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الخالصة
شيد النصؼ الثانى مف القرف العشريف بزكغ فجر التقنيات الحيكية التى عكؿ عمييا ألحداث
اختراقات فى مجالي الزراعة ك الطب  .كمف بيف ىذه التقنيات انفردت تقنية

ىندسة التحكر

الكراثى بأحداث جدؿ ك لقط شديديف ما بيف قادح ك مادح ك منذر ك مبشر

 .ك لـ يكف

السكداف استثناء مف ىذا المشيد بعد أف أعمنت الحككمة فى بداية العاـ االجارل
 2012تبنييا زراعة القطف (بى تي) المحكر كراثيا قبؿ اكتماؿ األطر القانكنية الالزمة لتنظيـ
التعامؿ مع مثؿ ىذه المحاصيؿ  .عميو حاكلت ىذه الكرقة تممس المنافع (المرجكة) ك المخاطر
(المحتممة) لمكائنات المحكرة كراثيا كمنتجاتيا ك التأثيرات المترتبة عمى صحة األنساف ك
الحيكاف ك البيئة ك األثر االقتصادل ك االجتماعى  ،مركزة عمى محصكؿ القطف فى تجربتي

اليند ك اؿسكداف .

استعرضت الكرقة مجاالت المنافع التى تـ عمى أساسيا تركيج

ك تسكيؽ المحاصيؿ المحكرة

كراثيا المكجكدة عمى نطاؽ تجارل ك كذلؾ المنافع المتعمقة بصناعة العقاقير ك التقنيات
المعممية األخرل
ك فى مجاؿ المخاطر ركزت الكرقة عمى تأثير زراعة القطف المحكر كراثيان ( )Bt Cottonعمى
األنعاـ ك التربة الزراعية باليند ك كذلؾ الباذنجاف المحكر كراثيان ( )Bt Brinjalك أثره عمى

صحة االنساف  .ك استعرضت الكرقة نتائج الدراسات المعمف عنيا قبؿ شيريف لمعالـ الفرنسى
سيرالينى  Séraliniحكؿ المخاطر الصحية لمذرة الشامية ك العالـ االسترالى
ىاينماف Heinemannحكؿ االسكات الجينى فى القمح المحكر كراثيا كأثرة المتكقع عمى
صحة األنساف  .ك فى مجاؿ األثر البيئ تممست الكرقة باختصار التأثيرات السالبة

عمى

الكائنات غير المستيدفة التى ال تسبب ضررا ك الحشرات المفيدة ك تيديد النظـ البيئية لمتربة .
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ك فى مجاؿ ا لتأثيرلت االقتصادية ك االجتماعية ك انعكاس ذلؾ عمى السياسة ك القانكف ركزت
الكرقة عمى حاالت األعسار التى أدت الى ظاىرة االنتحار ك سط مزارعى القطف المحكر كراثيا
باليند كما استعرضت بعض تكصيات تقرير لجنو الزراعة لمبرلماف اليندم الصادر فى
أغسطس  2012ك تكصيات الؿجنة الفنية لممحكمة العميا فى اليند الصادرة فى  17أكتكبر
 2012القاضيتاف بكقؼ اجراء التجارب الحقمية لممحاصيؿ المحكرة كراثيا.
ك عف تجربة السكداف ركزت الكرقة عمى الكضع القانكنى ليذه التجربة ك التباسات نشأتيا كما
استعرضت باختصار االستراتيجية البحثية الستقداـ أصناؼ القطف المحكر لمسكداف ك الدراسة
التى بمكجبيا أجيزت أصناؼ القطف المحكر فى السكداف
ك فى الختاـ طرحت الكرقة السؤاؿ التالى ك حاكلت االجابة عميو

 :ىؿ األنساف بحاجة الى

كائنات جديدة ؟
ك خمصت الكرقة الى ما يمى :
مف الصعب الحديث عف منافع صريحة خالية مف المخاطر لت قنيات ىندسة التحكير الكراثى
باستثناء صناعة العقاقير ك بعض التقنيات المعممية

(البصمة الكراثية كغيرىا ) ك أنو مع

مركر الكقت بدأت كفة المخاطر ترجح عمى كفة المنافع  .ليس فقط بسبب اضافات جديدة لكفة
المخاطر بؿ أيضا بسبب سحب منافع مف الكفة األخرل كانت قبؿ سنكات تست

قؿ لمتركيج

التجارم  .ك استشيدت بالقطف المحكر كراثيا الذل بدأ يفقد مزاياه بخفض فاتكرة المبيدات
( لظيكر آفات جديدة ك مقاكمة ديداف المكز لسـ القطف ) كما بدأت تتكشؼ سكءتو مف أثار
سالبة عمى الحيكاف ك التربة.
اف نتائج الدراسات الحديثة ( )Séralini et al., 2012; Heinemann, 2012تعتبر جد
خطيرة ك يجب اخذىا فى األعتبار بقكة ألنيا تعطى مؤشىرا قكيا لكجكد آثار ك خيمة عمى
الصحة ناتجة مف تقنية التحكر الكراثى ال يمكف غض الطرؼ عنيا مثؿ أمراض سرطاف الثدم
ك تمؼ الكمى كتميؼ الكبد الخ  .ك ليس مف سبيؿ لنفييا اال عف طريؽ اجراء دراسات مماثمة
تستمر لسنكات تؤكد نتائجيا خالؼ ما تكصؿ اليو ىؤالء العمماء

 .كما أف عقابيؿ استعماؿ

تقنية االسكات الجينى فى المحاصيؿ الغذائية ال يمكف التكيف بيا أك التحكـ فييا ك ىى أشبو
بقنبمة عنقكدية داخؿ جسـ الكائف ك أجيالو القادمة
التجربة اليندية فى زراعة القطف ا لمحكر كراثيا يجب دراستيا ك أخذ العبرة منيا  .لقد استمرت
ىذه التجربة لمدة عشرة سنكات كفشمت كىى اآلف قيد اعادة النظر بتكصية مف المجنة
البرلمانية المختصة .فبعد ارتفاع طفيؼ فى السنيف األكلى انخفضت االنتاجية ك أرتفعت
فاتكرة المدخالت ك عمى رأسيا المبيدات التى ؽيؿ لممزارع أف القطف المحكر سيعفيؾ منيا (كما
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يقاؿ اليكـ لممزارع السكدانى ) ك أدل األعسار ك األحباط

الى انتحار عدد كبير مف مزارعى

القطف المحكر ىذا فضال عف مرض ك مكت الحيكانات المتغذية عمى القطف المحكر ك اآلثار
السالبة التى تركيا عمى التربة
زراعة القطف المحكر كراثيا فى السكداف كانت خارج مظمة القانكف ك اتسمت

بالتعجؿ الغير

مبرر كالغمكض ك عدـ الشفافية  .كلـ تقـ الدكلة بالقياـ بكاجبيا حياؿ مكاطنييا بأجراء
الدراسات الممزمة قانكنا ك المتعمقة بالمخاطرعمى البيئة ك صحة االنساف ك الحيكاف ك اآلثار
السالبة عمى الكضع األجتماعى ك االقتصادل كقبؿ ذلؾ دراسة ما اذا كانت البالد بحاجة الى
تبنى زراعة القطف المحكر كراثيا أـ ال  .كما أف الدكلة لـ تؼ بالمكاثيؽ ك العيكد الدكلية فى
ىذا الصدد ك صمتت عف تجاكزات قانكنية خطيرة متعمقة بدخكؿ محاصيؿ محكرة كراثيا بصكرة
غيرشرعية كزراعتيا سرا بمنط قة جباؿ النكبة  .كما لكحظ التسرع المخؿ فى اعداد الكرقة
المقدمة مف قبؿ ىيئة البحكث الزراعية ألجازة أصناؼ القطف المحكربالسكداف.
 .1مقدمة
ظؿ عمـ تربية النبات ك الحيكاف لعقكد خمت يمبى احتياجات االنساف مف الغذاء ك الكساء
بصكرة كافية مستفيدا مف التقدـ الذل طرأ ع لى عمـ الكراثة بعد اعادة اكتشاؼ قكانيف مندؿ
فى بداية القرف العشريف  .ك مع نمك ك تقدـ عمـ الكراثة شيد ىذا العمـ ثكرة كبيرة بعد
اكتشاؼ ظاىرة قكة اليجيف فى العقد الثالث مف القرف العشريف فكاف أف تـ تطكير اليجف التى
أحدثت طفرة كبيرة فى مجاؿ الزراعة فى العالـ ك ما زالت  .كما ساىـ ىذا العمـ – مستفيدا مف
التطكرالذل حدث فى عمكـ اخرل -فى تطكير أصناؼ ساىمت فى انجاح الثكرة الخضراء فى
الستيف ك السبعيف مف القرف الماضى ك التى ساعدت فى أبعاد شبح الجكع عف أقطار مثؿ
اليند ك الفمبيف ك بعض دكؿ أمريكا الالتينبة .
ك حدث تقدـ نك عى فى عمـ الكراثة بمغ ذركتو فى

بداية الخمسيف مف القرف الماضى عندما

اكتشؼ العالماف كاتسكف ك كريؾ طبيعة تككيف المادة الكراثية ك حؿ عقدة الشفرة الكراثية
( )Watson and Crick, 1953ك أفضى ىذا االكتشاؼ الخطير فى خالؿ عقديف مف
الزماف الى تطكرات مذىمة تمت بكتيرة

متسارعة أدت الى ظيكر تقنيات غير تقميدية مكنت

الباحث مف التعامؿ المباشر مع الجيف داخؿ الخمية بعد أف كاف يتعامؿ معة

(افتراضيا) مف

خالؿ تأثيره المظيرل عمى الكائف  .ك شكمت ىذه التقنيات فى مجمكعيا ما يعرؼ اليكـ بالتقنية
الحيكية الحديثة  Modern Biotechnologyك ىى تعتبر جماع التطكر التقنى ك العممى
فى مجاالت متعددة ك ليست الكراثة فحسب ك تصنؼ بأنيا تقنية ك ليست عمما  .كعقد عمييا
األمؿ فى احداث أختراقات رئيسة فى مجاؿ الطب كالزراعة ك البيئة  .غير أف تقنية بعينيا مف
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ىذه التقنيات سببت جدال ك اسعا بيف العمماء امتد أثرة الى ا لمؤسسات المجتمعية ك السياسة
ك ىى تقنية اليندسة الكراثية  )Cohen et al, 1973( Genetic engineeringك التى
مكنت الباحث ليس فقط مف التعامؿ المباشر مع الجيف داخؿ الخمية  ،بؿ أيضا النقؿ المباشر
ليذا الجيف مف كائف الى آخر متخطيا بذلؾ الحكاجز الطبيعية لمتزاكج ك الت كاثر بيف الكائنات
فكؽ مرتبة العائمة  .كبينما يمكف اعتبار التقنيات الحيكية الحديثة األخرل امتدادا طبيعيا
لمتقنيات التقميدية التى استفاد منيا عمـ تربيية النبات اال أننى أعتقد أف تقنية اليندسة
الكراثية تحديدا تعتبر خارجة عف ذلؾ األطار ألف مبدأ عمـ تربية النبات

مبنى عمى التعامؿ

مع كائنات مكجكدة أصال فى الطبيعة بينما تقنية اليندسة الكراثية تقكد الى كائنات جديدة ال
نممؾ ليا سجال معرفيا عف كيفية سمككيا فى البيئة ناىيؾ عف تبعات ذلؾ السمكؾ .
ك تميزت تقنية اليندسة الكراثية (المحاصيؿ المحكرة كراثيا ) عف ميثالتيا مف التؽنيات الحيكية
الحديثة بأحتكارىا مف قبؿ شركات تعد عمى أصابع اليد مثؿ شركة
مكنسانتك  Monsantoاألمريكية كشركة سينجينتا

 ، Syngentaكشركة

باسؼ  BASFك شركات أخرل  .غير أف القطاع العاـ أيضا لو استئمارات فى ىذا المجاؿ
خاصة فى دكؿ مثؿ الصيف ك ماليزيا ك البرازيؿ

 .ك تنتشر تطبيقات اليندسة الكراثية فى

أمريكا الشمالية كالصيف ك األرجنتيف لمحاصيؿ الصكيا ك الذرة الشامية ك القطف ك الكانكال  .ك
بالرغـ مف أف اليندسة الكراثية شممت مجاالت متعددة اال انيا تتركز بصفة أساسية فى
مقاكمة المبيدات ك اآلفات.
ك كما ذكرنا أف جدال كبيرا قد نشأ حكؿ ىذه التجرية حيث يعتبرىا البعض تقنية غير متكازنة
(  )Benbrook, 2004; Rosset, 2005بينما يعتبرىا البعض أألخر ذات فائدة
لممزارعيف (  .)Ismael, 2001; Traxler et al., 2001اما اثر اليندسة الكراثية عمى
تقميؿ استعماؿ المبيدات بالنسبة لممحاصيؿ المحكرة لمقاكـ ة اآلفات فيى أيضان مثيرة لمجدؿ ،
فبينما تؤكد بعض الدراسات انيا أحدثت انخفاضا فى استعماؿ المبيدات

( Huang et al.,

 )2003يرل البعض أنيا تسببت فى زيادة مؤكدة الستعماؿ مبيدات الحشائش

( USDA,

 . )2000; Benbrook, 2004ك ىناؾ أدلة جديدة مف الصيف تفيد أف المزارعيف قد
معدؿ استعماليـ لممبيدات فى محصكؿ القطف

زاد

(بى تى ) الذل تـ تحكيره كراثيان خصيصا

لمكافحة ديدات المكز ( )Pemsl et al., 2005ك ىذا يكضح الفجكة بيف كيفية استعماؿ
التقنية فى صياغ كاقع اجتماعى معيف كبيف التقنية كما أتت مف المصنع

 .ك فى األرجنتيف

تنتشر زراعة الصكما المحكرة كراثيا لمقاكمة مبيدات الحشائش كيرل البعض أف االعتماد عمى
تقنية ك احدة فى األرجنتيف قد تسبب فى مخاطر بيئية ك اجتماعية
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( Benbrook 2004,

 )Pengue 2005ك بنفس القدر ىنالؾ مخاطر اجتماعية ك اقتصادية ك سياسية ك ثفاقية
تـ الكشؼ عنيا فى آسيا ك أفريقيا ك أمر يكا الالتينية عندما تـ تقييـ أثر الكائنات المحكرة
كراثيا عمى الحد مف الفقر ك المساكاة كالسيادة الغذائية

( de Grassi, 2003; FOE,

.)2005, 2006
تأريخيا  ،أكد تحميؿ المخاطر لمكائنات المحكرة كراثيا احتمالية كجكد آثار بيئية سالبة مف
االطالؽ المتعمد أك غير المتعـ د لجينات محكرة كراثيا فى البيئة عف طريؽ النقؿ الجينى عبر
حبكب المقاح ألقارب المحاصيؿ المحكرة كراثيا مف األعشاب الضارة

( Haygood et al,

 . )2003كلكف فى أمريكا تفيد الدراسات ( )Conner et al., 2003أف مثؿ ىذه اآلثار
السالبة تكاد تككف معدكمة بالنسبة لمعظـ المحا صيؿ المزركعة تحت األشراؼ الرقابي مثؿ
الذرة الشامية  .ك لكف فى حاالت أخرل مثؿ الكانكال فى كندا فاف مستكيات منخفضة مف
الحمض النككم المحكر  DNAكجدت طريقيا الى امدادات التقاكم

( Friesen et al.,

)2003; Mellon and Rissler, 2004
لقد كاجيت تقنيات المحاصيؿ المحكرة كر اثيا تحديات كثيرة نابعة مف جدؿ تقنى  ،سياسي،
بيئى ،أك لو صمة بالسالمة الحيكية كحقكؽ الممكية ك التجارة ،كال يبدك أف كاحدة مف ىذه
التحديات سكؼ تختفى فى التاريخ القريب  .يقكؿ المدافعكف عف ىذه التقنيات أنيا زادت
االنتاجية بصكرة كبيرة مف خالؿ  :تخفيض استعماؿ الـ بيدات ،الزراعىة بدكف حرث ،التأقمـ
المحصكلى الكاسع ك التغذية المحسنة

( . )Christou and Twyman, 2004أما

المنتقدكف يشيركف الى المخاطر البيئية ك زيادة الفكارؽ االجتماعية ك التقنية ك االقتصادية
كمسالب رئيسة ( .)Pengue, 2005أما المحاذير تتضمف تتدفؽ الجينات الى ـ

ا كراء

المحصكؿ  ،نقص التنكع المحصكلى ،زيادة فى استعماؿ المبيدات الحشائشية  ،زيادة
المقاكمة لمبيدات الحشائش (زيادة األعشاب الضارة ) ،فقداف سيادة المزراع عمى البذرة،
محاذير أخالقية عف مصادر الجينات المحكرة ،صعكبة الكصكؿ لحقكؽ الممكية الفكرية
المحتكرة بكاسطة ا لقطاع الخاص .ك بما أف التقنيات الكراثية الجديدة ليست ىي العقبة الكحيدة
بيف المزارع الفقير كسبؿ العيش اآلمف فاف تقنية الكائنات المحكرة كراثيا يجب أف ينظر الييا
كعنصر كاحد ضمف استراتيجية أكسع تضـ تربية النبات التقميدية كأشكاؿ أخرل مف البحكث
الزراعية لتقديـ سمسمة مف الدراسات الييكمية ،التنظيمية ،كاالقتصادية ذات الصمة بالسياؽ
االقتصادم كالسياسي كالعممي لممحاصيؿ
.)2009

المحكرة كراثيان فى منطقو التبني

5

( IAASTD,

ك عمكما لكحظ مف خالؿ استعراضنا ألدبيات الكائنات المحكرة كراثيا أف الجيات المؤيدة ليا
كانت اكثر ظيكرا فى السنيف المبكرة مف عمر التجربة (حتى  )2003بينما الجيات الناقادة
جاءت فى المراحؿ المتأخرة

