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 على املوارد الوراثيةاملستقبلي الدولي الصراع 

 2022فبراير  13نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 خنجيالبقلم: الدكتور زكريا 

 

 بالموضوعات كمهتم ولكن الدولية، المؤامرة لنظرية يروج ممن لستُ

 متابعاتي إلى باإلضافة الدقيقة، وخاصة الحية بالكائنات المتعلقة

 األحيائية والقضايا بالحروب المتعلقة الموضوعات في المستمرة

 في يتنامى الذي الهاجس أستشعر فإني ذلك، إلى وما والجينات والوراثة

 من الثرية العربية الدول بعض ومنها تكنولوجيًّا الفقيرة وخاصة الدول

 ةفقير فإنها أخرى ناحية من ولكنها والحيوانية الزراعية الموارد حيث
 اإلمكانيات وال تؤهلها التي الموارد الدول تلك تمتلك ال إذ ا،تكنولوجيً

 والحيوانية النباتية ثرواتها أصول لحفظ تستخدمها أن يمكنها التي

 أمنها وتطوير لحفظ مستقبالً تستخدمها أن يمكن التي والميكروبية

 .قريب ما عن آتية ربما قاسية بيئية ظروف ظل في غذائي،ال

 من كبيرة مجموعة من تتكون – كانت أيًا – الحية الكائنات أن اليوم نعلم

 عن الكائن هذا تُميز التي الوراثية الصفات تحمل الجينات وهذه الجينات،

 الخليج دول في الرئيسة الغذائية المادة وهي مثالً، األرز فلنأخذ اآلخر،

 األرز، من ألنواعا مئات هناك أن إلى تشير الحيوية الدراسات فإن العربي،

 النوع: فمثالً األخرى، األنواع عن ما نوعًا تختلف وراثية صفات له نوع وكل
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 تكون ربما التي الوراثية الصفات بعض في( ب) النوع عن يختلف( أ)

 أو الزائدة، للملوحة تهامقاوم أو الفطرية، األمراض محاربة على كقدرتها

 إنتاجية ذات وأنها المتطرفة الحرارة درجات مقاومة على قدرة ذات أنها

 بقية عن لألرز معين لنوع ميزة الصفات هذه ُتعد ذلك، شابه وما غزيرة

 .بها االحتفاظ ويجب مهمة الصفات هذه تُعد لذلك األنواع،

 الملوثات وانتشار المناخ تغير من المتطرفة البيئية الظروف ظل في ولكن

 من األرز من النوعيات هذه فإن ظروف، من ذلك إلى وما البقاع جميع في

 أن يعني وهذا بآخر، أو بسبب الزمن من لحظة أي في تنقرض أن الممكن

 أن يمكن وبالتالي انقرضت، ألنها الوجود من ستختفي الوراثية صفاتها

 غير أو الغزير لإلنتاج قابل غير أخرى أنواع األرز من الرائع نوعال محل يحل

 فائدة ذات غير الغذائية قيمتها أن أو البيئية، الظروف مقاومة على قادرة

 في ساناإلن يفعل أن يمكن ماذا ؟ يحدث أن يمكن ماذا حسنٌ، لإلنسان،

 هذا كان ؟ اآلخر هو سينقرض هل ؟ القاسية الظروف هذه تجاه المستقبل

 ابتكار إلى والجهات الدول من العديد قاد الذي الكبير الهاجس هو السؤال

 ؟ وكالبن هذه فما ،(الجينية أو الوراثية بالبنوك) يعرف ما

 ام إيجاد فكرة فيها نشأت التي الصحيح التاريخ إلى المراجع تشير ال
 بعض في وردت ذلك إلى إشارة مأقد أن إال ،(الجينية بالبنوك) يعرف

 1974 عام في أنه فيها تشير والتي الفاو منظمة من الصادرة المراجع

 كانت والتي النباتية الجينات لموارد الدولي المجلس إنشاء فكرة جاءت
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 الموارد على والحفاظ قييموت وتوثيق جمع عملية تعزيز مهمتها

