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الباحث يف املعلوماتية احليوية واجلينوم الدكتور حممد بلحسني للنصر

ما نز�ل نعي�ش �ملوجة �لأوىل للجائحة  و هذه �آلية عمل لقاح فايزر
يو�سح الدكتور محمد بلح�سين المخت�س في علم الأحياء الدقيقة و البيولوجيا النووية وعلم الجينوم، اأن تغيرات وطفرات طراأت على فيرو�س كورونا الم�ستجد و زادت من 

�سرعة و قوة العدوى، لكنها لم توؤثر على �سدة المر�س، كما يرى اأن العالم ما يزال يعي�س الموجة الأولى من الوباء، وي�سيف الباحث الجزائري الذي يراأ�س حاليا ق�سم المعلوماتية 
الحيوية وعلم الوراثة بمختبر الوراثة الجزيئية بدبي، اأن تلقيح �سكان العالم �سد كورونا لن يتم قبل 3 �سنوات، ليتطرق اإلى نقاط عدة في  هذا الحوار الذي يجيب فيه على العديد 

من الت�ساوؤلت حول الفيرو�س التاجي كما ي�سرد تجربته مع البروفي�سور الفرن�سي المثير للجدل، ديدييه راوول.

mاأعلن��ت �س��ركة فايزر ع��ن لقاح 
م�س��اد لفريو�س كورونا اأثار �سجة 
عاملية. هال �س��رحت لن��ا اآلية عمل 

ها اللقاح؟
ك�شف��ت �رشك��ة »فاي��زر« الأمريكي��ة 
و�رشيكتها الأملانية »بينتك«، بعد اإجراء 
حتلي��ل الفعالي��ة النهائ��ي يف درا�شتها 
للمرحلة 3، اأن اللقاح قد ا�شتوفى جميع 
للدرا�شة.  الأ�شا�شي��ة  الفعالي��ة  نق��اط 
وتو�شح البيانات التي مت احل�شول عليها 
حتى الآن اأن اللقاح BNT162b2 كان 
جيد التحمل من طرف جميع امل�شاركني 
مع اأكرث من 43 األ��ف م�شارك م�شجل؛ 
ومل يالح��ظ اأي عوار�ض خطرية تتعلق 

بال�شالمة.
فعالية اللقاح ت�شل اإىل ن�شبة 95 باملئة 
ل��دى عم��وم امل�شارك��ني، ول �شيما اأن 
احلماية م��ن املر�ض كان��ت بن�شبة تزيد 
عن 94 باملئ��ة لدى من تزي��د اأعمارهم 
ع��ن 65 عاًما. ه��ذه النتائ��ج مهمة جدا 
حي��ث ب��داأت املناق�ش��ات م��ع وكال��ة 
الأدوية الأوروبية واإدارة الغذاء والدواء 
والعدي��د من الهيئ��ات التنظيمية حول 

العامل.
اأم��ا اآلية عمل هذا اللق��اح، فهي تختلف 
عن الآليات التقليدية املعتمدة يف العادة 
فبدًل من حق��ن الربوتينات الفريو�شية 
اأو الفريو���ض املعطل، يتم قي هذه احلالة 
العتم��اد عل��ى ت�شنيع خالي��ا اجل�شم 
الب�رشي لهذه اجلزيئ��ات بنف�شها، حيث 
ُتدَخ��ل يف اخللي��ة قطع��ة م��ن احلم�ض 
 )mRNA( الن��ووي الريبي املنقو���ض
الت��ي ترم��ز للربوتين��ات الفريو�شي��ة 
خا�شة الربوت��ني “�شبايك« املوجود يف 
اجلزء اخلارج��ي من الفريو�ض وهو الذي 

يلت�شق بخلية الن�شان. 
مبجرد دخول اجل��زيء، �شيتم ا�شتخدامه 
كمخط��ط جتميع��ي لإنت��اج الربوتني، 
ذل��ك يف  بع��د  اإطالق��ه  يت��م  وال��ذي 
اجل�شم ليتفاعل اجله��از املناعي مع هذه 
امل�شت�ش��دات وينت��ج اأج�شاًم��ا م�شادة 
�شتك��ون قادرة بعد ذل��ك على التعرف 

