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 أرادت ناسا ابتكار  طریقة  لتزوید طواقم المهمات الفضائیة الطویلة بغذاء صحي، مغذي وآمن، ومن هنا
  تطور األمر حتى وصل أنك قد تستطیع قریبا االستمتاع (بساندوتش) شاورما بدون الحاجة لقتل حیوان.

 
 یمكن تحقیق هذا من خالل اللحوم المستنبتة وهي لحوم مكونة من أعداد كبیرة جدا من الخالیا العضلیة تم

  استنباتها في المعمل.
 

  إلنتاجها  یتم أخذ خزعة من الحیوان واستخالص  الخالیا الجذعیة  منها وزراعتها في وعاء في المختبر
 حیث تغذي بالمعادن والفیتامینات و الجلوكوز واالحماض االمینیة في ظروف مناسبة. تبعا لماریان إلیس،

 مختصة في اللحوم المستنبتة، جامعة باث، المملكة المتحدة.
 

 ناسا تحتاجه لعدم استدامة نقل لحوم وحیوانات في الفضاء لكن لدینا األرض والحیوانات، لماذا نحتاجه؟

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576502000334
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/StemCells.aspx


 

 
 "یتزاید عدد سكان العالم ولن تكفي طرق إنتاج الغذاء الحالیة احتیاجنا للطعام." د. إلیس

 
 یتوقع أن یبلغ عدد سكان العالم 10 ملیارات  تقریبا عام 2050 و س  یصل عدد  سكان مصر  إلى 153.8

 ملیون نسمة عام 2050 لیرتفع إلى 200 ملیون عام 2100.  تلك الزیادة تعني زیادة الطلب على الماء
  والغذاء مع محدودیة الموارد.

 
 ومع ارتفاع مستوى الدخل، سیستهلك الناس المزید من اللحوم كل عام. من المتوقع أن یتضاعف اإلنتاج

  العالمي من اللحوم من 229 ملیون طن في عام 1999/2001 إلى 465 ملیون طن في عام 2050.
 

 محلیا، لدى الحكومة المصریة تصور الستثمارات تستهدف  زیادة  إنتاج األبقار واأللبان والدواجن لتلبي
 االحتیاج المتزاید للغذاء ولتقلیل  الواردات،  تبعا الستراتیجیة  2030.

 
 النمو والتحول المتوقعان لقطاع الثروة الحیوانیة لن یؤدي فقط إلى زیادة توافر البروتین الحیواني ذو األسعار

 المعقولة للسكان، ولكن قد یؤدي أیًضا إلى نتائج سلبیة على الصحة العامة والبیئة، بسبب كون تربیة الماشیة من
 أكبر مسببات االحتباس الحراري وتلوث الماء والهواء تبعا  لتقریر  صادر عن األمم المتحدة.

 
 "اللحوم المستنبتة أحد بدائل البروتین التي قد تساعد في قضایا األمن الغذائي والمخاوف المتعلقة بالتغیر

 المناخي المصاحب لطرق إنتاج اللحوم الحالیة" د. ألیس
 

 بخالف ما قد تسببه من زیادة مقاومة البكتیریا للمضادات الحیویة بسبب استخدام األدویة بعشوائیة وانتشار
 األمراض ذات األصل الحیواني. باإلضافة إلى االستهالك الكبیر للمیاه فإنتاج كیلوجرام واحد من شریحة لحم

 البقر، تستهلك 15500 لتًرا من المیاه.  مصر تعاني فعلیا من مشكلة نقص المیاه، حیث سیبلغ نصیب الفرد
  من المیاه 300 لتر سنویا فقط.

 
 هل یمكن إنتاج اللحوم المستنبتة في مصر؟

 
 وفقا لدكتور وائل ممدوح، رئیس فریق هندسة األنسجة  ومدرس مساعد بكلیة العلوم والهندسة بالجامعة

 األمریكیة في القاهرة، یمكن تطبیق تلك األبحاث  في مصر ألنها تعتمد على استزراع الخالیا الحیوانیة في
 المعمل باستخدام تقنیات هندسة األنسجة.