 ذلك بعد وربما لها، النهائي واالستخدام المهمة النباتية لألنواع الجينية

 الوراثية الموارد هيئة) أنشئت م،1983 عام في(. البذور بنوك) فكرة جاءت

 يتناول كمنتدى والزراعة ةاألغذي لمنظمة التابعة( والزراعة لألغذية

 هذه وساعدت، النباتية الوراثية بالموارد المتعلقة المسائل تحديدًا

 الشديدة الدولية المبادرات من سلسلة تنسيق على – أشير كما– الهيئة

 قادت كما الوراثي، االستنزاف تسارع إلى الدولي المجتمع نبهت األهمية،

 في الهيئة وضعت وقد السياسات، مستوى على المنسقة الصون جهود

 جمع بشأن الدولية السلوك ومدو َّنة الجينات بنك مواصفات مبكر وقت

 .ونقلها النباتية الوراثية المادة

 النهائي التصميم عن النرويجيَّة الحكومة كشفت م2007 أبريل شهر في

 من المجموعة بذورال من عيَّنات يحوي الذي (القيامة يوم قبو) سمته لما

 الشمالي، بالقطب نائية جزيرة في القبو هذا بناء ويقع العالم، أصقاع كلَّ

 المحاصيل على تأتي نووية حرب أو وباء أو طبيعية لكارثة تحسبًا

 .البذور وعلى الزراعيَّة

 نووية حرب مثل كونية كوارث تحمل على قادرًا ليكون القبو ممصُ  وقد

 البذور من عينة ماليين ثالثة لتخزين البنك هذا ويتسع طبيعية، كارثة أو

 تكاليف فيه يةالنرويج الحكومة ستتحمل الذي الوقت وفي المختلفة،

 وصيانتها العينات جمع فإن دوالر، ماليين خمسة البالغة المشروع،
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 صندوق وهو (المحاصيل لتنوع العالمي الصندوق) مسؤولية ستكون

 (.األبد إلى المحاصيل تنوع على الحفاظ) ضمان هدفه عالمي

 التي سبتسبورجن جزيرة في جبل داخل وهو مترًا، 120 القبو عمق ويبلغ

 كاري .د) ويقول .سفالبارد ألرخبيل المكونة األربع الجزر إحدى تشكل

 االختيار إن المحاصيل، لتنوع العالمي دوقللصن التنفيذي المدير ،(فاولر

 شمال كيلومتر ألف اليابسة عن تبعد التي سفالبارد، منطقة على وقع

 تصلح مستقرة منطقة لكونها وأيضًا جدًا ومعزولة نائية ألنها النرويج،

 أبعد إلى دققنا لقد" :فاولر ويضيف .النوع هذا من األمد طويل لمشروع

 ودققنا الجبل، داخل اإلشعاع مستويات في دققنا المستقبل، في الحدود

 المناخية للتغيرات نماذج وضعنا كما للمنطقة، الجيولوجية البنية في

 الصفائح ذوبان ذلك في بما المقبلة، سنة يالمائت خالل المرتقبة الحادة

 هذه أن نضمن حتى وجرينالند، والجنوبي، الشمالي القطبين في الجليدية

 ."الذوبان ذلك عن الناتج الماء سطح فوق ستبقى المنطقة

 دون حرارة درجات في العي َّنات تخزين سيتم القبو، في البذور إيداع عند
 المجمدة البذور بها تحتفظ التي المدة أما الصفر، تحت مئوية درجة 18

 البازالء مثل المحاصيل فبعض نوعها، على فيعتمد النمو على بقدرتها

 ومحاصيل الشمس دوار مثل اآلخر، وبعضها ،عامًا 30 - 20 سوى يصمد ال

 ف،المطا نهاية في لكن، .عديدة لقرون وربما لعقود، البقاء يمكنه الحبوب
 سيتم هذا، حدوث قبل لكن .وتموت النمو، على قدرتها البذور كل ستفقد
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 بذورها لتؤخذ مناسبة بيئة في لتزرع المخزنة العينة من بذور بضع أخذ