الفريو���ض  الربوت��ني  عل��ى 
التاج��ي. باملخت���رش هذا هو 
مبداأ لقاح، بتحول اخلاليا اإىل 

م�شنع للقاح.
»موديرن��ا«  m�س��ركة 
ع��ن  اأعلن��ت  الأمريكي��ة 
اجلدي��د  لقاحه��ا  جن��اح 

الذي يحفز اجل�سم اأي�سا على اإنتاج 
الأج�سام امل�سادة. لكن ما هي اأوجه 

الختالف بني اللقاحني؟
�رشك��ة »موديرن��ا« تق��ول اإن بيان��ات 
التجارب الأولية تظهر اأن لقاح فريو�ض 
كورون��ا اخلا�ض بها فع��ال بن�شبة تزيد 
ع��ن 95 باملئة. ه��ذان اللقاحان يعتمدان 
و  العم��ل  مب��داأ  نف���ض  عل��ى  تقريب��ا 
الت�شني��ع ولك��ن الفرق بينهم��ا هو اأن 
لق��اح موديرنا اأ�شه��ل يف التخزين لأنه 
يظ��ل ثابًت��ا عند درجة ح��رارة حتت 20 
درجة مئوية وميك��ن حفظه يف الثالجة 
ملدة ت�ش��ل اإىل 6 اأ�شهر، يف حني يحتاج 
لق��اح �رشك��ة فايزر اإىل تخزي��ن �شديد 
ال��ربودة عند ح��وايل 75 درج��ة مئوية 
حتت ال�شف��ر، وميكن الحتف��اظ به يف 

الثالجة ملدة خم�شة اأيام فقط.

اللق��اح  اأن  علم��اء  يق��ول 
»كوروناف��اك«  ال�س��يني 
واع��د اأي�س��ا، واأنت �س��من 
الف��رق التي تعم��ل عليه. 

ما الذي مييزه؟ 
اللقاح ال�شيني املطور من طرف �رشكة 
»�شينوف��اك« من بني اللقاح��ات الأكرث 
تقدًم��ا يف املرحل��ة الثالث��ة، حي��ث يتم 
قيا�ض فعاليته على ع�رشات الآلف من 
املتطوع��ني يف كل الق��ارات وقد تلقى 
بالفع��ل ما يقارب م��ن مليون �شخ�ض 
يف ال�ش��ني جرعات جتريبي��ة منه. هذا 
التطعي��م وا�ش��ع النط��اق ه��و جزء من 
“برنام��ج ال�شتخدام الط��ارئ” للبالد 

الذي مت اإطالقه يف جويلية.

ه��ذا اللقاح اآم��ن وي��وؤدي اإىل ا�شتجابة 
مناعية لدى مر�شى اأ�شحاء، اأما الآثار 
اجلانبي��ة غري املرغوب فيه��ا، فتتلخ�ض 
اأ�شا�ًشا يف ال�شعور ب��الأمل اأو الحمرار 
يف موق��ع احلق��ن، وق��د اأ�شي��ب اأح��د 
امل�شارك��ني ب��رد فعل حت�ش�ش��ي �شديد 
لكن��ه متكن م��ن الع��الج والتعايف بعد 

ثالثة اأيام.
»كوروناف��اك« عل��ى عك���ض لقاح��ي 
»موديرن��ا« و«فايزر«، ي�شتخدم فريو�شًا 
معطاًل، مثل فريو�ض الأنفلونزا اأو �شلل 
الأطفال. وتكمن ال�شعوبة يف تعطيلها 
بدرجة كافي��ة بحيث ل ميكنه��ا اإ�شابة 
اخلاليا و التكاثر، م��ع اإبقائها ن�شطة مبا 
يكف��ي ل�شتنباط ال�شتجاب��ة املناعية. 
النتائ��ج م�شجعة حت��ى الآن، حيث بعد 
حقن املتطوعني بجرعت��ني بفا�شل 14 
يوًم��ا، نح�ش��ل على ا�شتجاب��ة مناعية 

قوية بعد 28 يوًما.
قد يك��ون »كوروناف��اك« خي��اًرا جذاًبا 
حيث ميكن تخزينه يف ثالجة عادية بني 

