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حكم األطعهة تعديل الجيني حسب القواعد الفقهية عند الحنفية
The rule of foods genetic modification according to the jurisprudence rules at the tap
Usman1
Abstract
Genetic modification is a special set of gene technology that alters the genetic machinery of such
living organisms as animals, plants or microorganisms. Combining genes from different
organisms is known as recombinant DNA technology and the resulting organism is said to be
‘Genetically modified (GM)’, ‘Genetically engineered’ or ‘Transgenic’. The principal transgenic
crops grown commercially in field are herbicide and insecticide resistant soybeans, corn, cotton
and canola.
Keywords: Genetic, Machinery, Microoganisms.

ادلقدمة:

سأتناوؿ نازلة واقعة من قضايا األطعمة ،أال وىي األطعمة ادلعدلة وراثيا ،بنايتا ما موقعها

يف معيار احلالؿ واحلراـ ،فقد بات احلديث عن ىذه القضية ضرورة ماسة ،السيما وأف كثَتا من الدراسات
االقتصادية والتطورية ،تدؿ على أف كثَتا من بالد العامل قد اعتمدت تقنية التعديل الوراثي ،كوسيلة رمسية
للحصوؿ على زيادة التصنيع يف األطعمة احليوانية والنباتية ،وحبساب أقل .وذلك دلواجهة االزدياد ادلطرد يف النمو
اإلنساين ،الذي يستورد العمل على توسيع موارد الغذاء وزيادهتا ،كما أف عمليات التعديل الوراثي يف األطعمة
بنوعيها احليوانية والنباتية ،أصبحت من أكثر الصناعات ادلرحبة ،اليت تتنافس فيها الشركات التجارية الكربى .وإزاء
ىذا السباؽ احملموـ ،كاف لزاما أف يبُت فقهاء الشريعة وعلماءىا األحكاـ الشرعية اليت تتصل هبذه القضية .فهذه
الورقة مسامهة متواضعة يف السياؽ .أسأؿ اهلل التوفيق والسداد.
األطعهة تعديل الجيني ن الحيواات:
البقرة والثور الهعدلة وراثيت
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االستنساخ يف رلاؿ احليواف بدأ يف سنة ٨٣٩١ـ على الضفادع ،مث انتقل يف فًتة الثمانينيات من القرف
ادلاضي إىل سائر احليوانات ،وما زالت معامل البحوث مستمرة يف إجراء عمليات االستنساخ احليواين حىت هناية القرف
ادلاضي ،ومل تتوقف بعد ،وقد استخدمت يف احليواف مجيع أنواع االستنساخ (العذري ،واجلنيٍت ،واجليٍت).

()1

فاالستنساخ إذا ىو :توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إىل بيضة منزوعة ،وإما بتشطَت بيضة
سلصبة يف مرحلة تسبق متايز األنسجة واألعضاء ،فهو إجياد نسخة طبق األصل عن شيء ما من الكائنات احلية نباتاً
أو حيواناً أو إنساناً.

() 2

الهنهج األستسي لتعديل الوراثي في الحيواات:
ىناؾ طرؽ عديدة لتعديل الوراثي يف احليوانات على سبيل ادلثاؿ :احلقن ادليكروي ،والتداوؿ باخللية اجلذعية،
والتحوير اجليٍت ،واالستنساخ.
واألىداؼ أيضا عديدة يف احليوانات بالتعديل الوراثي على سبيل ادلثاؿ :زيادة إنتاج اللنب ،اللحوـ معمليًا عن
طريق اخلاليا اجلذعية ادلأخوذة من البقر ،سرعة احلصوؿ على الصفات ادلرغوبة ،زيادة سرعة النمو يف احليوانات ،إنتاج
الصوؼ يف األغناـ.
الهنتجت :الهستخدنة األولى ن البقرة الهعدلة وراثيت (بتلحق الهيكروي)

يتم استخدام ) (Bovine somatotropinفي زيتدة إاتتج اللب في الهتشية.

