٌكيمي الٌذًم خىلىقىكيمٍ مٌن )،  سورة آؿ عمراف (102)مٌسٍلًميوفى

ن كىثًيرًا كىنًسىآءن كىاتٌقيواٍ اللٌهى الٌذًم نٌفٍسو  كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثٌ مًنٍهيمىا رًجىاال

يىأىيٌهىا الٌذًينى آمىنيواٍ )، سورة النساء (1)تىسىآءىليوفى بًهً كىاألرٍحىاـى إًفٌ اللٌهى كىافى عىلىيٍكيمٍ رىقًيبًا

ن  ييصٍلًحٍ لىكيمٍ أىعٍمىالىكيمٍ كىيىغٍفًرٍ لىكيمٍ ذينيوبىكيمٍ كىمىن  (70)سىدًيدًااتٌقيواٍ اللٌهى كىقيوليواٍ قىوٍال

  سورة األحزاب (71)ييطًعً اللٌهى كىرىسيولىهي فىقىدٍ فىازى فىوٍزًا عىظًيمًا

صلى هللا أما بعد فإف أصدؽ الحديث كتاب هللا تعالى كخير الهدل هدل محمد 

كشر األمور محدثاتها ككل محدثة بدعة ككل بدعة ضبللة ككل ضبللة  عليه كسلم

:  فى النار ثم أما بعد 

إلى الناس كافة ليدلهم على ما يصلح بالهدل كدين الحق لقد ارسل هللا رسوله 

لىقىدٍ جىآءىكيمٍ رىسيوؿه مٌنٍ أىنفيسًكيمٍ ): فى سورة التوبة  قاؿ تعالى ، دنياهم كأخراهم

كالقرآف الكريم ،  (128)عىلىيٍهً مىا عىنًتٌمٍ حىرًيصه عىلىيٍكيمٍ بًالٍميؤٍمًنًينى رىءيكؼه رٌحًيمهعىزًيزه 

كأخراهم ، كمن هذا  دنياهمكالسنة النبوية المطهرة مليئاف بما يصلح للناس 

كاألمثلة على ذلك كثيرة ، باآلخرين  رالحرص عدـ التعرض للضرر أك الحاؽ الضر

النهى عن فى المأكل كالمشرب كالمنكح ، ؾر فطر المخلوقات منها النهى عن تغيي

، كعن شرب  أكل الجبللة ككل ذل ناب من السباع ككل ذل مخلب من الطير

.  المسكرات كالمخدرات كالمفترات ، كعن الزنا كاللواط كالسحاؽ كما شابه ذلك

مع التطور العلمى المذهل فى معظم اما عن تغيير الفطرة فى المأكوالت ؼ

تفتق ذهن فقد نواحى الحياة كمنها البحث العلمى بمختلف أنواعه كفركعه ، 

كلحم اإلنساف المعاصر فى مختلف  القارات إلى كضع مخلفات المجازر من دـ 

أك لحوـ ، كعظم كأحشاء داخلية كمما ال يستفاد به من  الحيوانات المذبوحة 

كجعلها على هيئة بودرة تضاؼ الحيوانات المريضة كالهزيلة كالنافقة بعد سحقها 

التى يؤكل لحمها من أجل زيادة  الى العشب كالكؤل كعبلئق الحيوانات المجترة

لحرص اإلنساف على جلب الماؿ الغزير فى الوقت القصير كبالجهد  هاألبافها كأكزاف

. القليل
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لقد نسى اإلنساف أف هللا سبحانه كتعالى خلق المخلوقات كسول خلقتها بما  

قى كالوظيفى لجميع ؿٍمع كظيفتها فى الحياة كبين ذلك فى التنوع الخى يتناسب

المخلوقات ، فالحشرات تختلف عن الزكاحف  ، كالزكاحف تختلف عن ذكات 

األربع من الحيوانات ، كالحيوانات تختلف عن اإلنساف فى التركيب التشريحى 

هذق  (1)رفإذا تدخل اإلنساف فى تغيير فطى  .كالعمل الوظيفى لكل منها

المخلوقات كانت العواقب كخيمة كهذا ما حدث بالفعل فعندما كضع اإلنساف 

من مخلفات المجازر  (Meat Bone Meal: MBM)مسحوؽ اللحم كالعظم كالدـ

التى  (2)كالحيوانات الهزيلة كالمريضة كالنافقة إلى عبلئق الحيوانات المجترة

خطير كهو مرض جنوف  تتغذل بفطرتها على العشب كالكؤل ظهر عليها مرض

المرض جديد فى نوعه حيث أف المسبب له بركتين معدل يسمى  كهذا .البقر

 –الفيركسات  -البكتريا )يختلف تماما عن مسببات األمراض األخرل  (البريوف)

هذا المسبب كلهذا حير العلماء حيث أف  (سوء التغذية  –الطفيليات  –الفطريات 

كما كاف أحد من العلماء يتخيل أف يكوف البركتين  .غير معركؼ لهم من قبل

مسببا لنوعية جديدة من األمراض سميت أمراض اإلعتبلؿ الدماغى بذاته 

نظرا لما  (spongy form encephalopathy) أك الرخوة المخية  (3)اإلسفنجى

اإلنساف عندما كبناء على ذلك فإف  .تحدثه من فجوات فى خبليا كأنسجة المخ

بعضها لحوـ تغيير فطرة هذق الحيوانات بهذق الصورة جعلت األبقار تأكل تدخل ب

ظهور كفكاف هذا سببا فى ضررها فى صورة مسحوؽ من دمها كلحمها كعظمها 

.   مرض جنوف البقر فيهم

ضرر اإلنساف الذل أكل من لحوـ هذق الحيوانات المصابة إلى أيضا كما أدل ذلك 

، فقد ظهر عليه أعراضا عصبية مصاحبة  لمرض  (4)أك الملوثة بالبريوف المعدل

" جاكوب النوع المغاير"جنوف البقر فى نفس كقت ظهورق ، كسمى هذا المرض 

(New varient Jakob disease: nvJakob disease)   لمغايرته عن مرض

                                                
  جمع فطرة كالفطرة هى الجبلة التى خلق هللا المخلوقات عليها: فطر ( 1

كالتى معدتها هى األنعاـ مثل اإلبل كالبقر كالغنم كالماعز، كحيوانات البرارل مثل الغزالف كاأليائل كالظراؼ ،  ( 2

تتكوف من أربع حجرات كال تأكل إال العشب كالكؤل كلو قدـ لها أشهى أنواع اللحوـ ال تأكلها لعدـ كجود أنياب فى 

 فكيها كال قواطع فى الفك العلول

هى أمراض تحدث فجوات فى المخ نتيجة تآكل خبليا المخ  كهى أمراض كثيرة تصيب اإلنساف كالحيواف منها  ( 3

كراثى كمنها بسبب البركتين المعدل عندما يأكل اإلنساف لحم أخيه الميت كعندما تأكل الحيوانات المجترة ما هو 

 .لحوـ بعضها

ظهر مرض جاكوب النوع المغاير على الشباب الذين أكلوا من لحوـ الحيوانات التى لم تظهر عليها أعراض  ( 4

مى المرض عليهم بجاكوب النوع المغاير لمخالفته لمرض مرض جنوف البقر إال أنها محملة بالبركتين المعدل كس

 جاكوب التقليدل كهومرض كراثى 
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فى مرض جاكوب النوع المغاير حيث قد ظهرت أعراض  (5)جاكوب النوع التقليدل

، كما أنه ليس مرضا كراثيا بينما تظهر فى النوع التقليدل فى كبار السن  الشباب

ببريوف جنوف  ةبل انتقل لئلنساف بعد أكله لحوما ملوثكما فى النوع التقليدل ، 

 البقر، كهذق هى نتيجة تغيير فطرة الحيواف فى الغذاء

ثل كمن جهة أخرل لما غير اإلنساف فطرته السليمة فى الغذاء ظهر مرض مما

كقد . فى األعراض كالصفة التشريحية ألمراض االعتبلؿ الدماغى االسفنجى

كهى قبائل بدائية تعيش فى غينيا الجديدة فى  )حدث هذا  لما أكلت قبائل البابوا 

لحم اإلنساف الميت اعتقادا منهم أف أكل لحم إنساف ميت عزيز عليهم   (استراليا 

من جنس أمراض الرخوة المخية أك  يخلد ذكراق فى داخلهم ، ظهر عليهم مرض

كهى تعنى فى لغتهم " كورك"اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى كسمى هذا المرض 

 الرعشة ، كهذا أيضا نتيجة تغيير فطرة اإلنساف فى الغذاء

عندما تفتق ذهن اإلنساف أما عن تغيير فطرة الحيواف فى التكاثر كالتناسل ؼك

التناسل كالتكاثر فى الحيواف كلجأ إلى  إلى التخلى عن أحد الزكجين فى مسألة

سخ مشوهة كماتت األجنة فى بطوف ظهرت فالتكاثرل ، ما يسمى باالستنساخ 

أك بعد خركجها بوقت قصير أك عاشت لفترة قصيرة مشوهة كنفقت بعد  هاأمهات

رجاؿ الدين اليهودل كالمسيحى كاإلسبلمى كاضطر العالم أجمع من ذلك ، 

 المطالبة بحظرعلماء إلى نبذ هذق الفكرة كاؿمفكركف كاؿساسة كاؿقادة ككاؿ

. سواء فى الحيواف أك اإلنسافمن أجل التكاثر خأبحاث االستنسا

العلم لخطورة رأل يتعرض إلى بياف كتوفيقه كهذا الكتاب بفضل هللا تعالى 

  سنة 1437تغيير الفطرة كالتى نادل بها القرآف الكريم منذ 

                                                

 مرض جاكوب التقليدل هو مرض كراثى يحدث فى األفراد كبار السن كال يحدث فى فترة الشباب ( 5
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  :-انثحسأسثاب اذرٛاض يٕضٕع  

  عدة أسباب منها الختيار هذا الموضوع

  حداثة الموضوع فى عناصرق حيث لم يتعرض له احد من قبل بهذا

  .اإليضاح كالتفصيل

  كالناس أجمعيننفع اإلسبلـ كالمسلمين. 

 بحث موضوع علمى له عبلقة بالنصوص الشرعية.  

  خبلؿ بياف شمولية اإلسبلـ كعموميته كصبلحيته لكل زماف كمكاف من

  .منظور علمى

  للناس  رب العالمينمن كدين الهداية بياف أف اإلسبلـ هو دين العلم

 .أجمعين

  كضع لبنة من لبنات اإلعجاز العلمى فى القرآف كالسنة تكوف نبراسا للناس

بما يقتضيه العصر من مقارعة الحجة العلمية لعقوؿ الناس كبياف سبق 

  .اإلسبلـ بها

 من تسوؿ له نفسه اإلقداـ على تغيير  ارساؿ صرخة تحذيرية لكل

  .ةالفطر

:- أًْٛح انثحس

كفى بياف إف لهذا الموضوع أهمية بالغة فى ذاته ، كفى زمنه ، كلغيرق ، كالحقا ، 

  .أكجه االعجاز العلمى فى اآليات التى تنهى عن تغيير الفطرة

فى غذائها  فهو يتعلق ببياف الفطرة السليمة لؤلبقار:  فمن حيث أهميته لذاته -۩

كالتى بها تنمو كال تسوء صحتها ، كال يخسر اإلنساف بإتباع الفطرة السليمة فى 

أما إذا غير فطرتها فى الغذاء . غذاء هذق الحيوانات شيئا بل ينمو ماله كيزدهر

  .ال يجنى إال الخسراف المبينؼمرضت كنفقت كخسر أنفس ماله 

كمن أهميته لذاته أيضا بياف أف تغيير الفطرة هو تغيير فى الدين حيث أف هللا عز 

كجل نهى عن تغيير فطرة المخلوقات التى فطرها عليها سواء فى المأكل أك 

فىأىقًمٍ كىجٍهىكى لًلدٌينً ):المشرب أك المنكح فقاؿ سبحانه كتعالى فى سورة الركـ 

ى تىبٍدًيلى لًخىلٍقً اللٌهً ذىلًكى الدٌيني الٍقىيٌمي كىلىػىكًنٌ حىنًيفًا فًطٍرىةى اللٌهً الٌتًي ؼى طىرى النٌاسى عىلىيٍهىا ال

ى يىعٍلىميوفى فإذا كانت الفطرة من الدين فإف تغييرها يكوف تغييرا   (30)أىكٍثىرى النٌاسً ال

إًف يىدٍعيوفى مًن )فى الدين  كقد تبين هذا من قوؿ هللا تعالى فى سورة النساء 
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لٌعىنىهي اللٌهي كىقىاؿى ألتٌخًذىفٌ مًنٍ  (117)قً إاًلٌ إًنىاثًا كىإًف يىدٍعيوفى إاًلٌ شىيٍطىانًا مٌرًيدًاديكفً

يمىنٌيىنٌهيمٍ كىألميرىنٌهيمٍ فىلىييبىتٌكينٌ آذىافى األنٍعىاـً  (118)عًبىادًؾى نىصًيبًا مٌفٍريكضًا يضًلٌنٌهيمٍ كىال كىال

ىميرىنٌهيمٍ فىلىييغىيٌريفٌ خى لٍقى اللٌهً كىمىن يىتٌخًذً الشٌيٍطىافى كىلًيًٌا مٌن ديكفً اللٌهً فىقىدٍ خىسًرى كىأل

فتغيير .  (120)يىعًديهيمٍ كىييمىنٌيهًمٍ كىمىا يىعًديهيمٍ الشٌيٍطىافي إاًلٌ غيريكرًا (119)خيسٍرىانًا مٌبًينًا

،  خلق هللا هو من كحى الشيطاف الذل يخالف كحى الرحمن سبحانه كتعالى

ف الخسراف المبين الواضح الجلى لمن يتبع الشيطاف فى مخالفة الرحمن كيكو

. بتغيير الفطرة

كتبين هذق اآلية أف من يقدـ على تغيير خلق هللا يكوف كليا للشيطاف ، كمن كاف  

كليا للشيطاف يكوف مخالفا ألمر هللا كشرعه ، كيكوف فعله هذا بتغيير خلق هللا 

ككأنه بلساف الحاؿ يقوؿ أف هذا التغيير فى ، من دكف هللا  لهًاإهو تنصيب نفسه 

هذا المخلوؽ يكوف أفضل ، كنسى أك تناسى أف هللا عز كجل هو الذل خلق 

  .أحسن الخالقينهو كأنه سبحانه كتعالى ، فسول 

كلهذا فقد تناكؿ البحث بياف فطرة الحيوانات المجترة التى يؤكل لحمها ، كالتى 

كالكؤل كال تستطيع أف تمزؽ اللحم أك تهشم العظم كغيرها تتغذل على العشب 

مع  (6)من الحيوانات المفترسة لعدـ كجود أنياب فى كبل الفكين فى المجترات

ككذلك عدـ كجود قواطع فى الفك العلول  ،كجودها فى الحيوانات المفترسة 

مع كجود لساف عضلى طويل كعليه حراشيف تمنع تشققه عند جمع العشب 

.  من األرض ككضعه داخل الفم كهذا ال يكوف إال فى الحيوانات المجترةكالكؤل

اللحم الدـ ككلما غير اإلنساف فطرة هذق الحيوانات فى الغذاء بإضافة مسحوؽ 

كالعظم إلى العشب كالكؤل ظهر عليها مرضا جديدا غير معركؼ للعلماء من قبل 

   .كهو مرض جنوف البقر

ا  ما يتعلق بتغيير فطرة اإلنساف من أكل لحوـ كمن اهمية الموضوع لذاته أيض

كقد أدل ذلك إلى ظهور ، الحيوانات المباح أكلها إلى أكل لحم اإلنساف الميت 

من جنس أمراض اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى سمى بمرض فى اإلنساف مرض 

كهى كلمة تعنى الرعشة فى لغة القبائل الذين ظهر فيهم هذا المرض " كورك"

. الجديدة فى استراليافى غينيا 

                                                

عملية االجترار هى ترجيع الطعاـ إلى الفم بعد بلعه بمدة قصيرة إلعادة مضغه بعد تخمرق فى الكرش  كهو أحد الحجرات األربع لمعدة  ( 6

 هذق األنعاـ 
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هو بياف ما يتعلق بنتيجة تغيير فطرة األبقار :  كأما عن أهمية الموضوع لغيرق -۩

الملوثة بالبريوف المعدل دكف أف تظهر  ل اإلنساف عند تغذيته على لحومهاعل

كلهذا فقد تناكؿ البحث بياف مصاحبة ظهور مرض جاكوب النوع . عليها األعراض

عنواف هذا كقد تجلى هذا ، المغاير فى اإلنساف لمرض جنوف البقر فى األبقار 

 "خطورة تغيير الفطرة " الكتاب

فهو ما يتعلق ببياف قصور كعجز العلماء :  كأما عن أهمية الموضوع فى زمنه -۩

فيه فى زمن تقدمت  -ف قبل ظهور األعراض فى التشخيص المبكر لكبل المرضي

كسائل التشخيص إلى الكشف المبكر عن كجود مسببات األمراض ، كالسرطانات 

بدرجة غير معهودة من قبل ، بل تقدمت العلوـ الحيوية لدرجة أنها توصلت إلى 

معرفة عدد الجينات فى العديد من الميكركبات كالحيوانات كاإلنساف كمعرفة 

بياف األمراض التى تترتب على عطب بعض الجينات ، كاستخداـ كظائفها ، ك

 Gene cloned)، كتحضير لقاحات منها  (Gene therapy)الجينات فى العبلج 

vaccines)  حسب ما يقتضيه الحاؿ ، بل استنساخ حيوانات من خلية دكف االحتياج

التشخيص المبكر لهذا إال أف العلماء عجزكا عن   -إلى الحيواف المنول أك البويضة

المرض كمعرفة أسبابه إال بعد سنوات من ظهورق كبعد اجراء تجارب كمشاريع 

. بحثية عديدة أنفق عليها مبليين الدكالرات كالجنيه االسترلينى

كما تتجلى أهمية هذا البحث فى زمنه ما يتعلق ببياف تيقن العلماء كالساسة 

سبب فى ظهور مرض جنوف البقر فى كالمربيين بأف اؿكالمفكرين كرجاؿ الدين 

كمرض جاكوب النوع المغاير فى اإلنساف هو تغيير الفطرة كمناداة ، األبقار 

المجتمع الدكلى بالعودة إلى الفطرة السليمة ، كبالفعل عندما تم حظر استخداـ 

الوفيات فى كبل  نقص عدداللحم كالعظم فى عبلئق األبقار الدـ كمسحوؽ 

   ."ال تبديل لخلق هللا"ائل فسبحاف الق المرضين

فهو ما يتعلق ببياف خطورة تغيير الفطرة  :كأما عن أهمية الموضوع الحقا -۩

فيما بعد ألل مخلوؽ فى أل طبيعة منه خصوصا فى التكاثر كالتناسل كذلك 

الحيواف كاإلنساف كخطورته حتى ال طيفة إلى االستنساخ التكاثرل فى باإلشارة الل

  .كخيمة كما حدث فى تغيير الفطرة فى الغذاءتكوف العواقب 

فى اآليات التي  كما تنجلى أهمية هذا البحث فى بياف أكجه اإلعجاز العلمي -۩

جاء منذ أكثر  صلى هللا عليه كسلم تنهى عن تغيير الفطرة ، كبياف أف النبي األمي 

غير  العشرينالحادل كسنة  بما ظهر الحقا من علوـ حديثة فى القرف  1437من 
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معركفة من قبل ، كمما تيقن منه العلماء من العودة إلى الفطرة السليمة التي 

نادم بها القرآف الكريم ، كال يكوف هذا إال كحيا من هللا عز كجل كدليبل على 

كشمولية رسالة اإلسبلـ على جميع ما  ، صلى هللا عليه كسلم صدؽ رسالته 

، كهو  فى هذق الحياة الدنيا يصلح للمخلوقات معاشهم كيدير شئوف حياتهم

. الطريق إلى سعادتهم فى اآلخرة

  أْساف انثحس

بياف خطورة تغير الفطرة على الحيوانات كاإلنساف  :-كيهدؼ هذا البحث إلى

 :كالمجتمع من خبلؿ بياف العناصر التالية

  أف تغيير فطر الحيوانات يكوف سببا فى ضررها كضرب المثل باألبقار إلى

 .اللحم كالعظم مع أعبلفها كماذا حدث لها الدـ كأكلت مسحوؽ 

  أف تغيير فطرة هذق الحيوانات فى طريقة الغذاء كاف سببا فى ضرر

اإلنساف ضررا بالغا مما أدل إلى ظهور مرضا خطيرا جديدا بين البشر 

بعدما أكلوا من لحوـ الحيوانات التي تغذت على مسحوؽ اللحم كالدـ 

 .ها أعراض مرض جنوف البقر قبل أف تظهر عليمن كالعظم 

  أف تغيير فطرة البشر فى أكل لحم موتاهم قد أدت إلى ظهور مرضا

خطيرا بينهم كهو مرض كورك من نفس أمراض االعتبلؿ الدماغي 

 .اإلسفنجى 

  اآلثار االقتصادية كالنفسية التي ترتبت على تغيير فطر الحيوانات بعد ظهور

.  مرض جنوف البقر 

  خطورة االستنساخ التكاثرل من خبلؿ التجارب التى تمت على الحيوانات

 .باختبلؼ أنواعها

  المناداة بحظر كمنع االستنساخ التكاثرل فى الحيواف 

 المناداة بحظر كمنع اجراء تجارب على االستنساخ التكاثرل فى اإلنساف 

 مناداة المنظمات الدكلية بالعودة إلى الفطرة السليمة .  

   بياف قرارات المجتمع الدكلي لمنع تغيير فطر الحيوانات 

  بياف أكجه اإلعجاز العلمي فى اآليات القرآنية التي حذرت من تغيير الفطر

 .كتغيير خلق هللا 
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 كشرب  (7)بياف أكجه اإلعجاز العلمي فى النهى عن أكل لحوـ الجبللة

 .لبنها

   بياف علة النهى عن أكل لحوـ السباع كالطيور الجارحة. 

  التحذير من تغيير الفطرة 

 
:- ظٕاَة اساسٛح يفٛسج

 

كيتضح من أهمية كاهداؼ البحث انه يركز على جوانب أساسية مفيدة كهى من 

:- ضركريات الدين اإلسبلمى

  كبياف ذلك من خبلؿ  :تأصيل البحث من الناحية الشرعية ب: حفظ الدين

اآليات القرآنية كاألحاديث النبوية المسندة الصحيحة التى تبين مغبة تغيير 

كله لئلنساف  كفيه الخير، الفطرة ألجل بياف أف اإلسبلـ هو دين العلم 

مكاف ، ككالحيواف ، كهو الدين الشامل العاـ  الذل يصلح لكل زماف 

كهذا كله من أسباب ق كسلم  صلى هللا عليكبياف صدؽ رسالة النبى محمد 

 .حفظ الدين كهى ضركرة اساسية لهذا الدين

 

 ألف الشارع الحكيم بين فى القرآف كالسنة  :التحصين ضد تغيير الفطر

إذا ما فكر اإلنساف ؼالنبوية المطهرة مغبة تغيير الفطرة كالتحذير منها ، 

فى أل جانب من جوانب تغيير الفطرة ككضع نصب عينيه ما حدث من 

، كاألمراض التى نتجت عنها كالتناسل تغيير فطرة الحيوانات فى الغذاء 

، كاف ذلك له حصنا منيعا من كانات األخرل مكالح فى األبقار كاإلنساف

أنزله هللا العليم  اإلقداـ على مثل هذا العمل ألف القرآف الكريم الذل

، كمن أصدؽ من الخبير على نبيه األمين هو الذل يحذر من تغيير الفطر

هللا قيبل ؟ كمن أصدؽ من هللا حديثا؟ فتأتى اإلجابة بلساف المقاؿ كالحاؿ 

  .ال أحد أصدؽ من هللا قيبل أكحديثا:من هذا الكتاب 

 

 فى موت بعض  ألف تغيير الفطرة فى غذاء األبقار كاف سببا :حفظ النفس

األفراد من بنى آدـ ، كاألالؼ من البقر كإعداـ المبليين منها ، كيتضح من 

ذلك أف تحذير الشارع الحكيم من مغبة تغيير الفطرة هى فى الحقيقة 

  .ظ النفس كهى من ضركريات هذا الدين الحنيفؼدعوة إلى ح

 

 نتيجة من خبلؿ عدـ تغيير الفطرة فى الغذاء ألف ما حدث : حفظ العقل

كصاحبه ، فيها  تغيير فطرة األبقار فى الغذاء هو ظهور مرض جنوف البقر

فى نفس الوقت مرض أدل إلى جنوف البشر كهو مرض جاكوب النوع 

                                                
كما كلم تأكل غذاء طاهرا الجبللة هى الحيوانات أك الطيور التى يؤكل لحمها كتتغذل على قاذكرات الشوارع  ( 7

  ثير من المدف كالمحافظاتيفعل رعاة الغنم فى ؾ
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، ككبل المرضين أديا إلى تلف الجهاز العصبى المركزل كالطرفى المغاير  

 .كهذق دعوة أخرل لحفظ العقل كهى من ضركريات هذا الدين

 

    من الضياع باإلنصياع إلى نداء الحق الذل بلغه سيد الخلق : الماؿحفظ

، ألف تغيير الفطرة أدل إلى خسائر اقتصادية محمد صلى هللا عليه كسلم 

جمة لم يشهدها العالم من قبل حتى فى حركبه العالمية أك اإلقليمية أك 

 .، أك فى الكوارث التى تحل به المحلية الطائفية
 

كتب  منهذا كقد جمعت فى بحثي هذا المادة العلمية من مصادرها الموثوؽ بها 

كقمت  .كالبحوث العلمية المنشورة فى مجبلت علمية عالمية ، كالحديث  ،التفاسير

كقمت . بكتابة اآليات القرآنية بأرقامها كبتشكيلها حفظا لها من أل فهم خاطئ 

المخصصة لذلك كموقع الدرر السنية بتخريج األحاديث من المواقع اإللكتركنية 

مراض أكتجميع المادة العلمية عن . كملتقى أهل الحديث كغيرها كبينت ذلك

االعتبلؿ الدماغى االسفنجى من األبحاث العلمية المنشورة فى مجبلت علمية 

كاستشهدت بكبلـ العلماء الموثوؽ بعلمهم فى المواقع العلمية كبينت عالمية 

ابتغاء الحق كالصواب كآلراء العلماء علمية لهذق المعلومات بمناقشة كقمت  .ذلك

كبيانه فى أبسط صورة مع عدـ التكلف كاالستطراد فى ذلك لكي تنجلي الفائدة 

صدؽ رسالة خاتم النبيين كإماـ العليا كالهدؼ األسمى من هذا البحث كهى بياف 

لم يعهد عليه الذل صلى هللا عليه كسلم  محمد  العربى األمى النبيالمرسلين 

الطب كال البيولوجي كال مسببات األمراض كال  فى زمانه أنه كاف دارسا لعلوـ

الصحة العامة حتى يقوؿ هذا الكبلـ المعجز من خبرته العلمية بينما هو كحى 

.  صلى هللا عليه كسلممن هللا العليم الخبير كهذا يدؿ على صدؽ رسالته 

عن خطورة فيه تكلم أكالباب األكؿ ، مقدمة كبابين إلى كقد قسمت بحثى هذا 

كاألمراض التى صاحبتها فى اإلنساف كالحيواف ، كما تغييرالفطرة فى الغذاء ، 

ترتب على ذلك من خسائر اقتصادية كمشاكل نفسية ، كمناداة المجتمع الدكلى 

بكل علمائهومفكريه كساسته كمنظماته الصحية كالدكلية للعودة إلى الفطرة 

كقمت بالتقدمة لكل فصل  عشر فصبل نىاث على هذا الباب يحتولك. السليمة

. يحتاج إلى ذلك حتى يتضح الهدؼ منه 

للفطرة السليمة  تهمخالفككأما الباب الثانى فهو يتكلم عن االستنساخ كأضرارق 

، كبينت فيه معنى االستنساخ  كقد قسمته إلى تسعة فصوؿفى التكاثر كالتناسل ، 

البيولوجى ، كأنواع االستنساخ ، كتقنية حدكثه ، كأضرارق ، لغة كفى المصطلح 

كعيوبه الظاهرة كالخفية ، كآراء علماء البيولوجى المنصفين فيه ، كآراء الساسة 

كالمفكرين كالمنظمات الدكلية ، كآراء علماء الدين ، كقمت بالتعقيب على بعض 

معلومات الواردة كبلمهم عند اللزكـ كذلك لعدـ كضوح الرؤية عندهم لقلة اؿ

  إليهم
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كهللا أسأؿ أف يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم كإف كاف فيه تقصير كال 

يرتقى إلى مرتبة الكماؿ التي ال تكوف إال لله كحدق ، كهذا هو حاؿ البشر دائما ، 

فحسبي أنى اجتهدت ابتغاء مرضاته سبحانه كتعالى ، كأف ينفع به الناس ، كأف 

، كما كالمعرفة كالهدل هم اإلسبلـ فهما صحيحا ألنه دين العلم يكوف عونا لهم لف

دستور حياة لتنظيم حياة البشر كما خلقه هللا فى هذا الكوف الواسع  الفسيح أنه 

. شتى على اختبلؼ أنواعها كفصائلها كعائبلتها من مخلوقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األكؿ

 
ذطٕضج ذغٛٛطانفططج فٗ انغصاء 

 

بياف فطرة المخلوقات التى فطرت  هذا الباب يتمفى 

التى تأكل العشب أف غذاء األنعاـ  كبياف .عليها فى غذائها

بينما ، التى تأكل اللحوـ يختلف عن غذاء السباع كالكؤل 

غذاء اإلنساف متنوع بين أكل الخضركات كاللحوـ بشتى 

الحيواف فى الغذاء فطرة  بياف مغبة تغييريتم ك .أنواعها

كاألمراض التى صاحبت تغيير ، الحيواف كاإلنساف  على
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مثل مرض جنوف البقر فى األبقار كمرض الفطرة هذق 

مسبباتها بياف ك ، جاكوب النوع المغاير فى اإلنساف

كما ترتب على ذلك من  كأعراضها فى اإلنساف كالحيواف

كبياف خطورة . تدمير للجهاز العصبى المركزل كالطرفى

اإلنساف كضرب المثل بمرض كورك  أكل لحوـ البشر على

الخسائر االقتصادية بياف ك. فى الذين أكلوا لحوـ موتاهم

من خبلؿ نفوؽ ت على تغيير هذق الفطرة التى ترتب

،  هاكتكلفة التخلص منالتى ظهر عليها المرض ، الحيوانات 

كاعداـ الحيوانات التى فى المزارع حتى كإف ظهرت حالة 

فى أل مزرعة كانت صغيرة كاحدة مريضة بهذا المرض 

الشعوب كبياف حاالت الذعر كالخوؼ التى انتابت  .أككبيرة

الدكؿ التى ظهر فيها جنوف البقر كجنوف البشر نتيجة فى 

، كالخوؼ كاالمتناع عن أكل مرض جاكوب النوع المغاير 

كمناداة المجتمع . اللحوـ كالخسائر المترتبة على ذلك 

من منظمات علمية كمنظمة الدكلى بكل فئاته كمؤسساته 

الصحة العالمية كمنظمة صحة الحيواف العالمية ، 

إلى العودة إلى الفطرة أكسياسية كمنظمة األمم المتحدة 

كما يتم بياف اإلعجاز  .السليمة فى تغذية الحيواف كاإلنساف

العلمى فى اآليات كاألحاديث النبوية المطهرة الصحيحة 

إلقداـ على تغيير الفطرة التى نادت كتنادل دائما بعدـ ا

كبياف صدؽ رسالة النبى محمد . فى اإلنساف أك الحيواف 

صلى هللا عليه كسلم كأنه يتكلم بوحى من هللا العليم 

الخبير ، كبياف أف آيات القرآف الكريم كنصوص السنة 

إلى  النبوية المطهرة فيها سبل الهداية كالعلم لجميع الناس

  .أف تقوـ الساعة
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 األكؿالفصل 

 انفططج ٔانغصاء

  :-يمسيح

كهدل هذق المخلوقات إلى ، بين سبحانه كتعالى أنه هو الذل خلق فسول  

 1)سىبٌحً اسٍمى رىبٌكى األعٍلىى ) سورة األعلىيقوؿ هللا عز كجل فى : مايصلح معاشها

كعندما  ، (4)الٍمىرٍعىىىكىالٌذًمى أىخٍرىجى  (3)كىالٌذًم قىدٌرى فىهىدىلى ( 2)الٌذًم خىلىقى فىسىوٌلى  (

عن ربهما قاؿ موسى عليهما السبلـ سأؿ فرعوف نبى هللا موسى  كاخاق هاركف 

 (49)قىاؿى فىمىن رٌبٌكيمىا يىميوسىىى ): كما جاء فى سورة طه قاؿ تعالى عليه السبلـ

عالى هو فالله سبحانه كت (50)قىاؿى رىبٌنىا الٌذًمى أىعٍطىىى كيلٌ شىيءو خىلٍقىهي ثيمٌ هىدىلى 

الذل خلق األشياء جميعها كخلق الجن كاإلنس كالحيواف كالطير كل على هيئته 

الطريقة التى كهداق إلى ك، التى خلقه عليها بما يتناسب مع كظيفته فى الحياة 

. يتعايش بها مع الطبيعة التى حوله لكى تقوـ حياته على الوجه الصحيح 

كهذا الفصل يتكلم عن الفطرة السليمة فى الحيواف كاإلنساف من حيث الغذاء 

كهى طبيعة اختيار هذق المخلوقات لغذائها ، كما يوضح الفطرة السليمة 

.  للحيوانات فى نوعية غذائها كهى تنقسم إلى ثبلثة أنواع حسب تناكلها للغذاء 

انًرهٕلاخ ٔفططذٓا انغصائٛح 

كقات كهداها بالفطرة التى غرزها فيها الى اختيار نوعية خلق هللا عز كجل المخل

سة طبيعة اكلذلك اهتم العلماء بدر. الغذاء الذل تتغذل عليه كالذل به صبلحها 

المخلوقات ككذلك طبيعة الغذاء الذل تأكله ككيفية التكاثر كالتناسل ، كمن هنا 

اكله الى اقساـ اهتم العلماء بتقسيم الحيوانات من حيث طبيعة الغذاء الذل ت

  :ثبلثة

 يتغذل على العشب كالكؤل كالمرعى  ما(Herbivorous)  كبعض الحيوانات

 (... كمنها الغزاؿ كالزراؼ كالبقر الوحشى كالجاموس البرل كاأليل )البرية 

األبل كالبقر )المزرعة المستأنسة أك ما تسمى بحيوانات حيوانات اؿك، 

إلنها كهى حيوانات تتغذل بالفطرة على العشب كالكؤل  (كالغنم كالماعز

كما فى ليست لها أنياب أك قواطع فى الفك العلول لتمزيق كتقطيع اللحم 

أل تعيد الطعاـ إلى الفم )كتتصف هذق الحيوانات باإلجترار  (1)الشكل 
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ككلها من ذكات الحافر المشقوؽ  (إلعادة مضغه مرة ثانيةبعد بلعه بفترة 

األبل التى تنتهى أرجلها بالخف لكى ال تغوص أقدامها فى رماؿ فيما عدا 

 . الصحراء

  

ليس فى فمها  المجترات التى تتغذل على العشب كالكؤل كالمرعى (1)شكل 

 أنياب أك قواطع فى الفك العلول 

الحيوانات المأكوؿ لحمها فى سورة األنعاـ كهى هللا سبحانه كتعالى  بين ك

. (، البقر ، الضأف ، الماعز األبل)ثمانية أزكاج 

كهى  (2)كتتركب المعدة فى هذق الحيوانات من أربع حجرات كما فى الشكل 

كهو أكبر حجرة يختزف فيها الطعاـ  (rumen)كتسمى  الكرش  الحجرة األكلى

كالتى تساعد على  كيتم تخمرق بفعل البكتريا البلهوائية كالبركتوزكا التى بالكرش

باألعشاب كتكوين األحماض الدهنية كفيتامين ؾ جد المتواهضم السليلوز 

كيتم امتصاص األحماض الدهنية من الكرش  ، كمجموعة فيتامينات ب المركبة

التى على هيئة الشبكة كهى تسمى رتكيبلـ  الحجرة الثانيةعن طريق الدـ ، 

(reticulum)  كفيه يحدث تحويل الطعاـ إلى كتل نصف مهضومة  ليسهل اجترارق

 )كالتى تسمى أكمسيوـ  كالحجرة الثالثة،  فى الفم مرة ثانيةكمضغه 

(omasium من الماء كاألمبلح %  70 -60أك أـ التبلفيف كفيها يتم امتصاص من

كهى معدة  ((abomasumكتسمى أبومسيوـ  كالحجرة الرابعةالغير عضوية   ، 

التى تكسر البكتريا  (lysozymes)غدية تفرز حامض الهيدرككلوريك كالليزكزيم 

 . التى مرت من الكرش كاإلستفادة بالبركتين المتكوف بداخلها 

هى ترجيع الطعاـ النصف مهضوـ من الرتكيبلـ كهو الحجرة  كعملية اإلجترار

الثانية فى المعدة إلى الفم لمزجه باللعاب كمضغه ليسهل تكسير السليلوز 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefP2iIlI0CABJ4GJzbkF;_ylu=X3oDMTByZmU0aTE0BHBvcwM5MgRzZWMDc3IEdnRpZANJMDg3XzEwOQ--/SIG=1ja6eehah/EXP=1217059446/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=cows+eating+grass&js=1&ni=18&ei=UTF-8&y=Search&fr=sfp&xargs=0&pstart=1&b=91&w=600&h=800&imgurl=www.corpulentcow.com/pics/vietnam/biketrip/cowking.jpg&rurl=http://www.corpulentcow.com/logarchives.html&size=237.7kB&name=cowking.jpg&p=cows+eating+grass&type=JPG&oid=431dff8dd45a45ee&no=92&tt=190&sigr=11clr7k9v&sigi=11mna9081&sigb=13qcne9v1
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تحويله إلى مواد يتم ية معقدة كمواد سكر المتواجد به ، كالسليلوز عبارة عن 

 لتر 150  –100كتتراكح كمية اللعاب المستخدمة لعملية الهضم . سكرية بسيطة 

كمن . كهذا يتناسب مع كمية العشب كالكؤل الذل تتغذل عليه المجترات فى اليوـ

النواتج الثانوية للتخمر البكتيرل غاز ثانى أكسيد الكربوف كالميثاف ككبلهما يمنع 

أما البركتينات فإنها تتحوؿ . فاخ كالتخلص من الغازات المتراكمة نتيجة التخمر اإلنت

إلى أحماض دهنية كأمونيا كهذق األمونيا تستخدمها البكتريا بالكرش لتصنيع 

التجويف البطنى  3/4كتشغل المعدة فى المجترات .البركتينات الخاصة بها 

لتركيب التشريحى يتضح كمن هذا ا. جالوف 75  –25كالكرش كحدق سعته من 

ميل المجترات بالفطرة إلى العشب كالكؤل كمصدر للغذاء كال تستطيع أبدا أف 

  .تهضم اللحوـتأكل أك 

 

كالمعدة المركبة من أربع  (أعلى)الجهاز الهضمى فى األبقار (2)شكل 

 (أسفل)حجرات

. األكل من لحمها الحكيم رع اباح الشأككل هذق األصناؼ من الحيوانات هى التى 

كلعل كجود المعدة المركبة فى هذق األنواع داللة على استخدامها فى هضم 

المواد السليلوزية كالكربوهيدراتية المعقدة فى التركيب الكيميائى لها كالموجودة 

فى العشب كالكؤل كالنبات  لتحويلها الى مركبات سكرية كبركتينية بسيطة يمكن 

 .اإلستفادة منها
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جميع  . (الدجاج كالبط كاألكز كالحماـ كالركمى كالنعاـ )لطيور الداجنة ككذلك ا

 (3)معدة مركبة كما فى الشكل أيضا هذق الطيور لها 

كؿ لحمها تتكوف من ثبلثة حجرات كهذق المعدة فى الطيور الداجنة المأؾ

تتغذل على الحبوب التى  ذق  الطيوركق. (الحوصلة كالقونصة كالمعدة الغدية)

تحتول أيضا على السليلوز ، كال تستطيع أف تاكل اللحم كالعظم لعدـ كجود أنياب 

أك قواطع فى فمها كليس لها مخالب قوية أك منقار حاد قول مثل الطيور الجارحة 

كالحوصلة هى التى تختزف الطعاـ ثم  .بل لها منقار بسيط إللتقاط الحبوب النباتية

لى المعدة الغدية التى تفرز حامض الهيدرككلوريك ليمزج هذق الحبوب يمر ببطء إ

الصلبة فيساعد على تفتتها ، ثم يمر هذا الغذاء النصف مهضوـ إلى القونصة 

بحركتها الدائمة تساعد على طحن هذا لها عضبلت قوية ، ككهى معدة عضلية 

 اؿ سابقالغذاء فسبحاف الخالق المتفرد فى الخلق كاإليجاد على غير مث

 

كهى  الجهاز الهضمى للطيور كبه المعدة المركبة من ثبلثة حجرات(3)شكل 

 الحوصلة كالمعدة الغدية كالقونصة

  ما يتغذل على اللحوـ (Carnivorous) كهى كل ذل ناب من السباع

كهذق الحيوانات تتغذل  (... كالضبع كالدب األسد كالفهد كالنمر كالذئب)

كبذلك تحافظ على  (4شكل )على الحيوانات الهزيلة كالمريضة بعد صيدها 

ألف كجود الحيوانات المريضة  )عدـ فناء األنواع من الحيوانات البرية 

 .(يؤدل إلى انتشار األمراض بين القطعاف مما يؤدل إلى فنائها
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كهى تأكل  (...كالحدأة  الصقر كالنسر كالبوـ)ككذلك كل ذل مخلب من الطير 

الجيف كباقى الطعاـ المتبقى من صيد الحيوانات المفترسة حتى ال تتعفن هذق 

الجيف كما تبقى من الصيد فبل تهلك الحيوانات البرية أك المخلوقات األخرل فى 

الطبيعة فسبحاف الخبلؽ العظيم الذل جعل لكل مخلوؽ فى الكوف كظيفة 

 يئةكعمل يحافظ به على توازف الب

 

لما لها من انياب كقواطع حادة كقوية فى كبل  أكل السباع  للحوـ (4)شكل 

 الفكين

أكلها كلها معدة بسيطة  ككل هذق األصناؼ من الحيوانات حرـ الشارع الحكيم

مكونة من حجرة كاحدة كتستطيع هضم اللحوـ بينما إذا أكلت األعشاب تنتفخ 

ـ السليلوز بها أك التخلص من كتموت من التخمة لعدـ استطاعتها على هض

، كمعدة هذق الحيوانات تفرز  حمض فى معدتها الغازات المتراكمة 

هضم اللحوـ التى لكى تضعف ما تفرزق معدة اإلنساف  15الهيدرككلوريك بقدر 

  .عليها تتغذل

  ما يتغذل على النبات كاللحم(Omnivorous) كقد حرـ :  كهو اإلنساف

بسيطة مكونة من حجرة كاحدة كقد منحه هللا فطرة هللا أكله كله معدة 

غذائية يستطيع بها إنتقاء غذائه الطيب من النبات كالحيواف لقوؿ هللا عز 

ى ) :كجل فى سورة البقرة ن طىيِبنا كىال ىرٍضً حىبلال يىا أىيُهىا النَاسي كيليواٍ مًمَا فًي األ

يىا أىيُهىا ) كقوله تعالى،  (168)ـٍ عىديكٌ مُبًينهتىتَبًعيواٍ خيطيوىاتً الشَيٍطىافً إًنَهي لىكي

الَذًينى آمىنيواٍ كيليواٍ مًن طىيِبىاتً مىا رىزىقٍنىاكيمٍ كىاشٍكيريكاٍ لًلَهً إًف كينتيمٍ إًيَاقي 

كأف يبتعد عن المحرمات من الطعاـ كالشراب الذل يضر  (172)تىعٍبيديكفى

إًنَمىا حىرَـى عىلىيٍكيمي الٍمىيٍتىةى )بصحته لقوؿ هللا عز كجل فى سورة البقرة  

ى عىادو فىبل  كىالدَـى كىلىحٍمى الٍخًنزًيرً كىمىا أيهًلَ بًهً لًغىيٍرً اللَهً فىمىنً اضٍطيرَ غىيٍرى بىاغو كىال

يىسٍأىليونىكى عىنً الٍخىمٍرً ) كقوله تعالى،  (173)قً إًفَ اللَهى غىفيوره رَحًيمه إًثٍمى عىلىيٍ
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كىالٍمىيٍسًرً قيلٍ فًيهًمىا إًثٍمه كىبًيره كىمىنىافًعي لًلنَاسً كىإًثٍميهيمىا أىكٍبىري مًن نَفٍعًهًمىا 

اللَهي لىكيمي اآليىاتً لىعىلَكيمٍ  كىيىسٍأىليونىكى مىاذىا يينفًقيوفى قيلً الٍعىفٍوى كىذىلًكى ييبىيِني

يىا أىيُهىا الَذًينى آمىنيواٍ إًنَمىا الٍخىمٍري )، كفى سورة المائدة  ( 219)تىتىفىكَريكفى 

ىزٍالـي رًجٍسه مِنٍ عىمىلً الشَيٍطىافً فىاجٍتىنًبيوقي لىعىلَكيمٍ  ىنصىابي كىاأل كىالٍمىيٍسًري كىاأل

رًيدي الشَيٍطىافي أىف ييوقًعى بىيٍنىكيمي الٍعىدىاكىةى كىالٍبىغٍضىاء فًي إًنَمىا مي (90)تيفٍلًحيوفى

 (91)الٍخىمٍرً كىالٍمىيٍسًرً كىيىصيدَكيمٍ عىن ذًكٍرً اللَهً كىعىنً الصَبلةً فىهىلٍ أىنتيم مُنتىهيوفى

مماأحل كهذا تكريم لئلنساف أف يأكل ما لذ كطاب من النبات كالحيواف 

  .كيبتعد عما خبث منهماهللا عز كجل ، 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثانى

انُٓٗ ػٍ ذغٛٛطانفططج يٍ انمطآٌ ٔانسُح 

نه سبحانه كتعالى أبين هللا سبحانه كتعالى فى أكثر من موضع فى كتابه العزيز 

كقدر لها ، هو الذل خلق المخلوقات كسول خلقتها بما يناسب كظيفتها فى الحياة 
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الصحية اآلمنة كهداها إلى ما تقوـ به حياتها كهذا مبسوط فى كثير أسباب الحياة 

الى يىأٍتًيهً الٍبىاطًلي مًن بىيٍنً يىدىيٍهً كىالى مًنٍ خىلٍفًهً تىنزًيله مِنٍ " ت الكتاب العزيز الذل امن آم

 سورة فصلت  " (42)حىكًيمو حىمًيدو 

 انؼظٛى ػٍ ذغٛٛطانفططج يٍ انمطآٌانُٓٗ 

بين سبحانه كتعالى أنه هو الذل خلق فسول كهدل هذق المخلوقات إلى ما 

 (1)سىبٌحً اسٍمى رىبٌكى األعٍلىى ) سورة األعلىيقوؿ هللا عز كجل فى : يصلح معاشها

كعندما ،  (4)الٍمىرٍعىىىكىالٌذًمى أىخٍرىجى  (3)كىالٌذًم قىدٌرى فىهىدىلى (2)الٌذًم خىلىقى فىسىوٌلى 

خاق هاركف عن أفرعوف نبى هللا موسى عليه الصبلة كالسبلـ كالطاغية سأؿ 

قىاؿى ): ربهما قاؿ موسى عليه الصبلة كالسبلـ كما جاء فى سورة طه قاؿ تعالى

 ، (50) قىاؿى رىبٌنىا الٌذًمى أىعٍطىىى كيلٌ شىيءو خىلٍقىهي ثيمٌ هىدىلى (49)فىمىن رٌبٌكيمىا يىميوسىىى 

فالله سبحانه كتعالى هو الذل خلق األشياء جميعها كخلق الجن كاإلنس 

كالحيواف كالطير كل على هيئته التى خلقه عليها بما يتناسب مع كظيفته فى 

الحياة كالطريقة التى يتعايش بها مع الطبيعة التى حوله لكى تقوـ حياته على 

ل خلقه هللا عليها تغير نمط حياة فإذا ما تغيرت هذق الفطرة الت .الوجه الصحيح 

هذا المخلوؽ كالوظيفة التى خلق من أجلها ككاف هذا التغيير سببا فى ضررق أك 

كمن هنا جاء التحذير من هللا سبحانه كتعالى بعدـ  .ضرر اآلخرين من حوله 

تغيير الفطرة التى خلق هللا المخلوقات عليها فقاؿ سبحانه كتعالى فى سورة 

ى تىبٍدًيلى لًخىلٍقً فىأى): الركـ  قًمٍ كىجٍهىكى لًلدٌينً حىنًيفًا فًطٍرىةى اللٌهً الٌتًي فىطىرى النٌاسى عىلىيٍهىا ال

ى يىعٍلىميوفى كهذق االية توضح اف  (30)اللٌهً ذىلًكى الدٌيني الٍقىيٌمي كىلىػىكًنٌ أىكٍثىرى النٌاسً ال

اؿ تعالى فى سورة كؽ .تغيير الفطرة هو من تغيير الدين ألف الفطرة من الدين

النساء منبها عبادق على أف الشيطاف دأبه تغيير خلق هللا كمن يطعه فى ذلك 

إًف يىدٍعيوفى مًن ديكنًهً إاًلٌ إًنىاثًا كىإًف يىدٍعيوفى إاًلٌ شىيٍطىانًا ): يخسر خسرانا مبينا

يضًلٌنٌهيمٍ  (118)ريكضًالٌعىنىهي اللٌهي كىقىاؿى ألتٌخًذىفٌ مًنٍ عًبىادًؾى نىصًيبًا مٌفٍ(117)مٌرًيدًا كىال

ىميرىنٌهيمٍ فىلىييغىيٌريفٌ خىلٍقى اللٌهً كىمىن يىتٌخًذً يمىنٌيىنٌهيمٍ كىألميرىنٌهيمٍ فىلىييبىتٌكينٌ آذىافى األنٍعىاـً كىأل  كىال

كىمىا  يىعًديهيمٍ كىييمىنٌيهًمٍ (119)خىسًرى خيسٍرىانًا مٌبًينًا الشٌيٍطىافى كىلًيًٌا مٌن ديكفً اللٌهً فىقىدٍ

كلبياف النهى عن تغيير الفطرة السليمة البد .  (120)يىعًديهيمٍ الشٌيٍطىافي إاًلٌ غيريكرًا

 من الرجوع إلى تفسير اآليات الدالة على ذلك

يٍ سٕضج األػهٗ   4-1ألٕال انًفسطٍٚ فٗ ذفسٛط اٜٚاخ 

:- تفسير اإلماـ القرطبى 

http://www.google.com.ph/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW_o2Z5InMAhWKFZoKHetwD0kQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.daawa-info.net%2FNewThelal.php%3Fversnumber%3D42%26suraname%3D41%26nameofsora%3D%25DD%25D5%25E1%25CA&usg=AFQjCNFo2OGVft-C6ftzG3NMySkxRWrUCw
http://www.google.com.ph/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW_o2Z5InMAhWKFZoKHetwD0kQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.daawa-info.net%2FNewThelal.php%3Fversnumber%3D42%26suraname%3D41%26nameofsora%3D%25DD%25D5%25E1%25CA&usg=AFQjCNFo2OGVft-C6ftzG3NMySkxRWrUCw
http://www.google.com.ph/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW_o2Z5InMAhWKFZoKHetwD0kQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.daawa-info.net%2FNewThelal.php%3Fversnumber%3D42%26suraname%3D41%26nameofsora%3D%25DD%25D5%25E1%25CA&usg=AFQjCNFo2OGVft-C6ftzG3NMySkxRWrUCw
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. أل عظم ربك األعلى (رىبٌكى األعٍلىىىسىبٌحً اسٍمى )معنى  : قاؿ ابن عباس كالسدل 

كذكر الطبرل أف المعنى  ،كقيل نزق ربك عن السوء كعما يقوؿ فيه الملحدكف 

أل صل لربك األعلى :كقاؿ الحسن  ،نزق اسم ربك عن أف تسمى به أحدا سواق  

المكاء )كقيل أل صل بأسماء هللا ال كما يصلى المشركوف  بالمكاء كالتصدية  . 

 . (ر كالتصدية هى التصفيق هو الصفي

قه تثبيج أل أل سول ما خلق فلم يكن فى خل (الٌذًم خىلىقى فىسىوٌلى): كقوله تعالى

كقاؿ . حسن ما خلق : كعن ابن عباس . ال عدؿ قامته : كقاؿ الزجاج. تخليط 

خلقه فى أصبلب اآلباء كسول فى :كقيل .خلق آدـ فسول خلقه : الضحاؾ 

كقيل خلق اإلنساف كهيأق  .خلق األجساد كسول األفهاـ كقيل . أرحاـ األمهات 

. للتكليف

أل قدر ككفق لكل شكل شكله فهدل أل  :(كىالٌذًم قىدٌرى فىهىدىلى): كقوله تعالى

: كعنه قاؿ. كة كالسعادة كهدل للرشد كالضبللةقدر الشقا :قاؿ مجاهد . أرشد

كقيل قدر أقواتهم . هدل اإلنساف للسعادة كالشقاكة كهدل األنعاـ لمراعيها 

كركل عن . كا إنسا كلمراعيهم إف كانوا كحشاكأرزاقهم كهداهم لمعاشهم إف كاف

عرؼ خلقه كيف : قالوا  "فهدل"ابن عباس كالسدل كمقاتل كالكلبى فى قوله 

قىاؿى رىبٌنىا الٌذًمى أىعٍطىىى كيلٌ شىيءو خىلٍقىهي )يإتى الذكر األنثى كما قاؿ فى سورة طه 

. يصلحها كهداها له  جعل لكل دآبة ما: كقاؿ عطاء  .نثى أل الذكر لؤل (ثيمٌ هىدىلى

قدر "كقيل . هدل اإلنساف لوجه إستخراجها منهاكقيل خلق المنافع فى االشياء ك

يحكى أف . هداق إليه كعرفه كجه اإلنتفاع بهقدر لكل حيواف ما يصلحه ؼ "فهدل

هللا أف مسح العين بورؽ األفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت كقد ألهمها 

الرازيانج الغض يرد إليها بصرها فربما كانت فى برية بينها كبين الريف مسيرة 

أياـ فتطول تلك المسافة على طولها كعلى عماها حتى تهجم فى بعض 

البساتين على شجرة الرازيانج ال تخطئها فتحك بها عينيها كترجع باصرة بإذف هللا 

إلى ما ال يحد من مصالحه كما ال يحصر من حوائجه تعالى ، كهدايات اإلنساف 

فى أغذيته كأدكيته كفى أبواب دنياق كدينه كإلهامات البهائم كالطيور كهواـ 

ط به كصف كاصف فسبحاف ربى األرض باب كاسع كشوط بطين أل بعيد ال يحي

ؿ كأكثر ثم قدر مدة الجنين فى الرحم تسعة أشهر كأؽ :كقاؿ السدل. األعلى

أل قدر فهدل كأضل فاكتفى بذكر أحدها : كقاؿ الفراء. خركج من الرحمهداق لل

قلت سمعت بعض : قاؿ اإلماـ القرطبى". سرابيل تقيكم الحر " كله تعالى كق

هو تفسير العلو الذل يليق  "كقدر فهدل ،الذل خلق فسول ": قوؿأشياخى م

أل  (كىالٌذًمى أىخٍرىجى الٍمىرٍعىىى): قوله تعالى . ؿ هللا سبحانه على جميع مخلوقاتهبجبل
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الغثاء الشىء اليابس : قاؿ قتادة  "فجعله غثاءا أحول "النباتات كالكؤل األخضر 

األسود أل أف : كاألحول. غثاءا كهشيم كيقاؿ للبقل كالحشيش إذا تحطم كيبس

فجعله أسود : كقاؿ أبو عبيدة. إلى الحوة من شدة الخضرة كاألسودالنبات يضرب 

أخرج : كقاؿ عبد الرحمن بن زيد .تراقه كقدمه كالرطب إذا يبس إسودمن إح

المرعى أخضر ثم لما يبس إسود من إحتراقه فصار غثاءا تذهب به الرياح 

. (8)كالسيوؿ

:- صفوة التفاسير للصابونى  -2

أل نزق يامحمد ربك العلى الكبير عن صفات  (سىبٌحً اسٍمى رىبٌكى األعٍلىىى): قاؿ تعالى

كعما يقوله الظالموف مما ال يليق به سبحانه كتعالى من النقائص النقص 

كالقبائح ،  كفى الحديث أنه صلى هللا عليه كسلم كاف إذا قرأ هذق اآلية قاؿ 

ثم ذكر من أكصافه الجليلة كمظاهر قدرته الباهرة كدالئل  .(9)سبحاف ربى األعلى

أل الذل خلق المخلوقات  (الٌذًم خىلىقى فىسىوٌلى): كحدانيته ككماله فقاؿ تعالى

اؿ كأحسن الهيئات ، قاؿ فى جميعها فأتقن خلقها كأبدع صنعها فى أجمل األشك

أل خلق كل شيئى فسواق بحيث لم يأت متفاكتا بل متناسبا على إحكاـ : البحر

. كإتقاف للداللة على أنه صادر من عالم حكيم 

خواصه كمزاياق بما تجل عنه  لءشأل قدر لكل  (كىالٌذًم قىدٌرى فىهىدىلى): قاؿ تعالى

كهدل األنعاـ ، العقوؿ كاألفهاـ كهدل اإلنساف لوجه اإلنتفاع  بما أكدعه فيها 

كلو تأملت ما فى النباتات من الخواص كما فى المعادف من المزايا  .إلى مراعيها

كالمنافع كإهتداء اإلنساف الستخراج األدكية كالعقاقير النافعة من النباتات 

كإستخداـ المعادف فى صنع المدافع كالطائرات لعلمت حكمة العلى القدير الذل 

: فقاؿ المفسرك. ر األنعاـ لوال تقديرق كهدايته لكنا نهيم فى دياجير الظبلـ كسائ

هداق إنما حذؼ المفعوؿ إلفادة العموـ أل قدر لكل مخلوؽ كحيواف ما يصلحه ؼ

. إليه كعرفه كجه اإلنتفاع به

أل أنبت ما ترعاق الدكآب من الحشائش  (كىالٌذًمى أىخٍرىجى الٍمىرٍعىىى): كقوله تعالى

الخضرة أسودا باليا بعد أف كاف  أل فصيرق بعد (فىجىعىلىهي غيثىآءن أىحٍوىلى)كاألعشاب 

ناضرا زاهيا كال يخفى ما فى المرعى من المنفعة بعد صيركرته هشيما يايسا 

. (10)فإنه يكوف طعاما جيدا لكثير من الحيوانات فسبحانه من احكم كل شيئى

                                                
 7104تفسير القرطبى ، دار الرياف للتراث ص  ( 8

 أخرجه اإلماـ مسلم عن عبد هللا بن عمرك مرفوعا ( 9
 . ( 549 -548)صفوة التفاسير للصابونى دار مصر للطباعة  ( 10
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:- مختصر تفسير ابن كثير  -3

مخلوؽ فى أحسن ة كسول كل أل خلق الخليق (الٌذًم خىلىقى فىسىوٌلى): قاؿ تعالى"

أل قدر قدرا كهدل الخبلئق إليه كما  (كىالٌذًم قىدٌرى فىهىدىلى): كقوله تعالى. الهيئات

إف هللا قدر مقادير الخبلئق قبل أف يخلق السماكات  )ثبت فى صحيح مسلم 

كىالٌذًمى أىخٍرىجى ): كقوله تعالى. (كاألرض بخمسين ألف سنة ككاف عرشه على الماء

قاؿ ابن   (فىجىعىلىهي غيثىآءن أىحٍوىلى) من جميع صنوؼ النباتات كالزركع أل (الٍمىرٍعىىى

. (11)عباس هشيما متغيرا

 

:-  (12)أنوار التنزيل كأسرار التأكيل للبيضاكل -4
 

خلق كل شيئى فسول خلقه بأف جعل له ما به يتأتى كماله  (الٌذًم خىلىقى فىسىوٌلى)

نواعها كأشخاصها أأجناس األشياء ك أل قدر"  كىالٌذًم قىدٌرى" كيتم معاشه ، 

فوجهه إلى أفعاله طبعا "  فىهىدىلى" كمقاديرها كصفاتهم كأفعالها كآجالها ، 

كىالٌذًمى أىخٍرىجى " يخلق الميوؿ كاإللهامات كنصب الدالئل كإنزاؿ اآليات ، ختيارا اك

يابسا  "غثاءا أحول " بعد خضرته  "فجعله "أنبت ما ترعاق الدكآب "  الٍمىرٍعىىى

. أسود

 

  :-خبلصة أقواؿ العلماء  المفسرين

 

كبعد ذكر أقواؿ العلماء المفسرين فى هذق اآليات يتضح لنا أف هللا سبحانه 

كتعالى خلق المخلوقات بقدرته فسول خلقتها فى أحسن ما تقوـ به حياتها 

 .كهداها إلى أكجهه االنتفاع بما حولها لتستقيم لها حياتها .كتؤدل به كظيفتها

 :التركيب التشريحى كالعمل الوظيفى للطيور كالمجترات

الطيور لها جسم إنسيابى ذك رأس صغير كمنقار مدبب يساعدق على التقاط الحب 

كما يساعدق مع العنق الطويل كالجناحاف كاألكياس الهوائية كالعظاـ الهشة 

. (6)،(5)الخفيفة على الطيراف كالتحليق فى جو السماء شكل 

ارجي للطيور يختلف تماما عن مظهر الحيوانات العظمية األخرل من كالمنظر الخ

كلكن من الداخل فاألجساـ لها التصميم األساسي نفسه ، كثدييات  كاحفز

بالمقارنة ك .ذاتها مع إختبلؼ كبير في حجم العظاـ كثخانتها فجميعها لها العظاـ

                                                
  .( 630  –629) 3بيركت ج  –مختصر تفسير بن كثير دار القرآف الكريم  ( 11
 738صتفسير سورة األعلى  –مكتبة الجمهورية العربية  –أنوار التنزيل كأسرار التأكيل للبيضاكل  ( 12
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أف للطير فكين مستطيلين كعنقا طويبل كعظاـ  مع الكائن البشرم مثبل نجد

رجلين كالقدمين بالغة كما أف اؿ (الجناح كتقع داخل )الذراعين كاليدين طويلة 

هو كالذم نظن أنه ركبة الطير  كعظاـ الفخذ مغطاة بالريش. الطوؿ أيضا

كأصابع رجلي الطيرطويلة جدا تنتهي بمخالبه أك . بالحقيقة الكاحل أك رسغ القدـ

الصدر صغير بالمقابل  كقفص. د يغطي ما بينها كيساعد الطير على السباحة بجل

موصولة  كلكن عظمة الصدر الوسطى كبيرة كقوية ألف عضبلت الطيراف القوية

. إلى الهيكل بواسطتها كهذق العضبلت تدفع الجناحين كتجعل صدر الطير كبيرا

قيبل ألف على الطير اف أف جسم الطير يحتوم على عظاـ كثيرة إال أنه ليس ث كمع

كالعظاـ ، ف العظاـ مجوفة فهي لذلك خفيفة أكالواقع . الهواء يرتفع في

كللطير رئتاف ضخمتاف . الصغيرة تزيد في قوتها مسنودة بعارضات من العظاـ

الجسم كهذق ال تساعد على تخفيف  داخل ئيةكفجوات فارغة تسمى أكياس هوا

الهواء للتنفس كهذا حيوم  ت كبيرة منالجسم فحسب بل تتيح للطير أيضا كميا

كالطيراف يعطي   .للطير أثناء الطيراف عندما يحتاج إلى كثير من األكسجين

ميزة  كللطيور. ص هذق الحرارة الزائدةالجسم حرارة كالهواء داخل الجسم يمت

فالجسم مكسو بريس قوم ككذلك . بها بين المخلوقات أال كهي الريشتنفرد 

كهو يحفظ الجسم كيحميه كيعطي الطير القدرة على الطيراف كالذنب  األجنحة

المتين توجد زغب أك كبر ريشية تقي جسم الطير من البرد  كتحت هذا الريش

كهي مادة قرنية موجودة في شعر  ةكيراتين كالريش جميعه مكوف من مادة

كيطير الطائر إما بخبط جناحيه ليتحرؾ في الهواء أك يمد  . اإلنساف كأظافرق

كعندما يخبط العصفور بجناحيه يدفع بالهواء  .في الهواء أك يعلو ناحيه ليسبحج

نزكال فيبقى هو عاليا، كما أنه يدفع بالهواء إلى الوراء فيتقدـ إلى األماـ كلكي 

بالطيراف فإنه يقفز من األرض إلى أعلى اك ينط عن مكاف  يعلو في الهواء ليبدأ

 .يبل قبل اإلرتفاعتعدك قل كبعض الطيور تحب أف. مرتفع 

ىرٍضً  أىلىمٍ تىرى أىفَ اللَهى ييسىبِحي لىهي مىنٍ فًي): قاؿ تعالى فى سورة النور السَمىاكىاتً كىاأٍل

 كقاؿ (41)كىتىسٍبًيحىهي كىاللَهي عىلًيمه بًمىا يىفٍعىليوفى كىالطَيٍري صىافَاتو كيلٌ قىدٍ عىلًمى صىبلتىهي

جىوِ السَمىاءً مىا  أىلىمٍ يىرىكٍا إًلىى الطَيٍرً ميسىخَرىاتو فًي) :  تعالى فى سورة النحل

ياتو  (79)لًقىوٍـو ييؤٍمًنيوفى ييمٍسًكيهينَ إاًَل اللَهي إًفَ فًي ذىلًكى آلى

اآليتاف إلى ناحيتين من نواحي اإلعجاز العلمي في القرآف في  لقد أشارت هاتاف

ر إلى تثبيت الطير لجناحيه كعدـ النور ك التي تشي قوله صافات في سورة

ك قوله .أجل االستفادة من التيارات الهوائية  تحريكهما أثناء الطيراف ك ذلك من
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خلقها  مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إال هللا ك هي تشير إلى األنظمة التي

 هللا في جسم الطائر ك في الهواء كالتيارات الهوائية التي تمكن الطائر من

النورس كحتى  جهز الخالق عز كجل كل أنواع الطيور منلقد  .في الجوالطيراف 

، كبما أف الطيراف يستهلك  تمكنها من االستفادة من الرياح النسر بآلية طيراف

الطاقة ، فقد خلقت الطيور بعضبلت صدر قوية ك قلوب كبيرة ك عظاـ  الكثير من

د أكحى الخالق إلى معجزة خلق الطيور عند أجسامها ، فق ك ال تقف. خفيفة 

معينة في الطيراف تجعلها تخفض من الطاقة  الكثير من الطيور اتباع طريقة

 .البلزمة لها

، ك هو  آسياكربا كإفريقيا ككهو طائر برم منتشر في أ انظر إلى طائر العوسق

طيرانه في مواجهة  ، يمكنه أف يبقي رأسه بوضعية ثابتة أثناء يتمتع بقدرة خاصة

مما يحقق له  أف جسمه يتأرجح في الهواء إال أف رأسه يبقى ثابتًاالرياح ك مع 

المبدأ  علىك. الحركة التي قد يضطر ال نتهاجها رؤيا ثاقبة على الرغم من كل

السفن الحربية في البحار  الذم يستخدـ لموازنة جهاز الجيركسكوب ملنفسه يع

. (13)"الموازنة  رأس البوصلة" ، لذلك يطلق العلماء على رأس العوسق لقب 

كالطيور عموما زكدها الخالق سبحانه كتعالى بمجموعة من األكياس الهوائية 

التى تمتؤل بالهواء فتساعد الطائر على خفة كزنه مما يجعله  (الجيوب الهوائية)

 يحلق إلى أعلى فى جو السماء  

 

فترفع الطائر التى تمتؤل بالهواء  (الجيوب الهوائية)يبين األكياس الهوائية  (5)شكل 

 إلى أعلى

                                                
الزبير  القسم األكؿ -الطيور  اإلعجاز العلمي للقرآف في -(10

 http://www.dubaidoors.com/vb/showthread.php?t=24057القطرل

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefQCjYlIAkwBxGyjzbkF/SIG=1296ij59a/EXP=1217060482/**http%3A/www.dubaidoors.com/vb/showthread.php%3Ft=24057
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يبين الجسم اإلنسيابى كالعنق الطويل كالجناحاف  لمجموعة من  (6)شكل 

 (صافات)الطيورمحلقة فى جو السماء 

كأنياب حادة مدببة ، كعضبلت  قوية ، كما أف الحيوانات المفترسة لها عظاـ صلبة 

كسرعة فى الجرل ككل هذق الصفات تجعلها تحصل على فريستها كتفتك بها 

. (7)حتى كلو كانت الفريسة تزف عشر أضعافها أك يزيد كما فى الشكل 

 