( )2012-2006مما يدؿ بجالء أف عنصر الزمف ليس فى

صالح ىذه التقنية  .ك ىذا ما تؤكده الحممة الدائرة ىذه األياـ فى أمريكا

(تحت شعار :

المستيمؾ لو الحؽ اف يعرؼ ) ألصدار قانكف يمزـ بكضع ديباجة تكضح اف المنتج محكر
كراثيا  .فقد يككف ىذا نتيجة لما تكشؼ فى اآلكنة أألخيرة عف مخاطر صحية محتممة
لممنتجات المحكرة كراثيا  .كيعيد ىذا الى الذىف بدايات انييار مممكة التبغ عندما تـ الزاـ
الشركات المصنعة بكضع عبارة "التدخيف ضار بالصحة"
ك فى بدامة العاـ االجارل  2012أعمف السكداف تبنيو زراعة القطف (بى تي ) المحكر كراثيا
ك ذلؾ قبؿ اكتماؿ األطر القانكنية الالزمة لتنظيـ التعامؿ مع مثؿ ىذه المحاصيؿ  .ىذا بالرغـ
مف أف السكداف كاف مكقعا عمى االتفاقيات ك المعاىدات الدكلية التى تمزمو بذلؾ  .ك أثار ىذا
جدال كاسعا بيف المختصيف ك صانعى القرار ك تنظيمات المزارعيف ك ارتفعت أصكات منادية
بمقاطعة التعامؿ مع الكائنات المعدلة كراثيا ك أخرل بالتعامؿ معيا كلكف كفقا لمقانكف بينما لـ
فى

تعر الدكلة أذنا ليؤالء اك اؤلئؾ كمضى كزير الزراعة منفذا لخطتو بزراعة القطف المحكر
عدد مف المشاريع المركية كمناطؽ الزراعة المطرية ك ذلؾ بعد ستة أشير فقط مف أعالنو

سكء ما تـ اكتشافو مف مساحات كبيرة زرعت سرا بصكرة
ذلؾ فى كسائؿ األعالـ  .كزاد األمر ن
غير قانكنية بالقطف المحكر فى جباؿ النكبة  .عميو تيدؼ ىذه الكرقة الى تممس المنافع
(المرجكة) ك الـ خاطر (المحتممة) لمكائنات المحكرة كراثيا كمنتجاتيا ك التأثيرات المترتبة عمى
صحة األنساف ك الحيكاف

ك االبيئة ك األثر االقتصادل ك االجتماعى

 .كتغطى الكرقة

المحاصيؿ المحكرة المكجكدة عمى نطاؽ تجارل بما فييا القطف بالتركيز عمى اليند ك السكداف
.2المنافع المرجكة ـ ف الكائنات المحكرة كراثيا
اف الحديث عف منافع مرجكة مف المحاصيؿ المحكرة كراثيا يعد أمرا صعبا لمغاية فى ظؿ
المخاطر المحتممة المرتبطة بيا كالتى يعترؼ بيا الجميع بما فى ذلؾ أصحاب الصناعة
أنفسيـ ،ك اف كاف ىؤالء يراىنكف عمى امكانية فصؿ المخاطر عف المنافع عف طريؽ

تدابير

احترازية .ك لكف بعد مركر حكالى عقديف مف الزماف عمى اطالؽ ىذه التقنية تجاربا يجب
االعتراؼ بأف اآلماؿ التى انعقدت عمييا فى بداية األمر ألحداث طفرة العصر فى ازدىار
الزراعة قد تكاضعت الى حد كبير

 .فبعد مركر عقد مف الزماف تكشفت مخاطر حقيقية

لبعض ما كا ف يصنؼ سابقان فى خانة المنافع مما يشير الى أف عامؿ الزمف ميـ ك حاسـ فى

اصدار حكـ عمى تمؾ الكائنات ك ىذا ما سنناقشة باستفاضة فى اجزاء اخرل مف ىذه الكرقة .
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كحسب تقرير التقييـ العالمى لممعرفة الزراعية ك العمكـ ك التقنية مف أجؿ التنمية
( )IAASTD, 2009فاف سالمة الغذاء تعتبر أحد المكاضيع الرئيسة فى الجدؿ الدائر حكؿ
الكائنات المعدلة كراثيا حيث يتكقع اف يتسبب استيالكيا مخاطر محتممة متعمقة بتغير نكعية
الغذاء ك السمية ك مقاكمة المضادات الحيكية ك الحساسية  ...الخ .ك فى ظؿ عدـ نجاعة
الطرؽ المتبعة حاليا ألجازة ىذه األصناؼ  -ألف الشركات المالكة لمتقنية ىى التى تقكـ بتقديـ
البيانات الالزمة لتقيميا  -فاف التقييـ المستقؿ يككف صعبا اف لـ يكف غير ممكف  .كىذا يؤكد
ما ذكرناه أف عامؿ الزمف ىكالكفيؿ بتمحيص ىذه الكائنات بعد اطالقيا تجاريا  .عمى أية حاؿ
فاف المحاصيؿ المحكرة كراثيا المكج كدة عمى نطاؽ تجارل

تـ التركيج ليا كتسكيقيا عمى

أساس المنافع اآلتية:
مقاكمة مبيدات الحشائش ( :الذرة الشامية ،فكؿ الصكيا ،األرز ،بنجر السكر )
مقاكمة اآلفات الحشرية  ( :الذرة الشامية ،القطف ،األرز ،الطماطـ ،البطاطس )
مقاكمة الفيركسات  ( :البابام  ،القرع ،البطاطس)
األنضاج البطىء ك الميكنة  ( :الطماطـ ك البطيخ)
تحسيف نكعية الزيت  ( :الكانكال ك فكؿ الصكيا)
العقـ الذكرل  ( :الكانكال ك الذرة الشامية)
ك مف المالحظ أف المنفعة الغالبة ليذه المحاصيؿ تتمثؿ فى مقاكمة اآلفات  .ك مقاكمة اآلفات
ال تساىـ فى رفع االنتاجية ك لكنيا تعمؿ عمى صيانة االنتاج

مف التمؼ ك الضياع بسبب

االصابة باألفات ك تزداد أىميتيا أك تنخفض حسب درجة األصابة  .كلكف المحاصيؿ المحكرة
كراثيا تمثؿ مجاال كاحدا كليس كؿ مجاالت التقنية الحيكية الحديثة ك لربما قد اص ابت بعض
المجاالت األخرل بعض المنافع الخالية مف المحاذير  .ك لكى نتمكف مف مكاصمة الحديث فى
ىذا األمر عمينا أكال أعطاء بعض التعريفات حتى ال يمتبس عمينا الكضع :
التقنية الحيكية
حسب تعريؼ اؿ  IAASTD, 2009فاف التقنية الحيكية تشمؿ

 " :أم تطبيؽ تقنى

يستعمؿ النظـ البيكلكجية ك الكائنات الحية أك مشتقاتيا لصنع أك تعديؿ منتجات أك عمميات
ألستعماالت محددة" كىذا تعريؼ شامؿ يضـ :
o

تربية النباتات بالطرؽ التقميدية Conventional plant breeding:
ك ىى الطرؽ التى ال تأخذ فى االعتبار التعامؿ المباشرعمى مستكل الجيف داخؿ

الخمية ك ال

تتعدل الحكاجز الطبيعية لمتكاثر بيف االجناس  .ك تضـ تقنيات تربية النبات ك زراعة االنسجة
ك التربية الفالحية
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o

تربية النباتات بالطرؽ غير التقميدية Non conventional plant breeding
تتعامؿ مباشرة مع الجيف داخؿ الخمية كلكنيا

ك ىى عدد مف الطرؽ تشترؾ جميعيا فى أنيا

تختمؼ فى تخطى اك عدـ تخطى الحكاجز الطبيعية لمتكاثر بيف األجناس
التربية غير التقميدية التى ال

 .ك مف بيف طرؽ

تتخطى الحكاجز الطبيعية لمتكاثر طريقة االنتخاب بمساعدة

الكاسمات  .Marker assisted selectionأما تمؾ التى تتخطى الحكاجز الطبيعية تند رج
تحت ما يسمى بتقنيات اليندسة الكراثية

 Genetic engineeringك التى تقع تحتيا

الكائنات المحكرة كراثيا (مكضكع الكرقة ) .ىذه التقنية اكتسبت زخميا مف أدكات ك كسائؿ
تقنية معقدة تحتكرىا شركات تعد عمى أصابع اليد مكنتيا ك ألكؿ مرة فى تاريخ االنساف مف
نقؿ الجينات بيف مختمؼ الكائنات.
تـ تعريؼ ىذه التقنية فى بركتكككؿ قرطاجنة المتعمؽ بالسالمة االحيائية

( )2000بأنيا" :

تقنيات داخؿ أنابيب اإلختبار لمحمض النككم ريبكز منقكص األككسجيف

 DNAالمؤتمؼ

كالحقف المباشر لمحمض النككم في الخاليا أك العضيات  .أك دمج الخاليا إلى أف تصب ح
خارج فئتيا التصنيفية ،كتتغمب عمى حكاجز التكاثر الفسيكلكجي الطبيعية أك إعادة األئتالؼ،
كال تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية كاإلنتخاب التقميدييف  ".ك مف الميـ ىنا أف نشير الى
اآلتى:
يمكف باستعماؿ تقنية االنتخاب بمساعدة الكاسمات

Marker assisted

 selectionالكصكؿ لمعظـ الحمكؿ التى تتيحيا تقنيات اليندسة الكراثية بدكف التعرض
لمخاطر التحكر الكراثى
اف تربية النبات بالطرؽ التقميدية ال يعنى أنيا منقرضة بؿ مازالت ىى الطريقة التى عف
طريقيا يتـ تطكير غالبية األصناؼ خاصة فى الدكؿ النامية التى مازالت تتـ

تع باختالفات

كراثية طبيعية ضخمة لـ يتـ استقالليا بعد  .ك لقد ساىمت فى الفترة مف  1980-1950فى
تطكير اصناؼ مف القمح أدت الى زيادة االنتاجية بنسبة

 %33حتى بدكف اضافة اسمدة

(. )IAASTD, 2009
اف تقانات اليندسة الجينية الخاصة بتطكير المحاصيؿ المحكرة كراثيا ليا مناؼ ع تنطكل عمى
مخاطر محتممة مرتبطة بيا  .ك مع ىذا -كما ذكرنا -فاف بعض معطيات التقنية الجينية تعتبر
اضافة ايجابية لمتجربة االنسانية ك خالية مف المخاطر أك عمى األقؿ يمكف احتكاء مخاطرىا
مثؿ:
صناعة العقاقير ك تنقية البيئة

8

باستعماؿ تقنية اليندسة الكراثية مف الممكف ت سخير بعض الكائنات كالبكتيريا ك الخميرة ك
خاليا الحشرات أك الثديات لتصنيع بركتيف (انزيـ) مرغكب عف طريؽ نقؿ الجيف الحامؿ لشفرة
ذلؾ البركتيف كما يمكف تخميؽ كميات كبيرة بزرع الكائف الذل تـ تسخيرة فى جياز مفاعؿ
حيكم باستعماؿ تقنيات التخمير الصناعي ك تنقية البرك تيف .ك لقد استعممت ىذه التقنيات فى
المجاالت اآلتية:
صناعة العقاقير مثؿ األنسكليف ،ىرمكنات النمك البشرم ،األمصاؿ ك المكمالت الغذائية
صناعة انزيـ كيمكسيف الالزـ لصناعة الجبف
تنقية البيئة بتسخير بكتيريا تقضى عمى النفايات السامة ك بؽع الزيت فى المحيطات
البصمة الكراثية ( )DNA fingerprinting
تعد البصمة الكراثية مف أىـ االضافات فى مجاؿ الطب الشرعى حيث يمكف عبرىا التعرؼ عمى
الشخص ك نفى اك اثبات قرابتو بمجرد العثكر ال مف مخمفاتو البشرية (شعر ،دـ  ،لعاب الخ )
ميما صغرت اك حتى ما يممسة مف أشياء.
 .3المخاطر
 3.1القطف المحكر كراثيان ) (Bt Cottonمرتبط بمرض كمكت األغناـ ك الماشية فى اليند
بعد تكاتر االنباء عف مرض ك مكت الحيكانات المتغذية عمى القطف المحكر فى كالية أندرا

براديش ك بعض الكاليات اليندية

قامت الدكتكرة ساجارل ر  .رامداس بأجراء دراسة مطكؿ ة

لمعرفة أثر القطف المحكر كراثيا
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(بى تى ) عمى الماشية المتغذية عميو استمرت

سنكات ) .(Ramdas, 2009ك قامت فى ديسمبر  2009برفع نتائج بحكثيا فى خطاب
مكجو لكزير البيئة ك الغابات اليندل  :جيراـ راميش ،المسؤكؿ عف الكائنات المحكرة كراثيا .
ك لقد أعتمدت لجنة الز راعة فى البرلماف اليندل ىذه الدراسة

كأحد الكثائؽ المقدمة عف

المخاطر المحتممة لمقطف المحكر كراثيا (.)Committee on Agriculture, 2012
الدكتكرة رامداس طبيبة بيطرية أكممت دراساتيا العميا فى جامعة كاليفكرنيا ك عممت باحثة فى
مجاؿ الماشية كسبؿ العيش فى المجتمعات ا لريفية ك تقمدت منصب الرئيس المناكب لمنظمة
أنثرا  ANTHRAك ىى منظمة نشأت فى  1992باليند تعنى بمساعدة صغار مربى الماشية
ك اجراء البحكث ك تقديـ النصح فى مجاؿ صحة الحيكاف

 .الدكتكرة رامداس ليا دراسات

منشكرة متميزة فى مجاؿ االنتاج الحيكانى فى اطاره الكبير المتعمؽ

بحؽ سيادة الناس عمى

غذائيـ  .ادناه استعراض بعض مف تمؾ النتائج بايجاز :
التعرض المتصؿ لفترة طكيمة لمقطف المحكر

(بى تى ) تسبب فى أعراض تسمـ ك حساسية

لمضأف ك الماعز ك الماشية ك الجامكس فى كالية اندرا براديش باليند ك كاليات أخرل
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مثؿ

ىاريانا  ،كارناتاكا ك ميراش ترا حيث بدأت االعراض المرضية ك حاالت الكفاة

تظير عمى

الحيكانات بعد تعرضيا المتصؿ عبر السنكات ألكراؽ ك لكز ك بذرة أمباز القطف المحكر
تى) ك كاف اكؿ ظيكر لممرض بعد سنتيف مف االطالؽ التجارل لمقطف المحكر

(بى

(Ramdas,

)2009
فى الفترة  2009 - 2005تـ التحقؽ مف األ عراض المرضية ك حاالت الكفاة لمضأف ك
الماعز التى أفاد بيا الرعاة فى كالية أندرا براديش  .فى الثالثة أعكاـ األكلى كانت األعراض
التى أفاد بيا الرعاة متزامنة مع األمراض المعدية األخرل مثؿ طاعكف المجترات الصغيرة
كالمساف األزرؽ
فى  2009-2008تـ تطعيـ كؿ القطيع ت حت الدراسة ضد كؿ االمراض المعدية المحتممة
التى يمكف الكقاية منيا بيدؼ حصر احتماالت االصابة فقط فى األعراض المرضية الناجمة
عف رعي الحيكانات لمخمفات حصاد القطف المحكر (بى تى)
بحمكؿ اليكـ الثالث ك الرابع مف بدء استيالؾ القطف المحكر ظير التبايف المرضى بشكؿ
عرضي فى الحيكانات فى شكؿ رشح كسعاؿ كضيؽ تنفس ،كبكؿ دمكم في بعض األحياف مع
غياب الحمى  .الكفيات حدثت في بعض الحيكانات ،كخاصة إذا لـ تعالج ،كليس كؿ
الحيكانات ).(Ramdas, 2009
فى كالية ىريانا ىناؾ تالزـ قكل بيف تغذية الحيكنات المبكف عمى امباز أك بذرة القطف

(بى

تى) ك ضعؼ انتاجية المبف ك خمؿ فى كظائؼ التكاثر مثؿ العقـ ك انقالب الرحـ (Ramdas,
) .2009أعراض نقص الخصكبة ىذه منسجمة مع دراسات فئراف المعامؿ المتغذية عمى
الذرة المحكر )(Velimerov, et al., 2008
ك االمعاء الدقيقة

أكضح تشريح ما بعد الكفاة أف بقع االنسجة المريضة فى الكبد ك الكمى

كانت مماثمة لتمؾ التي سجمت في ممؼ مكنسانتك ) Mon 863, ( Bt cornلدراسة تغذية
الفئراف عمى الذرة المحكر لمدة

90

يكـ ك التى كشفت

في كقت الحؽ

بكاسطة  Pusztaiالمتحث باسـ الحككمة األلمانية ثـ أكدىا سيرالينى ك آخركف

(Seralni

) et al, 2007مف بعد ذ لؾ بدراسات احصائية كثيرة  .ىنالؾ دراسات أخرل لتغذية الفئراف
عمى الذرة المحكر كشفت أيضا عف تسمـ كبد -كمكل ك أضرار لمكبد ك الكمى (Ramdas,
)2009
ككاف تقريرا أكليا عف مسح لمحيكانات التى ترعى مخمفات حصاد القطف قد أجرل بكاسطة مركز
الزراعة المستدامة ) Centre for Sustainable Agriculture (CSAبحيدر أباد فى
 29يناير 2007قد أشار الى حدكث حاالت مرض ك مكت المجترات الصغيرة
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( CSA,

 .)2007أجرم المسح بمقاطعة كارنجاؿ  Warangalفى القرل DaulatnagarJidikal :
;] & Gummadivally; Lingala Ghanapuram [mandalك اشار التقرير اف
األعراض اؿتى أفاد بيا الرعاة ال تشبة أعراض األمراض المألكفة فى كقت أجراء المسح كمف
بينيا :
أسياؿ اسكد المكف كريو الرائحة  ،بكؿ دمى
أف ارزات دـ مف االنؼ  ،سيالف المعاب أحيانا
انتفاخ جفني العيف  ،تكرـ األذف ك الكجو
النفاخ  ،الكحة  ،ا لتبمد.
ك افاد التقرير أف الحيكانات الصغيرة عمر  2-1سنة ك الحمالف عمر  5-4أشير ىى األكثر
تأثرا بالمرض ك ذلؾ بعد  5-4أياـ مف رعي مخمفات حصاد القطف المحكر