2 اإىل 8 درجة مئوية فقط.
mعل��ى م��اذا يرتكز عملك��م حول 

التجارب على هذا اللقاح؟
يرتك��ز عملي عل��ى التحليالت اجلينية 
الدوري��ة واكت�شاف اأي تغيري يف �شكل 
الفريو���ض اأو طف��رة كبرية ت��وؤدي اإىل 
زيادة الفوعة )حدة الفريو�ض( اأو تعطيل 

تطوير اللقاح.
الت��ي  الطف��رات  ه��ي  mم��ا 
الفريو�س  على  ر�س��دمتوها 
وه��ل تختل��ف م��ن بل��د اإىل 

اآخر؟
يف اأوائل �شهر جانفي، مت اإ�شدار 
اأول ت�شل�ش��ل جينوم ل� »�شار�ض 
كوف 2« )كوفيد 19(، الفريو�ض امل�شبب 
 .”Wuhan-1“ لكوفيد 19، حتت ا�شم
ه��ذه ال�شل�شل��ة املكونة م��ن 30.000 

نكليوتي��د )A و T و C و G م��ن 
الي��وم  ح��ددت  اجليني��ة(  ال�شف��رة 
الأول يف ال�شب��اق لفهم جينات هذا 

الفريو�ض التاجي املكت�شف حديًثا.
 الآن، ان�ش��م 100.000 جين��وم اآخر 
لفريو�ض كورون��ا حيث مت اأخذها يف 
اأكرث من 100 دولة، مع ذلك، فاإن اأي 

عينت��ني من اأي مري�ش��ني يف اأي مكان 
يف الع��امل تختلفان يف املتو�شط بع�رشة 
اأحرف فقط. هذا جزء �شغري من اإجمايل 
30.000 ح��رف يف ال�شف��رة الوراثي��ة 
للفريو���ض ويعن��ي اأن جميع فريو�شات 
ميك��ن  املتداول��ة   »2 ك��وف  »�شار���ض 
اعتباره جزًءا من �شاللة ن�شيلّية واحدة. 
�ش��وف ي�شتغ��رق »�شار���ض ك��وف 2« 

بع�ض الوقت لكت�شاب 
اإذ  تن��وع جيني كب��ري، 
اأنه يتطور ببطء ن�شبًيا 
بفريو�ش��ات  مقارن��ة 
اأخ��رى، م��ع اكت�ش��اب 
كل  تغي��ريات  ب�ش��ع 

�شه��ر؛ اأق��ل مبرت��ني اإىل �شت��ة اأ�شعاف 
م��ن ع��دد الطف��رات الت��ي اكت�شبتها 
فريو�شات الأنفلونزا خالل نف�ض الفرتة.
وم��ن الطفرات ال�شائع��ة هي تغيريات 
امل�شوؤول��ة  الأميني��ة  الأحما���ض  يف 
ع��ن بروتين��ات »�شار���ض ك��وف 2«، 
مث��ل بروت��ني »�شبايك« ال��ذي يعطي 
اأ�شكاله��ا املميزة  التاجية  الفريو�ش��ات 
التي ت�شبه التاج وي�شمح لها بالرتباط 

باخلاليا امل�شيفة. 
  D614G ثبت اأن ه��ذا التغيري  امل�شمى
يزي��د من عدوى الفريو���ض يف اخلاليا، 
عل��ى الرغ��م م��ن ع��دم وج��ود تاأث��ري 
ملمو���ض عل��ى �ش��دة املر���ض، وقد مت 
ا مع  العثور عليها ب�شكل منهجي اأي�شً
ثالث طفرات اأخرى، وجميعها موجودة 
الآن يف ح��وايل 80 باملئ��ة من »�شار�ض 
ك��وف 2« مما يجعله��ا املجموعة الأكرث 

�شيوًعا من الطفرات املتداولة. 
يف  لقاح��ات  اختب��ار  mيج��ري 
مل  لكنن��ا  الع��امل،  دول  جمي��ع 
ن�سمع لليوم عن اأية دولة عربية 
اأعلن��ت ع��ن لق��اح يط��ور عل��ى 
م�ستواها. كيف يحدث هذا رغم 
اأن العدي��د م��ن ال��دول يفرت�س 
اأنها تتوفر على الكفاءات املادية 