 

 كقوة كحدة أنيابها كقدرتها على الصيد يبين الحيوانات المفترسة (7)شكل 

كالشفة العلوية ، لها شفتين كبيرتين  بينما الحيوانات المجترة كمنها األنعاـ

مشقوقة تستطيع بهما أف تجمع العشب كالكؤل من األرض كتضعه فى فمها ، كما 

أف التجويف الفمى متسع من الداخل حيث أف فكيها كبيرين كيربطهما بالجمجمة 

كليس ،  عضبلت قوية للمساعدة على تحريكهما فترة طويلة أثناء عملية اإلجترار

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefjJmIlIy6kA_emJzbkF;_ylu=X3oDMTByMzVvY3BnBHBvcwM4NgRzZWMDc3IEdnRpZANJMDg3XzEwOQ--/SIG=1n2rignc0/EXP=1217063497/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=birds+fly&js=1&ni=18&ei=utf-8&y=Search&fr=sfp&xargs=0&pstart=1&b=73&w=500&h=313&imgurl=static.flickr.com/41/74552412_838ba0892b.jpg&rurl=http://www.flickr.com/photos/kim/74552412/&size=37.4kB&name=Fly+The+Friendly+Skies&p=birds+fly&type=JPG&oid=6a18ce1f1934a9a6&fusr=Finiky&tit=Fly+The+Friendly+Skies&hurl=http://www.flickr.com/photos/kim/&no=86&tt=60,466&sigr=11a91g2ga&sigi=11cdthugv&sigb=13im1vsde&sigh=111pc0ur7
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefTPnYlInVABkAuJzbkF;_ylu=X3oDMTBzZHZiOHVhBHBvcwM3MTQEc2VjA3NyBHZ0aWQDSTA4N18xMDk-/SIG=1mnuc2dig/EXP=1217064783/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=birds+fly&js=1&ni=18&ei=utf-8&y=Search&fr=sfp&xargs=0&pstart=1&b=703&w=500&h=500&imgurl=static.flickr.com/36/85368084_d12c38d34b.jpg&rurl=http://www.flickr.com/photos/lotse/85368084/&size=87.2kB&name=gliding+fulmars...&p=birds+fly&type=JPG&oid=0e5761402c74d236&fusr=Lotse&tit=gliding+fulmars...&hurl=http://www.flickr.com/photos/lotse/&no=714&tt=60,466&sigr=11c6636up&sigi=11cj49q0k&sigb=13jifasuj&sigh=113roog51
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefMFg4lILA8BIMuJzbkF;_ylu=X3oDMTBybTJmbnR2BHNlYwN4cGwEcG9zAzQEdnRpZANJMDg3XzEwOQ--/SIG=14rnrkt8i/EXP=1217057925/**http:/images.search.yahoo.com/search/images?p=cheetahs&sp=1&y=Search&ei=UTF-8&x=wrt&js=1&ni=21&ei=UTF-8&fr=yfp-t-501
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefSwhIlIDzkBBHeJzbkF;_ylu=X3oDMTByZGdpOHAxBHBvcwMxNgRzZWMDc3IEdnRpZANJMDg3XzEwOQ--/SIG=1o2hh9sql/EXP=1217058352/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?fr2=sg-gac&sado=1&p=lions eating animals&fr=yfp-t-501&ei=utf-8&x=wrt&w=500&h=500&imgurl=static.flickr.com/1200/861933084_bb10adc415.jpg&rurl=http://www.flickr.com/photos/charlessf/861933084/&size=177.2kB&name=..it's+contagious+you+know..&p=lions+eating+animals&type=JPG&oid=4e8b11407cff375c&fusr=CharlesSF&tit=..it's+contagious+you+know..&hurl=http://www.flickr.com/photos/charlessf/&no=16&tt=72&sigr=11hpdks5u&sigi=11fs7pqep&sigb=13l23dvop&sigh=117i8qehe
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فى الفك العلول كأستبدلت هذق القواطع  (اسناف قاطعة  )كال قواطع  لها أنياب

كهى بذلك ال تستطيع أكل اللحوـ بل تجمع  (8شكل )بوسادة خالية من االسناف 

الحشائش كالعشب كالكؤل بلسانها الطويل ذك الحراشيف الخشنة القوية بما ال 

مركبة من الكرش كجعل هللا لها معدة  .يضرق حدة الحشائش كالعشب كالكؤل

بفعل  كثبلث حجرات اخرل بحيث يختزف ما تأكله فى الكرش لكى يتم تخميرق

 (الموجود فى العشب كالكؤل  )حتى يتم هضم السليلوز الكائنات الدقيقة التى به 

كما أنه يات بسيطة سهلة الهضم بعد ذلك ، كهو من السكريات المعقدة إلى سكر

يوب المائية كهى كثيرة يختزف فيها الماء يوجد فى كرش األبل جيوب تسمى الج

لكى تستطيع األبل أف تسير مسافات طويلة فى الصحراء القاحلة التى ليس فيها 

. زرع كال ماء فسبحاف من خلق فسول 

 

 يبين التركيب التشريحى لفم بقرة خالى من األنياب كالقواطع فى الفك (8)شكل 

 العلول كخالى من األنياب فى الفك السفلى

كقدر لها ت النافع كالمفيد كهداها إليه ، كما أنه سبحانه كتعالى قدر للمخلوقا

ات النافع كيترؾ الساـ كالضار كهداها إلى تركه ،  فالحيواف عندما يرعى يأكل النب

كجميع المخلوقات تخاؼ األقتراب من الثعباف رغم صغر حجمه النبات الساـ ، 

بحاف من فطر المخلوقات السم الزعاؼ فس بالنسبة إلى الكثير منها إلحتوائه على

. على ذلك

انُٓٗ ػٍ ذغٛٛط انفططج يٍ انسُح انُثٕٚح 

  

 أىخٍبىرىنىا  عىبٍديالرَزَاؽً  أىخٍبىرىنىا  قىاليواكىغىيٍري كىاحًدو الٍحىسىني بٍني عىلًيٍ الٍخىبَلؿي حىدَثىنىا  -1

رىدَ  قىاؿى كىقَاصو  سىعٍدً بٍنً أىبًي عىنٍ  سىعًيدً بٍنً الٍميسىيِبً  عىنٍ  الزُهٍرًمِ عىنٍ  مىعٍمىره 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiWy.UhFk94AfnGJzbkF;_ylu=X3oDMTBkcmNmbmhqBHBvcwMzMARzZWMDc3I-/SIG=1j8mavhfe/EXP=1162496818/**http:/images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=images&va=mad+cow+disease&imgsz=all&vf=all&ei=UTF-8&fr=slv8-ymso&b=21&w=533&h=384&imgurl=www.cleanfunnyjoke.com/attach/mad-cow-with-attitude-tongue.jpg&rurl=http://www.cleanfunnyjoke.com/index.php?b=21&t=2189&size=38.3kB&name=mad-cow-with-attitude-tongue.jpg&p=mad+cow+disease&type=jpeg&no=30&tt=12,340&oid=759df0f5bc9f5974&ei=UTF-8
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كىلىوٍ أىذًفى لىهي  التَبىتُلى عيثٍمىافى بٍنً مىظٍعيوفو  عىلىى  صلى هللا عليه كسلم    رىسيوؿي اللَهً 

خٍتىصىيٍنىا  .  (14)الى

 

: صىحًيحو مًنٍ حىدًيثً اًبٍنً عىبَاسو  قىاؿى الشَوٍكىانًيُ فًي النَيٍلً بًإًسٍنىادومىا أىخٍرىجىهي الٍبىزَاري  -2

 نىهٍينا كىعىنٍ إًخٍصىاءً الٍبىهىائًمً, صىبٍرً الرُكحً  عىنٍ نىهىىصلى هللا عليه كسلم  إًفَ النَبًيَ 

.  (15)شىدًيدنا

  

قاؿ رسوؿ هللا : مىا أىخٍرىجىهي الٍبيخىارًمُ كىميسٍلًمه مًنٍ حىدًيثً عىبٍدًاللَهً بٍنً مىسٍعيودو قىاؿى  -3

كىالٍميتىنىمِصىاتي  لىعىنى اللَهي الٍوىاشًمىاتي كىالٍميسٍتىوٍشًمىاتي)صلى هللا عليه كسلم 

 الٍحىدًيثى (خىلٍقى اللَهًالٍميغىيِرىات  . كىالٍميتىفىلِجىاتي لًلٍحيسٍنً

أىبيو جىهٍضىمو ميوسىى بٍني  حىدَثىنىا إًسٍمىعًيلي بٍني إًبٍرىاهًيمى  حىدَثىنىا  أىبيو كيرىيٍبو  حىدَثىنىا  -4 

كىافى رىسيوؿي :  قىاؿى ابٍنً عىبَاسو  عىنٍ  عيبىيٍدً اللَهً بٍنً عىبَاسو  عىبٍدً اللَهً بٍنً عىنٍ  سىالًمو 

ثو  صلى هللا عليه كسلم   اللَهً  عىبٍدنا مىأٍميورنا مىا اخٍتىصَنىا ديكفى النَاسً بًشىيٍءو إاًَل بًثىبلى

 .(16)حًمىارنا عىلىى فىرىسو نينٍزًمى  الى  الٍويضيوءى كىأىفٍ الى نىأٍكيلى الصَدىقىةى كىأىفٍ نيسٍبًغى  أىمىرىنىا أىفٍ 

سيفٍيىافي  كىرىكىل حىدًيثه حىسىنه صىحًيحه  كىهىذىا  عىلًيٍ  عىنٍ  الٍبىاب  كىفًي أىبيو عًيسىى   قىاؿى

 عىنٍ  عيبىيٍدً اللَهً بٍنً عىبٍدً اللَهً بٍنً عىبَاسو  عىنٍ  فىقىاؿى أىبًي جىهٍضىمو  عىنٍ  هىذىا  الثَوٍرًمُ 

 غىيٍري مىحٍفيوظو كىكىهًمى فًيهً  الثَوٍرًمِ يىقيوؿي حىدًيثي  ميحىمَدنا  ك سىمًعٍت  قىاؿى  عىبَاسو  ابٍنً

أىبًي عىنٍ  كىعىبٍدي الٍوىارًثً بٍني سىعًيدو  إًسٍمىعًيلي ابٍني عيلىيَةى  رىكىل كىالصَحًيحي مىا  الثَوٍرًمُ 

  ابٍنً عىبَاسو عىنٍ عىبٍدً اللَهً بٍنً عيبىيٍدً اللَهً بٍنً عىبَاسو   عىنٍ جىهٍضىمو 

إنزاء الحمار على الفرس أف  تحفة األحوذم بشرح جامع الترمذمفى جاء ك)

الذم هو أدنى  كالسبب فيه قطع النسل كاستبداؿ ،مكركق مطلقا لحديث علي 

الغنيمة كال  كالفر كلذلك ال سهم له فيبالذم هو خير فإف البغلة ال تصلح للكر 

   سبق فيها على كجه

كينَا عىبٍدي اللَهً  قىاؿى قىاؿى  قىيٍسو  عىنٍ  إًسٍمىاعًيلى عىنٍ  جىرًيره  حىدَثىنىا  سىعًيدو  قيتىيٍبىةي بٍني حىدَثىنىا -5 

نىسٍتىخٍصًي  كىلىيٍسى لىنىا شىيٍءه فىقيلٍنىا أىالى  صلى هللا عليه كسلم    نىغٍزيك مىعى رىسيوؿً اللَهً 

يىا أىيُهىا الَذًينى آمىنيوا ) قىرىأى عىلىيٍنىا ثيمَ (17)رىخَصى لىنىا أىفٍ نىنٍكًحى الٍمىرٍأىةى بًالثَوٍبً فىنىهىانىاعىنٍ ذىلًكى ثيمَ 

                                                
 حىسىنه صىحًيحهحىدًيثه  هىذىا أىبيو عًيسىى  قىاؿى   (14

يِدي هىذىا الٍحىدًيثى مىا رىكىاقي أىحٍمىدي كىالطَحىاكًمُ بًإًسٍنىادو ضىعًيفو عىنٍ اًبٍنً  . كىأىخٍرىجىهي أىيٍضنا الٍبىيٍهىقًيُ فًي سينىنًهً الٍكيبٍرىل) 15 ييؤى كى

 الٍخىيٍلً كىالٍبىهىائًمًنىهىى رىسيوؿي اللَهً صلى هللا عليه كسلم  عىنٍ إًخٍصىاءً  : عيمىرى قىاؿى
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سورة (87)اللَهي لىكيمٍ كىالى تىعٍتىديكا إًفَ اللَهى الى ييحًبُ الٍميعٍتىدًينى الى تيحىرِميوا طىيِبىاتً مىا أىحىلَ

 المائدة

أم أال نستدعي من يفعل  (أال نستخصي  )قوله : قاؿ اإلماـ بن حجر العسقبلنى 

هو نهي تحريم ببل  (فنهانا عن ذلك  )كقوله . أك نعالج ذلك أنفسنا  الخصاء لنا

النفس كالتشويه  كفيه أيضا من المفاسد تعذيب. لما تقدـ , خبلؼ في بني آدـ 

كتغيير  كفيه إبطاؿ معنى الرجولية. مع إدخاؿ الضرر الذم قد يفضي إلى الهبلؾ 

 ألف خلق الشخص رجبل من النعم العظيمة فإذا أزاؿ ذلك ،خلق هللا ككفر النعمة 

في غير  الخصاء : قاؿ القرطبي. فقد تشبه بالمرأة كاختار النقص على الكماؿ 

بني آدـ ممنوع في الحيواف إال لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أكقطع 

كأما , مطلقا  الحيواف غير المأكوؿ خصاء يحرـ: كقاؿ النوكم . ضرر عنه 

 كما أظنه يدفع ما ذكرق القرطبي من. المأكوؿ فيجوز في صغيرق دكف كبيرق 

  (18)الضررإباحة ذلك في الحيواف الكبير عند إزالة 

ابٍني لىهًيعىةى  حىدَثىنىا  حىسىنه  حىدَثىنىا :  6323 مسند اإلماـ أحمد الحديثككرد فى  -6

 عىبٍدً اللَهً بٍنً عىمٍروك  عىنٍ  الٍحيبيلًيِ  أىبًي عىبٍدً الرَحٍمىنً عىنٍ  حييىيُ بٍني عىبٍدً اللَهً  حىدَثىنًي 

فىقىاؿى يىا رىسيوؿى اللَهً ائٍذىفٍ   صلى هللا عليه كسلم  جىاءى رىجيله إًلىى رىسيوؿً اللَهً قىاؿى 

يمَتًي الصِيىاـي  صلى هللا عليه كسلم   فىقىاؿى رىسيوؿي اللَهً  أىخٍتىصًيى  أىفٍ لًي خًصىاءي أ

 .كىالٍقًيىاـي

ابٍنً  عىنٍ  عًكٍرًمىةى  عىنٍ  يىحٍيىى عىنٍ  هًشىاـه  حىدَثىنىا  ميسٍلًمي بٍني إًبٍرىاهًيمى   حىدَثىنىا -7

تً  الٍميخىنَثًينى لىعىنى   صلى هللا عليه كسلم   أىفَ النَبًيَ  عىبَاسو مًنٍ الرِجىاؿً كىالٍميتىرىجِبلى

ننا  مًنٍ النِسىاءً كىقىاؿى ننا كىفيبلى  (19)الٍميخىنَثًينىيىعٍنًي  أىخٍرًجيوهيمٍ مًنٍ بيييوتًكيمٍ كىأىخٍرًجيوا فيبلى

ـً  قىاؿى حىدَثىنىا  إًسٍحىقي بٍني مىنٍصيورو  حىدَثىنىا أىبيو بىكٍرً بٍني أىبًي شىيٍبىةى   حىدَثىنىا  -8  عىبٍدي السَبلى

ىنَهيجىدِقً  عىنٍ  رىكٍحً بٍنً زًنٍبىاعو  سىلىمىةى بٍنً عىنٍ  إًسٍحىقى بٍنً عىبٍدً اللَهً بٍنً أىبًي فىرٍكىةى عىنٍ   أ

منا لىهي فىأىعٍتىقىهي النَبًيِ  أىخٍصىى  كىقىدٍ  صلى هللا عليه كسلم   قىدًـى عىلىى النَبًيِ  صىلَى غيبلى

 (20)بًالٍميثٍلىةً قً كىسىلَمى اللَهي عىلىيٍ

                                                                                                                                       
 ما جاء فى كراهية أف تنزل الحمر على الفرس –الجهاد عن رسوؿ هللا  –سنن الترمذل  ( 16
أف تبويبات اإلماـ كمن المعركؼ ):باب ما يكرق من التبتل كالخصاء  -كتاب النكاح –كفى صحيح البخارل   (17

 (البخارل فقهية
 فتح البارل بشرح صحيح البخارل ( 18
  4282فى الحكم فى المخنثين الحديث  –األدب  –ككرد فى سنن أبى داككد ( 19
  2669من مثل بعبدق فهو حر الحديث   –الديات  –سنن ابن ماجه  ككرد فى  ( 20
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نىهىى  قىاؿى ابٍنً عيمىرى  عىنً  أىبًيهً  عىنٍ  نىافًعو  عىبٍدي اللَهً بٍني حىدَثىنىا  كىكًيعه   حىدَثىنىا -9

 (21)الٍخىيٍلً كىالٍبىهىائًمً إًخٍصىاءً  عىنٍ  صلى هللا عليه كسلم  رىسيوؿي اللَهً 

متنوعة فى هذا الباب كلكنى أكتفى بهذا القدر منها حتى ال ككاألحاديث كثيرة 

كلكنى أستشهد من هذق األحاديث بداللة قوؿ النيى . أخرج عن أصل الموضوع 

صلى هللا عليه كسلم القاطعة بأف الوشم كالتنمص كالتفلج لؤلسناف هو تغيير 

نه نهيا شديد ألف لو تم لخلق هللا عز كجل كهذا كله فى الصورة كهو منهى ع

.  أك فاعلته اللعن كهو الطرد من رحمة هللا /لجلب لفاعله

كالداللة الثانية فى النهى الشديد عن تغيير الفطرة فى الوظيفة التى خلق هللا 

عن خصاء اإلنساف كصبر الركح  صلى هللا عليه كسلم الكائنات عليها كهى نهيه 

 ذلك سواء كاف فى اإلنساف أك الحيوافكخصاء البهائم للضرر المترتب على 

 

 

 

 

                                                
  4539 اإلماـ أحمد الحديث مسند كفى  ( 21
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 الفصل الثالث

ذغٛٛط انفطط ذسذم اإلَساٌ فٗ انرطط فٗ 

: يمسيح 

من أساليب الشيطاف فى إضبلؿ اإلنساف تزيينه له بتغيير الفطرة ،  كقد يكوف 

السبب فى ذلك هو كسب الماؿ الكثير فى الوقت القليل بالجهد اليسير، أك الشهرة 

:- أك النفوذ أك السلطاف أك هو الشذكذ كالعصياف ، كمن األمثلة على ذلك 

غذاء بإضافة مسحوؽ اللحم ما فعله اإلنساف فى تغيير فطرة الحيواف فى اؿ

مرض جنوف كالعظم كالدـ إلى عبلئقه من العشب كالكؤل مما أدل إلى ظهور 

  .البقر فى هذق الحيوانات

 –هرمونات الذكورة أك األنوثة أك كليهما  –إضافة أك حقن هرمونات النمو  ككذلك

اكل فى للحيواف من اجل زيادة الوزف كادرار اللبن كهذا أدل إلى العديد من المش

السرطاف فى اإلنساف الذل مرض ر ككربما إلى ظه (22)قدرة الحيواف اإلنتاجية

  .يتغذل على هذق اللحوـ

كهو استنساخ نسخ من  (23) االستنساخكهو ما يسمى بكأيضا التكاثر البلجنسى 

الحيوانات من خلية بالجسم دكف االحتياج إلى تلقيح الحيوانات المنوية للبويضات ، 

كهذا مبسوط فى الباب الثانى من هذا كقد أدل ذلك إلى عواقب كخيمة كسيئة 

 الكتاب 

ككذلك كطأ اإلنساف للبهيمة أك كطأ الحيواف للمرأة مما أدل إلى انتقاؿ العديد  

كبات إلى اإلنساف كاف فى غنى عنها لو استقاـ على شرع هللا كاحترـ من الميكر

كل هذق التغيرات فى الفطرة ادت الى عواقب . الفطرة التى فطرق هللا عليها

 كخيمة فى الحيواف كاإلنساف

كفيه  كهذا الفصل يشير إلى عواقب تغيير فطرة الحيواف كاإلنساف فى الغذاء

 فطرة الحيواف كاإلنساف فى الغذاء  بياف لؤلمراض الناتجة عن تغيير

ذغٛٛط فططج انحٕٛاٌ ٔاإلَساٌ فٗ انغصاء 

                                                
 حنفى محمود مدبولى/ الكتاب دلمؤلف هذا  (تحت النشر)تأثير الهرمونات على القدرة اإلنتاجية للحيوانات  -11

 حنفى محمود مدبولى /د2007مؤتمر المغرب بجامعة الملك محمد الخامس –بحث الفصل فى االستنساخ من األصل  -12
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بين هللا سبحانه كتعالى أف األنعاـ التى يؤكل لحمها تتغذل على العشب كالكؤل ، 

: كهذق األنعاـ ثمانية أزكاج كما بين ربنا عز كجل فى سورة األنعاـ فقاؿ تعالى

ينثىيىيٍنً أىمٌا ثىمىانًيىةى أىزٍكىاجو مٌنى ) ً اال ـى الضٌأٍفً اثٍنىيٍنً كىمًنى الٍمىعٍزً اثٍنىيٍنً قيلٍ ءىآلذٌكىرىيٍنً حىرٌـى أ

ينثىيىيٍنً نىبٌئيونًي بًعًلٍمو إًف كينتيمٍ صىادًقًينى كىمًنى اإلًبٍلً اثٍنىيٍنً  (143)اشٍتىمىلىتٍ عىلىيٍهً أىرٍحىاـي اال

ٍ كىمًنى الٍبىقىرً اثٍنىيٍنً قيلٍ ءىآلذٌؾى ـى ينٍثىيىيٍنً أ ينٍثىيىيٍنً أىمٌا اشٍتىمىلىتٍ عىلىيٍهً أىرٍحىاـي اال ً اال ـى رىيٍنً حىرٌـى أ

كينتيمٍ شيهىدىآءى إًذٍ كىصٌاكيمي اللٌهي بًهىػىذىا فىمىنٍ أىظٍلىمي مًمٌنً افٍتىرىلى عىلىى اللٌهً كىذًبًا لًييضًلٌ 

ى يىهٍدًم اؿٍ كجميع هذق األنعاـ ال ، (144)قىوٍـى الظٌالًمًينىالنٌاسى بًغىيٍرً عًلٍمو إًفٌ اللٌهى ال

نياب أك قواطع بل استبدلت بوسادة خالية كما فى أيحتول فكها العلول على 

كعلى ضوء هذق الفطرة ال تستطيع هذق الحيوانات اف تأكل اللحم أك  (4)الشكل 

. العظم لعدـ كجود هذا النوع من األسناف كالذل يقوـ بقطع كتمزيق اللحوـ 

لى العكس تماما من الحيوانات المفترسة التى تأكل اللحم كالعظم نجد أف فى ع

جل تمزيق اللحم كتفتيت العظم فإذا ما قدـ لها أنياب من أكبل فكيها قواطع ك

طعاـ يحتول على العشب كالكؤل ال تاكله كلم يشاهد حيواف مفترس يعيش فى 

نها الفطرة التى فطرها هللا إعشابها أك نباتاتها أالغابات أك الصحراء يأكل من 

  .عليها

فلما تفتق ذهن اإلنساف إلى إضافة مسحوؽ اللحم كالعظم كالدـ إلى عبلئق 

مراض أالحيوانات المجترة ،  التى فطرها هللا على ترؾ أكلها ،  ظهرت عليها 

كهى أمراض تصيب الجهاز  (اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى  )الرخوة المخية 

لطرفى مما ينتج عنها شلل فى أجزاء الجسم ،  كالقفز فى العصبى المركزل كا

ة ،  حتى سمى المرض الهواء ، كالسير بطريقة دائرية ،  كالتبختر فى المشي

كعند الفحص الميكركسكوبى ألنسجة المخ  ترل فجوات فى .  "جنوف البقر"

هذق األنسجة نتيجة اضمحبلؿ كتآكل خبليا المخ ،  كمن هنا جاءت التسمية 

رخوة المخية أك اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى لتشابه المخ بقطعة اإلسفنج ، باؿ

كقد حدث هذا عندما أراد اإلنساف أف يتخلص من الحيوانات النافقة أك المريضة  

دكف أدنى خسارة له ،  فقاـ بسحقها ككضعها فى عبلئق الحيوانات المجترة من 

يوانات السليمة كأنفس ماله كصدؽ أجل زيادة البانها أكتسمينها ،  فخسر بذلك الح

يمىنٌيىنٌهيمٍ كىألميرىنٌهيمٍ فىلىييبىتٌكينٌ )هللا العظيم إذ يقوؿ فى سورة النساء   يضًلٌنٌهيمٍ كىال كىال

ىميرىنٌهيمٍ فىلىييغىيٌريفٌ خىلٍقى اللٌهً كىمىن يىتٌخًذً الشٌيٍطىافى كىلًيًٌا مٌن ديكفً اللٌهً  آذىافى األنٍعىاـً كىأل

يىعًديهيمٍ كىييمىنٌيهًمٍ كىمىا يىعًديهيمٍ الشٌيٍطىافي إاًلٌ  (119ً)سًرى خيسٍرىانًا مٌبًينا فىقىدٍ خى

كعيد من الشيطاف لئلنساف نافذ إلى يوـ القيامة  اتهذق اآلم ففى (120)غيريكرًا

بإضبلله من حيث تعامله مع المخلوقات التى حوله ككذلك تعامله مع ربه ، فيغير 
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فطرة المخلوقات التى حوله فيجنى بذلك الخسراف المبين ،  كيكتشف اإلنساف 

بعد ذلك اف األمانى التى زينها له الشيطاف ما هى إال أمانى زائفة كأف الوعد 

الذل كعدق الشيطاف ما هو إال غركرا أل تغرير به للوقوع فى الشرؾ الذل نصبه 

. له فيجنى بذلك الحسرة كالندامة 

آخر من تغيير فطرة الحيوانات المأكوؿ لحمها من خبلؿ إضافة  كهناؾ نوع 

هرمونات النمو كالهرمونات ذات التأثير الجنسى إلى عبلئق هذق الحيوانات من 

أجل تسمينها كزيادة كمية اللبن الناتج منها فنتج عن ذلك ضررا بالغا بصحة هذق 

  .ب البانهاالحيوانات ككذلك صحة اإلنساف الذل تغذل على لحومها اك شر

لى إضيف أكمن جهة أخرل ماذا يحدث للسباع إذا اكلت العشب كالكؤل حتى كإف 

صابة هذق إك مسحوؽ ؟ النتيجة هى أطعامها على هيئة طعاـ مجركش 

الحيوانات بالتلبك المعول كالنفاخ نتيجة لعدـ قدرتها على هضم هذا النوع من 

هللا على اكل اللحم كترؾ العشب  كتجنبا لهلكتها فقد فطرها ،الغذاء فتنفق بذلك 

 .

لعل سائل يسأؿ لماذا تأكل الحيوانات المفترسة حيوانات اخرل لكى تعيش ؟ 

اإلجابة ببساطة هو التوازف البيئى فلوال كجود الحيوانات المفترسة النتشرت 

لى انقراضها كضياع فوائد جمة إاألمراض الفتاكة بين الحيوانات األخرل مما يؤدل 

غلب غذاء الحيوانات المفترسة هو الحيوانات أكلذلك نجد اف  ،نساف بها يستفيد اإل

بل األدهى كاألعجب من ذلك اف األمراض التى تصيب . ك المريضة أالهزيلة 

الحيوانات الغير مفترسة ال تصيب الحيوانات المفترسة فإذا أكلت الحيوانات 

اض التى فيها فسبحاف من المفترسة الحيوانات الهزيلة أك المريضة ال تصاب باألمر

  .بيدق مقاليد األمور كسبحاف الحى القيوـ ، سبحانه كتعالى كعز كجل

ماذا يحدث لئلنساف عندما يتغذل على لحوـ الحيوانات التى تغذت على 

 عبلئق بها مسحوؽ اللحم كالدـ كالعظم ؟

النوع المغاير كهو مرض –كحتى كقتنا هذا مرض جاكوب  1996ظهر منذ عاـ 

جديد من أمراض اإلعتبلؿ الدماغى االسفنجى فى اإلنساف الذل تغذل على 

لحوـ ملوثة ببريوف جنوف البقر لحيوانات مصابة بهذا المرض دكف أف تظهر عليها 

أعراض هذا المرض  ، كسمى بالنوع المغاير لمغايرته لمرض جاكوب المعركؼ 

نسجة المخ مع تقدـ أث نتيجة تغيرات فى كهو مرض كراثى يحد)فى اإلنساف 

من اإلنساف المصاب  (نوع من البركتين المعدل  )، كلما تم عزؿ البريوف  (السن
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 .تبين أنه يشبه تماما ذلك الذل عزؿ من األبقارالتى أصيبت بمرض جنوف البقر 

صبح العالم يعيش حالة من الخوؼ كالرعب كالذعر لم أكمنذ ظهور هذا المرض 

 (....خوؼ من الطعاـ كالشراب كمن نقل الدـ كمشتقاته )من قبل  يعهدها

ذغٛٛط فططج اإلَساٌ فٗ انغصاء 

خيه اإلنساف الميت مما يتنافى مع الفطرة أزين الشيطاف لئلنساف أكل لحم  

السليمة ، كقد أسفر ذلك عن ظهور مرض اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى فى 

اإلنساف كالذل ظهر فى قبائل البابوا فى غينيا الجديدة فى استراليا ،  حيث تحتفل 

بداخلهم ، هذق القبائل بأكل اإلنساف الذل يموت عندهم ظنا منهم أنهم يخلدكنه 

يقوـ الرجاؿ بأكل العضبلت ، كالنساء بأكلن المخ كالحبل الشوكى ،  كبعد لك بذك

طراؼ ،  فترة حضانة للمرض طويلة يظهر المرض كهو عبارة عن شلل فى األ

كهى  "كورك " مع رعشة يصاحبها نوع من الضحك الهستيرل حتى سمى المرض 

كلمة تعنى فى لغة هذق القبائل الرعشة ، كصدؽ هللا العظيم إذ يقوؿ فى سورة 

أىييحًبٌ أىحىديكيمٍ أىف يىأٍكيلى لىحٍمى أىخًيهً مىيٍتًا فىكىرًهٍتيميوقي كىاتٌقيواٍ اللٌهى إًفٌ اللٌهى )الحجرات 

ألنه ل كرهتم الفعل نفسه أ "فكرهتموق " كربما يكوف معنى  (12)تىوٌابه رٌحًيمه

يتنافى مع الفطرة السليمة ، أك كرهتم األثر المترتب على الفعل كهو ظهور 

. المرض بصورته المخزية كالمخيفة على المريض 

كلما امتنعت قبائل البابوا عن أكل لحوـ الموتى من البشر اختفى المرض من 

فيه بينهم ، كهذق داللة قوية على أف تغيير الفطرة فى الغذاء بالنسبة لئلنساف 

هلكته ، كأف التنويه الذل جاء فى اآلية الكريمة اخبار عن األثر السىء المترتب 

  .على تغيير الفطرة ليحذر اإلنساف من الوقوع فيه

لكن اإلنساف الغافل عن شرع هللا المتبع لهواق أك المطيع لشيطانه يقع فى 

  .المحظور كيجنى بذلك هلكته

عن تغيير فطرة اإلنساف أك الحيواف فى كلبياف تفاصيل هذق األمراض الناتجة 

 الغذاء انظر الفصل الخامس كالسادس 

 

 الفصل الرابع

انًؼععج  (انثطٌٕٚ)انثطٔذٍٛ انًؼسٖ 
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كهى تختلف  (البريونات)هذق النوعية من األمراض تسببها البركتينات المعدية 

تماما عن المسببات المرضية األخرل كالبكتريا كالفيركسات كالفطريات 

 كالطفيليات أك حتى أمراض سوء التغذية ، فما هو البركتين المعدل ؟

   : -( PrPScانثطٌٕٚ)انثطٔذٍٛ انًؼسٖ 

هو بركتين معدل يتراكم على جدار الخلية العصبية بعد إتحادق مع البركتين 

 .  (PrPsc)كتحويله إلى بركتين معدل ( PrPc-البريوف الطبيعى )الطبيعى 

نهرهٛح ظٍٛ انثطٌٕٚ انطثٛؼٗ 

داخل الخلية  يتكوف  (Gene expression)عند تعبير هذا الجين عن نفسه 

البركتين الطبيعى كهو عبارة عن سلسلتين من األحماض األمينية أحدها حلزكنية 

  (9شكل )كاألخرل خطية كما فى 

 

تركيب البريوف الطبيعى من سلسلتين من األحماض األمينية أحداهما  (9)شكل 

 كاألخرل خطيةحلزكنية 

 :ليك مواصفات هذا الجينإك

  (فى اإلنساف  20كركموسوـ رقم )هو جين فى كركموسومات الخلية 

  عند تحورق يلعب دكر رئيسى فى ظهور أمراض االعتبلؿ الدماغى

 اإلسفنجى

  عدـ كجودق ال يؤدل إلى ظهور المرض حتى لو حقن هذا العائل بأنسجة

 من حيواف مصاب
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  إنتاج بركتين يساعد على حماية كإتماـ كظائف الخلية يحفز الخلية على

 العصبية

 هذا البركتين يسمى البريوف الطبيعى كيتحلل بإنزيم البركتياز 

 كل أمراض االعتبلؿ الدماغى مرتبطة بتحور فى تركيب هذا الجين 

  التحكم فى هذا الجين هو طريق السيطرة على هذق األمراض من خبلؿ

 ممنوعة شرعاعدـ أكل بركتينات مهيجة 

 آنٛح ذكٍٕٚ انثطٌٕٚ انًؼسٖ 

يقوؿ العلماء أف التحور فى هذا الجين أك اتحاد بركتين غريب نتيجة أكل الكائن 

كما حدث عند أكل اإلنساف للحم أخيه ، أك عند اضافة مسحوؽ  )الحى لنفسه 

 (لى عبلئق حيوانات مجترة أخرل إاللحم كالعظم كالدـ من الحيوانات المجترة 

لسبب الرئيسى فى ظهور هذق النوعية من أمراض اإلعتبلؿ الدماغى هو ا

.  (10)كاليك تفصيل ذلك كما فى الشكل . األسفنجى  

من   mRNA))فعندما يتم تعبير الجين عن نفسه كيتم تحوله إلى حامل الشفرة 

كتتم ترجمة  (Gene transcripition)خبلؿ عملية حيوية تسمى توصيف الجين 

إلى البركتين الخاص بهذا الجين كهو البركتين  (translation) هذق الشفرة 

كلكن الغير طبيعى هو  .PrPcالطبيعى كيسمى البريوف الطبيعى كيرمز له بالرمز 

فينتج  (Xسمى معامل )اتحاد البركتين الطبيعى ببركتين آخرغير طبيعى كمهيج له 

 PrPscعن ذلك البركتين المعدل 

---------=== ----------=

PrPcجين بركتين البريوف الخلول الطبيعى 

)  Transcription   توصيف الجين) 

▼ 

 mRNAحامل الشفرة 

 ▼

Translation (ترجمة حامل الشفرة للجين) 
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ما هو؟ هو بركتين ذاتى لنفس الكائن اكل نفسه اك اضيف الى طعامه ) X-factorفى كجود 

 (دكف اف يدرل

 ين المعدليتحوؿ البركتين الطبيعى إلى البركت ▼

 يتراكم على جدار الخلية PrPscالبريوف المعدل 

 تين الطبيعىلتكوين البركتين المعدل من البركتصور  (10) شكل

كاليك هذا التصور نتيجة اتحاد البريوف المعدل بالبريوف الطبيعى فيتكوف البريوف 

كهذا يؤكد النظرية التى  (11)المعدل كيترسب على خبليا المخ كما فى الشكل 

الفيرينوهو جزء )تقوؿ بأف المسبب للمرض هو البركتين المعدل كليس الفيرينو 

رغم اف البركتين ليس له القدرة على التكاثر  (صغير من حمض نوكل فيركسى

 الذاتى بينما هو ناتج عن ترجمة للجين المسؤؿ عن تكوينه

 

 

 

بعد  (الخطيةكالحلزكنية)تغير فى تكوين سلسلة البركتين الطبيعى  (11)شكل 

. اتحاد البريوف المعدل معه 
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كبهذا التحور يتكوف البريوف المعدل كيتراكم على سطح الخلية مما يؤدل إلى 

 (13)،  (12)تدميرها ، كتفاصيل هذق اآللية موضح فى الشكل 

 

فى الخلية الحية دكف أف يتحد مع  PrPcيبين تكوين البريوف الطبيعى  (12)شكل 

 (ال يوجد بريوف معدل على سطح الخلية)بركتين مهيج له 

 

مع البريوف المعدل على سطح  PrPcيبين اتحاد البريوف الطبيعى  (13)شكل 

الخلية مما يحوله إلى بركتين معدل يتراكم على سطح الخلية كبداخلها مما يؤدل 

 إلى تدميرها

  :اَؼطافح زضايٛحانثطَٕٚاخ ٔانصاكطج 
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تستثار فتتحوؿ إلى  (!)، ثم لسبب ما  إذا كانت البريونات هي في األصل بركتينات

 (أك البريونات المحتملة)، فلماذا كجدت هذق البركتينات  بريونات مسببة للمرض

من البداية؟ هل خلقت هذق البريونات لتدمير األدمغة كلنشر الرعب بين البشر 

 فحسب؟

حائرا كمحيرا، إلى أف ظهرت نتائج األبحاث التي قاـ بها فريقاف  ظل هذا التساؤؿ

من الباحثين، فريق معهد كايتهد للدراسات البيوطبية بقيادة سوزاف ليندكوست 

.  كفريق من جامعة كولومبيا بقيادة إريك كاندؿ أستاذ األمراض العصبية

يونات في تناكلت األبحاث موضوعا جديدا كغير متوقع عن كظيفة جديدة للبر

، فقد تبين أف هذق  الذاكرة التي هي أحد المظاهر األهم للذكاء البشرم

الجزيئات المسئولة عن جنوف األبقار لها كظيفة محورية في صنع الذاكرة كآليات 

كهذا بالطبع نقيض الفكرة التي شاعت في األكساط العلمية كالرأم . التذكر

!  مسببات ألمراض خطيرةالعاـ على حد سواء بأنه ليست البريونات إال

 Sea)أجرل الفريقاف أبحاثهما على بكتيريا الخميرة كإحدل الرخويات البحرية 

Slug) ككجدا أف أحد البركتينات المشتركة بين اإلنساف كهذق الكائنات الحية ،

له طبيعة  (CPEBيرمز له باألحرؼ )كالمسئولة عن ذاكرة المدل الطويل 

.  بريونية

 (مواقع التقاء األعصاب بعضها ببعض)اكن التشابك العصبي فهو يتواجد في أـ

، إلى العمل  في المخ، حيث تؤدم الطبيعة البريونية للبركتين في الطي كالفك

، أم أنه عند إضافة ذاكرة جديدة  للذاكرة التي يتم تخزينها" فتح كغلق"كآلية 

تتحوؿ إحدل البركتينات الموجودة عند إحدل التشابكات العصبية من الشكل 

. (البريوني)المطوم إلى الشكل الخطي 

كبهذا يتم تخزين الخبرة التي سجلتها األعصاب في ذاكرة المدل الطويل كالعكس 

كرة البركتينية صحيح، فرجوع إحدل البريونات من الصورة الخطية إلى الص

أم أف الخاصية التي تسبب . المطوية يعني تبلشي إحدل الخبرات من الذاكرة

المرض هي نفسها التي تؤدم إلى كظيفة تخزين الذاكرة كالتذكر، كهي األنشطة 

.  األكثر غموضا في كظائف المخ البشرم

،  اكرةقد خلقت في األساس لوظيفة الذ (البريونات)كبهذا يبدك أف هذق الجزيئات 

لسبب ما، على حد تعبير ركبرت بازؿ المراسل الطبي " سعار"كلكن أصابها 
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كهكذا تتسارع الخطى لفك غموض . لشبكة التلفزيوف األميركية إف بي سي نيوز

، كيبدك أنها قصة لن  على حد سواء ، في الضرر كالنفع هذق الجزيئات الخطيرة

كثيرا ما نعرفه عندما يتعلق األمر ، فما نجهله يفوؽ  تتم فصوال في المدل القريب

 (24)بالبريونات

ف هذق البريونات لها كظيفة هامة اخرل كهى أنها تتحد مع أهذا باالضافة إلى 

 (25)ايونات النحاس لتمنع موت الخبليا العصبية من االيونات الشاردة المؤكسدة

  :-يمأيح انثطٌٕٚ نهؼٕايم انطثٛؼٛح ٔانكًٛٛائٛح 

  درجة مئوية بل  360درجة الحرارة العالية حتى البريوف المعدل يقاكـ

يكوف معديا ال يفقد عدكاق بعد هذق المعامبلت ككالحرؽ لمدة ساعات ك

 .كهذق أمر فى غاية الخطورة هابعد

  يكوف معديا بعد دفن األنسجة ، التى تحتويه ، لمدة ثبلثة أعواـ . 

 ؾ كالديتوؿ كغيرها يقاكـ المنظفات العامة مثل الصابوف كالفني. 

  يقاكـ غسيل األدكات الجراحية بالكحوليات كالفورمالين. 

 يقاكـ المواد الكميائية  يقاكـ اإلنزيمات التى تثبط األحماض النوكية  كما

التى تتفاعل مع الحامض النوكل مثل أيونات الزنك ، كهيدرككسيل إميت ، 

 . كاألشعة فوؽ البنفسجية 

  يقاكـ اإلنزيمات التى تحلل البركتينات(Proteinases)  حتى تلك التى فى

 .الجهاز الهضمى 

  عند التعرض لبعض مركبات الفينوؿ كاإلنزيمات لفترة طويلة تقلل من

 (26)عدكاق دكف التأثير عليه بالكلية

  (ٔٚرهك يا ال ذؼهًٌٕ ...)ٔلٕل اهلل ػع ٔظم . انثطٌٕٚ انًؼععج

البكتريا تم اكتشافها فى أكاخر القرف التاسع عشر بينما من المعلوـ أف 

الفيركسات ككذلك بعض البريونات  اكتشفت فى أكاخر القرف العشرين ، كمع 

الفارؽ التركيبى بين هذق المسببات المرضية إال أنها تشترؾ مع بعضها فى أنها 

    .كائنات دقيقة ال ترل بالعين المجردة

                                                
 17/5/2006األربعاء  كليد خليل الشوبكي** -مازف النجار. د/ * بقلممن صحيفة برلنفسكي الدانماركية  -(13

14)- Robert, et al(2008) 

  32ص  2001من مطبوعات الجمعية المصرية لدعم البحث العلمى  –جنوف البقر  -(15
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ات األمراض كالطفيليات ، كالبكتريا ، كالفطريات ، من المعلوـ أيضا  أف مسبب

 –أشعة الشمس  -الحرارة)كالطحالب ، كالفيركسات ال تقاكـ العوامل الطبيعية 

بل تتأثر بها كتفقد قدرتها على العدكل ، ككذلك فإنها تتأثر بالعوامل  (...البركدة 

البركتينات أك  التى تحلل كتفتت (اإلنزيمات–القلويات –األحماض  )الكيميائية 

أما البريونات فإنها تختلف عن هذق الكائنات .األحماض النوكية التى تتركب منها  

  :-الدقيقة فى اآلتى 

  أف البريوف عبارة عن بركتين معدل نشأ بعد تحور بركتين خلول طبيعى

موجود فى أنسجة اإلنساف أك الحيواف ، كربما يكوف هذا التحور جينى 

أك إتحاد  ( PrPcئولة عن تكوين البريوف الطبيعى تحور الجينات المس)

بركتين غريب عن الجسم مع البريوف الطبيعى  ، فنتج عن ذلك البريوف 

، كهذا يدؿ على ذاتية المنشأ لهذا البريوف ، بينما  (PrPsc)المعدل 

الكائنات الدقيقة غير البريوف فهى كائنات مستقلة تماما عن الجسم ، كهنا 

سبحانه كتعالى فى خلق مسببات مرضية ذاتية النشأة  تبرز عظمة هللا

بعيدة عن تفكير العلماء ، كهنا يقف اإلنساف حائرا بالرغم من العلم الذل 

عندق فى مقاكمة مسببات األمراض ، فبل يستطيع إيقاؼ ضرر هذا البريوف 

المعدل إال بالعودة إلى الفطرة بمنع إضافة مسحوؽ اللحم كالعظم إلى 

. كانات المأكوؿ لحمها عبلئق الحي

  أشعة الشمس  –الحرارة )أف مقاكمة البريوف المعدل للعوامل الفيزيائية

اإلنزيمات التى  –القلويات  –األحماض )كالكيميائية  (..البركدة –الرطوبة  –

 (... nucleasesأك األحماض النوكية  proteasesتحلل كتفتت البركتينات 

سبحانه كتعالى كقدرته على خلق أشياء إشارة قوية إلى بياف عظمة هللا 

  .يمكنها التعايش فى كجود عوامل مضعفة أك قاتلة لها كال تتأثر بها

  أف انتقاؿ البريوف المعدل من الحيواف إلى اإلنساف أك بين الحيوانات

 species)المختلفة األنواع هو اإلعبلف عن تخطى الحواجز النوعية 

barriers) مسببات األمراض تصيب الحيواف كال  حيث أف هناؾ الكثير من

تصيب اإلنساف أك العكس ، اك تصيب أنواعا من الحيوانات كال تصيب 

 .األخرل
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كمن هنا يمكن القوؿ أف هللا سبحانه كتعالى خلق أشياء ما علمها السابقوف 

كيخلق أشياء حيرت الحاضركف كقادر على خلق أشياء تذهل عقوؿ البلحقوف 

ى تىعٍلىميوفى: كؿ سبحاف هللا العظيم القائل  كال يمكننا إال أف نق  (8)كىيىخٍليقي مىا ال

  .النحل سورة

ال يزاؿ الجدؿ العلمى قائما بين العلماء حوؿ طبيعة المسبب : ملحوظة هامة 

أـ هو فيركس  (البريوف)المرضى لمرض جنوف البقر هل هو البركتين المعدل 

 من خلية الكائن الذل يصيبهجديد ذك حامض نوكل صغير جدا كمغلف ببركتين 

كهذق البريونات المعدية تتسبب فى ظهور . فيضلل جهاز المناعة له (الفيرينو)

  العديد من أمراض االعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى فما هى هذق األمراض؟
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 الفصل الخامس

أيطاع اإلػرالل انسياغٗ اإلسفُعٗ انماتم 

نهُمم فٗ اإلَساٌ 

فى هذا الفصل يتم التعرؼ على أمراض االعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى القابل 

للنقل فى اإلنساف من حيث كونها أمراضا كراثية غالبا مثل مرض جاكوب التقليدل 

 ، كمرض البيرز ، كمرض جريتسماف شينكلر ساكسلر، كمرض األرؽ العائلى 

يير فطرة اإلنساف فى كيتم التركيز فى هذا الفصل على مرض كورك الناتج عن تغ

الغذاء بأكله لحم أخيه الميت ، كبياف تاريخ المرض كحدكثه فى اإلناث كالذكور ، 

ككذلك مرض جاكوب النوع المغاير الذل صاحب ظهور .كأعراضه كأسباب ظهورق 

مرض جنوف البقر نتيجة تغيير فطرة األبقار فى الغذاء ، كاختبلفه عن مرض 

ب كاحد فى كبل المرضين  ، كاألعراض ، كطرؽ جاكوب التقليدل ، كأف المسب

التشخيص  ، كخطورة الدـ كمشتقاته فى نقل المرض كتوزيعه كانتشارق فى 

 دكؿ العالم 

أيطاع االػرالل انسياغٗ اإلسفُعٗ فٗ اإلَساٌ 

لقد تم اكتشاؼ العديد من أمراض اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى فى اإلنساف 

:- بية شديدة كهذق األمراض هى كالتى تؤدل إلى ظهور أعراض عص

يٍ انُٕع كٕضٔ  يطع ظٌُٕ انثشط (1)

هو مرض من أمراض اإلعتبلؿ الدماغى االسفنجى القابل للنقل ، ظهر فى قبائل 

فى استراليا كما فى الشكل  )قبائل بدائية تسكن جزر غينيا الجديدة(البابوا 

منهم بتخليد ذكراهم كلهم لحوـ موتاهم اعتقادا ألالمرض فيهم ظهر . (14،15)

كيعد هذا خركجا . فى داخلهم ، كيتم هذا من خبلؿ طقوس دينية يقوموف بها

 عن الفطرة السليمة إذ أف أكل لحم اإلنساف الميت ليس من الفطرة
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 المكاف الذل ظهر فيه مرض كورك فى غينيا الجديدة فى استراليا (14)الشكل 

 كيشار إليه بالسهم

باللغة المحلية لهذق  "كورك"ـ ، ككلمة 1957كتم اكتشاؼ هذا المرض فى عاـ 

القبائل تعنى اإلرتعاش أك الرعشة كهى إحدل األعراض السائدة حيث تظهر 

إرتعاشات فى الرأس كالجزع كاألطراؼ مصحوبة بفقداف التوازف الحركى ، كما 

من هنا سمى تظهر على المريض أعراض المرح الصاخب كالضحك الهستيرل ك

تستغرؽ ما بين  (27)كفترة حضانة المرض ."مرض الضحك القاتل "هذا المرض 

شهور ، كيحدث المرض  9-6تستغرؽ ما بين   (28)بينما مدة المرض، سنة  5-35

. فى األطفاؿ كما يحدث فى الكبار
 

 
 

 موتاهماستراليا كانت تأكل لحوـ بقبائل بدائية فى غينيا الجديدة  (15)شكل

 إعتقادا منهم بتخليد ذكراهم

 

بإحدل  (15)كما فى الشكل  (قبائل بدائية)كيرتبط ظهور المرض بين قبائل البابوا 

 العادات الدينية المنتشرة هناؾ كهى اإلعتقاد بأف التهاـ مخ كعضبلت الميت يعتبر

                                                
 مسبب للمرض إلى كقت ظهور األعراضهى الفترة منذ دخوؿ اؿ ( 27
 فترة من ظهور األعراض حتى الوفاةهى اؿ ( 28
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 .نوعا من الوفاء كاإلحتراـ الشديد للميت كالحداد عليه كتخليد ذكراق بداخلهم

ككانت هذق الوجبة توزع على األطفاؿ كالنساء كالشباب من القبيلة فى جو من 

مخ بينما يأكل الرجاؿ الطقوس الخاصة  ، إال أف األطفاؿ كالنساء كانوا يأكلوف اؿ

كلذلك كانت نسبة ظهورق فى األطفاؿ كالنساء أكثر منها فى الرجاؿ ، العضبلت ، 

حالة  200ة من الوفيات تصل إلى تباع هذق الطقوس نسبة عالياكقد نتج عن 

كقد إختفى المرض تقريبا بعد صدكر القوانين . سنويا أغلبها من النساء كاألطفاؿ 

التى تحرـ أكل لحوـ البشر ،  كلم يظهر المرض على األطفاؿ الذين كلدكا بعد 

 اإلمتناع عن أكل لحوـ البشر

 :-انًسثة نهًطع 
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تكوف داخل جسم " البريوف"يسبب هذا المرض نوع من البركتين المعدل 

خيه الميت ، كلم يعرؼ حتى اآلف كيف تكوف هذا البريوف أاإلنساف بعد أكله لحم 

إال أف جميع األبحاث العلمية التى اهتمت بهذق الجزئية بينت أنه نتج عن  ،المعدل 

مما ادل الى تحور البركتين  اتحاد بركتين غريب مع بركتين طبيعى داخل الجسم

. الطبيعى الى بركتين معدل 

كيتكوف البركتين الطبيعى داخل الخلية العصبية كيتراكم على جدارها لحمايتها 

للبركتين الطبيعى  كعند ترسيبه بكثرة يقوـ انزيم البركتياز بتكسيرق ، كيرمز

 protease)از يشير الى كلمة مقاكـ البركتي (Pr)حيث أف الحرؼ  ((PrPcالخلول 

resist)  بينما الحرؼ ، ،(P)  يشير الى كلمة بركتين(Protein)  كالحرؼ ،(c) 

 Protein) ، فيكوف هذا االختصار لجملة (cellular)يشير الى كلمة خلول 

cellular-  Protease resist)   للتفرقة بينه كبين البركتين المعدل(PrPsc)  حيث

كهى تعنى مسمى  (scrapei)يشيراف الى كلمة سكرابى  (sc)أف الحرفين 

المرض الذل ظهر فى األغناـ كتم عزؿ البريوف المعدل منه ألكؿ مرة فى 

،  للبركتين الطبيعى الخلول كهو غير معدل (PrPc)العالم فيكوف اإلختصار 

كتسمى ترسيبات هذا البركتين المعدل فى . للبريوف المعدل  (PrPsc)كيكوف 

  .ض باألميلويدهذا المر

: - أػطاع انًطع ػهٗ اإلَساٌ 

يظهر المرض على اإلنساف الذل أكل لحم أخيه بعد فترة حضانة تستغرؽ حوالى 

كذلك حسب نوع النسيج الذل تم أكله ككميته  (سنة 35-5)كثر أك أخمس سنوات 

فمثبل األطفاؿ كالنساء الذين يأكلوف المخ كالحبل الشوكى تظهر عليهم األعراض 

بينما الرجاؿ الذين يأكلوف العضبلت تظهر عليهم األعراض بعد فترة ، كرا مب

كتظهر األعراض فى صورة ارتعاشات بالرأس كالجذع كاألطراؼ  .طويلة

، كما تظهر على المريض أعراض المرح  (29)مصحوبة بفقداف التوازف الحركى

مرض "الصاخب كالضحك الهستيرل كمن هنا سمى المرض بمسمى آخر كهو 

 (17، 16شكل  )كاليك هذق الصورة المعبرة عن هذا المرض " الضحك القاتل 

  :-يٍ ْى األكصط ػطضح نهًطع 

                                                
29 )pathology .mc.duke.edu/neuropathology/CNS  http:// 
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كظهورق أكثر فى  (سنة  35لى إ 5من )هذا المرض يصيب األطفاؿ كالكبار 

األطفاؿ كالنساء ألنهم يأكلوف المخ كالحبل الشوكى للميت بينما يأكل الرجاؿ 

لمرض فى قبائل البابوا الذين يأكلوف اإلنساف بعد موته العضبلت ، كلما ظهر ا

سنويا أغلبهم من النساء  حالة ( 200)كصلت نسبة الوفيات الى أكثر من مائتى 

كقد اختفى هذا المرض تقريبا بعد صدكر القوانين التى تحرـ أكل .  كالطفاؿ

بينما هناؾ مؤشرات خطيرة الى . لحوـ البشر من قبل منظمة الصحة العالمية 

 كل لحوـ البشرأجنوح بعض البشر فى كوريا الشمالية كالمانيا كأمريكا  الى 

 

 األطباء يفحصوف طفل مصاب بمرض كورك فى حالة متأخرة للمرض (16)شكل 

 

 طفل مصاب بمرض كورك كقد فقد القدرة على الحركة  (17)شكل  

  :-انظفح انرشطٚحٛح أليراخ انًٕذٗ يٍ يطع كٕضٔ 

تبين للعلماء من الصفة التشريحية ألمخاخ الموتى الذين ماتوا من أكل لحوـ 

مما  (18)ف بها تمدد فى األكعية الدموية المغذية للمخ كما فى الشكلأ البشر

http://pathology.mc.duke.edu/neuropath/CNSlecture2/kuru.jpg
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يشير الى عدـ سرياف الدـ بانتظاـ إلى أنسجة المخ كهذا يؤدل الى تلف 

حبلؿ هذق األنسجة ، كما أف الفحص الميكركسكوبى ألنسجة أمخاخ كاضم

الموتى من هذا المرض تحتول على فجوات كثيرة تجعل نسيج المخ أشبه 

كلهذا كصف المرض باإلعتبلؿ الدماغى  (19)بقطعة اإلسفنج كما فى الشكل 

كهذق الصورة  (20)اإلسفنجى ، كما كجد به ترسيبات للبريوف كما فى الشكل 

مخاخ األطفاؿ كالنساء كالرجاؿ الذين أكلوا لحوـ موتاهم أالمرضية كجدت فى 

كظهور هذق الصورة المرضية على األطفاؿ المشاركين فى أكل  .سواء بسواء

نه يظهر غالبا فى المسنين ألحوـ البشر ينفى كجود مرض الزهايمر بينهم حيث 

بإضافة الصفة التشريحية كالفحص ك. كلم يثبت حتى اآلف ظهورق فى األطفاؿ 

لى األعراض األكلينيكية المتمثلة فى الرعشة كالضحك الهستيرل إالميكركسكوبى 

ف السبب فى هذا المرض هو البريوف المعدل الذل أيتبين بما ال يدع مجاال للشك 

تكوف نتيجة أكل لحوـ البشر ، كتأكيدا لهذا لما صدرت القوانين التى تحرـ أكل 

 شر اختفى هذا المرض من بين أفراد هذق القبائللحوـ الب

 

تمدد األكعية الدموية بالدـ لمخ متوفى من مرض كورك مع تلف  (18)شكل 

  بأنسجة المخ
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تبين كجود الفجوات في سيتوببلزـ الخبليا العصبية مما يشبه قطعة  (19)شكل 

 اإلسفنج
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لمخ متوفى من  السهميشير البريوف على هيئة فرشاة كما  ترسيب (20)شكل

 مرض كورك

تماء ظاْطج أكم انًٕذٗ 

ظاهرة أكل لحوـ البشر ما كجدت إال فى زمن المجاعات كتختفى باختفاء 

ال تزاؿ موجودة بين الناس فى كثير من دكؿ أما أنها .المجاعة فى أغلب األحواؿ 

رغم ما فى هذق الدكؿ من رخاء فهذا  العالم من أسيا كأكركبا كإفريقيا كأمريكا

كاليك عزيزل القارلء بعض مقتطفات من الصحافة . نذير شؤـ على البشرية 

العالمية كاألبحاث العلمية لتقف على الوحشية التى استقرت فى نفوس قساة 

  .القلوب الذين فقدكا الرحمة ببني اإلنساف  كال تخشى هللا عز كجل

اَسَٔٛسٛا أكم نحٕو انثشط فٗ  :أٔال

حفظ أعضاء كت ، متلبسة بأكل لحوـ البشراندكنيسية تم إلقاء القبض على فتاة  

تقتل الضحايا كتحفظ  هذق الفتاة كانتك (21شكل )في الثبلجة  ضحاياها

تعترؼ كتقوؿ أنها تجد متعة ك.يكفيها  لحومهم في الثبلجة كتأكلهم بعد طبخ ما

 أصدقائهمألقاربها ك أقامت كالئم عديدةكما أشارت أنها . في ذلك ك لذة في أكلهم

 ضيوفها ككانت كالئمها من لحوـ ضحاياها دكف علم

 تتفنن في طبخ لحم اإلنساف ك إخفاء معالمه بتقطيع اللحم الى شرائح ككانت

 .صغيرة كطبخه

 

 صورة للفتاة اإلندكنيسية التى تأكل لحوـ البشركتحتفظ بها فى الثبلجة (21)شكل 

كقاؿ ضيوفها أنهم كجدكا  الطهي بتفننها في الطبخ كبراعتها فيكأشاد ضيوفها 

كقد تمكنت الشرطة االندكنيسية . قبل نكهة لذيذة كجديدة عليهم لم يشهدكها من

البشر  قتل بتهمة, عاما  29من القبض على هذق السيدة التى تبلغ من العمر 

 (21)كقد استطاعت هذق المرأة التي تركنها أمامكم فى الشكل  . لحومهمكل أك
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بحيث كانت كل الفتيات التي تقتلها ثم  ،فتاة دكف رحمة  ثبلثين من أكل أكثر من

أحيلت الفتاة إلى قسم خاص باإلمراض العقلية  كقد ، تأكلها من معارفها

أكلت الفتيات بناءا ة أنها فتاكاعترفت هذق اؿ. حياة الناسبها التي تهدد  لخطورتها

ف جديد كال كأنها إف تسنت لها الفرصة سوؼ تفعل ذلك ـ على رغبتها الذاتية

كعضت  ،ناؾ إحدل السجانات ق السجن على ككانت قد اعتدت في. (30)تخاؼ

رجاؿ الشرطة في ثبلجة هذق  عثركقد . التهاـ أصبعهايدها اليمنى كقامت ب

 . إلى ذلك  يدين كماك رؤكسعلى قطع بشرية من أرجل  المرأة في بيتها

  : فٛع أشٓط آكهٗ نحٕو انثشط فٗ انًاَٛاا٘أضيٍٛ و: شاَٛا

رفضت المحكمة الدستورية الفدرالية في ألمانيا طلبًا بتخفيض عقوبة آرمين  

" دكيتشي فيلي"كأفادت صحيفة  .الذم أدين بتهمة أكل لحوـ البشرز يفيـا

" برجينلحوـ البشر في ركت آكل"كالذم يعرؼ باسم  (سنة 44 ) زف مايفيأاأللمانية 

التي أصدرتها  ف عقوبة السجن المؤبدأ، يشدد على  بعد اعترافه بأكل ضحيته

 ف ما حصلأمحكمة فرانكفورت ال تتناسب مع ما ارتكبه من جرائم خصوصًا ك

لكن المحكمة العليا األلمانية رفضت مزاعمه  .بينه كبين الضحية.كاف بالتراضي

أف  زكزعم مايفي 2006بحقه في  ف ال خطب في العقوبة التي صدرتأة قائل

حقق للرجل أمنياته  نهأ، مشيرًا إلى  ضحيته بيرنديورغن برانديس طلب قتله كأكله

  .بالقتل الرحيم

،  بالقتل غير المتعمد ف محكمة كاسل أدانت في البداية مايفيأكقالت الصحيفة  

فأدين في العاـ  العمد في محكمة فرانكفورتلكن أعيدت المحاكمة بتهمة القتل 

بعد أف نجح في اقتحاـ عالم النشر من ك .بدكحكم عليه بالسجن المؤ 2006

، قرر ارمين مايفيز دخوؿ عالم السياسة من «البشر لحوـ»خبلؿ كتابه حوؿ 

بالسجن مدة عليه كأعلن حزب الخضراأللماني اف مايفيز، المحكوـ . أكسع أبوابه

كقاؿ  .قد انضم إلى حزب الخضر، بل كأصبح نباتيا (تهامه رجبل آخرالؿ)سنة  20

اندرياسيورغنز، المتحدث باسم حزب الخضر في منطقة كاسل، اف مايفيز  أصبح 

كقرر الحزب قبوؿ عضويته . في كتلة حزب الخضر في السجن عضوا فعاال

ت في الشهرم، لكنه لن يملك حق الترشيح كالتصوم كإعفاءق من مبلغ االشتراؾ

كيمكن للحزب في السجن االستفادة من خبرات .منظمات الحزب خارج السجن

ركتنبورج ، في شؤكف الكومبيوتر  آكل لحوـ البشر من»مايفيز، الملقب ب

                                                
30 ) w w w. ko tq 8 . c o m 
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بالكومبيوتر قبل أف يمارس  كمعركؼ أف مايفيز كاف مهندسا مختصا. كالمعلوماتية

منظمة حزب الخضر ال يمكنها  كذكر يورغنز أف. هواية طبخ البشر، كينكشف أمرق

. (النتهت المنظمة كإال)رفض الناس في السجن بسبب نوع الجريمة التي ارتكبها 

 كحزب الخضر هو الحزب الوحيد الذم يمتلك منظمات في مختلف السجوف

من ناحيتها، أكدت إدارة سجن كاسل انضماـ مايفيز إلى حزب الخضر . األلمانية

ؿ المتحدث باسم اإلدارة اف مايفيز ينهمك في كافة كقا. عن أكل اللحم كانقطاعه

كلم يستبعد . الوقت اضاعةاالجتماعية كالفنية في السجن بغية  النشاطات

يحضر أذهاف الرأم العاـ لفترة ما بعد السجن كيهدؼ  المتحدث اف يكوف مايفيز

كسبق للمحكمة . عنه« أكل اللحم البشرم كصمة»إلى بداية جديدة يبعد فيها 

يسرد فيه مايفيز تفاصيل قتله « كانيباؿ مقابلة مع»حادية أف منعت كتابا اسمه االت

كحرر الكتاب الصحافي األلماني  2001كالتهامه المهندس البرليني بيرند باكر عاـ

مقابلة مع »غرار الفيلم الشهير  غونتر شتامب بعد أف أجرل مقابلة مع مايفيز على

كقدرمايفيز في الكتاب عدد أكلة . كركزمن تمثيل براد بيت كتوـ « مصاص دماء

توفر له اكثر من  كأشار إلى انه. لحوـ البشر في العالم بنحو مليوني شخص

 (31)قبل أف يقع خيارق على ضحيته بيرند باكر« مرشح» 4000

 الذم اقتبست قصته من قضية" آكل لحوـ البشر"تم تكريم فيلم  كمن جهة أخرل 

 التي أثارت كثيرًا من الضجة في ألمانيا كذلك بأحد" آكل لحوـ البشر االلماني "

 .مهرجانات األفبلـ االسبانية

 كذكرت تقارير صادرة أف مارتن فايستس مخرج الفيلم الذم منع من العرض في

الونيا كتألمانيا بقرار من المحكمة حصل على جائزة أحسن مخرج بمهرجاف 

ككاف أرمين ميفز الذم اشتهر  .ببلدة سيتجيس بالقرب من برشلونة الدكلي للفيلم

قتل رجبل كأكل بعض  بأنه 2001 اعترؼ عاـ " آكل لحوـ البشر بركتينبرج"بلقب 

كمن جانبها قضت محكمة كاسل بمنع عرض الفيلم الذم .أجزاء من جسدق

كبررت ذلك بأف حقوؽ ميفز كإنساف تفوؽ حرية  يتعرض لحياة ميفز في ألمانيا

  (32)بالحد أفبلـ الرع يكوف مادة التعبير الفني كأنه ال يجب أف

                                                
 14734العدد  -ـ 2008أكتوبر 26 -هػ 1429شواؿ  26الحد جريدة الرياض  ( 31

 13764العدد -ـ 2006مارس  1 -هػ 1427صفر  1جريدة الرياض فى عددها الصادر يوـ األربعاء   -18 ( 32
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بل ، عجبا لهؤالء القوـ يتفاخركف بهذق القسوة كيخرجونها للناس بفيلم سينمائى 

ببلدة سيتجيس  الونيا الدكلي للفيلمكتحصل على جائزة أحسن مخرج بمهرجاف م

أل ضبلؿ كأل شقاء فيه هؤالء الناس فلينتظركا تفشى . بالقرب من برشلونة

كورك مرة أخرل فيهم كإنا لله كإنا إليه راجعوف كال حوؿ كال مرض شبيه بمرض 

 .قوة إال بالله العلى العظيم

 

 

 أرمين ميفز آكل لحوـ البشر األلماني بجوار محاميه أثناء محاكمته(22)شكل 

أكم نحٕو انثشط فٗ ضٔسٛا  : شانصا

كقد أصدرت المحكمة المختصة في منطقة كامتشاتكي مؤخرا حكما على دينيس 

عاما بعد أف ثبتت عليهما تهمة  20،  12كلينوفاسيلي دكشينكو بالسجن  غاز

حسب عدد من الوكاالت التي  -فظيعة تقشعر لها األبداف  ارتكاب جريمة قتل

قرب أحد نوادم تعاطي  2004نهاية عاـ  حدثت الجريمةكقد . تلقفت الخبر

تم عادة بعد حالة المقتوؿ ت جميع هذق الجرائم التي تترافق مع أكل لحم)الخمر

ثم قطعا الجثة  حيث قاـ المتهماف بقتل الضحية دكف أم سبب كمن (سكر شديد

المثير في األمر أف القانوف . كقاما بطهيها كأكلها كتقديم كجبات منها إلى الضيوؼ

أكل لحوـ البشر  ال يحاكم على عملية (كفي معظم دكؿ العالم)في ركسيا

 .القتل كالحكم جاء بواقع القياـ بجريمة
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 صورة الصديقاف آكبل لحوـ البشر (23)شكل 