(بى تى ) حيث

بمغت االصابة حكالي  %20مف القطيع مات منيا حكالي الربع .
 3.2القطف المحكر كراثيان ) (Bt Cottonتسبب فى مكت التربة الزراعية

أجرت مؤسسة نافدانيا  Navdanyaبحثا عمميا لمعرفة أثر زراعة القطف المحكر كراثيا (بى

تى) عمى البيئة الحيكية ك الكيميائية لمتربة الزراعية  .نافدانيا ىى منظمة عالمية تأسست فى

اليند بعد كارثة بكباؿ المشيكرة فى الثمانيف مف القرف الماضى ؾ برنامج بحثى تابع لمؤسسة

أبحاث العمكـ ك التكنكلكجيا ك البيئة

Research Foundation for Science, :

)Technology and Ecology (RFSTE
ك ىى مبادرة البحكث التشاركية التى أسستيا الدكتكرة ذائعة الصيت فاندانا شيفا Vandana
 Shivaكمؤسسة تعنى بتكفير الدعـ لمعامميف فى مجا ؿ البيئة  .أجرت نافدانيا مسحا لتحميؿ
التربة الزراعية حيكيا ك كيميائىا فى  25حقال كانت تحت زراعة القطف المحكر (بى تى ) لمدة
 3سنكات ك تمت مقارنتيا بحقكؿ مجاكرة ليا لـ يزرع فييا القطف المحكر

 .شممت منطقة

البحث  Wardha ، Amravati ،Nagpur :ك المناطؽ المجاكرة ليا.
أكضحت النتائج أف زراعة القطف المحكر ( بى تى ) عمى مدل ثالثة سنكات أدت الى انخفاض
األنزيمات المفيدة لحيكية التربة ك التى تجعؿ العناصر الغذائية متاحة لمنبات

 .فقد لكحظ

انخفاضا معنكيا فى نشاط كؿ مف حمض الفكسفاتيز ، ) %26.6( acid phosphatase
نيتركجينيز ) %22.6( nitrogenaseك الدييايدركجينيز ) %10.3( dehydrogenase
 .كما لكحظ أنخفاض بسيط فى نشاط االستريز
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 ) %7.6( esteraseك الفكسفاتيز

القاعدل phosphatase

ك لكف الفرؽ لـ يكف

) %0.7( alkaline

معنكيان ). (Navdanya, 2009
كما أكشفت النتائج

أف زراعة القطف المحكر ( بى تى ) أدت الى انخفاض فى عشيرة

االكتينكمايسيت Actinomycetesبنسبة  %17عمما بأف االكتينكمايسيت ليا دكر حيكم
فى تحطيـ السميكلكز ك تككيف الدباؿ الميـ جدا لتحسيف المحتكل العضكل لمتربة ك رفع
خصكبتيا (.)Navdanya, 2009
 3.3الذرة الشامية المحكرة كراثيا تسبب سرطاف الثدم ك تمؼ الكبد ك الكمى

Gilles-Eric Séralini
ج .ا .ايريؾ سيراليني
تعتبر الدراسة التى اجراىا العالـ الفرنسى ج  .ايريؾ سيرالينى ك آخركف (Séralini, et al
(سبتمبر ) 2012كاحدة مف أخطر الدراسات

) 2012ك التى أميط عنيا المثاـ قبؿ شيريف

التى مف شأنيا أف تقكض فكرة الكائنات المحكرة كراثيا مف أساسيا
عنكاف الدراسة :
Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant
genetically modified maize:
األثر السمى طكيؿ األمد لممبيد العشبى  Roundupك الذرة الشامية المحكرة كراثيا لمقاكمة
اؿRoundup
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مكاف ك فريؽ الدراسة
أجريت الدراسة فى جامعة كاف (معيد عمكـ الحياة ) ك جامعة فيركنا بؼرنسا بكاسطة فريؽ
مككف مف سبعة عمماء بأشراؼ العالـ سيراليني :
Mesnage, Steeve
Malatesta, Didier

Clair, Robin

Séralini , Emilie

Defarge, Manuela

Gilles-Eric

Gress, Nicolas

Hennequin, Joël Spiroux de Vendômois
لعؿ مف أىـ األعتبارات التى تميز ىذه الدراسة عف غيرىا ىك الفترة الزمنية لمبحث

 .كؿ

الدراسات السابقة المتعمقة بتقصى األثر السمى لمذرة المحكرة لمقاكمة ا ؿ  Roundupعمى
الثديات كانت تجرل لمدة أقصاىا  90يكما .ك لكف ىذه الدراسة ىى األكلى مف نكعيا التى
استمرت لمدة عاميف (حكالي  700يكـ) تمثؿ فترة حياة الكائف (الفأر) ك بالتالى فيى الدراسة
الكحيدة حتى اآلف التى تعطينا فكرة عف األثر السمى طكيؿ األمد ليذا النكع مف

الكائنات .

أجريت الدراسة باستخداـ صنؼ الذرة الشامية  GMO NK603المحكر كراثيا لمقاكمة المبيد
العشبى  .Roundupك ىك صنؼ انتجتو شركة مكنسانتك األمريكية

 Monsantoعمالؽ

تقنية التحكر الكراثى فى العالـ  .ك كانت الشركة قد أجرت بنفسيا (كما جرت العادة ) دراسة
لتقييـ األ ثر السمى ليذا الصنؼ ) (Hammond et al., 2004ك خمصت الى أنو سميـ ك
ال فرؽ بينو ك بيف الذرة الغير محكرة  .تجدر االشارة الى انو ال تكجد حاليا سمطة منظمة تطمب
بصفة الزامية اجراء دراسة طكيمة األمد لمثديات المتغذية عمى الكائنات المحكرة كراثيا  .ك لقد
ظؿ ىذا األمر مكضع جدؿ بيف الجيات المختصة كما كرد أعاله .
خالصة الدراسة
أجريت دراسة لمدة عامييف لمعرفة التأثيرات الصحية لمذرة الشامية المحكرة كراثيان لمقاكمة

المبيد العشبى  Roundupعمى الفػئراف ك تحديدا المعامالت اآلتية :


بدكف اضافة المبيد ) (GMOأل أثر الكائف المحكر كرثيان لكحده



مع اضافة المبيد ) (GMO+Rأل أثر الكائف المحكر  +المبيد



أثر المبيد لكحده  0.1 ppbفى الماء ) .(Rأل أثر المبيد لكحدة

أكضحت النتائج اآلتي :
فى أناث الفئراف أظيرت جميع المجمكعات المعاممة حاالت كفاة مبكرة بمغت أثنيف الى ثالثة
أضعاؼ حاالت المجمكعات الغير ـ عاممة (الشاىد) .ك فى الذككر ظير ىذ الفرؽ فى ثالثة
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مجمكعات أطعمت نباتات محكرة كراثيا  .ىذه النتائج معتمدة عمى تأثيرات اليرمكف ك الجنس
مع تشابة فى الممفات المرضية
فى األناث المعاممة ظيرت أكراـ فى غدد الثدم كبيرة الحجـ

(شكؿ  )J, K, L. ← 1فى

الغالب أكثر عددا ك مبكرة فى الظيكر مقارنة بالشاىد  .الغدة النخامية كانت العضك الثانى
األكثر تأثرا باألعطاب؛ حدث

تغيير فى التكازف اليرمكني لمجنس

نتيجة لتأثير التحكر

الكراثي ك المبيد.
فى ذككر الفئراف المعاممة حدث تضخـ ك تميؼ الكبد  2.5الى  5.5مرات أعمى مف الشاىد .
ىذه الشكاىد المرضية تـ تأكيدىا بكاسطة المجير البصرل ك األلكتركنى (شكؿ A, B, ← 1
 .)C, D, E.المرض الكمكم  nephropathyكاف كاضحا ك حادا بنسبة

 1.3الى 2.3

مرات أعمى مف الشاىد (شكؿ  .)F, G, H, I. ← 1أظيرت الذككر أكراـ أكبر  4مرات
حجما ك أكثر تبكيرا فى الظيكر ب  600يكـ مؽارنة بالشاىد.
بيانات الكيمياء الحيكية أكدت بصكرة معنكية جدا حدكث قصكر كمكل مزمف ك مبكر ب 600
يكـ مقارنة بالشاىد ك ذلؾ فى جميع المعامالت

كفى كال الجنسيف  .حكالي  % 76مف

المعممات (صفات الدراسة) التى تغيرت كانت ذات صمة بالكمى
تـ تفسير ىذه النتائج بكجكد تأثيرا ت غير خطية ناجمة عف المبيد ك أيضا عف التحكر الكراثى
أحدثت خمالَ فى كظيفة الغدد الصماء  .عمكما فاف الخمؿ الكيمكحيكم ك الفشؿ الفسيكلكجي

الذل تـ تكثيقة فى ىذه الدراسة أكدا عمى التأثيرات الممرضة لمكائنات المحكرة ك راثيا ك لممبيد

اؿ  .Rounupعمية أكصت الدراسة ب أف يتـ اختبار المحاصيؿ المأككلة المحكرة كراثيا ك
المبيدات بعناية فائقة ك لفترة طكيمة األمد حتى يتـ التعرؼ عمى تأثيرىا السمى المحتمؿ
تبعات الدراسة
نتائج ىذه الدراسة يتكقع أف يككف ليا أثرا بالغا عمى مستقبؿ تقنية التحكر الكراثى نظرا
لكضكح كقكة نتائجيا ك استيؼ ائيا لمقكمات العمؿ البحثى ك لككنيا أجريت بكاسطة جيات
محايدة ك فى مؤسسة عممية ال يمكف تجاىميا ك نشرت نتائحيا فى مجمة عممية مرمكقة ،ك
بالرغـ مف أف ىذه الدراسة قكبمت برفض عنيؼ مف قبؿ الشركات المحتكرة لتقنية التحكر
الكراثى (كىذا أمرمتكقع ) اال اف ذلؾ ال يغير مف

الحقيقة بأف ىذه الدراسة ىى األكلى مف

نكعيا لككنيا طكيمة األمد كال تكجد دراسة مشابو ليا ألختبار صحة نتائجيا ك الحؿ الكحيد ىك
اجراء عدد مف الدراسات المشابو بكاسطة جيات محايدة ك االنتظار لمدة عامييف لمعرفة
النتائج.
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شكؿ  : 1التركيب المظيرل المرضى لفئراف أطعمت غذاء محكر كراثيا  ،معامؿ أك غير
معامؿ ب  Roundupك كذلؾ تأثيرات اؿ

Roundupلكحده .الصكر غير المجيرية ك

المجيرية تك ضح كبد الذككر ( )A-Eكالكمى الى اليسار ) ، (F-Iالغدد األنثكية الثديية (J-
) Pك الغدد الصماء ) .(Q-Tالحظ األكراـ السرطانية فى
 GMO :تكضح أثر التحكر الكرائى ،

 . J, K. Lفى ىذا الشكؿ

 GMO+Rتكضح أثر التحكر الكراثى

اؿ R ، Roundupتكضح أثر اؿ  Roundupلكحده  = C ،الشاىد ،غير معامؿ
محكر ك غير معامؿ بمبيد )
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+
(غير

المصدرSéralini, et al, 2012 :
 3.4القمح المحكر كراثيا يسبب تضخـ ك تميؼ الكبد
بركفسير جاؾ أ  .ىاينماف  Jack A. Heinemannىك مختص فى األحياء الجزيئية عمؿ
استاذا فى جامعة كانتربرل منذ  1994كقبؿ ذلؾ عمؿ فى معيد الصحة القكمي األمريكي  .ناؿ
درجة الدكتكراة عاـ  1989مف جامعة أكريجكف األمريكية ك باكمريكس العمكـ

(شرؼ) فى

جامعة كيسككنسكف األمريكية فى ماديسكف عاـ  .1985عمؿ فى بحكث تقييـ المخاطر ك
ساىـ فى ىذا المجاؿ مف خالؿ مراجعة الدراسات المقدمة لمسمطات المنظمة ك كذلؾ أعداد
كثائؽ المكجيات العالمية لتؽ ييـ المخاطر  .نشر لو أكثر مف مائة عمؿ عممى فى مجاؿ
األحياء الجزيئية  ،الكراثة  ،تتقييـ المخاطر ك مكاضيع عممية أخرل  .تنشر بحكثو فى مجالت
عالمية رائدة كتجد أعمالو تقديرا مف منظمات مينية مرمكقة لتميزىا
فى  12يكليك  2012اتصمت بو مؤسسة السالمة الغذائية االستراؿ ية ك طمبت منو تقديـ
استشارة عممية عف القمح المعدؿ كراثيا الذل يتـ تطكيره بكاسطة منظمة الكمكنكلث لمعمكـ
كالبحكث الصناعية  CSIROفى استراليا ك أصبح عمى كشؾ االطالؽ لالستعماؿ التجارل  .ك
تنبع خطكرة ىذا العمؿ مف أف القمح ،الذل تعد أستراليا مف أكبر مصدريو ،يعتب

ر مف أكبر

محاصيؿ الحبكب استيالكا فى العالـ  .يقكؿ بركفيسكر ىاينماف ()Heinemann, 2012
مايمى :
تختمؼ قصة القمح المحكر كراثيا عف بقية المحاصيؿ التى حكرت حتى االف بسبب اختالؼ
طريقة التحكير  .ففى معظـ الحاالت السابقة كاف

الحمض النككم الريبي منقكص

األكسجيف  DNAقك المستيدؼ بالتعديؿ داخؿ المختبر بينما فى حالة القمح المحكر الذل
نحف بصدده فاف الحمض النككم الريبي  RNAىك المستيدؼ بالتعديؿ مف خالؿ تطكير
انماط جديدة مف اؿ  RNAتعمؿ عمى كبح نشاط جينات بعينيا  .ك ىذا النكع ينتمي الى
مجمكعة ما يعرؼ بالحمض النككم الريبى غير اؿمشفر كلو اشكاؿ متعددة تشترؾ جميعيا فى
أنيا ال تدخؿ بصكرة مباشرة فى ترتيب االحماض االمينية لتخميؽ البركتيف ك يطمؽ عمييا
األحماض النككية المنظمة  ، Regulatory RNAsك لقد بدأت فى اآلكنة األخيرة االستفادة
مف نكع محدد منيا يسمى بالحمض النككم الريبى مزدكج الخيط

Double‐Stranded

RNAك يطمؽ عمية اختصارا  dsRNAك ذلؾ لتنظيـ عمؿ الجينات فيما بات يعرؼ اليكـ
باسكات الجينات  .ك بعد  15-10عاـ مف اكتشاؼ ذلؾ جرت بعض االبحاث لتطكيع بعض
انكاع اؿ  dsRNAلالستفادة منيا فى تطكير كائنات محكرة كراثيا
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اسكات الجينات  Gene silencingك القمح المحكر
استعرض  Heinemann, 2012عممية اسكات الجينات ك تكظيفيا فى تقنية التحكر
الكراثى ك ذكر أنيا تعنى احداث خمؿ فى أحد مراحؿ التكاصؿ بيف الجيف ك تخميؽ البركتيف
المكمؼ بو ذلؾ الجيف  .ك يعتبر االسكات الجينى غير المقصكد أحد المخرجات الثانكية
لعمميات اليندسة الكراثية التى جرت فى الفترة السابقة ك ما زالت تجرل حتى اليكـ عمى
اؿ  . DNAك عند ما يتـ اسكات الجيف فاف األثر الناجـ عف ذلؾ يمكف أف يكرث

 .كفى

حالة القمح المعدؿ كراثيا قاـ العمماء باسكات الجيف المسؤكؿ عف تفرع سمسمة النشاء فى
االندكسبيرـ ك بالتالى تخميؽ ف كع مف النشاء غير متفرع أك قميؿ التفرع  .ك اذا ما عممنا أف
النشأ المتفرع (الطبيعى) لو درجة ذكباف عالية كسيؿ اليضـ بينما النشأ غير المتفرع
(المحكر) صعب الذكباف ك بالتالى قميؿ اليضـ ألدركنا أف اليدؼ ىك تطكير صنؼ مف القمح
ال يساىـ فى رفع مؤشر نسبة السكر فى الدـ  glycaemic indexألف بطء اليضـ يعنى
بطء اطالؽ الجمككز فى الدـ  .كما أف الجزء غير الميضكـ فى األمعاء الدقيقة يساىـ فى
خفض االصابة بسرطاف القكلكف ()Carman, 2012
مخاطر القمح المحكر عف طريؽ االسكات الجيني
كشفت دراسات حديثة ( )Heinemann, 2012; Zhang et al., 2012عف كجكد
مخاطر حقيقية يمكف اف تنجـ عف استيالؾ القمح المحكر عف طريؽ اسكات الجيف بكاسطة
اؿ  .dsRNAsبعض ىذه الحقائؽ لـ تكف معركفة

عند بداية العمؿ فى تطكير ىذا النكع

مف القمح .مف بينيا:
أثبتت دراسات المعمكماتية الحيكية الحديثة ( )Heinemann, 2012أف نفس الجيف
المراد اسكاتو فى القمح ( )SEIيكجد نظير لو فى األنساف ( )GBEمطابؽ لو بنسبة تتراكح
مف  %86الى  %93ك كذلؾ فى بعض الحيكانات كالكائنات األخرل .
ىناؾ أدلة عممية قكية تؤكد أف الحمض النككم  dsRNAsالمسؤكؿ عف اسكات الجيف
( )SEIفى القمح لو درجة عا لية جدا مف الثبات تمكنو مف مقاكمة عمميات التصنيع ك الطبخ
ك اليضـ داخؿ المعدة ك مف ثـ قدرتو عمى النفاذ مف خالؿ انسجة المعدة الى مجرل الدـ
(.)Heinemann, 2009
أثبتت الدراسات الحديثة ( )Zhang et al., 2012أف  dsRNAsتمكف مف اسكات
جيف فى خاليا نسيج بشرم (فى المختبر ) ك فى كبد ك امعاء ك رئة فئراف حية مع أدلة قكية
عمى قدرتو البيكلكجية لبدأ عممو عند نقمو مباشرة
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تشير الدراسات ( )Heinemann, 2012أنو مف الممكف بعد انتقاؿ اؿ  dsRNAsالى
كائف آخر أف يتضخـ عدديا ك يستيدؼ أسكات جينات أخرل قد تؤثر عمى انسجة ك

أعضاء

بصكرة ال يمكف التنبؤ بيا
ما تـ ذكرة أعاله يعنى بكضكح انو عند استيالؾ القمح المحكر فاف الحمض
النككم  dsRNAsالمكجكد بو سيجد طريقو الى دـ االنساف ك يؤدل نفس الميمة التى كاف
عميو أف يؤدييا فى القمح المحكر اال ك ىي اسكات الجيف المسؤكؿ عف اطالؽ انزيمات
تساعد عمى تفرع سالسؿ النشأ

 .أما ما يترتب عمى ذلؾ تخبرنا بو العالمة األسترالية ج

.