والب�سرية الالزمة؟
جم��ال البح��ث والتطوي��ر ال�شيدلين 
مرتبط عل��ى العموم مب�شت��وى البحث 
العلم��ي والأكادميي يف البل��د، والدول 
العربي��ة ل ت��زال تتذي��ل الت�شنيف��ات 
العاملي��ة، رغ��م وج��ود ع��دد كبري من 
اجلامعات والآلف من اخلريجني �شنويا، 
وه��ذا راج��ع اىل النق���ض الرهي��ب يف 

القواعد التحتية للبحث العلمي.
لكن حت��ى ولو ن�شبت ه��ذه ال�رشكات 
امل�شنعة اإىل البلدان التي تاأويها وتاأوي 
اإداراته��ا العام��ة، اإل اأنه��ا لي�ش��ت لها 
جن�شيات خا�شة فهي �رشكات متعددة 
اجلن�شي��ات ويعم��ل لديه��ا الع���رشات 
م��ن العلماء م��ن خمتلف اأنح��اء العامل، 
غ��ري اأن هذه ال��دول تعمل عل��ى تقدمي 
وامل�شاع��دات  القانوني��ة  الت�شهي��الت 
املالية لهذه ال�رشكات الكبرية مثل املنح 
العلمية لتطوير البحث العلمي وتعمل 
اأي�ش��ا عل��ى توطيد �ش��الت ال�رشاكة 

بينه��ا وب��ني املخت��ربات يف اجلامعات 
لتكوي��ن باحثني وموظف��ني م�شتقبلني 

لها.
�س��تكون  مت��ى  تقدي��رك،  mيف 
لقاح��ات كورونا جاهزة للت�س��ويق 

الفعلي؟
اأعلن��ت منظمة ال�شحة العاملية اأن لقاح 

كورونا �ش��وف يتوفر ب�ش��كل حمدود 
يف الن�ش��ف الأول م��ن �شن��ة 2021، 
وا�شتبع��دت توفره يف الثالث��ي الأول 
من ال�شنة، كما �شارع��ت الدول الغنية 
اإىل طلب مالي��ني اجلرعات م�شبقا قبل 
اأن ُيع��رف م��ا اإذا كانت ه��ذه اللقاحات 

�شتنجح. 
ا�شتن��ادا اإىل اتفاقي��ات ال���رشاء امل�شبق 
املوقعة م��ع �رشكات، هن��اك 1،1 مليار 
جرعة مت �رشاوؤها من قبل الدول الغنية، 
ومل يتب��ق الكثري لل��دول الأخرى ومن 
بينها اجلزائر، فالدول امل�شنعة �شتكون 
م��ن اأولويتها تطعيم مواطنيها، ثم تاأتي 
يف املق��ام الثاين ال��دول الت��ي تربطها 
معها اتفاقيات ال�رشاء وم�شالح معينة.

الولي��ات املتح��دة لوحدها حتت��اج اإىل 
واأوروب��ا  لق��اح،  وح��دة  ملي��ون   330
اإىل 300 ملي��ون جرع��ة، ولك��ن قدرة 
���رشكات الأدوية الإنتاجي��ة ت�شل ل� 8 
ماليني جرع��ة �شهريا كحد اأق�شى، يف 
حني اأن العامل كله بحاجة للتطعيم، وهذا 
يعني اأن على كل ال�رشكات اأن تتعاون 
لإنت��اج اللقاح. اأعتق��د اأن تلقيح �شكان 
الع��امل �شياأخ��ذ م��ن 3 اإىل 4 �شن��وات 

تقريبا. 
mهل دخل الع��امل املوجة الثانية 

من اجلائحة؟
يف نظ��ري هناك تعريفان للموجة ثانية، 
الأوىل ه��ي اختف��اء الفريو���ض كليا ثم 
عودت��ه بعد ف��رتة زمني��ة، والثانية هي 
حت��ول الفريو�ض من خالل طفرات تغري 

من طبيعته.
 يف و�شعن��ا الراهن الفريو�ض مل يختف 
كلي��ا ومل يتغ��ري جذريا، لذل��ك ل اأحب 
ت�شمي��ة ما يح�ش��ل الآن موج��ة ثانية 
ولكن ا�شميه “نف�شا جديدا للفريو�ض”، 
وكما �شبق وذك��رت فالفريو�ض طراأت 
علي��ه بع�ض تغ��ريات الت��ي زادت من 
�رشعة وقوة الع��دوى دون التاأثري على 