 تتجدد نأ هذه البذور لمجموعات يمكن وهكذا .القبو في تخزينها ويعاد

 ليسوا النرويجيون إن بالذكر الجدير ومن .المشروع هدف وهو باستمرار،

 في ضخمة مشاريع حول يوم كل تتوالى فاألخبار بذلك، قام من وحدهم

 الموارد على للحفاظ وتركيا وماليزيا والبرازيل الصين في المجال هذا

 .الوطنية النباتية الوراثية

 مشاريع أنها نعتقد والتي – المختلفة العالمية الجهود هذه كل وتأتي

 الذي بالكنوز، المليء البيت يمثل الذي الوراثي التنوع لحماية – خيرية

 خاصة جهود بذل إلى الحاجة يستدعي ما وهو بالزوال، تهديدًا يواجه

 على والحفاظ والخارج، الداخل من الجيني الوراثي اإلرث هذا لصون

 .الجميع لمصلحة واستمراريته ستدامتها

 أصبحت ولكن خوف، أو هاجس أي فيه وليس رائع والموضوع هنا إلى

 هذه ألن وذلك عالمي، جدل محور – األخيرة الفترة في – الجينات بنوك

 في وتكنولوجيًا صناعيًا الغنية الدول عليها حصلت ابذورً  تحوي البنوك

 األنواع حفظ في لتستخدمها تكنولوجيًا والفقيرة النامية الدول من األغلب

 عدة قضاء من فبدالً .جديدة سالالت لتطوير الوراثي التحسين وبرامج

 طريق عن النباتي الوراثي للتحسين التقليدية البرامج إجراء في عقود

 النباتات جينات في مباشرة التحكم اآلن الممكن من أصبح التخصيب
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 مقاومة أكثر لتصبح تحويرها تم نباتات أي وراثيًا معدلة كائنات لخلق

 .النبات ومربي المزارع ربح زيادة ثم ومن ومحصوالً، نموًا وأكثر للمرض

 – كورونا جائحة في حدث كما – عالمي وباء انتشر إن يحدث ماذا ولكن

 عليها يقتات التي الغذائية المحاصيل من عديدة أنواع على وقضى

 حيواناته عليها تعيش أو والذرة والقمح األرز مثل ويعيش اإلنسان

 ؟ الفقيرة الدول أو المزارع سيلجأ أين فإلى ؟ أنواعها بمختلف كاألعالف
 ستقدم البنوك هذه أن يضمن من ولكن البنوك، هذه إلى سيلجؤون حتمًا

 ؟ والجينات والبذور المساعدات تلك تقديم عند المجانية الخدمات لهم
 القيود معليه تفرض أن يمكن أال ؟ األسعار بأغلى تقدمها أن يمكن أال

 ؟ االحتكارية أو االستبعادية أو االستعمارية أو السياسية

 الجينات أو البذور هذه أن – الجيني التالعب ظل في – يضمن من ثم

 الغذائية القيمة وذات لإلنسان المرغوبة المحاصيل تنتج أن يمكنها

 يمكن ابذورً تنتج أن يمكن المحاصيل هذه أن يضمن من ؟ المطلوبة

 بزراعتها يقومون حتى التالي الزراعي للموسم تخزنها أن والدول للمزارع

 ولكن األولي المنتج لك يقدمون ربما احتكارية، تجارة هفهذ أخرى، مرة

 وهذا التالي، للموسم زراعتها يمكن التي البذور تنتج لن المحاصيل هذه

 البنوك تلك إلى أخرى مرة تعود أن مضطرة فقيرة كدولة أنك يعني

 فتشتري سابقًا، فيها فرط التي محاصيلك وبذور يناتج من لتشتري

 .تخضع حتى وتكرارًا مرارًا وتشتري
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 كل فإن االحتكار لمنع ضمان وجود عدم ظل في ولكن غريب، وضع هذا

 لم أم حدثت سواء ولكن تحدث، ال وربما تحدث، أن يمكن األطروحات

 في للجينات ابنوكً ننشئ أن العربي الخليج كدول نحن فكرنا فهل تحدث،

 مستكفية، وال الغذائي مناأل ناحية من مستقرة غير دول فنحن أوطاننا،

 ما أحوج هنا فنحن الخارج، من نستوردها أغذيتنا كل نقل لم إن فمعظم

 تقوم أن أقصد ال هنا وأنا والجينية، الوراثية مواردنا على للمحافظة نكون

 تكاملية إلى نحتاج وإنما المشروع هذا مثل إقامة في حدة على دولة كل

 وإن حتى البنك هذا إنشاء أجل من الدول تتعاون أن الشامل، العمل في

 حيوي موضوع فهذا الجهود، تتضافر أن نحتاج ولكن واحدة دولة في أقيم

 .ومستدام ومستقبلي

 .ذلك أرجو غدًا، نندم ال حتى اليوم الجرس نقرع فهل

 