كارماف المختصة فى عمـ التغذية
 5مف العمماء الحائزيف

البركفسير جكدل كارماف تخرجت فى جامعة أدليد التى تخرج فييا

عمى جائزة نكبؿ  .نالت بكالريكس الكيمياء العضكية ثـ دكتكارة فى الطب

 1989فى مجاؿ

التنظيـ األيضى ك الكيمياء الحيكية التغذكية ذات الصمة بأمراض السرطاف  .عممت فى األثني
عشرة سنة األخيرة فى مجاؿ سالمة المحاصيؿ المحكرة كراثيا ك ىى االف مديرة لمعيد أبحاث
الصحة ك البيئة ) (IHERك استاذة الصحة ك البيئة بمدرسة البيئة بجامعة أدليد باست راليا .
تترأس اآلف مجمكعة مف الباحثيف مف داخؿ ك خارج مؤسستيا العممية ألجراء بحكث طكيمة
األمد لمعرفة سالمة األغذية المحكرة كراثيان  .اتصمت بيا مؤسسة السالمة الغذائية االسترالية ك
طمبت منيا استشارة عممية عف القمح المعدؿ كراثيا الذل يتـ تطكيره بكاسطة CSIRO

أمفت البركفسير كارماف عمى ما كرد فى كرقة  Heinemann, 2012خاصة النقاط المذككرة
أعاله ك ك تساءلت ماذا لك أكؿ األنساف القمح المحكر؟ ىؿ سيقكـ اؿ

 dsRNAالذل تمت

ىندستو فى القمح المحكر باسكات الجيف المشابو فى األنساف ك ىؿ سيترتب عمى ذلؾ تخميؽ
نشأ بشرم (جميككجيف) غير متفرع أك قميؿ التفرع ؟؟ ..نعـ  ،تجيب د  .كارماف أف ذلؾ ما
سيحدث فى الغالب ،ك تضيؼ  :يبدك أف جيف التفرع كاف محافظان عبر

مسارة التطكرم مف

النباتات إلى الحيكانات الى البشر .بمعنى أف لو نظائر فى كائنات كثيرة ك يؤدم نفس الكظيفة

بصكرة فييا كثير مف التطابؽ عبر ىذ ق األنكاع .ك فى حالة اسكات انزيـ التفرع فى األنساف
سيؤدل ذلؾ الى تككيف جميككجيف غير متفرع (نظير النشأ غير المتفرع فى النبات ) .ىذا النكع
مف الجميككجيف لو درجة ذكباف متدنية فى خاليا األنساف عميو فيك يتجمع فى شكؿ ركاسب
داخؿ الخاليا ك تتراكـ فى أنسجة الكبد ك ا لقمب .ك المرض الناتج مف ىذا لو عده أسماء منيا
مرض تخزيف الجميككجيف النكع الرابع  ،مرض أندرسكف

، Anderson Disease

أميمكبكتينكسيس  .Amylopectinosisك يتسبب ىذا المرض فى تضخـ الكبد أك تميفيا ك
مف ثـ المكت  .بعض األطفاؿ يكلدكف بخمؿ كراثى يؤدم الى نفس المرض ك عادة ما يمكتكف
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خالؿ الخمسة سنيف األكلى مف حياتيـ  .ك فى حالة الكبار فاف نشاط انزيـ التفرع يككف متكفرا
 .ك ىناؾ مرض مماثؿ ليذا

نسبيان لذلؾ فاف األعراض ال تظير اال فى مراحؿ عمريو متأخرة
يصيب الحصيف.

ك يبدك أف األمر أكثر تعقيدا

ىاينماف

ك خطكرة اذا أخذنا فى االعتبار ما ذكره

( )Heinemann, 2012مف أف ىناؾ العديد مف التأثيرات غير المستيدفة التى يمكف أف
تحدث ك تعمؿ عمى اسكات جينات أخرل داخؿ القمح المحكر نفسو أك أل كائف آخر يتغذل
عميو أك يتعرض لو بصكرة أك بأخرل مثؿ االستنشاؽ

(فى حالة الدقيؽ ) ك اف كاف أثر

االستنشاؽ لـ يتـ ا ختباره كما يقكؿ ىاينماف  .كال يقؼ األمر ىنا بؿ أف ىذه التأثيرات غير
المستيدفة تتسبب ىى أيضا فى تككينات ثانكية أضافية مف

 dsRNAsستؤدل بدكرىا الى

تأثيرات غير مستيدفة ال يمكف التنبؤ بيا  .ك ىكذا يبدك أف األمر أشبو بالقاء قنبمة عنقكدية ،
التأثرات يمكف تكرث.
ي
بؿ ىك أخطر ألف ىذه
ك تقكؿ كارماف

( )Carman, 2012أف العمماء فى منظمة الكمكنكلث لمعمكـ كالبحكث

الصناعية  CSIROلجأكا الى تحكير القمح كراثيا عف طريؽ تػػػقػػػنية األسكات الجيني بيدؼ
تطكير صنؼ مف القمح يساىـ فى خفض مؤشر السكر فى الدـ

 glycaemic indexك

تحسيف صحة األ معاء كىـ بذلؾ يرمكف الى تسكيؽ ىذا النكع مف القمح تحت ادعاءات صحية
حيث أف مثؿ ىذه االدعاءات تشكؿ احد استراتيجيات التسكيؽ اليامة لزيادة مبيعات الغذاء

.

كبالرغـ مف أف خفض نسبة السكر فى الدـ ك تحسيف صحة األمعاء جديرا بالثناء  ،اال أف
ىنالؾ كسائؿ أخرل مضمكنة تؤد ل الى نفس النتائج بدكف الحاجة الى المجكء لمقمح المعدؿ ك
تعقيداتو الخطرة مثؿ استيالؾ الشعير ك الشكفاف ك العدس ك البسمة .
ك فى ختاـ افادتيما ركز كؿ مف ىاينماف ك كارماف عمى أىمية أجراء سمسمة طكيمة مف
تجارب السالمة األحيائية ذات مراحؿ متعددة مترابطة بحيث ال يجك ز القفز فكؽ مرحمة استباقا
ألخرل ،كؿ ذلؾ قبؿ البدأ فى االختبارات الحقمية لمصنؼ .
 3.5رفيؽ القطف (بى تى ) المحكر :الباذنجاف (بى تى )  Bt Brinjalالمحكر كراثيا يتسبب
فى التسمـ الكبدل ك األنجابى ك تضخـ الطحاؿ
تقنية اؿ بى تى  Bt technologyالتى استعممت لتطكير القطف المحكر كراثيا تـ استعماليا
مؤخرا لتطكير الباذنجاف (بى تى ) المحكر كراثيان  .فبعد حكالي سبعة سنكات مف اجازة زراعة
القطف المحكر (بى تى ) فى اليند تـ اجازة زراعة الباذنجاف المحكر

 Bt Brinjalفى

اكتكبر  2009كأكؿ محصكؿ غذائي معدؿ كراثيا لالستيالؾ المباشر لالنساف ؼل اليند.
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ك لكف كزارة الزراعة تمقت ك جيات نظر معارضة قكية ضد اجازة الباذنجاف المحكر كراثيا فامر
كزير البيئة ك الغابات (الجية المسؤكلة ) بمراجعة األمر ك اجراء استشارات مفتكحة كاسعة
أفضت الى المطالبة بكقؼ زراعة الباذنجاف المحكر (بى تى) ألسباب تتعمؽ بمخاكؼ صحية ك
بيئية ك ادارية.
ك استجابة ليذه المطالب أصدر كزير البيئة ك الغابات اليندل ق اررا
(بى تى )

بتاريخ  9فبراير  2010يقضى بكقؼ تنفيذ القرار الخاص بتبنى زراعة الباذنجاف

المحكر كراثيا حتى يتـ االخذ فى االعتبار كؿ كجيات النظر المعارضة التى أبداىا العمماء ك
جيات أخرل حككمية ك غير حككمية ()Committee on Agriculture, 2012
ك لقد اتاح ىذا القرار مراجعة ممؼ دراسة السالمة الصحية

التى بمكجبيا أجيز الباذنجاف

المحكر ك التى أجرتيا الشركة المنتجة لمبذكر  .ك لمزيد مف الشفافية تـ تكميؼ جية عممية
محايدة ىى الدكتكرة لك ـ  .جمالقر  Lou M Gallagherمف نيكزيالندا بمراجعة ممؼ اجازة
الباذنجاف المحكر .الدكتكرة جمالقر تمقت تأىيميا العممى فى أمركيا ك استراليا ك تخصصت فى
عمـ األكبئة ك سالمة الغذاء ك عممت مستشارة لجيات حككمية ك غير حككمية لتقييـ
المخاطر الصحية لمسمكـ ك ليا دراسات عممية عديدة مف شكرة فى دكريات محكمة  .أجرت د .
جمالقر دراستيا بدعـ مف مؤسستي

ك

جيكك ( GEKKOىامبكرج)

تيستبيكتؾ . Testbiotech
ك بعد اعادة تحميؿ بيانات الممؼ المذككر كشفت الدكتكرة جمالقر عف اف تمؾ البيانات تشير
(بى تى ) يمكف أف يتسبب فى ـ

بكضكح الى اف استيالؾ الباذنجاف المحكر

خاطر

صحية تغافؿ عف ذكرىا تقرير الشركة . )Gallagher, 2012 ( .
الجدكؿ  1يكضح النتائج المؤكدة احصائيا لدراسة أثر الباذنجاف المحكر كراثيا (بى تى ) عمى
الفئراف ك التبعات المحتممة عمى صحة األنساف  .ك باستعراض تمؾ النتائج يتضح أف ىنالؾ :
تضرر األعضاء كنظميا  :انخفض كزف المبايض الى نصؼ كزنيا الطبيعي

(التسمـ

األنجابي)  ،ك تضخـ الطحاؿ (التيابات مزمنة أك سرطاف الدـ ) ك زيادة فى عدد كريات الدـ
البيضاء بحكالي - %35

 %40عف معدليا الطبيعي

(االلتيابات) مع ارتفاع فى

الحمضات ( eosinophilsيدؿ عمى تغير فى كظائؼ المناعة ) ()Gallagher, 2012
تأثيرات سامة عمى الكبد

 :يستدؿ عمييا مف ارتفاع البميركبيف

 bilirubinك البالزما

أستيؿ )Gallagher, 2012( Plasma acetylcholinesterase
ك فضال عف تجاىؿ تقرير الشركة ألىمية النتائج المذككرة أعاله تشير دراسة د

 .جمالقر أف

خطكرة تمؾ النتائج تتضح أكثر اذا عممنا اف أختبار الجرعة الكاحدة المستعمؿ فى ىذه الدراسة
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كاف اقؿ فى التركيز عف ما ىك مقرر فى البركتكككؿ اليندل ك اف الدراسة لـ تمتزـ بالمعايير
المنشكرة فى ىذا المجاؿ (. )Gallagher, 2012
جدكؿ  .1يكضح النتائج المؤكدة احصائيا لدراسة أثر الباذنجاف اؿ محكر كراثيا (بى تى ) عمى
الفئراف المتغذية عميو لمدة  90يكما ك تبعات ذلؾ عمى صحة األنساف (اليند)
المؤشر
زيادة عدد كريات الدـ البيضاء نتيجة
لمتعرض المزمف

الى ماذا يشير

احتماؿ الضرر

االلتيابات  ،الحساسية  ،جرح نسيجى

قكم

ارتفاع اسبارتاتى االالنيف (aspartate
قكم

 Aminotransferaseفى الدـ نتيجة
لمتعرض الحاد

تضرر الكبد

ارتفاع البميركبيف  bilirubinفى الدـ

قكم

تغيير البالزما أستيؿ

قكم

)(Plasma acetylcholinesterase
صغر المبايض
تضخـ الطحاؿ

التسمـ األنجابي Reproductive

قكم

toxicity

ؽكم

التيابات مزمنة أك سرطاف الدـ

المصدر  :جمالقر ،ؿ  . )2010 ( .الباذنجاف (بى تي ) حدث  . EE1شمكؿ ك كفاية تقييـ
المخاطر السمية اتى أجرتيا  . GEACاستعراض دراسات السمية الفمكية لمفئراف  .صفحة 3
.
 3.6سمكـ القطف (بى تى) ك المحاصيؿ المحكرة المماثمة تيدد الطبيعة مف حكلنا
أصبح األثر البيئى ا لسالب لممحاصيؿ المحكرة كراثيا خاصة تمؾ المسخرة ألنتاج السمكـ أكثر
كضكحا ك تكثيقا فى دراسات عديدة منشكرة فى دكريات عممية محكمة  .ك عمى سبيؿ المثاؿ
أف سمكـ اؿ بى تي

( )Btالتى تـ نقؿ مكرثيا مف بكتيريا

Bacillus

 thuringiensisالى محاصيؿ القطف ك الذرة الشامية كجد أنيا تتسبب فى االتى :
قتؿ الكائنات غير المستيدفة التى ال تسبب ضررا

تعتبر فراشة الممؾ  monarch butterflyأحد أىـ األمثمة لمكئنات المتضررة  .ك ىى مف
أشير الفراشات األمريكية عرفت بيجرتيا السنكية عبر مسافات طكيمة تبمغ

 4000كيمكمتر

خالؿ الشتاء مف شماؿ الكاليات المتحدة جنكبا حتى المكسيؾ ك ذلؾ فى أسراب ضخمة يقدر
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عددىا بنحك مائة مميكف فراشة  .ك لقد لكحظ فى الفترة السابقة تناقص أعداد ىذه الفراشة
بصكرة كبيرة ك لقد أشارت الدراسات أف الذرة الشامية

(بى تى ) المحكرة كراثيا التى تفرز

السـ  Cry1Abتسببت فى مكت ىذه الفراشة عف طريؽ التعرض لحبكب المقاح
(Lang and Vojtech, 2006; Darvas et al, 2004; Felke and
)Langenbruch, 2003; Felke et al, 2002

فراشة الممؾ (Danaus plexippus) Monarch butterfly

مكت الحشرات المفيدة

الحشرات المفيدة مثؿ االعداء الطبيعية لآلفات الزراعية ) (Obrist et al. 2006ثبت عمميا
Green

تأثرىا بسمكـ المحاصيؿ المحكرة كراثيا مثؿ حشرة ليسكنج الخضراء

 lacewingsالتى تفترس آفات الذرة المفيدة (Harwood et al, 2005; Lovi and
)  Arpaia, 2005ك أتضح الحقا أف مكتيا كاف مف خالؿ فرائسيا المستيدفة بسمكـ
الكائنات المحكرة كراثيا  .ك مف ناحية أخرل أشارت بعض الدراسات أف سـ

 Cry1Abالذل

تنتجو بعض الكائنات المحكرة كراثيا لو تأثيرا سمبيا عمى عممية التعمـ عند نحؿ
العسؿ )(Ramirez et al, 2008
تيديد النظـ البيئية لمتربة
معظـ المحاصيؿ التى تـ تعديميا كراثيا ألنتاج سمكـ اؿ بى تى ( )Bt toxinsمثؿ القطف ك
الذرة الشامية ك الباذنجاف يتسبب مجمكعيا الجذرل فى افساد المككف الحيكل ك الكيميائى
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لمتربة ك ذلؾ عف طريؽ افراز الجذكر ليذه السمكـ داخؿ الت ربة ك لقد تطرقنا لطرؼ مف ذلؾ
فى تجربة زراعة القطف المحكر باليند ) (Navdanya, 2009ك لكف ىنالؾ دراسات قبؿ ذلؾ
فى مناطؽ أخرل مف العالـ أشارت الى أف جذكر محاصيؿ اؿ بى تى تفرز سمكميا داخؿ
التربة ) (Saxena et al, 2002ك اف متبقى ىذه السمكـ فى التربة كاف نشطان

(Flores

) et al, 2005; Stotzky 2004; Zwahlen et al, 2003بينما أشار باحثكف آخركف
أف األثر التراكمى ليذه السمكـ فى التربة يشكؿ مصدر قمؽ

(Lcoz and Stotzky,

).2008
تجدر االشارة الى اف ىنالؾ دراسات جارية لتقصى األضرار المحتممة لسمكـ اؿ بى تى عمى
الحياة المائية نظرا لتساقط األكراؽ ك البذكر المحتكية عمى ىذه السمكـ داخؿ مجرل المياه
) (Cambers et al, 2010; Douville et al, 2007; Rosi etal, 2007ك تراكميا
فى الكائنات المائية ) (Douville, 2009مع احتماؿ التأثيرات الضارة ألف ارزات ىذه
السمكـ ).(Bøhn et al, 2008
 .4األثر االقتصادل ك االجتماعى عمى مزارعى القطف المحكر كراثيا  -اليند مثاال
 4.1ارتفاع حاالت االنتحار بيف مزارعى القطف المحكر كراثيا
بدأت زراعة القطف المحكر كراثيا فى اليند فى العاـ