مناطقها النائية من أكثر الدكؿ في العالم لهذق  كتعتبر ركسيا كخاصة بعض

بعل  انابالهانيباليزـ ذاؾ اف المحارب الشهير ق الظاهرة المركعة كالتي تسمى

 .األعداء في ظركؼ نقص المؤف كاف يسمح لجنودق بأكل جثث الموتى من

بعض الجرائم التي يقوـ بها القاتلوف خصيصا بالجريمة بهذا الهدؼ  كهناؾ

المرضية المشوهة بأف لحم اإلنساف كخاصة النساء يعطي قوة  لقناعاتهم

قضية عرفت بقضية ريف قازاف حيث كانا يقتبلف  كصاحبا الصورة من .استثنائية

ـ شكبل يقوـ فيها هذا الشاب الوسي الفتيات بعد استدراجهما بقصة غرامية

البراكة التي كاف يعيش فيها  كالمشوق ركحا بخداع الفتاة الضحية كيصطحبها إلى

كلحم بشرم له  في منطقة نائية كينتهي الغراـ بسكين المطبخ كمائدة شراب

 ).33)كلصديقته

 أكم نحٕو انثشط فٗ انًكسٛك: ضاتؼا

تأليف كتاب جديد  ف كاتبا مكسيكيا يمارس السحر ككاف يعكف علىأقاؿ مدعوف 

السابقة بعد  قاـ بقلي كأكل أجزاء من عشيقته" غرائز أكلة لحوـ البشر"يسمى 

الماضي  فقد اقتحمت الشرطة شقة خوسيه لوم كالفا األسبوع .(34)اف خنقها

ككجدكا . إلى مدية لتجد طبقا من لحم بشرم مقلي على مائدة طعاـ باإلضافة

كقاؿ  .يحتوم على عظاـ بشرية لحم أخرل في الثبلجة كصندكؽ حبوب قطع

جوستافو سبلسكبير ممثلي االدعاء لجرائم القتل في مكسيكو سيتي أف جثة 

كأصيب كالفا  .المشوهة عثر عليها في خزانة بغرفة النوـ عاما 32اليخاندرا جالينا 

بشقته خبلؿ محاكلته الفرار من الشرطة التي اقتحمت  اثر سقوطه من شرفة

جاليانا قد أبلغت عن فقدها منذ أسبوعين  ككانت أـ. شقته في مكسيكو سيتي

كقاؿ ساالس  .البنتها ضالع في اختفائها كقالت أنها تشتبه في أف العشيق السابق

كالفا ضالع في خنق كتشويه جثتي  أف ممثلي االدعاء يشتبهوف أيضا في أف

كا كعاشت إحدل الضحايا كهي فيركني. امرأتين أخريين خبلؿ العامين السابقين

ككتب كالفا الذم يعالج في مستشفى من جركح  .مارتينيز مع كالفا قبل مقتلها

يعيش فيما يبدك من بيع أعماله  ككاف نتيجة لسقوطه مجلدات من الشعر

                                                
 (13789 العدد -ـ 2006مارس  26 -هػ 1427صفر  26ألحد الرياض  ا  (33

34)- http://www.saidaonline.com/news.php?go=fullnews&newsid=1839 

http://www.saidaonline.com/news.php?go=fullnews&newsid=1839
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غرائز أكلة "شقته كهو بعنواف  حد كتبه غير المكتملة فيأكعثر على . بالشوارع

 ."لحوـ البشر

 

 بإعداد أطباؽ من لحوـ البشر الكاتب خوسيه كالفا يقوـ (24)شكل 

 

 خوسيه لول كالفا يأكل لحوـ البشر (25)شكل 

عن السحر األسود كنسخ من أفبلـ  كعثرت الشرطة أيضا في الشقة على كتب

كذكرت  (35) ضحاياق هانيباؿ ليتكر كالتي تحكي عن قاتل حقيقي يأكل لحوـ

كل أقته السابقة كأف كاتبا مكسيكيا متهما بقتل عشي  -(ركيترز)مكسيكو سيتي 

. سجن يوـ الثبلثاءاؿة بتجزاء من جسمها عثر عليه ميتا شنقا بحزامه في زنزافأ

الذم كاف يعكف على تأليف كتاب يسمى  (عاما 38)كلم يظهر خوسيه لوم كالفا 

كقاؿ االعبلـ المكسيكي انه . في طابور الصباح بالسجن" غرائز أكلة لحوـ البشر"

بانتظار محاكمة لضلوعه في قتل صديقته السابقة اليخاندرا ككاف كالفا  .انتحر

 .(36)جالينا

أكم نحٕو انثشط يٍ انطمٕغ انمسًٚح : سا ذاو

ن في عالم الحيواف قديم قدـ التاريخ  هذا الطقس الرهيب كالذم لن تجد له مثيبل

، كربما يذكر التاريخ أف أكؿ من مارسوا هذاالطقس هم سكاف جزر  ذاته

                                                
35)- http://www.new-news.com/weird-news/details.asp?id=260&c=6 

36) -halwasat.com.http://www.12  2007كانوف األكؿ 

http://www/
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التسمية  في القرنين الخامس عشر كالسادس عشر لدرجة أف "Caribs" الكاريب

الدراسات  إال أف ، مشتقة من اسمهم "Cannibalism" العلمية ألكل لحوـ البشر

 الحديثة تعتقد أف هذا الطقس الرهيب كاف يمارس على نطاؽ أكسع في القبائل

الفودك، لينتشر  ، كأنهم من نقلوق إلى جزر الكاريبي مع طقوس سحر اإلفريقية

، حتى أصبحت كل دكلة في العالم تحمل في تاريخها  على نطاؽ أكسع بعد ذلك

 لحوـ أكل فإ. فيها حوادث أكل لحوـ للبشر بضع صفحات سوداء، تسجل

هو أف يأكل بشرم جسد بشرم آخر ال لشيء إال للحصوؿ "Cannibalism"البشر

أما إف كاف الغرض منه  ، يةالغذاء أك كجزء من طقوس كمعتقدات دينية باؿ على

ففي هذق الحالة نتحدث عن آكلي  ، سحرية ممارسة طقوس

، لكن الغرض منه أف  كهو طقس آخر اليقل شناعة"Necromancer"الموتى

، عن  أسرار الموتى "Necromancerالنكركمانسر"يعرؼ منفذ هذا الطقس

 .طريق أكل أعضائهم

 لحوـ بشر في التاريخ األمريكي يتمأكؿ آكل " ألفريد باكر"اآلف سنحكي قصة 

 تبدأ من عاـ" ألفريد"، كقصة  القبض عليه كتوجيه هذا االتهاـ له

في كالية " ألفريد باكر"كلد  1842الحادم كالعشرين من يناير  في:بداية..1842

ن كحيدنا هادئ الطباع كما ذكر عنه الحقنا ، بنسلفانيا األمريكية ، حتى  ليغدك طفبل

كحتى خاض هذا الشاب الحرب األهلية األمريكية عاـ  ، فل شابناأصبح هذا الط

الشاب " ألفريد" ، ليقضي من عمرق كهو ال يزاؿ في التاسعة عشرة 1861

فاألهواؿ التي رآها في  .اإلطبلؽ خمس سنوات من أقسى سنوات حياته على

فخرج تسريحه من الخدمة أخيرنا،  هذق الحرب أصابته بنوبات صرع عنيفة أدت إلى

، ليقرر السفر  النسياف من الحرب محبطنا منهكنا يبحث عن شيء يساعدق على

مسايرنا لحمى البحث عن  أخيرنا إلى مدينة كولورادك، بحثنا عن الذهب في المناجم

" ألفريد"بدأ  1873 كفي عاـ .الذهب التي اجتاحت األمريكيين في هذا الوقت

الهندم األحمر  "أكرام"لتقى بالزعيم ، لكنه قبل أف يسافر ا استعداداته للرحلة

كالخبير  ، كالذم كاف يلعب دكر الحكيم"صديق الرجاؿ البيض"الذم كاف يلقب بػ

نصيحة  ككانت..، طالبين منه المشورة الذم يلجأ له من يستعدكف لرحبلت طويلة

ال تذهب في هذ الرحلة ألف عاصفة ثلجية .. كاضحة كصريحة" أكرام"الزعيم 

قرر " ألفريد"لكن ..، كقد تبتلعكم الثلوج في رحلتكم عبر الجباؿ ريبناستهب ؽ هائلة
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ألفريد "، ليتحرؾ فوج مكوٌف من ستة رجاؿ هم  معه تجاهل هذق النصيحة كمن

إسرائيل "ك" جورج نوف"ك" جيمس همفرم"ك" فرانك ميللر"ك "شانوف بل"ك" باكر

 ..بداية المأساةتلك الرحلة التي كانت ..كولورادك ، في رحلتهم إلى"سواف

 ..الملعونة الرحلة

 

 19صورة الفريد باركر أشهر آكلى لحوـ البشرفى القرف  (26)شكل 

كاف " أكرام"يكن هناؾ خبراء أرصاد جوية في هذا العصر، لكن الزعيم  لم

، شهدت 1874، فالرحلة التي بدأها الرجاؿ الستة في فبراير  جيدنا يعرؼ ما يقوله

، لدرجة أنه لم  صف الثلجية في التاريخ على اإلطبلؽالعوا كاحدة من أعنف

قبل أف تنقطع صلة الرجاؿ الستة بالعالم الخارجي  ، تمضً أياـ على بدء الرحلة

،  في رحلتهم المشئومة هذق - ال محالة- ، كليتوقع الجميع أنهم هلكوا تمامنا

حتى جاء ،  لن تعود هو السائد كلشهرين كاملين أصبح اعتقاد أف هذق الرحلة

" جانيسوف"قرب مدينة  بمفردق" ألفريد باكر"، ليظهر  شهر أبريل من ذات العاـ

كصوله كبعد  ، كفي ليلة في كولورادك، حيث استقبله الجميع غير مصدقين لنجاته

 أف كل من كانوا معه في" ألفريد"، أعلن  بضعة كئوس احتساها في بار المدينة

" ألفريد"ب الكل بالصدمة كتم القبض على بالطبع أصي !الرحلة قد قتلهم بنفسه

الفور، ليردد هو ببل انقطاع أنه اضطر إلى قتل رفاقه الخمسة دفاعنا عن  على

، خاصة حين بدأت  ، كهي القصة التي لم يصدقها أحد حاكلوا قتله ، بعد أف نفسه

لقد عثركا على جثث  !كالتي انتهت بمفاجأة رهيبة ، رحلة البحث عن الجثث

 !!مأكولة الخمسةالرجاؿ 

 تهمة القتل العمد كأكل لحوـ" ألفريد"كبمزيج من الذهوؿ كالرعب كجهت إلى 

 أف القاضي  كمن طرائف هذق المحاكمة. خشر، لتبدأ أغرب محاكمة في التارمالب



 خطورة تغيير الفطرة
 

 - 57-  

ن  "ألفريد"صاح في كجه   لقد كاف في مدينتنا خمسة ديمقراطيين فقط كلقد: قائبل

أصر أنه  ، لكنه إطبلقنا أنه أكل جثثهم إلنقاذ حياته" ألفريد"ك لم ينكر  ! أكلتهم كلهم

 :قاؿ ، كإف لم يؤثر هذا على حكم القاضي الذم لم يقتلهم إال دفاعنا عن نفسه

 ..أغلق أذنيك عن أم همسة أمل أك أم كعد بالحياة كاستعد لمواجهة مصيرؾ

، 1874 باإلعداـ في أغسطس من عاـ" ألفريد باكر"كهكذا حكم على ..الموت

 كاختفىق سجن هرب فجأة من" ألفريد"، لكن  سجنه لحين تنفيذ الحكم فيه كتم

جوف "، منتحبل اسم  هاربنا مذعورنا" ألفريد"عاش  .سنوات كاملة لتسع الهارب

تم  1883كفي النهاية كفي مارس  .لم يتوقف لحظة ، لكن البحث عنه"شوارتز

كمرة أخرل لم تتغير . من جديد محاكمته ، لتتم"يومينج"القبض عليه في كالية 

لكنه حكم عليه باإلعداـ للمرة ..دفاعنا عن نفسي قتلتهم": ألفريد باكر"اعترافات 

، ليستأنف هو الحكم في  السجوف تحت الحراسة المشددة الثانية كتم إيداعه أحد

كهذق ..سنة 40بسجنه لمدة  1886عاـ  ، كيصدر الحكم النهائي1885أكتوبر 

قضى فترة سجنه في هدكء كالتزاـ  ، بل الهرب" ألفريد باكر"ؿ المرة لم يحاك

إلى أحد مدف  ، لينتقل1901لينتهي األمر بإطبلؽ سراحه المشركط عاـ 

فهو .. نباتي.. نعم !!نباتي ، كبأنه كولورادك؛ حيث اشتهر بطيبة خلقه كهدكء طباعه

 لم يعد يطيق طعم اللحم أبدنا

في هدكء ليدفن في مقبرة المدينة كلينسى " ألفريد"مات  1907 كأخيرنا كعاـ

 ..كإف حفظتها كتب التاريخ بكل ما حوته من غموض ، الجميع قصته تدريجينا

على يد الطبيب  1989في عاـ  عامنا بالتحديد 115بعد  ثم ظهرت الحقيقة أخيرنا

اللذين قاما بفحص الجثث " ككلتر بيركبي" كمساعدق" جيمس ستارز"الشرعي 

، ليعلنا في النهاية أف  الجريمة التي ظلت محفوظة منذ تاريخكفحص األدلة 

 ..بقتلهم ، لكنه لم يقم أكل جثث رفاقه" ألفريد باكر"

 ، ففي هذا1994هذق النتيجة النهائية لم تدعم بأدلة حقائق دامغة حتى عاـ 

أحد أكصياء متحف التاريخ في كولورادك بإجراء تحقيق " ديفيد بيلي"العاـ قاـ 

هو الوحيد " شانوف بل"، ليجد أف أحد رجاؿ القافلة كهو  هذق الحادثة موسع عن

، بينما قتل الباقوف بالفأس، التي حين فحصها تأكد من  بالرصاص الذم قتل رمينا
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، "ألفريد باكر"هو من قتل رفاقه كحين همٌ بقتل " شانوف بل..التالية الحقيقة

 لم يكذب طيلة هذق السنوات أم أنه.. األخير للدفاع عن نفسه كقتله اضطر هذا

أكؿ من عرفهم التاريخ ككاف .. لكن هذا اليمنع أنه كاف آكل لحوـ بشر

 فى هذق الجريمة النكراء..األمريكي

كحفظه ليبيعه " ألفريد باكر"حصل أحدهم على رأس  -كبطريقة غامضة- كاآلف

لى ال يزاؿ يعرض إ في كالية نيو أكرليانز، حيث" صدؽ أك التصدؽ"إلى متحف 

بل في ..أفظع القصص في التاريخ األمريكي يومنا هذا، شاهدنا على كاحدة من

 .(37)تاريخ الحضارة اإلنسانية

ٔظّ اإلػعاظ انؼهًٗ فٗ لٕل اهلل ػع ٔظم 

أىييحًبٌ أىحىديكيمٍ أىف يىأٍكيلى لىحٍمى أىخًيهً مىيٍتًا فىكىرًهٍتيميوقي كىاتٌقيواٍ اللٌهى إًفٌ اللٌهى تىوٌابه )

 سورة الحجرات(12ٌ)رٌحًيم

هذق اآلية كردت فى سورة الحجرات كهى السورة التى تدعو الى حماية 

ليكوف مجتمعا صالحا ، المجتمع من األخبلؽ السيئة كتمسكه باألخبلؽ الحسنة 

فى سياقها تدؿ على شدة حرمة الغيبة إال أف هللا عز كهى  .ماسكا كمفيدامت

إلستفهاـ كالتقرير ليقرب المعنى إلى كجل سأؿ المؤمنين هذا السؤاؿ على كجه ا

األذهاف كبياف أف حرمة الغيبة كحرمة أكل لحم اإلنساف ، فإف لحم اإلنساف مما 

كتستكرهه الجبلة البشرية فضبل عن كونه السوية ، تنفر عن أكله الطباع اإلنسانية 

محرـ شرعا ، كربما يكوف المعنى إف عرض عليكم أكل لحم الميت فقد 

يمكنكم إنكار كراهيته ، كقد كرهتم ذلك ألنه فعل تعافه النفس  كرهتموق كال

فسبحاف من . السوية أك لؤلثر المترتب على هذا الفعل كهو إعتبلؿ أجسامكم 

نهى عن الغيبة كالنميمة كما نهى عن أكل لحم اإلنساف الميت كهو العليم الخبير 

ماسك أفراد المجتمع ، ، فقد علم بعلمه األزلى أف الغيبة كالنميمة تدمر كحدة كت

لحم اإلنساف الميت كهذا ما حدث لقبائل البابوا لما  كما تفنى أجساد البشر بأكل

اف الميت إختفى المرض من بينهم كل لحم اإلنسأمتنعوا عن افعلوا ذلك ، كعندما 

إف هذق اآلية كما تحتويه من معاف علمية كإجتماعية لتدؿ داللة قطعية ال ريب .

. صدؽ رسالة النبى محمد صلى هللا عليه كسلم  فيها على

                                                
37)- http://www.noeman.org/gsm/arabic/39184-quot6/11/2007 

http://www.noeman.org/gsm/arabic/39184-quot
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 يطع كطٔذعفٛهس ظاكٕب انؼازٖ

ينتشر هذا المرض فى كثير من بلداف العالم كفى األفراد الذين تتراكح أعمارهم  

سنة  إال اف عدد الحاالت التى تظهر عليها أعراض المرض قليلة حيث  60-50بين

يظهر المرض فى صورة ثبلثة فى المليوف ، ك 2-1تتراكح نسبة اإلصابة بين 

: أشكاؿ كهى 

من مرض % 15-5يحدث فى أفراد نفس العائلة كيمثل من:  النوع العائلى (أ)

لهذا  جاكوب ، كيظهر فى األعمار الصغيرة ، كتطوؿ فترة المرض ، كأكؿ اكتشاؼ

، كالمرض يحدث نتيجة عوامل  1936المرض كاف فى عائلة نمساكية فى عاـ 

 .بالعدكل لآلخرين من األمخاخ المصابة  كراثية كال ينتقل

كيمثل أغلبية الحاالت من مرض جاكوب ، كنسبة اإلصابة تصل :  النوع الفردل (ب)

مليوف كتم 1/20سنة  20، كنسبة حدكث المرض فى اإلنساف أقل من %  85إلى 

سنة ، كغالبا  16حالة فى هذا العمر ، كما سجلت حالة عند عمر  3000تسجيل 

سنة ، كهذا المرض  75-55يحدث المرض بين األفراد الذين تتراكح أعمارهم بين 

، كبين % .400-.260منتشر على مستول العالم ، كنسبة حدكثه فى األمريكاف 

كيؤدل هذا المرض إلى تلف فى %. .090كبين اإلنجليز % .320الفرنسين 

 (27)أنسجة المخ كما فى الشكل 

 

 لف فى مخ إنساف مات من مرض جاكوبت (27)شكل 

 (28)كتظهر فجوات فى نسيج المخ مما يجعله كقطعة اإلسفنج كما فى الشكل 

 كهذق صورة كاضحة فى الموتى من مرض جاكوب
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كما  يبين انكماش كتلف فى أنسجة المخ إلنساف بمرض جاكوب (28)شكل 

 تظهر فجوات بالمخ مما يعطيه الشكل اإلسفنجى

كهو الذل ينتقل نتيجة تلوث األدكات الجراحية ، أك :  الحادثى أك الدكائىالنوع (ج)

 2003 -1985نقل الهرمونات الملوثة من إنساف مصاب إلى إنساف سليم ، كمنذ

ظهرت عليها أعراض  (فى أمريكا ، كفرنسا ، كإنجلترا  )حالة  65تم تسجيل 

أعراض متشابهة جدا المرض بعد نقل هرموف النمو إليهم ، كقد ظهرت عليهم 

مع مرض كورك مثل الرعشة كعدـ القدرة على الحركة ، كتوقف حركة إحدل 

 3مع عدـ التركيز كالرعشة فى جميع أنحاء الجسم ، كتم تسجيل  الرجلين ،

حاالت ظهرت عليها أعراض المرض نتيجة تلوث أدكات جراحية فى األعمار 

ض كما تم تسجيل إصابة ثبلثة الصغيرة ، كما أصيب جراح مخ كأعصاب بهذا المر

، كما (38)مرضى بعد إجراء عمليات لهم فى نفس مكاف إجراء عمليات المخ 

، كما أصيب آخر بعد زرع خبليا من المخ (39)أصيب مريض بعد نقل القرنية إليه 

كيختلف مكاف اإلصابة بهذا المرض عن غيرق من أمراض االعتبلؿ الدماغى . (40)

يصيب المخيخ ،   (kuru)حيث أف مرض كورك  (29)اإلسفنجى كما فى الشكل 

يصيبا قشرة المخ كالثاالمس ، (FFI)كمرض األرؽ (CJD)كمرض جاكوب العادل 

يصيب المخيخ كالثاالمس ، كمرض  (vCJD)كمرض جاكوب النوع المغاير 

 يصيب المخيخ كالحبل الشوكى (GSS)جرتسماف شينكر 

 

                                                
38) - Encyclopedia of microbiology (1992) 

39)  Heckmann ,et.al (1997) 

40)- Yamada , et . al (1997) 

http://listverse.com/wp-content/uploads/2007/10/17146.jpg
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يبين موضع اإلصابة بأمراض اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى فى  (29)شكل 

 اإلنساف 

-Gerstmann-Staussler)شُٛكط –سرأسهط –يطص ظطسرًاٌ  -3

Scheinker ) 

 55-35،يصيب البالغين من  1936عائلى تم التعرؼ عليه  –كراثى  كهو مرض

سنة ، كيصاب المريض بحالة من اإلضطراب مع عدـ السيطرة على الحركات 

-2العضلية اإلرادية كتسوء الحالة مع عدـ فقد الذاكرة ، كيمتد المرض من 

مليوف  ، كعند 1/100مليوف إلى /1سنوات ، كالنسبة المؤية للمرض تتراكح بين 10

. يد بكميات كبيرة الفحص الميكركسكوبى للمخ ترل ترسبيات من مادة األميلو

 ( Fatal Familiar Insomnia)يطع األضق انؼائهٗ انماذم -4

كهو من أمراض اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى فى اإلنساف كله صورتاف فردية 

. كعائلية ، كثبت كجود عبلقة بينه كبين بعض الطفرات الجينية 

 (Alpers)يطع انثٛطظ  -5

ع األمراض األخرل فى كثير من مرض يصيب األطفاؿ كالمسنين ، كيشترؾ ـ

. األعراض ، كيصاحبه دائما إنحبلؿ دهنى فى الكبد 

انُٕع انًغاٚط   -يطع ظاكٕب  -6

فى األبقار  جنوف البقرمصاحبا لمرض ظهر فى اإلنساف  كهو المرض الذل

كالشلل كينتهى بالوفاة  ، كلقد  (30)كيؤدل إلى فقداف الوعى كما فى الشكل 

 ر بعد أف أعلن كزير الصحة البريطانى ستيفن دكريل فى يوـإجتاح العالم الذع

عن كجود عبلقة بين مرض جنوف البقر فى الحيواف كنظيرق فى  20/3/1996

مما يحتمل معه إمكانية إنتقاؿ اإلصابة لئلنساف إذا  (المغاير   -جاكوب  )اإلنساف 
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شخصا على األقل فى  14تناكؿ لحوـ األبقار المصابة بالمرض ، كما أعلن أف 

 .بريطانيا قد أصيبوا بالمرض المماثل لمرض جنوف البقر فى الماشية 

بعد 1996كما أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن كفاة مريض مات فى يناير  

معاناة مع المرض نفسه ، كما أعلنت السلطات اإليطالية عن كفاة حالة آدمية 

 .بمدينة فيركنا شماؿ إيطاليا 1994عاـ 

كقد تم التأكد من إمكانية انتقاؿ بريوف جنوف البقر إلى اإلنساف حيث تمت دراسة  

حالة فى بريطانيا ككجد أف العترة المعزكلة  22فى  (البريوف المعدل  )المسبب 

من البريوف المعدل متماثلة تماما فى جميع الحاالت ، كنظرا لكوف هذق الحاالت 

مثل عملية نقل  )ف من أصل إنسانى لم تتعرض إلى أل مصدر خارجى للبريو

لذا فاإلحتماؿ األكبر هو أف  (القرنية ، إستخداـ هرمونات من أصل إنسانى 

البريوف الذل تسبب فى كل هذق الحاالت هو نوع جديد بالنسبة لئلنساف كمصدرق 

بحثا يذكر العبلقة 1996حيوانى ، كقد أجرل العالم كولنج كمعاكنوق عاـ 

البقر  كجنوف البشر المصاحب له فى اإلنساف ككجدكا فيه أف المباشرة بين جنوف 

حاالت له نفس الصورة من حيث تركيب  10فى  (PrPsc)تركيب البريوف المعدل 

كتختلف هذق " البصمة الخاصة للبركتين"األحماض األمينية ، أك ما يطلق عليه 

اإلنساف  البصمة البركتينية  تماما عن البريوف الخاص بمرض جاكوب العادل فى

إال أف البصمة كانت  .(العائلى ، الفردل ، الحادثى أك الدكائى)بأنواعه الثبلثة 

مطابقة تماما لبصمة البريوف المعدل المسبب لمرض جنوف البقر فى الماشية 

(BSE)  كالذل تم عزله من األنواع المختلفة من الحيوانات المصابة بنفس

. (41)المرض

 

                                                
 طبعة أكاديمية البحث العلمى كالتكنولوجيا  –األمراض البريونية )  41

http://images.google.com.eg/imgres?imgurl=http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/39206000/jpg/_39206317_jonathan1_203.jpg&imgrefurl=http://news.bbc.co.uk/1/low/northern_ireland/4092363.stm&h=152&w=203&sz=6&hl=ar&start=11&um=1&usg=__es7FBs3zkOeYuWUAnyn4F7S4X8c=&tbnid=r-oWgCfAYzn8kM:&tbnh=79&tbnw=105&prev=/images?q=clinical+signs+of+vCJD&um=1&hl=ar
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 الوعى لمرض جاكوب النوع المغاير يبين حالة فقداف (30)شكل 

احرًانٛح اَرشاض انًطع فٗ انؼانى 

تعتبر بريطانيا هى المصدر الرئيسى إلنتاج كتوزيع مسحوؽ اللحم كالدـ كالعظم 

إلى معظم بلداف العالم ، هذا باإلضافة إلى تصديرها لؤلبقار كاألغناـ الحية ، 

كمستلزمات المعامل كالتى يدخل  كللمنتجات الحيوانية ، كالبيولوجية مثل اللقاحات

فيها أمصاؿ األبقار، كالدـ كمشتقاته ، كالمنتجات الدكائية كهذا كاضح من 

التى أعدتها منظمة الصحة العالمية كالتى تبين فيها تصدير  (31شكل)الخريطة 

كعندما ظهر مرض جنوف البقر .دكؿ العالم  هذق المنتجات من بريطانيا إلى باقى

كبعض الدكؿ األكركبية بأف بريطانيا هى التى صدرت لهم هذا اعترفت فرنسا 

ق األشياء أك بعضها كبالفعل انتشر المرض فى الدكؿ التى استوردت هذ .الشر

كتبين الخريطة التالية صادرات بريطانيا من هذق األشياء إلى معظم .من بريطانيا 

 دكؿ العالم

 

احتماؿ انتشار المرض فى خريطة من منظمة الصحة العالمية تبين  (31)شكل 

مسحوؽ اللحم امريكا كاستيراد  التجارة العالمية العالم نتيجة انفتاح كتزايد
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  live  cattleكاستيراد أكركبا أبقار حية  meat and bone mealكالعظم 

كاستيراد دكؿ  food containing beefيحتول لحوـ أبقار  غذاءكاستيراد أسيا 

كاستيراد  blood and blood productsبأفريقيا الدـ كشتقاته الملوث بالبريوف 

كاستيراد دكؿ من أمريكا  pharmaceuticalsالياباف  أدكية ذات أصل حيوانى  

 الجنوبية أنسجة من اإلنساف كالحيواف إلنتاج مواد بيولوجية 

زٔل انؼانى حاالخ يطع ظاكٕب انُٕع انًغاٚط انرٗ ظٓطخ فٗ 

لقد ظهرت بعض الحاالت المرضية لمرض جاكوب النوع المغاير فى عدة دكؿ 

. من العالم فى نفس الوقت الذل ظهر فيه مرض جنن البقر على األبقار 

كبالرغم من أف هذق الحاالت ال تصل إلى الصورة الوبائية للعديد من األمراض 

فى جميع الدكؿ  2007 -1996عدد الضحايا من هذا المرض من  إال أف ، األخرل

 (162)، كما أف بريطانيا كاف فيها العدد األكبر من الضحايا 11عاش منهم 199

إال أف هذا العدد القليل من الضحايا  (42)كهو عدد قليل جدا (1)كما فى الجدكؿ 

قد أثار  (43)بالمقارنة بأمراض معدية سواء كانت بكتيرية أك فيركسية أك أخرل

كانت ضحاياق )كلم يحظ مرض . كالهلع بين شعوب العالمالرعب كالخوؼ 

كالسؤاؿ ما !!! عبلميا إبمثل ما حظى به جنوف البقر كجاكوب المغاير  (بالمبليين

سبب ذلك ؟ كلئلجابة على هذا السؤاؿ تعالى معى عزيزل القارلء نتعرؼ على 

 حجم المشكلة كما بينتها صحف العالم

فى العالم من مرض جاكوب النوع  عدد الحاالت التى سجلت (1)جدكؿ 

 2007حتى ابريل 1996من  (44)المغاير

عدد  الدكلة

 الحاالت

عدد  الدكلة األحياء

 الحاالت

 األحياء

 0 1 الياباف 6 162 بريطانيا

 0 2 هولندا 2 22 فرنسا

                                                
  قد يفقد هذا العدد فى أل حدث عارض كانقبلب قطار أك انهيار عمارة أك غرؽ مركب أكغير ذلك ( 42
  بسبب فيركس اإلنفلونزا العادية 37000يفقد الشعب األمريكى سنويا حوالى  ( 43
44) -Adapted from: http://www.eurocjd.ed.ac.uk/results.htm 

http://www.eurocjd.ed.ac.uk/results.htm
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 1 1 البرتغاؿ 0 1 كندا

 1 1 السعودية 1 4 ايرلندا

 0 1 اسبانيا 0 1 ايطاليا

    0 3 امريكا

 

حعى ٔذطٕضج انًشكهح كًا تُٛرٓا طحافح انؼانى 

مرض جنوف البقر  (جاكوب المغاير )بعد أف صاحب ظهور مرض جنوف البشر 

ساد العالم حالة من الخوؼ كالرعب كالذعر لم يسبق لها مثيل ، كهذق بعض 

  : -مقتطفات من أقواؿ الصحافة العالمية 

في القرية التى ظهر  -الضحية الثانيةأف  1/11/2000ذكرت صحيفة التايمز فى  -1

ألقت  الرعب فى قلوب سكاف هذق القرية   -كهى سارة ركبرتس  -بها المرض

بعد موت ماثيوباركر منذ ثبلث سنوات  2000كذكرت أف موت سارة فى سبتمبر 

بنفس األعراض التى ظهرت عليه ، كذكرت أف األعراض تبدأ بألم خفيف فى 

يادة تدريجيا حتى يعجز  اإلنساف عن المشى ، كربما األرجل ، ثم يبدأ فى الز

يتوقع المريض فى البداية أف هذق األعراض نتيجة عامل نفسى ، لكن يتحقق 

بعد ذلك أف السبب فى ذلك هو مرض عصبى ألف األعراض العصبية تتوالى بعد 

 ذلك 

تحت عنواف الضحية الثالثة من مرض  2/11/2000ككتبت صحيفة التليجراؼ فى 

كف البشر فى قرية صغيرة ، كذكرت الصحيفة أف هذق الضحية هو شاب صغير جن

يدعى ادرياف هوجستوف ، بدأ فى أكل لحم الركستو مع  (سنة 24 )فى السن 

جدته فى آرـ ثركب بالقرب من دككستر ، كربطت الجريدة بين الضحايا الثبلثة 

 (سنة  19)كباركر الذين ماتوا من هذا المرض كفى نفس القرية ، فذكرت أف ماثي

كانوا يذهبوف إلى نفس المدرسة كيلعبوف فى نفس  (سنة  24)كسارة ركبرتس 

الشارع ، كيعيشوف على مقربة من بعضهم ، كلقد أصبح الرعب كالفزع فى 

 . القرية بعد هذق الضحية الثالثة هو السائد فى القرية الصغيرة 
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رت أكل اللحوـ من أف أكركبا حظ 5/11/2000كذكرت صحيفة التليجراؼ فى 

 .شهرا  30األبقار التى عمرها يزيد عن 

أف ايرلندا يجب أف تتخلص من  6/12/2000كذكرت صحيفة إريش تايمز فى 

 30قترحت دكؿ اإلتحاد األكركبى قتل األبقار فوؽ اشهرا ، كما  30األبقار فوؽ 

شهرا بعد التأكد من إصابتها بهذا المرض بعد الفحص الميكركسكوبى ، أما إذا 

ثبت خلوها فتستخدـ لحومها لئلستهبلؾ اآلدمى ، كإقترحوا تعويض المربين بنسبة 

من ثمن األبقار المعدكمة ، لكن المشكلة التى كاجهت هذا التصور هى % 70

 . كيفية التخلص من األعداد الزائدة المعدكمة 

أف الخوؼ كالرعب ينمو كيمتد  7/12/2000ذكرت صحيفة إريش إندبندنت فىك

بين الناس حيث أف مرض جاكوب مرتبط بتلوث المياة ، كأف السبب فى ذلك أف 

نسبة عالية من المياة ملوثة بمخلفات الحيوانات فى ايرلندا كلم يتم تعقيمها 

 . بالكلورين 

نوف البقر جاء من الفضاء أف مرض ج 7/12/2000كذكرت صحيفة ميركر فى 

حيث أف كاندراكيك راما سنغ من جامعة كيلز إقترح أف نوعا من البكتيريا نزلت من 

 .الفضاء عبر الستراتو سفير فى الشتاء كهى التى تصيب اإلنساف كاألبقار 

أف المستشفيات أخبرت بالنظافة  5/1/2001كذكرت صحيفة الجاردياف فى 

جراحية لمريض يشتبه أنه يعانى من مرض جاكوب كالتعقيم بعد عمل أل عملية 

 . الجديد 

أف المستشار األلمانى  شركدر أقاؿ  10/1/2001كذكرت صحيفة التايمز فى 

كزيرل الزراعة كالصحة ألنهما لم يتخذا اإلجراءات الكافية ضد خطورة مرض 

 . جنوف البقر لحماية الشعب األلمانى منه 

أف الحكومة الفرنسية تبحث عن كثائق  14/1/2001كذكرت صحيفة إندبندنت فى 

بأنها كانت السبب فى إنتشار  1990  –1987تدين حكومة تاتشر فى الفترة 

مرض جنوف البقر إلى دكؿ اإلتحاد األكركبى ، كقاؿ كزير الزراعة الفرنسى جين 

جبلفانى أف بريطانيا مسئولة عن إنتشار هذا المرض إلى دكؿ اإلتحاد األكركبى 

 "نهم أصدقاؤنا اإلنجليز الذين صدركا هذا الشرإ "كقاؿ 

إلى أنه تم إكتشاؼ حالة إشتباق  2001يناير  15أشارت ككالة ركيتر لؤلنباء فى 

 295جنوف أبقار فى مجزر يقدـ لحومه إلى مطاعم ماكدكنالد الذل يمتلك 
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عميل يوميا فإنهارت معدالت اإلستهبلؾ فورا كبارت تجارة  600000مطعما تخدـ 

 لة المطاعم الشهيرة سلس

  

ػٍ انسو ٔيشرماذّ ٔيطع ظٌُٕ انثمط  أذثاض طحفٛح

لقد اخترت لك عزيزل القارلء هذق التقارير الثبلثة لبياف خطورة انتقاؿ بريوف 

جنوف البقر من المرضى الذين أصيبوا بهذا المرض ككانوا عطائين للدـ بصفة 

  :مستمرة كتوفوا من هذا المرض بعد ذلك

أف الياباف حظر إستيراد اللحوـ األكركبية  25/12/2000كتبت صحيفة رتيرزفى 

باإلضافة إلى اإلجراءات التى أتخذت لمنع إستيراد المنتجات الدكائية ، كفى خبر 

آخر لها ذكرت أف شخصا فى الواليات المتحدة من المتبرعين بالدـ مصاب بمرض 

جرعة من  830000فى إنتاج  جاكوب الجديد كقد تم إستخداـ مصل هذا الرجل

 .لقاح شلل األطفاؿ

أف عدد المصابين بمرض  19/1/2001فسرت جريدة الجاردياف الصادرة فى 

 13شهريا بسبب كفاة %  20جاكوب الجديد ربما تزيد نسبة اإلصابة بينهم إلى 

حالة من الذين ظهرت عليهم أعراض المرض ككانوا متبرعين بالدـ بصفة 

، كما سادت حالة من الخوؼ كالرعب بين  88كعددهم  (  Donors)مستمرة 

شعوب إنجلترا كفرنسا كالمانيا كغيرها من الدكؿ التى استوردت الدـ كمشتقاته 

من الدكؿ التى ظهر بها المرض بعد أف خرج علينا مديرل مراكز الهيموفيليا 

 1997  –1996ينصحوف بعدـ استخداـ الدـ كمشتقاته المحضرة فى الفترة من 

بل األخطر من ذلك هو استخداـ مشتقات هذا الدـ فى إنتاج اللقاحات ، كما  ،

استخدمت أيضا عوامل التجلط المحضرة من هذا الدـ فى اآلالؼ من المواطنين 

. 

 أػٌس' انًٕساز:  يظطفٙ تكط٘ فٗ ظطٚسج األسثٕع: ذمطٚط ٚكرثّ'

انسو 'نُمم  ذطح ٔظُس األطثاء ٔاألكازًٍٚٛٛ فٙ تطٚطاَٛا ٔأنًاَٛا

إنٙ يظط (vCJD) تثطٌٕٚ يطع ظاكٕب انُٕع انًغاٚط ' انًهٕز

 ، ٔتطٚطاَٛا ذرٕلغ اَرشاض ظٌُٕ انثمط فٙ انثهساٌ أذط٘ ٔزٔل

انًسرٕضزج ،ٔيؼانعح كًٛٛائٛح ذًُغ اكرشاف ذهٕز انسو ،  

  انًظسضج ٔسعالخ سطٚح ذكشف حعى انؼثٕاخ
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:- ٔإنٛك انرفاطٛم

 

' التايمز' هر سبتمبر الماضي نشرت صحيفةفي السابع كالعشرين من ش" 

كأجنبيا  بلدا عربيا 11البريطانية تقريرا خطيرا أكدت فيه أف بريطانيا صدرت إلي 

أف هذق  كقد أشارت الصحيفة إلي .جنوف البقر بريوفمنتجات ببلزما الدـ الملوثة ب

في سي جيه ' بريوفالمنتجات جاءت من دـ تبرع به تسعة أشخاص مصابين ب

كقد أشارت . المسبب لمرض جنوف البقر كأنهم توفوا بعد ذلك بهذا المرض 'دم

،  (عينة 144)إلي أف الدكؿ التي تم تصدير الدـ الملوث إليها هي مصر  'التايمز'

، المغرب  (مائة عينة)، سلطنة عماف  (عينة 23)، ركسيا  (عينات3)سنغافورة 

، كدبي  (953)، كالهند  (840)، تركيا  (400)بركنام  كسلطنة  ،(مائة عينة)

حصلت علي معلومات ' األسبوع .(83500)  ، كأيرلندا (44864)كالبرازيل  (2400)

البلداف العربية كبعض البلداف األجنبية  هامة تكشف أبعاد المخطط الذم يستهدؼ

 األخرم

الهاـ كالخطير، سارعت العديد من البلداف التي كرد  تقريرها' التايمز'عندما نشرت 

، بل كراحت كزارات  بجنوف البقر إلي أراضيها ذكرها إلي نفي دخوؿ الدـ الملوث

أنها لم تستورد هذا النوع من الدـ  الصحة في أكثر من بلد تقسم بأغلظ األيماف

األبحاث البريطانية  ، غير أف تقريرا تسرب عن مجلس منذ سنوات طويلة مضت

القلق  ر بالفعل حالة منالذم ظل محتفظا بهذق الحقائق لعدة سنوات أثا

 .كاالنزعاج الشديد لدم الدكؿ المعنية

إف المسئولين في مجلس األبحاث : 'األسبوع' كتقوؿ المعلومات التي حصلت عليها

لتحذير الدكؿ العربية  ' التايمز'بعدما نشرته  البريطانية قرركا أف يتبنوا هذق القضية

ميات الدـ الملوث التي تسربت بسبب ؾ من مغبة انتشار مرض خطير قادـ إليها

السلطات البريطانية  .الدكؿ إليها معتبرين أف ذلك سيمثل كارثة حقيقية في هذق

جميع أنواع الدـ التي  أسرعت كأبلغت الدكؿ العربية بتقارير طبية تؤكد سبلمة

متعلقا  استوردتها هذق الدكؿ في السنوات العشر األخيرة سواء كاف ذلك

 .، كأم مشتقات أخرم من الدـ'كالببلزماباإليمونوجلوبين أ'
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أما التقاريرالبريطانية التي لم يكشف عنها النقاب حتي اآلف فقد أكدت أف هذا 

، كإنما يخص ألمانيا أيضا التي اعتادت تصدير  بريطانيا كحدها الموقف ال يخص

 .الدـ إلي الدكؿ العربية خاصة مصر كالسعودية كميات كبيرة من مشتقات

منذ خمس سنوات سعت الهيئات الطبية المعنية  التقارير البريطانية إلي أنهكتشير 

سياسة االحتراز الطبي الذم يقضي  في كل من بريطانيا كألمانيا إلي تطبيق

البلداف أك للدكؿ  بالحرص الكامل في نقل أم مشتقات للدـ سواء داخل هذق

 .األصحاء إلي المستوردة حتي ال تختلط دماء المصابين بمرض جنوف البقر

يؤدم  ككاف المسئولوف البريطانيوف يثقوف في سياسة االحتراز الطبي الذم كاف

إلي تحليل مشتقات الدـ ثبلث مرات أك أكثر، ككانوا يتبعوف سياسة حازمة تحوؿ 

 .نقل الدـ الملوث إلي البلداف المستوردة للدـ دكف

معلومات الغربية إلي أف فقد أشارت اؿ المؤامرة  منطق كبعيدا عن الحديث حوؿ 

الموساد لعب دكرا هاما كرئيسيا فينقل هذق الدماء الملوثة إلي البلداف العربية 

إيلي 'كتشير المصادر إلي أف الجنراؿ  .أسمائها عن' التايمز'التي كشفت 

توفي في العاـ الماضي إثر إصابته  من قيادات الموساد الذم' دكشيناكؼ

التقارير كأخطرها التي كصلت  التقارير تعد من أهمبسرطاف الرئة اعتبر أف هذق 

 .األخيرة في السنوات' إسرائيل'إلي إدارة الموساد في 

 قد دعا في االجتماع األسبوعي لقيادات الموساد إلي تبني' دكشيناكؼ'ككاف 

خطة عاجلة لكسر فكرة كسياسة االحتراز الطبي األكربية تجاق نقل مشتقات الدـ 

أف كصوؿ ' دكشيناكؼ'كقد أكد . كف البقر إلي الدكؿ العربيةبأمراض جن المصابة

الملوثة إلي مصر كالسعودية كاألردف كسوريا كغيرها يمثل أكبر  هذق الدماء

، كنبه هنا إلي  علي مدار تاريخها الماضي' إسرائيل'  انتصار يمكن أف تحققه

، مشيرا  العربيةكالدكؿ ' إسرائيل'القائمة بين  المشكلة الديموجرافية كالسكانية

السنوات العشرين القادمة بعد أف زادت  إلي أف هذق المشكلة ستزداد حدة في

هذق المعدالت لدم  ، كانخفضت معدالت الخصوبة العالية لدم العرب

 .اإلسرائيليين

المشاركين بالرأم كاإلعداد في نقل  الذم كاف كاحدا من' دكشيناكؼ'كالجنراؿ 

الفتيات اإلسرائيليات في  اصة مصر من خبلؿاإليدز إلي الدكؿ العربية خ
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، كالمشارؾ في خطة المبيدات المسرطنة لنشرالسرطاف في الدكؿ  الثمانينيات

الدكؿ  العربية يعد هو صاحب الفكرة األساسية في نقل مرض جنوف البقر إلي

 ، جاء إلعداد خطة بهذا الصدد' دكشيناكؼ'العربية كبعد نحو أسبوعين من دعوة 

 .علي أعلي مستوم داخل الحكومة اإلسرائيليةالتحرؾ 

اإلسرائيلي المصغر علي التقرير السرم للموساد حيث  كقد كافق مجلس الوزراء

 .البقر إلي الدكؿ العربية طرح خطة نقل الدـ الملوث بجنوف

طبيب كأستاذ  100 كقد أرفق التقرير خطة تفصيلية مشيرا إلي أسماء أكثر من

كألمانيا لنقل  لتعاكف مع الموساد في كل من بريطانياأكاديمي علي استعداد ؿ

استعداد ألف  ، مشيرا إلي أنهم علي كميات كبيرة من هذا الدـ إلي البلداف العربية

اكتشاؼ  يبتكركا طرقا كيميائية جديدة ال تستطيع أجهزة التحليل الطبي العربية

 .تلوث هذق الدماء

اعتمدق مجلس  بعد التقرير الذم، كهكذا  كيبدك أف هذا هو ما حدث بالفعل

 البارزين  أحد قيادات الموساد' فرهود مبلحوف'الوزراء اإلسرائيلي المصغر قاـ 

العربية  الذم كاف مسئوال عن الملف األكربي في عبلقته بالدكؿ السابقين حاليا 

 قاـ بإرساؿ مذكرة سرية يتم تعميمها علي رجاؿ الموساد في بريطانيا كألمانيا

، مفادها البحث عن عدد كبير  ا كفي بقية الدكؿ األكربية في مرحلة أخرمتحديد

األطباء كاليهود اإلسرائيليين كاألكربيين كأف يتم التعاقد معهم كاطبلعهم علي  من

تفصيلي لنقل كميات كبيرة من عينات الدـ الملوث بمرض جنوف البقر  مخطط

خرم تستورد أم نوع من كدبي كالمغرب كعماف كأم دكؿ أ إلي مصر كالسعودية

 .عينات الدـ األكربية

التي كجهت إلي قيادات مكاتب الموساد في الدكؿ األكربية كالمقدرة في  كالخطة

مكتبا يتخذكف من شركات السياحة أك البورصات أك الصحف  44حينها بحوالي 

 :التجسسي أشارت إلي عدة نقاط أبرزها الصغيرة ستارا لممارسة نشاطهم

التحاليل األكربية كمعامل  االتفاؽ مع عدد من معامل: كليالمرحلة األ -

المصابة  المستشفيات الكبرم علي تخزين كاالحتفاظ بجميع أنواع الدـ

بأمراض جنوف البقر علي أف تتم معالجة هذق األنواع من الدـ كيميائيا 

اإلطار الذم ال يؤدم إلي اكتشافه في الدكؿ العربية كبما يؤدم إلي  كفي

 التلوث في جزئيات الدـ غلغل هذابقاء ت
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، كأف 'انترناشيوناؿ ميديسين' إنشاء هيئة طبية يطلق عليها: المرحلة الثانية -

التي تتعامل مع  هذق الهيئة تتعاكف مع كافة الهيئات الطبية البريطانية

 .الدكؿ العربية في توريد عينات الدـ إلي هذق الدكؿ

الرموز الطبية الهامة كالمعركفين االتفاؽ مع عدد من : المرحلةالثالثة -

، كقدر  ، كهم أساسا من اليهود المتعصبين إلسرائيل بوالئهم المطلق

 .أكربيا لتنفيذ المخطط عالما طبيا 20عددهم التقرير بحوالي 

المخطط علي أرض  كفيها يجرم االتفاؽ علي تنفيذ هذا: المرحلة الرابعة -

 الواقع

اإلعداد لها حوالي ثمانية  التمهيدية استغرؽ ككفقا للمعلومات فإف هذق المرحلة

التحاليل الطبية  أشهر حتي تم االنتهاء من إعداد تقارير مفصلة عن معامل

المسئولوف ك،  العربية الشهيرة كشركات األدكية ككيفية نقل أنواع الدـ إلي الدكؿ

األساسية جهة المركر  اإلداريوف في بريطانيا كألمانيا الذين تعد تصديقاتهم بمثابة

المعنيوف بنتائج  ، هم األطباء كاألكاديميوف لصفقات الدـ إلي الدكؿ العربية

 .التحليل

الطبية المعنية في  كقد قاـ جهاز الموساد بتحضير ملفات خاصة بالشخصيات

،  كأبناءهم بريطانيا كألمانيا تتضمن نقاط الضعف كنقاط القوة كزكجاتهم

كقد  .أخرم نحو الماؿ كالنساء أك أية رغبات، كميولهم  كتحركاتهم االجتماعية

لهم  جرم أيضا إعداد إحصاء تقريبي لكل األطباء كاألكاديميين الذين قد تكوف

 ، ككاف هناؾ تركيز منذ صلة مباشرة أك غير مباشرة بنقل الدـ إلي البلداف العربية

 .البداية علي الشخصيات ذات نقاط الضعف القوية كالتي يمكن استثمارها

، كقد تم  طبيب كأكاديمي 500نتيجة البحث األكلية عن التوصل إلي  شارتأد كؽ

التي اطلعت علي كافة ' إسرائيل'دارة الموساد في إإلي  ارساؿ هذق القائمة

، في بعض األحياف  االجتماعات التي كاف يشارؾ فيها الملفات كعقدت العديد من

كقد جرم تعديل الخطة  .الوزراء الصهيوني مسئولوف رسميوف من مكتب رئيس

، كقد جرم االتفاؽ في  ستقوـ بالتنفيذ مرات في ضوء األسماء التي 5اكثر من 

 كاكاديميا كجرم استبعاد اآلخرين طبيبا 120ف تتم االستعانة بحوالي أالنهاية علي 

العدد قليل كال يستطيع تنفيذ  ككاف تقدير مكاتب الموساد اإلسرائيلي أف هذا.
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هذا النحو لمدة  ، كقد ظل األمر معلقا علي ة األكسع مدممتطلبات هذق الخط

 .بالتنفيذ آخرين إلي المجموعة المكلفة 20شهر تقريبا حتي تمت اضافة 

،  كاملة كقد استمرت هذق المرحلة من المجادالت كالتحضير كاالعداد لمدة سنة

البركفيسوردكنالد 'ثم بدأت مرحلة التنفيذ من خبلؿ الوكيل الرئيسي في بريطانيا 

  'البركفيسور شومارت فاريسكا'أما الوكيل الرئيسي في ألمانيا فهو ' مكورم

،  باعتبارهما قائدين لكافة المجموعات حسب ما اقتضته الخطة اإلسرائيلية

ينتمياف إلي أصوؿ يهودية متطرفة كهما استاذاف ' مكورم كفاريسكا' كمعركؼ أف

 .م مجاالت الدـالطب كتحديدا ؼ جامعياف في علوـ

، كفي أقل من شهر  جديدة باضافة اسماء أخرم' مكورم كفاريسكا'كقد قاـ 

 .كانت فرؽ العمل في بريطانيا كألمانيا قد أكتملت

بدأت المرحلة الثالثة كالخاصة بمشتقات الدـ الملوثة بمرض جنوف  كبعد ذلك

كاع من الدـ ، ككاف يتم نقل هذق األف سعر خاص كمرتفع لها البقر كالتي أصبح

كالمستشفيات التي يتم التعامل معها لنقل هذق الدماء  من كإلي المعامل الكبرم

 .إلي الببلد العربية

دكؿ عربية علي  5للمعلومات فإف هذق الدماء أخذت طريقها المؤكد إلي  ككفقا

، حيث استوردت كميات كبيرة من هذق  كانت من أهم هذق الدكؿ ف مصرأاألقل ك

 .الدـاألنواع من 

،  البداية تم تصدير الدـ الملوث في شكل عبوات ال تحتمل الشك في تحليلها في

 .الذم يعد المصدر الرئيسي للبركتين في الدـ' األلبومين'عن عبوات  ككانت عبارة

، كعندما تم تمرير هذق  آالؼ من هذق العبوات إلي الدكؿ المعنية كقد تم ادخاؿ

ر من مشتقات الدـ كهو ما يطلق عليه إلي نوع آخ الصفقات تم االنتقاؿ

األساسية هي فكرة المعالجة الكيميائية لهذق  لكن المشكلة' االيمونوجلوبين'

، إال أنها تنشط بفاعلية بعد  الحوالي سنة األنواع الملوثة كالتي تؤدم إلي خمودق

 .ذلك كتصبح شرسة

مازالت قاصرة عن الفحوصات الطبية في الدكؿ العربية  ككفقا للمعلومات فإف

كأف األجهزة كالفحوصات التي يتم استخدامها  اكتشاؼ مبكر لحاالت جنوف البقر،
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، كهذا يعني أف المرض يكوف  ألخيرةا ال تستطيع كشف المرض إال في مراحلها

 .العربية قد انتقل بالفعل إلي اآلالؼ من أبناء الدكؿ

، إال  ببلدهم دخوؿ الدـ إليككفقا للتقرير فإنه حتي إذا نفي مسئولو هذق الدكؿ 

 ، كأف هذق السجبلت مازالت في أف هناؾ سجبلت سرية تم الكشف عنها مؤخرا

حوزة األجهزة الرسمية البريطانية كأف السجبلت تبين أنواع العبوات كعددها 

، بل إف هناؾ  التي تلقتها كالتاريخ الذم أدخلت فيه هذق الصفقات كالدكلة

ندما حددت الجهات المستفيدة في داخل الدكؿ كضوحا ع سجبلت كانت أكثر

، كما أف نتائج المتابعة اإلسرائيلية  تحاليل العربية سواء هيئات طبية أك معامل

الملوث بجنوف البقر تمت االستفادة منها أك  ذاتها تؤكد أف هذق األنواع من الدـ

لدكؿ ، خاصة مصرالتي سجلت أعلي نسبة من ا بعبارة أخرم تم استهبلكه محليا

تركيزها الرئيسي علي  ، في حين أف السعودية كاف التي استهلكها هذا الدـ

الدـ األخرم  ، في حين أف مصر ركزت علي مشتقات األنواع المتصلة بببلزما الدـ

كاف  كقد. مثل تلك التي تمنع عوامل الترسب الدموم أك ما يطلق عليه الجلطة

 ا اثيرت حولها الكثير من األقاكيلتركيز مصر علي ألمانيا باعتبار أف بريطاني

 .بخصوص جنوف البقر

ال يجب أف يقتصر  ككاف تركيز الخطة اإلسرائيلية علي أف نقل االصابة بهذا المرض

خبللهم إلي  فقط علي الذين يتم نقل الدـ إليهم كلكن أيضا نقل هذا الدـ من

لخلطها  شافهاأنواع أخرم من األدكية التي تم اكت ، كقد جرم التعرؼ علي آخرين

في  بطعاـ االبقار كالحيوانات لنقلها أيضا إلي الدكؿ العربية حتي تصاب الحيوانات

 .البداية بأمراض جنوف البقر ثم ينتقل المرض منها إلي االنساف

إف المركبات الكيميائية الجديدة التي عالجت الدـ الملوث لم  كتقوؿ المعلومات

سنوات أك أكثر، مما يعني أنه  5د تستمر المرض التي ؽ تتجاهل فترة حضانة هذا

أم دكلة عربية تحديد الحاالت التي تم نقل  في المرحلة الراهنة سيصعب علي

إال أف المثير للدهشة كفقا للمعلومات  .عمليا الدـ إليها أك اكتشاؼ هذق الحاالت

يتم تنفيذها علي مدار عاـ أك أكثر ثم  الطبية البريطانية أف هذق الخطة كاف

األعواـ األخيرة شهدت حركة  ، ثم يعاد التصدير بعد عاـ آخر، كأف تتوقف

 .العربية إسرائيلية مكثفة لنقل الدـ إلي العديد من الدكؿ
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سوؼ  كيؤكد التقرير البريطاني أف الدكؿ التي استوردت كميات كبيرة من الدـ

، كهو ما  تشهد في السنوات القادمة موجة صارخة من انتشار هذا المرض

 .ثقيلة علي األكضاع الصحية في المنطقة سيلقي بتبعات

.. البريطانية كلذلك يبقي السؤاؿ' التايمز' هذق هي الحقيقة فيما نشرته صحيفة

النفي؟ كإلي متي تبقي رؤكسنا مدفونة  هل التزاؿ الحكومة المصرية مصرة علي

 (45)!الرماؿ؟ في

ذؼهٛك يٓى ػهٗ ْصا انرمطٚط نعطٚسج األسثٕع 

 لنشر فيركس اإليدز يتم تنفيذق بدقة الذل ذكر فى هذا التقريرأف المخطط : أكال 

 ؟فهل من نافى لهذا الكبلـ أـ أف السكوت من عبلمات التصديق  كالرضا به

زيادة معدؿ انتشار مرض السرطاف بين جميع فئات الشعب حتى األطفاؿ : ثانيا

  ؟كغيرهاالمبيدات الحشرية المسرطنة مخطط  على تنفيذ أليس دليبل

هل يتم تحديد الحاالت المرضية الناتجة عن تلف فى الجهاز العصبى : ثالثا

كتشخيصها بدقة للوقوؼ على احتماية نقل البريوف المسبب لمرض جاكوب النوع 

 ؟مشتقات الدـ المغاير عن طريق

رابعا هل يتم متابعة المرضى الذين تم نقل إليهم الدـ أك أحد مشتقاته  

كتتبع األعراض المرضية التى أك أل دكلة أخرل مانيا أك بريطانيا المستورد من اؿ

 ؟للوقوؼ على حجم الكارثة ربما تظهر عليهم تباعا

كلئلجابة على هذق التساؤالت البد من بمعلومات موثقة   كيكوف ذلك من خبلؿ 

  .تقارير علمية أك تصريحات المسؤلين 

: (46)يظط ٔزَٔك ْصا انرمطٚط نهثٕاتح َٕٛظ ػٍ اإلٚسظ فٗ

تفتح ملف مرضى اإليدز رغم ما يحيطه من تضليل كتعتيم فيما يخص  "البوابة"

 .المعلومات الحقيقية كالمؤكدة

                                                
 8السنة 395العدد  1425من شعباف  20 2004اكتوبر  4جريدة األسبوع األثنين  (45

 ص04:48| 2015-04-05األحس  - في مصر" اإليدز"أخطر تحقيق صحفي عن  (46

http://www.albawabhnews.com/1213898 
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الدكتور كليد كماؿ عبدالعظيم، مدير البرنامج الوطنى لمكافحة مرض اإليدز 

منذ اكتشافه في منتصف  -بمصر « اإليدز»، يقوؿ إف عدد مرضى  بوزارة الصحة

، في حين سجلت أعداد  حالة ْٖٔآالؼ ك ٓكصل  -ثمانينيات القرف الماضى 

حالة على قيد  ُٖٔحالة منها  َٖٖ، نحو َُِْاإلصابات المكتشفة بنهاية عاـ 

 .حالة توفيت ْٔالحياة ك

٘ من ُٖ٘ من اإلصابات بين الرجاؿ كِٖ، أف «البوابة»، لػ«عبدالعظيم»كيضيف 

العبلقات »٘ من هذق الحاالت انتقل لها المرض عن طريق ُٗالسيدات، ك

،  ٘ من أمهات أطفاؿِ٘ بطرؽ أخرل، كَْ، ك ٘ لتعاطى المخدراتّٗ، ك«الشاذة

أكدت أف  (UNAIDS) لمكافحة اإليدز (47)مشيرنا إلى أف تقارير األمم المتحدة

ال يعنى ذلك أف .فيركس في مصر قليلة بالنسبة لعدد السكافنسبة انتشار اؿ

بعيد عن مصر، ففى دكؿ أخرل كانت التقارير الطبية تؤكد أف نسبة « اإليدز»

بشكل « اإليدز»إال أنه خبلؿ سنوات قليلة انتشر بها « قليلة»انتشار الفيركس 

 .«كبائى»

المكتشفة في  زيادة الحاالت« كباء»كيعزز من مخاكؼ تحوؿ الفيركس إلى 

، في حين أف الحاالت المكتشفة  حالة جديدة َٖٖ، إذ ظهرت َُِْالعاـ الماضى 

را بأف هناؾ بداية النتشار خفى ا، مما يعطى إنذ حاله فقط ْٖٔكانت  َُُِعاـ 

 .لعدكل اإليدز يجب أف ننتبه لها

من مدير برنامج الحرية ك، استشارل الطب النفسى  كيقوؿ الدكتور إيهاب الخراط

في مصر « اإليدز»، إف حاالت اإلصابة المكتشفة بػ«لبوابة»اإلدماف كاإليدز، لػ

، كيضيف أف عدد المتعايشين مع الفيركس  ٘ من الحاالت الفعليةِك ُتتراكح بين 

 .ألف حالة َِّفي مصر يصل إلى 

بحثا استقصائيا بمشاركة كزارة الصحة كالهيئة  ََُِأجرينا في عاـ ": كيوضح

المسوح )لصحة األسرة التي تطبق أعلى المقاييس العالمية لما يسمى بػالدكلية 

من الجيل الثانى كصوال لمتعاطى المتخدرات بالحقن في الشارع  (التراسلية

                                                
47 ) UNAIDS Middle East and North Africa regional report on AIDS 2011. Cairo, joint UN 

Programme on HIV/AIDS, 2011.  
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٘ أيضا من المثليين ٕ٘ من متعاطى المخدرات بالحقن كٕ، فوجدنا أف  كالمثليين

 ."متعايشين بالفيركس

، َُُِأعلنت نتائجه عاـ  ََِٖ/ََِٕا عاـ الحكومة المصرية أجرت بحثنا ضخمنك

كبتطبيق نتائج  .أظهر أف متعاطى المخدرات بالحقن في مصر نحو مليوف شخص

البحث االستقصائى على نتائج بحث الحكومة يكوف عدد المتعايشين مع المرض 

، كأحيانا  ٘ من الرجاؿِ:ُ، كعدد المثليين في العالم يتراكح من  ألف شخص َٕ

٘ فقط ُ، كعليه فإذا اعتبرنا النسبة في مصر  في بعض الدكؿ ْ٘يصل إلى 

٘ للبحث ٕألف حالة متعايشة مع اإليدز بحسب الػ َٕسيكوف الناتج أيضا 

  االستقصائى

مبليين متبرع  ٖأجرت كزارة الصحة تحاليل على  ََِٖك ُٖٔٗكما بين عامى 

ؼ حالة منهم آال ّبالدـ كأشخاص يريدكف العمل في الببلد العربية فاكتشفت 

 .متعايشة مع الفيركس

 كبعيدا عن متعاطى المخدرات كالمثليين كأطفاؿ الشوارع كالعامبلت في الجنس

، كما يقدر عدد العامبلت  ألف حالة َّ، يكوف ناتج المتعايشين مع الفيركس 

، كمن خبلؿ تلك األرقاـ  ألف حالة ََُبالجنس كحامبلت للفيركس بأكثر من 

 .ألف حالة َِّتعايشين بالفيركس في مصر يقارب الػيتضح أف عدد الم

كيعلق مدير برنامج الحرية من اإلدماف كاإليدز، على اإلحصائيات الرسمية لوزارة 

آالؼ شخص فقط  َُالصحة كمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد أف نحو 

البد أف تسعى الوزارة إلى معرفة األرقاـ : متعايشوف مع اإليدز في مصر قائبل

الحقيقية حتى تتخذ الخطوات الجادة كالبلزمة لمواجهة المرض بدال من أف تعلن 

 .أرقاما غير حقيقية بالمرة

رغم كصوؿ عدد الحاالت ألرقاـ مخيفة إال أف الوباء ال يعتبر معمما »: كيواصل

٘ من عدد سكاف ُفي مصر، كحتى يطلق علية كباء معمم البد أف يصل إلى 

« كباء مكثف»، غير أنه يؤكد كجود «لة متعايشة مع اإليدزألف حا ََٗ، أم  الدكلة

في مصر حيث تصل نسبة المتعايشين مع الفيركس من الفئات األكثر عرضة 

 .٘ من إجمالى هذق الفئاتٓ، خاصة المدمنين بالحقن كالمثليين، إلى  للمرض



 خطورة تغيير الفطرة
 

 - 77-  

احظائٛح يُظًح انظحح انؼانًٛح  ػٍ انًظاتٍٛ تفٛطٔغ اإلٚسظ يٍ ذالل 

:  (48)ض اإللهًٛٗ نسٔل انشطق األٔسطانرمط٘

 

 ، بالحقن المخدرات متعاطي بين اإليدز فيركس أكبئة تركِز مؤخرًا تأكَد كقد....