   معظم معامل استزراع االنسجة في مصر مدربة على استنبات الخالیا في المختبر ألهداف عدة، منها تقییم
 

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html
https://population.un.org/wpp/Graphs/DemographicProfiles/
http://www.fao.org/in-action/asl2050/countries/egy/en
https://news.un.org/en/story/2006/11/201222-rearing-cattle-produces-more-greenhouse-gases-driving-cars-un-report-warns
http://www.wwf.ca/newsroom/reports/living_planet_report_2008.cfm
http://www.wwf.ca/newsroom/reports/living_planet_report_2008.cfm
https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/Chapter1.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/Chapter1.pdf


 

 سلوك الخالیا في وجود مادة معینة. ونظًرا  ألن اللحوم المزروعة في المعمل تتبع آلیة مماثلة لما تتبعه هندسة
 االنسجة  فیما یتعلق بالبروتوكول والمعدات فیمكن تطبیقها بالطریقة المناسبة.

 
 العقبات المحتملة

 
 سیواجه العلماء والمنتجین بعض المعوقات في محاكاة البیئة التي تصنع فیها العضالت داخل جسم اإلنسان

 والتجهیز البیولوجي في مرحلة اإلنتاج  على نطاق تجاري. تكرار األنسجة العضلیة على سبیل المثال یتطلب
 نظام معقد من خالیا متعددة وأوعیة دمویة متكررة.

 
 "قبول المستهلكین للمنتج قد یكون أحد العقبات الكبیرة"

 
 تبعا  لدراسة   نشرتها جامعة باث فإن معظم المستهلكین عالمیا على استعداد لتجربة اللحوم المستنبتة، لكن

 نسبة صغیرة سوف تفضلها على اللحوم التقلیدیة أو بدائل اللحوم األخرى. من المرجح أن یستند هذا
 التفضیل إلى عدة عوامل مثل الذوق والسعر ولكن هذا غیر متاح اآلن نظًرا ألن اللحوم المستنبتة غیر متاحة

 تجارًیا.
 

  وضحت الدراسة استعداد أكبر لدى المشاركین ذوي الدخل المنخفض لتجربة المنتج. في حین أن النباتیین
  لدیهم نظرة ایجابیة للحوم المستزرعة  لكنهم ابدوا استعدادا اقل لتناولها مقارنة بغیر النباتیین.

 
 یضیف د. وائل ان  القضیة في مصر یمكن أن ُتظهر جدًال حرًجا من نوع مختلف بین الناس، فالمصریون

 یهتمون بالحالل والحرام فیما یتعلق الطعام.
 

 بهذا الخصوص،  أجاب  عبد القاهر قمر من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في جدة أنه لیس لدیه اعتراض على
 تناول تلك اللحوم طالما الخالیا المستخدمة الستنبات اللحوم لم تأت من خنزیر ، كلب أو أي حیوان محرم أكله

 في اإلسالم.
  
 

 "قد تعتبر اللحوم المستنبتة معملیا تهدیدا محتمال لكسب العیش عند اعتبارها بدیال عن لحوم المزارع، لكننا نراها
 فرصة للمزارعین لالستفادة اكثر من حیواناتهم، عن طریق استخدام بعض خالیاهم النتاج اللحوم المستنبتة

 باالضافة الستخدام لحوم الحیوان نفسه. هناك أیضا تصور عن قیام اقتصادیات كاملة تقوم على هذا التطبیق كأي
 منتج آخر." د.إلیس

 
 یختلف استقبال مجتمعاتنا  للتغیرات التكنولوجیة عن العالم. یظل المزارع أو مربي الحیوانات وغیرهم ال

https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/consumer-acceptance-of-cultured-meat-a-systematic-review#page-content
https://www.reuters.com/article/us-science-meat-religion-idUSBRE9780V020130809


 

 یطورون من عملهم وال یحاكوا التطورات الحدیثة. في حین أنهم إن لم یفعلوا فقد یفقدوا عملهم أو یصبحوا تابعین
  لكیان أكبر.