 2002ك سط آماؿ ك كعكد عريضة

برفاىية المزارعيف الذيف يتبنكف زراعتو  .ك يعتبر القطف أىـ محص كؿ نقدل فى اليند حيث
تكجد اكبر مساحة لزراعتو فى العالـ (اكثر مف 45مميكف فداف ) .فال غرك اذا أف تضع شركة
مكنسانتك المنتجة لتقاكل القطف المحكر نصب أعينيا تمؾ المساحة الضخمة التى يمكف أف
تدر عمييا أرباحان يسيؿ ليا المعاب اذا تمكنت مف احتكار تقاكل القطف فى اليف

د .ك

مكنسانتك Monsantoىى شركة امريكية تعتبر األكبر عالميان فى مجاؿ صناعة التقاكل ك
تطكير ك احتكار تقانات اليندسة الكراثية

 .ك تمكنت الشركة مف اقناع الحككمة اليندية

فى  1998ألجراء تجارب القطف المحكر باليند ك اتخذت ليا شراكة مع شركة ىندية
(ميايكك  )Mahycoحيث قامت األخيرة بمتابعة االجراءات الالزمة مع الحككمة اليندية
لتسجيؿ أصناؼ القطف المحكر ك قادت حمالت أعالمية ضخمة ألقناع المزارعيف بتبنى
أصناؼ الشركة ككاف يقاؿ لممزراع  :ستجنى ذىبا مف زراعتؾ القطف المحكر ك ستينأ بامتالؾ
ك سائؿ الحياة العصرية (شكؿ  )2ك تمكنت بذؿ ؾ مف تكقيع عقكدات مع مزارعيف ال يعمـ
معظميـ بمحتكاىا.
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شكؿ  .2نمكذج لشعارات الحممة األعالمية :
"أجف الذىب مف القطف المحكر " Reaping gold through Bt cotton :
ك حسب تقرير لجنة البرلماف اليندل لمزراعة الصادر فى أغسطس Committee ( 2012
 )on Agriculture, 2012فاف المزارعيف لـ يحصدكا ذىبا مف القطف المحكر كما كعدكا
بؿ حصدكا ديكنا تراكمت عمييـ حتى دفعت ببعضيـ الى االنتحار ك عزل ذلؾ الى ارتفاع تكمفة
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االنتاج خاصة التقاكل

حيث يبمغ سعر

كيمك البذرة  67دكالر بينما يحتاج الفداف

الى  8كيمك  536 = 67 xدكالر ،مقارنة ب  0.1دكالر لمكيمك بالنسبة لمتقاكل العادية أل
أقؿ مف  1دكالر لمفداف .باالضافة الى انو مع مركر الزمف كتكسع التجربة فى مناطؽ الزراعة
المطرية اليامشية قمت انتاجية القطف المحكر ك ارتفعت فاتكرة المبيدات لمكافحة آفات جديدة
لـ تكف منظكرة ك ظيكر مقاكمة لمديداف المكز ضد سمكـ القطف المحكر الذل صمـ أساسا
لمكافحتيا  .ك بالرغـ مف قياـ الدكلة بتخفيض قيمة التقاكم اال أف تحميؿ التكمفة ك المنفعة
ما زاؿ يشير الى اف المزا رع يتحمؿ معظـ التكمفة ك يناؿ أقؿ منفعة
ك تممسا لمحقائؽ حكؿ تزايد حاالت االنتحار كسط م ازراعى القطف المحكر قامت المجنة
البرلمانية فى فبراير-

مارس 2012بزيارة عدد مف المناطؽ منيا منطقة

فدىاربيا  Vidharbhaحيث يغطى القطف المحكر اكثر مف

 %90مف المساحة المزركعة

قطنا .ك أشار التقرير (الفقرة :)5.46
" ..........عمى اية حاؿ نظرا لالرتفاع الشديد لمدخالت االنتاج ك خسائر االنتاجية الناجمة
عف تطكر مقاكمة اآلفات المستيدفة فاف االقتصاد الزراعى المحمى قد تحطـ تمامان فى بضع

سنيف مع خسائر كبيرة لصغار المزارعيف اليامشييف  .لقد كاف ىنالؾ  7992حالة انتحار فى

الفترة مف  2011-2006معظميا يرجع ألعسار مزارعى القطف المحكر الذيف أضاعكا
تقاكييـ التقميدية فى غمرة اندفاعيـ الجنكنى نحك التقاكم المحكرة كراثيان طمعا فى منفعتيا

المرجكة " .ك يمضى تقرير المجنة البرلمانية قائال  " :لقد رأت المجنة بأـ عينييا خالؿ زيارتيا
لمنطقة فدىاربيا Vidharbhaكيؼ اف شركات التقاكل قد استفادت مف القطف المحكر كراثيا
بينما ناؿ المزارعكف مف التكمفة اكثر مف ما نالكا مف المنفعة  .اف الكضع الحالى قاتـ بالرغـ
مف مشركع التنازالت القرضكية الذل قدمتو الحككمة فى
لممزارعيف المعسريف "
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 2009ك الحزـ التمكيمية المتعددة

صكر لمزارعيف منتحريف مف منطقة فدىاربيا  -المصدرKishor Tiwari- Vidharbha :
Breaking

.2

1.

 .5المحاصيؿ المحكرة كراثيان  -السياسة ك القانكف فى التجربة اليندية

 5.1تقرير لجنة الزراعة فى البرلماف اليندل يطالب بكقؼ التجارب الحقمية لممحاصيؿ
اثي
المحكرة كر ان

يعد تقرير لجنة الزراعة فى البرلماف اليندل الصادر فى أغسطس

 2012بعنكاف " آفاؽ ك

تأثيرات زراعة المحاصيؿ المحكرة كراثيا " Cultivation of genetically modified
 crops: prospects and effectsيعد أكبر ك ثيقة ألعالف فشؿ المحاصيؿ المحكرة
كراثيا فى تحقيؽ المنافع اؿ مرجكة منيا  .ىذا التقرير الذل صدر فى أكثر مف

 500صفحة

أستغرؽ أعداده أكثر مف سنتيف ( )2012-2009عقدت خالليا المجنة  27جمسة برلمانية
ك استممت  467مذكرة مكقعة مف الجيات المستفيدة كاستعرضت
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 14826صفحة مف

الكثائؽ المستممة ك تفاعمت المجنة مع عدد كبير مف المزارعيف ك بقية الجيات المستفيدة مف
خالؿ الزيارات الميدانية التى قامت بيا فى أجزاء كاسعة مف اليند  ،باألضافة الى ذلؾ
تقدـ  50فردا ك منظمة بشيادتيـ الشفاىية لمجنة فى مقرىا  .ك كانت المجنة قد عقدت قبؿ
بداية عمميا مؤتمرا صحفيا طالبت فيو كؿ المكاطنيف ك الجيات ذات الصمة ب تقديـ مستنداتيـ
شفاىة اك كتابة  .ك أجيز التقرير بأجماع أعضاء المجنة البرلمانية البالغ عددىـ  31عضكا
يمثمكف طرفى الحككمة ك المعارضة  .ك مف ما يكسب تكصيات ىذه المجنة كزنا اعتمادىا
عمى عمماء ك ادارييف عمى درجة عالية مف الكفاءة

ك كذلؾ اعتمادىا عمى تقصى الحقائ ؽ

عمى األرض بأخذ المعمكمة مباشرة مف المتأثيريف بتقنية التحكر الكراثى

 .ك فيما يمى

نستعرض باختصار تكصيات ىذه المجنة مبتدئيف بحيثيات التكصية الجامعة بكقؼ التجارب
الحقمية لممحاصيؿ المحكرة كراثيا ك مف ثـ ندلؼ باختصار الى التكصيات المتفرعة :
بعد مراجعة ا لمجنة لؤلدلة المعركضة أماميا المؤيدة ك المعارضة لممحاصيؿ المحكرة
كراثيا
كبالنظر الى المخاكؼ الممحة حكؿ ككف اليند تعد مف اكبر مراكز التنكع الحيكم ،
ك أف الزراعة تشكؿ مصدر الرزؽ ألكثر مف  %70مف سكانيا الريفييف ك اف اكثر مف
 %70مف ىؤالء يعدك ف مف صغار المزارعيف اليامشييف الذيف ال تعتبر الزراعة بالنسبة ليـ
مشركعان تجاريان بقدر ماىى طريقة حياة ك كسيمة لمبقاء،
بالنظر الى أمف ك سالمة الغذاء ،

ك طبيعة الزراعة اليندية المعتمدة بكثافة عمى األيدل العاممة ،
كاألزمات الزراعية الحادة التى ضربت البالد فى السنكات الماضية ،
ك أف الزراعة المطرية تشكؿ  %60مف المساحة المزركعة ،
ك عدـ القدرة عمى استرجاع المحاصيؿ التى حكرت كراثيا لكضعيا الطبيعى بعد تعديميا ،
ك التأثيرات عمى البيئة ك صحة األنساف ك الماشية ك بقية الحيكانات ،
ك عدـ كفاءة آليات الرقابة مع الغياب الكامؿ لمتقييـ ك المتابعة بعد األطالؽ ك دراسات
السمية المزمنة ك تقييـ التأثيرات طكيمة المدل لممحاصيؿ المحكرة كراثيا عمى البيئة ،
ك الكجكد األفتراضى غير الكاقعى لمييئات الرقابية مثؿ اليي ئة القكمية لمتنكع الحيكم ك
ىيئة حماية االصناؼ ك حقكؽ المزارعيف ك الييئة القكمية لمكاصفات ك سالمة الغذاء
...الخ
نكصى بالكقؼ الفكرل لكؿ التجارب الحقمية لممحاصيؿ الزراعية المحكرة كراثيا
مسمى كانت ك قصر اجراء البحكث فى ىذا المجاؿ تحت االحتكاء الصارـ
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تحت أل
ك ذلؾ حتى يتـ

األخذ فى االعتبار كؿ كجيات النظر الكاردة فى تقارير الجيات ذات الصمة ك اتخاذ اجراءات
حاسمة مف الحككمة ألعادة ترتيب عمميات الرصد ك الرقابة ك المتابعة ك اعادة التقييـ
كالتككينات األخرل.
ك فيما يمى بعض حيثيات التكصيات الفرعية التى اعتمد عمييا فى التكصية الرئيسة:
تعرب المجنة عف شعكرىا باالرتباؾ الشديد لؤلعترافات التى ادلى بيا الرئيس المناكب
لمجنة اليندسة الكراثية المنكط بيا اجازة األصناؼ المحكرة كراثيا ك الذل ذكر فى معرض
شيادتة لمجنة عف تعرضو لضغكط متكاصمة بالياتؼ مف قبؿ الشر كة المصنعة ك الكزير ك
لجنة اليندسة الكراثية لؤلسراع باجازة البازنجاف المحكر كراثيا  ،األمر الذل أدل الى عدـ اجراء
اختبارات السالمة الغذائية كما ينبغي عميو تكصى المجنة بأعادة مراجعة مكضكع الباذنجاف
المحكر منذ بدايتو حتى اصدار القرار الكزارم الخاص بتعطيؿ اجازتو.
بالنظر لممالحظات الكاردة فى دراسة المجمس اليندل لمبحكث
الزراعية  ICARعف السالمة الغذائية ألستعماؿ بذرة القطف المحكر كراثيا كغذاء
لمخراؼ ( )2008ك المتعمقة بكجكد ارتفاع فى كزف الكبد ك الخصيتيف ك شحـ الخصيتيف ك
عدد كريات الدـ الحمراء ك انخفاض عدد كريات الدـ البيضاء ،تكصى المجنة بتككيف فريؽ مف
الخبراء المختصيف لتقصى اسباب ىذه التطكرات ك اسباب حدكثيا ك تبعاتيا .
ك ايضا ما ظير فى التقرير عف كجكد اختالفات فى كزف الكمى ك الطحاؿ ك القمب ك
شحـ الكمى ك الدىكف ك البنكرياس ك القضيب فى الخراؼ المتغذمة عمى بذرة القطف المحكر ،
تكصى المجنة بتككيف فريؽ خبراء لدراسة ىذه التطكرات ك افادتيا بالنتائج بأسرع فرصة
ممكنة
بما أف مئات اآلالؼ مف أطناف زيت بذرة القطف المحكر كراثيا قد دخمت السمسمة
الغذائية تكصى المجنة بأجراء استيضاح مستعجؿ ألدارة شئكف المستو

لؾ مف كجية نظر

حماية المستيمؾ ك حقكؽ المستيمؾ ك خيار اخطار المستيمؾ  ...الخ
بالنظر ألفادة ادارة التجارة بعدـ ك جكد طمب عمى صادرات المحاصيؿ المحكرة كراثيا ك
اف التركيز الحالى عمى االنتاج العضكم  ،طالبت المجنة الحككمة عند اتخاذ قرار باستجالب
المحاصيؿ المحكرة كراثيا أف تأخذ فى االعتبار التأثيرات السالبة ليذة المحاصيؿ عمى صادرات
اليند الزراعية
انتقدت المجنة ادارة التعاكف الزراعى لتقصيرىا فى القياـ بدكرىا المنكط بيا مف حيث
التبصير بطبيعة كضع المزراعيف باليند ك مستكل الميكنة الزراعية ك تسييالت ا لرم ك تحميؿ
التكمفة ك المنفعة ك تذبذب االنتاجية

 ...الخ عميو نكصى باستقصاء عميؽ لتتبع مسار
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صناعة القرار الذل أفضى الى األطالؽ التجارل لمقطف المحكر كراثيا

ك يتضمف ذلؾ االجابة

عمى سؤاؿ كيؼ أصبح القطف المحكر أسبقية بينما اليدؼ المعمف مف أستقداـ مثؿ ىذا النكع
مف المحاصيؿ ىك الحفاظ عمى األمف الغذائى
الحظت المجنة اف اآلليات المنكط بيا تقييـ ك اجازة المحاصيؿ المحكرة كراثيا غير كافية ك
بالية مع كجكد تضارب لممصالح بيف الجيات المستفيدة

المككنة ليا ك غياب الرصد ك

المتابعة .اف اليند ال تحتاج لتشريع رقابى لمتكنكلكج با الحيكية فقط بؿ تشريع شامؿ لمسالمة
الحيكية يضع الجميع تحت مظمة كاحدة بحيث يؤكد عمى السالمة الحيكية ك التنكع الحيكم
كصحة االنساف ك الحيكاف حماية البيئة  .عميو تكصى المجنة الحككمة بكؿ ما أتيح ليا مف
سمطات العمؿ عمى تطكير ىذا التشربع ك عرضو عمى البرلماف فى

أسرع كقت ممكف  .كما

تكصى المجنة كتحذر الحككمة بعدـ التسرع بفتح القطاع الزراعى لشركات القطاع الخاص قبؿ
ارساء االطر الالزمة لمفحص ك آليات الرصد ك المراقبة كأخذ العبر مف ما حدث لمقطاعات
األخرل.
 5.2المجنة الفنية لممحكمة العميا تكصى بكقؼ التجارب الحقمية لممحاص يؿ المحكرة كراثيا
باليند
استجابة اللتماس مقدـ مف منظمة أركنا ركدريجيكس المناىضة لممحاصيؿ المحكرة كراثيا
ضد حككمة االتحاد اليندية أمرت المحكة العميا فى اليند فى مايك  2012بتككيف لجنة فنية
مف خمسة خبراء مختصيف فى مجاؿ التقنية الحيكية الزراعية

 .أصدرت المجنة تكصياتيا

بتاريخ  17أكتكبر  2012كثيقة رقـ  .D. NO. 1944/2005/SC/PILكبالرغـ مف أف
المحكمة لـ تأخذ بيذه التكصيات اال أف التقرير الذل انبنت عميو يكتسب أىميتو مف حيادية
أعضاء المجنة ك كزنيـ العممي الرفيع

 .ك كجاءت تمؾ التكصيات كصدل لقرار المجنة

البرلمانية الذل ا ستعرضناه ك القاضى بكقؼ التجارب الحقمية  .ك فيما يمى استعراض تمؾ
التكصيات بايجاز:
كقؼ كؿ التجارب الحقمية لممحاصيؿ المحكرة كراثيا الى حيف انشاء آليات لتنظيـ ك
متابعة ك مراقبة التجارب بصكرة أفضؿ مف المكجكدة حاليان مع اعادة تقييـ كؿ بيانات السالمة

الحيكية ك ازالة تضارب المصالح فى الييئات الرقابية..