 في المتبعة كالسلوكيات عدكاق انتشار لمعدالت أجريت مسوحات بفضل كذلك

 إيراف كجمهورية ،(% 14 ) كالمغرب ،(% 21)   كباكستاف ،(% 22 ) ليبيا

 فيركس أكبئة كتشهد هذا، ( 3% ) كتونس ،(%7 ) كمصر ،( 13%) اإلسبلمية

 ) كتونس ،(%6 ) كمصر ،(% 37 ) باكستاف في ذلك اللواطيين، بين تزايدًا اإليدز

 (%3 ) كالمغرب ،(5%

 

يظاتًا تاإلٚسظ فٙ 4325 : (49)ذظطٚحاخ ٔظٚط انظحح ٔانسكاٌ انًظطٖ

يُٓى ضظال % 82.. يظط

أعلن الدكتور عادؿ عدكم، كزير الصحة كالسكاف المصرم، أف عدد المصابين 

،  2014 مصابًا حتى نهاية سبتمبر الماضي 4325بمرض اإليدز في مصر بلغ 

من السيدات مؤكدًا أف البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز % 18منهم رجاؿ، ك% 82

 .جم المشكلةيجرم الدراسات كالمسوح البيولوجية كالسلوكية لمعرفة ح

كأكضح خبلؿ كلمته بجامعة الدكؿ العربية احتفاال باليوـ العالمي لمكافحة اإليدز 

اليوـ االثنين أف البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز يضمن توفير العبلج باألدكية 

المضادة للفيركس لكل من يحتاجها من المتعايشين طبقًا للدليل الوطني للرعاية 

من % 100يات منظمة الصحة العالمية بمعدؿ تغطية كالعبلج، ككفقًا لتوص

 . المتعايشين الذين تم اكتشافهم

، 2014مصابا خبلؿ  1592كأضاؼ أف عدد من يتلقى العبلج باألدكية المضادة بلغ 

مشيرا إلى أف البرنامج يسعى إلى التركيز على محو كصمة العار الناتجة عن 

 .اإلصابة بالمرض

                                                
48 ) Regional review of HIV surveillance systems 2011, country reports 

-http://www.alarabiya.net/ar/arab-and ـ2014ديسمبر  1 -هػ 1436صفر  9االثنين  ( 49

world/egypt/2014/12/01/4325-%D9 
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كشدد الوزير المصرم على أف كزارة الصحة في مصر أعطت في خطتها األكلوية 

 1987لمرض اإليدز كرعاية المصابين حيث تم إنشاء البرنامج الوطني لئليدز عاـ 

باإلضافة إلى كضع العديد من الخطط االستراتيجية الخاصة باإليدز، كالتي تهدؼ 

ؿ معدالت اإلصابة لتصير أقل إلى الحفاظ على معدؿ االنتشار المنخفض كتقلي

كأكضح أف طرؽ العدكل تتم  .في مصر من إجمالي عدد السكاف %0.01من 

، كتعاطي المخدرات عن طريق %71عن طريق الممارسات الجنسية كتبلغ 

 .%1، كمن األـ للجنين %28الحقن كتبلغ 

ٔاسرؼًال انًٕاز انًهَٕح ٔانًٕاز انًثٛساخ انًسططُح : شاَٛا

ض انسططاٌ فٗ يظط حرٗ ااَرشانحافظح ٔػفٍ انمًح إزٖ إنٗ 

طال األطفال انظغاض فٓم يٍ يعٛة ؟؟؟  

 

 ؟(50)ما األسباب كراء إنتشار مرض السرطاف فى مصر  :كدكنك هذا التقرير
 

في بحث مشترؾ بين كزارة الزراعة المصرية كمنظمة األغذية كالزراعة العالمية الفاك عن اسباب 

ارتفاع معدالت االصابة بالسرطاف في مصر ارجع التقرير فى أحد أسبابه إلى سوء تخزين 

 .السامة« األفبلتوكسين»المحاصيل الغذائية مما يؤدل إلى انتشار مادة 

حميد ينمو ببطء كليس لخبلياق القدرة على : األكراـ تنقسم لنوعين كيبين التقرير أف 

التغلغل فى األنسجة المجاكرة لها كغزكها كال يؤدل نموها إلى تدمير للنسيج أك 

العضو الذل تنشأ فيه كليس لخبليا الورـ الحميد القدرة على إقتحاـ األكعية 

يه لهذا فاإلستئصاؿ الجيد لها الدمويه أك الليمفاكيه كاالنتشار لتكوين أكراـ ثانو

يؤدل إلى الشفاء أما الخطورة فترجع على الورـ الخبيث كترجع أسباب إنتشار 

ظاهرل كحقيقى كاإلرتفاع الظاهرل نتيجة لزيادة الوعى : المرض الى عاملين

الصحى كإكتشاؼ المرض كاألداء الصحى المتقدـ مع توافر التقنية الحديثة حيث 

تم إكتشاؼ المرض كيحمله المريض كيموت به دكف أف يتم كاف فى الماضى ال م

أما اآلف فأصبح االكتشاؼ ألنواع السرطانات سهبل فارتفعت نسبته أما , إكتشافه 

اإلرتفاع الحقيقى فيرجع الى أسباب عامة منها انتشار الملوثات البيئية كالتدخين 

سرطانات الرئة  كشرب الشيشة الذل إنتشر بين البنات الصغار كهو ما يؤدل إلى

أدت لسرطاف الكبد كالجهاز الليمفاكل  B,C كالبلعوـ كزيادة اإلصابة بفيركسى

كالبلهارسيا عامل لئلصابة بسرطاف المثانة كالمواد الحافظة كالهرمونات التى 

تضاؼ لؤلطعمة المصنعة باإلضافة لطرؽ التخزين كتعرضها لبعض االشعاعات 

                                                
50 ) http://alrabeh.blogspot.com.eg/2010/10/blog-post_21.html 
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فى المحاصيل الزراعية كتشير األرقاـ الى اف كتزايد استخداـ المبيدات الحشرية 

مرض السرطاف يمثل السبب الثانى فى الوفاة فى معظم الدكؿ المتقدمة حيث 

الف من السكاف الذكور سنويا كاكثر  100مريض لكل  400تصل معدؿ االصابة 

الف من االناث سنويا كفى مصر يقدر عدد الحاالت  100مريضة لكل  300من 

الف كل عاـ مما يتطلب تضافر كل جهود المجتمع كمنظماته الجديدة بمائة 

الحكومية كالمدنية كاالعبلمية للتصدل ضد هذاالمرض خاصة انه مرض فى تزايد 

مستمر خاصة مع توقع زيادة متوسط العمر فى مصر كالتلوث البيئى المتزايد 

 .كانتشار عادة التدخين بين الذكور كاالناث

 

سيدة  13هناؾ احصائية تشير الى اصابة سيدة من بين زاد انتشار سرطاف الثدل ؼ

 بسرطاف ؟ فماذا عن هذا السرطاف ككيف يمكن تجنبه؟

 

ماـ ارتفاع هذق النسبة يتطلب من االناث عموما اجراء الفحص الذاتى للثدل أ

حتى يمكن تجنب حدكث هذا المرض كاالكتشاؼ المبكر له فى حاله حدكثه لهذا 

الذاتى للثدل عمبل مفضبل كيوميا كيفضل بعد انتهاء يجب اف يكوف الفحص 

الدكرة الشهرية مباشرة بأف تقف أماـ المرأة كتنظر بعناية لتتعرؼ على الشكل 

الطبيعى للثدل ثم تستخدـ السطح الداخلى ألصابع اليد اليمنى المستقيمة فى 

خل ثم فحص الثدل األيسر كتحسن الثدل جيدا بطريقة دائرية من الخارج إلى الدا

تحت اإلبط كأسفل الحلمة كفحص الثدل األيمن باليد اليسرل ثم تتعرؼ على 

األعراض المتمثلة بالنسبة للثدل فى تغير فى الحجم أك الشكل كتجعد الجلد 

كأكردة كبيرة كاضحة كطفح أك قشور بالجلد ككرـ كبالنسبة للحلمةتظهر افرازات 

ذا الحظت أل تغيير عليها التوجه فورا أك نزيف أك أرتداد للداخل أك كرـ أك تغلظ كإ

 .الى طبيب متخصص أك مراكز الكشف المبكر لؤلكراـ

 

  2050-2015 بين فيمانتيجة نقل الدـ كمشتقاته بل أتوقع حدكث الكارثة : اثالث

 :ذلك على حسبيتوقف ك

 فترة حضانة مرض جاكوب النوع المغاير   -1

 كمية البريوف المتواجد فى الدـ الملوث به  -2

 كقدرة جهاز المناعة على المقاكمة   -3

 كقابلية الشخص المنقوؿ إلية الدـ لقبوؿ المرض   -4
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كيتبين من هذق التقارير أف انتشار فيركس اإليدز نتج عن تغيير الفطرة مثل 

اللواط كهذا مغاير للفطرة السليمة ، كالزنا كهذا مغاير للفطرة السليمة كالنفوس 

المخضرات كخصوصا عن طريق الحقن السوية ، كنفس الحاؿ عند تعاطى 

 كهذق هى األسباب الرئيسية النتشار هذا الفيركس

 ككيد أعدائنا اللهم آميناللهم احفظنا كببلدنا كببلد المسلمين من شركر ، 
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 الفصل السادس

أيطاع اإلػرالل انسياغٗ اإلسفُعٗ  

 فٗ انحٕٛاٌ

اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى القابل للنقل فى أمراض بهذا الفصل بياف فى 

ل نتج عن تغيير الفطرة فى ذالحيواف كيتم التركيز فيه على مرض جنوف البقر اؿ

الغذاء لؤلبقار ، كبياف كيفية انتشارق بين دكؿ العالم ، كأعراضه ، كطرؽ تشخيصه 

.  ، كعدد األبقار النافقة منه فى دكؿ العالم  ، كسبب اختفائه تدريجيا

كيوجد العديد من أمراض اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى فى الحيواف المكتشفة 

 1700حديثا فيما عدا مرض سكرابى حيث تم ظهورق فى عاـ 

 (Scrapie)يطع انحكح أٔ اإلسكطاتٗ 

سنوات كينتشر فى مناطق كثيرة من  4كهو مرض قاتل يصيب األغناـ من عمر 

ـ ، كفى اسكتلندا 1700مانيا عاـ العالم ، كسجلت أكؿ إصابة بالمرض فى اؿ

سنة ، كتم تشخيصه فى  250ـ كظهر فى األغناـ فى بريطانيا منذ 1732عاـ 

ـ ، كقد انتشر المرض فى القرف التاسع عشر مع 1947الواليات المتحدة عاـ 

قياـ بريطانيا بالتوسع فى تصدير أغنامها إلى باقى الدكؿ األكركبية ،كقد لوحظ 

طريق المراعى التى استخدمتها أغناـ مصابة ، كأهم أعراض انتقاؿ العدكل عن 

المرض هى الهيجاف كالقلق كعض الجسم كحكه بعنف فى األجساـ الصلبة 

، مع اإلرتعاشات كفقداف الوزف كإنهيار  (32شكل )حتى اإلدماء ، تساقط الصوؼ 

كعند فحص المخ للحيوانات النافقة من هذا المرض . القوائم الخلفية ثم الوفاة

 (33شكل )نجد فجوات فى أنسجة كخبليا المخ 

 

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_M1V0be47gEY/RrC4u3v7HZI/AAAAAAAAACI/alJZ8uiPXeg/s200/scrapie+sheep.jpg&imgrefurl=http://jonesl33.blogspot.com/&h=132&w=200&sz=10&hl=ar&start=201&um=1&tbnid=8sve2bOMSY3XEM:&tbnh=69&tbnw=104&prev=/images?q=scrapie+in+sheep&start=200&ndsp=20&um=1&hl=ar&rlz=1T4ADBR_enEG271EG272&sa=N
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.biophys.uni-duesseldorf.de/research/prions/images/schaf_s.jpg&imgrefurl=http://www.biophys.uni-duesseldorf.de/research/prions/index.html&h=130&w=200&sz=10&hl=ar&start=445&um=1&tbnid=Fe4vUKaI-_pmzM:&tbnh=68&tbnw=104&prev=/images?q=scrapie+in+sheep&start=440&ndsp=20&um=1&hl=ar&rlz=1T4ADBR_enEG271EG272&sa=N
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 خراؼ مصابة باإلسكرابى مع تساقط الصوؼ (32)شكل 

حالة إصابة بهذا المرض  10000إلى  5000كفى بريطانيا كحدها سجلت من 

رض مختلفة عترة من البريوف المسبب لهذا الم 20كتم عزؿ حوالى  (51)سنويا 

 عن بعضها البعض فى الخواص كالصفات 

 

 فجوات فى أنسجة كخبليا المخ لخراؼ نفقت من مرض سكرابى (33)شكل 

 )اإلػرالل انسياغٗ اإلسفُعٗ فٗ حٕٛاٌ أتٕ فطٔج 

Transmissible Mink Encephalopathae )  

ـ فى الواليات المتحدة ، 1947كهو مرض قاتل نادر الحدكث ، سجل عاـ 

ـ فى الواليات 1985كبعدها فى كندا كفنلندا كالمانيا كركسيا ككاف آخر كباء عاـ 

 13سنة كقد تم إعداـ جميع الحيوانات فى  22المتحدة بعد فترة هدكء امتدت 

تم  (34شكل ) 1988مزرعة  ، كفى آخر كباء للمرض حدث فى أمريكا سنة 

من مجموع حيوانات أبو فركة فى % 60نسبة حيواف ب 7300إعداـ حوالى  

. أمريكا 

كبفحص أمخاخ هذق الحيوانات النافقة تحت الميكركسكوب اتضحت العبلمة  

المميزة لهذا المرض كهى ظاهرة المخ اإلسفنجى ،كتم التأكد من المسبب 

المقدـ  كبمتابعة نوع الغذاء .للمرض كهو البريوف بعد عمل اإلختبارات البلزمة 

الحيوانات كجد أنه عبارة عن لحوـ غير مطهية ألبقار مريضة مع اسماؾ لهذق 

كدكاجن كحبوب ، كتم التخلص من هذق األبقار لعدـ إستمرارية تربيتها فى 

المزارع ألنها إما مصابة بأمراض اضطراب التمثيل الغذائى ، أك كسر فى األرجل ، 

. أك إصابتها بأمراض الجهاز العصبى المركزل 

                                                
51) -Hoinville et al 1999 

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.vetpathology.org/content/vol45/issue1/images/medium/coverfig.gif&imgrefurl=http://www.vetpathology.org/content/vol45/issue1/cover.shtml&h=440&w=424&sz=184&hl=ar&start=158&um=1&tbnid=uW7ENeak7sN0PM:&tbnh=127&tbnw=122&prev=/images?q=scrapie+in+sheep&start=140&ndsp=20&um=1&hl=ar&rlz=1T4ADBR_enEG271EG272&sa=N
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.kashvet.org/images/bse_slide_3.gif&imgrefurl=http://www.kashvet.org/mad_cow_disease.htm&h=150&w=150&sz=25&hl=ar&start=299&um=1&tbnid=OJjpadvjqDSjJM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=scrapie+in+sheep&start=280&ndsp=20&um=1&hl=ar&rlz=1T4ADBR_enEG271EG272&sa=N
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عرس انواع من حيوانات أبو فركة كهو يشبه حيواف ابن (34)شكل   

 Chronic Wasting)اإلػرالل انسياغٗ اإلسفُعٗ فٗ انغعالٌ 

Disease of Deer) 

 1978ـ ، كآخر فى عاـ 1960شوهد هذا المرض فى قطيع من الغزالف الجبلى 

ادك ـ ،كقد ظهر المرض حديثا فى شماؿ أمريكا  فى جنوب كايمونج كشماؿ كلور

، كهو من األمراض البريونية التى ظهرت فى الحيوانات البرية كفى الغزالف 

.  تحديدا ، كظهر المرض أيضا فى الغزالف التى تربى فى المزارع 

كقد عزل العلماء ظهور المرض فى هذق الغزالف بسبب تغذيتها بغذاء يحتول 

، كينتقل المرض  على بركتين حيوانى اك أكل عشب أك كؤل ملوث بمنتجات حيوانية

من الغزالف المريضة إلى السليمة أفقيا عن طريق اللعاب أك البراز الملوث 

بالبريوف حيث يتواجد البريوف بكثرة فى الجهاز الهضمى كفى الغدد الليمفاكية به 

(52) 

شهرا ، حيث يبدأ فقداف الوزف بسبب  18كتظهر األعراض على الحيواف بعد 

، كإستمرار " كما يحدث فى جنوف األبقار" إصابة مركز المخ الخاص باألجترار 

صعوبة المضغ كالبلع ، كتهدؿ الرأس كاألذنين ك غزارة اللعاب ،كالشرب كالتبوؿ ، 

ثم  (35شكل )شلل كرعشة فى العضبلت ، كمع عدـ القدرة على الحركة  ، 

. الوفاة 

                                                
52)- Gould et al 2003 
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غزاؿ جبلى به هزاؿ كعدـ القدرة على الحركة مع غزارة اللعاب   (35)كل ش

 نتيجة اإلصابة بمرض الرخوة المخية

اإلػرالل انسياغٗ اإلسفُعٗ فٗ حٕٛاَاخ حسٚمح انحٕٛاٌ  -4

(Zoological Spongiform Encephalopathy) 

ظهر فى حيوانات حدائق الحيواف فى بريطانيا بعد ظهور مرض جنوف البقر 

ـ ، كيعتقد أف السبب فى ظهور هذا المرض هو تقديم عبلئق ملوثة 1986

 .بالبركتين الحيوانى 

 Feline Spongiform)اإلػرالل انسياغٗ اإلسفُعٗ فٗ انمطط  -5

Encephalopathy) 

ـ فى المملكة 1990يامى فى عاـ ظهر هذا المرض فى ذكر من القطط الس 

المتحدة ، كذكر صاحب القط أنه كاف يغذيه على لحم بقرل طازج ، كهذق الفترة 

 (53)كاف مرض جنوف البقر قد إجتاح بريطانيا

 Bovine (ظٌُٕ انثمط) اإلػرالل انسياغٗ اإلسفُعٗ فٗ األتماض-6

SpongiformEncephalopathy. 

هو مرض من أمراض اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى يؤدل إلى جنوف األبقار 

بقرة كانت  133ـ على  1986كشللها كنفوقها  ، تم اكتشافه فى بريطانيا عاـ 

ـ كقد  1984تعانى من فقداف الوزف ، كتقوس الظهر فى كباء ظهر أكاخر عاـ 

المرض فى باقى ـ ، كقد انتشر  1985نفقت هذق األبقار جميعها حتى فبراير 

القطعاف فى بريطانيا ، ثم ظهر المرض بعد ذلك فى العديد من دكؿ أكركبا من 

ـ ،كما ظهر المرض خارج أكركبا فى كندا ، كجزر فوكبلند ، كعماف ، 1989عاـ 

.  كحاالت نادرة فى قارة أسيا 

                                                
53)- FAO ,Bovine spongiform encephalopathy ,1993 

http://www.floridaconservation.org/cwd/cdow_cwdwtd_sm.jpg
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بقرة  1803بقرة فى بريطانيا ، 180937لقد إنتشر المرض كظهر على  أكثر من 

بقرة فى بلجيكا ،  34بقرة  فى فرنسا،  310بقرة  فى سويسرا ،17يرلندا ،فى ا

بقرات فى الدنمارؾ ،  بقرتاف فى  4بقرة  فى هولندا ،  15بقرة فى المانيا ،  93

التشيك كاليوناف  جمهورية ايطاليا ، بقرتاف  فى عماف  ،كبقرة كاحدة فى كل من

.  2003ات فى امريكا فى عاـ ركثبلث بق (54)كلكسمبورج ككندا ك  جزر فوكبلند 

فى البشر تم إعداـ أكثر    1996 النوع المغاير عاـ–كبعد أف ظهر مرض جاكوب 

بقرة فى القطعاف التى ظهر فيها المرض على مستول دكؿ  4000000من 

العالم كتعويض أصحاب هذق األبقار حتى بلغت الخسائر بما فيها التعويض 

ينى ، كبلغت تكلفة حرؽ األبقار المصابة أك دفنها جنيه إسترؿ 45,000,000

 (55)جنيه إسترلينى  1,600,000

كبعد أف تدفقت المعلومات عن هذا المرض ، كإف  كانت قليلة ألف فترة حضانة 

المرض طويلة ، تم اتخاذ اإلجراءات المشددة لمنع إنتشار المرض ،  كالتوصية 

التى مولتها منظمة الصحة ) البحثية بتواصل الجهود العلمية فى إقامة المشركعات

 (العالمية كمكتب األكبئة فى باريس كالمفوضية األكركبية كدكؿ األتحاد األكركبى

مستشارل منظمة الصحة العالمية إلقامة  1/5كالندكات كالمؤتمرات كتم تجنيد 

جسور ممتدة بين الدكؿ الموبوءة كمكتب األكبئة فى باريس كبين المنظمة 

. (56)المرض للسيطرة على

لم يحظ مرض من األمراض التى أصابت اإلنساف أك الحيواف من قبل بمثل هذا 

األهتماـ اإلعبلمى العالمى كما حظى بها هذا المرض ، كلعل هذق الدرجة من 

اإلهتماـ ربما تعود إلى حالة الخوؼ كالذعر التى سادت شعوب العالم نتيجة 

أكل لحوـ األبقار التى التقارير التى تبين أف المرض ينتقل لئلنساف عن طريق 

كهذا هو الشائع لدل )تغذت على عبلئق تحتول على مسحوؽ اللحم كالعظم 

، أك تلك التقارير التى تبين أف  (الكثير من دكؿ العالم فى تغذية حيوانات المزرعة

المرض ينتقل عن طريق حقن الدـ أك مشتقاته من المرضى الذين ظهر عليهم 

لغيرهم خصوصا بعد أف  ( DONNERS)عطائين مرض جاكوب المغاير  ككانوا 

. مات عدد من البشر فى كثير من دكؿ اإلتحاد األكركبى 

:- األسثاب انطئٛسٛح نظٕٓض يطع ظٌُٕ انثمط 
                                                

54)- OIE , 2001 

55)- manual on spongiform encephalopathy FAO,1998 

56)- OIE ,1996 
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يعزك العلماء البيولوجيين أف السبب فى ظهور مرض جنوف البقر هو أحد األسباب 

الدـ مسحوؽ )تين الحيوانى سع فى استخداـ عبلئق غنية بالبركالتو: التالية 

، من جثث الحيوانات المريضة أك الميتة كمخلفات المجازر كالدـ  (اللحم كالعظمك

ـ ، كالماشية عاـ  1856حيث بدأت إنجلترا فى تغذية الخنازير على اللحوـ عاـ 

ـ ، كما  1920ـ ، كاألبقار الحبلبة عالية اإلدرارعلى مسحوؽ السمك عاـ  1900

،  ـ 1928أمريكا فى إستخداـ هذق المركزات الغذائية من عاـ بدأت أكركبا ك

التوقف عن معالجة الجثث النافقة قبل إعدادها إلنتاج مركزات األعبلؼ ، كقد ك

 140أكد اإلتحاد األكركبى بضركرة معاملة مركزات اللحم كالعظم حتى درجة 

إستخداـ ، ككيلو باسكاؿ لمدة ساعة  300-280 درجة مئوية تحت ضغط جول

كهو مرض من أمراض )جثث األغناـ المريضة كالنافقة من مرض اإلسكرابى 

ككذلك جثث األبقار النافقة من أمراض عصبية أك غيرها فى  (اإلعتبلؿ الدماغى

 .إنتاج مركزات األعبلؼ 

:- انٓسف يٍ إضافح ْصِ انًطكعاخ انحٕٛاَٛح إنٗ ػالئك انحٕٛاَاخ 

 (Meat Bone Meal)ف مسحوؽ اللحم كالعظم المركزات الحيوانية هى عبارة ع

كهناؾ بعض الشركات  ، كاألحشاء الداخلية ، مع مسحوؽ الدـ كمخلفات المجازر

التى تصنع مركزات حيوانية من مخلفات مجازر الطيور كالريش كالدـ كاألرجل 

هذا . كاألحشاء الداخلية ، ككل هذق المركزات تحمل الضرر بين مكوناتها 

استخداـ الحيوانات الهزيلة كالمريضة كالميتة فى صناعة هذق  باإلضافة إلى

 المركزات بعد معاملتها حراريا  

لقد تفتق ذهن اإلنساف إلى إضافة هذق المركزات الحيوانية إلى عبلئق الحيوانات 

التى تتغذل على النبات كالعشب كالكؤل ،  ظنا منه أف هذا الفعل يؤدل إلى زيادة 

، حم أك اللبن مما يعود عليه بالماؿ الكثير كالثراء الفاحش األكزاف من ناتج الل

كأتبع فى ذلك عدكق اللعين إبليس الذل زين له تغيير فطر هذق الحيوانات فى 

طريقة تغذيتها ، فكانت النتيجة إصابة هذق الحيوانات بأمراض اإلعتبلؿ الدماغى 

القطط ، حيواف أبو  البقر ،: مثل أمراض جنوف )اإلسفنجى كالذل أدل إلى جنونها 

 . (... فركة ،  األغناـ ، حيوانات حديقة الحيواف ، كماخفى ربما كاف أعظم 

لقد نسى هذا اإلنساف أكتناسى أف هللا الحكيم الخبير لم يجعل للحيوانات 

المجترة أسنانا قاطعة أك أنيابا فى فكها العلول كى تقطع أك تمزؽ بها اللحم 
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عليها كعلى اللساف حرافيش من خبليا طبلئية  كلكن أستبدلها بوسادة خالية

. كيراتينية تستطيع أف تتعامل بها مع العشب كالكؤل 

كهكذا يتحقق علم هللا األزلى فى أف الشيطاف سيزين لئلنساف تغيير خلق هللا ،  

كأف من يطع الشيطاف فى ذلك يخسر خسرانا مبينا ، كأف الشيطاف يعد اإلنساف 

كيمنيه بالماؿ كالثراء كالملك كالخلود كما كعد أباق آدـ عليه السبلـ بالملك 

ضح أف هذق الوعود كاألمانى ما هى كالخلود ،  ثم تكشفت الحقائق بعد ذلك كات

إًف يىدٍعيوفى مًن ديكنًهً إاًلٌ إًنىاثًا ): إال غركرا كما بين سبحانه كتعالى فى سورة النساء

لٌعىنىهي اللٌهي كىقىاؿى ألتٌخًذىفٌ مًنٍ عًبىادًؾى نىصًيبًا  (117ً)كىإًف يىدٍعيوفى إاًلٌ شىيٍطىانًا مٌرًيدا

يضًلٌنٌهي (118ً)مٌفٍريكضا ىميرىنٌهيمٍ كىال يمىنٌيىنٌهيمٍ كىألميرىنٌهيمٍ فىلىييبىتٌكينٌ آذىافى األنٍعىاـً كىأل ـٍ كىال

فىلىييغىيٌريفٌ خىلٍقى اللٌهً كىمىن يىتٌخًذً الشٌيٍطىافى كىلًيًٌا مٌن ديكفً اللٌهً فىقىدٍ خىسًرى خيسٍرىانًا 

 . (120ً)افي إاًلٌ غيريكرايىعًديهيمٍ كىييمىنٌيهًمٍ كىمىا يىعًديهيمٍ الشٌيٍطى (119ً)مٌبًينا

إف الشارع الحكيم حرـ أكل الميتة كالدـ لعلل يعلمها سبحانه كتعالى بعلمه 

األزلى ، منها ما ظهر لئلنساف من خبلؿ األبحاث العلمية كمنها ماهو خفى عنه 

 حتى يأذف هللا تعالى بظهورق 

: - ططق اَرمال انًطع

كقوؼ على كيفية انتقاله كطرؽ اهتم العلماء بدراسة كبائية هذا المرض لل

مقاكمته خصوصا كاف هذا المرض ليس له موسما محددا للظهور كمعظم 

األمراض الوبائية كلكنه يظهر طوؿ العاـ كفى ال كقت من السنة كفى ال نوع 

سنة بل فى األجنة المولودة من امهات  ( 15- 2,5)من األبقار كفى ال عمر 

عالمية مبالغ طائلة لدراسة طرؽ ككيفية مصابة كلهذا خصصت منظمة الصحة اؿ

 انتقاؿ المسبب لمرض جنوف البقر 

:- ططق اَرمال انًطع فٗ انحٕٛاٌ 

  :-ينتقل المرض من الحيواف المصاب الى الحيواف السليم عن طريق 

تأكد العلماء بما ال يدع مجاال للشك اف السبب الرئيسى فى ظهور المرض  -1

العالم المتفرقة هو اضافة مسحوؽ  بهذق الكثافة كفى كثير من بلداف

اللحم كالعظم الى عبلئق هذق الحيوانات ، كلما تم حظر استخداـ هذق 
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المركزات الحيوانية فى تغذية هذق األبقار بدا المرض ينحصر كيختفى 

 تدريجيا

 استخداـ اآلت جراحية ملوثة ببريوف جنوف البقر فى اجراء عمليات جراحية  -2

الحيواف المصاب عن طريق حقن جزء من خبليا ثبت انتقاؿ البريوف من  -3

 مخه فى حيواف سليم ككذلك فى الفئراف 

 استخداـ لقاحات محضرة من مصل الحيوانات المصابة  -4

عن طرؽ (نقل اجنة مصابة ببريوف اإلسكرابى الى ارحاـ اغناـ سليمة  -5

 )التجربة

 امكن نقل المرض من اغناـ مصابة ببريوف جنوف البقر الى اغناـ اخرل -6

 الحيواف المصاب الى الحيواف السليم دـ مل من  400سليمة بعد حقن 

 (انرٕظٚغ انعغطافٗ نهًطع)اَرمال انًطع تٍٛ انسٔل 

تبين الخريطتاف التاليتاف الدكؿ كالسنة التى ظهر فيها المرض ألكؿ مرة كمن 

ثم 1989ثم ايرلندا  1986الخريطة األكلى يتضح أف المرض ظهر أكال فى انجلترا 

كأما الخريطة الثانية فتبين . ابع ظهورق فى اكركبا كأسيا كأمريكا ككندا كاسرائيل تت

كاتهمت فرنسا كاإلتحاد . الدكؿ التى ظهر المرض فى الحيوانات المحلية بها 

األكركبى انجلترا أنها هى التى صدرت هذا الشر إلى دكؿ العالم من خبلؿ 

 تصديرها لمسحوؽ اللحم كالدـ كالعظم 

كمن هذا التوزيع الجغرافى يتضح أف المرض ظهر فى الحيوانات التى تغذت 

على مسحوؽ اللحم كالدـ كالعظم فى تلك البلداف التى أنتجت أك استوردت هذا 

المسحوؽ كاستخدمته فى تغذية األبقار أك الحيوانات األخرل ، أك ظهر فى أبقار 

عماف مستوردة من ظهر المرض على أبقار فى  )مستوردة من دكؿ موبوءة 

، بينما باقى دكؿ العالم التى لم تستورد أبقار حية أك مسحوؽ اللحم  (بريطانيا

كالدـ كالعظم من بريطانيا لم يظهر فيها المرض ، كهذق اشارة قوية إلى أف 

 المسبب فى ظهور مرض جنوف البقر هو استخداـ  هذا المسحوؽ 
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تبين بداية ظهور كانتشار المرض خريطة من مكتب األكبئة فى باريس  (36)شكل 

 فى دكؿ العالم

 

خريطة من مكتب األكبئة فى باريس تبين التوزيع الجغرافى لمرض  (37)شكل 

 جنوف البقر

 بعض ببلد العالملمرض فى يبين عدد األبقار التى ظهر عليها ا (2)جدكؿ 

 من هذا الجدكؿ يتضح أف بريطانيا هى اكثر الدكؿ تضررا تليها ايرلندا 

 عدد الحاالت الدكلة عدد الحاالت الدكلة

 14 الدنمرؾ 197045 بريطانيا

 14 الياباف 1488 ايرلندا

 5 سلوفينيا 950 البرتغاؿ

 4 كندا 945 فرنسا
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 2 لكسمبرج 513 اسبانيا

 2 عماف 456 سويسرا

 1 امريكا 357 المانيا

 1 جزر فوكبل ند 129 بلجيكا

 1 اسرائيل 124 ايطاليا

 1 اليوناف 77 هولندا

 1 فنلندا 23 بولندا

 1 النمسا 20 سلوفاكيا

   15 التشيك

:- ططق اَرمال انًطع نإلَساٌ 

المصاحب لظهور مرض جنوف )المغاير –ينتقل البريوف المسبب لمرض جاكوب 

  :-عن طريق إلى اإلنساف  (البقر فى االبقار

سواء قبل أك بعد ظهور جنوف البقر باكل لحوـ من حيوانات مصابة  -1

 األعراض عليها 

 نقل الدـ كمشتقاته من انساف مصاب الى انساف سليم  -2

 (دكف أف تظهر عليه األعراض)نقل األعضاء كزرعها من انساف مصاب  -3

 الى آخر مثل عمليات زرع القرنية 

استخداـ ادكات جراحية ملوثة بالبريوف فى اجراء عمليات جراحية كما تم  -4

 ت جراحة المخ كاألعصاب  فى اجراء عمليا

 حقن هرمونات النمو المأخوذة من انساف مصاب الى آخر سليم -5

:- انعطػح انًؼسٚح نًطع ظٌُٕ انثمط 
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إف اصابة االبقار بمرض جنوف البقر تعتمد اساسا على كمية البريوف الموجود فى 

جراـ من مخ 1.5انسجة الحيواف المصاب فيكفى إلصابة بقرة سليمة اف تأكل 

 مصاب  ف حيوا

 ؟انثطَٕٚاخ يٍ اذطط انًسثثاخ نأليطاع انًؼسٚح ْم 

ك أف اللحوـ يتم تناكلها بعد تسويتها بالغلياف أكهنا سؤاؿ يفرض نفسه رغم 

درجة  180)ف اآلالت الجراحية يتم تعقيمها فى افراف عالية الحرارة أالشواء ك

هذق المعامبلت ف البريوف المسبب للمرض ينتقل رغم أال إ (مئوية لمدة ساعة

 :-لؤلسباب التالية الحرارية فلماذا ؟

المعامبلت الحرارية  )شدة مقاكمة البريونات لمختلف الظركؼ البيئية  -1

ف تقضى على المسببات أالتى يمكن  (كالكيميائية كاإلشعاعية كاإلنزيمية 

 المرضية األخرل مثل البكتريا كالفطريات كالفيركسات

 خبليا العصبية تراكم هذق البريونات على اؿ -2

كدكف أف تظهر األعراض على امكانية انتقالها بطرؽ كثيرة سبق ذكرها  -3

الحيوانات المصابة لطوؿ فترة حضانة المرض التى قد تستمر ألكثر من 

 خمس سنوات

ف أتواجدها بكثرة غزيرة فى خبليا المخ كاألعضاء المصابة حيث ثبت  -4

مليوف كحدة معدية  100الجراـ الواحد من المخ المصاب يحتول على 

   تكفى الواحدة منها إلحداث المرض   

: - أػطاع انًطع 

رتعاشات بالرأس اتبدأ األعراض بفقداف الوزف ، يتبعها قلق متزايد ، توتر عصبى ، 

، إخراج اللساف بحركة عصبية متكررة كإدخاله فى فتحتى األنف بطريقة ملفتة ، 

لعق معظم أجزاء الجسم ، فرط الحساسية كالهياج العصبى ألل حركة عابرة أك 

صوت عالى ، هز البقرة المصابة رأسها كرقبتها فى حركة بندكلية مستمرة مما 

ف الشهية مع نقص فى إنتاج الحليب ، السير يعوقها عن تناكؿ العليقة ، فقدا

العشوائى بقفزات أك خطوات عالية فى الهواء ، تدكر البقرة حوؿ نفسها مع 

،  (38شكل )ظهور أعراض تشبه الصرع على فترات متقطعة ، تقوس فى الظهر 
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، يحدث النفوؽ من ( 40،  39شكل )شلل فى األرجل الخلفية مع عدـ الحركة 

. أشهر  اسبوعين إلى ستة

 

بقرة مصابة بجنوف البقر كبها تقوس فى الظهر كالسير فى حركة  (38)شكل 

 دائرية

  ذشرٛض انًطع

ليس هناؾ تشخيص مبكر لهذا المرض قبل ظهور األعراض اإلكلينيكية على 

الحيواف  كذلك ألف الجهاز المناعى للجسم ال يتعامل مع البريوف المعدل بعد 

جساـ أاتحادق مع البريوف الخلول الطبييعى على أنه جسم غريب فبل ينتج ضدق 

، كلذلك فإف  (لمرضيمكن من خبلؿ كجودها التشخيص المبكر ؿ )مناعية مضادة 

مرين كهما األعراض اإلكلينيكية كالفحص أتشخيص المرض يعتمد على 

 ك البريوف ذاته     أالميكركسكوبى ألنسجة المخ سواء لكشف كجود اآلفات المرضية 

كما ال يوجد حتى اآلف اختبار مجاز لتشخيص مرض جنوف البقر في الحيوانات 

ابتدائي مبني على العبلمات اإلكلينيكية الممكن عمل تشخيص  الحية رغم أنه من

من الباحثين في فرنسا إلى اختبار تشخيص للدـ  للمرض ، كقد توصلت مجموعة

االختبار أيضًا األنسجة الدماغية  كيفحص هذا" المقايسة المناعية " يسمى 

بعض الشيء من االختبارات  كيبدك هذا االختبار أكثر دقة. المأخوذة بعد الموت 

عن الحيوانات  ألمر الذم يزيد من احتماؿ تمكن االختبار من الكشفاألخرل ا

المصابة في مرحلة مبكرة قبل طور الحضانة ، كيسمى أحد االختبارات الجديدة 

 (الرحيل الكهربائي  )" اختبار الكنغرة  " المستخدمة في الحيوانات الحية بػ

االختبار مقدرة في الكشف عن األغناـ  ، كتبدك لهذا ( ICE ) المناعية الوعائية
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المزمن في الغزالف عن طريق  كعن مرض الهزاؿ (اإلسكربي  )المصابة بمرض 

االختبار للكشف  فحص عينات الدـ ، كعندما تستقر التقنية المستخدمة في هذا

جنوف  في األغناـ ستجرل محاكلة لتصميم اختبار لمرض (اإلسكربي)عن مرض 

. البقر

المسبب لمرض جنوف  اؾ ضماف لنجاح هذا االختبار ألف توزيع العاملكال يوجد هن

. األغناـ  البقر من األبقار يبدك مختلفًا تمامًا عن الذم يحدث في مرض

كيتم التشخيص في الوقت الحاضر عن طريق الفحص الميكركسكوبي لمخ  

  . بعد الموت ، كال يوجد عبلج أك لقاح لهذا المرض حتى اآلف الحيواف

 

 تبين شلل فى األرجل الخلفية لبقرة مصابة بمرض جنوف البقر (39)
 

 

  
 

 تبين بقرة مصابة بمرض جنوف البقر ظهر عليها شلل فى األرجل (40)شكل 
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 الخلفية مما اقعدها عن الحركة
 

:- فرطج حضاَح انًطع 

هى الفترة التى تمتد من بداية عدكل الحيواف السليم بكمية معدية من البريوف 

المسبب للمرض كهى تعتمد على كمية البريوف التى تعرض لها الحيواف فكلما 

كانت الكمية كبيرة كانت الفترة قصيرة كالعكس صحيح كلذلك كجدها العلماء 

فإنها تعتمد على كجود   سنوات كربما اكثر من ذلك ، كذلك 8-2تتراكح من بين 

 جين البريوف الخلول ففى كجودق تحدث اإلصابة كال تحدث فى عدـ كجودق

 
 

:- انفحض انًٛكطٔسكٕتٗ نرالٚا انًد 
 

عند الفحص الميكركسكوبى لخبليا المخ تظهر فجوات فى الخبليا العصبية مما 

البركتين  ، مع ترسيبات لعصيات (41شكل )يعطى المخ شكل قطعة اإلسفنج 

 (Fibrils)المعدل 

 

 
 

قطاع فى نسيج المخ يبين كجود فراغات فى خبليا المخ مما يعطى  (41)شكل 

 النسيج الشكل اإلسفنجى
 

:- انًساض انًطضٗ نهثطٌٕٚ 
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ينتقل البريوف المعدل الموجود فى األنسجة المصابة الى الحيواف السليم عن 

لى عبلئق إطريق الغذاء فبعد اف اضيفت مساحيق الدـ كاللحم كالعظم 

نسجة الجهاز أالحيوانات ظهر المرض كظهرت آفاته المرضية خصوصا فى 

كهنا نطرح سؤاال مهما كهو كيف كصل البريوف الموجود فى الغذاء ، العصبى 

يها القارئ أ، كلئلجابة على هذا السؤاؿ تعالى  ؟نسجة الجهاز العصبىألى إ

 لى المسار المرضى للبريوف إالحبيب ننظر 

 

الحيواف دكف تأثرق بالعصارت الحمضية  لى الكرش كمعىىإف يصل البريوف أبعد 

كاالنزيمات التى تفتت البركتينات فإنه كأل بركتين غريب يتم التهامه بواسطة خبليا 

البلعمة الموجودة فى التجمعات الليمفاكية الملتصقة بجدار اللفائفى  كالتى 

 (Peyers patches)تعرؼ ببقع بيرز 

 

لى إتسير خبليا البلعمة التى التهمت البريونات المعدية فى تيار الدـ حتى تصل ك

الغدد الليمفاكية المنتشرة فى الجسم كالتى تحتول على جين البريوف الخلول 

الطبيعى حيث يتم تكاثرها بعد اتحادها مع هذا البريوف الخلول الطبيعى الموجود 

لى الجهاز العصبى إالمعدل بعد تكاثرق ينتقل البريوف ك.  على جدار هذق الخبليا

لى الحبل الشوكى إؽ األلياؼ العصبية الموجودة فى هذق الغدد كمنها معن طر

 كمنه الى المخ
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 الفصل السابع

يا ْٕ يسثة انًطع انثطٌٕٚ أو انفطُٕٚ؟ 

فى الحيواف أك افتراضات عن مسبب أمراض االعتبلؿ الدماغي اإلسفنجى  ثمت 

لنتعرؼ  ء فتعالى معى أيها القارئ الحبيبكاسعا بين العلمااإلنساف أثارت جدال 

  : -على المسبب الرئيسى لهذا المرض

: إلى فريقين  االعتبلؿ الدماغي اإلسفنجى اختلف العلماء فى المسبب ألمراض

الفريق األكؿ افترض أف المرض يحدث عند إتحاد البريوف الخلول الطبيعى مع 

بركتين أك اؿ الغذاء فيتكوف البريوف المعدل بركتين آخر غريب دخل الجسم مع

الذل يترسب على جدار الخلية العصبية فيحدث بها فجوات كبذلك  (57) معدلاؿ

: باآلتي يتشابه نسيج المخ مع قطعة اإلسفنج ، كيؤيد هذا االفتراض

أف البريوف المعدل يقاكـ العوامل الطبيعية كالكميائية التى تدمر  -1

لية كإنزيمات تحلل كؽ البنفسجية كالحرارة العاالفيركسات مثل األشعة ؼ

  .الحامض النوكل

كما أنه ال يستدؿ على أم تركيب فيركسى أك حمضه النوكل عند الفحص  -2

 تحت الميكركسكوب اإللكتركنى

باإلضافة إلى عدـ كجود أل أجساـ مناعية مضادة فى مصل الحيوانات  -3

 .المصابة بينما يحدث ذلك عند العدكل بالفيركسات 

 أف حجم البريوف المعدل اصغر حجما من الفيركسات -4

أما الفريق الثانى إفترض أف المسبب للمرض هو جزء صغير من حامض نوكل 

" فيركسى إال أنه محاط ببركتين من الخلية المعدية كيسمى بذلك 

كتكوينه بهذق الطريقة يساعدق على تضليل جهاز المناعة فبل  (58،59،60،61)الفيرينو

: المناعية المضادة ، كيؤيد هذا االفتراض تتكوف األجساـ

                                                
57- Prusiner,et.al 1997 
58- Narang 1990 
59- Narang 1992 
60- Narang 1992 
61- Narang 1998 
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أف البركتين ال يتكاثر من نفسه بل البد من كجود حامض نوكل له القدرة  -1

 (62)على التكاثر كالترجمة إلى البركتين المعدل

اف انقساـ البركتين ذاتيا دكف كجود حامضا نوكيا يساعدق على ذلك هو  -2

مجاال للشك فى جميع  انقبلب فى علم البيولوجى حيث ثبت بما ال يدع

الخبليا الحية لجميع المخلوقات أف البركتين يتكوف نتيجة ترجمة حامل 

الشفرة للحامض النوكل بالخلية ، كال يتكاثر البركتين من تلقاء نفسه ، 

كهذا على العكس تماما من النظرية األكلى كالتى تقوؿ بأف البركتين 

 يتكاثر ذاتيا 

نانوميتر كهو قريب من  40  –30ح بين أف حجم البريوف المعدل يتراك -3

 حجم الفيركسات الصغيرة 

داخل البريوف يشابه تماما  (internal core protein)كجود لب بركتينى  -4

اللب البركتينى للفيركس كما أف كثافة هذا اللب البركتينى تتشابه مع كثافة 

اللب البركتينى للفيركس ، كهذا دليل قول على اف المسبب هو فيركس 

 كليس بركتين معدل 

من أمخاخ  (ssDNA)ا .ف.تم عزؿ حامض نوكل صغير من النوع اؿ د -5

األغناـ المصابة باالسكرابى كأيضا من أمخاخ البشر الذين ماتوا من مرض 

 جاكوب النوع المغاير 

ما تأثر البريوف  (RNase)عندما تم معاملة البريوف بإنزيم الريبونيوكليياز  -6

تأثر  (DNase)المعدل بشيء ، بينما عند معاملته بإنزيم الدينيوكليياز 

ا .ف.البريوف المعدل ، كهذا يدؿ على كجود حامض نوكل من النوع اؿ د

 ا .ف.مما يؤكد كجود فيركس من النوع اؿ د

أف انتقاؿ مرض اسكرابى ، جاكوب النوع المغاير إلى الفئراف الحساسة  -7

ر البريوف المعدل لهو أكبر دليل على أف المسبب فيركسا كليس دكف ظهو

 بركتينا معديا 

                                                
62- FAO ,Bovine spongiform encephalopathy ,1993 
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كهذق الفيركسات تتركب  (Nemavirus)أف هذا الفيركس من النوع نيما  -8

البركتين المترسب على خبليا المخ كيحيط  قمن حامض نوكل صغير يغلف

لمناعة هما بركتين طبيعى من الخلية ، كهذا ما يساعد على تضليل جهاز اب

 فبل تتكوف األجساـ المناعية المضادة لهذا المركب 

، بريوف جنوف  (عترة  20)أف التحور الذل يحدث فى بريوف االسكرابى  -9

لدليل آخر على أف المسبب هو فيركس كليس  (عترات حتى اآلف 3)البقر 

من صفات األحماض النوكية  (mutation)بركتين معدل ألف التحورات

ركتينات ، كالتحور فى البركتينات يكوف نتيجة التحور كليس من صفات الب

 (63) فى األحماض النوكية

يا ػاللح ٔظٕز انفٛطٔغ إٌ طسلد ْصِ انُظطٚح تإضافح 

يسحٕق انهحى ٔانسو إنٗ ػالئك انحٕٛاَاخ ؟ 

ضافة مسحوؽ اللحم كالدـ إلى عبلئق الحيوانات قد يكوف هو السبب اإف 

 ت كتفسيرل لهذق العبلقة ينبع  منالفيركساالرئيسى لظهور هذا النوع من 

: األسباب التالية

ا .ف.أف خبليا الدـ كاللحم تحتول على أحماض نوكية من النوع اؿ د -1

كبالتالى عند تحلل هذق الخبليا فى كرش كأمعاء هذق الحيوانات تتحرر 

تلك األحماض النوكية التى قاكمت المعامبلت )األحماض النوكية منها 

  (مسحوؽالحرارية لل

انشطار هذق األحماض النوكية إلى قطع صغيرة بفعل اإلنزيمات  -2

 الدينيوكليياز  الموجودة فى بكتريا التخمر التى بالكرش 

اختراؽ هذق القطع الصغيرة لؤلمعاء ككصولها إلى الغدد الليمفاكية للجهاز  -3

 الهضمى عن طريق خبليا البلعمة الموجودة فى جدار األمعاء 

كحيث )لهذق القطع عن نفسها كتكوين البركتين الخاص بها  التعبير الجينى -4

أنها أحماض نوكية من نفس الحيواف فيكوف البركتين المكوف لها هو 

نفس بركتين الحيواف كهذا يفسر عدـ تفاعل جهاز المناعة ضد هذا 

 (البركتين 

                                                
63)- Robert, et al (2008) 
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من تكوين الفيركس بعد تكاثر الحامض النوكل له كالبركتين المتكوف  -5

 ض النوكلترجمة الحم

 انتقاؿ هذا الفيركس إلى الدـ كمنه إلى باقى أنحاء الجسم  -6

اختيارق المفضل للجهاز العصبى كالجهاز الليمفاكل ربما لوجود مستقببلت  -7

خاصة به على سطح الخبليا العصبية كخبليا جهاز المناعة كأعضائه 

 كالخبليا الليمفاكية

دق فى الجهاز أف هذا الفيركس اكتسب صفات كقائية من خبلؿ تواج -8

 الهضمى تجعله يقاكـ اإلنزيمات المحللة للبركتين  

بظهور كالعظم يفسر عبلقة إضافة مسحوؽ اللحم كالدـ دليل قول كهذا  -9

مسحوؽ اختفى هذا اؿعندما تم حظر استخداـ هومرض جنوف البقر ، ك

 المرض تدريجيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن

 انًطعلطاضاخ انًعرًغ انسٔنٗ نًُغ اَرشاض 
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اإلجراءات التى إتخذتها الدكؿ كالمنظمات العالمية لوقف إنتشار عدد كثير من 

يفسر مدل  (مرض جاكوب النوع المغاير )مرض جنوف البقر ككذلك جنوف البشر 

. الخوؼ كالرعب الذل انتاب العالم من ظهور هذا المرض

  :-إظطاءاخ انحكٕيح انثطٚطاَٛح :أٔال 

جثث األبقار فى تصنيع مساحيق اللحم كالعظم ستخداـ ا ت بريطانيامنع -1

ـ كلحم أك أل بركتين ظتغذية الماشية بأل مساحيق ع تككذلك منع

 .حيوانى من مصدر آخر 

بالبركتين الحيوانى آمنة كيسمح  قبلمن األبقار التى لم يتم تغذيتها  ترإعتب -2

 .بتداكلها كتصديرها خارج بريطانيا 

أك مساحيق اللحم كالعظم التى لم يدخل ا تصدير اللحوـ ملم تحظر بريطاف -3

فى تصنيعها األحشاء الداخلية ذات الخطورة العالية فى إحتوائها على 

 .البريوف المعدل 

تصدير األحشاء الداخلية لحيوانات عمرها أكثر من ستة أشهر إلى  تمنع -4

 . دكؿ اإلتحاد األكركبى 

لة القرارات التالية أصدرت السلطات البريطانية المسؤ 1/1/2001كإعتبارا من 

  : -لمقاكمة مرض جنوف البقر 

من كل األعمار مصدرا للخطورة  (كليس اللفائفى فقط)عتبار كل األمعاء ا -1

 .على صحة اإلنساف 

 .عدـ إستخداـ أمعاء الحيوانات كمخصبات للتربة  -2

إستخداـ الطرؽ المناسبة لذبح كتجهيز الماشية كعمل اإلجراءات البلزمة  -3

لمنع تلوث اللحوـ أثناء التجهيز لئلستخداـ اآلدمى كذلك بالتطهير المستمر 

لآلالت المستخدمة فى التجهيز بوضعها فى محاليل هيبوكلوريت الصوديوـ 

 . قبل اإلستخداـ 

شهرا كعدـ  30من  التخلص من الماشية التى يكوف عمرها أكثر -4

 .إستخدامها فى السلسلة الغذائية لئلنساف أك الحيواف بل ضركرة حرقها 

 .إستمرار حظر إستخداـ األعبلؼ ذات األصل الحيوانى فى تغذية الماشية  -5
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حظر إستخداـ المنتجات الحيوانية المجهزة من األبقار المريضة مثل  -6

الشحوـ كللحم كالعظم ، مساحيق اكالجيبلتين ، كاللحوـ بكافة أنواعها ، 

األسمدة كالمخصبات الحيوانية ك البركتين المتحلل ،كالحيوانية كمشتقاتها ، 

 .المنتجات الدكائية كمستحضرات التجميل ، ك، 

 .منع إستخداـ األلباف المأخوذة من الحيوانات المريضة فى تغذية اإلنساف  -7

إظطاءاخ زٔل اإلذحاز األٔضٔتٗ  : شاَٛا

ظضاء انعضاػح تسٔل اإلذحاز األٔضٔتٗ  لطاضاخ ٔ (أ  )

عن إحتماؿ إنتقاؿ مرض  1994 بعد إعبلف كزير الصحة البريطانية عاـ -1

جنوف البقر إلى اإلنساف عقد اإلتحاد األكركبى أكؿ إجتماع لوزراء الزراعة 

كتقرر حظر نقل الحيوانات الحية كاللحوـ ، أك المنتجات الحيوانية ، 

كمساحيق اللحم كالعظم من إنجلترا كايرلندا ، كأف تقوـ بريطانيا بإعداـ 

شهرا ، خبلؿ برنامج تقدمه  30جميع األبقار التى يزيد عمرها على 

رأس ماشية إسبوعيا  15000بريطانيا كبالفعل قررت بريطانيا أف تقدـ 

 4.7سنوات تتخلص خبللها من  6-5كلمدة  (رأس سنويا  720000حوالى )

.  مليار جنيه إسترلينى  30 -20مليوف رأس ثمنها نحو من

كإستراليا كنيوزيبلندا  كذلك أكقفت أعداد كبيرة من الدكؿ مثل أمريكا ككندا -2

كفنلندا كالياباف كسنغافورة كجنوب أفريقيا كمصر كمعظم الدكؿ العربية 

خيوط الجراحة كأنواع الجيلى )إستيراد الحيوانات الحية كاللحوـ كمنتجاتها 

كاأليس كريم كالمستحضرات الطبية كاللقاحات كالمزارع النسيجية 

صناعات يعتمد على منتجات ، حيث إف بعض هذق اؿ (كمستحضرات التجميل

 .  (كالجيبلتين كالكوالجين كاألنسجة العصبية  )حيوانية 

  2000لطاضاإلذحاز األٔضٔتٗ ػاو  (ب)

شهرا للذبح اإلجبارل مع ضركرة  30يجب أف تخضع جميع األبقار أكبر من   -1

فحص المخ بأحد اإلختبارات السريعة المعتمدة لتحديد اإلصابة بالمرض من 

.  عدمه 
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يتم التحفظ على اللحوـ كالجلود كجميع المخلفات حتى تؤكد اإلختبارات  -2

ركؼ الصحية ظسلبيتها للمرض ، فإذا لم يكن ، يتم حرقها أك دفنها تحت كل اؿ

. كالبلزمة لمثل هذق الحاالت 

ٔٚسطٖ إػرثاضا يٍ  2001نسُح  418انمطاض ضلى  (ض)

1/1/2001  

 12إعتبار الرأس شامبل المخ كالعين كاللوز كالنخاع الشوكى لؤلبقار أكبر من   -1

شهرا من المواد الخطرة كمحظور إستخدامها ، كذلك األمعاء الدقيقة كالغليظة 

. كالطحاؿ لكل األعمار 

ية ثكثيمتعتبر الرأس فيما عدا اللساف شامبل المخ كالعين كاللوز كالغدة اؿ  -2

شهور من المواد الخطيرة مع العمود  6لشوكى أكثر من عمر كالطحاؿ كالنخاع ا

شهرا ،  30الفقرل ، شامبل جزكر العقد العصبية الظهرية للذبيحة البقرية أكبر من 

 )ككذلك اللحوـ التى تنزع من العظاـ خاصة من الجمجمة أك العمود الفقرل 

فة إلى األبقار شهرا ، باإلضا 12من حيوانات أكبر من  (قريبة من المخ كالنخاع 

 (1996)التى كلدت قبل منع تناكؿ األعبلؼ ذات البركتين الحيوانى 

ترظٕص أغصٚح انحٕٛاٌ  2001نسُح  25انمطاض ضلى  (ز)

  1/3/2001ٔٚطثك إػرثاضا يٍ 

عدـ إستخداـ مخلفات األبقار كالخنازير كاألغناـ كالماعز كالخيوؿ كالدكاجن   -1

كاألسماؾ ، كباقى الحيوانات النافقة ، كتلك التى التستخدـ فى األستهبلؾ اآلدمى 

، مثل األجنة كاإلجهاضات ، فى إنتاج أعبلؼ حيوانية تدخل فى تغذية حيوانات 

.  المزرعة 

ات النافقة ، سواء كانت حيوانات منزلية ، أك عدـ إستخداـ جثث الحيواف  -2

حيوانات حدائق الحيواف كالسيرؾ كحيوانات التجارب كالحيوانات البرية ، أك 

الحيوانات التى يتم إعدامها فى المزارع كإجراء كقائى ، أك حيوانات الذبح 

اإلضطرارل ، أك حيوانات المزارع التى تنفق أثناء النقل أك الحجر البيطرل فى 

. تصنيع مساحيق اللحم كالعظم ، كيجب التخلص منها عن طريق الحرؽ 

اإلببلغ الفورل عند أل إشتباق فى الحاالت العصبية أك التغيرات السلوكية فى   -3

.  شهرا  12شهرا كاألغناـ أكبر من  20األبقار أكبر من 
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صابة الحيواف بجنوف البقر أك مرض الحكة فى األغناـ ، فإنه اعند التأكد من   -4

.  يجب إعداـ الحيوانات مع فحص المخ معمليا كحرؽ الجثث كجميع المخلفات 

  2001لطاضخ انسٕق األٔضٔتٛح فٗ ُٚاٚط  (ـِ)

فرض حظر مؤقت على إستخداـ أعبلؼ مساحيق اللحم كالعظم فى جميع  (1)

.   2001تبدأ فى األكؿ من يناير سنة  أشهر 6حيوانات المزارع لمدة 

%  60رفع قيمة التعويض عن إعداـ الحيوانات المريضة بجنوف البقر من  (2)

.  من قيمة الحيواف لرفع المعاناة عن منتجى الحيواف %  80إلى 

كيتلخص فى عدـ إستخداـ الماشية التى يبلغ "الشراء لئلعداـ " إقامة نظاـ  (3)

ا فى السلسلة الغذائية لئلنساف أك الحيواف مع ضركرة شهر 30عمرها أكثر من 

إعدامها جميعا بالحرؽ ، ماعدا الحيوانات التى يثبت خلوها من مرض الجنوف ، 

بعد إجراء اإلختبارات البلزمة عليها مع تعويض الفبلحين عن ثمن هذق الحيوانات 

المحلية  من الثمن كالحكومة%  70بالكامل ، على أف تتحمل السوؽ األكركبية 

كيستمر العمل بهذا اإلجراء إلى أف يصبح إختبار الحيوانات التى عمرها %  30

 شهرا عمبل إجباريا  30أكثر من 

شهرا ، فقد حدد الرأس شامبل المخ كالعينين  30بالنسبة للحيوانات أقل من  ( 4)

شهرا من المواد الخطرة فى دكؿ  12كاللوز كالنخاع الشوكى لؤلبقار أكبر من 

سوؽ ، أما التى ذبحت أك نفقت داخل المملكة المتحدة ، فيضاؼ اليها الغدة اؿ

الثيموثية كالطحاؿ كاألمعاء كمواد خطرة أيضا ، أما األبقار فى عمر أقل من 

شهرين فيجب التخلص من الغدة الثيموثية كاألمعاء عند تقديم لحوـ هذق األبقار 

مواد خطرة يجب التخلص منها لئلستهبلؾ اآلدمى ، جميع األجزاء التى ذكرت ؾ

. عن طريق الحرؽ 

اإلظطاءاخ انرٗ إذرصذٓا انٕالٚاخ انًرحسج األيطٚكٛح  –شانصا 

  :-نهٕلاٚح يٍ يطع ظٌُٕ انثمط 

قامت الواليات المتحدة على الفور منذ ظهور كارثة مرض جنوف البقر بإتخاذ  -

اإلجراءات البلزمة لنشر الوعى الخاص بالمرض بين المزارعين كاألطباء 

البيطريين كجميع المهتمين بتربية الماشية إليجاد الوعى البلزـ للتعامل مع مثل 

 هذق الحاالت إف ظهرت 
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ضع برامج تدريبية لؤلطباء البيطريين فى الحقل قامت السلطات المختصة بو -

على معرفة األعراض المرضية ، ككيفية التشخيص ، ككيفية أخذ العينات إلرسالها 

 إلى المعمل 

تم توزيع أفبلـ فيديو لماشية مصابة بمرض جنوف البقر على جميع األجهزة  -

فى الباثولوجيا البيطرية التى تتعامل مع الماشية كالمعامل التشخيصية كأقساـ 

 كليات الطب البيطرل المختلفة

توزيع شرائح هستوباثولوجية للفحص الميكركسكوبى بها أنسجة مصنوعة  -

كمأخوذة من ماشية مصابة بمرض جنوف البقر على المعامل التشخيصية 

 كاألجهزة البيطرية المختلفة 

مختلفة إرساؿ متخصصين فى التشخيص إلى بريطانيا للتدريب على الطرؽ اؿ -

 فى تشخيص المرض 

توفير  ككذلك  (Risk assessment)القياـ بعمل دراسات على تقدير المخاطر  -

المراجع العلمية كالدكريات العلمية الخاصة بالمرض مع إرسالها إلى األجهزة 

.  البيطرية من القطاع الحكومى كالخاص كمصانع اللحوـ كالمنتجات الحيوانية 

ا انسهطاخ األيطٚكٛح نًُغ زذٕل اإلظطاءاخ انرٗ إذرصذّ

:- انًطع إنٛٓا 

قرارا بمنع إستيراد  21/7/1989أصدرت السلطات األمريكية المختصة فى   -1

. الحيوانات الحية من المملكة المتحدة كدكؿ أخرل ظهر فيها مرض جنوف البقر 

أصدرت نفس السلطات حظرا على إستيراد لحوـ األبقار  1991كفى عاـ   -2

اللحوـ ، ككذلك معظم المنتجات التى يدخل فيها مواد مجهزة من  كمصنعات

. الماشية 

كيسمح فى حاالت خاصة فقط بإستيراد بعض المنتجات الحيوانية التى داخل 

أمريكا ألغراض خاصة مثل الغراض التعليمية ، كاألبحاث العلمية كبشركط خاصة 

. لئلستخداـ فى تحضير الماكياج كتشمل هذق المنتجات األمصاؿ كالكوالجين 

الحيوانات  الحية قرار بالحظر الشامل على دخوؿ  1997كما صدر فى عاـ  -3

كمعظم المنتجات الحيوانية من جميع دكؿ أكركبا ، كأمتد الحظر إلى دكؿ مثل 
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 –الدنمارؾ  –جمهورية التشيك  –كركاتيا  –بلغاريا  –البوسنة  –النمسا  -البانيا

 –بولندا  –إيطاليا  –المجر  –اليوناف  –المانيا  –فنلندا  –يوغوسبلفيا اإلتحادية 

السويد ،  هذا باإلضافة إلى  –أسبانيا  –سلوفينيا  –رية السلوفاؾ جمهو –ركمانيا 

الدكؿ التى لم تسجل المرض لديها ، كقد تم إتخاذ هذا القرار لضماف سبلمة 

المواطنين األمريكيين ، ككذلك للمحافظة على صحة الحيواف لضماف سبلمة 

كمع .اؽ التصديرية األغذية  التى تقدـ لؤلمريكيين ، كلضماف األماف الكافى لؤلسو

  2004 منذ عاـ ااستخداـ كل هذق اإلحتياطات فقد ظهر المرض فى امريكا ككند

 ض  ركأصاب األبقار كاإلنساف كسبحاف من بيدق مقاليد السماكات كاأل

ذٕطٛاخ انًُظًاخ انؼانًٛح ترظٕص يطع ظٌُٕ انثمط ٔيا : ضاتؼا

  (انُٕع انًغاٚط –يطع ظاكٕب )طاحثّ  يٍ ظٌُٕ انثشط 

نهٕلاٚح يٍ  1996فٗ ظُٛف  (WHO)ذٕطٛاخ يُظًح انظحح انؼانًٛح  -(أ)

:- يطع ظٌُٕ انثمط 

منتجات دخل  كممنوع تماما إستخداـ أجزاء من حيوانات مصابة بالمرض أ -1

فى تصنيعها أجزاء أك أنسجة من حيوانات مريضة ظهرت عليها أل أعراض 

 .إعتبلؿ دماغى إسفنجى قابل للنقل فى اإلنساف أك الحيواف 

غ عن الحاالت ميجب على جميع الدكؿ متابعة ظهور المرض كإعتبار التبل -2

تظهر إجباريا ، كفى حالة عدـ كجود متابعة للمرض فى أل دكلة  لالت

 (unknown) سوؼ تصنف تحت بند الدكؿ غير المحدد موقفها

ال تسمح الدكؿ بدخوؿ أية أنسجة يحتمل كجود بريوف مرض جنوف البقر  -3

 .فى السلسلة الغذائية لئلنساف أك الحيواف 

يجب أف تحظر جميع الدكؿ تغذية المجترات على أعبلؼ يدخل فيها  -4

 .أنسجة من الحيوانات المجترة 

تجات الؤللباف آمنة حتى فى الدكؿ التى ظهر فيها المرض يعتبر اللبن كمن -5

 .بصورة شديدة ، إذ لم يثبت حتى اآلف إنتقاؿ المرض عن طريق األلباف 

يعتبر الجيبلتين آمنا ما دامت طريقة التصنيع تتيح التخلص من البريوف إف  -6

 كاف موجودا 
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البريوف آمنة ما دامت طريقة التجهيز تتخلص من  (Tallow)تعتبر الشحوـ  -7

 .إف كاف موجودا 

إف الخطورة من إنتشار مرض جنوف البقر فى األقطار المختلفة أقل منها  -8

فى المملكة المتحدة ، كبالرغم من ذلك فهناؾ ضركرة لدراسات تقدير 

إذ أف عدـ عمل تقدير للمخاطر يمكن أف  (Risk assessment)المخاطر 

إذا علمنا أف مصدر  يؤدل إلى عدـ تقدير المواقف بصورة صحيحة خاصة

 .الخطورة هو اللحوـ كمنتجاتها 

يجب تصنيع المواد الصيدالنية كالبيولوجية من أنسجة مستوردة من دكؿ  -9

ثبت خلوها من مرض جنوف البقر عن طريق دراسات تقدير المخاطر ، أك 

 .التى بها حاالت فردية من جنوف البقر 

يجب اإلهتماـ بالتخلص من المواد الملوثة ببريوف جنوف البقر كإتباع    -10

األساليب الكافية للقضاء عليه مع األخذ فى األعتبار أنه أشد تحمبل 

. للوسائل التى تستخدـ للتخلص من الميكركبات األخرل 

يجب تحديث هذق الوسائل بإستمرار تبعا لظهور المعلومات الحديثة عن  -11

. البريوف المسبب للمرض 

يجب تشجيع البحث فى مجاؿ أمراض اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى  - 12

القابل للنقل كخاصة فى مجاؿ التشخيص السريع ، كدراسة البريوف المسبب ، 

. كبإثبات المرض فى اإلنساف كالحيواف 

نإللالل يٍ يراطط  2000ذٕطٛاخ يُظًح انظحح انؼانًٛح :  ذايسا

انرؼطع نًطع ظٌُٕ انثمط  

جنوف )لقد أثبتت األبحاث الحديثة بكل تأكيد أف مرض جاكوب النوع المغاير   -1

ينشأ نتيجة اإلصابة بالبريوف المعدل المسبب لمرض جنوف البقر ، كهو  (البشر

الفردل أك المكتسب ، كقد تم إثبات يختلف عن البريوف المسبب لمرض جاكوب 

هذا التشابه بين بريوف جنوف البقر كمرض جاكوب المغاير ذل الصلة الوثيقة 

بالمسبب الذل ينتقل بصورة طبيعية أك تجريبية بين األنواع المختلفة من الحيوانات 

أف مسبب مرض جنوف  1996كيؤكد كجهة نظر المنظمة التى أفادت فى عاـ 

مسبب مرض جاكوب المغاير ، كإف كانت طريقة اإلنتقاؿ ما زالت البقر هو نفسه 

. مجهولة إال أف كل الشواهد تقوؿ إف العدكل عن طريق الغذاء 
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يجب القضاء على مرض جنوف البقر عن طريق إلتزاـ جميع الدكؿ بعدـ   –2

تغذية المجترات على مساحيق اللحم كالعظم مهما كاف مصدرها ، أك بمعنى آخر 

يبلحظ هنا العودة إلى األصوؿ )ية المجترات ببركتينات ذات أصل حيوانى عدـ تغذ

التى خلق هللا الكائنات عليها فمثبل الحيوانات منها ما يتغذل على األعشاب فقط 

كالمجترات من الماشية كاألغناـ كاماعز كاإلبل ، أما تغذيتها على البركتين 

ؿ اإلنساف خرقه كلكنه أرغم الحيوانى فهو خركج عن الناموس اإللهى الذل حاك

 . (اآلف إلى العودة إلتباعه 

يجب تشجيع كل الدكؿ لعمل دراسات تقدير المخاطر لمرض جنوف البقر فى   –3

الماشية كإحتماؿ إنتقاله إلى األغناـ كالماعز مع منع إستخداـ لحوـ األيائل 

 فى تغذية ( Chronic Wasting Disease)المصابة بمرض الهزاؿ المزمن 

اإلنساف أك الحيواف بالرغم من عدـ إثبات إنتقاؿ هذا المرض من األيائل 

.  كالغزالف إلى اإلنساف 

قد تمثل اللقاحات البشرية أك البيطرية التى أستخدمت فى تحضيرها أنسجة   –4

بقرية خطورة شديدة إلحتماؿ إحتوائها على بريوف مرض اإلعتبلؿ الدماغى 

يجب على الصناعات الصيدالنية تجنب إستخداـ  اإلسفنجى القابل للنقل ، كما

أنسجة األبقار أك الحيوانات األخرل التى يحتمل كجود البريوف المعدل بها كفى 

حالة الضركرة القصول فإنه يمكن إستخداـ األنسجة البقرية المستوردة من 

األقطار التى بها نظاـ متابعة كجود مرض جنوف البقر إلثبات كجود المرض ، أك 

ق موجود فى حاالت فردية فقط كيمتد هذا الحظرإلى مصانع مستحضرات أف

.  التجميل أيضا 

يعتبر اللبن كمنتجات األلباف آمنة ، كتعتبر الشحوـ كالجيبلتين آمنة إذا كانت   –5

.  طريقة التصنيع تتم بالمعايير البلزمة كالكفيلة بالقضاء على البريوف المعدل 

يوف فى العضبلت إلى اآلف كلزيادة اآلماف فيمكن لم يتم إثبات كجود البر  –6

 (64)إزالة األعصاب الواضحة كاألكعية الليمفاكية من العضبلت

:- أْى َرائط ْصا انثحس

                                                
64)- Fact sheet No .113 ,revised December ,2000 
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إعتراؼ المنظمات الدكلية المعنية بشئوف صحة اإلنساف كالحيواف كأهمها  -1

منظمة الصحة العالمية بأف إضافة مسحوؽ الدـ كاللحم كالعظم إلى 

 .الحيوانات المجترة كاف هو السبب فى ظهور مرض جنوف البقرعبلئق 

أف ظهور مرض جاكوب النوع المغاير المصاحب فى نفس الوقت لظهور  -2

مرض جنوف البقر كاف سببه هو األكل من لحوـ الحيوانات المصابة أك 

 .الملوثة بالبريوف المسبب بمرض جنوف البقر

ستخداـ كإضافة مسحوؽ الدـ إختفاء مرض جنوف البقر تدريجيا بعد منع ا -3

 .كاللحم كالعظم إلى عبلئق الحيوانات 

بين قبائل البابوا فى غينيا الجديدة " كورك"أف السبب فى ظهور مرض  -4

 .بقارة استراليا هو أكل لحوـ البشر 

بين قبائل البابوا بعدما امتنعت قبائل البابوا من أكل " كورك"اختفى مرض  -5

 .ظمة الصحة العالميةلحوـ البشر بناءا على قرار من

مطالبة منظمة الصحة العالمية بالعودة إلى الفطرة السليمة كحظر  -6

 استخداـ مسحوؽ اللحم كالدـ كالعظم فى عبلئق الحيوانات 

 

 

 

 الفصل التاسع

 ظاكٕب انُٕع انًغاٚطانسثة فٗ ظٕٓض يطع 

 فٗ اإلَساٌ

األبقار  اختلف العلماء فى السبب الذل أدل إلى ظهور مرض جنوف البقر فى

. كانتقاله إلى اإلنساف مسببا مرض جاكوب المغاير إلى ثبلث فرؽ

انفطٚك األٔل 

ذكر أف السبب فى ظهور مرض جنوف البقر هو إضافة مسحوؽ اللحم كالعظم 

كالدـ إلى عبلئق األبقار من أجل تسمينها كزيادة البانها مغايرا بذلك فطرة هذق 
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كلما أكل اإلنساف من هذق  (65،66،67) الحيوانات فى نوعية الغذاء المستخدـ