�شدة املر�ض.
mت�س��هد العديد من الدول وبينها 
كب��ريا  تزاي��دا  متط��ورة،  بل��دان 
اأن  غ��ري  بكورون��ا،  اإ�س��ابات  يف 
ال�س��ني وهي البلد الذي خرج منها 
الفريو�س، اأ�س��بح ي�س��جل اأقل من 
20 اإ�س��ابة يومي��ا خالل الأ�س��ابيع 
القليل��ة. م��ا ال��ذي جع��ل املعادل��ة 

تنقلب بهذه ال�سورة؟
من وجهة نظ��ري، هذا التزايد 
يف  الرتاخ��ي  اىل  اأول  عائ��د 
مث��ل  ال�شالم��ة  تعليم��ات 
اح��رتام  الكمام��ة،  ارت��داء 
التباع��د الجتماعي وحتا�شي 
التجمع��ات، وثاني��ا اإىل بداية 
الط��الب  اأن  حي��ث  الدرا�ش��ي  الع��ام 
وقاع��ات  الف�ش��ول  يف  يتجمع��ون 
التقي��د  ميك��ن  ل  اأي��ن  املحا���رشات 
بتعليم��ات ال�شالم��ة مما يزي��د احتمال 
انتق��ال الع��دوى داخ��ل ه��ذه الأماكن 
املغلق��ة، وهك��ذا، ي�شب��ح كل ه��وؤلء 

الطالب ناقًلني للفريو�ض.
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ال�صيين  ا�صتغرقييت 
اأربعة اأ�صابيع لإدراك 
مدى خطورة تف�صي 
كورونييا،  فريو�ييس 
تيياأزم  مبجرد  ولكيين 
ردة  �صهدنا  الو�صع، 

فعييل �رسيعيية واإجييراءات جذرييية، حيث مت 
و�صييع مييدن باأكملها حتت احلجيير ال�صحي 
الكامييل الذي م�ييس اأكرث ميين 100 مليون 
�صخ�س بقييوا يف املنازل جييرا اأو طواعية. 
وفًقا لتقرييير منظمة ال�صحيية العاملية، فاإن 
هذا الإجراء، على الرغم من �رسامته، قد حد 

ب�صدة من انت�صار الفريو�س.
وبعييد عزل مدينة ووهان عن بقية البالد، مت 
ا  بناء م�صت�صفين يف اأ�صبوع واحد خ�صي�صً
لعالج فريو�س كورونا، واإر�صال اأطقم طبية 
ميين جميع اأنحاء البالد لرعاية املر�صى، كما 
مت اإيقيياف الأن�صطيية الجتماعييية ملدة ثالثة 
اإىل اأربعيية اأ�صابيع، حيث توقفت ال�صن عن 
العمييل واأوقفييت جميع اأن�صطيية ال�رسكات 
واملدار�ييس واجلامعييات، واألغييت الأحييداث 
الثقافييية والريا�صييية، ف�صييارت ال�صوارع 
فارغة، والبالد متوقفة، حتى تال�صت غيوم 
التلوث فييوق املدن، زيادة على ذلك ركزت 
ال�صلطييات علييى تتبييع جميييع املخالطيين 

للحالت املوؤكدة ومراقبتهم.
لييدى ال�صن اأي�صييا نظام متطييور جدا يف 
اقتفيياء اأثر ال�صييكان بالتعرف علييى الوجه، 
اأييين يتييم اإدراج كل مواطيين رقمًيا، وهو ما 
�صاعدها خالل الوباء، حيث متكنت احلكومة 
من تتبييع حركة الأ�صخا�ييس لدرجة منعهم 

من التحرك اإذا تاأكدت اإ�صابتهم.
ميين وجهة نظييري، احلجيير ملدة �صهيير اإىل 
�صهيير ون�صف )متو�صط   وقييت ال�صفاء( اأمر 
منا�صييب، وهنا اأعنييي احلجيير الكامل لي�س 
اجلزئي، اأين يجب اأن تبقى حركة الأ�صخا�س 
عنييد احلد الأدنييى. اأعييرف اأن اجلميع �صوف 

يعاين من الإغالق وعواقبه، لكنه �رس ل بد 
منه خلري اأكر يف الأخري.