ك قؼ تجارب محاصيؿ الغذاء المحكرة كراثيا لمدة عشر سنكات  ،رأت المجنة أنيا فترة
كافية ألعادة بناء األطر الرقابية ك انشاء ككادر متمرسة لدراسة السالمة الغذائية ك اآلثار
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عمى البيئة مع تكقع ظيكر نتائج جديد

ة خالؿ ىذه الفترة عف التقييـ ك المتابعة لما بعد

األطالؽ ك اختبارات السمية طكيمة المدل
كما أكصت المجنة بمنع كافة التجارب عمى المحاصيؿ التى تعتبر اليند مركز نشكء أك
تنكع ليا ك كذلؾ ك منع التجارب عمى المحاصيؿ المحكرة لمقاكمة المبيدات حتى يتـ تقييـ
مستقؿ لتأثيراتيا داخؿ اليند
ك كانت المجنة استعرضت فى ديباجة تكصياتيا اف اليند دكلة مكقعة عمى برتكككؿ قرطاجنة
لمسالمة االحيائية المتعمؽ بالتنكع البيكلكجى ك اشارت الى المبدأ  15ألعالف ريك الذل يقكؿ :
"عند كجكد ميددات خطيرة أك أضرار اليمكف إلغاء آثارىا ،فإف عدـ اليقيف العممي الكامؿ يجب
أال يستخدـ ذريعة في تأجيؿ اتخاذ التدابير مجزية التكمفة كالتي تمنع تدىكر البيئة "
 .6الكائنات المحكرة كراثيا فى السكداف
 6.1زراعة القطف المحكر كراثيا بالسكداف تمت خارج اطار القانكف
اتسـ تبنى زراعة القطف المحكر كراثيا فى السكداف بالت

عجؿ كالغمكض ك عدـ

الشفافية كالتعامؿ خارج مظمة القانكف (حمادة .) 2012 ،ذلؾ بالرغـ مف اف السكداف كاف
مف اكائؿ الدكؿ المكقعة عمى المعاىدات الدكلية ذات الصمة

 :إتفاقية التنكع البيكلكجي

(يكنيك  )1992ك بركتكككؿ قرطاجنة المتعمؽ بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية المتع لقة بالتنكع
الحيكم (يكنيك  )2005كمف اكائؿ الدكؿ األفريقية التى كضعت ك أجازت قانكنا لمسالمة
األحيائية (قانكف السالمة الحيكية القكمى .)2010
ك كما ىك كاضح مف الجدكؿ  2اف التعامؿ مع القطف المحكر كراثيا فى السكداف بدء قبؿ
تككيف األطر المنظمة التى نص عمييا قانك ف السالمة لسنة  .2010فعندما بدأت اكاديمية
الصيف لمعمكـ الزراعية ( )CAASباختبار أصنافيا المحكرة كراثيا فى السكداف بالفاك بكاسطة
مركز العكف الصيني أليضاح التقانات الزراعية ))Abdelbagi et al, 2012( (CATDC
لـ تكف السمطة المختصة قد تـ انشاؤىا كال نعمـ الجية الت ل سمحت ليـ بذلؾ عمما بأف ىذه
 2009بينما انشأت السمطة المختصة فى

االختبارات قد بدأت فى أك ربما قبؿ العاـ
أبريؿ .2012

ك المركز الصينى المذككر ( يسمى حاليا المركز السكدانى الصيني لنقؿ التقانات الزراعية ) كاف
باحثكه يعممكف فى غياب نظرائيـ مف الباحثيف السكدانييف

 .ك لكف بعد أف اكتشفت ىيئة

البحكث الزراعية اف المركز يقكـ بأختبار أصناؼ مف القطف المحكر سمحك ليا باختبار
صنفيف مصدرىما اكاديمية الصيف لمعمكـ الزراعية ( )CAASأحدىما ىجيف " "CN-C01ك
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اآلخر صنؼ مفتكح " "CN-C02يحمالف الجيف المكرث ؿ Abdelbagi et al, ( Cry1A

 )2012كتـ األختبار فى حقكؿ مفتكحة فى الفترة مف

 2011-2010ك تـ اجازة ىذه

االصناؼ فى  /14مارس . 2012/كيعد ذلؾ مخالفا لمقانكف ألنو تـ فى غياب السمطة
المختصة التى لـ يتـ انشاؤىا حتى ذلؾ الحيف كما ذكرنا .
ك كاف مف شأف السمطة المختصة لك كانت قائمة أف تنظـ التعامؿ مع ق ذه الكائنات المحكرة
كراثيا حسب القانكف بما يخدـ المصمحة العامة ك تحديدا فى ما يتعمؽ بالمخاطر عمى البيئة ك
صحة االنساف ك الحيكاف ك اآلثار السالبة عمى الكضع األجتماعى ك االقتصادل
أف تحدد ما اذا كاف السكداف أصال بحاجة الى تمؾ األصناؼ أـ ال  ،ك ىناؾ
العمماء ك المختصيف يركف أف ديداف المكز التى يقاكميا القطف

 .كما يمكف
عدد كبير مف

(بى تى ) المحكر ليست

أسبقية (عمى الرغـ مف خطكرتيا ) بالنظر الى مكسميتيا ك محدكدية انتشارىا ك أف ىنالؾ
أمراض ك آفات حشرية أكثر تاثيرا منيا
جدكؿ  . 2مقارنة بيف الخطكات القانكنية المفترض ات باعيا لدخكؿ الكائف المحكر كراثيا
لمسكداف ك بيف ما حدث بالفعؿ عند دخكؿ القطف المحكر لمسكداف
األجراءات المفترض اتباعيا لدخكؿ الكائف المحكر
مسمسؿ

كراثيا لمسكداف حسب قانكف السالمة االحيائية لسنة
2010

1

ما حدث بالفعؿ عند دخكؿ القطف المحكر
كراثيا لمسكداف

يصدر رئيس الجميكرية ق اررا بتحديد السمطة المختصة

لـ تكف السمطة المختصة قد تـ تككينيا عند

(الكزارة المختصة) بالتعامؿ مع الكائنات المحكرة كراثيا

مابدأت الشركة تجاربيا فى القطف المحكر

بالسكداف

داخؿ لمسكداف
لـ تكف السمطة المختصة قد تـ تككينيا (ناىيؾ

2

3

4

بناء عمى تكصية الكزير المختص
يقكـ مجمس الكزراء ن
بانشاء ـ جمس السػالمة االحيائية القكمى

تقكـ الشركة بتقديـ طمب الى مجمس السالمة االحيائية
معربة عف رغبتيا بادخاؿ كائف معدؿ كراثيا لمسكداف

عف مجمس السالمة األحيائية ) عند
ما بدأتالشركة تجاربيا فى القطف المحكر
بالسكداف

لـ تكف السمطة المختصة قد تـ تككينيا (ناىيؾ
عف مجمس السالمة ) عند ما بدأت الشركة
تجاربيا فى القطف المحكر داخؿ لمسكداف

بعد مكافقة مجمس السالمة عمى ادخاؿ الكائف المحكر

لـ تكف السمطة المختصة قد تـ تككينيا (ناىيؾ

كراثيا يكجة باجراء الدراسات الالزمة لتقييـ مخاطره

عف مجمس السالمة ) عند ما بدأت الشركة
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5

عمى صحة اإلنساف كالتنكع اإلحيائى كالبيئة بـ ا فى

تجاربيا فى القطف المحكر كراثيا فى حقكؿ

ذلؾ الظركؼ اإلجتماعية كاإلقتصادية

مفتكحة فى السكداف

بعد اطمئناف مجمس السالمة عمى خمك الكائف المحكر

لـ تكف السمطة المختصة قد تـ تككينيا (ناىيؾ

كراثيا مف مخاطر عمى البيئة ك صح ة االنساف ك

عف مجمس السالمة ) عند ما بدأت كزارة

الحيكاف ك اآلثار السالبة عمى الكضع األجتماعى ك

الزراعةممثمة فى ىيئة البحكث الزراعية

االقتصادل تعطى الضكء األخضر لكزارة الزراعة لمبدء

االختبارات الحقمية المفتكحة لمكائف المحكر

فى تقيييـ االداء الحقمى لمكائف فى حقكؿ مفتكحة

كراثيا

تقكـ كزارة الزراعة ممثمة فى ىيئة البحكث الزراعية
6

بأجراء االختبارات الحقمية المفتكحة لمكائف المحكر
كراثيا بمسكداف

بعرض نتائج تقييـ الصنؼ المحكر كراثيا عمى لجنة
اجازة األصناؼ ك تطمب منيا اجازتو لمزراعة التجارية
بالسكداف

8

عف مجمس السالمة ) عند ما فرغت كزارة
الزراعة ممثمة فى ىيئة البحكث الزراعية مف
االختباراتالحقمية المفتكحة لمكائف المحكر كراثيا

تقكـ كزارة الزراعة ممثمة فى ىيئة البحكث الزراعية

7

لـ تكف السمطة المختصة قد تـ تككينيا (ناىيؾ

ك زبر الزراعة يصدر تكجيياتو بزراعة القطف المحكر
فى السكداف

لـ تكف السلطة المختصة قد تـ تككينيا (ناىيؾ
عف مجمس السالمة ) عند ما أجازت لجنة اجازة
األصناؼ الكائف المحكر كراثيا لمزراعة التجارية
لـ تكف السمطة المختصة قد تـ تككينيا (ناىيؾ
عف مجمس السالمة ) عند تكجيو كزير الزراعة
بزراعة القطف المحكر فى السكداف

ك بعد اعتراضات قكية مف قبؿ بعض المختصيف ك جمعية حماية المستيمؾ تـ اصدار القرار
الرئاسي القاضى بتحديد السمطة المختصة بالتعامؿ مع الكائنات المحكرة كراثيا ك ذلؾ فى
أبريؿ  . 2012ك تتالت مف بعد ذلؾ الق اررات المتفرعة مف ذلؾ القرار لتككيف األطر الالزمة
لتفعيؿ قانكف السالمة االحيائية فتككف مجمس السػالمة االحيائية القكمى ك تـ أيضا تككيف
المجنة الفنية لمسالمة االحيائية ك لكف انشاء ىذه المجنة لـ يكف شفافان كال قانكنيا حسب

افادات مكثكقة مف أحد أعضاء مجمس السالمة الذل أعمف ذلؾ ؼ ل كسائؿ االعالـ قبؿ أف

يفيدنى بذلؾ شخصيا ذاكرا :
تجدر األشارة الى أف كميات ضخمة مف تقاكل القطف الصينى المحكر كراثيا قد دخمت البالد
بصكرة غير شرعية ك تمت زراعتيا سرا فى جنكب كردفاف مكسـ

 12/2011فى

حكالي  2300فداف ك كاف مف المفترض  -لكال الحرب األىمية -أف تزرع فى مساحة تقدر ب
 30ألؼ فداف فى منطقة البراـ بجباؿ النكبة التى تعتبر محمية طبيعية لمقطف المطرل
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 .ك

بالرغـ مف خطكرة ىذا األمر لـ تعر الجيات المعنية أذنا لؤلصكات التى ارتفعت مطالبة
المساحات

بالتحقيؽ فى األمر ك انفاذ القانكف بأعداـ عشرات األطناف مف تمؾ البذرة ك حرؽ
المزركعة بيا.
 6.2االستراتيجية البحثية الستقداـ أصناؼ القطف (بى تى) المحكر لمسكداف

يبدك كاضحان  ،مف كجية النظر البحثية البحتو أف ىنالؾ تعجالن غير مبرر الستقداـ أصناؼ

القطف الصينى (بى تى ) المحكر لمسكداف  .مف المعمكـ أف تقنية اؿ بى تى عبارة عف جيف

يؾافح ديداف المكز زائد الصنؼ الحامؿ لذلؾ الجيف  .ك مف المعمكـ أيضا أف القطف محصكؿ
نقدل عالى القيمة ذك حساسية تسكيقية لصفات النكعية ك عكامؿ األقممة المؤثرة عمى
األنتاجية  .ك مف المعمكـ أيضا أف السكداف لو تاريخ طكيؿ فى بحكث القطف ك راكـ رصيد ال
يستياف بو مف اال صناؼ ك الطرز الكراثية المتأقممة جيدة االنتاجية ك النكعية  .اذا نحف ال
نحتاح الى الصنؼ الصينى بقدرما نحتاج الى جيف مكافحة ديداف المكز (بغض النظر عف رأينا
فيو) .نحف نمتمؾ الخمفية الكراثية المتأقممة التى ظممنا نقكـ بتطكيرىا منذ ما يقارب القرف  .اذا
فالمنطؽ السؿيـ ىك أف نقكـ بنقؿ جيف مكافحة ديداف المكز الى الخمفية الكراثية ألصنافنا
المتأقممة عالية االنتاجية ك النكعية ك المتميزة بقاكمة مرض الساؽ االسكد أكبر ميدد ألنتاج
القطف فى السكداف  .نعـ  ...سيحتاج ذلؾ الى كقت ،فميكف عشرا مف السنيف  ،ال بأس ،لكف
يجب أف ال ننسى أننا نكسب عشرات مف السنينف ىى تمؾ الخمفية الكراثية التى ظممنا نقكـ
بتطكيرىا طكاؿ تمؾ الفترة.
أما اذا لـ نستطع القياـ بذلؾ ك فضمنا االسػتقػداـ المباشر لمصنؼ األجنبى

فعمينا اذا اف

نعطيو حقو الكامؿ فى االختبار ك التقصى عبر المكاقع ك السنيف خاصة فى حالة البيئ
المطرية .كما عمينا أف نجكد ك نتػػقف تصميـ ك تنفيذ تجاربنا لتقميؿ الخطأ التجريبى

ات
 .كال

أعتقد أف ذلؾ قد تـ أخذه فى االعتبار فى حالة الدراسة المقدمة مف ىيئة البحكث الزراعية
( )Abdelbagi et al, 2012التي بمكجبيا أجيزت أصناؼ القطف المحكر لمزراعة فى
السكداف .كىنا يمكف األشارة الى اآلتى :
.1

ال يكفى اف نختبر صنؼ قطف لمدة عاـ كاحد خاصة فى البيئات المطرية

.2

اختيار شمبات كأحد مكاقع االختبار ال يجكز ألنيا ال تمثؿ بيئات زراعة القطف فى السكداف

.3

كػػفياف مف حيث العدد

اذا أخذنا النقطة الثانية فى االعتبار سيتبؽ لنا مكقعاف فقط ال م
لمكصكؿ لنتائج دقيقة

.4

الخطأ المعيارل لممتكسط كاف عاليا بصكرة شاذة ك فى بعض الحاالت يفكؽ المتكسط كىذا
ينسؼ تماما مصداقية البيانات ك النتائج التى تبني عمييا
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ار

ىذا مف ناحية  ،ك مف ناحية أخرل ال بد مف االشارة الى خطأ آخر فظيع ارتكب باختي

شمبات كمكقع ألختبار أصناؼ القطف المحكر كراثيا  .ذلؾ أف شمبات ىى المكاف الذل تتـ فيو
صيانة األصكؿ الكراثية لمقطف فى السكداف األمر الذل يجعميا عرضة لمتمكث الجينى .
كؿ ما ذكرت ينـ عف عجمة شديدة لـ أجد ليا مبررا ك أخشى اف يككف ذلؾ ناتج مف
ضغكط مكرست مف جية ما استباقا لمنتائج خاصة اذا عممنا اف أدبيات التعامؿ مع اعتماد
األصناؼ المحكرة كراثيا ال تخمكا مف مثؿ ىذه الحاالت (تجربة اليند)
 .7ىؿ األنساف بحاجة الى كائنات جديدة ؟
لقد مضى عمى نشكء ك استقرار الغالؼ الحيكم كما يحتكيو مف كائنات مئات اآلالؼ مف
السنيف ظمت خ الليا الكائنات الحية تحافظ عمى تنكعيا ك تكاثرىا فى اطار نظاـ لمتكاثر نشأ ك
تطكر طبيعيا منذ عيكد سحيقة  .ساىـ ذلؾ النظاـ فى حفظ التنكع داخؿ كؿ جنس محاطان

بحكاجز تكاثر منذ بداية الخمؽ حتى عيدنا الحالى عندما تمكف االنساف مف الػقػفػز فكؽ تمؾ

الحكاجز ك أصبح فى ـ قدكرة اعادة ترتيب شفرة الحياه ألحداث منافع (حسب اعتقاده ) كانت
غير ممكنة بالطرؽ الطبيعية.
اف عمـ تربية النباتات ييدؼ الى تطكير أصناؼ جديدة تحمؿ صفات مرغكبة لالنساف ألشباع

رغباتو مثؿ تحسيف االنتاجية كما كنكعا ك صيانتيا

(مكافحة اآلفات ) ك يعتمد ىذا

العمـ بصكرة أساسية عمى كجكد األختالفت الكراثية فى الطبيعة ك بتحديد أدؽ تمؾ التى
كجدىا األنساف أمامو عندما بدأ يتعرؼ عمى الكائنات مف حكلو

 .ك اذا ما تصكرنا أف

االختالفات ك التنكع الكراثى المكجكد فى الطبيعة عبارة عف كنز ،فاف االنساف ظؿ منذ نشأتو
ينقب فى ذلؾ الكنز لتطكمر اصناؼ تمبى احتياجاتو ك رغباتو  .ك لـ يتغير ىذا الكضع حتى
اليكـ ك لكف الذل تغير ىك قدرة االنساف عمى تطكير اساليب جديدة لمتنقيب ك صمت بو الى
ما يعرؼ اليكـ بعمـ تربية النبات الحديث.
ك كاف مف الممكف ك ال يزاؿ مف الممكف اف يبحث االنساف عف ضالتو فى ما اتيح لو

مف

اختالفات كراثية مكجكدة فى الطبيعة (الكنز) مع تطكير أساليب التنقيب (ك سائؿ ك ادكات
التربية ) غير أف الذل حدث ىك بعد اف تمكف االنساف مف فؾ طالسـ شفرة الحياة ك تمكنو
مف تخطى المكانع الطبيعية لمتكاثر بيف الكائنات ترؾ التنقيب داخؿ الكنز ك قرر اف يختصر
الطريؽ كاستحداث كائنات جديدة (لـ تكف متاحة فى الطبيعة ) عف طريؽ النقؿ المباشر
لمجينات بيف الكائنات.
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أعتقد أف محاكالت أعادة ترتيب أك احداث تكليفات جديدة لممادة الكراثية خارج األطر الطبيعية
لمتكاثر ستؤدل الى ارباؾ ما أستقر عمية الغالؼ الحيكم عبر مالييف السنيف ك سي ؤدل ذلؾ
الى مآالت ال يستطيع أحد التنبؤ بيا  .أعتقد أنو مازاؿ فى مقدكر االنساف اذا تمكف مف تطكير
أساليب جديدة داخؿ أطار التكاثر الطبيعى اف يعتمد عمى االختالفات الكراثية المكجكدة فى
الطبيعة كىى مكرد غير ناضب ك مستقر ك منسجـ ك متكازف ك تمكنو مف الحصكؿ عمى
تراؾيب كراثية ألشباع رغباتو فى الحياة بصكرة مستدامة .
 .8الخاتمة ك التكصيات
باستثناء صناعة العقاقير ك بعض التقنيات المعممية