. اللحوـ الملوثة بهذق اإلضافات أصيب بالمرض

انفطٚك انصاَٗ 

ذكر أف طحن األغناـ المريضة بمرض سكرابى كاضافة مسحوؽ اللحم كالعظم  

منها ربما يكوف هو السبب فى انتقاؿ البريوف المسبب لمرض سكرابى من 

 األخرل التى تغذت على هذا المسحوؽ أك الحيوانات (68،69،70)األغناـ إلى األبقار

ثم انتقل المرض إلى اإلنساف بتناكله هذق اللحوـ الملوثة ببريوف االسكرابى أك 

 .ببركتين اللحم كالعظم المضاؼ إلى عبلئق هذق الحيوانات

انفطٚك انصانس 

ذكر أف أكركبا منذ الخمسينيات كانت تستورد العظاـ البشرية المتبقية من حرؽ  

ككانت تسحقها كتستخدمها فى  ،تى من الهند كدكؿ جنوب شرؽ أسيا جثث المو

األسمدة كتغذية الحيوانات مما أدل إلى انتقاؿ البريوف المسبب لمرض جاكوب 

 (71)النوع العادل مرة أخرل لئلنساف مع التحور المشهود فى النوع المغاير

:  كلمناقشة هذق األراء البد من النظر إلى التالى 

 كر مرض سكرابى فى األغناـ كمرض جنوف البقر فى األبقارتاريخ ظه -1

 تاريخ إضافة مسحوؽ اللحم كالدـ كالعظم لعبلئق الحيوانات  -2

 كبائية المرض  -3

التحور الجينى كنسبة المشابهة بين كل من بريوف سكرابى ، جنوف البقر،  -4

 البقربريوف جاكوب المغاير فى اإلنساف كالذل صاحب ظهورق مرض جنوف 

: ذاضٚد ظٕٓض يطع سكطاتٗ فٗ األغُاو  –أٔال 

                                                
  65)  Christian Ducrot , et.al 2008   

66 Wilesmith, et.al 2000 

67) Stevenson, et.al 2005 

68) Horn,et.al 2001 

69)- Moira,et al 2002 

70)- Peretz,et.al 2000 

71)-2005Colchester AC, Colchester NT 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Colchester%20AC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Colchester%20NT%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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فى  1772إف أكؿ حالة ظهرت لمرض سكرابى فى األغناـ كانت فى عاـ 

كانتقل المرض إلى  1970كأف المرض موجود فى أكركربا منذ عاـ . (72)بريطانيا 

باقى بلداف العالم من خبلؿ استيراد خراؼ موبوءة من بريطانيا كظهر المرض 

فى كالية ميتشجاف  فى قطعاف من الخراؼ المستوردة من  1947ا فى أمريك

 (73)بريطانيا كانتقل إلى العديد من الواليات األمريكية

كانتقل 1986بينما ظهر مرض جنوف البقر فى األبقار ألكؿ مرة فى بريطانيا سنة 

من خبلؿ  (انظرخريطة التوزيع الجغرافى للمرض)إلى العديد من بلداف العالم 

 مستوردة من بريطانيا أك استيراد مسحوؽ اللحم كالعظم ايضا من بريطانيا  ابقار

يتبين من ذلك أف مرض سكرابى فى األغناـ سبق ظهور مرض جنوف البقر فى 

سنة كأنه فى خبلؿ هذق المدة لم يظهر مرض جنوف  214األبقار بحوالى بحولى 

ل األغناـ كل عاـ البقر فى األبقار رغم أف الحاالت المسجلة لمرض سكرابى ؼ

حالة  مما ينفى عدـ انتقاؿ 10000إلى   5000فى بريطانيا كحدها تتراكح من 

. (74)بريوف سكرابى من األغناـ  إلى األبقار فى هذق المدة

كيستنتج من ذلك أف بريوف مرض سكرابى ما انتقل إلى األبقار فى فترة ظهور 

سكرابى فى األغناـ سنة من بداية ظهور  214مرض سكرابى كحدق طواؿ مدة 

حتى ظهور جنوف البقر مما يؤكد اختبلؼ عترة سكرابى عن عترة جنوف البقر 

 ف مرض جنوف البقر هو مرض جديد   أكأنها ليست المسببة لمرض جنوف البقر ك

ذاضٚد إضافح يسحٕق انهحى ٔانسو ٔانؼظى نؼالئك انحٕٛاَاخ : شاَٛا

تم التوسع فى استخداـ مسحوؽ اللحم كالعظم فى عبلئق الحيوانات المجترة 

ؽ الحيوانات المجترة  عاـ حتى تم حظر استخدامه فى عبلئ1980منذ عاـ   

  1996كتم اصدار قانوف من المنظمة العالمية لصحة الحيواف فى أبريل . 1988

من هنا  .يوؿالعظم فى تغذية األسماؾ كالخبحظر استخداـ مسحوؽ اللحم ك

يتضح أف الفترة التى تم تغذية األبقار فيها على مسحوؽ اللحم كالعظم هى 

ثمانى سنوات كأف المرض ظهر فى األبقار بعد تغذيتها على هذا المسحوؽ بعد 

خمس سنوات من بداية التغذية على هذا المسحوؽ كهى بالفعل فترة حضانة 

.  المرض 

                                                
72)-  ( F r a s e r , 1 9 7 6 ) 

73)-   F r a s e r , 1 9 7 6 

74)-  H o i n v i l l e  e t  a l  1 9 9 9 
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كهى بداية التغذية  1980خفاء منذ عاـ كيمكن القوؿ أف المشكلة بدأت فى اؿ

بعد  أل)1985على هذا المسحوؽ ثم ظهرت الحاالت االكلينيكية بداية من عاـ 

مع الزيادة التدريجية  1988كامتدت حتى بعد الحظر  (فترة حضانة خمس سنوات

مما  ( 3جدكؿ )  2001حتى 1994ثم بدأ التناقص التدريجى من عاـ  1993حتى 

 مجاال للشك أف المشكلة سببها اضافة مسحوؽ اللحم كالعظم يؤكد بما اليدع

حتى  1988يبين يبين عدد الحاالت التى سجلت فى بريطانيا منذ عاـ  (3)جدكؿ 

2001  

عدد الحاالت  السنة

 المسجلة

عدد الحاالت  السنة

 المسجلة

1988 473 1995 23945 

1989 2184 1996 14302 

1990 7137 1997 8016 

1991 14181 1998 4312 

1992 25032 1999 3179 

1993 36682 2000 2274 

1994 34370 2001 1352 

 

ٔتائٛح انًطع   : -شانصا

 1985سجلت أكؿ حالة لمرض جنوف البقر اكلينيكيا فى بريطانيا قى ابريل  -1

كتوالت ظهور  1987عن المرض  (75)كتم كتابة التقرير 1986كتم التأكيد عنها 

ثم بدأ النقصاف فى  1993كحتى  1988الحاالت بعد ذلك بصفة متزايدة من 

بينما كانت أكؿ حالة  (44)كما فى الشكل  2004ظهور الحاالت تدريجيا حتى  

                                                
75)- Wells,et.al1987 
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أل أف مرض جاكوب  1995لمرض جاكوب النوع المغاير فى بريطانيا فى عاـ 

كر مرض جنوف البقر هذا سنوات من ظه 10 النوع المغاير ظهر فى البشر بعد

يدؿ على أف هذق الفترة ربما تكوف هى فترة الحضانة فى اإلنساف بعد أكله 

لحوما ملوثة ببريوف جنوف البقر من أبقار مصابة دكف أف تظهر عليها أعراضا 

 اكلينيكية 

 

، األعمدة الحمراء  2005فى سبتمبر  (OIE)عن المنظمة العالمية لصحة الحيواف  (42)شكل 

لمرض جنوف البقر بينما األعمدة السوداء لمرض جاكوب النوع المغاير كالذل صاحب مرض 

 الظهور جنوف البقر فى
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عترة من بريوف سكرابى من الوبائيات التى حدثت فى  األغناـ  20تم عزؿ  -2

فى الفئراف كتبين أف جميع هذق العترات مختلفة  1970 -1960فى الفترة من 

كاألعراض االكلينيكية  ،  ،كث المرض ، فترة الحضانة عن بعضها فى  نسبة حد

 (76)كالصفة التشريحية 

 -1985بمقارنة عشرة عينات سكرابى معزكلة من األغناـ فى الفترة من  -2

بالعترات المعزكلة من األبقار فى نفس الفترة بعد حقنهم جميعا فى  1994

ما عن عترات جنوف الجرزاف الحساسة للبريوف تبين اختبلؼ عترات سكرابى تما

. (77)البقر كال تمت لها بصلة على االطبلؽ

حالة سكرابى على األغناـ كل عاـ  10000  -5000بالرغم من ظهور من  -3

فى بريطانيا إال أنه لم تتشابه حالة كاحدة من هذق الحاالت مع بريوف جنوف 

 (78)البقر

 (حالة 182000)أف العترات المعزكلة من بريوف جنوف البقر فى بريطانيا  -4

 5000 متشابهة تماما مع بعضها كمع العترات المعزكلة من دكؿ اكركبية أخرل

 (79)حالة

 (الفريزياف –الهوليشتين )أف نسبة حدكث المرض فى عجوؿ األبقارالحبلبة  -5

كهى أعلى بكثير من نسبة حدكثه فى عجوؿ أبقار التسمين للحم %  61.3

ساعة من  24ألف العجوؿ المولودة ألبقار حبلبة تسحب من امهاتها بعد % 16.6

شهور كهو سن الفطاـ ثم  3الوالدة كيتم تغذيتها على اللبن الصناعى حتى سن 

تتغذل بعد ذلك على عبلئق بها نسبة عالية من المركزات الحيوانية التى تحتول 

ع امهاتها حتى الفطاـ   بينما عجوؿ التسمين تترؾ ـ. على مسحوؽ اللحم كالعظم 

 )80(كال تتغذل على مسحوؽ اللحم كالعظم بعد الفطاـ 

بعد أف تم حظر استخداـ مسحوؽ اللحم كالعظم فى عبلئق الحيوانات  -6

كيفسر نقصاف  1994المجترة لوحظ نقصاف ظهور الحاالت تدريجيا من عاـ 

بأف فترة  1988رغم أف الحظر امتد من عاـ  1994الحاالت تدريجيا من عاـ 

                                                
76)- Dickinson,1976 

77)-  Bruce et.al,1997 

78)-  Hoinville,et.al 1999 

79)-  Casalone, et.al 2006 

80)- Bradeley,2001 
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سنوات فجميع الحاالت التى  5شهرا أل  60حضانة المرض فى المتوسط هى 

تغذت على مسحوؽ اللحم كالعظم قبل الحظر كانت مصابة كفى فترة الحضانة 

بعد الحظر، أك أف المربيين لم يمتثلوا لتطبيق الحظر بالكلية ألنه ظهرت فى 

حالتين فقط ظهرت  كأف 1988بعد فرض الحظر فى  42299بريطانيا كحدها 

من جملة الحاالت التى سجلت   1996عليهما األعراض من الذين كلدكا فى عاـ 

  187870فى بريطانيا كهى 

 89هور كقد سجلت صاحب مرض جنوف البقر مرض جنوف القطط فى الظ -7

، كبعد حقن عينات من أمخاخ القطط الميتة من  2001ل تحالة فى القطط ح

رعليها األعراض كتبين التماثل الحساسة للبريونات ظهفى الجرزاف هذا المرض 

بين عترات جنوف القطط كعترات جنوف البقر مما يدؿ على أف هذق القطط 

 (81)اصيبت بعد أكلها لحوما ملوثة ببريوف جنوف البقر

أف التوازل فى منحنى الزيادة كالنقصاف بين مرض جنوف البقر كمرض  -8

بعد حظر استخداـ مسحوؽ اللحم كالعظم   ( 42شكل )جاكوب النوع المغاير 

  –10)كفى اإلنساف   (سنوات 5)مح األخذ فى الحسباف فترة الحضانة فى األبقار

لدليل قول على أف السبب فى ظهور المشكلة هو استخداـ مسحوؽ  (سنة 12

 اللحم كالعظم 

 ( 4جدكؿ ) 2006مارس  23بالنظر إلى تقرير منظمة األغذية كالزراعة فى  -9

جد أيضا  أف هناؾ توازيا فى النقصاف التدريجى فى كل من األبقار كاإلنساف من ف

حيث أف عدد الحاالت التى سجلت لمرض جنوف  2005حتى عاـ  2003عاـ 

،  2004،  2003فى األعواـ  474،  878،  1646البقر على مستول العالم هى 

على التوالى بينما الحاالت التى ظهرت لمرض جاكوب النوع المغاير فى  2005

 على التوالى فى نفس األعواـ  5،  9،  18اإلنساف هى 

2006مارس  23 تقرير منظمة األغذية كالزراعة (4)جدكؿ   

 حاالت جاكوب النوع المغاير حاالت جنوف البقر السنة

2003 1646 18 

2004 878 9 

                                                
81)-  Bradeley,2001 
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2005 474 5 

انرحٕض انعُٛٗ َٔسثح انًشاتٓح تٍٛ كم يٍ تطٌٕٚ  -ضاتؼا 

انثمط، تطٌٕٚ ظاكٕب انًغاٚط فٗ اإلَساٌ   سكطاتٗ ، ظٌُٕ

عترات للبريوف المسبب  10لحقن   Bruce et al 2002))فى تجربة قاـ بها  

عترات للبريوف المسبب لمرض جنوف البقر فى جرزاف  3لمرض سكرابى ، 

لدراسة فترة حضانة المرض كاألعراض اإلكلينيكية كالصفات حساسة للبريونات 

عدـ تشابه عترات بريوف :  الجرذاف المحقونة تبين اآلتى التشريحية للمخ فى

اختبلفات عينية بين عترات بريوف سكرابى فى ،  األغناـ مع عترات بريوف األبقار

قر المعزكلة عترات بريوف جنوف الب (تجانس)تطابق ، ك (غير متجانسة)األغناـ 

التى  أكلت من  كهذا ينفى أف األبقار،  (82)من األبقار مع بعضها فى الصفات

مسحوؽ اللحم كالعظم ألغناـ مصابة بمرض اإلسكرابى انتقل  المرض إليها من 

األغناـ بهذق الطريقة،  كلما طحنت هذق األبقار كأضيف مسحوؽ لحمها إلى باقى 

ـ األبقار كبالتالى إنتقل إلى اإلنساف من خبلؿ لحواألبقار إنتقل المرض إليها 

كيستنتج من ذلك أف عترات مرض سكرابى كالتى تختلف . الملوثة بهذا البريوف 

 عن عترات مرض جنوف البقر ليس لها عبلقة بظهور مرض جنوف البقر فى األبقار 

ذلك كبدأ التفكير فى كيفية عدكل اإلنساف بهذا المرض من األبقار كتم تحقيق 

األبقار كاألغناـ  من خبلؿ التتابع لسلسلة األحماض األمينية لكل من بريوف

من خبلؿ هذق الدراسة أف هناؾ تطابق فى حمضين من هذق  فكاإلنساف كتبي

األحماض النوكية بين بريوف األبقار كاإلنساف كال يوجد هذا التطابق بين بريوف 

جاكوب النوع المغاير جاءت من األغناـ كاإلنساف مما يؤكد أف العدكل ببريوف 

 (43شكل )بريوف األبقار كليس من بريوف األغناـ 

PRP2_BOVIN MVKSHIGSWI LVLFVAMWSD VGLCKKRPKP GGGWNTGGSR YPGQGSPGGN 

PRIO_SHEEP MVKSHIGSWI LVLFVAMWSD VGLCKKRPKP GGGWNTGGSR YPGQGSPGGN 

PRIO_HUMAN --MANLGCWM LVLFVATWSD LGLCKKRPKP GG-WNTGGSR YPGQGSPGGN 

PRP2_BOVIN RYPPQGGGGW GQPHGGGWGQ PHGGGWGQPH GGGWGQPHGG GGWGQGG-SH 

PRIO_SHEEP RYPPQGGGGW GQPHGGGWGQ PHGGGWGQPH GGGWGQPHGG GGWGQGG-SH 

PRIO_HUMAN RYPPQGGGGW GQPHGGGWGQ PHGGGWGQPH GGGWGQPHGG G-WGQGGGTH 

                                                
82)-  B r u c e  e t  a l  2 0 0 2 
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PRP2_BOVIN SQWNKPSKPK TNMKHVAGAA AAGAVVGGLG GYMLGSAMSR PLIHFGNDYE 

PRIO_SHEEP SQWNKPSKPK TNMKHVAGAA AAGAVVGGLG GYMLGSAMSR PLIHFGNDYE 

PRIO_HUMAN SQWNKPSKPK TNMKHMAGAA AAGAVVGGLG GYMLGSAMSR PIIHFGSDYE 

PRP2_BOVIN DRYYRENMHR YPNQVYYRPV DQYSNQNNFV HDCVNITVKE HTVTTTTKGE 

PRIO_SHEEP DRYYRENMYR YPNQVYYRPV DRYSNQNNFV HDCVNITVKQ HTVTTTTKGE 

PRIO_HUMAN DRYYRENMHR YPNQVYYRPM DEYSNQNNFV HDCVNITIKQ HTVTTTTKGE 

PRP2_BOVIN NFTETDIKMM ERVVEQMCIT QYQRESQAYY QRGASVILFS SPPVILLISF 

PRIO_SHEEP NFTETDIKIM ERVVEQMCIT QYQRESQAYY QRGASVILFS SPPVILLISF 

PRIO_HUMAN NFTETDVKMM ERVVEQMCIT QYERESQAYY QRGSSMVLFS SPPVILLISF 

PRP2_BOVIN LIFLIVG 

PRIO_SHEEP LIFLIVG 

PRIO_HUMAN LIFLIVG 

كتشير النتائج  تتابع سلسلة األحماض األمينية فى كل من األبقار كاألغناـ كاإلنساف (43)شكل 

 إلى تشابه عترة جنوف البقر مع عترة جاكوب النوع المغاير كاختبلفها عن عترة اسكرابى
 

 الفصل العاشر

 حعى انرسائط اإللرظازٚح

تحقق علم هللا األزلى فى أف الشيطاف يتخذ من عباد هللا نصيبا مفركضا ليضلهم 

المبين ، كهذا ما يفعله كيمنيهم باألمانى الزائفة التى تعود عليهم بالخسراف 

الشيطاف مادامت الحياة الدنيا ، كقد أمر الشيطاف أكلياءق بشق آذاف األنعاـ 

كتغيير فطرتها فى الغذاء مما أدل إلى ظهور مرض جنوف البقر كمازالت خسائرق 

- :تتوالى

مليار  30  –27مليوف بقرة فى اكركبا ، كخسر البريطانيوف  من 4أعدمت   -1

 جنيه إسترلينى نتيجة إعداـ هذق األبقار 

مليوف  جنيه إسترلينى للبحث العلمى عن هذا  45كما دفع األكركبيوف   -2

مليوف جنيه إسترلينى من أجل دفن أك حرؽ األبقار  6.1المرض  ، 

 .المصابة أك الميتة بالجنوف 
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يقة أف هذق الخسائر كانت نتيجة تغيير فطرة الحيوانات المجترة فى طر

التغذية ، كقد حذر هللا سبحانه كتعالى من تغيير الفطرة أك تغيير خلق هللا  

فى القرآف الكريم كما يحدث اآلف من تغيير الفطرة سواء فى طريقة 

ليدؿ داللة قطعية ال ريب فيها  (اإلستنساخ )التغذية أك التناسل الغير جنسى 

الخبير على نبى  أف القرآف الكريم هو كتاب حق منزؿ من الحق العليم

.  كهو محمد   صلى هللا عليه كسلم   حق

 –مرض جاكوب )أف األدهى من ذلك هو ظهور مرض جديد بين البشر 

فى الذين تغذكا على لحوـ هذق األبقار التى أكلت  (النوع المغاير 

مسحوؽ اللحم كالعظم كالدـ كالميتة  مع أعبلفها ، مما أدل إلى الشعور 

بالذعر كالخوؼ الشديد بين البشر نتيجة أكل هذق اللحوـ ، كهذا يدؿ داللة 

يقوؿ هللا تعالى فى سورة قاطعة على تحريم أكل الميتة كالدـ إذ 

تٍ عىلىيٍكيمي الٍمىيٍتىةي كىالٍدٌـي كىلىحٍمي الٍخًنٍزًيرً كىمىآ أيهًلٌ لًغىيٍرً اللٌهً بًهً حيرٌـى): المائدة

كىالٍمينٍخىنًقىةي كىالٍمىوٍقيوذىةي كىالٍميتىرىدٌيىةي كىالنٌطًيحىةي كىمىآ أىكىلى السٌبيعي إاًلٌ مىا ذىكٌيٍتيمٍ كىمىا 

ً ذىلًكيمٍ فًسٍقه الٍيىوٍـى يىئًسى الٌذًينى ذيبًحى عىلىى النٌصيبً كىأىفٍ تىسٍتىقٍسًميواٍ بً ـى األزٍال

ى تىخٍشىوٍهيمٍ كىاخٍشىوٍفً الٍيىوٍـى أىكٍمىلٍتي لىكيمٍ دًينىكيمٍ كىأىتٍمىمٍتي  كىفىريكاٍ مًن دًينًكيمٍ فىبل

ى دًينًا فىمىنً اضٍطيرٌ فًي مىخٍمىصىةو غىيٍرى  ـى عىلىيٍكيمٍ نًعٍمىتًي كىرىضًيتي لىكيمي األًسٍبل

تم حظر إستخداـ مركزات عندما ك (3)جىانًفو إلًثٍمو فىإًفٌ اللٌهى غىفيوره رٌحًيمهميتى

اختفى المرض األعبلؼ من مسحوؽ اللحم كالعظم فى عبلئق الحيوانات 

.  مما يؤكد حرمة النجاسات فى التغذية مثل الدـ كالميتة

تم حظر إسنيراد مركزات األعبلؼ كمنتجات اللحوـ كاأللباف كالشحوـ  -3

 .كالجيبلتين من إنجلترا كالدكؿ التى ظهر فيها المرض 

مما أدل إلى خفض نسبة بيع كإستهبلؾ اللحوـ كمنتجاتها بين المواطنيين  -4

 .تدنى األسعار

 .حظر إستخداـ اللحوـ كمنتجاتها لتغذية الحيوانات الصغيرة  -5

بليوف دكالر نقص فى معدالت بيع  15خسائر أمريكا من هذا المرض هى  -6

، كانخفاض نسبة بيع % 24اللحوـ نتيجة انخفاض مستول البيع بنسبة 

 % .80الحيوانات الحية أك تصديرها إلى 

 12كبلغت خسائر التخلص من قطعاف الحيوانات التى ظهرت فيها إصابة  -7

تقرير هيئة الغذاء )بليوف دكالر  27بليوف دكالر ليكوف مجموع الخسائر 

 (2004 كالدكاء األمريكية لسنة
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طلبت إدارة الرئيس  (83)"البيولوجي اإلرهاب"لمواجهة مرض جنوف البقر ك -8

لمواجهة مرض  2005دكالر في ميزانية عاـ  مليوف 441بوش تخصيص 

المخاطر على األمن الغذائي  جنوف البقر كاإلرهاب البيولوجي كغيرها من

بمرض جنوف  أسابيع من اكتشاؼ أكؿ حالة إصابة 6األمريكي كذلك بعد 

 .البقر في الواليات المتحدة

ألف رأس من  40 كسيسمح هذا التخصيص لوزارة الزراعة بفحص

 الماشية في العاـ الكتشاؼ مرض جنوف البقر كهو ضعف المعدؿ الحالي

للماشية كإجراء تجديد شامل لمختبر  كاإلسراع بإقامة نظاـ تسجيل

الخاصة بمرض جنوف البقر كغيرها من الفحوص  اتحادم يقوـ بالفحوص

يجدر "البيت األبيض في كثائق الميزانية  كقاؿ.المتعلقة بالمخاطر الزراعية

حماية سبلمة النظاـ الغذائي  بالواليات المتحدة أف تتحلى باليقظة في

المتوفرة في الحيلولة  ضاؼ قوله إف الخبرةكأ." لؤلمة من هجمات إرهابية

متعمدة  ستتجه إلى إحباط أعماؿ"دكف تفشي أمراض حيوانية كنباتية 

 كستتعاكف كزارة الزراعة مع كزارة الصحة".إلحداث تلوث كنشر األمراض

كالخدمات اإلنسانية في ابتكار أساليب جديدة الكتشاؼ كالحيلولة دكف 

كما . القدرة على مراقبة اإلمدادات الغذائيةكزيادة  حدكث تلوث غذائي

مجهزة لتحليل األمراض الزراعية  شبكة مختبرات"ستقيم الوزارتاف 

 سريع كاألغذية المحتمل إصابتها بالتلوث بشكل

 تمتدحيث اأمريكا  أزمة جنوف البقر فيجراء  خسائر بمبليين الدكالرات -9

جنوف البقرفي  تتسع اسقاطات أزمةؿ الى صناعات التجميل كاألعبلؼ

أمريكا لتتجاكز المؤسسات كالشركات التي تتعامل مباشرة مع هذق 

العديد من الصناعات األخرل التي تصنع منتجات تدخل فيها  السلعة لتشمل

التجميل التي تستخدـ الدهوف المستخرجة  مكونات األبقار مثل صناعات

عناصر من  تستخدـ علفا فيه من األبقار أك معامل تربية الدكاجن التي

 .األبقار الى غير ذلك

كفي بورصة نيويورؾ انعكست األزمة على أسعار األسهم التي عرؼ -10

كقد بات من الضركرم على المطاعم األمريكية . انخفاضات قياسية بعضها

الوجبات السريعة اتخاذ اجراءات سريعة لتبديد مخاكؼ  المتخصصة في تقديم

                                                
 ـ كاشنطن ركيترز 2004فبراير  4هجرية  1424ذك الحجة  13األربعاء  3221جريدة الوطن العدد " -(83



 خطورة تغيير الفطرة
 

 - 119-  

في تناكؿ لحوـ البقر كخاصة  االستمرار المستهلكين كتشجيعهم على

 كيندم، ماكدكنالدز )كتواجه كبريات مطاعم األطعمة السريعة مثل . الهامبرغر

خطر أف تكوف من بين الخاسرين الرئيسيين من ظهور أكؿ حالة  (بيرغر كينغ، 

كتعوؿ الشركات الكبرل على . البقر في الواليات المتحدة بمرض جنوف

على إزالة أم من مؤشرات القلق عند األمريكية في العمل  السلطات

إال أف أسهم تلك المطاعم تعرضت الى ضربة . المستهلكين في أهم سوقلها

المالي فقد انخفضت قيمة أسهم ماكدكنالدز  فور افتتاح التعامل في السوؽ

دكالرللسهم بينما انخفضت أسهم  90.23في المائة لتصل الى  5.46بنسبة 

اغبلؽ التعامل  دكالر عند 38.90لتصل الى  في المائة 4.69كيندم بنسبة 

 .كأطلقت كيندم حملة فورية لتطمين الزبائن

تسريح  كتقوـ مجموعة ماكدكنالدز في ألمانيا بعملية إعادة هيكلة كأجبرت على

 .مئات الموظفين كإغبلؽ العديد من مطاعمها لمواجهة المنافسة المتزايدة

كجبات  في الواليات المتحدة بتقديمكتحاكؿ ماكدكنالدز حاليا تقوية مركزها 

 أفضل من الناحية الصحية لمواجهة االتهامات بأنها تساهم في انتشار ظاهرة

 إال أف بعض المحللين ال يبدكف نفس المقدار من. السمنة في الواليات المتحدة

 .التشاؤـ
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 الفصل الحادل عشر

 حكى انشطع فٗ نحٕو انحٕٛاٌ ٔانطٛط

ال يفوتنى هنا كأنا اتحدث عن اللحوـ كغذاء مهم فى حياة عزيزل القارئ 

اإلنساف أف أبين حكم الشرع فى لحوـ الحيواف كالطير حتى تكتمل الفائدة بإذف 

 هللا تعالى 

من المعلوـ اف األصل فى أل أمر من أمور الدنيا من مأكل كمشرب كملبس ؼ

قيل ): هللا تعالى فى سورة األنعاـ كمنكح اإلباحة إال ما جاء تحريمه بنص لقوؿ

يكٍحًيى إًلىيٌ ميحىرٌمًا عىلىىى طىاعًمو يىطٍعىميهي إاًلٌ أىف يىكيوفى مىيٍتىةن أىكٍ دىمًا  الٌ أىجًدي فًي مىآ أ

بىاغو مٌسٍفيوحًا أىكٍ لىحٍمى خًنزًيرو فىإًنٌهي رًجٍسه أىكٍ فًسٍقًا أيهًلٌ لًغىيٍرً اللٌهً بًهً فىمىنً اضٍطيرٌ غىيٍرى 

ى عىادو فىإًفٌ رىبٌكى غىفيوره رٌحًيمه يىا أىيٌهىا ): كلقوله تعالى فى سورة المائدة  (145)كىال

يحًلٌتٍ لىكيمٍ بىهًيمىةي األنٍعىاـً إاًلٌ مىا ييتٍلىىى عىلىيٍكيمٍ غىيٍرى ميحًلٌي  الٌذًينى آمىنيواٍ أىكٍفيواٍ بًالٍعيقيودً أ

ىنٍتيمٍ حيريـه إًفٌ اللٌ كجاء بياف ما حرمه هللا من اللحوـ  (1)قى يىحٍكيمي مىا ييرًيديالصٌيٍدً كىأ

لذاتها ، اك ما ألم بها عارض من بهيمة األنعاـ فى قوله تعالى فى سورة المائدة 

حيرٌمىتٍ عىلىيٍكيمي الٍمىيٍتىةي كىالٍدٌـي كىلىحٍمي الٍخًنٍزًيرً كىمىآ أيهًلٌ لًغىيٍرً اللٌهً بًهً كىالٍمينٍخىنًقىةي ): 

الٍمىوٍقيوذىةي كىالٍميتىرىدٌيىةي كىالنٌطًيحىةي كىمىآ أىكىلى السٌبيعي إاًلٌ مىا ذىكٌيٍتيمٍ كىمىا ذيبًحى عىلىى النٌصيبً كى

ى  ً ذىلًكيمٍ فًسٍقه الٍيىوٍـى يىئًسى الٌذًينى كىفىريكاٍ مًن دًينًكيمٍ فىبل ـى كىأىفٍ تىسٍتىقٍسًميواٍ بًاألزٍال

كٍـى أىكٍمىلٍتي لىكيمٍ دًينىكيمٍ كىأىتٍمىمٍتي عىلىيٍكيمٍ نًعٍمىتًي كىرىضًيتي لىكيمي تىخٍشىوٍهيمٍ كىاخٍشىوٍفً الٍيى

ى دًينًا فىمىنً اضٍطيرٌ فًي مىخٍمىصىةو غىيٍرى ميتىجىانًفو إلًثٍمو فىإًفٌ اللٌهى غىفيوره رٌحًيمه ـى ،  (3)األًسٍبل

لمعلوـ أف كمن ا. فالميتة ، كالدـ ،  كلحم الخنزير هى من المحرمات لذاتها 

،  (كهى التى تموت خنقا)الخنزير ليس من بهيمة األنعاـ ، كأما المنخنقة 

،  (كهى التى ترمى أك تضرب بحجر أك عصا حتى تموت من غير تزكية)كالموقوذة 

هى التى )، كالنطيحة  (هى التى تتردل من العلو إلى السفل فتموت )كالمتردية 

يريد كل ما افترسه ذك )كما أكل السبع  ، (تنطحها أخرل حتى تموت من غير تذكية

هى من بهيمة األنعاـ التى ألم  (ناب كأظفار من الحيواف كلم يتم إدراؾ تزكيتها

بها عارض فماتت منخنقة ، أك ضربت بعصا أك حجر حتى ماتت ،  أك سقطت من 
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كفى .فيحرـ أكل لحمها  ، دكف تزكية أل منها مكاف مرتفع ، أك نطحت من غيرها

 صل يتم بياف ما أحله هللا عز كجل كما حرمه  من لحوـ الحيواف كالطير هذا الف

: يا ٚحم أكهّ يٍ انحٕٛاٌ ٔانطٛط

ياٚحم اكهّ يٍ انحٕٛاَاخ انثطٚح تإذفاق تٍٛ ظًٛغ ػهًاء انًسهًٍٛ : أٔال

كهذق األنواع التالية من الحيوانات البرية يجوز أكلها بإتفاؽ بين جميع علماء 

  : -المسلمين كهى 

يىا أىيٌهىا ): المائدة ’ فى سور لقوله تعالى (اإلبل ، البقر ، الغنم ، الماعز )األنعاـ 

يحًلٌتٍ لىكيمٍ بىهًيمىةي األنٍعىاـً إاًلٌ مىا ييتٍلىىى عىلىيٍكيمٍ غىيٍرى ميحًلٌي  الٌذًينى آمىنيواٍ أىكٍفيواٍ بًالٍعيقيودً أ

ىنٍتيمٍ حيريـه إًفٌ اللٌهى يىحٍكيمي كألف األنعاـ من الطيبات ، كلم يزؿ  (1)مىا ييرًيدي الصٌيٍدً كىأ

كهذا دليل عاـ فى إباحة . الناس يأكلونها كيبيعوف لحومها فى الجاهلية كاإلسبلـ 

  .أكل لحوـ الحيوانات إال ما حرمه هللا بنص

لحديث أنس قاؿ أنفجنا أرنبا عن الظهراف  لحمه مباح أكلحيواف األرنب كهو ك

فأدركتها فذهبت بها إلى أبى طلحة فذبحها كبعث بكتفها كفخذها إلى رسوؿ هللا 

الحمار ، كالبقر الوحشى  ،الظباء ك. (متفق عليه )صلى هللا عليه كسلم فقبله 

 .(لعموـ الدليل  )الوعل ، كالوحشى 

، (أبواق عربياف )، كالمقرؼ ، كالعتيق  الخيل كمنه العتيق ، كالبرذكف ، كالهجينك

، كالمقرؼ (أبوق عربى كأمه أعجمية )، كالهجين (أبواق أعجمياف )كالبرذكف 

، ككل هذق األنواع يجوز أكلها بإتفاؽ علماء األمة لما ركل جابر رضى  (العكس)

نهى رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم يوـ خيبر عن لحوـ الحمر األهلية " هللا عنه 

كلكن هناؾ تفصيل فى من لم يحرـ لحوـ الخيل فمن . ، كأذف فى لحوـ البغاؿ 

جوز أكل لحم الخيل مطلقا دكف كراهية كالشافعية كالحنابلة ، كمن جوز مع 

كال يسمى حراما كاحتج الكراهة كالمالكية كاألحناؼ ، كقاؿ أبو حنيفة يأثم بأكله 

كىالٍخىيٍلى كىالٍبًغىاؿى كىالٍحىمًيرى لًتىرٍكىبيوهىا كىزًينىةن كىيىخٍليقي مىا ): من سورة النحل بقوله تعالى

ى تىعٍلىميوفى  (84)كقاؿ هى للركوب كالزينة (8)ال

 (85)يا ال ٚحطو أكهّ يٍ انطٕٛض تإذفاق:  شاَٛا

  :-كفيما يلى ذكر الطيور التى يجوز أكلها بإتفاؽ 

                                                
 على جمعة محمد/ د.أ" بياف الشرع فى لحوـ الحيواف كالطير"  –كتاب مؤتمر الذبائح بين الشريعة اإلسبلمية كالممارسة العملية  -84

 نفس المرجع السابق  -85
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الدبسى  –كمنه القمرل )الدجاج ، البط ، األكز ، الدراج ، الكركى ، القنابر ، الحماـ 

،  (الرقاطى  –القطا  –الحجل  –الجوازؿ  –الورشاف  –الفواخت  –اليماـ  –

 (الحمرة   -النغر  –الزرزكر  –كمنها الصعوة )الغرنيق ، غراب الزرع ، العصافير 

كل هذق الطيور بإجماع المسلمين ببل كراهة ، كاألدلة التى يستند عليها المسلموف 

قيل ): تعالى قؿكؽمن سورة األنعاـ من فى إباحة هذق الطيور دليل اآلية العامة 

يكٍحًيى إًلىيٌ ميحىرٌمًا عىلىىى طىاعًمو يىطٍعىميهي إاًلٌ أىف يىكيوفى مىيٍتىةن أىكٍ دىمًا  الٌ أىجًدي فًي مىآ أ

مٌسٍفيوحًا أىكٍ لىحٍمى خًنزًيرو فىإًنٌهي رًجٍسه أىكٍ فًسٍقًا أيهًلٌ لًغىيٍرً اللٌهً بًهً فىمىنً اضٍطيرٌ غىيٍرى بىاغو 

ى عىادو فىإًفٌ رىبٌكى غىفيوره رٌحًيمه ككوف هذق الطيور من الطيبات التى أحل . (145)كىال

يمٌيٌ ): لنا فى سورة األعراؼ قاؿ تعالىكما هللا لنا  الٌذًينى يىتٌبًعيوفى الرٌسيوؿى النٌبًيٌ اال

الٌذًم يىجًديكنىهي مىكٍتيوبًا عًندىهيمٍ فًي التٌوٍرىاةً كىاإلًنٍجًيلً يىأٍميريهيم بًالٍمىعٍريكؼً كىيىنٍهىاهيمٍ عىنً 

ىؿى الٍمينٍكىرً كىييحًلٌ لىهيمي الطٌيٌبىاتً كىييحىرٌـي عىلىيٍهًمي الٍخىبى آئًثى كىيىضىعي عىنٍهيمٍ إًصٍرىهيمٍ كىاألغٍبل

ينزًؿى مىعىهي  الٌتًي كىانىتٍ عىلىيٍهًمٍ فىالٌذًينى آمىنيواٍ بًهً كىعىزٌريكقي كىنىصىريكقي كىاتٌبىعيواٍ النٌورى الٌذًمى أ

يكٍلىػىئًكى هيمي الٍميفٍلًحيوفى   .(157)أ

 (86)يا ال ٚحطو أكهّ يٍ حٕٛاٌ انثحط تإذفاق: شانصا

كىمىا يىسٍتىوًم ): فى سورة فاطر كبحله أجمع المسلموف لقوله تعالى: السمك  -1

يجىاجه كىمًن كيلٌ تىأٍكيليوفى لىحٍمًا  الٍبىحٍرىافً هىػىذىا عىذٍبه فيرىاته سىآئًغه شىرىابيهي كىهىػىذىا مًلٍحه أ

قً مىوىاخًرى لًتىبٍتىغيواٍ مًن فىضٍلًهً كىلىعىلٌكيمٍ طىرًيًٌا كىتىسٍتىخٍرًجيوفى حًلٍيىةن تىلٍبىسيونىهىا كىتىرىل الٍفيلٍكى فًي

قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم : ، كلحديث ابن عمر قاؿ  (12)تىشٍكيريكفى

أحلت لنا ميتتاف كدماف ، أما الميتتاف فالحوت كالجراد ، كالدماف الكبد كالطحاؿ )

(87) 

بياف "كلمزيد من التفاصيل فى شأف ما يحل أكله كما يحرـ أكله يرجع إلى بحث 

" الشرع فى لحوـ الحيواف كالطير 

: يا ٚحطو أكهّ يٍ انحٕٛاٌ ٔانطٛط

  :-ذحطٚى انًٛرح  -أٔال

يرل الفقهاء أف العلة فى تحريم الميتة هى إنتقاؿ األمراض الى تتسبب فى ضرر 

كالبكتريا ، كالفيركسات ، كالفطريات ،  )يكركبات اإلنساف أك موته من خبلؿ الم

                                                
 كتاب مؤتمر الذبائح بين الشريعة اإلسبلمية كالممارسة العملية -86
 كالشافعى كابن ماجه كالبيهقى كالدارقطنى (كصحح كقفه)ركاق احمد  -(87
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كهى تؤدل إلى )أك سموـ كإفرازات هذق الميكركبات (كالطحالب ، كالطفيليات 

أك تحلل األنسجة كاألعضاء الداخلية مما ينتج عن  ، (ما يعرؼ بالتسمم الغذائى 

 ذلك مواد ضارة تؤدل الى ضرر األنساف بل ربما توجد علل اخرل يكشف عنها

. العلم تباعا لم تكن معركفة من قبل  

ف تزهق ركحه يحدث له نوع من التعفن كالتحلل ألنسجته أإف الكائن الحى بعد  

يحدث " . ك التحلل الرمىأالرمى  التعفن"كاعضائه الداخلية اطلق عليه العلماء 

هذا النوع من التحلل الرمى نتيجة كجود بعض البكتريا الغير ضارة داخل جسم 

كباألخص فى احشائه ، كبعد موته تتحوؿ الى  -قبل موته -هذا الكائن الحى 

بل . بكتريا ضارة نهمة تأكل احشاءق كانسجته كتفرز مواد اخراجية كسموـ ضارة 

تتخلص )حمل مواد إخراجية ضارةاف الدـ المختزف داخل جثة الميتة هو ايضا م

كربما يحمل بكتريا أك فيركسات أك طفيليات أك   (منها الكليتاف عن طريق البوؿ

.  بركتينات ضارة ، فكيف يأكل اإلنساف هذق الميتة كبها كل هذا الضرر ؟ 

الذل ظهر كتقدـ فى القرف العشرين  (علم الجراثيم)ف علم الميكركبيولوجيا أ

أما العليم الخبير سبحانه . سواء فى الميتة أك فى الدـ بين كل هذا الضرر 

كتعالى كعز كجل فى عليائه فقد حرـ ذلك على جميع األمم حفاظا على أركاحها 

  كبقاء لنسلها من قبل أف يعرؼ الناس علل التحريم  

  :ذحطٚى انسو: شاَٛا

كهو يغذل الدـ هو ذلك السائل األحمراللزج الذل يجرل فى الشرايين كاألكردة ، 

جميع الخبليا كاألنسجة ، كما يحمل المواد الضارة إلخراجها خارج الجسم من 

خبلؿ الكليتين ، كهو بيئة صالحة جدا لنمو الميكركبات ، كهو يحمل أل سموـ 

نتجت عن أكل طعاـ ملوث بها أك نتيجة إفرازات بعض الميكركبات ، كيحمل غاز 

لغذاء الذل يحمله الدـ فهو ذلك الغذاء ثانى اكسيد الربوف  ، فإذا نظرنا إلى ا

الذل تغذل عليه الحيواف أك اإلنساف بعد تحويله إلى أحماض أمينية ، سكريات 

أحادية ، أحماض دهنية بسيطة تدخل فى تركيب خبليا الجسم ، فإذا كانت هذق 

المكونات البسيطة للغذاء تحمل الضرر أك تحولت إلى نوع ضار أضرت بصحة 

نساف ، فلعل العلة فى تحريم أكل الدـ هى ما يحمله من مواد الحيواف أك اإل

عضوية ضارة كاليوريا كحمض البوليك كباقى مخرجات الكلى ، ككذلك كجود 

بعض الميكركبات الضارة ، كجود بعض الهرمونات التى تؤثر تأثيرا عكسيا على 

ير من صحة اإلنساف ، كجود الكثير من المركبات الضارة فى الدـ ، كجود الكث

، كجود بعض الفيركسات الكامنة ،  (فى الحاالت الحادة للمرض)البكتريا الضارة
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فيركس اإليدز ، )كجود بعض الفيركسات فى الدـ مع عدـ ظهور األعراض 

 . (فيركس سرطاف الدـ

فى  (البريونات)كقد اكتشف العلماء حديثا نوعا جديدا من البركتينات الضارة 

كالبريوف ما هو إال بركتين معدل تم إكتشافه . الدـالجسم كهى تجرل فى تيار 

بعد إضافة مسحوؽ اللحم كالعظم كالدـ إلى عبلئق الحيوانات المجترة كغيرها ، 

كالتى تغذت على مسحوؽ اللحم كالدـ كالعظم ، ككاف سببا قويا فى ظهور 

أمراض اإلعتبلؿ الدماغى اإلسفنجى فى الحيواف كاإلنساف كهو يجرل أيضا فى 

ار الدـ ، فسبحاف من حرـ أكل الميتة كالدـ منذ كجود اإلنساف على كجه تي

 األرض لعلل إكتشفها اإلنساف فى القرف العشرين كالحادل كالعشرين

:- انُٓٗ ػٍ ضكٕب انعالنح ٔأكم نحًٓا ٔشطب نثُٓا :شانصا

ككرد النهى عن ركوب الجبللة كأكل لحمها كشرب لبنها فعن ابن عباس رضى هللا 

ركاق   "نهى رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم عن شرب لبن الجبللة"قاؿ  عنهما

 "نهى عن ركوب الجبللة ":الخمسة إال ابن ماجه كصححه الترمذل كفى ركاية 

:" ركاق أبو داكد ، كعن عمرك بن شعيب عن أبيه عن جدق رضى هللا عنهم قاؿ 

: ، كعن الجبللة  نهى رسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم عن لحوـ الحمر األهلية

كالجبللة هى . ركاق أحمد كالنسائى كأبو داكد  "عن ركوبها كاكل لحومها 

مثل الدجاج كاألكز التى يؤكل لحمها  الطيور الحيوانات من اإلبل كالبقر كالغنم أك

كالتى تأكل العذرة  أك قاذكرات الشوارع كغيرها فهى فى هذق الفترة ال يؤكل 

فإف حبست . حتى يتغير ريحها  (ض خطيرة لئلنسافلما تسببه من أمرا)لحمها 

بعيدة عن العذرة زمنا ، كعلفت طاهرا فطاب لحمها كذهب اسم الجبللة عنها 

.  (88)حلت ، ألف علة النهى التغيير كقد زالت

انُٓٗ ػٍ أكم كم شٖ َاب يٍ انسثاع ٔكم شٖ يرهة يٍ : ضاتؼا

انطٛط 

كال يحل اكل العذرة كال الرجيع كال شئى من   –993قاؿ ابن حزـ فى المسألة 

أبواؿ الخيوؿ كال القىء كال لحوـ الناس كلو ذبحوا كال أكل شىء يؤخذ من 

اإلنساف اال اللبن كحدق كال شىء من السباع ذكات االنياب كال أكل الكلب كال الهر 

نت األنسى كالبرل سواء كال الثعلب حاشا الضبع كحدها فهى حبلؿ أكلها  كلو أمك

. زكاة الفيل لحل أكله 

                                                
 للشيخ سيد سابق 26ص  1فقه السنة ج  -(88
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كال يحل أكل شىء من الحيات كال أكل شىء من ذكات   –994كفى المسألة  

المخالب من الطير كهى التى تصيد الصيد بمخالبها كال العقارب كال الفئراف كال 

كاستند فى تحريم كل ذل ناب من السباع كذل مخلب من .  (89)الحداء كال الغراب

أف رسوؿ " مسلم بسندق عن ابن عباس رضى هللا عنهما الطير ما ركاق اإلماـ 

هللا صلى هللا عليه كسلم نهى عن كل ذل ناب من السباع كعن كل ذل مخلب 

. (90)من الطير

ذحطٚى نحى انرُعٚط  : ذايسا

كال ، كال شحمه ، ال يحل أكل شيىء من الخنزير ال لحمه  :-قاؿ اإلماـ بن حزـ 

جلدق كال عصبه كال غضركفه كال حشوته كال مخه كال عظمه كال رأسه كال أطرافه 

كال يحل اإلنتفاع بشعرق ال , كال لبنه كال شعرق الذكر كاألنثى الصغير كالكبير سواء 

فى خرز كال فى غيرق ، كال يحل أكل شيىء من الدـ كال إستعماله مسفوحا أك 

ا مات حتف أنفه من حيواف البر كال ما قتل غير مسفوح ، كال يحل أكل شيىء مم

منه بغير الذكاة المأمور بها إال الجراد كحدق ، فإف خنق شيىء من حيواف البر 

حتى يموت ، أك ضرب بشيىء حتى يموت ، أك سقط من علو فمات ، أك نطحه 

حيواف آخر فمات من ذلك فبل يحل أكل شيىء منه ، كال ما قتله السبع أك حيواف 

ا الصيد ، فإف أدرؾ كل ما ذكرنا حيا فذكى فهو حبلؿ أكله إف كاف مما ال آخر حاش

.  (91)يحرـ أكله ، كال يحل أكل حيواف ذبح لغير هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
 طبعة دار التراث  398ص  7ج البن حزـ  المحلى  -(89
 110ص  2صحيح مسلم ج  -(90

 388طبعة دار التراث ص  –كتاب ما يحل أكله كما يحرـ أكله –المحلى البن حزـ  -(91
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 الفصل الثانى عشر

يطع  انطػة ٔانفعع ٚسٕز شؼٕب انؼانى يٍ

 ظٌُٕ انثمط

المرض كذلك لقد ساد العالم حالة من الرعب كالفزع إلى يومنا هذا بسبب هذا 

: لؤلسباب التالية

حيث تعتبر اللحوـ غذاء أساسى لئلنساف  :اللحوـ غذاء أساسى لئلنساف

خصوصا فى المجتمع االكركبى كاألمريكى حيث اإلرتفاع فى األجور هو السائد 

عندهم ، كتدخل اللحوـ فى الوجبات السريعة كالفطائر كغيرها من األطعمة 

اتت ترتعد من سندكتشات البيف بورجر لدرجة أف شعوب هذق المجتمعات ب

 كالهمبورجر كالسجق كغيرها من كجبات اللحوـ

،  ككانت الياباف، التي تستورد كحدها ثلث ما تصدرق الواليات المتحدة من لحوـ

، ثم تبعها  في مقدمة الدكؿ التي فرضت حظرا على استيراد اللحوـ االميركية

كما . م، كهي المكسيك ككوريا الجنوبيةباقي اكبر الدكؿ المستوردة للحم االميرؾ

انضمت الى القائمة كل من الصين كركسيا كأككرانيا كسنغافورة كدكلة االمارات 

اما االتحاد االكركبي فهو يفرض اصبل حظرا على استيراد اللحوـ . العربية

. االميركية بسبب استخداـ المزارعين االميركيين للهرمونات في زيادة اكزاف االبقار

صر االتحاد االكركبي على فرض هذا الحظر على الرغم من صدكر حكم كم

 . بعدـ قانونيته 1998لمنظمة التجارة الدكلية عاـ 

كفي الرباط، قاؿ مسؤكؿ كبير في كزارة الزراعة المغربية اف المغرب اكقف 

كارداته صغيرة الحجم من لحم البقر كالماشية الحية اميركية المنشأ بعد اكتشاؼ 

 صابة بمرض جنوف البقر في الواليات المتحدةحالة ا

كفي جاكرتا، قاؿ مسؤكؿ بوزارة الزراعة امس اف اندكنيسيا فرضت حظرا مؤقتا 

كأغلب كاردات لحوـ االبقار االندكنيسية . على كاردات منتجات الماشية االميركية

لماشية كقاؿ مراد اف كاردات منتجات ا. من استراليا كنيوزيلندا كالواليات المتحدة

 62.32الى  2002كمنها منتجات ألباف من الواليات المتحدة كصلت قيمتها عاـ 

.  مليوف دكالر
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كفي كييف، اعلنت السلطات االككرانية تعليق كارداتها من اللحوـ االميركية بعد 

.  اكتشاؼ اكؿ حالة اصابة بمرض جنوف البقر بوالية كاشنطن االميركية

اليوـ علقنا كارداتنا من اللحوـ كمنتجات اللحوـ من »كقاؿ مسؤكؿ رفيع لركيترز 

 (92)الواليات المتحدة

 .. إف انتشار العديد من األمراض بين الطيور كالحيوانات مثل انفلونزا الطيور

، لوجود  كالبيض جعلت الناس  تقاطع اللحوـ.... الحمى القبلعية.. جنوف األبقار 

من مخلوقات هللا  هناؾ مخلوؽ حاجز نفسي عند استخدامها، كلكن الغريب أف

فلقد  فكر .عز كجل شديد المقاكمة للعوامل البيئية كالميكركبات كهو الجمل 

قليل من االشخاص فى استخدامه على الرغم من أنه مصدرللحوـ كاأللباف كما 

 .كأصبح العالم يفكر بقوة فى لحوـ كألباف اإلبل .يخرج منها من أجباف كشيكوالتة

سواؽ أنواعا من الشيكوالتة من حليب النوؽ القليل الدسم، فسوؼ تطرح فى األ

،  هذا النوع من الحليب الذم يتسم بفوائد صحية عديدة حيث يزداد اإلقباؿ على

المشتقة منه مثل االجباف، كذلك ككفقا ألحدث  كسيتسع استخداـ منتجات األلباف

، كخاصة مع (الفاك)التابعة لؤلمم المتحدة  تقرير قدمته منظمة األغذية كالزراعة

ككازاخستاف شرقا مركرا بالعالم العربي  انتشار مناطق رعى اإلبل من منغوليا

التي تصنع من حليب  كيعكف على تطوير الشيكوالتة حتى صحارل موريتانيا غربا

إمارة أبو  من الناقة المجفف، احد صناع الشيكوالتة المهرة في النمسا بتمويل

الجبن  كريتانيا في تسويق هذا اللبن كإنتاج نوع منظبي، بينما نجحت شركة في ـ

  ."كاميمبير"على غرار الجبن البقرم الفرنسي " كاميلبير"منه أطلق عليه اسم 

الشهيرة أنها مهتمة بمنتجات ألباف " هاركدز"ناطق باسم متاجر  كفي لندف أعلن

. (93)النوؽ

 :انثطٌٕٚ ٔانسو

كمن جهة أخرل بعدما تحقق العلماء أف البريوف يسير فى تيار الدـ ،كأف 

المتبرعين بالدـ أك مشتقاته ماتوا بسبب هذا المرض كأنهم كانوا عطائين بصفة 

مستمرة ، كأف دمهم كزع فى كثير من بلداف العالم أصبح العديد من شعوب 

                                                
 9160العدد  2003ديسمبر  27هػ  1424ذك القعػدة  04جر يدة الشرؽ األكسط لسبػت  -(92

 9160العدد  2003ديسمبر  27هػ  1424ذك القعػدة  04جر يدة الشرؽ األكسط لسبػت  ( 93
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الفزع لم يسبق لها العالم ممن يستوردكف الدـ كمشتقاته فى حالة من الرعب ك

 مثيل كال حتى فى الحركب العالمية 

يقوؿ األستاذ أدريانو أغوتسي، عالم البركتينيٌات الشهير بالمستشفى الجامعي في 

البركتيني المعطوب " البريوف"زيوريخ، إف العقبة الرئيسية في سبيل اكتشاؼ 

صة بهذا كالناقل للعدكل في الدـ، تكميػن في عدـ اكتشاؼ مادة تناسلية خا

. ، على نحو المادة التناسلية الخاصة بفيركس اإليدز"prion"البريوف 

كهنالك عقبة رئيسية ثانية تنبع من العقبة األكلى، كتتمثل حاليا في استحالة 

" كركيتس فيلد جاكوب"كالنظير لبركتين  (vCFJ)اكتشاؼ البركتين المعطوب 

(CFJ)  ألف ضعف  100في الدـ، إال إذا زاد انتشارق في جسم اإلنساف على

 .(94)القدر المسبب لهذا المرض الذم يفتك بالدماغ كبحامله

 :انثطٌٕٚ ٔانًٕاز انثٕٛنٕظٛح

هذا باإلضافة أف بعض المنتجات البقرية تدخل فى صناعة المواد البيولوجية 

ريم كغيرها من الصناعات كاألمصاؿ كاللقاحات كمستحضرات التجميل كاأليس ؾ

   التى تسود العالم

 :األنثاٌ ٔيُرعاذٓا

لقد خافت الشعوب أيضا من اإلقتراب من األلباف كمنتجاتها رغم قلة المعلومات 

 التى تشير إلى احتمالية انتقاؿ البريوف عن طريق هذق النوعية من األغذية 

رفع  سعوديةكالصناعة اؿ التجارة قررت كزارة (CNN) الرياض، السعودية

المفركض على استيراد الحليب كاأللباف الطازجةكمنتجاتها من بلجيكا إلى  الحظر

 .المملكة

 بناء لطلب الجانب البلجيكي إعادة كجاء القرار، بحسب ككالة األنباء السعودية، 

النظر في إمكانية رفع الحظر المفركض على استيراد الحليب كاأللباف الطازجة 

 .التلوث بمادة الدايوكسينبسبب  كمنتجاتها

                                                
94)- http://www.swissinfo.ch/ara/news_digest.html?  
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 بتنفيذ جميع الضوابط الفنية كاالشتراطات كتعهدت السلطات البلجيكية بالمقابل

 .الصحية الواجب إتباعها عند تصدير األلباف كمنتجاتها إلى المملكة

لها من جميع المواطنين كالمستوردين،  كأملت الوزارة السعودية في بياف

من جودة كسبلمة ما يستوردكنه كالمبادرة إلى الوزارة في التحقق  مع التعاكف

منتجات مشكوؾ في جودتها من اجل الحفاظ على صحة  إببلغ الوزارة عن أم

 . كسبلمة المستهلك في المملكة

قرار رفع الحظر عن  ككانت كزارة التجارة كالصناعة أصدرت في كقت سابق

جاتها الواردة من المنتجات الغذائية كلحوـ الدكاجن كالبيض كمنت استيراد بعض

 .بلجيكيا

 كأبقت الحظر على استيراد لحوـ االبقار كاألغناـ كمنتجاتها كمنتجات األلباف 

 الحليب الطازج كالحليب السائل مثل الزبادم ك اللبن الرائب ك اللبنة كالجبن، الذم

بسبب انتشار مرض جنوف البقر كالحمى القبلعية في  2002كانت فرضته عاـ 

التحاد األكربي كتلوث األلباف الطازجة كمنتجاتها بمادة الدايوكسين ا الدكؿ أعضاء

 (95)السامة

 ضٛاع األيٕال

لقد ساد العالم حالة من الكساد كضياع أنفس األمواؿ كخربت الكثير من المزارع 

الحيوانية كدمر اقتصاد العديد من الدكؿ حتى أصبح الجميع يدرؾ أف العالم على 

كقد حدث هذا بالفعل بعد هذق األزمة كالتى تلتها كهى . حافة انهيار اقتصادل 

 أزمة انفلونزا الطيور 

: ٔانسضٔغ انًسرفازج يٍ ْصا انثحس انرالطح

  : -تبين من هذا البحث اآلتى 

تغيير فطر المخلوقات يؤدل إلى ضررها كضرر غيرها من خبلؿ ظهور  -1

 أمراض جديدة لم يعرفها اإلنساف من قبل 

                                                

95 www.newsarchiver.com/calendar/2005/html 
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كالسيطرة  (قبل ظهور األعراض)إكتشافها مبكرا  أف هذق األمراض صعب -2

 عليها 

هذق األمراض تصيب الجهاز العصبى فى مقتل كتؤدل فى النهاية إلى  -3

 الوفاة 

 هذق األمراض تسببت فى خسائر إقتصادية فادحة -4

ظهور مرض جاكوب النوع المغاير مصاحبا لمرض جنوف البقر أثار الخوؼ  -5

 كالذعر كالرعب بين شعوب دكؿ العالم 

العالم اليوـ بمؤسساته الدكلية كمنظماته العالمية ينادل اآلف بالعودة إلى  -6

 الفطرة السليمة فى غذاء الحيواف أك اإلنساف 

ت من خبلؿ تكوين أف العلة فى تحريم أكل الميتة كالدـ كالتى ظهر -7

البركتين المعدل داخل الجسم تكوف إضافة إلى علل كثيرة تم إكتشافها 

 من قبل 

أف الشيطاف دؤكب فى غواية اإلنساف كإضبلله كذلك من خبلؿ تغيير  -8

الفطر سواء كاف ذلك فى اإلنساف أك الحيواف كفى هذا تصديق على اف 

 القرآف العظيم من عند هللا الخبير العليم  

فى أنسجة  (ال ينتسب إلى أل نوع من الجراثيم)جود البركتين المعدل أف ك -9

الحيواف الذل تغذل على عبلئق تحتول على بركتين حيوانى دكف غيرق هو 

 فى حد ذاته معجزة حار أمامها العلماء 

 أف الغذاء يلعب دكرا رئيسيا فى صحة أك إعتبلؿ الجسم  -10

األغناـ ليس هو المسبب أف البريوف المسبب لمرض سكرابى فى  -11

 لمرض جنوف البقر فى األبقار 

أف البريوف المسبب لمرض جاكوب النوع المغاير فى اإلنساف هو نفسه  -12

المسبب لمرض جنوف البقر فى األبقار كانه انتقل لئلنساف عن طريق 

تناكله لحوـ ملوثة ببريوف جنوف البقر كحدث هذا بعد اضافة مسحوؽ 

 حيوانات اللحم كالعظم لعبلئق اؿ
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ذٕطٛح 

يٍ ذالل ْصا انثحس ًٚكٍ انرٕطٛح تؼسو ذغٛٛط فطط انحٕٛاٌ أٔ 

اإلَساٌ فٗ انًأكم ٔانًشطب ٔانًُكح ، ٔذشًم انرٕطٛح ططذح 

ذحصٚطٚح نًٍ ٚعطؤ ػهٗ ذغٛٛط فططج أٖ يرهٕق فٗ ْصا انكٌٕ 

سٕاء كاٌ حٕٛاٌ أٔ إَساٌ ألٌ يغثح شنك ذكٌٕ ٔذًٛح  
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انفظم فٙ االسرُساخ يٍ األطم 
 

يمسيح 

بين هللا تعالى في كتابه العزيز أف التكاثر كالتناسل في المخلوقات ال يكوف إال 

يىأىيٌهىا ): فى سورة النساء تعالىمن خبلؿ التقاء الذكر باألنثى ففى اإلنساف قاؿ 

النٌاسي اتٌقيواٍ رىبٌكيمي الٌذًم خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثٌ مًنٍهيمىا 

ن كىثًيرًا كىنًسىآءن كىاتٌقيواٍ اللٌهى الٌذًم تىسىآءىليوفى بًهً كىاألرٍحىاـى إًفٌ اللٌهى كىافى عىلىيٍكيمٍ  رًجىاال

ينثىىى): كقاؿ تعالى في سورة النجم  (1)قًيبًارى  (45)كىأىنٌهي خىلىقى الزٌكٍجىيٍنً الذٌكىرى كىاال

أىلىمٍ يىكي نيطٍفىةن مٌن مٌنًيٌ ): كقاؿ تعالى في سورة القيامة  (46)مًن نٌطٍفىةو إًذىا تيمٍنىىى

مًنٍهي الزٌكٍجىيٍنً الذٌكىرى فىجىعىلى  (38)ثيمٌ كىافى عىلىقىةن فىخىلىقى فىسىوٌلى (37)ييمٍنىىى

ينثىىى خيلًقى  (5)فىلٍيىنظيرً اإلًنسىافي مًمٌ خيلًقى): كقاؿ تعالى في سورة الطارؽ  (39)كىاال

يعنى : قاؿ اإلماـ بن كثير:  (7)يىخٍريجي مًن بىيٍنً الصٌلٍبً كىالتٌرىآئًبً (6)مًن مٌآءو دىافًقو

صلب الرجل كترائب : عباس صلب الرجل كترائب المرأة كهو صدرها، كقاؿ بن 

هذق الترائب ككضع يدق : المرأة أصفر رقيق ال يكوف الولد إال منهما ، كعنه قاؿ 

، كعند علماء    (96)الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر: على صدرق ، كعن مجاهد 

األجنة أف األصوؿ الخلوية للخصية في الذكر أك المبيض في األنثى تجتمع في 

ظهر األبوين خبلؿ نشأتهما الجنينية ثم تخرج من الظهر من منطقة بين بدايات 

العمود الفقرم كبدايات الضلوع ليهاجر المبيض إلى الحوض بجانب الرحم كتهاجر 

حرارة أقل كإال فشلت في إنتاج الحيوانات الخصية إلى كيس الصفن حيث اؿ

 المنوية كتصبح معرضة للتحوؿ إلى كرـ سرطاني إذا لم تكتمل رحلتها

مر "كجاء فى مسند اإلماـ احمد بن حنبل عن عبد هللا ابن مسعود أنه قاؿ 

يا : يهودم برسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم كهو يحدث أصحابه فقالت قريش 

أنه نبي ، قاؿ ألسألنه عن شيء ال يعلمه إال نبي ، فجاء إف هذا يزعم  ! يهودم

من كل يخلق  يا يهودم: يخلق اإلنساف ؟ فقاؿ  مما ! يا محمد : حتى جلس فقاؿ

كالعصب  من نطفة الرجل كمن المرأة ، فأما نطفة الرجل غليظة ، منها العظم: 

  (97)، كأما نطفة المرأة فمنها اللحم كالدـ

                                                
 628 -627طبعة دار القرآف الكريم بيركت ، المجلد الثالث  –مختصر تفسير ابن كثير  ( 96

 مسند اإلماـ أحمد بن حنبل ( 97
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جميع األشياء من إنساف أك حيواف  فيلتكاثر كالتناسل كجعل سبحانه كتعالى ا

حتى في الجماد جعل السالب  (الذكر باألنثى )أك نبات من خبلؿ التقاء األزكاج 

كهى أصغر شيء في الجماد  فقاؿ  (البركتوف كاإللكتركف في الذرة)كالموجب 

مًمٌا تينبًتي األرٍضي كىمًنٍ سيبٍحىافى الٌذًم خىلىق األزٍكىاجى كيلٌهىا ): تعالى في سورة يس 

ى يىعٍلىميوفى خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو ): كقاؿ تعالى في سورة الزمر(36)أىنفيسًهًمٍ كىمًمٌا ال

كىاحًدىةو ثيمٌ جىعىلى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىأىنزىؿى لىكيمٍ مٌنى األنٍعىاـً ثىمىانًيىةى أىزٍكىاجو يىخٍليقيكيمٍ فًي 

يمٌهىاتًكيػمٍ خىلٍ ىثو ذىلًكيمي اللٌهي رىبٌكيمٍ لىهي الٍميلٍكي ال بيطيوفً أ قًا مٌن بىعٍدً خىلٍقو فًي ظيليمىاتو ثىبل

كىالٌذًم خىلىقى ): كقاؿ تعالى في سورة الزخرؼ [ (6)إًلىػىهى إاًلٌ هيوى فىأىنٌىى تيصٍرىفيوفى

كقاؿ تعالى في  (12)األزٍكىاجى كيلٌهىا كىجىعىلى لىكيمٍ مٌنى الٍفيلٍكً كىاألنٍعىاـً مىا تىرٍكىبيوفى

حىتٌىى إًذىا جىآءى أىمٍرينىا كىفىارى التٌنٌوري قيلٍنىا احٍمًلٍ فًيهىا مًن كيلٌ زىكٍجىيٍنً اثٍنىيٍنً ): سورة هود 

كذلك من  (40)كىأىهٍلىكى إاًلٌ مىن سىبىقى عىلىيٍهً الٍقىوٍؿي كىمىنٍ آمىنى كىمىآ آمىنى مىعىهي إاًلٌ قىلًيله

يرحلوف اليه من خبلؿ التقاء الزكجين من جميع  أجل عمارة المكاف الذل

.  المخلوقات التى حملها نبي هللا نوح عليه أفضل الصبلة كالسبلـ في سفينته

كبناء على ذلك فالمخلوقات ال تكوف في أحسن صورة إال من خبلؿ التقاء الذكر 

خبلؿ  باألنثى كذلك مشهود في عالم اإلنساف كالحيواف فبل تكاثر كال تناسل إال من

 هذق الغريزة الفطرية  

كبين سبحانه كتعالى أنه أحسن الخالقين كتحدل الكفار كالمشركين أف يأتوا 

هىػىذىا خىلٍقي اللٌهً فىأىريكنًي ):  فى سورة لقماف بمثل ما خلق فقاؿ سبحانه كتعالى

ىؿو مٌبًينو كقاؿ تعالى في ،  (11)مىاذىا خىلىقى الٌذًينى مًن ديكنًهً بىلً الظٌالًميوفى فًي ضىبل

ثيمٌ  (7)الٌذًمى أىحٍسىنى كيلٌ شىيٍءو خىلىقىهي كىبىدىأى خىلٍقى اإلًنٍسىافً مًن طًينو): سورة السجدة 

ىلىةو مٌن مٌآءو مٌهًينو ثيمٌ سىوٌاقي كىنىفىخى فًيهً مًن رٌكحًهً كىجىعىلى لىكيمي  (8)جىعىلى نىسٍلىهي مًن سيبل

ن مٌا تىشٍكيريكفى السٌمٍعى كىاألبٍصىارى كىاألفٍئًدىةى  (9)قىلًيبل

فٙ كراب اهلل ذؼانٗ " َسد"كهًح 

فى  األكلى في قوله تعالى: في كتاب هللا تعالى ثبلث مرات" نسخ"كجاءت كلمة 

مىا نىنسىخٍ مًنٍ آيىةو أىكٍ نينسًهىا نىأٍتً بًخىيٍرو مٌنٍهىا أىكٍ مًثٍلًهىا أىلىمٍ تىعٍلىمٍ أىفٌ اللٌهى ) :سورة البقرة

كهى داللة على نسخ حكم شرعي بآخر، كالثانية في  (106)كيلٌ شىيٍءو قىدًيرهعىلىىى 

هىػىذىا كًتىابينىا يىنطًقي عىلىيٍكيم بًالٍحىقٌ إًفٌ كينٌا نىسٍتىنسًخي مىا ): فى سورة الجاثية قوله تعالى

كهى داللة على نقل األعماؿ التى يعملها المكلفين كما هى  (29)كينتيمٍ تىعٍمىليوفى

قاؿ اإلماـ القرطبى أم نأمر بنسخه كإثباته ، كالثالثة في . ائف أعمالهمفي صح

ى نىبًيٌ إاًلٌ إًذىا تىمىنٌىى ): فى سورة الحج قوله تعالى كىمىآ أىرٍسىلٍنىا مًن قىبٍلًكى مًن رٌسيوؿو كىال

يمٍنًيٌتًهً فىيىنسىخي اللٌهي مىا ييلٍقًي الشٌيٍطىافي ثيمٌ مي حٍكًمي اللٌهي آيىاتًهً كىاللٌهي أىلٍقىى الشٌيٍطىافي فًيى أ
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كهى بمعنى أف يزيله هللا فبل يتلى كال يثبت في المصحف  (52)عىلًيمه حىكًيمه

. (98)بدله

  :ال ذكٌٕ إال هلل ذؼانٗ  ٔتسء انرهك يٍ طفاخ انطتٕتٛح 

كبين هللا تعالى أنه هو الذل يبدأ الخلق ثم يعيدق كهو أهوف عليه كال يقدر على 

: فى سورة يونس كعبل شأنه  قاؿ تعالى، عظمت قدرته ،ذلك غير هللا تعالى 

ي الٍخىلٍقى ثيمٌ ييعًيديقي ) ي الٍخىلٍقى ثيمٌ ييعًيديقي قيلً اللٌهي يىبٍدىأ قيلٍ هىلٍ مًن شيرىكىآئًكيمٍ مٌن يىبٍدىأ

ي الٍخىلٍقى ثيمٌ ): فى سورة الركـ قاؿ تعالى، ك (34)فىأىنٌىى تيؤٍفىكيوفى كىهيوى الٌذًم يىبٍدىأ

ييعًيديقي كىهيوى أىهٍوىفي عىلىيٍهً كىلىهي الٍمىثىلي األعٍلىىى فًي السٌمىاكىاتً كىاألرٍضً كىهيوى الٍعىزًيزي 

السٌمىاكىاتً كىاألرٍضً قيلً  قيلٍ مىن رٌبٌ): غى سورة الرعد قاؿ تعالىك ، (27)الٍحىكًيمي

ى ضىرًٌا قيلٍ هىلٍ  ى يىمٍلًكيوفى ألنٍفيسًهًمٍ نىفٍعًا كىال اللٌهي قيلٍ أىفىاتٌخىذٍتيمٍ مٌن ديكنًهً أىكٍلًيىآءى ال

ٍ جىعىليواٍ للٌهً شيرىكىآءى خىلىقيواٍ ـى ٍ هىلٍ تىسٍتىوًم الظٌليمىاتي كىالنٌوري أ ـى  يىسٍتىوًم األعٍمىىى كىالٍبىصًيري أ

 ، (16)كىخىلٍقًهً فىتىشىابىهى الٍخىلٍقي عىلىيٍهًمٍ قيلً اللٌهي خىالًقي كيلٌ شىيٍءو كىهيوى الٍوىاحًدي الٍقىهٌاري

نٌحٍني خىلىقٍنىاهيمٍ كىشىدىدٍنىآ أىسٍرىهيمٍ كىإًذىا شًئٍنىا بىدٌلٍنىآ ): فى سورة اإلنساف قاؿ تعالىك

ن    .(28)أىمٍثىالىهيمٍ تىبٍدًيبل

 انٓسف يٍ انثحس

يىأىيٌهىا النٌاسي اتٌقيواٍ ) سورة النساءفى بياف اإلعجاز العلمى في قوله تعالى  -1

ن  رىبٌكيمي الٌذًم خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثٌ مًنٍهيمىا رًجىاال

فٌ اللٌهى كىافى عىلىيٍكيمٍ كىثًيرًا كىنًسىآءن كىاتٌقيواٍ اللٌهى الٌذًم تىسىآءىليوفى بًهً كىاألرٍحىاـى إً 

كىالٌذًم خىلىقى األزٍكىاجى كيلٌهىا كىجىعىلى ): كقوله تعالى سورة الزخرؼ  (1)رىقًيبًا

 (12)لىكيمٍ مٌنى الٍفيلٍكً كىاألنٍعىاـً مىا تىرٍكىبيوفى

الوقوؼ على العيوب الخفية لبلستنساخ من خبلؿ عرض خفايا التجارب  -2

 العلمية التى اجريت من أجل استنساخ أنواع شتى من الحيوانات كاألسماؾ 

الوقوؼ على أضرار اإلستنساخ من خبلؿ عرض التقارير الدكلية كالمحلية  -3

 كآراء العلماء المتخصصين  بهذا الشأف

خبلؿ التقاء الذكر باألنثى مع تفسير اآليات بياف أف األصل في الذرية من  -4

 القرآنية الدالة على ذلك

بياف أف لله القدرة المطلقة في اإليجاد  سواء الخلق من الطين بشرا  -5

سويا كمثاله خلق آدـ عليه السبلـ ، كخلق أنثى من ذكر ببل جماع أك رحم 

اع مع كمثاله خلق أمنا حواء عليها السبلـ ، كخلق ذكر من أنثى دكف جم
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كجود الرحم كمثاله خلق عيسى بن مريم عليه السبلـ ، كالخلق من التقاء 

الذكر باألنثى مع كجود الرحم كمثاله بنو آدـ كبياف األعجاز العلمى في 

هذق النواحى مع عجز علماء العالم أف يأتوا بنسخ من أصل المخلوقات 

 على اختبلؼ أنواعها كمنها اإلنساف       

  ؟لبشرل ممكن أـ مستحيل اإلستنساخ اهل  -6

 التصور المستقبلى لبلستنساخ بكل أنواعه سواء في اإلنساف أك الحيواف -7

 

هذا كقد تناكؿ بعض العلماء الباحثين قضية االستنساخ من خبلؿ ما نشر عن هذا 

الموضوع على صفحات الشبكة العنكبوتية مع اختبلؼ علماء البيولوجيا الجزئية 

أـ ال دكف اإلشارة إلى التفسير العلمى الدقيق لؤلسباب كعلماء الدين في إباحته 

  . تهكحرـأالتى تؤكد حظر 

كمن هنا كاف كالبد من الوقوؼ على نتائج كخفايا هذق األبحاث كمناقشتها 

مناقشة علمية دقيقة خصوصا ما يتعلق باإلكتشافات العلمية الدقيقة ، كمناقشة 

ثم  (ذكر أك أنثى)ئن حى من األصل األسباب العلمية التى تحوؿ دكف استنساخ كا

يأتى بياف األسباب العلمية كالتى تتفق مع األسباب الشرعية لبياف استحالة إتماـ 

 هذا األمر  

اللهم اجعل عملى هذا خالصا لوجهك الكريم كاجعله قربة لى منك يارب 

 العالمين آمين

 كآخر دعوانا أف الحمد لله رب العلمين
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 الفصل األكؿ

يؼُٗ انُسد ٔاالسرُساخ 

:- يؼُٗ انُسد فٗ انهغح

أحدهما النقل كنقل : النسخ فى كبلـ العرب على كجهين : قاؿ اإلماـ القرطبى 

كعلى هذا يكوف القرآف كله منسوخا أعنى من اللوح المحفوظ  كتاب من آخر

ي  كينٌا إًفٌ ): فى سورة الجاثيةنزؿ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا كمنه قوله تعالى كأ

 اإلبطاؿ كاإلزالة: الثانى . أم نأمر بنسخه كإثباته  (29)نىسٍتىنسًخي مىا كينتيمٍ تىعٍمىليوفى

مىا نىنسىخٍ مًنٍ آيىةو أىكٍ نينسًهىا ) من سورة البقرةكهو المقصود هنا فى اآلية الكريمة 

كهو منقسم  (106)كيلٌ شىيٍءو قىدًيرهنىأٍتً بًخىيٍرو مٌنٍهىا أىكٍ مًثٍلًهىا أىلىمٍ تىعٍلىمٍ أىفٌ اللٌهى عىلىىى 

كمنه  إبطاؿ الشىء كزكاله كإقامة آخر مقامه: أحدهما :فى اللغة على ضربين 

من سورة نسخت الشمس الظل إذا أذهبته كحلت محله كهو معنى قوله تعالى 

لىمٍ تىعٍلىمٍ أىفٌ اللٌهى عىلىىى كيلٌ مىا نىنسىخٍ مًنٍ آيىةو أىكٍ نينسًهىا نىأٍتً بًخىيٍرو مٌنٍهىا أىكٍ مًثٍلًهىا أى )البقرة 

أم  "لم تكن نبوة قط إال تناسخت " ، كفى صحيح مسلم  (106)شىيٍءو قىدًيره

نسخ الكتاب : النسخ : قاؿ ابن فارس . تحولت من حاؿ إلى حاؿ يعنى أمر األمة 

كالنسخ أف يزيل أمرا كاف من قبل يعمل به ثم ينسخه بحادث غيرق كاآلية تنزؿ . 