الربوفي�س��ور  طلب��ة  اأح��د  mكن��َت 
الفرن�س��ي ديديي��ه راوول يف خمتربه 
مب�ست�س��فى تيمون مبر�س��يليا. حدثنا 
ع��ن الأعم��ال الت��ي قم��ت به��ا معه، و 
ع��ن خ�سو�س��ية الف��رق البحثية التي 

ت�ستغل هناك؟
خالل �صنوات درا�صتي الأوىل يف مر�صيليا، 
اأتيحييت يل الفر�صة لأكييون من بن طالب 
الروفي�صور ديدييه راوول واأن اأح�صل على 
تدريب يف خمتره يف م�صت�صفى تيمون يف 
مر�صيليييا. فريق الروفي�صييور راوول فريق 
عاملي حيث يتكون من العديد من اجلن�صيات 

والكثري منهم من �صمال اأفريقيا. 
كان يلقييب باإنديانييا جونز الكائنييات احلية 
الدقيقيية. يف الواقييع، يتمتييع الروفي�صور 
راولت ب�صجييل حافل من الكت�صافات التي 
اأك�صبتييه �صهرة دولية يف هييذا املجال، ولقد 
عملت يف فريقه علييى حتاليل جينوم لأكر 
فريو�ييس »ميميفريو�ييس« ولأ�صغر فريو�س 
»�صبوتنيييك« مكت�صفيين، ودرا�صيية طريقة 

عملهما. 
mلق��ي الربوفي�س��ور راوول انتقادات 
اعتم��اده  بع��د  العلم��ي  الو�س��ط  م��ن 
عل��ى  املرتك��ز  الع��اج  بروتوك��ول 
الهيدروك�س��ي كلوروك��ن، لكن��ه ظ��ل 
�سخ�س��ية  واأظه��ر  راأي��ه  عل��ى  م�س��را 
واثق��ة و عني��دة. ه��ل عاي�س��ت ه��ذا 

الأمر خال فرتة درا�ستك لديه؟ 
الروفي�صييور ديدييه من مر�صيليا ومعروف 
عيين �صييكان هييذه املنطقيية العنيياد و الثقة 
بالنف�ييس، فهييو يدافع عن اأفييكاره ب�رسا�صة 
و ل يقبييل النتقيياد غري البنيياء، و لكن يف 
املختيير هو �صخ�س طيييب و ي�صاعد اجلميع 
و يقييدم املعلومات للطييالب و ي�صهر على 

تب�صيط و �رسح املفاهيم املعقدة، لكنه يبقى 
ككل اإن�صان، يخطئ و ي�صيب.

mما راأيك يف النتق��ادات التي وجهت 
اإليه؟

يف الأ�صهيير الأخرية تع�صييب الروفي�صور 
راوول قليييال اإىل عالجييه املقييرح و قييام 
بتجربتييه علييى عدد كبييري ميين امل�صابن، 
ال�صحيية  اأ�صييدرت وزارة  اأن  بعييد  حتييى 
الفرن�صية قرارا مينع ا�صتعمال الهيدروك�صي 

كلوروكن كعالج للم�صابن.
 من الناحية العلمية ميكن اأن 
تكون للعالج فعالية حقيقية 
و لكن هناك م�صكل مل يكن 
الروفي�صور  ح�صابييات  يف 
اأو اأنييه قييرر املجازفة، حيث 
الأكييرث  الأ�صخا�ييس  اأن 
عر�صيية لالإ�صابيية مب�صاكل 

تنف�صييية خطرية جييراء ال�صابيية بفريو�س 
كورونا، هييم الكبار يف ال�صيين و هذه الفئة 
عمومييا لديها اأمرا�ييس مزمنة كثرية و منها 
اأمرا�س الأوعية و القلب. و كما هو معروف 
يف الو�صييط الطبي، ل ين�صييح بتاتا بتقدمي 
الكلوروكن للم�صابيين بالأمرا�س القلبية 
حيث ي�صبحييون عر�صت لل�صكتات القلبية 