1
2

الدكتور /عبد الفتاح زلمود إدريس ،االستنساخ يف نظر اإلسالـ( ،حبث مقارف ،جامعة األزىر ،قاىرة ،مصر).
«قرار رللس اجملمع الفقهي اإلسالمي» ادلنعقد يف دورة مؤمتره العاشر جبدة يف شهر صفر 1411ىػ.
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 Bovine somatotropinىو ىرموف النمو ادلستخلص من ادلاشية وىو يسمى ىرموف النمو البقري

( Bovine

 )growth hormoneوىو عبارة عن مركب ىرموين بروتيٍت طبيعي ينتج يف ادلاشية من الغدة النخامية .وىو ىرموف ىاـ
يف عمليات البناء والنمو وكذلك للقياـ بالعمليات األساسية يف جسم احليواف .عموما ىناؾ ىرمونات بروتينية وأخرى
استَتاديو ) )steroidsاذلرمونات الربوتينية ال تأثر عن طريق الفم ،أما ادلركبات ) )steroidsتؤثر عن طريق الفم .وعلى
سبيل ادلثاؿ األنسولُت ىرموف بروتيٍت ولذا يتم استخدامو عن طريق احلقن دلرضى السكر وليس عن طريق الفم.
كيف يعهل هرنون النهو؟
ال يؤثر بشكل مباشر بل بواسطة عامل النمو  1ادلشابو لألنسولُت  IGF-1أو السوماتوميدين

somatomedin

حيث حيرض ىرموف النمو على إفرازه يف األنسجة احمليطية وخاصة الكبد.

يف عاـ

1331

مت اكتشاؼ إمكانية حقن ىذا اذلرموف يف ادلاشية لزياد إنتاج اللنب .وادلصدر األساسي للحصوؿ على

ىذا اذلرموف ىو الغدة النخامية من ادلاشية ادلذبوحة .وحىت اآلف تتوفر كميات قليلة من ىذا اذلرموف وىي مرتفعة
األسعار .يف عاـ  1391وبواسطة استخداـ التقنية احليوية ) )biotechnologyعن طريق
وىذه البكًتيا تعترب مصنع صغَت جدا إلنتاج كميات كبَتة من ىذا اذلرموف

البكًتيا ))Escherichia colii

))Bovine somatotropin

ويف عاـ

نوفمرب  1333بدأ تسويق ىذه ادلركبات اليت حتتوي على ىرموف النمو البقري لزيادة إنتاج اللنب من ادلاشية .وقبل ىذا
التاريخ قامت منظمة الغذاء والعقاقَت،
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11

عاـ للتأكد من كيفية تأثَت ىذا اذلرموف

وكذلك مدى تأثَته على اللنب الناتج من حيث اجلودة ومكونات اللنب ،وكذلك مدى األماف يف استخداـ اللنب الناتج
يف غذاء اإلنساف.
ويعتقد أف ىذا اذلرموف يزيد من تدفق الدـ إىل الضرع ومنو إىل اخلاليا ادلفرزة للنب شلا يزيد من إمداد ىذه
اخلاليا بادلواد الغذائية الالزمة إلنتاج اللنب ،معدؿ االستفادة من الغذاء يزداد كثَتا يف ادلاشية ادلعاملة عن تلك اليت مل
تعامل هبذا اذلرموف .ادلعاملة هبذا اذلرموف تزيد من معدؿ تناوؿ الغذاء يف األبقار وذلك دلواجهة حاجة ىذه احليوانات
للمواد الغذائية الالزمة إلنتاج اللنب .ىرموف النمو البقري الذي ينتج طبيعيا من الغدة النخامية أو ادلتكوف يف البكًتيا
صناعيا حتت ظروؼ ادلعمل عند حقنو يف الدـ يسَت مع الدـ إىل الكبد وىناؾ يؤثر على الكبد ويفرز
)growth factor (IGF-1

( insulin-like

وىو ىرموف بروتيٍت يلعب دور ىاـ يف عمليات حتويل ادلركبات الغذائية إىل لنب .عموما

تركيب اللنب وطعم اللنب ال يتأثر بادلعاملة هبرموف النمو البقري ،أي أنو ال يوجد اختالؼ يف تركيب اللنب من حيث
الربوتُت أو الدىن أو الفيتامينات والعناصر ادلعدنية ،أو من حيث الطعم واللوف .وعند فحص عينات الدـ وجد أف
تركيز ) )insulin-like growth factorيزداد يف احليوانات ادلعاملة عن الغَت معاملة.
معدؿ إنتاج اللنب يزداد مبعدؿ حوايل  1 – 2كجم يوميا ،يف حُت أف معدؿ االستفادة من الغذاء يتحسن