يقاؿ انتسخت الشمس  .بأمر ثم ينسخ بأخرل ككل شيء خلف شيئا فقد انتسخه 

الظل كالشيب الشباب كتناسخ الورثة أف تموت كرثة بعد كرثة كأصل الميراث قائم 

.  ككذلك تناسخ األزمنة كالقركف . لم يقسم 

كقولهم نسخت الريح األثر كمن  إزالة الشىء دكف أف يقوـ آخر مقامه: نى الثا

فىيىنسىخي اللٌهي مىا ييلٍقًي الشٌيٍطىافي ثيمٌ  ):فى سورة الحجهذا المعنى قوله تعالى 

أم يزيله فبل يتلى كال يثبت فى المصحف  (52)ييحٍكًمي اللٌهي آيىاتًهً كىاللٌهي عىلًيمه حىكًيمه

أف سورة "كمنه ما ركل عن أبى بن كعب كعائشة رضى هللا عنهما بدله ، 

 :( 99)كجاء في المعجم الوجيز. "األحزاب كانت تعدؿ سورة البقرة فى الطوؿ

سورة أزاؿ حكمها ففى : نسخ هللا اآلية: أزاله ، كيقاؿ : الشىء نسخا  (نسخ)

نىأٍتً بًخىيٍرو مٌنٍهىا أىكٍ مًثٍلًهىا أىلىمٍ تىعٍلىمٍ أىفٌ مىا نىنسىخٍ مًنٍ آيىةو أىكٍ نينسًهىا ): قاؿ تعالى البقرة

كنسخ . أبطله : نسخ الحاكم القانوف : كيقاؿ . (106)اللٌهى عىلىىى كيلٌ شىيٍءو قىدًيره

. كمنه نسخ الكتاب نسخه : الشىء  (انتسخ)نقله ككتبه حرفا بحرؼ ، : الكتاب 

                                                
 ( 2001الصادر عن مجمع اللغة العربية طبعة الهيئة العامة لشئوف المطابع األميرية طبعة )المعجم الوجيز  ( 99
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كاف بعضها مكاف : األشياء  نسخ احدهما اآلخر ، كتناسخ: الشيئاف (تناسخ)ك

  (100)طلب نسخه: الشيء (استنسخ)ك . بعض

يؼُٗ االسرُساخ فٙ انؼهٕو انثٕٛنٕظٛح 

كفريقه ) 101(كالكل يسأؿ عن االستنساخ بعد أف أعلن البركفيسور كيلموث 

عن استنساخ النعجة دكللى من خلية جسدية مأخوذة   1997العلمى في عاـ  

الذكر أك بويضة كاملة من من ضرع نعجة دكف الحاجة إلى حيواف منوم من 

كاالستنساخ باختصار هو الحصوؿ على عدد من النسخ طبق األصل من  .األنثى

. نبات أك حيواف أك إنساف بدكف حاجة إلى تبلقح خبليا جنسية ذكرية أك أنثوية

الذكر أك )كالحيواف المنول من أحد الزكجين أـ االستغناء عن البويضة كهنا يت

أف االستنساخ يعتمد على خلية جسدية أم  يسمى التكاثر البلجنسىكهذا  (األنثى

مأخوذة من أل نسيج أك عضو من أعضاء الجسم بخبلؼ البويضة  كاحدة

بالشيخوخة استنسخ كائن الخلية إذا كانت مصابة  ، كبالتالي فإف كالحيواف المنول

 .بالسرطاف استنسخ كائن متسرطن مقبور كهل عجوز، كإذا كانت الخلية مصابة

الجسدية التي  كتقوـ فكرة االستنساخ على تنشيط المورثات الخاملة في الخبليا

أك  تؤخذ من أم مكاف بالجسم ما عدا المبيض كالخصية لتقوـ بوظائف االنقساـ

مطابقًا للفرد الذم أخذت منه كما حدث في النعجة  اجديد االتكاثر كتكوين فرد

أخذت خلية كاحدة  (I): (1)كما هو مبين فى الشكل  الخطوات اآلتية دكلي في

 كتم (DNA) كهى نعجة بيضاء الرأس تحتوم الموركثات (أ)من ضرع نعجة 

كهذا يعرؼ بتصويم )تنشيطها بوضعها في مواد مغذية تركيزها منخفض جدا 

أخذت  (II. )(دة برمجتها كتنشيط الكركموسومات األنثوية كالذكريةن فيهاالخلية إلعا

كهى نعجة سوداء الرأس كتم تفريغ  (ب (بويضة من مبيض نعجة أخرل

 كذلك بشفط النواة التي تحتوم على الموركثات بواسطة منها (DNA) الموركثات

تم دمج الخلية من  (III) (DNA)إبرة رقيقة لتصبح هذق البويضة دكف مورثات

كذلك باستخداـ نبض  (ب)بالبويضة المفرغة من الموركثات من النعجة (أ)النعجة 

 (IV). فأعطت عددا نمن الخبليا بعد عملية انقساـ لهذق الخبليا شرارة كهربية ،

                                                
 452 -451ص  1تفسير القرطبى طبعة دار الرياف للتراث ج  ( 100

(101 (- Willmut et al (1997).Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells. 

Nature 385(6619):810-813 
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ذات )نعجة حاضنة  أيخذت الخبليا الجنينية السابقة كتم زرعها في داخل رحم

الجنين نموق كانقسامه داخل رحم النعجة إلى أف فواصل هذا  (الرأس األسود

، التى أخذت منها الخلية ذات  (أ)يشبه تماما النعجة )ثدييًا  أعطى مولودًا

جنسي ، كتم هذا من خبلؿ تكاثر ال  DNAالموركثات في الحامض النوكم لها 

 277نجحت بعد  دكف تلقيح ألكؿ مرة في العالم بالرغم من أف هذق التجربة

 للباحثين البريطانيينمحاكلة 

في الكائنات الحية التي  كلهذا فإف الجديد في االستنساخ أنه بخبلؼ ما يحدث

فإذا  تتكاثر جنسيًا بواسطة مشيجين أحدهما مذكر كاآلخرمؤنث ليعطى الفرد ،

 حدث هنا االستنساخ من خلية كاحدة جسدية كأعطت كائنًا حيًا دكف اللجوء إلى

كالمؤنثة فهذا هو الغريب خصوصًا في الثدييات كما حدث في األمشاج المذكرة 

  النعجة دكلي استنساخ

 
 سحب نواة من بويضة (ب)التقاط خلية ذات نواة من الوسط الغذائي المنخفض      (أ)

 
 بداية انقساـ الخبليا بعد عملية الدمج (د)دمج الخليتين عن طريق كمضة كهربية     (ج)

كسحب نواة البويضة  (ا)  DNAيبين كيفية التقاط الخلية التي تحتول على موركثات  (1)شكل 

كبداية انقساـ  (ج)كاندماج الخلية ذات الموركثات الجينية بالبويضة من خبلؿ كمضة كهربية  (ب)

 (د)الخبليا بعد عملية الدمج 

تحتول التقنية الحديثة فى استنساخ النعجة دكللى من خلية   (2)كيبين الشكل 

مأخوذة  DNA)ال تحتول على الموركثات الجينية فى حمضها النوكم )على النواة 

كإدماجها ببويضة منزكعة النواة عنها  كمأخوذة  (بيضاء الرأس)من ضرع نعجة 

ثم زرع هذق الخلية المدمجة فى مستنبت  (سوداء الرأس)من نعجة أخرل  

 منالستيوال كهى مرحلة صناعي لنموها حتى مرحلة االنقساـ حتى تكوين الب

مراحل الخلق ثم نقلها إلى رحم النعجة السوداء حتى كلدت هذق النعجة حمبل 

 صغيرا يحمل صفات النعجة التى أخذت منها الخلية بموركثاتها الجينية
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يبين كيفية نسخ النعجة دكللى كذلك من خبلؿ أخذ خلية من النعجة  (2)شكل 

كتفريغها  (ب)كأخذ النواة منها ، كأخذ البويضة من النعجة السوداء  (أ)البيضاء 

كدمج الخليتين كتركهما في كسط  (شفط النواة منها)من الموركثات الجينية 

غذائي حتى االنقساـ ثم نقلها إلى رحم النعجة السوداء ثم خركج النعجة دكللى 

لخلية ذات الموركثات للحياة كهى تشبه تماما النعجة البيضاء التى أخذت منها ا

 (DNAالتى تحتول على  النواة)الجينية 
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 الفصل الثانى

نًاشا ْصِ انضعح اإلػاليٛح؟ 

لقد هز الحدث العالم كله من أقصاق إلى أدناق، كاستنفرت من أجله كسائل 

بين ليلة كضحاها إلى اشهر " دكلي"األعبلـ كلها شرقا كغربا، حتى تحولت 

لم اأخبارها قبل أخبار البيت األبيض ، كركسيا كعواصم العشخصية عالمية تبلحق 

، كقبل تطورات الوحدة األكركبية المنشودة لماذا ؟ ألنها المرة األكلى في التاريخ 

من حيواف آخر  (غير جنسية)التي يجرم فيها خلق حيواف لبوف كامل من خلية 

. بالغ

باستطاعة خلية حية مأخوذة كما أنها المرة األكلى التي أمكن خبللها اإلثبات أف 

من كائن حيواني بالغ أف تتحوؿ أك تعود إلى مرحلة الجنين إلنتاج كائن كامل 

كهذا . جديد يكوف نسخة طبق األصل عن الكائن األصلي ، كعلى شكله كمثاله

. أمر لم يكن يتوقعه احد ، حتى كلو في المستقبل البعيد

ديية ، أك اللبونة المتطورة فيزيولوجيا كإذا كاف هذا األمر ممكنا في الحيوانات الث

كبيولوجيا ، فقد اختلفت اآلراء حوؿ استنساخ البشر بين معارض كمؤيد كالذين 

أيدكا ذلك ظنوا أنه ممكن التطبيق على البشر أيضا كهم ارفع المخلوقات 

، كهذا ما أثار عاصفة من ردكد الفعل حوؿ أخبلقيات عمل مثل هذا . كاسماها

كالسؤاؿ الذل يفرض نفسه علينا هل هذق الضجة اإلعبلمية مقصودة لذاتها أـ 

لغيرها مثل اكتساب منافع دنيوية أك شهرة ؟ لئلجابة على هذا السؤاؿ البد كأف 

 نتعرؼ على هوس التربح من العلم 

ْٕغ انرطتح يٍ االسرُساخ 

المعهودة أك يستغل بعض العلماء العلم من أجل التربح المالى أك الشهرة غير 

الغير مضبوطة بضوابط األخبلؽ أك الدين ، كقد استغل بعضهم فكرة االستنساخ 

   :-فى اشباع رغبات الناس المحتاجين لهذا األمر كمن هؤالء مايلى 

 American Petأعلنت الجمعية األمريكية لحماية الحيوانات الصغيرة  -1

Product Manufacturers Association  مليوف  143كا أنه يوجد بأمرم

بما يعادؿ كلب أك قطة لكل  (مليوف كلب 65مليوف قطة ك 78)كلب كقطة 

ف استنساخ هذق أاثنين من األمريكاف أك كلب أك قطة لكل ثبلثة بيوت ك
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الحيوانات يعود بالربح الوفير كحل لبعض المشكبلت النفسية التى يعانى 

  )102(منها األمريكاف بفقد هذق الحيوانات الصغيرة

أف تكلفة استنساخ قطة   Genetic Savings & Cloneأعلنت شركات  -2

ألفا من الدكالرات كأف الحجز مسبقا كالنسخ  (خمسين) 50000هى 

حسب أسبقية الحجز ، كأنه يوحد قائمة حجز لمدة طويلة ، كقدرت هذق 

 250قطة سنويا هو   10000الشركة حجم عائد الربح من استنساخ 

  )103(مليوف دكالر

تكساس بأمريكا  –الموجودة في اكستوف   Viagenجين شركة فيا أعلنت -3

، كهى الشركة التى ساهمت في استنساخ النعجة دكللى ، أنها تقوـ  

مقابل  Royal Blue Boonباستنساخ الحصاف من النوع ركياؿ بلو بوكف 

مليوف دكالر، كذكرت هذق الشركة أنها  5.2دكالر حيث يباع بمبلغ  381764

في مزرعة  2006فبراير  19تقوـ باستنساخ هذا الحصاف ألكؿ مرة في 

ركياؿ فيستا آف بورسل في أككبلهوما بأمريكا ، كما أنها عندها بنك 

  (104)نوعا من الحيوانات 75للجينات لعدد 

اسية أنها تقوـ باستنساخ قطط ال تسبب حس Allercaأعلنت شركة اليركا  -4

لئلنساف المتعايش معها حيث إنها تغلق الجين الذل يفرز البركتين المسبب 

  )105(لهذق الحساسية

أف مجموعات استثمارية مختلفة تسعى  Bio Sidusأعلنت شركة بيو سيدز  -5

إلنتاج هرمونات النمو البشرية في حليب األبقار المستنسخة كالتى سميت 

كأف حجم التمويل لهذا  (Pampa Mansa II &III)    3 ، 2بامبا منسا  

 2006 مليوف دكالر في 7كيزاد إلى    2004مليوف دكالر في  4العمل 

كأف حجم التعاقدات المطلوبة لهذا الهرموف على مستول العالم هى 

بقرة لهذا الغرض ، كما أنها  17بليوف دكالر، كذكرت أنها تقوـ باستنساخ 

                                                
102 (http://www.fool.com/news/commentary/2005 

103 http://www.fool.com/news/commentary/2005 

(104 (http://www.news release-clone safety.org ( 2006 ,31 march) 

105 (http://www.fool.com/news/commentary/2005 ( 

http://www.fool.com/news/commentary/2005
http://www.fool.com/news/commentary/2005
http://www.news/
http://www.fool.com/news/commentary/2005
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األنسولين لعبلج السكرم ، في الطريق الستنساخ أبقار تنتج هرموف 

  )106(كمنشط الببلزمينوجن لعبلج أمراض القلب

أنها قامت باستنساخ أكؿ طفل على مستول  Clonaidأعلنت شركة كلونيد  -6

العالم ، كلم تعلن أين مكاف هذا الطفل بالتحديد كال التركيب الوراثي له ، 

كؿ العالم كلم تقدـ أم دليل على ما تقوؿ ، كاتهمها العلماء من معظم د

بالكذب كالتربح اإلعبلمى ، كقد أعلنت هذق الشركة أف ثمن النسخة من 

 )107(دكالر 200000البشر تتكلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

إَٔاع اإلسرُساخ 

يشتهر بين الناس كلمة االستنساخ نظرا الرتباطها بخلق الكائنات أك إنشاء نيسخ  

نسخ أك استنساخ تعنى عملية إنشاء ك لكن بالمصطلح الطبي فاف كلمة . منها

                                                

(106 (http://www.animalbiotechnology.org/ani.(cows producing growth hormones 

(107 (http://www.genomenewsnetwork.org/2002/september 27cloned mice have genomic flaws 

by Nancy Touchette 

http://www.animalbiotechnology.org/ani.(cows
http://www.genomenewsnetwork.org/2002/september%2027cloned%20mice%20have%20genomic
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ك قد يكوف النسخ لقطعة من . صورة طبقا األصل من المادة التي يراد نسخها

كالشك أف لغتنا العربية تفرؽ بين . أك نسخ كائن حي متكامل (DNA) يهالدم إف أ

استنساخ ك لكننا سوؼ نستخدـ كلمة نسخ أك استنساخ في حديثنا ك، كلمة نسخ 

 (Cloning )كحيث أف كلمة استنساخ باللغة العربية تعني . الشيءلنعني نفس 

. (Clone)كهى تعنى عمل النسخ كينتج عنها نسخة أك مستنسخ 

" دكلي"كعندما قاـ الدكتور كيلموت ك فريقه العلمي بنشر خبر استنساخ النعجة  

 (108) نيتشر  كما بينته مجلة1997عاـ  (مختبر ركزلن  )حد مختبرات اسكتلندا أفي 

زاد الفضوؿ العلمي في الحديث عن ك، زاد اهتماـ العالم بموضوع االستنساخ 

فجر ذلك الخبر الكثير من التحفظات الدكلية من كثير من ك، استنساخ اإلنساف 

. المراكز الدينية ك العلمية على الجانب األخبلقي من عملية استنساخ اإلنساف

بعد ذلك الخبر أصبحت كلمة استنساخ تستخدـ بين العامة في الحديث عن ك 

بذلك بدأ اللبس فى الفهم بين ك، عملية خلق نسخة أخرل من الحيواف أك اإلنساف 

مازالوا يستعملوف كال شك فاف العلماء كانوا ك. لمةالكثيرين في معنى هذق الك

ليس مادة كراثية كية صنع نسخة من أم هذق الكلمة في اإلشارة إلى عمل

ك لذلك فالعلماء يقسموف االستنساخ . كائن حي بالكاملبالضركرة خلق أك نسخ 

: أنواع  3أك النسخ إلى 

 DNA يهنسخ أك استنساخ القطع من الدم إف أكهو  :االستنساخ الجينى (1)

 يهعن طريق الهندسة الوراثية كهو ما يعرؼ بتهجين الدم إف أ

(Recombinant DNA technology).  كفى هذا النوع من اإلستنساخ

يتم قطع قطعة من الحامض النوكم من فيركس أك بكتريا كلصقها مع 

حامض نوكم آخر أكبر في الحجم من األكؿ كهذق التقنية تستخدـ في 

ج لقاح ضد فيركس اإللتهاب الكبدل الوبائى من إنتاج اللقاحات مثل انتا

  (109)"ب"النوع 

                                                
108 (Willmut et al (1997).Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells. Nature 

385(6619):810-813 

109 ) Adkins and Wagstaff (1998) :Recombinant hepatitis B vaccine:A review of its 

immunogenicityand protective efficiencyagainst hepatitis B. 1998,Aug.,10(2):137-

158BioDrugs 

http://www.werathah.com/learning/recomb.htm
http://www.werathah.com/learning/recomb.htm
http://www.werathah.com/learning/recomb.htm
http://www.werathah.com/learning/recomb.htm
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يبين كيفية تهجين حامض نوكم حيث يتم فى الجزء األيمن من الشكل قطع  (3)شكل 

ككذلك قطع جزء من  -اللوف األزرؽ -جزء من حامض نوكل كهو المراد استنساخه

بنفس اإلنزيم القاطع للحامض النوكل كدمج الحامض  -اللوف األحمر -ببلزميد بكتريا

النوكل المقطوع بالببلزميد بينما فى الجزء األيسر من الشكل يتم إدخاؿ هذا المركب فى 

خبليا بكتيرية تنمى على مستنبتات لها لتعطى مستعمرات من الخبليا البكتيرية الغزيرة 

 كالتى تحتول على نسخ من الحامض النوكل المقطوع 

   Reproductive cloning    االستنساخ التكاثرم   (2)

 :أك من كليهما نثىأك أذكرا كاف ألبوين ألحد اكهو نسخ من الذرية  طبق األصل 

:- كهو يتم من خبلؿ عدة طرؽ

كهى فى مرحلة تكوين  -نسخ من الذرية بعد تقسيم الخبليا الجنينية  - أ

صناعيا أك طبيعيا إلى اثنين أك ثبلثة أجزاء  بحيث كل جزء   -الببلستوسيست

من هذق الخبليا المقسمة ينتج جنينا قابل للنمو كهذا يحدث غالبا فى الطبيعة 

مما يتولد عنه خلق التوائم أك خلق أجنة متشابهة تماما من زيجوت كاحد بعد 

نة ، بينما األجنة الغير متشابهة تأتى من كجود نموق  كانقسامه الى عدة أج

 (الزيجوت يتكوف من تلقيح البويضة بالحيواف المنول)أكثر من زيجوت 

إلى بويضة  (embryonic cell)نسخ ذرية من خبلؿ نقل نواة من خلية جنينية  - ب

كقد تم  (نواة الذكر متحدة مع نواة األنثى)مخصبة بعد نزع الزيجوت منها 

 ع كفئراف بهذق الطريقة استنساخ ضفاد

http://www.werathah.com/learning/repo_cloning.htm
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خلية من ) somatic cellنسخ ذرية من خبلؿ نقل نواة خلية من حيواف بالغ  -ج

إلى بويضة غير مخصبة كمنزكع منها النواة كهو ما حدث في  (ضرع نعجة مثبل

 نسخ النعجة دكللي كما تبعها من حيوانات أخرل مستنسخة     

  Therapeutic cloningاالستنساخ العبلجي   (3)

 (أكؿ جنين مستنسخ)مؤخرا مقاال مثيرا بعنواف  (سينتفيك أمريكاف)نشرت مجلة 

كهذق األجنة تتولد من . يدكر حوؿ استنساخ أجنة بشرية في مراحلها المبكرة 

،  Therapeutic cloningالبويضات بطريقة يطلق عليها اإلستنساخ العبلجي 

 Advanced Cellكهذق تتم من خبلؿ تقنية تكنولوجيا الخلية المتطورة 

Technology  حيث استخدـ العلماء تقنية النقل النوكمnuclear 

transplantation  الذم يعرؼ باالستنساخcloning .قوؿ العالماف جوس كم

سيبيلي ك مايكل كاركؿ إيزيللي بعد تلقيح الخلية المفرغة النواة شاهدا تحت 

كهذق تعتبر أكؿ . الميكركسكوب كرات من خبليا منقسمة ال ترم بالعين المجردة 

كلما كصلت كل كرة .  2001أجنة بشرية أنتجت كاستنسخت في أكتوبر عاـ 

أطلق عليها . خلية بكل كرة جنينية   100 لمرحلة االنقساـ كصل عدد خبلياها 

كهي عبارة عن أجنة في  blastocysts (خبليا جنينية متحوصلة)ببلستوسستات 

كيهدؼ العالماف إلى استخبلص خبليا جذعية بشرية من . مراحلها األكلي المبكرة 

كهذق . هذق األجنة المبكرة كزراعتها لتنتج األعصاب كاألعضاء كاألنسجة الحيوية 

ستكوف في بنوؾ إلنتاج األعضاء  human stem cellsلخبليا الجذعية البشرية ا

كلسوء الحظ فإف أحد هذق األجنة في تجربة مثيرة انقسم . كقطع الغيار البشرية

لكن هذق الخطوة الرائدة تعتبر فجرا جديدا .لمرحلة ست خبليا كتوقف نموق 

حث هذق البويضات البشرية  ألف العالمين استطاعا. بالطب كالعبلج االستنساخي 

من األجنة  (العلقة)كهربائيا لبلنقساـ دكف التلقيح بالحيوانات المنوية كإنتاج كرات 

. بدكف النطفة

http://www.werathah.com/learning/therapeutic_cloning.htm
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فاالستنساخ العبلجي يستهدؼ استعماؿ مادة جينية من خبليا المريض نفسه 

 أك خبليا عصبية (110) إلنتاج خبليا مثل خبليا جزر البنكرياس لعبلج مرض السكرل

 .أك خبليا كبدية لزرعها فى كبد تالف (111)التالف إلصبلح العمود الفقرم

الذم يستهدؼ إدخاؿ   (reproductive cloning) كهو غير اإلستنساخ التكاثرم

كهذق التقنية التي . كزراعة جنين مستنسخ في رحم امرأة لوالدة طفل مستنسخ 

كما تشكل ، تتبع في هذا اإلستنساخ التكاثرم تمثل مخاطرة لؤلـ الحاضن للجنين 

أكثر علماء اإلستنساخ فكرة اإلستنساخ يعارض لهذا . خطورة علي الجنين نفسه 

لكن اإلستنساخ العبلجي يجد قبوال لدم كثيرين من العلماء . البشرم التكاثرم 

قتل أجنة كاملة النمو كال يمس الموركث الجيني للبشر كما ألنه ال م.كرجاؿ الدين 

.  خلقه هللا أك يتبلعب في مورثاته التي ميزتنا كجعلتنا بشرا 

 :ساخ انحٕٛاَٙ ٔاالسرُساخ انثشط٘انفطق تٍٛ االسرٍ

. كال بد من التفريق بين أهداؼ كل من االستنساخ الحيواني  ك االستنساخ البشرل

االسرُساخ انحٕٛاَٗ انٓسف يٍ  -أٔال

لبلستنساخ الحيواني مزايا في زعم العلماء لم يتحقق منها شيء حتى اآلف كما 

أف له عيوب كاضحة من خبلؿ نتائج األبحاث التى أجريت على أنواع شتى من 

  :-كمن منافع االستنساخ الحيوانى في زعم العلماء ما  يلي . الحيوانات

قار منقوؿ اليها جينات بشرية  لها القدرة على إنتاج سبلالت من النعاج كاألب (1)

إفراز بركتينات لعبلج بعض األمراض مثل بركتين  مانع التجلط الستخدامه في 

ضد  1-كبركتين ألفا (112)عبلج المرضى الذين يعانوف من مرض الهيموفيليا 

كقد تم نقل جينات بشرية  Cystic fibrosis  (113)التربسين لعبلج مرض داء الرئة

:- أخرل لبعض الحيوانات كما هو مبين فى الجدكؿ التالى

 الحيوانات المستنسخة كالمنقوؿ اليها جينات بشرية (1)جدكؿ 

                                                
110) Zulewski et al (2007). Stem cells with potentional to generate insulin-producing cells in 

man. Swiss Med Wkly Mar, 2;137 suppt 155:605-675. 

111 ) Zhang et al (2007) Combined treatment of neurotrophin-3 gene and neural stem cells in 

propitious to functional recovery after spinal cord injury. Cell transplant 16(5):475-481. 

 

112 ) Schnieke et al (1997).Human factor IX transgenic sheep produced by transfer of nuclei 

from transfected fetal fibroblast. Science 278:2130-2133. 

113 ) McCreath et al (2000).Production of gene-targeted sheep by nuclear transfer from 

cultured somatic cells. Nature 405, 1066-1069 
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نسبة النجاح  نوع الخلية الجين المنقوؿ  نوع الحيواف

 فى المائة

 الباحثوف

جين تجلط  الخراؼ

 IXالدـ 

فيبركببلست 

 جنينية

7 Schnieke 

et.al,1997 

ضد  1-الفا الخراؼ

 التربسين

فيبركببلست 

 جنينية

3 McCreath 

et.al, 2000 

ضد  الماعز

 IIIaالثركمبين

فيبركببلست 

 جنينية

3 Baguisi 

et.al, 1999 

جين يقاكـ  عجوؿ األبقار

 النيومايسين

فيبركببلست 

 جنينية

11 Cibelli  et.al, 

1998 

منشط  الجرزاف

 التتراسيكلين

جزعية خلية 

 جنينية

14 Rideout 

et.al, 2000 

جين انتاج  الخنازير

 اريثركبيوتين

 Lee et al  فيبركببلست

2005 

 

أنه يمكن استنساخ أعداد هائلة من الخراؼ كالبقر لتوفير الغذاء في العالم ،  (2) 

 (114)كاستنساخ أبقار تنتج حليبا ربما يعادؿ حليب األـ مثبل 

إنتاج حيوانات إلنتاج أجساـ مناعية ضد األمراض المعدية كالسرطانية من  (4)

 .خبلؿ زرع جين إنتاج هذق البركتينات فيها

لكن لهذق المخاطرة عيوب كثيرة  (115)إنتاج خنازير تحمل أعضاء بشرية  (5)

جاؿ كما أنها  -كخطيرة كمنها أف خبليا الخنزير تحتول على سكر كبركتين ألفا

مثل  على كثير من الفيركسات التى من المؤكد انتقالها لئلنساف ربما تحتول

. فيركسات اإلنفلونزا كاإليبوال كالفيركسات السرطانية القهقرية

                                                
114 ) Brophy et al (2003). Cloned transgenic cattle produce milk with higher levels of beta-        

    casein and kappa-casein. Nat Biotechnol 21, 157-162 

115 ) Imaizumi et al (2000).Xenotransplantationof transgenic pig olfactoryensheathing cells 

promtes    axonal regeneration in rat spinal cord.Nature Biotechnology 18:949-953. 
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 )116(االستنساخ يعطى الفرصة إلنتاج الحيوانات المنقرضة كالنادرة  (6)

كقد يسهل االستنساخ عند الحيواف الدراسات الجارية اآلف للتعرؼ على  (7)

 .مسببات السرطاف كعبلجه

االستنساخ يعطى الرخصة إلنتاج قطعاف من الحيوانات مقاكمة لؤلمراض مثل (8)

 )117( مرض جنوف البقر كغيرق من األمراض الخطيرة

  

شاَٛا انٓسف يٍ االسرُساخ انثشطٖ 

 

:- البشرل فالهدؼ منهأما االستنساخ 

 .دراسة أسباب الشيخوخة كأمراض الشيخوخة (1) 

استنساخ األجنة البشرية لمن ليست عندهم القدرة على اإلنجاب حتى  (2)

 بطريقة الحقن المجهرل

استزراع أعضاء بشرية من نفس خبليا المريض مثل خبليا الكبد كالعمود  (3)

الفقرم كغيرها  إلحبللها مكاف األعضاء التالفة لتفادل عملية رفض الجسم 

 لها

استنساخ اساطين العلماء كاألدباء كالمفكرين كالمبدعين كالدهماء  (4)

سبير مثل توماس أديسوف كشكالسياسيين من السابقين أك الحاضرين 

 ..... كآينشتين، ،كجرهاـ بل كالفريد نوبل 

 راثية أك السرطانيةخ من البشر خالية من األمراض الواستنساخ نس (5)

 

االسرُساخ يٍ إَٔاع يررهفح يٍ انرالٚا 

  

من خبلؿ التجارب التى تمت الستنساخ أنواع شتى من الحيوانات باستخداـ أنواع 

كما هو موضح فى  2007كحتى  1997مختلفة من الخبليا فى الفترة من 

 fetal and من الجنين أك من حيواف بالغ   مثل خبليا الفيبركببلست (2)الجدكؿ 

adult fibroblast خبليا قناة البيض ، oviduct cells   خبليا الرحم ، uterine 

                                                
116  Lanza et al (2000). Cloning of an endangered species (Bos gaurus) using interspecies  

nuclear transfer.Cloning 2, 79-90. 

117  (Denning et al (2001) Detection of the alpha (1, 3) galactosyl transferase (GGTA) gene 

and the prion protein (PrP) gene in sheep.  Nat Biotechnol 19, 559-562. 
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cells    خبليا من الجلد ،skin cells   خبليا من الضرع ،mammary gland 

cells ، خبليا من األذف ear cells    خبليا من الكبد ، liver cells ،  خبليا طبلئية

 granulose خبليا من حوؿ البويضة عند خركجها من المبيض ، من السرسوب

cells   خبليا جنينية أكلية ،embryonic blastomeres    ، خبليا ملتصقة

عطى كالدات إال بنسبة لم ت  cumulus cells بالبويضة أثناء تكوينها فى المبيض

 التى عاشت منها مريضة كماتت بعد الوالدة  بفترة قصيرةك (118)%  10 -5من 

كالجدكؿ التالى يبين الحيوانات المستنسخة من الخبليا المتنوعة كنوع الخلية التى 

 استنسخ منها الحيواف

 يبين أكؿ الحيوانات المستنسخة من خبليا متنوعة جنينية أك بالغة  (2)جدكؿ     

نوع الحيواف 

 المستنسخ

سنة 

كالدة 

 للنسخة

عمر الخلية 

 المستنسخ منها

نوع الخلية المستنسخ 

 منها

 الباحثوف

 بدائيةجنينية  1995 الخراؼ

(Embryonic) 

 Campbell et.al 1996 (Epithelial)طبلئية 

من جنين  1996

 (Foetal)مخلق

فيبركببلست 

(Fibroblast) 

Wilmut et.al1997 

 طبلئية من الضرع من حيواف بالغ 1996

mammary   gland 

epith. 

Wilmut et.al1997 

 األبقار

ملحوظة 

هامة جدا 

ثلث العجوؿ 

المستنسخة 

عجل  70من 

مستنسخ من 

جنين  9000

مازالت حية 

كبها مشاكل 

من جنين  1998

 مخلق

 Cibelli et.al 1998 فيبركببلست

طبلئية من قناة  من حيواف بالغ 1998

 oviduct)البيض 

epith.cells) 

Kato et.al, 1998 

خبليا الدـ البيضاء  من حيواف بالغ 1999

leucocytes 

Galli et al 1999 

خلية طبلئية من  حيواف بالغ 2000

كخلية  –السرسوب 

 من األذف

Kishi et.al 2000 

                                                
118 ) Panarace et al (2007). How health are clones and their progeny: 5 years of field 

experience. Theriogenology, Jan 1,67(1): 1420151. 
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ضخمة 

مقاؿ فى )

جريدة 

الجاردياف 

" بعنواف

" دموع النسخ

إبريل  19فى 

2002  

 ا

 ا

 -من حوؿ البويضة حيواف بالغ 2000

من  -من قناة البيض

من  -من الجلد -الرحم

 من الكبد -األذف

Kato et.al,2000, 

Akage, et.al, (2003), 

Amamath, et.al 

(2007). 

 Gong et.al 2007 جرانيولوزا حيواف بالغ 2007

 من الجلد

 من جلد الجنبن جنين مخلق

 من قناة البيض جنين مخلق 

 Sullivan et al 2004 نقل الكركماتين حيواف بالغ 2004 

خبليا حوؿ البويضة  من حيواف بالغ 1998 الجرزاف

  كهى فى المبيض

(cumulus cells) 

Wakayama et.al, 

1998, Rideout et al 

(2000) 

 بدائيةجنينية  1999

(Emryonic 

 ,ES Wakayama et.al)جنينية جزعية

1999 

 

 Wakayama and خلية من الذيل حيواف بالغ 1999

yanagimachi 1999 

 Sertoli cell Ogura et al 2000 حيواف بالغ 2000

خلية عصبية من  ( حيواف بالغ 2004

العصب 

 olfactoryالشمى

nerve 

 

 Eggan 

et al 2004 

من جنين  1999 الماعز

 Foetal)مخلق

فيبركببلست 

(Fibroblast) 

Baguisi et.al, 1999 

 ,cumulus cell Polejaeva et.al حيواف بالغ 2000 الخنازير

2000 

 Cho et.al 2007 فيبركببلست من األذف حيواف بالغ 2007

الثور البرل 

(gaur) 

 cumulus cells Lanza et.al, 2000  حيواف بالغ 2000
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آيل برل 

Mouflon 

خبليا حوؿ البويضة  حيواف بالغ 2001

granulose cells 

Loi et.al 2001 

 Cumulus cells Shin et.al, 2002 حيواف بالغ 2002 القطط

 Cumulus cells Chesne et.al 2002 حيواف بالغ 2002 األرانب

األسماؾ 

 المخططة

خبليا نسيجية مزركعة  حيواف بالغ 2002

 طويلةلمدة 

Lee et al 2002 

Banteng 2003 فيبركببلست حيواف بالغ BBC 2005 

 Zhou et.al 2003 فيبركببلست Foetal 2003 الفئراف

 ;Woods et.al 2003 فيبركببلست  Foetal 2003 البغاؿ
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 الفصل الرابع

 انؼٕٛب انرفٛح نالسرُساخ

يظن كثير من الناس البعيدين كل البعد عن تطورات علوـ األحياء في النصف 

قرف األخير أف االستنساخ هو الفرصة الوحيدة كاألكيدة لحل المشاكل المتراكمة 

كهاهم .كالتي تعانى منها شعوب العالم سواء في النبات أك الحيواف أك اإلنساف 

كالثمار كالفاكهة بصورة كفيرة ينظركف إلى عالم يحتول جميع أنواع الخضركات 

كطواؿ العاـ  دكف أدنى مشكلة في زراعتها في أم مكاف في العالم كتحت أم 

. ظركؼ مناخية 

كيتطلعوف إلى استنساخ قطعاف من الماشية تقاكـ األمراض الفتاكة كتكوف 

، غزيرة في إنتاج اللحم أك اللبن أك الصوؼ ، كقطعاف من الدجاج كفير اللحم 

غزير في إنتاج البيض مع خلوق من األمراض التي تنتقل من األـ إلى الجنين في ك

كيأملوف في .البيضة مثل كثير من األمراض الفيركسية كالبكتيرية الرحم ، أك إلل 

خ من كيتطلعوف إلى نس.استنساخ الحيوانات المنقرضة كالديناصورات كغيرها 

كيتطلعوف إلى نسخ من كبار .راثية أك السرطانية البشر خالية من األمراض الو

، الساسة كالمفكرين كاألدباء كالعلماء سواء من السابقين أك الحاضرين 

  إلخ......كيتطلعوف كيأملوف كيتصوركف

على شاشات التلفاز في العالم أجمع ثار سيل عارـ " دكللي " كلما ظهرت صورة 

:  من األسئلة 

ا للقدرة اإللهية ، كهل أصبح اإلنساف قادرا على أيجاد فهل يعتبر هذا العمل تحدم

نسخ من حيوانات أخرل أك اإلنساف دكف التقاء الذكر باألنثى ؟ كهل فيما بعد يتم 

كأيهما أكلى باالستغناء عنه ؟ كهل ، االستغناء عن أحد األبوين في إنتاج الذرية 

ة دكف أدنى مغايرة النسخ متماثلة في الصفات كالتراكيب التشريحية  كالوظيفي

عن األصل ؟ كهل انتقاؿ الصفات الوراثية من األصل للنسخة يحمل معه صفات 

األصل من شيخوخة كأمراض كراثية كغيرها من الصفات الغير مرغوب فيها ؟ 

كهل طباع األصل تنتقل كما هي للنسخ دكف تغير حتى لو تغيرت بيئة النسخ ؟ 
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لعلماء فضبل عن غيرهم من العواـ كهذق كل هذق األسئلة كغيرها مازالت تحير ا

  .أسرار لم يتوصل العلماء إليها حتى اآلف

كالذين تصوركا أف ما قاـ به هؤالء العلماء هو خلق جديد هو في الحقيقة تصور 

:- كهمي بعيدا كل البعد عن مفهوـ الخلق لماذا ؟ لعدة أمور متداخلة منها 

أف االستنساخ ليس خلقا جديدا ، كالعالم االسكتلندم لم يخلق خلية كال نواة  -أكال

كال كركموسوما كاحدا ، كال يستطيع العالم أجمع أف يخلق جينا كاحدا فضبل عن 

من  خلية حيةأتوا بما فعلوق أنهم بل . أك نواة أك خلية حية خلق كركموسوـ ، 

. نعجة مخلوقة بقدرة هللا 

أنها كبذلك ؼالتي أخذكها تحتول على األمشاج األنثوية كالذكرية  أف الخلية -ثانيا

بينما يحتول كل من الحيواف  .جميع خبليا الجسم تتحتول على  كركموسوما

أم الحيواف )، فإذا ما اتحدا المنول أك البويضة على نصف عدد هذق الكركموسات 

جميع حتول على كونا الزيجوت كهو البويضة المخصبة كهى ت  (المنوم كالبويضة

 .الكركموسومات التى يتكوف منها جميع خبليا كأنسجة كأجهزة الجسم الحيوية

كمنها تنقسم الخبليا انقساما ثنائيا أم أف البويضة المخصبة تنقسم إلى خليتين كل 

كيزيد عدد الخبليا مع االنقساـ  ت ،كركموسومااؿ كلكاحدة منهما تحتول على 

كهى ما تعرؼ في  )كهكذا حتى تعطى الببلستيوال....  64، 32، 16، 8،  4إلى 

، كمن هنا يتضح اف علماء االستنساخ عرفوا  (مراحل التكوين الجنيني بالعلقة

كيف يدخلوف على الخلية عوامل من خلق هللا كصنعه علمها لهم ، فقد درسوا 

على  مراحل التكوين الجنيني ككعوها ، كقاموا بتطبيق ما علموا من قدرة هللا

كما عملية االستنساخ إال صورة فوتوغرافية  .الخلق كالتكوين على ما عملوا

فهل نستطيع الحصوؿ على هذق الصورة بدكف األصل ؟ فهم لم كلن . لؤلصل

. يأتوا بخلق جديد ألف الخالق في الحقيقة هو هللا سبحانه كتعالى القادر المقتدر

ألف صفة الخلق كاإليجاد من  كهم لم كلن يكونوا شركاء لله عز كجل في خلقه

. العدـ هي من أخص صفات ربوبية هللا تعالى

لو أف علماء العالم جميعا اجتمعوا على أف يخلقوا ذبابا فضبل عن خلق  -ثالثا

نعجة ما استطاعوا ألف مقومات الخلق كاإلحياء من عدـ هى من أخص صفات 

ا في هذق المسألة الرب عز كجل كلذلك تحدل هللا سبحانه كتعالى الناس جميع

يىأىيٌهىا النٌاسي ضيرًبى مىثىله فىاسٍتىمًعيواٍ لىهي إًفٌ الٌذًينى ): فى سورة الحج فقاؿ تعالى

تىدٍعيوفى مًن ديكفً اللٌهً لىن يىخٍليقيواٍ ذيبىابًا كىلىوً اجٍتىمىعيواٍ لىهي كىإًف يىسٍليبٍهيمي الذٌبىابي شىيٍئًا الٌ 

  (73)الطٌالًبي كىالٍمىطٍليوبييىسٍتىنقًذيكقي مًنٍهي ضىعيفى 
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كحتى ال يفتتن علماء الناس فضبل عن عوامهم في مسألة االستنساخ على  -رابعا

أف هذق النسخ من الحيوانات أك غيرها هى من خلق الناس فهيا نتعرؼ على ما 

:- حدث للنسخ المستنسخة من جميع الحيوانات على اختبلؼ أنواعها 

محاكلة لدمج الخلية ذات النواة من النعجة  277تم نسخ النعجة دكللى بعد  -(1)

كزرعت هذق األجنة في  نًامجن 29األـ بالبويضة المفرغة من النواة ، كنمى منهم 

إال كاحدة من هذق األجنة  ها ،أـ مستقبلة لهذق األجنة كلم يكتمل نمو 13أرحاـ 

 277:1اية االستنساخ هى  كهى النعجة دكللى أم أف نسبة النجاح من بد

كتم التخلص منها بحقنها بمادة  1996يوليو  5أف النعجة دكللى كلدت في  -(2)

اج المولودة طبيعيا النع)سنوات كنصف  6عن عمر  2003فبراير  14قاتلة في 

بسبب معاناتها من التهاب شديد في المفاصل ، كمن   (سنة   13-11تعيش من 

 (119)داء الرئة كهو مرض فيركسي قاتل يسبب سرطاف الرئة 

بدراسة خبليا النعجة دكللى تبين أنها تحتول على كميات صغيرة من حامض  -(3)

جاء من الحامض النوكل للميتوكوندريا )نوكم من البويضة التى فرغت من نواتها 

كزرعت فيها نواة األـ ذات الحامض النوكل المراد توريثه ، كبناء  (فى السيتوببلزـ

على ذلك فإف النعجة دكللى لم تكن نسخة طبق األصل لؤلـ التى أخذت منها 

 بل شارؾ فى جيناتها حامض نوكل من البويضة المفرغة   النواة 

تبين من دراسة كركموسومات النعجة دكللى أنها قصيرة عن مثيبلتها من  -(4)

النعاج التى في سنها ككلدف كالدة طبيعية ، كفسر ذلك على أف النواة التى 

سنوات كلذلك كلدت  6استنسخت منها النعجة دكللى أخذت من نعجة عمرها 

 (120)سنوات 6النعجة دكللى كعمرها في أكؿ يوـ من حياتها 

أكؿ نعجة استنسخت في استراليا ماتت موتا غير متوقعا عن عمر سنتاف  أف -(5)

كعشرة أشهر ، كأف الجثة تعفنت سريعا بعد الوفاة بطريقة غير معهودة من 

   (121)قبل

                                                
119 ) Shieles et al (1999). Analysis of telomere lengths in cloned sheep. Nature 399 

(6734):316-  

120 ) Shieles et al (1999). Analysis of telomere lengths in cloned sheep. Nature 399 

(6734):316-  

121 ) DeSousa et al (2001). Evaluation of gestional deficiencies in cloned sheep fetuses and 

placentea. Biol Reprod 65,23-30. 



 خطورة تغيير الفطرة
 

 - 159-  

كشف باحثوف يابانيوف أف االستنساخ ينطوم على مخاطر كبيرة كيمكن أف  -(6)

كأكد . من مراحل الحياةيؤدم إلى مشاكل ال يمكن التكهن بها في أم مرحلة 

من الفئراف الذكور المستنسخة توفيت قبل المدة  12من  10الباحثوف أف 

الطبيعية لحياة الفئراف ، األمر الذم يبرر المخاكؼ المثارة بشأف مساعي توليد 

كقاؿ أتسو اكغورا من معهد األمراض المعدية في . كائن بشرم عبر االستنساخ

ستنسخة كشف إصابتها بداء ذات الرئة كبقصور في طوكيو أف تشريح الفئراف الم

 (122)الكبد كنقص في األجساـ المضادة كاللوكيميا كسرطاف الرئة

كاعتبر أطباء بريطانيوف أف استنساخ كائن بشرم ينطوم على مخاطر طبية  -(7)

إضافة إلى أنه . كأخبلقية جمة من التشوهات كالشيخوخة كالموت المبكرين

 .(123)لنساء كحيوانات اختبار كمادة لبلتجارسيؤدم إلى استخداـ ا

دراسة أخرل  قاـ بها دكتور هوارد أستاذ العلوـ البيولوجية  2004كفي عاـ  -(8)

في مدرسة بيردك للعلوـ مع دكتور كلياـ مور من قسم علوـ الحيواف كأندرك دل 

ككدل من قسم المصادر الطبيعية كالغابات االستوائية لمبلحظة تأثير األسماؾ 

على حياة الذرية الناتجة منها فقد كجدكا (بها جين لزيادة الحجم)المحسنة جينيا 

  :-تي اآل

أف ذكور األسماؾ المحسنة جينيا أكبر في الحجم من الذكور الغير محسنة  -أ

% 83بنسبة 

أف هذق الذكور تقوـ بتلقيح اإلناث ثبلث مرات إلى مرة كاحدة بالمقارنة  -ب

 بالذكور الغير محسنة جينيا 

أف المدهش في هذق الدراسة أف الذرية الناتجة من الذكور المحسنة جينيا  -ج

على العكس تماما  (%30)إلى كقت البلوغ بينما يموت الباقي % 70يعيش منها 

ذكور الغير محسنة فإنها تعيش إلى كقت البلوغ كما هى من الذرية الناتجة من اؿ

 دكف أف يفقد منها شيء 

من الذرية ، % 30من األسماؾ التى عاشت كتزاكجت فإنها تفقد % 70أف اؿ -د

من الذرية كهذا % 30كهكذا بعد كل جيل من األسماؾ المحسنة جينيا تفقد 

أجياؿ كهذا دليل  4-3ة جينيا سوؼ تنقرض بعد فيعنى أف هذق األسماؾ المحس

                                                
122 ) Wakayama et al (1999).Mice cloned from embryonic stem cells. Proc Natl Acad Sci USA 

96:14984-14989. 

123 ) Tsunoda and Kato (2002).Recent progress and problems in animal cloning. 

Differentiation Jan,69(4-5): 158-161. 
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دامغ على خطورة استخداـ األسماؾ المحسنة جينيا في التكاثر كاإلنتاج كأطلق 

 Trojan gene  (124)على هذا الجين جين طركادة

كفى دراسة أخرل أجراها من قبل ذكر أف المحاصيل الغذائية المحسنة  -(9)

بتقنية البيولوجيا الجزئية مثل الذرة كفوؿ الصويا أعطت كمية إنتاج أقل من 

 مثيبلتها الغير محسنة كتقل كمية اإلنتاج منها جيبل بعد جيل 

في  كفى دراسة أجراها كل من دكتور تاكوشى كفريقه من جامعة كورنيل  -(10)

  :-نيو يورؾ بأمريكا  مع دكتور باليرمو على الفئراف المستنسخة كجدكا اآلتي 

أف أجنة الفئراف المستنسخة من تقنية انتقاؿ النواة إلى بويضة خالية من النواة  -أ

 تولد مشوهة 

مرحلة انقساـ الخبليا )منها تصل إلى مرحلة الببلستوسيست   %19.4أف  -ب

في التكاثر من خبلؿ % 30بينما تصل هذق النسبة إلى  (كتكوين ما يعرؼ بالعلقة

كالتخصيب الذاتي بدكف أمشاج  (artificial insemination)التخصيب الصناعي

  :-كفسر ذلك لعدة أسباب  ((parthenogesis  ذكرية

I-  تحصيل عدد كثير من البويضات من خبلؿ حقن األـ بهرموف يساعدها على

 كثرة التبويض 

II-  هرموف في األمهات المستقبلة لؤلجنة عند زراعتها في أرحامها لتثبيت حقن

 هذق األجنة

III-  عوامل تدخل في نمو الخبليا على المزارع المستنبتة صناعيا مثل تركيز

 المصل كاألحماض األمينية كغيرها 

IV-  العامل األهم كهو كيفية التعبير الجيني عن نفسه في الحيوانات المستنسخة

(125) 

التي   كاستخدـ العلماء في كلية الطب بجامعة بيتسبيرج الطريقة -(11)

استخدمت في استنساخ النعجة دكللي في محاكلة الستنساخ أنواع من القركد ، 

                                                
124 ) http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn1124 

 

125 ) http://www.animal biotechnology.org/ani.bio.Genetically engineered animal posted 

6/30/2004. 

http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn1124
http://www.animal/
http://www.animal/
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كما . أنهم فشلوا في تكوين حالة حمل كاحدة من بين مئات المحاكالت غير

جيرالد تشاتن كقاؿ الدكتور . كفشلت في استنساخ القركد حاكلت جماعات أخرل

الدجالين الذين زعموا استنساخ البشر لم يفهموا " قائد الفريق لمجلة ساينس 

 (126) كي ينجحوا بشكل كاؼ الخلية أك التطور البيولوجي

شكك عدد من خبراء االستنساخ بصحة ادعاءات شركة  2003كفى عاـ  -(12)

رة الكافية للقياـ ال تملك الخب ، مؤكدين أف الشركة كلونيد باستنساخ طفلة ثانية

كيأتي هجوـ خبراء االستنساخ على الشركة التي تربطها عبلقة  .بهذا العمل 

المرأة سحاقية من  ثانية طفلة مستنسخة اإلعبلف عن كالدة بجماعة الرائليين بعد

, ، كقاؿ خبراء االستنساخ إف الشركة كعلى رأساها برجيت بوسليه  هولندا

تظهر أدلة تدعم ادعاءاتها كلو حتى صورة للطفلة ، كقاؿ  المديرة التنفيذية لم

 م إف مزاعم االستنساخؿرئيس المعهد االسكتلندم الذم قاـ باستنساخ النعجة دكؿ

زعمت "من معهد ركزلن ربما تكوف كاذبة ، كنقلت ككالة ركيتر عن هارم غريفن 

كلونيد مولد طفلتين، كلكنها حتى اآلف لم تقدـ أم أدلة على كجود أم من 

النوكم ، كبالتالي ليس هناؾ سبب يدعو  الرضيعتين كال أدلة من اختبارات الحمض

مخططة ، كلكن جريفين قاؿ إنه  لبلعتقاد بأف هذا الزعم أكثر من حيلة دعائية

اعتقد انه "كتابع . خين فبلبد من إيقاؼ تلك التجاربفي حالة كالدة أطفاؿ مستنس

كقالت ألتا . أمر غير مقبوؿ تماما أف تتبلعب جماعات مثل كلونيد بصحة األطفاؿ 

يشير إلى عدـ أل دليل علمى غياب "كارك من معهد كسيكنسوف البيوكيميائي إف 

خركج ، كأضافت أف العدكؿ عن إجراء الفحص ما هو إال طريقة لل".طفلة كجود

مدير معهد ركزلن أف  كجدكا أنفسهم فيها ، كقاؿ من الغاغة اإلعبلمية التي

البشر   كلونيد فيما يتعلق بمعدؿ النجاح العالمي في تجربة استنساخ مزاعم

تتناقض مع سنوات من البحوث التي أجريت على االستنساخ لكائنات أخرل ، كيبدك 

هذق القصة حيث إف معدؿ النجاح في أف هناؾ النقاط الكثيرة غير المنطقية في 

استنسخ منخفض للغاية ، مع كجود الكثير من المشكبلت في األجنة  كل نوع آخر

كانت محاكالت استنساخ القردة "الوالدة ، كأردؼ قائبل  كالكائن المستنسخ حديث

                                                
126 ) Shattan et al (2003) Response to comment on "Molecular correlates of primate nuclear 

transfer failure.Science 301. 

http://arabic.cnn.com/2003/scitech/1/4/dutch.rael/index.html
http://arabic.cnn.com/2003/scitech/1/4/dutch.rael/index.html
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تزعمه كلونيد يتناقض تماما مع  غير ناجحة على اإلطبلؽ ، كقدر النجاح الذم

 127) )اخ أنواع أخرلتاريخ استنس

أصر البركفيسور هوانغ كك سوؾ رائد علم االستنساخ العبلجي في كوريا  -(13)

الجنوبية على بحثه غير المسبوؽ في االستنساخ في أعقاب مزاعم بشأف تزييف 

، لكنه طلب من دكرية العلوـ سحب كرقة بحثه ، كقاؿ هوانغ  (128)بعض نتائجه

أياـ ، بعد إعادة تقييم خبليا جذعية من رة إنه سيتم التحقق من عمله خبلؿ عش

كالتي طبعت في  لكنه طلب من دكرية العلوـ سحب كرقة بحثه ،.معمله

ككاف كك سوؾ كهو من ،  من االختبارات حتى يتم االنتهاء 2005حزيراف /يونيو

تحدث بعد يوـ من زعم أحد زمبلئه أف  أبرز خبراء االستنساخ الرائدين قد

كنسب زمبلء البركفيسور هوانغ كك  .البيانات بتزييف بعضالبركفسور اعترؼ 

 خلية جذعية بشرية مستنسخة 11على األقل من  9سوؾ له القوؿ بأنه زيف 

ككاف عمل البركفيسور هوانغ كك سوؾ قد حظي باإلشادة باعتبارق انفراجا  )129(

كلكن أساليبه في العمل باتت محل  عبلج األمراض أماـ إمكانية يفتح الطريق

لمركز  كمدير انتقاد في الشهر الماضي حيث استقاؿ كك سوؾ من منصبه

استنساخ الخبليا الجذعية في سيوؿ ، كاعتذر عن استخداـ بويضات بعض 

كتحظر قوانين األبحاث  .فريقه في األبحاث التي أجراها الفريق العامبلت في

تعرضهن  ةخشي العلمية دكليا استخداـ بويضات أم من الباحثات في هذا المجاؿ

كلكن كزارة الصحة في كوريا الجنوبية  لضغوط معينة للمساهمة في األبحاث

أخبلقي أك جنائي ألف  صعيد أصرت على أف البركفيسور سوؾ ليس مدانا ، ال على

الباحثات تبرعن بالبويضات طواعية كتقوؿ الوزارة أف البركفيسور سوؾ لم يكن 

الجديدة الخاصة بتلك  القوانين فرضعلى علم باألمر، كما أف التبرع حدث قبل 

ككاف البركفيسور سوؾ قد ناؿ شهرة  األبحاث في شهر يناير كانوف ثاني الماضي

أكؿ جنين بشرم  باستنساخ عالمية في مجاؿ استنساخ األجنة البشرية ، حيث قاـ

كفي أكائل نوفمبر تشرين ثاني الماضي ، قاؿ  كاستخلص خبليا جذعية منه

في التاريخ ، كهو األمر الذم  ف فريقه استنسخ أكؿ كلبالبركفيسور سوؾ أ

                                                
127 ) http://www.cnn.arabic.com. 2003/1/4/dutch 

128 ) Aldhous (2006). Hwang's forgotten crime: the exploitation of women is a far worse 

offence than data fabrication.New Sci. 2006 Feb 4-10;189(2437):22. 

129 ) Hwang et al (2005).Cloned human embryonic stem cells for tissue repair and 

transplantation. Stem Cell Rev. 2005; 1(2):99-109. Review 

http://www.cnn.arabic.com/
http://www.cnn.arabic.com/
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كصفته مجلة تايم األمريكية بأكبر انجاز مثير لهذا العاـ كلكن الفضيحة بدأت 

 شاتين كهو أحد زمبلء البركفيسور سوؾ مقاطعته تتكشف عندما أعلن جيرالد

ة كعندما قامت مجل البويضات لفريق البحث بسبب قلقه من أسلوب الحصوؿ على

باستجواب البركفيسور سوؾ أنكر أف تكوف عضوات فريقه  نيتشر العلمية الشهيرة

كلكنه عاد كاعترؼ في مؤتمر صحفي ، بأنه لم يقل  العلمي قد تبرعن بالبويضات

 )130(2005 ديسمبر  16الحقيقة ، كأعلن استقالته يوـ الجمعة 

قاؿ أستاذ الفيزياء النظرية بمركز المعلومات في جامعة  2003كفى عاـ  -(14)

اإلمارات كاكو في محاضرق خبلؿ المؤتمر الثامن لمركز األمريكية ميشيو  (سيتي)

للدراسات كالبحوث اإلستراتيجية أف العلماء يؤكدكف أف نجاح استنساخ أجنة 

ؿ االستنساخ مضيفا انه ما زاؿ هناؾ أخطاء كبيرة في مجا" صحيحاليس "بشرية 

 بالمائة بالنسبة للحيوانات ،  5نسبة النجاح فيه أكثر من البشرم كلم تحقق 

كأضاؼ انه لم يسبق ألحد أف استنسخ إنساف كاصفا إعبلف استنساخ طفلين أخيرا 

  (131)"كذبة كبيرة"بأنه 

 ساعة من كالدته 48تم استنساخ ثور برل إال أنه نفق بعد  2000كفى عاـ   -15

ير من األبقار التي استنسخت كانت تعانى من عيوب خلقية بالرأس كلم ، ككث

 )132( تعش طويبل حسب متوسط العمر لمثيبلتها من األبقار الطبيعيين

دراسة قاـ بها علماء البيولوجيا الطبية من معملي ركدكلف  2001في عاـ  -16

 Rudolf Jaenisch and Ryuzo Yanagimachi)جانيشى ، رايزكياناجيميشى 

Labs.)   من معهد الرأس األبيض ألبحاث البيولوجيا الطبية(White head 

Institute for Biomedical Research)  لمقارنة البصمة الوراثية لجينات كل من

الخبليا الجنينية المنقوؿ منها النواة الستنساخ فئراف ، الخبليا الجذعية المزركعة 

 (خلية من المشيمة كالكبد 10000)الفئراف المستنسخة  إلنتاج خبليا جنينية ، خبليا

  :-كجدكا اآلتي 

                                                
130 (http://www.cnn.arabic.com.2005 

 كة النبأ المعلوماتيةبش ( 131
132 (Lanza et al (2000). Cloning of an endangered species (Bos gaurus) using interspecies 

nuclear transfer.Cloning 2, 79-90. 

http://www.cnn.arabic.com.2005/
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تغاير في البصمة الوراثية لجينات الخبليا الجذعية  الجنينية فيما بينها المزركعة  -أ

 في أطباؽ لنموها كتكاثرها من خلية جذعية 

 الناتجة منهاتغايرالبصمة الوراثية  بين جينات الخبليا الجذعية كالخبليا الجنينية  -ب

تغاير البصمة الوراثية بين جينات الفئراف المستنسخة كالخلية الجذعية كالخبليا  -ج

 )133(الجنينية 

يحدث لها تحور   (stem cell)كيستخلص من هذق الدراسة أف الخلية الجذعية 

جيني بعد زراعتها إلنتاج خبليا جذعية جنينية ، كما أنها تختلف في موركثاتها بعد 

استنساخها كهذا يفسر لماذا تموت غالبية األجنة مبكرا أثناء الفترة األكلى من 

 الحمل

 

 

 السهم يشير ألى الصفوؼ أفقى ، كاألعمدة رأسى

كهى لخبليا من  6-1لؤلعمدة من ات فى الصفوؼ يتضح من البصمة الوراثية للجين (3)شكل 

كهى لخبليا مشيمية لزيجوت طبيعى  8ك7 عمودين فئراف نتيجة كالدة طبيعية كالجينات فى اؿ

هى  18إلى  9من األعمدة منمى خارج الرحم قبل نقله اليه كالجينات التى فى صفوؼ 

تختلف كثيرا عن مثيبلتها للخبليا  انها (خبليا حوؿ البويضة)للخبليا الى استنسخت منها الفئراف 

                                                
133 (Humpherys et al (2002). Abnormal gene expression in cloned mice derived from 

embryonic stem cell and cumulus cell nuclei. Proc.Nation.Acad.Sci. USA, 2002, Oct.1;99(20): 

12889-12894 

http://www.pnas.org/content/vol99/issue20/images/large/pq1924333002.jpeg
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 أعمدة الجذعية كخبليا النسخ منها كخبليا األجياؿ المستنسخة من النسخة األكلى كما فى

 37-19الصفوؼ من 

دراسة أخرل في نفس المعهد للمقارنة بين الفئراف الناتجة  2001كفى عاـ  -17

تزاكج غير األقارب كالناتجة عن  (inbred)عن تزاكج األقارب بالتهجين الداخلي 

كجدكا أف الذرية من تزاكج غير األقارب تعيش  (outbred)   بالتهجين الخارجي 

أكثر من تلك بالتزاكج من األقارب  كهذا يفسر أيضا عدـ ثبات الموركثات الجنينية 

في األقارب فما بالنا بالخلية ذاتها التى تحتول على الموركثات الذكرية كاألنثوية 

 )134( مجتهابعد إعادة بر

دراسة أخرل في نفس المعهد بقيادة العالم دافيد باج  2003كفى عاـ  -18

التى تنظم عمل  ) (Regulatory genesلدراسة كظيفة الجينات المنظمة 

لؤلنسجة كالبركتينات في الفئراف كجدكا أف  (structure genes)الجينات المكونة 

جينات أخرل لها نفس  10هو الذل ينظم عمل الجينات مع كجود  Oct 4الجين 

العمل ، كاستكماال لهذا العمل فقد قاـ العالم اليكس بورتغناف بدراسة النسخ 

المأخوذة من الخبليا الجنينية الطبيعية ككجد أف الجينات المنظمة فيها تعمل 

منها تكوف نشطة  %62بصورة طبيعية بينما النسخ المأخوذة من الخبليا الجذعية 

 Oct 4 منها غير نشطة ، كقاؿ أف بعض الجينات التى تعمل مع الجين% 38بينما 

كقد بين علماء  )135( ال تعمل بصورة طبيعية في الخبليا البالغة في نمو الجنين 

 )136(آخركف هذا األمر فى بحث آخر مما يؤكد صحة هذا العمل 

دراسة مشتركة بين جامعة كونكتيكت ، كجامعة الينوس،  2005كفى عاـ  -19

بقيادة العالم زيانج هونج يانج مدير جامعة كونكتيكت ، كممولة  INRA  كمعهد 

المركز القومي لبحوث خدمات التعليم الممتدة ، كأكاديمية العلوـ ، كقسم  من 

                                                
134 (Eggan, et al. (2001) Hybrid vigor, fetal overgrowth, and viability of mice derived by nuclear 

cloning and tetraploid embryo complementation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 May 

22;98(11):6209-14. 