(البصمة الكراثية ك غيرىا ) فانو مف

الصعب الحديث عف منافع صريحة خالية مف المخاطر لتقنيات ىندسة التحكر الكراثى  .ك اذا
قصرنا الحديث عمى تقنيا ت مقاكمة اآلفات كمبيدات الحشائش التى تشكؿ غالب المنافع
المرجكة  ،فانو مع مركر الكقت بدأت كفة المخاطر ترجح عمى كفة المنافع  .ليس فقط بسبب
اضافات جديدة لكفة المخاطر بؿ أيضا بسبب سحب منافع مف الكفة األخرل كانت قبؿ سنكات
تستقؿ لمتركيج التجارم  .فالقطف المحكر كر اثيا بدأ يفقد مزاياه بخفض فاتكرة المبيدات
( لظيكر آفات جديدة ك مقاكمة ديداف المكز لسـ القطف ) كما بدأت تتكشؼ سكءتو مف أثار
سالبة عمى الحيكاف ك التربة.
اف نتائج الدراسات الحديثة التى تـ الكشؼ عنيا قبؿ شيريف

( Séralini et al.,

 )2012; Heinemann, 2012تعتبر جد خط يرة ك يجب اخذىا بقكة فى األعتبار ألنيا
تعطى مؤشىرا قكيا لكجكد آثار ك خيمة عمى الصحة ناتجة مف تقنية التحكر الكراثى ال يمكف
غض الطرؼ عنيا مثؿ أمراض سرطاف الثدم ك تمؼ الكمى كتميؼ الكبد الخ

 .ك ليس مف

سبيؿ لنفييا اال عف طريؽ اجراء دراسات مماثمة تستمر لسنكات تؤ كد نتائجيا خالؼ ما تكصؿ
اليو ىؤالء العمماء  .كما أف عقابيؿ استعماؿ تقنية االسكات الجينى فى المحاصيؿ الغذائية ال
يمكف التكيف أك التحكـ بيا ك ىى أشبو بقنبمة عنقكدية داخؿ جسـ الكائف ك أجيالو القادمة
التجربة اليندية فى زراعة القطف المحكر كراثيا يجب دراستيا ك أخ ذ العبرة منيا .كىناؾ مالمح
شبو كبيرة بيئية ك اجتماعية ك اقتصادية بيننا ك بينيـ  .لقد استمرت ىذه التجربة لمدة عشرة
سنكات كفشمت كىى اآلف قيد اعادة النظر بتكصية مف المجنة البرلمانية المختصة

 .فبعد

ارتفاع طفيؼ فى السنيف األكلى انخفضت االنتاجية ك أرتفعت فاتكرة ا لمدخالت ك عمى رأسيا
المبيدات التى قيؿ لممزارع أف القطف المحكر سيعفيؾ مف استعماليا
السكدانى) ك أدل األعسار ك األحباط

(كما يقاؿ اليكـ لممزارع

الى انتحار عدد كبير مف مزارعى القطف المحكر ىذا

فضال عف مرض ك مكت الحيكانات المتغذية عميو ك اآلثار السالبة التى تركو ا عمى التربة  .اف
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التقرير الذل أصدرتو المجنة الزراعية لمبرلماف اليندل عف زراعة المحاصيؿ المحكرة كراثيا يعد
أكبر كثيقة ادانة صدرت حتى اليكـ فى ىذا الخصكص .
زراعة القطف المحكر كراثيا فى السكداف كانت خارج مظمة القانكف ك اتسمت

بالتعجؿ الغير

مبرر كالغمكض ك عدـ ا لشفافية .كلـ تقـ الدكلة بالقياـ بكاجبيا حياؿ مكاطنييا بأجراء
الدراسات الممزمة قانكنا ك المتعمقة بالمخاطر عمى البيئة ك صحة االنساف ك الحيكاف ك اآلثار
السالبة عمى الكضع األجتماعى ك االقتصادل كقبؿ ذلؾ دراسة ما اذا كانت البالد بحاجة الى
تبنى القطف المحكر كراثي ا أـ ال  .كما أف الدكلة لـ تؼ بالمكاثيؽ ك العيكد الدكلية فى ىذا
الصدد ك صمتت عف تجاكزات قانكنية خطيرة متعمقة بدخكؿ محاصيؿ محكرة كراثيا بصكرة
غير شرعية كزراعتيا سرا بمنطقة جباؿ النكبة  .كما لكحظ التسرع المخؿ فى اعداد الكرقة
المقدمة مف قبؿ ىيئة البحكث الزراعية ألجازة أصناؼ القطف المحكر.
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التقرير السابع ك الثالثكف
ترجمة أ.د  /معركؼ ابراىيـ محمد
المقدمة
أنا رئيس لجنة الزراعة ،بعد أف أذنت لي

المجنة بتقديـ التقرير نيابة عنيا ،أقكـ بتقديـ ىذا

التقرير السابع كالثالثكف عف 'زراعة المحاصيؿ الغذائية المعدلة كراثيا  -اآلفاؽ كاآلثار".
ك ألدراكيا الخالفات العميقة فى الرأم بيف مختمؼ أصحاب المنفعة ك التناقضات المحيطة
بزراعة المحاصيؿ الغذائية المعدلة كراثيا ،أختارت لجنة الزراعة
ىذا المكضكع لدراستو بصكرة مفصمة ك رفع تقرير ب

( ( )10-2009ممحؽ )I -

ذلؾ الى البرلماف  .كنظرا التساع ىذا

المكضكع ،كتعدد القضايا كأصحاب المصمحة المعنييف ك اؿتعقيدات المتعمقة بذلؾ ،لـ تتمكف
المجنة مف اكماؿ الدراسة فى الفترة التى حددت ليا ( .)10-2009لذلؾ قامت لجنة الزراعة
(( )11-2010ممحؽ  )IIبإعادة اختيار المكضكع لمكاصمتو ك إخ ضاعو لمزيد مف الفحص .
ك ألف الدراسة أيضان ظمت غير شاممة خالؿ فترة لجنة الزراعة

( ، )11-2010فاف المجنة

الحالية أعادت اختيار المكضكع مرة أخرل ألكماؿ الميمة  .كؿ جمسات المجنة البالغة سبعا ك

عشركف ك التى أخذت

 60ساعة ك  52دقيقة كانت مسخرة لدراسة

ىذا المكضكع ذك

األىمية ك الحساسية البالغتيف
كبغية الحصكؿ عمى الرأم العاـ ،عقدت المجنة ممتقى أعالميان في  13مارس  2010لمعرفة
كجيات النظر ك المقترحات حكؿ المكضكع مف مختمؼ أصحاب المصمحة  .ك تـ تمقى 467

مذكرة تـ تكقيع معظميا بكاسطة أصحاب المصمحة  .ك فى المجمؿ تمقت المجنة ك ثا ئؽ بمغت
 14826صفحة .ك تداخمت المجنة أيضا بكثافة مع مختمؼ أصحاب المنفعة بما فى ذلؾ
الحككمات الكالئية ،منظمات المزارعيف ،المنظمات غير الحككمية ،المزارعيف ك أسرىـ  ...الخ
ك ذلؾ أثناء زياراتيا التدارسية لمختمؼ أرجاء القطر خالؿ تمؾ الفترة  .ك شاىدت المجنة بطمب
ـ ف بعض أصحاب المنفعة فيمما ك ثائقيا عف المكضكع يكـ

 10نكفمبر 2010 ،بعنكاف

"السمكـ عمى طبؽ " .ك تقدـ أكثر مف  50فردا ك منظمة بأدلة شفيية الى المجنة  .ك تـ حفظ
المحضر الحرفي لمتابعات األفادات الشفيية فى  863صفحة
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كتكد المجنة أف تعبر عف خالص شكرىا كامتنانيا لمكظؼ م ادارة الزراعة ك التعاكف كالك ازرات
األخرل  /اإلدارات كالمنظمات كاألفراد لتقديميـ المعمكمات ذات الصمة بدراسة المكضكع التي
تحتاجيا المجنة ك لظيكرىـ أماـ المجنة لتقديـ افاداتيـ.
تـ أعتماد التقرير ك قبكلو بكاسطة المجنة في اجتماعيا المنعقد في

 3أغسطس.2012 ،

ت طباعة مالحظات  /تكصيات المجنة بالخط العريض في نياية كؿ فصؿ مف فصكؿ التقرير .
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2012/05/04 * تـ ترشيحيـ لمجنة فى
أختصارات
 المعدلة كراثياGM

(Bacillus thuringiensis) عصية باسيمكس.BT
 لجنة تقييـ اليندسة الكراثيةGEAC

 االتفاقية المتعمقة بالتنكع البيكلكجيCBD
 بركتكككؿ قرطاجنة لمسالمة األحيائيةCPB
 كالعمكـ كالتكنكلكجيا ألغراض التنمية، التقييـ الدكلي لممعارؼ الزراعيةIAASTD
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 GMOالكائنات المعدلة كراثيا
 DBTقسـ التكنكلكجيا الحيكية
 AYUSHاأليكرفيدا كاليكغا كالعالج الطبيعي ،اليكناني ،السيدىا كالمعالجة المثمية
 MTطف مترم
 NBAالييئة القكمية اليندية لمتنكع الحيكم
 FSSAIاؿىيئة اليندية ؿسالمة األغذية كالمعايير
 DACإدارة الزراعة كالتعاكف
 DAREإدارة البحكث الزراعية كالتعميـ
 MoEFكزارة البيئة كالغابات
 ICMRالمجمس اليندم لؤلبحاث الطبية
 ICARالمجمس اليندم لمبحكث الزراعية
 CSIRمجمس البحكث العممية كالصناعية
 RCGMلجنة مراجعة المعالجة الكراثية
 FAOمنظمة األغذية كالزراعة
 DLCلجنة المنطقة
 SBCCلجنة تنسيؽ التقنية الحيكية الكالئبة
 IBSCالمجنة المؤسسية لمسالمة األحيائية
 SOPإجراءات التشغيؿ القياسية
 OECDمنظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية
 IPCCاالتفاقية الدكلية لكقاية النباتات
 MECلجنة التقييـ ك المتابعة
 CCMBمركز عمـ األحياء الخميكية كالجزيئية
 DSIRإدارة البحكث العممية كالصناعية
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(رأم المجنة ك تكصياتيا)
 8.116حمؿت المجنة بدقة األدلة الـ قدمة ليا سكاء ضد أك مع المحاصيؿ الزراعية المعدلة
كراثيا .ك لـ تكف العمكـ البحتة داخؿ كاقعيا الحصرل ىي المعيار الكحيد ليذا التحميؿ  .تتمثؿ
بعض المخاكؼ األكثر إلحاحا التى أخذتيا المجنة في الحسباف فى اآلتى :
ككف اليند كاحدة مف أغنى مراكز التنكع الحيكم ك تكفر الزراعة فييا القكت إلى ما يقرب
مف  : 70مف السكاف في المناطؽ الريفية ك أف أكثر مف

 :70مف مزارعي اليند مف صغار

المزارعيف اليامشييف الذيف ال تعتبر الزراعة بالنسبة ليـ مشركعان تجاريان بقدر ماىى طريقة

حياة ك كسيمة لمبقاء ؛

أمف ك سالمة الغذاء ؛
طبيعة الزراعة اليندية المعتمدة بكثافة عمى األيدل العاممة ؛
األزمات الزراعية الحادة التى ضربت البالد فى السنكات الماضية ؛
الزراعة المطرية تشكؿ  %60مف المساحة المزركعة ؛
عدـ القدرة عمى استرجاع المحاصيؿ التى حكرت كراثيا لكضعىا الطبيعى بعد تعديميا ؛
التأثيرات عمى البيئة ك صحة األنساف ك الماشية ك بقية الحيكانات  .ك ىذه أمثمة قميمة.
 8.117تجربة اليند مع القطف  Btأظيرت أنو مع مجىء االصناؼ المحكرة كراثيا كالضجيج
الذل صاحبيا اختفت لمتك أصناؼ القطف التقميدية  .اف المجنة تحس ج يدا باليأس الذل يشعر
بو المزارعكف بمنطقة فيدىاربيا  Vidharbhaبسبب عدـ تكفر أصناؼ القطف التقميدية ك
كانت المجنة قد تفاعمت معيـ خالؿ زيارتيا التدارسية في مارس

 .2012ك عمي الرغـ مف

بذؿ المزارعكف قصارل جيدىـ ،فيـ اآلف غير قادريف عمى التحكؿ مف زراعة القطف المعدؿ
كراثيا الى زراعة أصنافيـ التقميدية األكثر صداقة لممزارع بسبب الغياب التاـ لتقاكم ىذه
األصناؼ .لقد شيدت المجنة بأعينيا ىذه العيكب الخطيرة الناجمة عف ممارسة الزراعة
األحادية (زراعة الصنؼ الكاحد ) .لقد أثبتت الييئة القكمية لمتنكع الحيكم كفقان لحاالت مؤكدة

أف التحكر الكراثي يؤثرعمى التنكع الحيكم بصكرة كبيرة

 .ك كاف عدد آخر مف أصحاب

المصمحة مف بينيـ كبار العمماء ك منظمات المزارعيف قد أفاد المجنة أيضا بالتأثيرات الضارة
طكيمة األمد لمتحكر الكراثى عمى التنكع الحيكم

 .اف تأكيدات الحككمة بأف التنكع الحيكم

سيككف محفكظا بأماف داخؿ بنكؾ الجينات قد تسعد المختصكف فى عمـ المتاحؼ ك لكنيا ال
تمثؿ عزاء لمجنة كلك يسيرا ،ألف التنكع الحيكم يمكف اف يتطكر فقط فى الطبيعة ك ليس فى
بنكؾ الجينات .كما أنو ينبغي أف يكضع في االعتبار أف اليند لدييا حصة كبيرة في بركتكككؿ
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ناغكيا  Nagoyaبشأف اؿ حصكؿ عمى كتقاسـ المنافع التي سكؼ تتأثر سمبا مع
أم عممية ترقيع لمتنكع البيكلكجي الغني.
 8.118بالرجكع الى مكضكع األمف الغذائى فاف المجنة باتت أكثر اقػتناعا بتكفر خيارات أفضؿ
مف تقنية التحكر الكراثي لزيادة انتاج ك انتاجية الغذاء  .فتقنية التحكر الكراثي ما زاؿ اماميا
ك قت طكيؿ لمتأكد مف سالمتيا ك استدامتيا ك مخاكؼ أخرل تكتنفيا  .ك األىـ مف ذلؾ فاف
اليند اليكـ ليست فى حالة مف اليأس كالتى سبقت حقبة الثكرة الخضراء  .عميو ليس مطمكبا
اآلف تجريب أم مف الطرؽ المختصرة أك التدابير اليائسة

 .اف اإلدارة المتكاممة لآلفات

كالزراعة العضكية ،كاألسمدة الحيكية كالتربية الجزيئية ،كزيادة كفاءة الرم ،كالتقميؿ مف
خسائر ما بعد الحصاد ،ك نظـ التكزيع ذات الكفاءة الخالية مف الثغرات

 ...الخ  ،تعتبرىا

المجنة خيارات أفضؿ مف حيث بساطتيا ،سيكلة تنفيذىا  ،استدامتيا ك صداقتيا لمتنكع
الحيكم ك خمكىا مف ال تبعات سالبة عمى صحة االنساف ك الحيكاف .
 8.119ك فى الختاـ تكد المجنة أيضا االدالء بمزيد مف التفاصيؿ بشأف آلية التنظيـ عمى
الرغـ مف أنو تـ تناكليا في فصؿ مستقؿ في ىذا التقرير  .اف المجنة الداخمية لمسالمة الحيكية
تقكـ بكظيفتيا داخؿ الشركة المركجة ك ت قكـ بكؿ دراسات التقييـ المبدئية لممنتج المحكر
كراثيا الذل قامت بتطكيره ذات الشركة المركجة  .ك أيضا تقكـ بتكفير البيانات التى تعتمد
( )RCGMك لجنة تقييـ اليندسة الكراثية

عمييا كؿ مف لجنة مراجعة المعالجة الكراثية

( )GEACفى دراساتيا التقييمية كما كرد سابقا فى ق ذا التقرير  .ىذه اآللية ال تكحي بالثقة
ألسباب كاضحة  .اذ أف اإلدارة المكمفة بتطكير التكنكلكجيا الحيكية في الدكلة

(إدارة التقنية

الحيكية)  ،تقكـ بتمكيؿ شركات القطاع العاـ ك الخاص ألجراء بحكث ك انشطة التحكر الكراثي
المختمفة .ىذا التمكيؿ ذك أىمية خاصة  .اذ أف اؿمنتجات المحكرة كراثياَ التى تـ تطكيرىا مف
خالؿ ىذه المشاريع ك االنشطة يتـ تقييميا بمساعدة ادارة التقنية الحيكية

( )DBTتحديدا

لجنة  .RCGMك فكؽ ذلؾ فاف التصديؽ النيائي لالطالؽ التجارم ك البيئي يتـ منحو
بكاسطة لجنة  GEACالتي يشارؾ في رئاستيا مرشح مف

 .DBTك بـ ا أف رئيس

اؿ  GEACك نائبو ينتمكف لمخدمة المدنية ،فانو ليس مف الصعب تفيـ أىمية مرشح
اؿ  DBTكرئيس مشارؾ فى اؿ  GEACفى عممية صنع القرار  .ترل المجنة  ،عمى العكس
مف ذلؾ ،ك بالرغـ مف احتجاجات  ، DBTأف لدييا أسباب قكية لالتفاؽ مع رأم العديد مف
أصحاب المصمحة فى أف الييكؿ التنظيمي الذل يككف فيو لمجية المركجة القكؿ الفصؿ ك
الحضكر السائد فى آلية التنظيـ يكفر قدرا مف الغرض الشخصى ال يمكف تخطيو عند اجراء
دراسات التقييـ  .عميو فاف النظاـ برمتو يعتبر مكاليان لؿ
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 / DBTمكاليان ألنحراؼ الشركة

المصنعة الذل يستحسف تجنبو  .ك بصرؼ النظرعف ىذا العيب الرئيس  ،فاف الفحص الذل
اجرتو المجنة أكضح أف النظاـ القائـ يعتبر قاصرا ك باليا بشكؿ صارخ فى مكاجية التحديات
التى يفرضيا بركز مثؿ ىذه التقنيات الحديثة فى اقتصاد مثؿ اقتصمد اليند المتسـ بالكثافة
السكانية ك االعتماد عمى الزراعة
 8.120لقد ظ لت الحككمة لعدة سنكات تمعب عمى فكرة ىيئة تنظيـ التقنية الحيكية