 
 

 التطویر قد یكون فقط تغلیف وإطالق لقب على منتجاتهم، مثل لحوم أصلیة أو غیرها لتمیزها بطریقة ما عن  نوع
 اللحوم الجدیدة والحفاظ على وجودها في السوق.

 
 

 "احنا مالناش دعوة بالحاجات دي، دي حاجة ودي حاجة، في ناس تحب تشوف المواشي قدامها وهي بتدبح"
 یعتقد  محمد، جزار، أن هذة المنتجات لن تؤثر على عمله ألنه بالفعل لدیه "زبونه". محمد لیس الوحید فیوجد

 الكثیر لدیهم نفس االعتقاد سواء في مجال عمله أو غیره.  لكن في حالة انتشار هذا النوع من اللحوم في األسواق،
 وهوما  یتوقع  حدوثه خالل 5 سنوات، تبعا لباحث في جامعة باث وشركات ناشئة في  هذا المجال، فقد یواجه

 خسائر أوعلى األقل انخفاض مبیعاته.
 
 
 
 

 "المشكلة لیست في اللحوم"
 

 یرى أحمد، وهو شخص نباتي ألسباب بیئیة وصحیة باألساس، أن المشكلة في االستهالك الزائد والمستمر للحوم
 ال في اللحوم نفسها. لو استخدم الناس اللحوم باعتدال ما سببت كل تلك المشاكل البیئیة. أحمد یرفض بشدة تجربة

 تلك اللحوم، مرة لكونه نباتي وأخرى ألنه متشكك ان هذا النوع صدیق للبیئة بالفعل وقد یظهر ضرره للبیئة
 مستقبال عند مرحلة اإلنتاج الكثیف.

 
 اللحوم المستنبتة قد تتواجد على أرفف المتاجر كأحد بدائل اللحوم المتوافرة لبعض النباتیین، مثل التوفو. قد یتم

  ابتكار تصنیف جدید للنباتیین الذین یتناولون تلك اللحوم.
 
 
 

 "قد تخفف معاناة الحیوانات"
 

 أصبحت صناعة الحیوانات كابوس یؤرق كل مهتم بحقوق الحیوان. المعاملة القاسیة التي یمكن وصفها بأنها
 تعذیب للحیوانات  قد تدفع الكثیرین لالمتناع عن تناول اللحوم رغبة منهم في عدم االشتراك في هذا الفعل.

 



 

 لم تعد مناطق تربیة الدواجن الریفیة والقریبة من الریف مناطق واسعة تمرح بها الدواجن وتأكل وتتحرك بحریة
 كما كنا نعرف. تحول األمر إلى مزارع مزدحمة ومتاجر صغیرة تتكدس في أقفاصها الطیور باألیام الى أن تحین

  ساعة ذبحها ووضعها في آلة تشبه الغساالت القدیمة  في نفس اللحظة لنتف ریشها قبل حتى أن تفقد حیاتها.
 

 یرى المهتمین إن تلك التقنیة قد تخفف معاناة الحیوانات عن طریق االعتماد في اإلنتاج الكثیف على اللحوم
  المستزرعة بدال من لحوم الحیوانات.

 
 على كل حال یرى د. وائل أن العالم سوف یتبع هذا (الترند) لكونه أقل ضررا بالحیوانات وصدیق للبیئة. وأن

 الناس في البدایة قد الیقبلون فكرة تناول اللحوم المحضرة في المختبر ولكن مع مرور الوقت ستنتشر الفكرة فى
 العالم كله وتلقى رواجا.

 
 اللحوم المستنبتة  قد تكون مستقبل الغذاء في مصر في مواجهة تحدیات نقص الماء والغذاء مع وجود

  المعامل والخبرات التي یمكنها تطویر تلك التقنیة.
 
 