135 (- http://www.sciencedaily.com/releases/2003/03/030320073640.htm 

136 (Buehr et al (2003). Rapid loss of Oct-4 and pluripotency in cultured rodent blastocysts and 

derivative cell lines.Biol Reprod. 2003 Jan;68(1):222-9. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2003/03/030320073640.htm
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عي ، أبحاث التعاكف الزراعي لدراسة الفرؽ بين االستنساخ كالتخصيب الصنا

:- كالتخصيب الطبيعي في كالدات العجوؿ كقد كجدكا اآلتي 

خبلفات معنوية في البصمة الوراثية لجينات األجنة المستنسخة بتكنولوجيا نقل   -أ

األنوية ، كاألجنة الناتجة عن التخصيب الصناعي ، كالتى نتجت عن التخصيب 

. الطبيعي 

في اإلخصاب % 40-35كجود زيادة في معدؿ كالدات العجوؿ بنسبة  -ب

عنها في االستنساخ بتكنولوجيا % 60-50الطبيعي عنها في اإلخصاب الصناعي ، ك

 (137)نقل األنوية 

دراسة قاـ بها العالم فاندركاؿ لمتابعة حياة األجنة  2006عاـ  كفى -20

المستنسخة المزركعة في أرحاـ األفراس باستخداـ أشعة الموجات فوؽ 

جنينا داخل هذق األرحاـ قد مات في خبلؿ الثمانين  28من  25الصوتية كجد أف 

 (138)يوما األكلى من الحمل 

جنينا مستنسخا في  123أف العلماء الكوريين زرعوا  (139)ذكرت مجلة ناتشر  -21

جنينا كظهر الحمل على ثبلث  120أرحاـ إناث الكبلب كمات من هذق األجنة 

، كمات احدهم بعد الوالدة  أمهات فقط ، كاستمر الحمل الثنين حتى الوالدة

 (140) بثبلثة أسابيع نتيجة التهابات رئوية كضيق في التنفس

لم يتح لفريق العلماء »له  في بياف (صحفي كعالم أمريكى)كقاؿ غويلين - 22

الوصوؿ إلى العائلة المزعومة كمن ثم لم يتمكنوا من التحقق عن قرب من 

كبعبارة أخرل باف إعبلف كلونيد مازاؿ يمكن اعتبارق . الزعم باستنساخ أكؿ طفل

ككل جزءا من خدعة محبوكة تهدؼ إلى تحقيق دعاية لحركة الرائليين التي يعتقد 

 من قبل الصحفي الفرنسي كلود فوريلوف 1973بأنها جماعة يهودية أسست عاـ 

ف المقيم في كيبيك كيلقب نفسه باسم رائيل ، كلم يكن احد يكترث بها إلى أ

« مفتاح الحياة األبدية»دخلت مجاؿ االستنساخ البشرم الذم يصفه فوريلوف بأنه 

 55بلدا يبلغ  84كتقوؿ الطائفة أف عدد أتباعها الموزعين في . على حد تعبيرق

                                                
137 ) http://www.news release-clone safety.org ( 2006 ,31 march) 

138 ) http://www.sciencedaily.com/releases/2006/01/060117084039 

139)  http://www.animalrights.net/archives/year/2005/ Nature, August, 4 2005 

140 ) http://www.fool.com/news/commentary/2005 

http://www.news/
http://www.news/
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/01/060117084039
http://www.animalrights.net/archives/year/2005/000330.htm
http://www.animalrights.net/archives/year/2005/000330.htm
http://www.fool.com/news/commentary/2005
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ألفا في حين تؤكد بعثة فرنسية متخصصة في التصدم للطوائف أف عددهم نحو 

 .ألفا 20

 

، الذين نجحوا في استنساخ أجنة بشرية  الشماليةدعا العلماء في كوريا - 23 

الستخراج خبليا الجذر، إلى حظر عالمي الستنساخ البشر كقاؿ كك سوؾ هوانج، 

الذم قاد فريق البحث إف استنساخ البشر خطأ كبير كيجب أف يحظر كيعد علماء 

االستنساخ  كوريا الجنوبية هم آخر مجموعة من العلماء، الذين يدعوف إلى حظر

 ، كهي فكرة تمت مناقشتها في البداية في األمم المتحدة قبل ثبلثة أعواـ عالميا

)141( 

ك لقد قامت إحدل الشركات العلمية في كالية ماسيشيوستز بالواليات  -24

في شهر نوفمبر من  ( Advanced Cell Technologies)المتحدة األمريكية 

خبليا جذعية من أجنة باإلعبلف عن محاكلة ناجحة الستخبلص  2001عاـ  

بويضات بشرية تم تفريغها من نواها  8مستنسخة ك ذلك بعد أف قامت باستخداـ  

ك لقد نجحوا في إنتاج خبليا جذعية من .ثم زرع بداخلها نول خبليا من الجلد

  .بويضة كاحدة بينما فشلة البويضات السبع

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141) Hwang et al (2004). Evidence of a pluripotent human embryonic stem cell line derived 

from a cloned blastocyst. Science 303, 1669-1674.  
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 الفصل الخامس                             

ْم االسرُساخ انثشطٖ يًكٍ أو يسرحٛم ؟             

في هذا األمر البد من معرفة عدة حقائق  قبل تحرير المقاؿ

  :-هامة 

ما تعارؼ عليه الناس منذ بدأ الخليقة كحتى يومنا هذا عن طريق الغرائز   -أكال  

. الفطرية

النتائج الضارة من استنساخ الحيوانات يستحيل معها التفكير كالسعي في  -ثانيا  

 استنساخ البشر 

 االستنساخ البشرل كأثرق على المجتمع -ثالثا  

ما تعارؼ عليه الناس منذ بدأ الخليقة كحتى يومنا هذا عن طريق الغرائز   -أكال

 الفطرية  

السبلـ أف الذرية في قضى هللا عز كجل منذ أف خلق آدـ كحواء عليهما  -1

: فى سورة النساء البشر ال تأتى إال من خبلؿ التقاء الذكر باألنثى فقاؿ تعالى

يىأىيٌهىا النٌاسي اتٌقيواٍ رىبٌكيمي الٌذًم خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثٌ )

ن كىثًيرًا كىنًسىآءن كىاتٌقيواٍ اللٌ قى الٌذًم تىسىآءىليوفى بًهً كىاألرٍحىاـى إًفٌ اللٌهى كىافى مًنٍهيمىا رًجىاال

الٌذًمى أىحٍسىنى كيلٌ شىيٍءو خىلىقىهي ): قوله تعالى في سورة السجدة ك،  (1)عىلىيٍكيمٍ رىقًيبًا
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ىلىةو مٌن مٌآءو مٌهًينو (7)كىبىدىأى خىلٍقى اإلًنٍسىافً مًن طًينو ثيمٌ  (8)ثيمٌ جىعىلى نىسٍلىهي مًن سيبل

ن مٌا  سىوٌاقي كىنىفىخى فًيهً مًن رٌكحًهً كىجىعىلى لىكيمي السٌمٍعى كىاألبٍصىارى كىاألفٍئًدىةى قىلًيبل

    (9)تىشٍكيريكفى

ن كىثًيرًا كىنًسىآءن)فمن قوله تعالى  ثيمٌ جىعىلى نىسٍلىهي )كقوله تعالى (...كىبىثٌ مًنٍهيمىا رًجىاال

ىلىةو مٌن مٌآءو مٌهًين م الثبوت قطعي الداللة ألنه ال يوجد ما دليل قطع (مًن سيبل

يعارضه من أدلة نقلية أك عقلية أك علمية حيث أف تواصل األجياؿ ال يكوف إال بهذق 

الطريقة دكف غيرها كأف أم محاكلة أخرل غير هذق الغريزة الفطرية ال تبث ذرية 

إال من  كال تتواصل بها األجياؿ ، حتى أطفاؿ األنابيب كالتلقيح المجهرل ال يكوف

من هذق الطريقة في % 30خبلؿ التقاء النطف رغم أف العلم الحديث أثبت أف 

. التلقيح تؤتى ثمارها كأف  الذرية الناتجة منها بها عيوب خلقية كضعيفة البنياف 

هللا عز كجل جعل الغريزة الجنسية غريزة فطرية في جميع المخلوقات  -2

هى في اإلنساف أرفع كأسمى فقاؿ لتحقيق التكاثر كالتناسل كعمارة األرض ك

كىاللٌهي خىلىقىكيمٍ مٌن تيرىابو ثيمٌ مًن نٌطٍفىةو ثيمٌ ): فى سورة فاطر سبحانه كتعالى

ى  ى تىضىعي إاًلٌ بًعًلٍمًهً كىمىا ييعىمٌري مًن مٌعىمٌرو كىال ينٍثىىى كىال جىعىلىكيمٍ أىزٍكىاجًا كىمىا تىحٍمًلي مًنٍ أ

 ٌ فى كقاؿ تعالى  ، (11)فًي كًتىابو إًفٌ ذىلًكى عىلىى اللٌهً يىسًيره يينقىصي مًنٍ عيميرًقً إاًل

سيبٍحىافى الٌذًم خىلىق األزٍكىاجى كيلٌهىا مًمٌا تينبًتي األرٍضي كىمًنٍ أىنفيسًهًمٍ كىمًمٌا ): سورة يس

ى يىعٍلىميوفى خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو كىاحًدىةو ثيمٌ ): فى سورة الزمر كقاؿ تعالى ، (36)ال

يمٌهىاتًكيػمٍ  جىعىلى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىأىنزىؿى لىكيمٍ مٌنى األنٍعىاـً ثىمىانًيىةى أىزٍكىاجو يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ

ىثو ذىلًكيمي اللٌهي رىبٌكيمٍ لىهي الٍميلٍكي ال إًلىػىهى إاًلٌ هيوى فىأىنٌىى  خىلٍقًا مٌن بىعٍدً خىلٍقو فًي ظيليمىاتو ثىبل

كىالٌذًم خىلىقى األزٍكىاجى كيلٌهىا كىجىعىلى ): فى سورة الزخرؼ كقاؿ تعالى ، (6)تيصٍرىفيوفى

ق اآليات جميعها توضح عدة نقاط كهذ (12)لىكيمٍ مٌنى الٍفيلٍكً كىاألنٍعىاـً مىا تىرٍكىبيوفى

  :-مهمة كهى

أف هللا عز كجل خلق الزكجين الذكر كاألنثى في جميع المخلوقات من إنساف  -أ

كحيواف كنبات كمما ال يعلمه الناس من مخلوقات أخرل غير مرئية بالعين 

كقد بين علماء االجتماع أف كجود الزكجين .المجردة من أجل التكاثر كالتناسل 

حة الباؿ كاستقرار معا  كالمعاشرة بينهما يوفر السكينة كهدكء النفس كرا

 المجتمع كعدـ اضطرابه 

كانه سبحانه كتعالى جعل الذرية السوية من خبلؿ التقاء نطف الزكجين في  -ب 

 األرحاـ ليس من طريق آخر غير ذلك
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كأف حمل اإلناث لؤلجنة في أرحامها يتبعه تطور جنيني حتى موعد الوالدة   -ت

 كهذا كله بعلم هللا الذل أظهرق للبشر

هذا العلم هو علم األجنة كنموها في األرحاـ ككونها ذكورا أـ إناثا كمدة  فأك -ث

الحمل ككقت الوالدة بعد ظهور أماراتها قد علمه البشر بعد تطور األجهزة التى 

 تستطيع أف تكشف ذلك

كتناقلها جيبل  (الجينات التى تحمل الصفات الوراثية)أما علم ثبات الموركثات  -ج

تغاير جلي كاضح في التركيب التشريحي عليها أ بعد جيل دكف أف يطر

كالفسيولوجي على بني اإلنساف ، منذ أف خلقهم هللا على هيئتهم التى خلقهم 

، كهذا  عليها منذ القدـ ،  هو ما استأثر به هللا تعالى  فبل يصل احد من البشر اليه

ق تعالى يدؿ على أف كيفية خلق المخلوقات من نبات كحيواف كإنساف  مملوكة لل

كحدق كال يتصرؼ في ملكه هذا أحد غيرق كملكه للهواء الذل تتنفسه جميع 

من أجل بقاء النوع كعمارة األرض كهو ما يحير العلماء ،  الكائنات على األرض

، كلذلك ذيلت  حتى اآلف من خبلؿ أبحاثهم لمعرفة كيفية ثبات الموركثات كتناقلها

كىاحًدىةو ثيمٌ جىعىلى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىأىنزىؿى لىكيمٍ مٌنى األنٍعىاـً ثىمىانًيىةى خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو )اآلية 

ىثو ذىلًكيمي اللٌهي  يمٌهىاتًكيػمٍ خىلٍقًا مٌن بىعٍدً خىلٍقو فًي ظيليمىاتو ثىبل أىزٍكىاجو يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ

بقوله عز كجل ذلكم هللا ربكم له  (صٍرىفيوفىرىبٌكيمٍ لىهي الٍميلٍكي ال إًلىػىهى إاًلٌ هيوى فىأىنٌىى تي

. الملك ال إله إال هو فأنى تصرفوف 

منها في األرحاـ % 95أما االستنساخ فقد أفرز أجنة مشوهة كيموت أكثر من  

كإذا عاشت حتى كقت الوالدة أك بعدها فإنها تصاب بأشد األمراض مما يؤدل 

غير جنسية ال من التقاء النطف ، إلى نفوقها ألنها جاءت من خلية جسدية كاحدة 

مغايرة للفطرة في التقاء الذكر باألنثى مما أدل إلى تشوق كعدـ ثبات الموركثات 

 الجينية

خلق هللا آدـ عليه السبلـ من الطين ثم صيرق بشريا سويا ذك دـ كلحم  -3

كعظم كعصب يتحرؾ كيفكر كيعمر األرض كال يقدر على ذلك إال هللا ألنه 

الى له القدرة المطلقة  كهى صفة من صفات الربوبية التى ال تكوف سبحانه كتع

خلق أنثى من الذكر  )ق السبلـ ليخلق حواء عليها السبلـ من آدـ ع إال لله ،  كما

كليس خلق حواء من آدـ عليه السبلـ ، إثبات للقدرة اإللهية كتحدل آخر للبشر  (

استنساخا ألنه خلق أنثى من ذكر كحواء ليست صورة مطابقة آلدـ في الصفات 

،  (كبلهما إنساف)دكف الجنس  (أنثى)التشريحية أك الفسيولوجية الختبلؼ النوع 

إثبات آخر   (خلق ذكر من أنثى)كخلق عيسى عليه السبلـ من مريم عليها السبلـ 

كهذا يدؿ على طبلقة  كهو أيضا ليس استنساخا، لهية كتحد آخر للبشر للقدرة اإل
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هىػىذىا ):  فى سورة لقماف ، كلهذا تحدل هللا البشر فقاؿ تعالى القدرة لله تعالى

ىؿو مٌبًينو   ، (11)خىلٍقي اللٌهً فىأىريكنًي مىاذىا خىلىقى الٌذًينى مًن ديكنًهً بىلً الظٌالًميوفى فًي ضىبل

كبين سبحانه كتعالى أف الذرية ال تكوف إال من الماء المهين كالتقاء ماء الرجل 

ثيمٌ جىعىلى نىسٍلىهي مًن ): فى سورة السجدة كماء المرأة في األرحاـ فقاؿ تعالى

ىلىةو مٌن مٌآءو مٌهًينو كهذا دليل آخر قطعي الثبوت قطعي الداللة حيث أنه ال  (8)سيبل

ف الذرية ال تكوف إال من هذا الماء المهين كهو السائل يوجد ما يعارضه فثبت  أ

، كأف تسوية هذا الجنين  المبيض أحد  المنول من الخصيتين كالبويضات من

كالنفخ فيه من الركح بما يوفر له الحياة المناسبة  التى يتعايش بها مع من حوله 

تعالى،   من مخلوقات أخرل من بني جنسه أك غير ذلك ال يكوف إال بقدرة هللا

ثيمٌ سىوٌاقي كىنىفىخى فًيهً مًن رٌكحًهً كىجىعىلى لىكيمي السٌمٍعى ): فى سورة السجدة قاؿ تعالى

ن مٌا تىشٍكيريكفى فإذا كاف ذلك كذلك فليس هناؾ ثمة .  (9)كىاألبٍصىارى كىاألفٍئًدىةى قىلًيبل

النطف طريقة أخرل معلومة بين الخبلئق للتناسل كالتكاثر من التقاء األزكاج ك

، كهذا من مقاصد الشريعة اإلسبلمية  لحفظ النسل كالنوع من الضياع

كضركريات الدين كالحياة ، كإال كاف خلق األزكاج نوع من العبث كهو استحالة 

على هللا عز كجل كهو الذل قاؿ أال يعلم من خلق كهو اللطيف الخبير ، كقاؿ 

بًيىدًقً الٍميلٍكي كىهيوى عىلىى كيلِ شىيٍءو تىبىارىؾى الَذًم  :فى سورة الملك سبحانه كتعالى

، فلو ضاع المملوؾ  ، كالحفاظ على الملك يقتضى الحفاظ على المملوؾ(1)قىدًيره 

 .، كحفظه بحفظهما كضياع المملوؾ بضياع نوعه كجنسه لضاع الملك ،

  

النتائج الضارة من استنساخ الحيوانات يستحيل معها التفكير  -ثانيا 

 استنساخ البشركالسعي في 

هذا باإلضافة إلى أف العلم الحديث أثبت عدة نقاط هامة ، تدؿ على استحالة 

التجارب التى أجريت نتائج االستنساخ في الحيوانات فضبل عن البشر، من خبلؿ 

   :الستنساخ أنواع من الحيوانات كاألسماؾ كهى

من األجنة المستنسخة تموت في األرحاـ قبل % 95أف أكثر من  -1

 كالدتها 

أف األجنة التى تعيش حتى كقت الوالدة منها  تولد مشوهة كتموت بعد  -2

 كالدتها بفترة قصيرة 

أف األجنة التى تعيش بعد الوالدة تصاب بأمراض خطيرة مثل مرض ذات  -3

 الرئة كالسرطاف كالتهاب المفاصل كنقص المناعة كقصور في الكبد كاللوكيميا 



 خطورة تغيير الفطرة
 

 - 172-  

منها % 30تفقد  (كما حدث في األسماؾ)أف الذرية المستنسخة إذا تزاكجت  --4

ا في الجيل الثالث منه% 30أخرل في الجيل الثانى ثم % 30في الجيل األكؿ ثم 

 أم انها تنقرض تماما بعد أربعة أجياؿ كهذا مؤشر خطير

كما  (قد تعدل المليار دكالر)أف حجم اإلنفاؽ على هذق األبحاث باهظ للغاية -5

 أتى بخير حتى اآلف

أف المحاكالت الستنساخ أجنة من الخبليا الجذعية أك الجنينية كثيرة كصلت إلى  -6

نعجة دكللي كأف نسب الحصوؿ على جنين كاحد ضئيلة محاكلة كما في اؿ 277

  (1:277)للغاية 

أف الحيوانات المستنسخة أكبر في الحجم عن مثيبلتها بالتكاثر الجنسى كتكوف -7

ممتلئة بالسوائل مما يؤدل إلى عسر الوالدة كربما يتم إخراج الجنين بالوالدة 

 القيصرية مما يرهق األـ أك موتها 

أف استنساخ الحيوانات ذك المرتبة العليا كالقركد كالشمبانزل قد باء -8

 بالفشل 

لم يثبت حتى اآلف صحة ما ادعته شركة كلونيد كال غيرها من استنساخ أجنة -9

 بشرية حتى الوالدة أك ما بعدها

أف طوؿ الكركموسومات في خبليا األجنة المستنسخة يكوف قصيرا أك طويبل -10

ا الناتجة بالتكاثر الجنسى كهذا يدؿ على عدـ ثبات الصفات عنها في الخبلم

فى سورة  الوراثية في الحيوانات المستنسخة فسبحاف هللا العظيم إذ يقوؿ

  (49)إف كل شيء خلقناق بقدر) :القمر

أف البصمة الوراثية للخلية الجذعية البالغة المراد النسخ منها مغايرة للبصمة -11

، كأف البصمة الوراثية  (الخبليا الجذعية الجنينية)كعة منها الوراثية للخبليا المزر

للخبليا الجنينية ذاتها متغايرة فيما بينها ، كأف البصمة الوراثية للفئراف المستنسخة 

سواء من الخبليا الجذعية أك الجنينية مغايرة للبصمة الوراثية للخلية الجذعية 

ل كجود تغاير في الموركثات الجينية كالخبليا الجنينية المزركعة منها مما يدؿ عل

أثناء عملية تطور الجنين ، كهذا ال يحدث في الجنين الناتج بالتزاكج الجنسى حيث 

 لوحظ ثبات البصمة الوراثية 

بينما % 62أف نسبة الجينات النشطة في الخبليا الجذعية المستنسخة هى -12

لعمل  (Regulatory genes)منها يكوف غير نشط ، كأف الجينات المنظمة % 38

ال تعمل بصورة  (Structure genes)الجينات التى تحمل التراكيب الوراثية 

  طبيعية ، كهذا على العكس تماما في جينات الخبليا الناتجة عن التكاثر الجنسى
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لجينات األجنة المستنسخة كجود خبلفات معنوية في البصمة الوراثية -13

كاألجنة الناتجة عن التخصيب الصناعي ، كالتى نتجت عن بتكنولوجيا نقل األنوية ، 

 التخصيب الطبيعي

في اإلخصاب % 40-35كجود زيادة في معدؿ كالدات العجوؿ بنسبة -14

عنها في االستنساخ بتكنولوجيا % 60-50الطبيعي عنها في اإلخصاب الصناعي ، ك

 نقل األنوية

كركموسوـ من كل  23نتقاؿ أف اتحاد الحيواف المنول بالبويضة ينتج عنه ا-15

 23لينتج عنهما  (أحدهما عكس اآلخر)منهما ، يتحدا مع بعضهما باتجاق عكسي 

أحدها من الحيواف المنول كيحمل صفات األب كالثاني )زكج من الكركموسومات 

تحمل الصفات الوراثية من كبل األبوين ، كهذق  (من البويضة كيحمل صفات األـ

كينتج  (imprinting)لصفات الوراثية من التغاير كتسمى العملية تؤدل إلى حفظ ا

كبناءا . عنها كجود عبلمة كيميائية معينة على الحامض النوكم لكل من األبوين 

ألم جين على  الكركموسوـ  (gene expression)عليه فإف التعبير الجيني 

الزكجي  المتكوف من اتحاد الكركموسومات الفردية من الحيواف المنول 

لبويضة يؤدل إلى إغبلؽ الجين المماثل له في الصفة الوراثية على كا

، كعند  (mRNA)الكركموسوـ المكمل له كينتج عن ذلك حامل الشفرة الوراثية 

ترجمته في ريبوسومات الخلية يعطى الصفة الوراثية التى انتقلت من أحد األبوين 

العملية ال تتم برمتها عند دكنما أم تغيير في الجينات أك صفاتها الوراثية ، كهذق 

إعادة برمجة الخلية الجذعية المراد استنساخها كلهذا تظهر التشوهات الجنينية 

 كموتها

يتضح من النتائج العلمية المتكررة كالثابتة أف عملية استنساخ  كائن حى كبهذا 

تبوء  (كهى التقاء األزكاج)بأم طريقة غير التى ذكرت في كتاب هللا عز كجل 

كفى الكتاب ، بالفشل كتبقى آيات هللا عز كجل في الكوف المنظور كما فيه 

المسطور كما يحتويه شاهدة على صدؽ رسالة النبي محمد صلى هللا عليه كسلم 

كعلى أف الوحي المتعبد بتبلكته كهو القرآف الكريم معجزا إلى أف تقوـ الساعة 

الوحي الغير متعبد بتبلكته كهى كإلى أف يرث هللا األرض كمن عليها ، ككذلك 

كذلك شاهدة على صدؽ رسالته صلى هللا عليه السنة النبوية المطهرة الصحيحة 

يا محمد مما يكوف " حيث سأؿ اليهودل النبى محمد صلى هللا عليه كسلم كسلم 

الولد ، فقاؿ صلى هللا عليه كسلم  من كل يكوف الولد من ماء الذكر كمن ماء 

كصدؽ هللا العظيم  لذكر كاألنثى يكوف الولد كليس من أحدهما  ،أل من ا" األنثى
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سنريهم آياتنا في اآلفاؽ كفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أكلم )إذ يقوؿ 

 53سورة فصلت  (يكفى بربك أنه على كل شيء شهيد

 

 االستنساخ البشرل كأثرق على المجتمع  -ثالثا

هذا باإلضافة إلى عدة عوامل اجتماعية أخرل تدؿ على استحالة استنساخ البشر 

:- منها 

أف االستنساخ البشرل يؤدل إلى تفكك األسرة كالشعور بعدـ االنتماء إليها ،  -1

فمثبل إذا استنسخ الطفل من خلية األب فمن تكوف أمه ؟ ، كإذا استنسخت 

كهل تكوف الرعاية للنسخة من كبل  الطفلة من خلية األـ فمن يكوف أبوها ؟،

أك / أك التى استنسخ منه/ الزكجين كما يحدث في التكاثر الطبيعي ؟ أـ من الذل

منها باعتبار أف احدهما ال ينتمي اليه ؟ مما يؤدل إلى تعطيل أك إلغاء عاطفة 

 األبوة أك األمومة أك البنوة بل قد يؤدل إلى عدـ اإلحساف إلى الوالدين 

ر لهذا النسخ الحياة فممن يرث ؟ كمن يرثه ؟ ككيف يقسم الميراث بينه إذا قد -2

 كبين الورثة من  إخوته كأخواته ؟

هل هذق النسخ تؤدل إلى حفظ النسل كالنوع كاألنساب ؟  -3

 بالطبع ال 

هل هذق النسخ تؤدل إلى زكاج المحارـ أـ إلى تحريمها ؟ الحقيقة أنها تؤدل  -4

 ترتب عليه من أمراض كراثية مدمرة إلى زكاج المحارـ كما م

هل يترتب على االستنساخ االستغناء عن الزكاج ؟ ككيف يتم إشباع الرغبة  -5

كتم االستغناء عن الزكاج فقد  -كهذا مستحيل -اخسالجنسية ؟ فإذا تم االستن

يؤدل هذا إلى انتشار الزنا بصورة مزرية كمخيفة لما يترتب عليها من 

سلية مثل السيبلف كالزهرم كاإليدز كليست هذق األمراض منا انتشاراألمراض التنا

 ببعيد فقد انتشرت فى المجتمعات ذات اإلباحية المطلقة انتشار النار فى الهشيم 

ماهى تكلفة النسخة من البشر؟ فإذا ما علمنا أف تكلفة النسخة من القطة  -6

طفل أك فكم تكوف تكلفة استنساخ $   382000كمن الحصاف $ 50000هى 

طفلة ؟ كهل هذا مفيد من الناحية االقتصادية ؟ أـ هو أكل أمواؿ الناس 

بالباطل؟ خصوصا إذا علمنا أف الحيواف المستنسخ ال يعيش عمرق اإلفتراضى كما 

. يعيش أقرانه من التكاثر الطبيعي ، كأنه يمرض بأمراض خطيرة كيموت مبكرا

 يار لبلقتصاد القومي كالعالمي  بالطبع هذا أكل ألمواؿ الناس بالباطل ، كانه

من يتحمل عبأ ككزر استنساخ أطفاؿ مشوهين يعانوف أسوأ األمراض النفسية  -7

؟، هل هو المنسوخ منه أـ الناسخ كهو الدكتور الذل قاـ بذلك أـ المجتمع الذل 



 خطورة تغيير الفطرة
 

 - 175-  

أباح ذلك ؟ بل من المسئوؿ  إذا أصيب الزكجين كاألقارب كالناس  باالكتئاب من 

 .النسخ المشوهة ؟ رؤية هذق 

من يتحمل عبأ ككزر عدـ ممارسة النسخ المشوق لحياته الطبيعية كما تعايشها  -8

 الناس ؟

ما هو الحاؿ إذا استنسخت عدة نسخ من أحد الزكجين ذكورا كانوا أك إناثا  -9

كيف يتم التفرقة بينهم ؟ كمن يعاقب منهم إذا اقترؼ جرما أك إثما مبينا ؟ ، أك 

 ء على سنة كونية كهى التنوع في الخلق ؟ ليس هذا قضا

أك ليس االستنساخ تغييرا للفطرة التى خلق هللا الناس عليها ؟ كمن المعلوـ -10

 .أف تغيير الفطرة عاقبته كخيمة

 يتضح أيضا من كل هذق التساؤالت أف االستنساخ البشرل يؤدل إلى فساد األسرة

، كانتشار األمراض  ف الناس، كضياع الحقوؽ كاألمواؿ بي ، كدمار المجتمع

، كتشوق في الخلق ككاحدة من هذق األشياء فضبل عن  النفسية كالعضوية

اجتماعها ، كاجتماعها مع ما تقدـ من العيوب الخفية لبلستنساخ   كالغرائز 

الفطرية التى فطر هللا الناس عليها يدعونا إلى الحكم باستحالة االستنساخ 

         البشرل في القريب أك البعيد
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 الفصل السادس

ٔانًفكطٍٚ ٔاالذحازاخ   ٔانساسح آضاء انؼهًاء 

حٕل اسرُساخ انثشط  انسٔنٛح ٔانًُظًاخ

شكك عدد من خبراء االستنساخ بصحة ادعاءات شركة كلونيد باستنساخ 

 كيأتي .طفلة ثانية مؤكدين أف الشركة ال تملك الخبرة الكافية للقياـ بهذا العمل

 هجوـ خبراء االستنساخ على الشركة التي تربطها عبلقة بجماعة الرائليين بعد

كقاؿ خبراء .المرأة سحاقية من هولندا ثانية طفلة مستنسخة اإلعبلف عن كالدة

تظهر  المديرة التنفيذية لم, بوسلييهاالستنساخ إف الشركة كعلى رأساها برجيت 

  .أدلة تدعم ادعاءاتها كلو حتى صورة للطفلة

كنقلت ككالة ركيتر عن هارم غريفن  رئيس المعهد االسكتلندم الذم قاـ 

زعمت "ربما تكوف كاذبة ، كقاؿ  م إف مزاعم االستنساخؿباستنساخ النعجة دكؿ

م أدلة على كجود أم من كلكنها حتى اآلف لم تقدـ أ كلونيد مولد طفلتين

http://arabic.cnn.com/2003/scitech/1/4/dutch.rael/index.html
http://arabic.cnn.com/2003/scitech/1/4/dutch.rael/index.html
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الحمض النوكم، كبالتالي ليس هناؾ سبب يدعو  الرضيعتين كال أدلة من اختبارات

كقاؿ إنه في حالة كالدة ".دعائية مخططة لبلعتقاد بأف هذا الزعم أكثر من حيلة

اعتقد انه أمر غير مقبوؿ "كتابع  .أطفاؿ مستنسخين فبلبد من إيقاؼ تلك التجارب

كقاؿ أف مزاعم كلونيد  ".األطفاؿ جماعات مثل كلونيد بصحة تماما أف تتبلعب

البشر تتناقض مع سنوات  فيما يتعلق بمعدؿ النجاح العالمي في تجربة استنساخ

 142).)من البحوث التي أجريت على االستنساخ لكائنات أخرل

علمى دليل أل غياب "كقالت ألتا كارك من معهد كسيكنسوف البيوكيميائي إف 

كأضافت أف العدكؿ عن إجراء الفحص ما هو إال  ".طفلة عدـ كجوديشير إلى 

كأف هناؾ النقاط  .التي كجدكا أنفسهم فيها طريقة للخركج من الغاغة اإلعبلمية

استنسخ  إف معدؿ النجاح في كل نوع آخر. الكثيرة غير المنطقية في هذق القصة

كائن المستنسخ منخفض للغاية، مع كجود الكثير من المشكبلت في األجنة كاؿ

كانت محاكالت استنساخ القردة غير ناجحة على "كأردؼ قائبل ".الوالدة حديث

الذم تزعمه كلونيد يتناقض تماما مع تاريخ استنساخ أنواع  اإلطبلؽ، كقدر النجاح

  أخرل

كمن جهة أخرل عندما عقد أخصائي التخصيب األمريكي بانوس زافوس 

 .لندف إلعبلف قيامه باستنساخ جنين بشرم ةمؤتمرا صحفيا في العاصمة البريطاني

 ، كأضاؼ انه من المبكر ك انه زرع الجنين المستنسخ في رحم إحدل السيدات

 ، كاف اآلف اإلعبلف عما إذا كانت عملية اإلخصاب التي قاـ بها ستؤدم إلى الحمل

كأضاؼ انه حصل على الجنين من بويضة غير  % 30احتماالت النجاح في حدكد 

كأكضح . عاما ، كخلية من جلد زكجها 35مكتملة النضج من األـ التي يبلغ عمرها 

تحدث في الواليات المتحدة  أف عملية اإلخصاب التي تمت في كقت قريب جدا لم

كلم يقدـ زافوس دليبل على صحة  .أك بريطانيا أك أم مكاف آخر في أكركبا

اإلخصاب ، كسيسمح بأخذ عينات من  إال انه قاؿ انه قاـ بتصوير عملية ، مزاعمه

كيعتمد األسلوب الذم اتبعه زافوس ،   .الحامض النوكم للتأكد من صحة ما يقوله

على الحصوؿ على الحامض  ،"االستنساخ التكاثرم"كالذم يطلق عليه اسم 

                                                

(142 (http://www.cnn.arabic.com. 2003/1/4/dutch 

 

http://www.cnn.arabic.com/
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،  نواة الخلية نزع، كإدخاله في بويضة األـ بعد أف يتم  من األب DNA النوكم

أف يأتي  ، كتكوف النتيجة األمر الذم يؤدم إلى إزالة اغلب الخصائص الوراثية لبلـ

كهذق هي نفس التكنولوجيا التي تم استخدامها الستنساخ ،  الطفل مطابقا لؤلب

  .حيواف مستنسخ في التاريخ النعجة دكللي التي كانت أكؿ

كزير الصحة البريطاني جوف كفي رد فعل سريع على مزاعم زافوس أكد 

، كاصفا  أبدا باستنساخ البشر في بريطانيا طالما بقي في منصبه ريد انه لن يسمح

 ."إساءة استخداـ شديدة لعلم الوراثة"هذا المجاؿ بأنها  المحاكالت التي تتم في

إننا من الدكؿ القليلة في العالم التي أصدرت قانونا لحظر محاكالت "كأضاؼ 

، إذا كاف  كيقوؿ خبراء التخصيب أف ما قاـ به الدكتور زافوس." شرالب استنساخ

 .شديدة الخطورة تمنح أمبل زائفا لمن يتوقوف إلى اإلنجاب ، يعد مغامرة صادقا

كيرل الخبراء الرافضوف لبلستنساخ أف محاكالت استنساخ الحيوانات تؤدم غالبا 

كتطبيق هذا على البشر كالدة كائنات مشوهة كالى الوفاة في سن مبكرة ،  إلى

ككصف بوب كارد المسئوؿ باألكاديمية البريطانية للعلوـ  .أخبلقيا يعتبر مرفوضا

مثلي "، كقاؿ للبي بي سي "سيرؾ"زافوس بأنه  المؤتمر الصحفي الذم عقدق

كدعت ،   . ."أعلنه زافوس بشكوؾ عميقة غلب العلماء كاألطباء، نواجه ماأمثل 

، المتخصصة في مجاؿ أخبلقيات مهنة الطب إلى التفكير في  فيفياف ناثانسوف

كتقدير ما قد يتعرضوف له من معاناة  مصير األطفاؿ الذين سينتجوف بهذا العمل 

، إف  كقاؿ العلماء الذين شاركوا في استنساخ النعجة دكللي،  إذا كلدكا مشوهين

، مما يجعل تطبيق  احتماالت موت األجنة المستنسخة أثناء الحمل  مرتفعة للغاية

كقاؿ الدكتور أياف كيلموث ، األستاذ ،  نفس األسلوب على البشر شديد الخطورة

كقاؿ  بمعهد ركزلن الطبي، إنه يشعر بقلق شديد نحو تجربة اإلستنساخ البشرل

إف أم محاكلة في الوقت الراهن الستنساخ البشر ستؤدم إما لموت األجنة أثناء 

 )143( مشوهين أثناء الوالدة الحمل أك إلى كالدة أطفاؿ

كفى دراسة حديثة جامعة حوؿ استنساخ البشر أك استنساخ خبليا جذعية 

أنه فى ركسيا كعشرين دكلة أخرل  )144(العلماء فيها  لبلستنساخ العبلجى بين

                                                
143 (http://www.cnn.arabic.com. 2003/1/4/dutch 
144 Sullivan et al (2004). Cloned calves from chromatin remodeled in vitro. Biology of 

Reproduction, 2004, 70,146-153 

http://www.cnn.arabic.com/
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فى العالم لم يتمكن العلماء من نسخ أجنة بشرية كال يستطيعوا استخداـ الخبليا 

الجنينية فى العبلج السريرل للعديد من األمراض خوفا من خطر انتقاؿ 

 السرطانات الخبيثة  

:- أراء الساسة كالمفكرين كاالتحادات  كالمنظمات الدكلية 

علمي بهذا االهتماـ العالمي من قبل بمثل ما حظي به لم يحظ موضوع 

االستنساخ من اهتماـ  العلماء البيولوجيين كاالجتماعيين كالساسة كالمفكرين 

  .كاالتحادات كالمنظمات الدكلية

فلقد طلبت الجمعية الملكية من العلماء الذين يقوموف بإجراء تجارب على 

  :المهمة من بينهااإلجابة على عدد من األسئلة  االستنساخ

هل كضعت في االعتبار المخاطر الصحية التي قد تتعرض لها  

  المرأة كالجنين؟

  ما هي مؤشرات نجاح استنساخ البشر؟ 

  كهل ستكوف هذق األبحاث مفتوحة للفحص المستقل؟ 

ككقع لورد مام كعدد آخر من العلماء على خطاب مفتوح يطالب كسائل اإلعبلـ 

االدعاءات التي ال أساس لها من الصحة بأف بعض العلماء تمكنوا من  بعدـ نشر

إننا نخشى أف تؤدم التغطية : "كقاؿ العلماء في رسالتهم .استنساخ البشر

لهذق االدعاءات إلى اإليحاء بأف كل علماء الخصوبة  اإلعبلمية غير المتناسبة

 ."العكس تماماالبشر، بينما الحقيقة هي  جميعا مشتركوف في سباؽ استنساخ

إف علماء الخصوبة متحدكف في موقفهم المعارض لهذق التجارب ، : "كأضافوا

  ."البرلماف البريطاني بحظر التجارب على االستنساخ التناسلي كقد حظى

، الذم قاؿ إف االستنساخ  كقد أيد الخطوة اللورد مام، رئيس الجمعية الملكية

 الضمير من استغبلؿ ذكم الحاجةيجب أف يحظر لمنع البشر معدكمي  البشرم

 .كقاؿ لورد مام إف االستنساخ البشرم تهديد لكل من الطفل المستنسخ كاألـ.
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ككصف المحاكالت الرامية إلى استنساخ أطفاؿ بأنها غير مسئولة كإنها استغبلؿ 

 (145)ذكم الحاجة الذين يتوقوف إلى األطفاؿ للبشر

 رعاة البقر الذين يقوموف"، إف  الملكيةكقاؿ لورد ركبرت مام، رئيس الجمعية 

  . .تسببوا في بلبلة عامة كاسعة ، كيجب كقفهم" باستنساخ البشر

 إف األمر الواقع اآلف هو البلبلة التي تحدث جراء إعبلف هذق: "كقاؿ لورد مام

االدعاءات ، خصوصا عندما تصاحب هذق اإلعبلنات موجة من االهتماـ اإلعبلمي 

همية إصدار كل دكلة لردع رعاة البقر الذين يحاكلوف استنساخ تبدك أ ، كمن ثم

   ."البشر

، كهي المجلة الرسمية لبلجتماع (جلوباؿ أجندا)ككتب لورد مام في مجلة 

للمنتدل االقتصادم الدكلي كالذم يبدأ يوـ األربعاء في دافوس ، يقوؿ  السنوم

خ فصيلة الرئيسيات أجريت تشير إلى صعوبة خاصة في استنسا إف األبحاث التي

  .كالقردة العليا ، أكثر من غيرها من الحيوانات التي ينتمي لها اإلنساف

الجميع تقريبا متفقوف على أنه ليس من الصواب أبدا أف : "ككتب لورد مام يقوؿ

  ."تجربة بتقنيات غير آمنة كهذق على البشر تجرل

يبدك أف ما يدفعهم "كقاؿ لورد مام إف من يدافعوف عن تجارب استنساخ البشر 

هو المكاسب اإلعبلمية التي ستترتب على نجاح هذق التجارب ، أكثر من  إلى ذلك

كقاؿ إف العديد من الدكؿ لم  . "يستخدمونه كفأر معامل مصير اإلنساف الذم

االستنساخ العبلجي ، كالذم  تفرض حظرا على االستنساخ ألنها تخلط بينه كبين

إنتاج عبلجات جديدة  حيث يعتقدكف أنه قد يؤدم إلى يدعمه العديد من العلماء ،

كقاؿ إنه يجب التفريق بشكل كاضح بين هذين النوعين من  .من الخبليا الجذعية

كأضاؼ أنه يجب أف  ، تحديد الجيد كالسيئ من هذق التقنيات االستنساخ ، كيجب

  .يطمئن الناس إلى أف العلم لن يساء استخدامه

القانوني فقد أداف الرئيس جاؾ شيراؾ أبحاث كعلى المستول السياسي ك

االستنساخ ، كقاؿ بياف صدر عن قصر االليزيه إف هذا العمل يمثل جريمة في 

                                                
145 ) http://www.bbc.arabic.com/2003 

http://www.bbc.arabic.com/2003
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فرنسا كيتعارض مع الكرامة اإلنسانية ، كدعا دكؿ العالم إلى االنضماـ بدكف 

تأخير إلى االقتراح الفرنسي األلماني المقدـ إلى األمم المتحدة الساعي لفرض 

كيرل بعض رجاؿ . «إجرامي»ر عالمي على هذا العمل الذم كصفه بأنه حظ

الشرطة كالقانوف أف استنساخ البشر سوؼ يزيد من معدؿ الجريمة كسوؼ يزيد 

.  أيضا من فرص التهرب من العقاب

إلى حظر  أكاديمية علمية من مختلف أنحاء العالم 60دعت نحو  2003كفي عاـ 

قالوا إنه يجب أف نعطي الحرية للعلماء في إجراء  عالمي الستنساخ البشر، لكنهم

التجارب كما فعل الفريق الكورم مع االستنساخ العبلجي ككاف هذا هو الموقف 

خبلؿ مناقشات  الذم اتخذته عدد من الحكومات بقيادة فرنسا كألمانيا كبلجيكا

كيقوؿ نائب لكن مجموعة أخرل من الدكؿ عارضت هذا الرأم ،  األمم المتحدة

، بقيادة دكلة  100السفير األمريكي لدل األمم المتحدة جيمس كانينغهاـ إف 

 التي تريد حظرا تاما على جميع أبحاث االستنساخ كأسبانيا الواليات المتحدة

لمدة عاـ كاجتمع  أرجأت األمم المتحدة المفاكضات بهذا الشأف 2003كفي عاـ 

 2005عاـ  ا ، هذق المرة حتىالفريقاف مرة ثانية ، لكن االجتماعات أرجأت أيض

كقاؿ معارضوف للحظر بينهم بريطانيا كبلجيكا كالصين إف النص غير ملزـ قانونا 

لكن  .كلن يكوف له أم أثر على أبحاث علمائهم في مجاؿ الخبليا الجذعية

الواليات المتحدة ككوستاريكا كحكومات أخرل قالت إنها تعتبر مثل هذا النوع من 

كمن جهة أخرل حثت ،  الغرض منه إزهاقا للنفس البشريةاألبحاث أيا كاف 

الواليات المتحدة كعدد من الدكؿ األمم المتحدة على منع كل أشكاؿ االستنساخ 

أخرل من الدكؿ هذا الطرح كتطالب بالسماح  العالم ، بينما ترفض جماعة في

قرار بينما ينص اؿ .البحث العلمي باستنساخ الخبليا الجذعية البشرية ألغراض

يسمح للدكؿ بتقرير  الثاني كالذم أعدته بلجيكا على منع االستنساخ البشرم إال أنه

كقاؿ كزير  .السماح باالستنساخ العبلجي كاالستنساخ ألغراض البحث العلمي

تهدؼ إلى  الخارجية كالمسئوؿ عن شئوف األدياف ، ركبرتو توفار، إف مبادرة ببلدق

 كينيا كنيجيريا كالنركيج إلى نفس الجانبحفظ الكرامة اإلنسانية ، كانضمت 

بينما يقوؿ الدبلوماسي البلجيكي  .كأكدكا ضركرة احتراـ قدسية الحياة اإلنسانية

ما يجمع األعضاء ال ما  إف مشركع القرار الذم تقدمت به حكومته يركز على

قالت السويد إف  يفرقهم ، كيؤيد بلجيكا في مسعاها هذا السويد كتايبلند حيث

 احتراـ حرية البحث العلمي شيء ضركرم إال أنه ينبغي أف يتم في حدكد
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كقبيل بدء االجتماع قاؿ األمين العاـ لؤلمم المتحدة إنه على  .المعايير األخبلقية

قرار بهذا الشأف يرجع لؤلعضاء إال أنه يفضل شخصيا أف يتخذ  الرغم من أف اتخاذ

 (146)العبلجي قرار يسمح باالستنساخ

اعتمدت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة بيانا غير ملزـ يحٌث  2005كفى عاـ 

األجنة البشرية  حظر كافة أشكاؿ االستنساخ البشرم، بما في ذلك الحكومات على

كفي انتصار إلدارة الرئيس األمريكي جورج بوش ، ككثير  الجذعية ألبحاث الخبليا

 191الكاثوليكية ، اعتمدت الجمعية العامة المؤلفة من  من الدكؿ ذات األغلبية

صوتا ضد  84لجنتها القانونية الشهر الماضي بأغلبية  عضوا البياف الذم أكصت به

كقاؿ الرئيس بوش في بياف مكتوب إف . التصويت عضوا عن 37، كامتناع 34

أعضاء أتطلع للعمل مع "كأضاؼ بوش ".الحياة اإلنسانية ال توجد بهدؼ تدميرها"

االستنساخ البشرم في  الكونغرس األمريكي لسن تشريع يحظر كافة أشكاؿ

كامتنعت العديد من الدكؿ اإلسبلمية عن التصويت على  (147)"الواليات المتحدة

األمم المتحدة على قضية ما إذا كانت أبحاث  خلفية أنه ال يوجد إجماع داخل

      للنفس البشرية               إزهاقا الخبليا الجذعية تشكل مسعى طبيا شرعيا أك

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

146 ) http://www.bbc.arabic.com/2003 

147 ) http://www.cnn.arabic.com.2005 

http://www.bbc.arabic.com/2003
http://www.cnn.arabic.com.2005/
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 الفصل السابع

أضطاضاالسرُساخ 

مع اللجنة  FDAمن خبلؿ تقرير ككالة الغذاء كالدكاء األمريكية 

ـ بياف عيوب ت 2003في نوفمبر  (148) اإلرشادية للطب البيطرم

 بما يلىاالستنساخ 

  :-عيوب األجنة المستنسخة  -(أ)

 حدكث كفاة األجنة المستنسخة بنسبة عالية جدا   -1

كالدة أجنة بأحجاـ كبيرة عن مثيبلتها الغير مستنسخة كهى ظاهرة تم  -2

مبلحظتها في هذق األجنة حيث يولد الحيواف المستنسخ كبيرا في الحجم كممتلئ 

بالسوائل كما أنه يوشك على االنفجار من كثرة السوائل به مما يؤدل إلى 

 FDA))إلى كالدته قيصرم االضطرار

 فشل في كظائف الجهاز التنفسي كالقلب لهذق األجنة بعد كالدتها  -3
                                                

148 ) FDA. Animal cloning: A risk assessment "draft excutive summary"FDA. Oct., 31, 

2003http://www.upc-online.org/genetic/121903fda.htm (Animal cloning and the FDA, 

November 2003) 

http://www.upc-online.org/genetic/121903fda.htm
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 معظم األجنة المستنسخة ال تعيش حتى كقت الوالدة -4

بعض الحيوانات المستنسخة يولد بجسم طبيعي لكنه ذك رأس كبير كأنه رأس  -5

 عجل 

الخارجي كلكن بهم تشوهات بعضهم يولد كما لو كاف طبيعيا في المظهر  -6

غريبة في القلب كالرئتين أك الكبد كالذم يبدك ككأنه مليء بالدهوف كهذا شيء 

غريب ،أك عيوب في الغدة الثايموثية مع نمو ضعيف لجهاز 

  (cloning:revolution or evolution)المناعة

ات في تصاب الحيوانات المستنسخة بالتهابات رئوية ، كإصابات مخية ، كتشوق -7

 العظاـ كالقلب كاألكعية الدموية 

 

:- أخطار محدقة بالحيوانات  (ب)

الحيوانات التي تخضع ألخذ بويضاتها تحقن ببعض الهرمونات التي تساعد على  -1

بويضة  كتسبب عملية  2-1كثرة التبويض فتعطى عشرة بويضات أك أكثر بدال من 

 زعجا كخائفا من هذق العملية أخذ البويضات آالما شديدة بحيث يصبح الحيواف من

كما أف األمهات التي تستقبل األجنة يجب حقنها بكميات من هرموف  -2

البركجستركف لتهدئة الرحم لكي يتم زرع هذق األجنة فيه كربما يكوف هذا ضررا 

 على الحيواف

  

  :-الصحة العامة للحيوانات المستنسخة  (ج)

تموت معظم الحيوانات المستنسخة في بداية حياتها من التشوهات كالعيوب  -1

الخلقية أك فشلها في حياة قوية ناجحة كالمثاؿ على ذلك العجوؿ التي تم 

 استنساخها معظمها يموت في فترة الرضاعة كثلثها يموت بعد عمر سنة 

 ظهور شيخوخة مبكرة بالحيوانات المستنسخة  -2

 لهذق الحيوانات عن مثيبلتها الغير مستنسخة  قصر فترة العمر -3

 عندها حساسية مفرطة لئلصابة باألمراض  -4

 ذكر ميشيل هانسوف أف الفئراف المستنسخة بها عيوب في جهازها المناعي  -5

خنازير مستنسخة ماتت من فشل في  3ابليبى كهانسوف أف / ذكر كل من د -6

ائد مجموعة العلماء في هذق أشهر كذكر ؽ 6 القلب قبل أف تصل إلى عمر

ظاهرة الموت "الدراسة أنها كانت صدمة كبيرة كأطلقوا على هذا المرض 

"  المفاجئ للحيوانات المستنسخة الكبيرة
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ابليبى إلى أف طرؽ االنتخاب الصناعي أدت إلى ظهور أمراض كثيرة / أشار د -7

كوين العظاـ في أثرت على اإلنتاج مثل التهاب الضرع في األبقار ، مشاكل في ت

الدجاج كالركمي مثل تسوس كهشاشة العظاـ كحساسية شديدة للعدكل 

كاإلجهاد في الخنازير كأف االستنساخ سوؼ يزيد من هذق المشاكل لو استنسخ 

 منها شيء 

أف الحيوانات المستنسخة ليست عالية األداء مثل الحيوانات العادية كقد حظر  -8

   (149)عكس مشاكل تحسين اإلنتاجمن مشاكل زيادة اإلنتاج على 

أف نسبة الحيوانات المستنسخة التي عاشت حتى العمر الصغير هي من صفر  -9

في المائة كهذق النسبة أقل بكثير في الحيوانات التي تموت بالتلقيح  4إلى 

 الصناعي 

حظر بعض العلماء من أف استنساخ الحيوانات يعوؽ عملية السيطرة على  -10

بيتر ركست من معهد تطوير سياسة األغذية أف كضع / فسر داألمراض حيث 

الحيوانات المستنسخة في مربعات متقلصة في مزرعة ما يجرل عكس القواعد 

الوبائية للسيطرة على األمراض ، كأف الحيوانات المستنسخة تكوف تحت ضغوط 

 (150)شديدة مما يجعل الجراثيم أكثر انتشارا فبها 

 

  :-األمن الغذائي   -د

اعتبرت ككالة إدارة الغذاء كالدكاء األمريكية أف القواعد المتبعة لؤلمن  -1

الغذائي في الحيوانات الغير مستنسخة هي نفسها التي يجب العمل بها في 

يجب استبعاد الحيوانات المريضة كالمشوهة كالغير : الحيوانات المستنسخة كهى 

من غذاء اإلنساف ،  (بعد الفحص الظاهرم كفحص اللحوـ بعد الذبح)سليمة 

إضافة إلى ذلك  يجب الفحص المعملي للحيوانات المستنسخة حيث أنها تخضع 

لعوامل ضغط شديدة كضعف عاـ مما يجعل انتشار البكتريا فيها أكثر، كهذا 

 يعرض هذق اللحوـ للتلوث 

كطالبت هذق الوكالة لصق نشرات مبين فيها أف هذا منتج من حيوانات -2

  عبوات الغذائية لبياف ذلك للناسمستنسخة على اؿ

                                                
149 ) Appleby Michael "Verbal & Written comments to the FDA, Veterinary Medicine    Advisory 

Committee Consultation ok cloning" ,The Human Society of the United States. ,     November, 

9, 2003 

150 ) http://www.ipsnews.net/idnews=21041 (Questions of food safety Dog cloned beef 

interpress news 

 

http://www.ipsnews.net/idnews=21041
http://www.ipsnews.net/idnews=21041
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كذكرت الوكالة أنه لم يكن لديها إال تقريرا كاحدا عن دراسة األلباف المنتجة  -3

من حيوانات مستنسخة كليس لديها تقريرا كاحدا عن لحوـ من حيوانات 

مستنسخة ، كذكر كاركؿ توكر فورماف من اإلتحاد الفيدرالي للمستهلك األمريكي 

 راسات من هذا النوع لتحقيق تتابع االستهبلؾ لمدة طويلةأنه ليس هناؾ د

  

:    أخطار تحيط بالذرية من حيوانات مستنسخة  (ػق)

كثير من األبقار التي استنسخت كانت تعانى من عيوب خلقية بالرأس كلم  -1

. تعش طويبل حسب متوسط العمر لمثيلتها من األبقار الطبيعيين

. المستنسخ بعد كالدته بيومينكذلك نفق الثور البرل   -2

إصابة الذرية بأمراض ذات الرئة كالفشل الكبدم كاللوكيميا كالتهاب المفاصل   -3

 كغيرها من األمراض الخطيرة

:- الدراسات الحديثة كعيوب االستنساخ

 تبين العديد من الدراسات الحديثة العيوب الظاهرة كالخفية لبلستنساخ

: تنسخة فى األرحاـ كهى كالتالىأسباب كفاة األجنة المس -(أ)

  (152، 151)تشوهات فى نمو المشيمة الغير طبيعى -1

                       (153،154) نمو غير طبيعى لؤلجنة -2

          (155،156)تشوهات فى األجنة -3

 157) تضخم فى الحبل السرل كحوؿ السرة -4

                                                
151 ) Edward et al (2003). Cloning adult farm animals:a review of the possibilities and problems 

associated with somatic cell nuclear transfer. Am.J.Reprod.Immunol.,50,113-123. 

152 ) Kohan et al (2007). Evidence for placental abnormality as the major cause of mortality in 

first trimester somatic cell cloned bovine fetuses.Biol.Reprod.63:1787-1794. 

153 ) Estrada et al (2007). Swine generation by SCNT have increased incidence of intrauterine 

growth restriction. Cloning and stem cells 9 (2): 229-236 

154 ) Tsunoda and Kato (2002).Recent progress and problems in animal cloning. Differentiation 

Jan,69(4-5): 158-161. 

155 ) Cynthia et al (2007). Perinatal physiology in cloned and normal calves: physical and 

clinical characterisitics. Cloning and stem cells 9 (1) 63-82. 

156 ) DeSousa et al (2001). Evaluation of gestional deficiencies in cloned sheep fetuses and 

placentea. Biol Reprod 65,23-30. 
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                           (158)تشوهات فى الجهاز الدكرل -5

ضاء من النوع بيجود نسبة عالية من خبليا الدـ اؿك، تأخر كقت البلوغ  (ب)

نقص فى بعض المركبات الكيميائي للببلزما مثل الجاما ، نيوتركفيل فى الدـ 

تغير فى تركيب األحماض الدهنية فى اللبن كالعضبلت مما ، جلوتاميلترانسفيريز

ية مع كجود نسبة عالية يدؿ على تغير فى عملية بناء كهدـ هذق األحماض الدهن

كجود نسب عالية من األنشطة ،  دل ساتيوراز -9-من الحمض الدهنى دلتا

        (159)المؤكدة فى العضبلت مما يؤدل إلى النمو البطىء لها

 

 الفصل الثامن

آضاء ػهًاء انسٍٚ فٙ االسرُساخ 

قبل عرض حكم اإلسبلـ في االستنساخ البد كأف نذكر أف أمر االستنساخ قد 

أثار جدال فقهيا بين علماء الدين كاختلفت اآلراء فيه إلى ثبلثة أقساـ خصوصا 

االستنساخ البشرل سواء كاف كليا أك جزئيا ، كلنستعرض أكال أراء السادة علماء 

الدين فرادل أك مجتمعين ثم التعقيب على بعض ما جاء فيها مذيبل نهاية التعقيب 

 في هذق المسألةلنصل إلى القوؿ الفصل . ق.بالحرفين أ

أدل إعبلف إحدل الجماعات عن استنساخ أكؿ إنساف إلى سخط الهيئات  ۞)1

حيث اعتبر الفاتيكاف أف مجرد , كالمسيحية على حد سواء الدينية اإلسبلمية

، "عقلية كحشية خالية من أم اعتبارات إنسانية يعكس"اإلعبلف عن كالدة الطفلة 

 (160) 29/12/2002برمتها في  بينما حرٌـ األزهر عملية االستنساخ

كبناءٌ على ما سبق من البحوث ... :- 1997قرارات مجمع الفقه بجدة   ۞)2

: المجمع ، قرر ما يلي  كالمناقشات كالمبادئ الشرعية التي طرحت على مجلس

                                                                                                                                       
157 ) Kohan et al (2007). Evidence for placental abnormality as the major cause of mortality in 

first trimester somatic cell cloned bovine fetuses.Biol.Reprod.63:1787-1794. 

158 ) - Panarace et al (2007). How health are clones and their progeny: 5 years of field 

experience. Theriogenology, Jan 1,67(1): 1420151. 

159 ) Heyman et al (2007).Quality and safety of bovine clones and other products.Animals 1: 

963-972 

160 (http://www.cnn.arabic.com/2002 
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ن  طريقة أخرل تؤدم  تحريم االستنساخ البشرم بطريقتيه المذكورتين أك بأم: أكال

 )في الفقرة  إذا حصل تجاكز للحكم الشرعي المبين: ثانيًا . إلى التكاثر البشرم 

ن  تحريم كل  : ثالثًا. فإف آثار تلك الحاالت تعرض لبياف أحكامها الشرعية  (أكال

 الحاالت التي يقحم فيها طرؼ ثالث على العبلقة الزكجية سواء أكاف رحمًا أـ

 يجوز شرعًا األخذ:  رابعًا. بيضة أـ حيوانًا منويًا أـ خلية جسدية لبلستنساخ 

 بتقنيات االستنساخ كالهندسة الوراثية في مجاالت الجراثيم كسائر األحياء الدقيقة

كالنبات كالحيواف في حدكد الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح كيدرأ المفاسد 

مناشدة الدكؿ اإلسبلمية إصدار القوانين كاألنظمة البلزمة لغلق األبواب : خامسًا. 