مبعدؿ 2 %

– .3

أكدت منظمات الصحة العادلية واألمريكية أف استخداـ ىرموف النمو البقري ) )Bovine somatotropinآمن عند
استخدامو لزيادة معدؿ إنتاج اللنب من ادلاشية وليس لو أي تأثَت ضار على اإلنساف ،وعموما ىذا اذلرموف غَت فعاؿ
يف اإلنساف عند حقنو وذلك لتغيَت تركيب ىذا اذلرموف يف اإلنساف عن ادلاشية ،وعند حقن ىرموف النمو البقري
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لتحسُت منو بعض األطفاؿ ليس لو أي تأثَت على معدؿ النمو .يف عاـ
األقزاـ

))dwarfism

1311

مت معاملة بعض األطفاؿ

هبرموف النمو البقري لتنشيط النمو مبستويات مرتفعة مل يتحسن النمو نظرا ألف ىرموف النمو

البقري غَت نشط يف اإلنساف.

()3

النتيجة
على ضوء النتائج السابقة ،ميكن أف نقوؿ إف ىناؾ تأثَت مفيد ونافع الستخداـ

BST

على زيادة إنتاج

اللنب ،وىذا يتوقف على مدى تطبيق نظم اإلدارة ادلزرعة اجليدة ،وىذا يتضمن التغذية والتناسل وحالة اجلسم،
باإلضافة إىل ذلك فإف ادلزارع احلديثة ميكنها استخداـ ىذه التكنولوجيا اجلديدة بصورة أسهل وأكثر تأثَتاً وكفاءة
اقتصادية عالية بادلقارنة بادلزارع الصغَتة.
الهنتجت :الهستخدنة الثتاية ن البقرة الهعدلة وراثيت (ن الخاليت الجذعية)



اللحوم نعهليًت ع طريق الخاليت الجذعية الهأخوذة ن البقر.

توصل فريق من العلماء اذلولنديُت يف جامعة ماسًتيخ برئاسة مارؾ بوست إىل استخداـ التكنولوجيا احلديثة
يف تصنيع اللحوـ معمليا عن طريق اخلاليا اجلذعية ادلأخوذة من عضلة كتف البقرة واليت تتكاثر يف مناخ صناعي
مضاؼ إليها أمحاض أمينيو وسكر وىرموف ومصل عجل جنُت البقر لتكوين "ميٌت ألياؼ عضلية" ،مث يتم جتميعها
للتوصل إىل اإلنتاج النهائي لقطعة اذلامبورجر.

-3

أنظر :الطب البيطري في خدنة الهجتهع ،االثنُت 19 ،يوليو،2111 ،
http://veterinarysci.blogspot.com/2011/07/blog-post_18.html
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ويكوف لوف ىذه القطعة من اللحم ،اخلالية من الدىوف واألوعية الدموية والعصب ،باىتة؛ شلا يستلزـ إضافة
البنجر األمحر والزعفراف ليعطيها مذاقا خاصا.
وقاـ العامل اذلولندي مارؾ بوست بتوزيع ىذه القطعة اجلديدة من اذلامبورجر على رلموعة من العاملُت معو دلعرفة
مدى استجابتهم ذلذا الطعم اجلديد الذي رحبوا بو؛ شلا شجعو على عمل السجق.
وكانت ىناؾ شركة "شلفيس ميتز" يف ساف فرانسيسكو قررت تصنيع الدواجن عن طريق استخداـ كبسولة من اخلاليا
اجلذعية ادلستخدمة يف قهوة "إكسربسو".

() 4

نت هي الخاليت الجذعية؟
ىي خاليا موجودة يف اجلنُت الباكر مث يقل عددىا بعد ذلك ،ولكنها تستمر إىل اإلنساف البالغ يف مواضع
معينة ،وىذه اخلاليا ذلا القدرة بإذف اهلل تعاىل لتشكل سلتلف أنواع خاليا اجلسم واليت تقدر بأكثر من  220نوعا من
اخلاليا ادلختلفة األشكاؿ واألحجاـ والوظائف).

()5

وتوجد ىذه اخلاليا يف التكوين اجلنيٍت دلا بعد والدتو ،وتعترب مصدراً لبعض أنواع األنسجة ،خاصة (اخلاليا
اجلرثومية Germ cellsوىي تعطي اخلاليا اجلنسية) ،وخاليا الدـ ،وخاليا اجللد ،وقد عرفت فيما بعد باسم اخلاليا
اجلذعية البالغة)Adult stem cells)( .