 .اف

المجنة تشعر بأف تنظيـ التكنكلكجيا الحيكية يعتبر نقطة صغيرة جدا في نسيج كاسع مف التنكع
الحيكم ،كالبيئة ،كالصحة البشرية كالحيكانية كغيرىا ،كعدد كبير مف القضايا األخرل ذات
الصمة .كلذلؾ ،كانت المجنة قد أكصت في فصؿ سابؽ بإنشاء ىيئة

جامعة لمسالمة الحيكية

مف خالؿ قانكف صادر عف البرلماف يتـ مناقشتو بمستفاضة بكاسطة كؿ أصحاب المصمحة ك
ذلؾ قبؿ التعرؼ عمى الشكؿ العاـ لمقانكف  .ك ما لـ تقـ مثؿ ىذه السمطة  ،فاف ام تحرؾ فى
اتجاه المحاصيؿ الزراعية المحكرة كراثيا سيككف محفكفا بمخاطر غير مأمكنة العكاقب  .ك في
حيف أف ىناؾ الكثير مف المخاكؼ حكؿ سالمة ىذه التكنكلكجيا ،فاف ما ىك أكثر مدعاة لمقمؽ
ىك عدـ كجكد أم شركط لتحمؿ المسؤكلية أك آلية لتعكيض صغار المزارعيف ك المستيمكيف
فى حاؿ فقداف المحصكؿ أك الحاؽ الضرر بصحة

التنكع الحيكم ،البيئة  ..الخ .ك بما أف

مشاريع التأميف المحصكلى لـ تكف ذات جدكل لمعظـ المزارعيف فاف أم خسائر محتممة
لممزارعيف نتيجة زراعتيـ المحاصيؿ المحكرة سيككف ليا تأثيران مدمران عمى ثركاتيـ التى ىى
أصال تترنح تحت تأثيراألزمات الزراعية الحادة التى تتعرض ؿىا منذ سنكات

 8.121في مثؿ ىذه الحالة فاف مختمؼ األطراؼ الفاعمة في نظاـ الحكـ ،كالذيف لدييـ بعض
الدكر أك ذاؾ في التنظيـ كاإلدارة كالمناكلة كالرقابة كالتكزيع كشؤكف المستيمؾ ،كالصحة
البشرية ،كالصحة الحيكانية ،كما إلى ذلؾ ،يجب أف يتحممكا مسؤكلية ضماف أف أم أذل

أك

ضرر محتمؿ لحؽ بالنظاـ قد تـ استبعاده أك السيطرة عميو  .لكف ،ككما أكضحنا بجالء في
الفصؿ السابؽ فاف معظـ الك ازرات ك األدارات ك ككاالت الحككمة التى يتكجب عمييا تحمؿ
المسؤكلية الرئيسة لـ تكف جاىزة لتحمؿ األدكار المنكطة بيا عند دخكؿ المحاصيؿ المحكرة
لمنظاـ .كفى الكاقع فاف بعض الك ازرات ك األدارات لـ تنخرط فى مياميا اال بعد أف قامت
المجنة بالتحقيؽ فى األمر فػتفاعمكا معيا

 .اف الييئة اليندية لسالمة كمكاصفات الغذاء

( )FSSAHالتى عمييا لعب الدكر األكبر فى تصريؼ األكضاع باألضافة الى الييئة القكمية
اليندية لمتنكع الحيكم ( )NBAما تزاال تصارعاف مشاكؿ النشأة كليسا في كضع يمكنيما مف
تقديـ شىء عمى األقؿ لسنكات قادمة .اف ىيئات مثؿ  NBAك  PPVك FRAكما ذكر سابقان
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فى التقرير تعتبر شبو غير مكجكدة  .كفي مثؿ ىذا السيناريك ،فاف كيفية تعامؿ الحككمة مع
تأثيرات زراعة المحاصيؿ المحكرة كراثيا خارج نطاؽ األحتكاء يعد أمرا غير منطقيا .
 8.122مف جية اخرل فاف دراسات تقييـ التأثيرات طكيمة األمد عمى البيئة ك دراسات تقييـ
السمية المزمنة لتأثيرات المحاصيؿ المعدلة كراثيا لـ تتـ حتى اآلف  .كما أف الحككمة لـ تتخذ
بعد قرار نيائي بشأف كضع الديباجات  .ك ىنا ؾ انعداـ تاـ لممراقبة ما بعد السكؽ ،ك تمت
األشارة الى ذلؾ تحديدا فى المثاؿ المتعمؽ بدخكؿ مئات اآلالؼ مف أطناف زيت بذرة القطف
المعدؿ كراثيا الى السمسمة الغذائية

خالؿ السنكات العشر الماضية دكف اف يدرؾ ذلؾ أم

شخص في الحككمة.
 8.123اف القضية الرئيسية التي لـ ت نتبو الييا الحككمة طيمة ىذه السنكات ىي المسألة
األخالقية .اف البعد األخالقى لممحاصيؿ المعدلة كراثيا كاف ينبغى أف ينظر اليو بجدية في
الكسط االجتماعي كالثقافي القائـ  .اف أقؿ قدر مف عدـ الحساسية فى ىذا الشأف يمكف أف
يقكد الى سخط كاف مف الممكف تفاديو ،ك الذل ؼ ضالعف تسببو فى تكترات مجتمعية  ،كاف
سيفضى الى انعكاسات اجتماعية ك اقتصادية خطيرة .
 8.124ك مف خالؿ تفاعالتيا الكاسعة مع المزارعيف في سياؽ زياراتيا التدارسية ،كجدت
المجنة أنو لـ تكف ىناؾ أم منافع اجتماعية كاقتصادية كبيرة لممزارعيف بسبب إدخاؿ زراعة
القطف الـ عدؿ كراثيا .عمى العكس مف ذلؾ ،لككنيا زراعة رأسمالية مكثفة فاف المصركفات
االستثمارية لممزارعيف قد تضاعفت ،مما عرضيـ لمخاطر أكبر بكثير بسبب المديكنية الضخمة
التي لـ يستطع الغالبية العظمى منيـ تحمميا  .ك نتج عف ىذا ،بعد نشكة السنكات القميمة
األكلي ،أف أصبحت زراعة القطف المحكر كراثيان تزيد مف مآسي صغار المزارعيف اليامشييف

الذيف يشكمكف أكثر مف  : 70مف الفالحيف في اليند.

 8.125لقد أشار رئيس الكزراء فى خطابو األكؿ في القاعة المركزية لمبرلماف في  25يكليك
 2012أف نظرية االنسياب الى أسفؿ (انسياب الماؿ مف الطبقة الغني ة الى الفقيرة ) ال تمبى
التطمعات المشركعة لمفقراء .يجب عمينا رفع أكلئؾ الذيف فى القاع لكي نتمكف مف مسح الفقر
مف قامكس اليند  .لقد أظيرت تجربة العشرة سنكلت الماضية بشكؿ قاطع أنو فى حيف
استفادت الشركات عمى نطاؽ كاسع مف زراعة المحاصيؿ المحكرة كراثيان

فاننا لـ نمحظ تمؾ

الفائدة تتنزؿ الى أسفؿ بالقدر الذل يعنى سكاد الفقراء مف المزارعيف .

عميو تكصى المجنة باألجماع بالكقؼ الفكرل لكؿ التجارب الحقمية لممحاصيؿ الزراعية المحكرة
كراثيا تحت أل مسمى كانت ك قصر اجراء البحكث فى ىذا المجاؿ تحت االحتكاء الصارـ ك
ذلؾ حتى يتـ األ خذ فى االعتبار كؿ كجيات النظر الكاردة فى تقارير الجيات ذات الصمة ك
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اتخاذ اجراءات حاسمة مف الحككمة ألعادة ترتيب األطر المنظمة كالتككينات األخرل بما يضمف
سالمة عمميات التنظبـ ك الرصد ك الرقابة ك المتابعة ك اعادة التقييـ
باسكديبا أكاريا
2012/أعسطس/7 ، نيكدؿىى/ رئيس المجنة
I ممحؽ
)10-2009( تككيف لجنة الزراعة
 باسكديب أشاريا – رئيس المجنة/السيد
مجمس الشعب

2. Shri Narayan Singh Amlabe
3. Shri K.C. Singh ―Baba‖
4. Shri Thangso Baite

5. Shri Jayant Chaudhary
6. Smt. Shruti Choudhry

7. Smt. Ashwamedh Devi
8. Shri Biren Singh Engti

9. Smt. Paramjit Kaur Gulshan
10. Shri Anant Kumar Hegde
11. Shri Sk. Nurul Islam

12. Shri Naranbhai Kachhadia

13. Shri Surendra Singh Nagar
14. Shri Prabodh Panda
15. Shri Premdas

16. Shri Vitthalbhai Hansrajbhai Radadiya
17. Shri Nripendra Nath Roy
18. Shri Bhoopendra Singh
19. Shri Uday Singh

20. Shri Jagdish Thakor
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21. Shri Hukmdeo Narayan Yadav
مجمس الكاليات

@22. Vacant

23. Shri Satyavrat Chaturvedi
24. Shri A. Elvarasan
#25. Vacant

26. Shri Vinay Katiyar

27. Shri Mohd. Ali Khan

28. Shri M. Rajasekara Murthy

29. Shri Bharatsinh Prabhatsinh Parmar
30. Prof. M.S. Swaminathan
*31. Smt. B. Jayashree

@  :السيد /ناريندرا بكدانيا تكقؼ عف عضكية المجنة لتقاعده مف مجمس الكاليات فى
/4يكليك2010/
 : #السيد /شاراد أناترك جكشى تكقؼ عف عضكية المجفة لتقاعده مف مجمس الكاليات فى
/4يكليك2010/
*  :تـ ترشيحو لمجنة  w.e.f.فى / 2يكليك 2010 /خمفا لمسيد /خيكييك زىيمكمى الذل
تقاعد عف عضكية مجمس الكاليات فى /2ابريؿ2010/

ممحؽ II
تككيف لجنة الزراعة ()11-2010
السيد /باسكديب أشاريا – رئيس المجنة
األعضاء
مجمس الشعب

2. Shri Narayansingh Amlabe
‖3. Shri K.C. Singh ―Baba
4. Shri Thangso Baite
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5. Shri Jayant Chaudhary
6. Smt. Shruti Choudhry

7. Smt. Ashwamedh Devi
8. Shri Biren Singh Engti

9. Smt. Paramjit Kaur Gulshan
10. Shri Anant Kumar Hegde
11. Shri Sk. Nurul Islam

12. Shri Naranbhai Kachhadia

13. Shri Surendra Singh Nagar
14. Shri Prabodh Panda
15. Shri Premdas

16. Shri Vitthalbhai Hansrajbhai Radadiya
17. Shri Nripendra Nath Roy
18. Shri Bhoopendra Singh
19. Shri Uday Singh

20. Shri Jagdish Thakor

21. Shri Hukmdeo Narayan Yadav
مجمس الكاليات

22. Shri Shashi Bhusan Behera
23. Shri Narendra Budania

24. Shri Satyavrat Chaturvedi
25. Shri A. Elavarasan
26. Shri Vinay Katiyar

27. Shri Mohd. Ali Khan

28. Shri Upendra Kushwaha

29. Shri Bharatsinh Prabhatsinh Parmar
30. Shri Rajpal Singh Saini
31. Shri S. Thangavelu
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ممحؽ III
قائمة باسماء المنظمات  /األفراد الذيف أدلكا بافاداتيـ الشفيية أماـ المجنة
.1

كزارة الزراعة (ادارة الزراعة ك التعاكف)

.2

بركفيسكر /ديباؾ بينتاؿ  -نائب الرئيس ،جامعة دليى ،نيك دليى

.3

د /س .ناقاراجاف  -رئيس ىيئة حماية األصناؼ النباتية ك حقكؽ المزارعيف  ،نيك دليي.

.4

بركفيسكر /ؼ .س .شكىاف – مديرالمركز العالمي لميندسة الكراثية ك التقنية الحيكية،
نيك دليى

.5

د /س .ر .بياتيا – السكرتير السابؽ  ،ادارة التقنية الحيكية

.6

بركفيسكر /أ .ؾ .تياجي  -مدير المعيد الكطني لبحكث الجينكـ النباتي  ،نيكدليي

.7

د /راكيش تكلي  -مدير المعيد القكمي لمتقنية الحيكية لؤلغذية الزراعية  ،مكىالي
كالبنجاب

.8

السيد /ديفندر شارما  -منتدل التقنية الحيكية كاألمف الغذائي ،نكيدا

.9

د /أجام باريدا  -المدير التنفيذم لمؤسسة أبحاث MSسكاميناثاف ،تشينام

 .10د /ر .س .باركدا – المدير العاـ السابؽ لممجمس اليندل لمبحكث الزراعية  ،ICARك
رئيس أمانة تقدـ العمكـ الزراعية ،نيكدليي
 .11السيد /سيخار ناتاراجاف  -رئيس شركة مكنسانتك اليند المحدكدة ،مكمبام
 .12السيد /س .رامشاندرا بيالم  -رئيس جميع فالحى اليند  ،شارع أشككا  ،نيكدليي
 .13السيد /ؾ .ناجيسكارا راك  -نائب رئيس جميع مزارعى اليند (أجكم بيافاف) ،محؿ كندسكر
 .14السيد /ساميت أيش  -المدير التنفيذم لمسالـ األخضر (جرينبيس) اليند المحدكدة،
بنغالكرك
 .15بركفيسكر /ف.ؾ .جانجكلي  -المدير العاـ السابؽ لممجمس اليندل لمبحكث
الزراعية  ، ICARالعالـ الكبير في مجاؿ التقنية الحيكية.THSTI ،
 .16السيدة /سكنيتا ناريف  -مدير مركز العمكـ كالبيئة  ،نيكدليي
 .17د /فاندانا شيفا  -مدير مؤسسة أبحاث العمكـ كالتقنية كالبيئة  ،نيكدؿىي
 .18د /ساجارل ر .رامداس  -مدير أنثرا ،سكندراباد ،كالية اندرا براديش
 .19السيدة  /كافيثا ككركجانتى – أمينة بعثة خيتى فيراسات ،JAITU ،فريدككت  ،البنجاب
 .20بركفيسكر /ج .بادمانابياف  -عالـ فخرم ،قسـ الكيمياء الحيكية ،المعيد اليندم لمعمكـ،
بنغالكرك
 .21السيد /براشانت بكشاف  -محامي ،المحكمة العميا في اليند ،نيكدليي
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 .22السيدة /ركدريغز اركنا – سنرل ىارفيسترس ،مياك ،كالية ماديا براديش
 .23السيد /ـ .برابياكار راك  -رئيس مجمس اإلدارة كالمدير
األدارل ،نكزيفيدك لؿبذكر  Pvt.المحدكدة ،حيدر أباد
 .24د /سكجاثا بايرافاف  -المدير السابؽ لمجمس عمـ الكراثة الرشيد ،الكاليات المتحدة
األمريكية كزميؿ أكؿ بمركز التنمية المالية ،معيد اإلدارة المالية كالبحكث  ،تشينام
 .25د /ج .ؼ .رامانجانيكلك  -مدير مركز الزراعة المستدامة ،حيدر أباد
 .26د /ج .ب .م .سينغ  -مدير معيد أديش لمعمكـ الطبية كالبحكث ،باثندا
 .27د /س  .بياسكار ريدم  -رئيس الزراعة ،FICCI ،نيك دليي
 .28بركفيسكر /ر .ف .باسك  -نائب رئيس جامعة كمكتا السابؽ
 .29بركفيسكر /ت .ؾ .بكس  -المدير السابؽ ،بيدىاف شاندرا كريشي فيشكا ،فيداياال
 .30د /بكشبا ـ  .بيارجافا ،أنفيشنا
 .31د /ؼ .ـ .كاتكش  ،أميف ادارة بحكث الصحة كالمدير العاـ ،لممجمس اليندم لؤلبحاث
الطبية
 .32السيد /أنيركدىا رامشاندرا مكرككتى  -رئيس اتحاد مزارعى اليند  ،نيك دليي
 .33كزارة الصحة كرعاية األسرة (قسـ األيكرفيدا كاليكغا كالعالج الطبيعي ،اليكنافم ،السيدىا
كالمعالجة المثمية)
 .34اكاديمية العمكـ الكطنية اليندية ،نيكدليي
 .35اكاديمية اليند الكطنية لميندسة ،نيك دليي
 .36األكاديمية اليندية لمعمكـ ،بنغالكرك
 .37األكاديمية الكطنية لمعمكـ الزراعية ،نيكدليي
 .38األكاديمية الكطنية لمعمكـ الطبية ،نيك دليي
 .39كزارة التجارة كالصناعة (ادارة التجارة)
 .40كزارة العمكـ كالتكنكلكجيا (قسـ التكنكلكجيا الحيكية)
 .41كزارة العمكـ كالتكنكلكجيا ( إدارة البحكث العممية كالصناعية كمجمس البحكث العممية
كالصناعية)
 .42كزارة العمكـ كالتكنكلكجيا (قسـ عمكـ تقنية)
 .43كزارة البيئة كالغابات
 .44الييئة اليندية لسالمة األغذية كالمعايير
 .45كزارة الزراعة (ادارة التربية كالتعميـ كالبحكث الزراعية )ICAR /
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 .46لجنة تقييـ اليندسية الكراثية
 .47الييئة القكمية اليندية لمتنكع الحيكم  ،كتشينام
 .48كزارة شؤكف المستيمكيف كاألغذية كالتكزيع العاـ (إدارة شؤكف المستيمؾ)
 .49كزارة شؤكف المستيمكيف كاألغذية كالتكزيع العاـ (إدارة األغذية كالتكزيع العاـ)
 .50السيد /ب .سيناس  -محرر الشؤكف الريفية ،صحيفة اليندكس
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