كغير المباشرة أماـ الجهات المحلية أك األجنبية كالمؤسسات البحثية  المباشرة

للحيلولة دكف اتخاذ الببلد اإلسبلمية ميدانًا لتجارب االستنساخ  كالخبراء األجانب

المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه : سادسًا . لها البشرم كالتركيج

لموضوع االستنساخ كمستجداته  اإلسبلمية للعلوـ الطبية اإلسبلمي كالمنظمة

كعقد الندكات كاللقاءات البلزمة لبياف األحكاـ  العلمية ، كضبط مصطلحاته ،

الدعوة إلى تشكيل لجاف متخصصة تضم الخبراء  : سابعًا. الشرعية المتعلقة به 

 )مجاؿ بحوث علوـ األحياء  كعلماء الشريعة لوضع الضوابط الخلقية في

الدعوة إلى إنشاء كدعم  : ثامنًا. العتمادها في الدكؿ اإلسبلمية  (البيولوجيا 

 )علوـ األحياء  المعاهد كالمؤسسات العلمية التي تقوـ بإجراء البحوث في مجاؿ

الضوابط  كالهندسة الوراثية في غير مجاؿ االستنساخ البشرم ، كفق (البيولوجيا 

. المجاؿ يرق ، كتبعًا في هذاالشرعية ، حتى ال يظل العالم اإلسبلمي عالة على غ

 تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسبلمية ، كدعوة أجهزة: تاسعًا 

اإلعبلـ العتماد النظرة اإليمانية في التعامل مع هذق القضايا ، كتجنب توظيفها 

يناقض اإلسبلـ كتوعية الرأم العاـ للتثبت قبل اتخاذ أم موقف ، استجابة  بما

ىمٍنً أىكً الٍخىوٍؼً أىذىاعيواٍ بًهً كىلىوٍ رىدُكقي إًلىى ): تعالى  لقوؿ هللا كىإًذىا جىاءهيمٍ أىمٍره مِنى األ

ى فىضٍلي اللٌهً  ىمٍرً مًنٍهيمٍ لىعىلًمىهي الَذًينى يىسٍتىنبًطيونىهي مًنٍهيمٍ كىلىوٍال يكٍلًي األ الرَسيوؿً كىإًلىى أ

ىتَبىعٍتيمي ن  عىلىيٍكيمٍ كىرىحٍمىتيهي ال  كهللا أعلم . [النساء ]  (83)الشَيٍطىافى إاًلَ قىلًيبل

  :-على هذا الكبلـ تعقيب

اشترط هنا علماء مجمع الفقه االسبلمى بجدة  عند قولهم بجواز األخذ بتقنيات 

كالنبات  االستنساخ كالهندسة الوراثية في مجاالت الجراثيم كسائر األحياء الدقيقة

كالحيواف أف يكوف ذلك في حدكد الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح كيدرأ 
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المفاسد ،كمن المعلوـ في أصوؿ الفقه انه إذا انتفى الشرط انتفى المشركط ، 

كحيث أنه ثبت بما ال يدع مجاال للشك أف جميع األجناس المختلفة من الحيوانات 

طوف أمهاتهم أك بعد كالدتهم ، التى استنسخت ثبت ضررهم كهم أجنة في ب

أخرل في %  30منهم في الجيل األكؿ ، ك% 30كاألجياؿ التى تعيش منهم تفقد 

أخرل في الجيل الثالث أم أنها تنقرض تماما بعد أربعة % 30الجيل الثانى ،

أجياؿ ، كقد بحث العلماء في إنتاج لقاحات باستخداـ الهندسة الوراثية كلم 

ليل مع التخوؼ الشديد كلم تصرح منظمة الصحة العالمية يستخدـ منها إال الق

باستخدامها خصوصا في مجاؿ اإلنساف كالحيواف ، كبناء على ما تقدـ كعند ثبوت 

الضرر كاإلضرار بالحيواف فبل يجوز استنساخ الحيواف ألم غرض من األغراض 

      .ػق.أ

   )161(رأل الشيخ عبد الرشيد قاسم ۞)3

أردت عرض الفتول كما هى ثم التعقيب على بعض ما جاء فيها كمن يريد 

اإلطبلع على الموضوع برمته فليذهب إلى الموقع اإللكتركني المذكور أماـ 

  :-صاحب الفتول كلنبدأ اآلف في عرض الفتول كالتعقيب عليها 

 يقوؿ الشيخ عبد الرشيد قاسم البد من إفراد كل نوع من االستنساخ بحكمه

 لخاص ، كمن الخطأ تعميم فكرة االستنساخ ابتداءا

ن     االستنساخ النباتي كالحيواني: أكال

هذق  يختلف االستنساخ النباتي كالحيواني كثيرًا عن االستاخ البشرم ، ألف

المخلوقات جاءت لمصلحة البشر كمسخرة لخدمته كاالنتفاع بها ، بخبلؼ بني آدـ 

عامة الفقهاء المعاصرين إلى جواز االستفادة كقد ذهب  . كرمه هللا سبحانه الذم

تقنية االستنساخ في غير البشر بما يعود عليهم بالنفع ؛ ألف الشريعة جاءت  من

  . مصالح العباد كتكثيرها كدفع المفاسد كتقليلها بتحصيل

ىرٍضً  : "قوله تعالى  : كيستدؿ للجواز بما يلي ﴿هيوى الَذًم خىلىقى لىكيمٍ مىا فًي اأٍل

 ﴾29)جىمًيعنا ثيمَ اسٍتىوىل إًلىى السَمىاءً فىسىوَاهينَ سىبٍعى سىمىاكىاتو كىهيوى بًكيلِ شىيٍءو عىلًيمه

أىلىمٍ تىرىكٍا أىفَ اللَهى سىخَرى لىكيم مَا فًي السَمىاكىاتً كىمىا  :"قػوله تعػالى ، ك سورة البقرة 

ىرٍضً كىأىسٍبىغى عىلىيٍكيمٍ نًعىمىهي  ظىاهًرىةن كىبىاطًنىةنۗ  كىمًنى النَاسً مىن ييجىادًؿي فًي اللَهً فًي اأٍل

                                                
161 ) http://www.Islamtoday.net 
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ىنٍعىاـى  ": قوله تعالى سورة لقماف ، ك (20)بًغىيٍرً عًلٍمو كىالى هيدنل كىالى كًتىابو مُنًير كىاأٍل

 سورة النحل (5)خىلىقىهىاۗ  لىكيمٍ فًيهىا دًؼٍءه كىمىنىافًعي كىمًنٍهىا تىأٍكيليوفى

اإلنساف  أف األرض كما فيها من نبات كدكاب كغير ذلك مسخرة لنفع:  كجه الداللة

  . ، فيجوز االنتفاع بتكثيرها باستنساخها كغير ذلك

كعن أبى ثعلبة الخيشىمي جرثوـو بن ناشر ، رضي هللا عنه ، عن رسوؿ هللا صلى  -4

إف هللا تعالى فرض فرائض فبل تضيعوها ، كحدَ حدكدًا فبل ): عليه كسلم قاؿ

تعتدكها ، كحرـ أشياء فبل تنتهكوها ، كسكت عن أشياء رحمةن لكم ، غير نسيافو، 

 (162) فبل تبحثوا عنها

حيث أف كل عمل يصب في دائرة  )163)" األصل في األشياء اإلباحة" قاعدة   -5

  اإلباحة حتى يأتي الدليل المانع لذلك

 (164)" الضرر يزاؿ" قاعدة  -6

 باتي سيكوف سببًا في توفر الثمار الكثيرةحيث تبين أف االستنساخ الحيواني كالن

كاللحوـ الوفيرة كاأللباف بكميات هائلة مما يدفع ضرر التخوؼ من نقص موارد 

سيكوف سببًا في درء العديد من  إضافة إلى تطلع العلماء إلى أنه األرض ،

مقاكمة بعض األمراض المورثة كالتغلب على نقص الدـ  المضار كالمفاسد نحو

 هػ.أ.األعضاءكقلة 

  :-على هذا الكبلـ تعقيب

سبق القوؿ أنه ال يجوز استنساخ الحيواف لؤلضرار البالغة التى نشأت عن  -أكال

 ذلك 

 (السابق عرضهم انظر العيوب الخفية كتقرير منظمة الغذاء كالدكاء األمريكية)

أف التكاثر كالتناسل الطبيعي في  الحيواف أرخص بكثير من االستنساخ إذا  –ثانيا 

علمنا أف البقرة المستنسخة قد تكلف صاحبها ما يقرب من نصف مليوف دكالر 

بينما كالدتها الطبيعية ال تكلفه شيئا  كما اشتكى أحد في العالم من قلة الحيوانات 

                                                

،  (. 275، كحسنه ابن رجب في جامع العلوـ كالحكم ص  42برقم  184/  4الدارقطني أخرجه ) ( 162

. (416/ 12)المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية 
، رفع 107، قاعدة اليقين ال يزكؿ بالشك للباحسين  935/  2الضرر في الفقه اإلسبلمي ألحمد موافي : انظر  ( 163

قواعد الفقه للبركتي " األصل في المنافع اإلباحة " بلفظ  107الحرج في الشريعة اإلسبلمية لصالح بن حميد ص 

 129: ، الوجيز66: ، ابن نجيم60: ، األشباق للسيوطي  59ص 

، القواعد الكبرل  19، المبادئ الفقهية لمحمد دركيش ص  41/  1األشباق كالنظائر البن السبكي : انظر ) ( 164

كيرل أف هذا النوع يمكن أف يكوف مندكبًا أك كاجبًا  133االستنساخ لنور الدين الخادمي ص  90للعجبلف ص 

 .83: ، األشباق ابن نحيم19: ـ: شرح مجلة األحكاـ .،  (.حسب الحاجة إليه 
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حتى مع ظهور األمراض الوبائية بالتكاثر الطبيعي  على مر العصور كاألزماف 

الفتاكة منذ القدـ ، بل هناؾ من الوسائل كاالنتخاب الطبيعي تؤدل إلى اكتساب 

صفات مرغوبة سواء في الحيواف أك الطير من أجل تحسين السبلالت ككل هذا 

، ألف ... بالتكاثر الطبيعي بين أفراد الجنس الواحد كالدجاج ، كاألبقار ، كالخراؼ 

كجل جعل هذق األشياء ملكا له كهو يحافظ عليها حفظا يليق ببقائها هللا عز 

 كبصحة اإلنساف مادامت السماكات كاألرض لما يليق  بجبلله كقدرته 

االستشهاد باآليات المذكورة دليل على تسخير هللا لهذق األشياء على  –ثالثا 

ير هذق األشياء فطرتها التى فطرها هللا عليها  لمنفعة اإلنساف كال يفهم من تسخ

استنساخها فالشيء المسخر غير الشىء المستنسخ ألنه خرج عن فطرته إذا 

استنسخ كنسخ منه ، كالدليل على ذلك ما أثبته العلم الحديث من تغاير البصمة 

الوراثية لخبليا الحيواف المستنسخ عن الخلية الجذعية المنسوخ منها ككذلك الخبليا 

ة الجذعية ، كبسبب ذلك تموت األجنة في األرحاـ أك الجنينية المزركعة من الخلي

 بعد كالدتها كإف عاشت تصاب بأشد األمراض فتكا بها 

االستشهاد بحديث ثعلبة الخشنى حجة عليه كليس له ألف الفرائض   –رابعا 

كالمحرمات كالحدكد معلومة في الشرع  كاألشياء التى سكت هللا عنها من غير 

ث عنها أك فيها هى مما تسوء اإلنساف إذا عرفها لقوله نسياف كأمرنا بعدـ البح

ى تىسٍأىليواٍ عىنٍ }" من سورة المائدة   102، 101تعالى في اآلية  يىا أىيُهىا الَذًينى آمىنيواٍ ال

فىا اللَهي عىنٍهىا أىشٍيىاءى إًف تيبٍدى لىكيمٍ تىسيؤٍكيمٍ كىإًف تىسٍأىليواٍ عىنٍهىا حًينى يينىزَؿي الٍقيرٍآفي تيبٍدى لىكيمٍ عى

.  (102)قىدٍ سىأىلىهىا قىوٍـه مِن قىبٍلًكيمٍ ثيمَ أىصٍبىحيواٍ بًهىا كىافًرًينى (101)كىاللَهي غىفيوره حىلًيمه

أما قاعدة األصل في أمور الدنيا اإلباحة ما لم يأت دليل بالمنع كاألصل  –خامسا 

في أمور الدين المنع ما لم يأت دليل باإلباحة يفهم منها أف اإلباحة في أمور الدنيا 

مبنى على أصل عدـ تغيير الفطرة ألف تغيير الفطرة هدؼ من أهداؼ الشيطاف 

حكمته نهى عن تغيير الفطرة لما كفيه ضرر محقق ، كألف هللا بعلمه األزلي ك

. فيها من أضرار ، كهللا ال ينهى عن شيء إال إذا كاف فيه ضرر محقق لئلنساف 

.        ػق.أ

قرار مجمع الفقه اإلسبلمي بجدة  كقد جاء في: كيقوؿ الدكتور عبد الرشيد قاسم

الوراثية االستنساخ كالهندسة  يجوز شرعًا األخذ بتقنيات" ـ 1997 -هػ 1418عاـ 

كالحيواف في حدكد الضوابط  في مجاالت الجراثيم كسائر األحياء الدقيقة كالنبات

  165) .)الشػرعية بما يحقق المصالح كيدرأ المفاسػد

                                                
 . 216قرارات كتوصيات مجمع الفقه اإلسبلمي ص : انظر  ( 165
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ن : " كجاء في قرار الحكم الشرعي للجنة الطبية الفقهية باألردف  أك  استنساخ: أكال

 :-التالية تنسيل النبات ك الحيواف جائز ضمن الضوابط الشرعية 

  المصلحة الشرعية المفيدة من هذق اإلجراءات أف تتحقق -1 

كتغيير خلق هللا ، بمعنى العمل على إيجاد  أف ال تدخل تحت باب العبث  -2

  المسخ

  يربو على المصلحة المرتجاة أف ال يترتب عليها ضرر  -3

  أف ال يترتب عليها إيذاء أك تعذيب للحيواف -4

 القرار األستاذ الدكتور عمر األشقر حيث رأل حرمة استنساخكقد خالف في هذا 

كهذق المخالفة التي انفرد بها ) 166)الحيواف لمخالفته سنة هللا في التكاثر كالخلق

تكوف بين الذكر كاألنثى حتى في  عمر األشقر مبنية على أف سنة هللا في التكاثر

ر مخالف لسنة هللا في أـ الحيواف ، ككضع خلية جسدية في بويضة منزكعة النواة

باب الجواز في  التكاثر كيخشى أف تظهر مفاسد كأضرار لهذا النوع ، ألف فتح

االعتراض بأف  كقد أجيب عن هذا. الحيواف قد يفتح المجاؿ إلجرائه في اإلنساف

كفرؽ  التفريق بين خلق هللا كسنن هللا ليس له مستند شرعي يدؿ على التحريم

لى الحيواف فالجواز في الحيواف ال يعني البتة جوازق عظيم بين قياس اإلنساف ع

كالرسوؿ عليه الصبلة كالسبلـ قاؿ في قضية تأبير النخل حيث لم . اإلنساف في

فهذق قاعدة في جواز استخداـ العقوؿ 167) )أنتم أعلم بأمور دنياكم "تثمر

 كالنبات ضمن الحدكد الشرعية ال كالوسائل المختلفة التي تحسن شأف الحيواف

 168) .)سيما أف هللا أمرنا بإعمار األرض كاستخلفنا فيها

اعتراض الشيخ عمر سليماف األشقر في محله ألنه ثبت  :-على هذا الكبلـتعقيب 

بالفعل الضرر الناتج عن استنساخ الحيواف بتقنية نقل األنوية كهذا يخالف الفطرة 

التى فطر هللا المخلوقات عليها ، كما أف العلماء الذين يسعوف كراء الشهرة 

كمة التى كالمكاسب الباهظة كأكل أمواؿ الناس بالباطل ككذلك الشركات المزع

تركج كتطالب باستنساخ البشر يفعلوف ذلك اآلف كال يمنعهم رادع من خلق أك دين 

. ػق.أ.  

                                                
 . 119/  2قضايا طبية معاصرة : انظر  ( 166
 . 2363أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب كجوب امتثاؿ ما قاله شرعًا برقم  ( 167
المناقشات الفقهية لموضوع االستنساخ كالرد إلبراهيم الكيبلني  117  –114/  2قضايا طبية معاصرة : انظر  ( 168

 .كزير األكقاؼ السابق باألردف 
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كهذا التفريق يلزـ منه تحريم أشياء كثيرة استجدت في حياتنا  :كيقوؿ فضيلته

الذم خرج بالفقس الصناعي ، ألنه لم يخرج عن طريق  مثل حرمة أكل الدجاج

معهود ، كهو نوع من التكاثر الصناعي كهذا  هورقاد الدجاجة على البيض كما 

  . أعلم كالعلم عند هللا التحريم لم يقل به أحد من العلماء فيما

لها نفس  )ليس كضع البيض  في حضانات صناعية  : -على هذا الكبلـتعقيب 

نوعا  (عوامل تحضين الدجاجة لبيضها  من رطوبة نسبية كحرارة كتقليب للبيض

التكاثرالصناعى  ألف عدد البيض الموضوع في الحضانة  ال يزيد ، كأف هذا من 

البيض مخصب طبيعيا من خبلؿ التقاء الديكة بالدجاج قبل كضعه في الحضانة 

، فالعلماء هنا أخذكا عوامل تحضين البيض من الدجاجة كصنعوا حضانات لها 

. ػق.البيض   أ نفس العوامل التى فى الدجاج من حرارة كرطوبة حتى تقليب

  كيقوؿ فضيلته كمن ثمرات تطبيق هذق التقنية  

فانتفت  –في إنتاج سبللة من األبقار كلها إناث في المختبر  نجح اليابانيوف -1

كبالتالي االستمرار في إنتاج الحليب كتحقيق الكفاية من  الحاجة إلى الذكور

 اللحوـ

ة ، حيث تكوف ذات مساحات شاسعة من خبليا نبتة كاحد زراعة حقوؿ   -2

متشابهة تمامًا كلها نفس الخصائص من حيث كبر  جميع النباتات الناتجة نسخًا

 الثمرة كطعمها كمدل مقاكمتها لؤلمراض

 مواجهة مشكلة التلوث بإيجاد سبلالت من البكتريا تقوـ بتخليص البيئة من  -3

  . الملوثات بعد التحكم الجيني بها

الحية من إنتاج أصعب األدكية  دقيقةتمكن العلماء باستخداـ الكائنات اؿ -4

كالسوماتاستاتين المنظم ألعماؿ  كأندرها مثل األنسولين المنظم لسكر الدـ

عبلج  بعض الغدد في الجسم كاالنترفيركنات التي تستخدـ في

 (169)السرطاف

  -: على هذا الكبلـتعقيب 

 العالملم تظهر حتى اآلف أم قطعاف من سبللة أبقار مستنسخة في   -أكال

ككل األبقار التى   . استمرت لها الحياة الطبيعية كما فى التكاثر الطبيعى

                                                
، الهندسة  79، االستنساخ قنبلة العصر لصبرم الدمرداش ص  147االستنساخ لنور الدين الخادمي ص : انظر  ( 169

 ، 244/  3د العاشر ، مجلة مجمع الفقه اإلسبلمي العد 96الوراثية كاألخبلؽ لناهد البقمي ص 
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أما موضوع  االستنساخ الجينى فى انتاج . استنسخت ظهر كتحقق ضررها 

األنسولين أك بعض الهرمونات أك اللقاحات أك بكتيريا للتخلص من التلوث البيئى 

الجينى كليس االستنساخ التكاثرل  فهى تقوـ على تقنية الهندسة الوراثية كالنسخ

أك خلق كائن حى كامل ، كمثلها مثل االستنساخ الجينى فى النبات مع التحفظ 

على نتائج بعض هذق األبحاث ألف نتائجها ضارة حيث تبين أف كمية المحصوؿ 

من الجيل الثانى للنبات المحسن كراثيا تقل عنها فى الجيل األكؿ كتقل فى الجيل 

الترخيص الدكلى لم يثبت ): ملحوظة هامة .ا فى الجيل األكؿ كالثانىالثالث عنهم

 (حتى اآلف بل هى اجتهادات ما زالت تحت االختبارالستخداـ هذق المنتجات 

هذق التقنية التى يتم بها زراعة مساحات شاسعة من نبتة كاحدة  تسمى  -ثانيا 

فما أتى عالم  كليست استنساخ كائن كامل ، (gene cloning)استنساخ جيني 

حتى اآلف كقاؿ أنه استنسخ نباتا كامبل جديدا بل هى نباتات محسنة بإدخاؿ 

جينات من نباتات أخرل عليها لتحسين صفاتها ، كما زاؿ العالم منقسم في أمرها 

حتى اآلف إلى فريقين بين المنع كاإلباحة كاشترط الفريق الذل أباحها كتابة أنها 

ا كاشترطت بعض الدكؿ األكركبية كالياباف اال يتم مهندسة كراثيا على أغلفته

استخداـ هذق النباتات المهندسة كراثيا فى سلسلة طعاـ اإلنساف إال بعد إجراء 

سنة مع ثبوت عدـ ضررها لئلنساف بعد ذلك ،  15-10تجارب عليها لمدة من 

لتى تحمل ككذلك الحاؿ بالنسبة إلى البكتريا التى تواجه التلوث كالكائنات الدقيقة ا

جينات ليست منها كالجين المسئوؿ عن إفراز األنسولين أك اإلنترفيركف أك غيرها 

كلها من خبلؿ البيوتكنولوجي بنسخ الجينات كليس نسخا كامبل لمخلوؽ من 

. ػق.مخلوقات هللا   أ

  :-ثم يستطرد مبينا رأيه فى االستنساخ البشرل حيث يقوؿ   

  االستنساخ البشرم: ثانيًا 

كصورته تكوف بتلقيح البويضة بماء  )االستتآـ )االستنساخ الجنيني : المطلب األكؿ 

كل خلية على حدق لتكوف نسخًا متعددة ثم  الزكج كعند االنقساـ تفصل الخبليا

ـ من العالمين  1993كقد بدأت فكرة هذا النوع عاـ .(170)تودع في رحم الزكجة

 (كركموسوـ  23خلية منوية تحتوم على  )أخذا  األمريكيين ستيلماف كهوؿ حيث

 46لينتجا بويضة  ملقحة بنواة ذات  ( كركموسوـ 23تحتوم على  )كلقحا بويضة 

                                                
 . 29االستنساخ البشرم لتوفيق محمد ص : انظر  ( 170
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كاألمر الجديد . خبليا كركموسوـ ثم انقسمت هذق الخلية الملقحة لتعطي أربع

  في بحثهما ما يلي

ألبركتيني  كيميائية استطاعت أف تذيب الغشاء أنهما توصبل إلى أنزيم كمواد -1

 بعضها البعض السكرم المحيط بهذق الخبليا فانفصلت عن

الخبليا المنفصلة  توصبل إلى مادة جديدة من الطحالب البحرية إلصبلح جدار  -2

  . كتغطيتها حتى ال تتأثر

 4 )كقاما باستنساخ كل كاحدة على حدة لتنتج  أخذا كل خلية من هذق الخبليا  -3

ثم فصبل هذق الخبليا كاستنساخها على   خلية ( 16 )خبليا مرة أخرل أم الناتج  (

البداية األكلى للجنين كأخذكا كاحدة فقط  ثم جمدكا هذق الخبليا التي هي (64)

العمل خوفًا من الجوانب األخبلقية  خلية كلم يكمبل 32لتنميتها حتى كصلت إلى 

كأذيع في أحد المؤتمرات عاـ  األخبلقيةجرل بعيدًا عن أعين اللجاف  كهذا البحث

األخبلقيات إال أف علماء  ـ كأثار زكبعة من الخبلؼ من علماء الدين كعلماء1993

كقد اختلف  (171)الخبليا كالبيولوجي منحوهما جائزة أحسن بحث في المؤتمر

  : العلماء المعاصركف في حكم هذق الصورة على النحو التالي

كعليه جمهور العلماء المعاصرين كعليه قرر مجمع الفقه التحريم : األكؿ  القوؿ

تحريم االستنساخ البشرم " كقد جاء في قرار المجمع الفقهي .اإلسبلمي بجدة

  (172) أك بأم طريقة أخرل تؤدم إلى التكاثر البشرم بطريقتيه المذكورتين

 . فاألردار اللجنة الطبية الفقهية بجواز استنساخ الجنين كعليه قر: القوؿ الثاني 

فصل الخبليا : " كقد جاء في ملخص الحكم الشرعي لبلستنساخ الجنين البشرم 

البييضة الملقحة بعد االنقساـ األكؿ أك الثاني أك الثالث أك بعد ذلك بقصد  من

إلحداث الحمل في فترة الزكجية جائز شرعًا ، كتحكمه القواعد ذاتها  استعمالها

– in vitro   طفل األنابيب )التلقيح االصطناعي الخارجي  التي تحكم موضوع

(fertilization (IVF)  كقد … الفقهاء الحضور باإلجماع على ذلك  كقد كافق

راجح الكردم كالشيخ الدكتور عبد  تحفظ على هذا الرأم كل من الشيخ الدكتور

ال في حالة الجنيني غير جائز إ الناصر أبو البصل ، الذم كاف رأيه أف االستنساخ

                                                
 .بحث االستنساخ البشرم ألحمد الجندم  243  –242/  3مجلة المجمع الفقهي العدد العاشر : انظر  ( 171
اخ كالطريقتين هي االستنساخ الجنيني كاالستنس 421/  3مجلة مجمع الفقه اإلسبلمي العدد العاشر : انظر  ( 172

  .(الجسدم  )الخلوم 
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 كالتجميد لهذق الغاية فقط امرأة لديها مشكلة في ثبات الحمل ، فيجيز االستنساخ

استدؿ : كبدأ الدكتور عبد الرشيد قاسم فى مناقشة هذق اآلراء فيقوؿ  (173)

الجسدم  كرأكا أنها تأخذ   المانعوف باألدلة كاالعتراضات التي تمنع االستنساخ

أما القائلين بالجواز .  الجسدم من حيث األصلنفس الحكم لكونها كاالستنساخ 

العملية قائمة بين رجل  فرأكا أنها تأخذ حكم التلقيح الصناعي الخارجي ألف هذق

العملية كلها فوائد  كزكجته في ظل العبلقة الزكجية كال عبلقة لطرؼ ثالث في

 : كهذق التقنية تفيد في اآلتي

رأة كالرجل فالمرأة التي تعاني العقم لدل الم أنها عبلج لبعض حاالت  -1 

تكوف خبلياق المنوية ميتة أك بها  مشكلة الفقر في التبويض ، كالرجل الذم

  اإلنجاب تشوهات إال القليل منها فإف هذق التقنية تساعدق في

فالنسخة  أنه يمكن االستفادة منها في تشخيص األمراض الوراثية في المختبر -2

ا فإف كاف ثمة مرض كراثي أهملت جميع النسخ التي تم استنساخها يمكن فحصه

  تودع في الرحم كبذلك نتحاشى كالدة أطفاؿ مشوهين كلم

  :أدلة المانعين

أف المصلحة  حيث (174)يتحمل الضرر الخاص أماـ الضرر العاـ" قاعدة  -1

 الجزئية لحاالت محدكدة ممن ابتلوا بالعقم كالتي تحل مشكلة بعض األسر ال

المفسدة بالمفاسد المترتبة بفتح أبواب االستنساخ الجنيني حيث أف تعارض هذق 

االختبلط كالعبث بالخبليا كارد خاصة في هذا الزماف الذم ضعفت فيه  احتماؿ

 الذرائع أخذ بها عامة العلماء األمانة كقاعدة سد

جنين منذ تكونه فبل يصح  أف النطفة أصل اإلنساف ، كاإلنساف مكرـ كهو -2

إجهاض النطفة أثناء  نطفة كال مساسها دكف حاجة داعية لذلك كاحتماؿالعبث باؿ

 (175)العملية كارد

 إف المحاذير الواردة في االستنساخ الخلوم أكثرها موجود في االستنساخ -3 

  الجنيني

                                                
، كالفقهاء الموافقوف محمد األشقر كمحمد شبير كعمر األشقر كهماـ  173/  2قضايا طبية معاصرة : انظر  ( 173

 .سعيد كفضل عباس 
 . 226، النظريات الفقهية للزحيلي ص  31، شرح المجلة للباز ص  87األشباق كالنظائر البن نجيم ص : انظر  ( 174
كأحكامها الشرعية لعبد  (االستنساخ  )دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة بحث عمليات التنسيل : انظر  ( 175

 . 657/  2الناصر أبو البصل 
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   : الترجيح

جواز االستنساخ الجنيني عند كجود  (الكبلـ للدكتور عبد الرشيد قاسم) يظهر لي

أك الضركرة إليها كما هو الشػأف في عبلج بعض مشػاكل العقم  الماسة الحاجة

أما في األحواؿ العادية كالرغبة في . حيث المبدأ سػليمة لكوف الطريقة من

متشابهة فبل يجوز ؛ ألف األصل في التلقيح الصناعي الجواز  الحصوؿ على أجنة

المحظور كهللا فبل يتوسع في استباحة " تقدر بقدرها  الضركرة" عند الضركرة ك 

رؤية إسبلمية لبعض المشكبلت  )الختامي لندكة  كقد جاء في البياف.  أعلم

اإلسبلمية للعلوـ الطبية المنعقدة في  الصادر عن المنظمة (الطبية المعاصرة 

في شأف استنساخ الجنين  ـ1997يونيو  –هػ 1418 –الدار البيضاء في صفر 

لكن تقويمها من  حيث مبدأ التلقيح سليمة ،ترل الندكة أف الطريقة من " البشرم 

المناؿ  ناحية النفع كالضرر ال يزاؿ في حوزة المستقبل ، كمن منافعها القريبة

 إمكاف تطبيق الوسائل التشخيصية على أحد الجنينين أك خبليا منه ، فإف بانت

سبلمته سمح بأف يودع في الرحم ، ككذلك التغلب على بعض مشاكل العقم 

 (176)الضوابط المتعلقة بطفل األنابيب ليها كلكينطبق ع

لقد طالب علماء االستنساخ التكاثرل فى الحيواف عدـ  :تعقيب على هذا الكبلـ

اللجوء لهذا فى اإلنساف لؤلضرار البالغة التى أصابت الحيوانات المستنسخة فكيف 

 .يجيزق الدكتور عبد الرشيد

كالغالب عندل أف سبب إجازته أنه لم تتوفر لديه المعلومات الكافية عن أضرار  

 هػ .االستنساخ التكاثرل فى الحيواف كهللا أعلم أ

:  فيقوؿ االستنساخ كالعقيدة اإلسبلميةثم يبين فضيلة الدكتور عبد الرشيد قاسم 

توهم بعض الناس أف االستنساخ يتصادـ مع العقيدة اإلسبلمية القاضية بأف  

الخلق كاإليجاد لله كحدق ، كأف هذا االستنساخ الذم هو من فعل البشر يضاهي 

كقد جاء هذا التوهم نتيجة اإلثارة الهائلة التي كاكبت عملية االستنساخ . خلق هللا 

بية كالعلمانية هذا االكتشاؼ مما كالعبارات التي صدرت بها بعض الصحف الغر

ن أك يظن أف في ذلك تحدم للخالق كهذا كهم  جعل البعض ينكر االستنساخ أصبل

.  ظاهر 

:  كيمكن اإلجابة على هذق الشبه بما يلي 

                                                
 . 510  –509/  2رؤية إسبلمية لبعض المشكبلت الطبية المعاصرة : انظر  ( 176



 خطورة تغيير الفطرة
 

 - 198-  

أف االستنساخ ليس خلقًا ، بل هي طريقة جديدة للتكاثر غير الطريقة   –1

المعهودة في البشر فالخلية المستنسخة كالبييضة كلها من خلق هللا ، كلم تكن 

فالعلماء يتعاملوف مع . بل غايته التلقيح بصورة جديدة فقط . معدكمة فأكجدت 

ة لم يوجدها العلماء بل عناصر مخلوقة من عند هللا فالخلية من النعجة كالنعج

هي من خلق هللا ، كعملية االنقساـ الخلوم التي تتم بوسائل حيوية بالغة 

كالخلق عند . التعقيد داخل الخلية نفسها ككلها موجودة كلم يخلقها العلماء 

 ": فى سورة مريم قوله تعالى: اإلطبلؽ يدؿ على اإليجاد من العدـ كيدؿ لذلك 

كقوله ،  "(9)قىاؿى كىذىٰلًكى قىاؿى رىبُكى هيوى عىلىيَ هىيِنه كىقىدٍ خىلىقٍتيكى مًن قىبٍلي كىلىمٍ تىكي شىيٍئنا 

فى  قوله تعالى،   ﴾67أىكىالى يىذٍكيري اإٍلًنسىافي أىنَا خىلىقٍنىاقي مًن قىبٍلي كىلىمٍ يىكي شىيٍئنا ﴿ "تعالى 

مىرٍجًعيكيمٍ جىمًيعنا كىعٍدى اللَهً حىقّا إًنَهي يىبٍدىأي الٍخىلٍقى ثيمَ ييعًيديقي لًيىجٍزًمى إًلىيٍهً  ":  سورة يونس

الَذًينى آمىنيوا كىعىمًليوا الصَالًحىاتً بًالٍقًسٍطً كىالَذًينى كىفىريكا لىهيمٍ شىرىابه مًنٍ حىمًيمو كىعىذىابه 

  (4)بما كانوا يكفركف أىلًيمه

أف هللا سبحانه أكجد القابلية للتكاثر في خلقه بهذق الطريقة كغاية ما فعله   –2

اإلنساف هو اكتشاؼ هذق الخاصية كتسخيرها لخدمته كال يعد هذا خلقًا كما هو 

الشأف في النبات حيث يمكن غرس غصن البرتقاؿ في شجرة ليموف لتحمل 

 )رة تحمل صفتين مثل شجرة كاحدة ثمرتين أك تهجين نباتين مع بعضها لينتج ثم

ككذلك الشأف في الحيواف مثل البغل الناتج من الحصاف كالحمار ، فكل  (الليم 

.  هذا ال يعد خلقًا كال يتعارض مع سنن هللا 

أف العمل لو كاف فيه معنى الخلق ، فليوجد العلماء خلية أك بييضة من العدـ   –3

ن عن أك من التراب كما هو شأف الخالق كهذا ما يستحيل  ن فضبل تصورق عقبل

كقد أعلمنا هللا أف اآللهة التي يعبدها البعض لن .إمكانية تحقيق ذلك لدل البشر 

تستطيع أف تخلق ذبابة صغيرة كلو اجتمعوا لذلك كإف سلب الذباب منهم شيئًا لن 

كهذا التحدم قائم أبدًا ال يمكن للبشػر أك غيرهم خرؽ هذا .يستطيعوا ردق البتة 

يىا أىيُهىا النَاسي ضيرًبى مىثىله فىاسٍتىمًعيوا لىهيۚ  : الحج فى سورةتعالى اؿ ؽ (177)التحدم

إًفَ الَذًينى تىدٍعيوفى مًن ديكفً اللَهً لىن يىخٍليقيوا ذيبىابنا كىلىوً اجٍتىمىعيوا لىهيۖ  كىإًف يىسٍليبٍهيمي الذُبىابي 

 (73)شىيٍئنا اَل يىسٍتىنقًذيكقي مًنٍهيۚ  ضىعيفى الطَالًبي كىالٍمىطٍليوبي 

هل يتنافى كقوع االستنساخ في البشر مع العقيدة : كيسأؿ الشيخ سؤاال هاما

 اإلسبلمية ؟؟

                                                
،االستنساخ البشرم لفوزم 38–35االستنساخ البشرم بين القرآف كالعلم الحديث لتوفيق علواف ص:انظر ( 177

 .مقالة نحو اجتهاد لضبط قضية االستنساخ  islamonline.net، موقع اإلسبلـ على اإلنترنت  214محمد ص 
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ظن البعض أف عملية االستنساخ يستحيل كقوعها في : كيجيب على ذلك بقوله

: فى سورة الطارؽالبشر ألف ذلك يتنافى مع داللة بعض النصوص كقوله تعالى 

يىخٍريجي مًنٍ بىيٍنً الصُلٍبً كىالتَرىائًبً  (6)خيلًقى مًنٍ مىاءو دىافًقو  (5)فىلٍيىنٍظيرً اإٍلًنٍسىافي مًمَ خيلًقى }

كاالستنساخ البشرم قد يقع من . المرأة  (صدر  )، أم صلب الرجل كترائب  " {(7)

ضتها دكف أم خلية من الرجل مع بييضة المرأة أك خلية من المرأة نفسها مع بيي

:  كالجواب على هذا التوهم ما يلي .الرجل 

أف كالدة الطفل بالطريقػة المعهودة ال يعني عدـ كقوع غيرها ، فالنصوص   –1

دلت على الطريػقػة المعركفة كلم تنف ما سػواها ، فاآلية في سػياؽ الخبر ال 

.  الحصر 

كليس كما  (اإلنساف  )أف المراد بقوله تعالى يخرج من بين الصلب كالترائب   –2

هو مشهور أف ذلك مني الرجل من الصلب كماء المرأة من الصدر فاآلية في 

فلينظر " :سياؽ الخبر عن اإلنساف كيفهم هذا من السياؽ على النحو التالي 

 –أم اإلنساف  " -خلق من ماء دافق" –الخبر عن اإلنساف  " -اإلنساف مم خلق

أم  " -إنه على رجعه لقادر" –أم اإلنساف  " -يخرج من بين الصلب كالترائب"

كهذا التفسير يدؿ عليه علم األجنة حيث أف كضع الجنين في البطن  –اإلنساف 

عند خركجه يكوف رأسه ألسفل كيمتد جسمه ليصل الصدر مع الظهر فهو يخرج 

 (178)من بين الصلب كالترائب

  الحكم الشرعي في االستنساخ الخلوم : المطلب الثاني

بالبويضة عن طريق خلية من الجسػم غير منوية كما  كالمراد به إحداث تلقيح

كسائل اإلعبلـ كالكتاب كعليه االعتراضات  تقدـ ، كهذا النوع هو الذم تناكلته

نجاحه في اإلنساف ، كقد تقدـ  الكثيرة كقد نجحت في مجاؿ الحيواف كيتوقع

  بياف موقف المؤيدين كالمعارضين لقضية االستنساخ

  أما الحكم الشرعي يمكن تلخيصه على النحو التالي

كهو رأم عامة الفقهاء المعاصرين منهم محمد بن صالح  التحريم:  القوؿ األكؿ

كنصر فريد كاصل ، كمحمد  كيوسف القرضاكم ، العثيمين ، كعبد الكريم زيداف ،
                                                

كيبدك لي أف البار تكلف في تفسير اآلية علميًا حين ذكر أف  34القرار المكين لمأموف شقفة ص : انظر  ( 178

األعصاب كاللمف تبقى من حيث أصلها أم من بين الصلب كالترائب لذا التغذية الحاصلة للخصية كالمبيض بالدماء ك

فتكوف المني في الخصية نسب للصلب باعتبار أنه استقى مواد التكوين من العركؽ كاألعصاب المتدلية من الظهر 

 .  116ككذلك الشأف بالنسبة للمرأة كهذا خبلؼ الظاهر كهللا أعلم انظر كتابه خلق اإلنساف ص 
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 السر طاكم ، كعجيل النشمي ، سيد طنطاكم ، كمحمد سعيد البوطي ، كمحمود

 (179)، ككهبه الزحيلي كعبد الستار أبو غدة ، كعبد هللا بن منيع ، كمحمد األشقر

كعليه قرار مجمع الفقه اإلسبلمي الدكلي كقرار اللجنة الفقهية الطبية 

 (180)باألردف

 كهذا .كهو رأم محمد تقي الدين العثماني كالشمرم التوقف:  القوؿ الثاني

البشرم ليس إال نظرية كخياؿ ، كلم يأت إلى القوؿ جاء بناء على أف االستنساخ 

الوجود ، كلكوف المعلومات كالصورة الحقيقية بهذا النوع لم تتضح بعد كقد  حيز

   (181)ال تعجلوا بالببلء قبل نزكله: " السلف يقوؿ  كاف بعض

بقوله  كهذا الرأم ذهب إليه من ال يعتد تأييد االستنساخ البشرم:  القوؿ الثالث

 (182)شيعة كالصحفيين كاألطباء كغيرهم فبل يعوؿ عليهشرعًا من اؿ

  ::األدلة 

قوله تعالى :  التالية باألدلة (الخلوم  )استدؿ القائلوف بتحريم االستنساخ البشرم 

ؼي أىلٍسًنىتًكيمٍ كىأىلٍوىانًكيمٍۚ   : "فى سورة الركـ ىرٍضً كىاخٍتًبلى كىمًنٍ آيىاتًهً خىلٍقي السَمىاكىاتً كىاأٍل

يىاتو لِلٍعىالًمًينى  أف التمايز بين أبناء : من هذق اآلية كجه الداللةك (22)إًفَ فًي ذىٰلًكى آلى

يوعه سبحانه كتعالى كاالستنساخ كش البشر ضركرة للناس اقتضتها حكمة البارم

إًنَا خىلىقٍنىا اإٍلًنسىافى مًن  : فى سورة اإلنساف قػوله تعػالى، ك  ينافي هذق الحكمة

بٍتىلًيهً فىجىعىلٍنىاقي سىمًيعنا بىصًيرنا  األمشاج هو المزيج  منها جه الداللةكك (2)نُطٍفىةو أىمٍشىاجو نَ

ينتهي بنزع الخليط في االستنساخ  المختلط بين ماء الرجل كماء المرأة كهذا

كهذا نوع من تغيير خلق  النواة من البويضة ، فيكوف خصائص األنثى معدكمة

ينثىىٰ :  فى سورة النجم قػوله تعػالىك (183)هللا  (45)كىأىنَهي خىلىقى الزَكٍجىيٍنً الذَكىرى كىاأٍل

فىلٍيىنٍظيرً اإٍلًنٍسىافي مًمَ }: فى سورة الطارؽقوله تعالى ، ك(46)مًن نُطٍفىةو إًذىا تيمٍنىىٰ 

 كجه الداللةك " {(7)يىخٍريجي مًنٍ بىيٍنً الصُلٍبً كىالتَرىائًبً  (6)خيلًقى مًنٍ مىاءو دىافًقو  (5)خيلًقى 

معهود  أف االستنساخ يتعارض مع النصوص الشرعية الدالة على طريق منها

                                                
، جريدة  371،  412،  392/  3العدد العاشر  –المناقشات الفقهية  –مجلة مجمع الفقه اإلسبلمي : ر انظ ( 179

 .ـ 1997يونيو  27في  647المسلموف العدد 
 . 157/  2، قضايا طبية معاصرة  216قرارات كتوصيات مجمع الفقه اإلسبلمي ص : انظر  ( 180
كالحظ أف هذق  373،  368/  3العدد العاشر  –المناقشات الفقهية  –مجلة مجمع الفقه اإلسبلمي : انظر  ( 181

 .ـ 1997/ هػ 1418المناقشات كانت عاـ 
  –220/  3، مجلة مجمع الفقه اإلسبلمي العدد العاشر  308أعطني طفبل بأم ثمن لسمير عباس ص : انظر  ( 182

/  6/  23احة لعبد الهادم الحكيم بتاريخ ، جريدة الشرؽ األكسط مقاؿ االستنساخ البشرم بين الحرمة كاإلب 226

 . ـ2001
 .كاالستدالؿ إلبراهيم الكيبلني  –، المناقشات الفقهية  137/  2قضايا طبية معاصرة : انظر  ( 183
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: فى سورة الركـ قوله تعالى، ك (184)بمائهما فقط للتكاثر عن طريق الزكجين

ةن كىمًنٍ آىيىاتًهً أىفٍ خىلىقى لىكيمٍ مًنٍ أىنٍفيسًكيمٍ أىزٍكىاجنا لًتىسٍكينيوا إًلىيٍهىا كىجىعىلى بىيٍنىكيمٍ مىوىدَةن كىرىحٍمى

ىيىاتو لًقىوٍـو يىتىفىكَريكفى  أف الزكاج هو أساس :  منها  كجه الداللة [21]إًفَ فًي ذىلًكى آلى

كالرحمة ، كفي االستنساخ مساس  كهو سبيل إيجاد المودةالتكاثر في الشرع 

حصوؿ األكالد كانتسابهم ،  بالعبلقة التي أكجدها هللا في النكاح ليكوف من آثارق

 ألف (أنفسكم  من)إضافة إلى أف االستنساخ يخالف معنى التخليق الشرعي 

:  فى سورة طه قوله تعالىك 185) ) الكائن الجديد ال يحمل صفات األبوين معًا

 (120)فىوىسٍوىسى إًلىيٍهً الشَيٍطىافي قىاؿى يىا آدىـي هىلٍ أىديلُكى عىلىىٰ شىجىرىةً الٍخيلٍدً كىميلٍكو اَل يىبٍلىىٰ 

 أف النسخ يصطدـ بفكرة الموت كهو سبيل الخلود عند بعض : كجه الداللة

 ( (186إليه له حكمهالباحثين عنه ، كالخلود من األفكار الشيطانية ككل سبيل يؤدم 

يىا أىيُهىا النَاسي اتَقيواٍ رىبَكيمي الَذًم خىلىقىكيم مِن نَفٍسو : فى سورة النساءقوله تعالى ك

ن كىثًيرًا كىنًسىاء كىاتَقيواٍ اللٌهى الَذًم تىسىاءليوفى بًهً  كىاحًدىةو كىخىلىقى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىبىثَ مًنٍهيمىا رًجىاال

ىرٍحىاـى اآلية تقرر أف بث الرجاؿ : كجه الداللةك {1}إًفَ اللٌهى كىافى عىلىيٍكيمٍ رىقًيبًا كىاأل

كالقوؿ بأف " كبث منهما: "لقوله سبحانه  كالنساء كهم الذرية ناتج من الزكجين

حيث :  حكاية اإلجماع.  (187)اآلية اإلنجاب يصح من المرأة نفسها يعارض هذق

المتصلة بطريقة التكاثر البشرم من  على المعانيانعقد إجماع األمة سلفًا كخلفًا 

إف اإلجماع لم : "الدين الخادمي قاؿ نور خبلؿ االتصاؿ الجنسي بين الزكجين

كمجتهديها فحسب ، كإنما صدر  يكن شرعيًا فقط إف لم يصدر من علماء الشرعية

كمنابر كمؤسسات  من جهات فكرية كسياسية مختلفة كانعقد من قبل هيئات

إجماعًا  متعددة التخصصات كالفنوف كالمعارؼ كاالهتمامات ، فقد كافكهياكل 

الخسيس  كاتفاقًا عامًا على كجوب منع هذا النوع من االستنساخ شرعيًا كعالميًا ،

كقواعد الشريعة " سد الذرائع " قاعدة . (188)، كلزكـ حظر تجاربه كمنجزاته

                                                
 .  -المناقشات الفقهية   –128/  2قضايا طبية معاصرة : انظر  ( 184
المناقشات   –131/  2، قضايا طبية معاصرة  247/  1األحكاـ الطبية المستجدة لمحمد النتشة : انظر  ( 185

  -الفقهية 
 المصدر السابق ( 186
عبد كأحكامها الشرعية ؿ (االستنساخ  )دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة بحث عمليات التنسيل : انظر  ( 187

 .  678/  2الناصر أبو البصل 
كهذا اإلجماع الذم حكاق غريب جدًا ، كأعجب منه أف  85  –84االستنساخ لنور الدين الخادمي ص : انظر  ( 188

يدعي أنه على مستول جميع التخصصات كالفنوف كهناؾ عدد كبير من األطباء المسلمين كغيرهم يرحبوف بهذا 

كهو  –النوع كيؤيدكنه كمن المؤيدين من الغرب الباحث فليتشر من جامعة فرجينا كادكارد من جامعة كامبردج 

كالباحث فيشل من إنجلترا كسيدؿ من جامعة كولورادك كالباحث الشهير  –يات طفل األنبوب أكؿ من أجرل عمل

االستنساخ : دات من كندا كدكاكن من أكسفورد كديش من بريطانيا كهولماف كفليك كدككاس من أمريكا ، انظر 

  . 249  –248البشرم بين التحليل كالتحريم لفوزم محمد ص 
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حيث أف  (189)ك حراـإلى الحراـ فه كل ما أدل" ك " الضرر يزاؿ " األخرل 

 االستنساخ يؤدم إلى مفاسد كثيرة سبق بيانها كمن أعظمها عبلقة المستنسخ

باألصل هل هي البنوة أـ األخوة كإذا كانت األخوة هل سيكوف مثل األخ الشقيق 

ألـ ، ككذا البنوة هل يتساكل مع ابن الصلب مما يؤثر على قضية  أـ كاألخ

إضافة إلى اختبلؿ الناحية  . صية كأحكاـ عديدةكالمحرمية كالو الميراث كالوالية

جريمة حيث تتشابه بصمات األصابع ككذلك البصمة الوراثية  األمنية إذا حصلت

تعدد الشهود المتشابهين تمامًا كفي حالة النكاح ال  ككذلك يضطرب أمر القضاء إذا

تنتج من ا متعددين كأمور عديدة المستنسخ إذا كانو تدرم المرأة زكجها من شبيهه

ليس كل سبب ناؿ به اإلنساف حاجته يكوف مشركعًا  " : قاؿ ابن تيمية .الستنساخا

غلبت مصلحته على مفسػدته مما أذف فيه  كال مباحًا كإنما يكوف مشركعًا إذا

 (190)شيئًا إال كمفسدته محضة أك غالبة كالمسلم يعلم أف هللا لم يحرـ الشػرع

أف األدلة التي ساقها الجمهور :  كيظهر لي: كيقوؿ الدكتور عبد الرشيد قاسم 

؛ ألف الشرع إذا أخبر عن طريق معهود  لتحريم االستنساخ ال يخلوا من نظر

عند الجمهور رغم مجيئه بطريقة  للتكاثر ال يعني تحريم غيرق فطفل األنبوب جائز

إنجاب الولد بخلية  غير معهودة بل بتلقيح صناعي كليس هناؾ ثمة دليل يمنع

لبلستنساخ ليس في ذاته  لذا أرل أف التحريم . إذا تعطلت الخلية المنوية جسدية

درء المفاسد " بل لغيرق كذلك لما تجرق من المفاسد الكثيرة للقاعدة الفقهية

فبل  أما المصالح الفردية التي يمكن أف يستفاد منها" مقدـ على جلب المصالح 

عند التعارض للقاعدة  تعارض المصلحة العامة للبشر لكونها هي المقدمة

كمع هذا فبل شك أف . (191)يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العاـ " الفقهية

سمحت بإجراء  األطباء سيمضوف في تجاربهم ال سيما كأف بعض الدكؿ كبريطانيا

تم  هذق التجارب رسميًا ، كلعلهم ينجحوف في تجاربهم في استنساخ البشر فإذا

 مانع من إعطاء فرصة كحيز من االجتهاد في ذلك فيرل بعض الباحثين أنه ال

النظر في حكم بعض الحاالت الفردية كأخذ خلية جسدية من زكج عقيم ال  إعادة

                                                
، ركضة الفوائد  201، الوجيز للبورنو ص  223لنظريات الفقهية لمحمد الزحيلي ص ا: انظر هذق القواعد  ( 189

 3، مجلة المجمع الفقهي العدد العاشر  328/  2، قواعد األحكاـ للعز بن عبد السبلـ  51لمصطفى مخدكـ ص 

 . المناقشات الفقهية  378/ 
 . 203سعدم ص طريق الوصوؿ إلى العلم المأموؿ جمع عبد الرحمن اؿ: انظر  ( 190

، الضرر في 26القاعدة  31، شرح المجلة للباز ص  87األشباق كالنظائر البن نجيم ص : انظر القاعدة  ( 191

.  226، النظريات الفقهية للزحيلي ص  944/  2الشريعة اإلسبلمية ألحمد موافي 
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عن طريق االستنساخ كتوضع في رحم زكجته أثناء قياـ  يمكن اإلنجاب إال

  .الزكجية كهللا أعلم

 .جزاق هللا عنا عن اإلسبلـ خيرا إلى هنا انتهت فتول الشيخ عبد الرشيد قاسم

:   على هذا الكبلـتعقيب 

قوله أف االستنساخ الخلوم نجح في الحيواف كقد ينجح في اإلنساف كبلـ ببل  -أكال

دليل بل إف األدلة النقلية كما بينها العلماء في منعهم هذا النوع أكثر من أف تعد 

حتى بالنسبة للحيواف فما بالنا أك تحصى ، كاألدلة العلمية أيضا  تمنع المضي فيه 

 .باإلنساف

قوله  أف األدلة التي ساقها الجمهور لتحريم االستنساخ ال يخلوا من نظر  –ثانيا 

أقوؿ كبالله التوفيق أف  . كاستشهادق بطفل األنابيب أنه جاء بطريقة غير معهودة

كالحيواف البويضة ) التقاء النطف  استنساخا ألنه جاء من طفل األنابيب ليس

حيث تعذر كصوؿ الحيواف المنول إلى البويضة )في أنبوب خارج الرحم  (المنول

كالسبب في ذلك هو انسداد في قناة فالوب أك ضعف بعض الحيوانات المنوية 

ثم إدخاؿ   (مما يعوؽ عملية التخصيب بعدـ كصوؿ الحيواف المنول للبويضة 

كهذق  (ذا ال يخالف الفطرةككل ق)الجنين بعد انقساـ خبلياق داخل الرحم 

 مصلحة خاصة تقتضى الضركرة فعلها  كليست منفعة عامة

أما قوله أف االستنساخ محرما لغيرق كليس لذاته فهو يخالف نصوص اآليات 

القرآنية كالسنة النبوية التى تقرر أف التكاثر يكوف بالتقاء البويضة مع الحيواف 

ذا ما أيدته نتائج العلماء عندما كق (أل لذاته)المنول كليس ثمة طريق آخر 

استغنوا عن التكاثر كلجأكا لئلستنساخ من نوية أل خلية فى الجسم من دكف 

  .خبليا النطف

فقد اعتبر كجود اإلنساف يجب أف يتم عبر  :۞ أما المرجع الديني آية هللا صانعي (4

اإلسبلمي الزكاج الشرعي كالرسمي المتداكؿ حاليا ، كاف الذكؽ الشرعي كالفقه 

يحرماف االستنساخ البشرم الذم هو بمثابة المعصية الكبيرة التي تتضمن 

المفاسد الحقوقية كاالجتماعية كاألخبلقية كالتكوينية كغيرها من المفاسد التي 

كنظرا للحرمة كالمفاسد المترتبة على عملية . ينبغي تجنبها بكل األحواؿ

عبين بعملية الخلق الطبيعي ، من االستنساخ البشرم كبهدؼ الوقوؼ بوجه المتبل
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الضركرم تعزيز المجاالت القانونية كالتنفيذية كاإلعبلمية باعتبارها مسؤكليات 

.  ككاجبات عقلية كشرعية

كاعتبر اف االستنساخ كاف كاف له عدد قليل من المؤيدين الذين يزعموف بأنه قادر 

بحاجة إليها إال أف على إنتاج أعضاء بشرية يمكن أف تساهم في معالجة من هم 

هذق اإلمكانية تبقى تصورات خيالية كسفسطة علمية ال يمكن تحويلها إلى كاقع 

عملي لخدمة اإلنسانية كإذا ما أريد لها أف تكوف فإنها تعني كالدة جنين كامل 

تجرم له عمليات جراحية القتطاع بعض أعضائه كاالستغناء عن البعض اآلخر 

.  ية قتل تحت مشرط الجراحكالتي هي في كل األحواؿ عمل

إف االستنساخ كاف بدا للوهلة األكلى جهدا علميا إال انه لن يكرس لخدمة اإلنسانية 

بل انه ترؼ علمي يخدـ أناسا معدكدين من األثرياء كالحكاـ الطغاة الراغبين 

في تخليد أنفسهم على طريقتهم الخاصة بغض النظر عن المحذكرات األخبلقية 

كقية كبالتالي فانه سيتحوؿ إلى نقمة جديدة ال تقل عن اكتشاؼ كالدينية كالحق

  .الديناميت أك االنشطار الذرم

رؤية إسبلمية لبعض المشكبلت "الندكة الفقهية الطبية التاسعة )۞ (5

 (بالدار البيضاء المغرب  1997/يونيه/17-1"-الطبية المعاصرة

:  توصي الندكة بما يلي

ن  تحريم كل الحاالت التي يقحم فيها طرؼ ثالث على العبلقة الزكجية سواء : أكال

. أكاف رحمًا أـ بويضة أـ حيوانًا منويًا أـ خلط جسدية لبلستنساخ 

فإف  (منع االستنساخ البشرم العادم نقل نواة جسدية لبويضة منزكعة النواة: ثانيًا

ن حاالت استثنائية عرضت لبياف حكمهما اؿ شرعي من جهة الجواز أك ظهرت مستقببل

.  المنع

مناشدة الدكؿ بسن التشريعات القانونية البلزمة لغلق األبواب المباشرة : ثالثًا

كغير المباشرة أماـ الجهات األجنبية كالمؤسسات البحثية األجنبية األجانب للحيلولة 

 دكف اتخاذ الببلد اإلسبلمية ميدانا لتجارب االستنساخ البشرم كالممارسات غير

. الشرعية في مجاؿ اإلخصاب البشرم كالتركيج لها
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متابعة المنظمة اإلسبلمية للعلوـ الطبية كغيرها لموضوع االستنساخ : رابعًا  

كمستجداته العلمية كضبط مصطلحاته كعقد الندكات كاللقاءات البلزمة لبياف 

. األحكاـ الشرعية المػتعلقة به

م مجاؿ األخبلقيات الحياتية الدعوة إلى تشكيل لجاف متخصصة ؼ: خامسا 

العتماد بركتوكوالت األبحاث في الدكؿ اإلسبلمية كإعداد كثيقة عن حقوؽ الجنين 

 تمهيدًا إلصدار قانوف لحقوؽ الجنين

 عميد كلية الشريعة كالقانوف بالقاهرة –محمد رأفت عثماف / د.۞ فتول أ-6

كقد أفتى الدكتور محمد رأفت عثماف بعدـ إباحة االستنساخ من نواة أنثى توضع 

فى بييضة األنثى ذاتها أك أنثى غيرها ، كتحريم االستنساخ من نواة ذكر توضع فى 

بييضة أنثى غير زكجته ألنه فى معنى الزنا ، ككذلك تحريم كتجريم أف تؤخذ نواة 

ل من اإلنساف ألف هذا عبث كتشويه ذكر من الحيوانات لتوضع فى بييضة أنث

لخلق هللا ، كتوقف بعدـ اإلباحة أك الجواز فى االستنساخ عن طريق أخذ نواة 

من الزكج لتوضع فى بييضة زكجته لعدـ كضوح النتائج العلمية عندق من جراء 

 االستنساخ عموما 

 : تعقيب على هذا الكبلـ 

كهى االستنساخ )أقوؿ كبالله التوفيق أف الذين توقفوا فى هذق المسالة 

أك أجازكق إنما توصلوا إلى ذلك بما لديهم من أدلة نقلية أك علمية  ، (التكاثرل

عنهم الكثير  كلكن غاب. عنا كعن المسلمين خيرا  كهذا اجتهاد منهم فجزاهم هللا

، رب استنساخ حيوانات مختلفة األنواع من نتائج العلماء التى توصلوا إليها من تجا

كالتقارير العلمية من الجمعيات العلمية المعترؼ بها عالميا كالتى ذكرناها فى 

تقرير هيئة الغذاء كالدكاء األمريكية باستحالة االستنساخ التكاثرم كبحثنا هذا ، 

كتقارير المنظمات الدكلية للوقوؼ على أضرار  ،في اإلنساف أك الحيواف 

تصدل الكثير من علماء العالم كالساسة ك، االستنساخ التكاثرل كعيوبه كمخاطرق 

كالمفكرين كالمنظمات الدكلية لبلستنساخ التكاثرم في اإلنساف أك الحيواف 

ر كا النظ، كإنى أضع هذا البحث بين أيديهم فلربما أعادكتجريم من يقدـ على ذلك

  .فى فتاكيهم
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 الفصل التاسع

انرظٕض انًسرمثهٗ نالسرُساخ 

العديد من المشركعات البحثية بين ك بعد إجراء أكثر من مائة تجرب 

جامعات شتى كمعاهد بحثية متخصصة نستطيع القوؿ بأف الفترة القادمة ستشهد 

  :-انخفاضا ملحوظا في األبحاث التى تعنى بأمر االستنساخ لؤلسباب التالية 

كثرة التكاليف الباهظة الستنساخ أم حيواف ، مع عدـ استقرارق بعد كالدته   -1

 ، كعدـ النفع المادم منه  إف كلد

ككضوح أضرار االستنساخ على كل من األجنة في بطوف أمهاتهم ، كعليها بعد   -2

 كالدتها ، كعلى الذرية الناتجة منها 

تجاربهم ككذلك تقرير هيئة الغذاء  قناعة الكثير من علماء العالم من خبلؿ -3

 كالدكاء األمريكية باستحالة االستنساخ التكاثرم في اإلنساف أك الحيواف 

تصدل الكثير من علماء العالم كالساسة كالمفكرين كالمنظمات الدكلية  -7

 لبلستنساخ التكاثرم في اإلنساف أك الحيواف كتجريم من يقدـ على ذلك

حي كاإلسبلمي لبلستنساخ التكاثرم كمناشدتهم تحريم رجاؿ الدين المسي  -5

لعلماء العالم أف يمتنعوا عن التفكير كاألقداـ على هذا األمر كمطالبتهم بسن 

 القوانين كالتشريعات  التى تحمى األجنة البشرية كعدـ العبث بها 

أما بخصوص استنساخ أعضاء بشرية من خبليا جذعية جنينية فلم تكتمل  -6

الصورة حتى اآلف من خبلؿ التجارب العلمية كما استنسخ عالم ال عضو بشرل 

أك تجارب كاستبدله بمثيله التالف بل كلها تكهنات لم تصل إلى الحقيقة العلمية 

، كمع فى بحثنا هذا ذات نتائج زائفة كما حدث فى بعض األبحاث التى ذكرناها 

ذلك تم تجريم هذا العمل من قبل منظمة األمم المتحدة ككثير من دكؿ العالم 

 اإلسبلمي كالغربي 

من خبلؿ التجارب التى تمت الستنساخ أنواع شتى من الحيوانات بالتكاثر 

 البلجنسى  تبين اآلتى 
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الفيبركببلست  من الجنين رغم استخداـ أنواع مختلفة من الخبليا مثل خبليا  -1 

أك من حيواف بالغ ، خبليا قناة البيض  ، خبليا الرحم ، خبليا من الجلد ، خبليا من 

الضرع ، خبليا من األذف  ، خبليا من الكبد   ، خبليا من حوؿ البويضة  عند عند 

خركجها من المبيض ، خبليا جنينية أكلية  ، خبليا ملتصقة بالبويضة أثناء تكوينها 

كما هو مبين )من ذيل الفئراف  ال المبيض ، خبليا من العصب الشمى ، خبلمؼ

لم يتحقق نسخ حيوانات سليمة معافاة من األمراض أك ليس بها  (2فى جدكؿ 

تغاير فى الموركثات الجينية ككل هذا ما أغنى عن التقاء الزكجين مما يتبين منه 

 بات الحكمة فى خلق األزكاج من الحيواف كاإلنساف كالن

رغم استخداـ خبليا مختلفة فى العمر هل هى خلية جنينية أك خلية من جنين -2

مخلق أك خلية من حيواف بالغ أك نقل كركماتين النواة كليست نواة كاملة ما تحقق 

 الهدؼ من االستنساخ 

 يات المستخدمة فى االستنساخ تبينكرغم السعى الحثيث إلى تطوير التقن  -3

   :اآلتى

 جميع المحاكالت فى أف تعطى أجنة سليمة خالية من العيوب الخلقية  فشل -(أ)

التغاير فى الموركثاتها الجينية كمخالفتها للبصمة الوراثية للخلية األـ كعدـ  -(ب)

لعمل الجينات المكونة لؤلنسجة  (regulatory genes)ثبات الجينات المنظمة 

(structure genes)  

جنة فى األرحاـ كعدـ بقائها حية فى األرحاـ حتى الموت المبكر لهذق األ -(ج)

%   90موعد الوالدة أكثر من 

الشيخوخة المبكرة كمطابقة شكل كحجم الكركموسومات لؤلجنة  -(د)

المستنسخة لكركموسومات خبليا الحيواف الذل أخذت منه الخبليا الستنساخ األجنة 

كعمرها ست سنوات مماثلة منها  كاألمثلة على ذلك كثيرة فالنعجة دكللى كلدت 

تماما فى شكل كحجم الكركموسومات لخبليا النعجة األـ التى عمرها ست 

ككذلك العجل الذل استنسخ من خبليا من أذف ثور عمرق عشرة   (192)سنوات

سنوات كاف شكل كحجم الكركموسومات لهذا العجل مطابقا تماما لشكل كحجم 

                                                
192 ) Willmut et al (1997).Viable offspring derived from fetal and adult mammalian cells. Nature 

385(6619):810-813 
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كمخالفة كركموسومات  (193)الكركموسومات للثور الذل عمرق عشرة سنوات

الحيوانات المستنسخة فى الشكل كالحجم لكركموسومات الحيوانات المولودة 

 عن طريق اإلخصاب الطبيعى فى نفس العمر لها بعد كالدتها 

أف عدد المحاكالت لزراعة األجنة فى األرحاـ كالتى أعطت مولودات حية   -4

محاكلة  ، كالنعجتين ميجاف  277كثيرة جدا ، فمثبل النعجة دكللى جاءت بعد 

بعد زرع   snuppy، كالكلب (194)محاكلة 244بعد  Megan and Moragكموراج 

بعد  prometea، كجاء الحصاف بركميتى  (195) جنين فى أرحاـ الكبلب 1095

 Idaho Gem، كجاء البغل ايداهو جيم (196)جنين فى أرحاـ األفراس 841زرع 

 محاكلة 2818كالخنازير جاءت من   (197)جنين فى أرحاـ األفراس 300بعد زرع 

هذا بخبلؼ األجنة التى ماتت فى األرحاـ ، (199)محاكلة 172كالعجوؿ من  (198)

 716استنساخ القركد بعد  محاكلة بعد محاكالت شتى كلم تسفر عن شىء كمنها

من اجل  عمل كبعد عشر سنوات (200)محاكلة مع موت األجنة فى كل منهم

بويضة من القركد لم تنجح منها محاكلة  15000استنساخ القركد كاستخداـ 

  كباءت جميع المحاكالت بالفشل (201)كاحدة

                                                
193 ) - Kato, et.al (2000).Cloning of calves from various somatic cell types of male and female 

adult, newborn and fetal cows.J. Reprod.Fertil.2000 Nov., 120(2):231-237 

194 ) Campbell, et al (1996). Sheep cloned by nuclear transfer from a culture cell line. Nature    

                 380(6596): 64-66 

195 ) Hwang et al (2005).Cloned human embryonic stem cells for tissue repair and 

transplantation. Stem Cell Rev. 2005; 1(2):99-109. Review 

196 ) Galli et al (2003). Pregnancy: a cloned horse born to its dam twin. Nature 424, 635 

197 ) Wood et al (2003). A mule cloned from fetal cells by nuclear transfer. 

Science. 2003 Aug 22;301(5636):1063 

198 ) Cho et al (2007). Serial cloning of pigs by SCNT: restoration of phenotypic normality 

during serial cloning. Dev.Dyn. Sep. 11; 236 (12): 3369-3382. 

199 ) Kato, et.al (2000).Cloning of calves from various somatic cell types of male and female 

adult, newborn and fetal cows.J. Reprod.Fertil.2000 Nov., 120(2):231-237 

200 ) Shattan et al (2003) Response to comment on "Molecular correlates of primate nuclear 

transfer failure.Science 301. 

201 ) - Mitalipov et al (2007). Reprogramming following somatic cell nuclear transfer in primates 

is depond upon nuclear remodeling. Hum.Reprod. 22, 2232-2242 
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نسبة نجاح المولودات الحية من عدد المحاكالت التى تمت الستنساخ حيوانات  -5

%   10-5ال تتعدل 

بعد خمس سنوات من استنساخ العجوؿ   (202) 2007فى دراسة تمت فى  -6

  :-فى ثبلثة دكؿ كهى أمريكا كاألجنتين كالبرازيل تبين اآلتى 

 من األجنة المنقولة لؤلرحاـ أعطت كالدات% 9 -أ 

-1معدؿ كفاءة زراعة الخبليا لئلستنساخ منها يتراكح من  -ب 

10 %

 من الخبليا المزركعة إلعطاء أجنة ال تعطى أجنة% 24 -ت 

ة موت األجنة فى األرحاـ حتى اليوـ التسعين من الحمل هى نسب -ث

 نتيجة قلة ضربات القلب% 27

% 90نسبة موت األجنة فى األرحاـ تصل إلى  -ج

من عمرها  150نسبة موت المولودات من بعد كالدتها حتى اليوـ اؿ -ح

% 42هى 

 من المولودات يعانى من أمراض تنفسية قاتلة% 19أف  -خ

المولودات يعانى من تضخمات فى الحبل السرل من % 37أف  -د

 كمشاكل تابعة له

من المولودات تعانى من إجهاد مع الرقود على األرض كعدـ % 20أف  -ذ

 القدرة على الوقوؼ

 من الموالكدات تعانى من خلل فى أربطة األرجل % 21أف  -ر

    (203)تشوهات المولودات كإصابتها بأشد األمراض الفتاكة -7

                                                
202 ) Panarace et al (2007). How health are clones and their progeny: 5 years of field 

experience. Theriogenology, Jan 1,67(1): 1420151. 
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كىالٌذًم خىلىقى األزٍكىاجى كيلٌهىا )اإلعجاز العلمى فى قوؿ هللا تعالىمن كل هذا يتضح 

، كفى قوله  من سورة الزخرؼ  (12)كىجىعىلى لىكيمٍ مٌنى الٍفيلٍكً كىاألنٍعىاـً مىا تىرٍكىبيوفى

كما جاء عن رسوؿ  ..."كبث منهما رجاال كثيرا كنساء" تعالى من سورة النساء

 فى مسند اإلماـ أحمد عن عبد هللا ابن مسعود أنه قاؿ  عليه كسلمهللا صلى هللا

: مر يهودم برسوؿ هللا صلى هللا عليه كسلم كهو يحدث أصحابه فقالت قريش : 

إف هذا يزعم أنه نبي ، قاؿ ألسألنه عن شيء ال يعلمه إال نبي ، فجاء  ! يا يهودم

من كل يخلق  يا يهودم: يخلق اإلنساف ؟ فقاؿ  مما ! يا محمد : حتى جلس فقاؿ

كالعصب  من نطفة الرجل كمن المرأة ، فأما نطفة الرجل غليظة ، منها العظم: 

أف الذرية كالتكاثر فى اإلنساف كالحيواف  (، كأما نطفة المرأة فمنها اللحم كالدـ

لحيواف كالنبات كالذل يؤدل إلى بقاء النوع ال يكوف إال بالتقاء البويضة مع ا

المنول ، كهذا ما بينه هللا تعالى فى كتابه العزيز كفى سنة رسوله صلى هللا عليه 

 كسلم 

من كل هذق الدراسات تبين أف استنساخ الذرية من أل  خلية فى الجسم  مصيرق 

الفشل الذريع  ، كأف الذرية السليمة الخالية من العيوب ال يأتى إال من خبلؿ 

كلهذا خلقهم هللا لعلمه األزلى كهو العليم الخبير أف  (األنثىالذكر ك)التقاء األزكاج 

بقاء النوع مرتبط بالتقاء الذكر باألنثى فسبحاف من خلق من كل شىء زكجين 

كمن كل شىء خلقنا زكجين لعلكم )لقوله تعالى فى سورة الذاريات 

كيلٌهىا كىجىعىلى كىالٌذًم خىلىقى األزٍكىاجى ): كقاؿ تعالى في سورة الزخرؼ  ،(49)تذكركف

حىتٌىى إًذىا ): كقاؿ تعالى في سورة هود  (12)لىكيمٍ مٌنى الٍفيلٍكً كىاألنٍعىاـً مىا تىرٍكىبيوفى

جىآءى أىمٍرينىا كىفىارى التٌنٌوري قيلٍنىا احٍمًلٍ فًيهىا مًن كيلٌ زىكٍجىيٍنً اثٍنىيٍنً كىأىهٍلىكى إاًلٌ مىن سىبىقى 

، فلو لم يكن حمل زكجين من  (40)كىمىآ آمىنى مىعىهي إاًلٌ قىلًيله عىلىيٍهً الٍقىوٍؿي كىمىنٍ آمىنى

كل نوع من المخلوقات فى سفينة نبى هللا نوح عليه الصبلة كالسبلـ  للتناسل 

كالتكاثر كبقاء النوع بعد هذا الطوفاف الذل آتى على األخضر كاليابس ككل من 

حملهم إذف ؟ كقاؿ تعالى تدب فيه الحياة بعيدا عن ما فى السفينة فلما يكوف 

خىلىقىكيمٍ مٌن نٌفٍسو كىاحًدىةو ثيمٌ جىعىلى مًنٍهىا زىكٍجىهىا كىأىنزىؿى لىكيمٍ مٌنى ): في سورة الزمر

يمٌهىاتًكيػمٍ خىلٍقًا مٌن بىعٍدً خىلٍقو فًي ظيليمىاتو  األنٍعىاـً ثىمىانًيىةى أىزٍكىاجو يىخٍليقيكيمٍ فًي بيطيوفً أ

ىثو ذىلًكيمي اللٌ    (6)قي رىبٌكيمٍ لىهي الٍميلٍكي ال إًلىػىهى إاًلٌ هيوى فىأىنٌىى تيصٍرىفيوفىثىبل

                                                                                                                                       
203 ) Tsunoda and Kato (2002).Recent progress and problems in animal cloning. Differentiation 

Jan,69(4-5): 158-161. 
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كمن هنا أيضا يتضح أف ما يفعله القوـ من استنساخ للحيوانات من خلية جسدية 

دكف التقاء الحيواف المنول بالبويضة هو ضد الفطرة السوية السليمة فى التناسل 

الذرية بالسلب كيؤدل بها إلى الفناء كهذا  كبقاء النوع كهذا يؤثر على كالتكاثر

عبث كفساد كبير فى األرض كقد حكم هللا فى كتابه العزيز أنه ال يصلح عمل 

المفسدين ، فبعد بياف فسادهم البد من زكاله كإبطاله فيكوف االستنساخ هذا 

نسخ ،  )مصيرق إلى الزكاؿ كاإلبطاؿ كيتضح بذلك جماؿ المعنى اللغول من كلمة 

 من هذا الجانب  (نسخ ، كاستنساخكاست

 سورة البقرة (32)قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 
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