()6

أنظر :الوفد ،البوابة الكًتونية ،االثنُت 11 ,أغسطس .2112
4
أسرة-1302132/علماء-يطوروف-اللحوـ-معمليًا-عن-طريق-اخلاليا-اجلذعية-ادلأخوذة-من-البقرhttp://alwafd.org/
أنظر :أ.د .زلمد علي البار ،اخلاليا اجلذعية والقضايا األخالقية والفقهية ،حبث مقدـ للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي برابطة
-5
العامل اإلسالمي مبكة ادلكرمة.
اخلاليا اجلذعية :نظرة علمية ،أ.د .صاحل بن عبد العزيز الكرمي ،ص  ،3حبث مقدـ للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل
-6
اإلسالمي مبكة ادلكرمة.
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أما اخلاليا اجلذعية اليت حركت ادلعامل وتعلقت هبا اآلماؿ بعد اهلل سبحانو وتعاىل يف عالج العديد من
األمراض فهي اخلاليا اجلذعية اجلنينية

stem cells

 Embryonicاليت وصفت بأهنا سيدة اخلاليا ألهنا مبثابة (الكل)

حيث ذلا قابلية التحوؿ إىل أي نوع من أنواع خاليا اجلسم وفق معامالت بيئية زلددة يف ادلخترب ،وقد نشرت رللة
 Natureيف عدد نوفمرب 1991ـ نتائج األحباث اليت تثبت ذلك التحوؿ ،وكانت الثالثة األعواـ السابقة حافلة بالًتكيز
على ىذه اخلاليا ،سواء منها اخلاليا اجلذعية اجلنينية أو البالغة).

()7

مستقبل اخلاليا اجلذعية يف عالج األمراض:
وتقوـ فكرة االستفادة من اخلاليا اجلذعية يف عالج األمراض على اعتبار قدرهتا أف تعطي كافة أنواع اخلاليا
واألنسجة مثل خاليا القلب والكبد والكلى والدـ والعظاـ والدماغ وبالتايل فإف مستقبلها يف مداواة العديد من
األمراض والتشوىات اخللقية خاصة أنواع السرطاف والبوؿ السكري والفشل الكلوي أو الكبدي أو بعضاً من أمراض
القلب أو اجلهاز العصيب وآخرىا ،أقصد أمراض اجلهاز العصيب ،ىو األقرب يف األحباث ىذه األياـ .فعند توفر اخلاليا
اجلذعية حتل زلل اخلاليا ادلصابة أو اليت توقفت وظائفها وذلك بطريقة االستزراع ادلوضعي أو بطريقة احلقن الوريدي،
وحيث إف الطب احلديث عجز عن عالج العديد من ىذه األمراض فإف اخلاليا ىي األمل بعد اهلل سبحانو وتعاىل)،
()8

(كما ميكن استخداـ اخلاليا اجلذعية يف تطوير العديد من العقاقَت ومعرفة آثارىا اجلانبية حيث يوفر ذلك وقتاً

وجهداً وجينب الوقوع يف العديد من األعراض اجلانبية بعد معرفتها على ادلستوى اخللوي .كما أف للخاليا اجلذعية

-7
-8

ادلصدر السابق .ص٩ :
ادلصدر السابق .ص٨٨ :
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فوائد كبَتة يف الدراسات البيولوجية خاصة يف التمايز اخللوي

Cell differentiation

وعالقة ذلك وأوجو الشبو

واالختالؼ بُت اخلاليا اجلنينية واخلاليا السرطانية للوصوؿ إىل كنو معضلة السرطاف وسرب أغواره وأسبابو).

()9

أقستم الخاليت الجذعية
كما ذكرنا يف السابق أف اخلاليا الناجتة عن البويضة ادلخصبة تكوف ما يعرؼ باخلاليا اجلذعية وىذه اخلاليا ذلا القدرة
على تكوين كل أو بعض أنواع اخلاليا حسب ادلرحلة اليت وصلت إليها وبناء عليو ميكن تقسيم اخلاليا اجلذعية إىل
ثالثة أنواع:
الخاليت الجذعية الجنينية :الخاليت الجذعية كتنلة القدرة (القوة)
الخاليت الجذعية وافرة القدرة

()Pluripotent Stem Cells

الخاليت الجذعية البتلغة :الخاليت نتعددة القدرا:
قد ذكرنا تفاصيل تلك األقساـ يف الباب السابق

-9

ادلصدر السابق .ص٨١ :

Totipotent Stem Cells:
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(الفعتلية) Multipotent Stem Cells