و الذبحات ال�صدرية.
الكثري من املخترات العاملية قامت بتجارب 
�رسيرية علييى الكلوروكن و تبيين اأنها مل 
حتم املر�صى بطريقة فعالة �صد م�صاعفات 
التنف�صية للفريو�س. كان على الروفي�صور 
ديديييي اأن يتوقييف و يقبييل بالأميير الواقع 
و لكيين رغم ذلييك اأ�رس و اتهييم ال�رسكات 
بعرقلة  العاملييية  ال�صيدلييية 
عالجه الذي يتوفر يف العامل 
كلييه و باأثمييان زهيييدة. من 
وجهييت نظييري اأن حتى لو 
كان الدواء فعييال، فهو غري 
مفيييد ل�صتحاليية ا�صتعماله 
احتياجا  الأكييرث  لالأ�صخا�س 

له نظرا للم�صاعفات اجلانبية القاتلة.
اجلزائري��ن  الباحث��ن  م��ن  mاأن��ت 
الذي��ن در�س��وا املعلوماتي��ة احليوي��ة. 

ه��ذا  اأهمي��ة  م��دى  م��ا 
التخ�س�ص اجلديد وغري 

املعروف كثريا؟
ي�صهييد العامل تطييوًرا علمًيا 
مت�صارًعا يف �صّتى املجالت، 
ويرافييق هييذا التطييور مع 

اكت�صاف جمالت جديييدة كلًيا اأو ناجتة عن 
تقاطييع وتداخل عدة علييوم وتخ�ص�صات. 
هييذه املجييالت اجلديدة من �صاأنهييا اأن تلبي 
احلاجة املتزايييدة للمعرفيية يف �صبيل تطور 
الب�رسييية وارتقائهييا، واملعلوماتييية احليوية 
هي اأحد هذه املجالت اجلديييدة ن�صبًيا، ذات 

التطبيقات الوا�صعة واملهمة.
املعلوماتييية احليوية وعلم اجلينوم، ظهر منذ 

�صنييوات قليليية فقييط يف البحييث العلمي، 
ومت دفعييه اإىل الأمييام ميين خييالل التقنيات 
اجلديييدة لت�صل�صييل احلم�س النييووي على 
نطاق وا�صع. هو جمال متعدد التخ�ص�صات 
ويهتم بالعلوم البيولوجييية، اأين يتم تطبيق 
املعلوماتييية واخلوارزميييات  التكنولوجيييا 
اإىل جانييب معييارف الريا�صيييات، الفيزياء 
والإح�صيياء، لالإجابيية على ت�صيياوؤلت يف 
العلوم البيولوجية، الطبييية والكيميائية، و 

حلها.
خبييري املعلوماتييية احليوييية هييو يف نف�ييس 
الوقييت عامل اأحييياء وعامل حا�صييوب وعامل 
فيزياء واإح�صائي، اإنييه �صخ�س مثل �صكن 

ال�صوي�رسي، اإذا جاز يل القول.
يزداد الطلب على هذا التخ�ص�س يف جميع 
اأنحيياء العييامل، ويوًما بعد يوم تييزداد فر�س 

العمييل املتوفييرة وكذلك حجييم ال�صتثمار 
يف هييذا املجال، اإذ ميّكن العمل يف ال�رسكات 
ال�صيدلنييية و�رسكات املنتجييات احليوية، 
ومراكييز  امل�صت�صفيييات  اإىل  بالإ�صافيية 

الأبحاث.
mم��ا ه��ي اأه��م تطبيقات��ه يف الط��ب 

واملجالت الأخرى؟
ت�صاهييم املعلوماتييية احليوييية يف اكت�صيياف 
وت�صميييم الأدوييية، حيييث تلعييب دوًرا يف 
التنبييوؤ بالبنييية الروتينييية للم�صتقبييالت 
اخللوية، وهييو من املراحييل املهمة يف رحلة 
اكت�صاف دواء جديد، كما ت�صاهم يف العالج 
اجلينييي، وهييو اأحييد اأهييم املجييالت الطبية 
احلديثيية التي ت�صييكل اأماًل لعييالج الكثري 
من الأمرا�س املزمنيية وغري القابلة للعالج، 

بالطرق التقليدية.
للمعلوماتييية احليوية تطبيقييات عديدة يف 
مييا يخ�س الطب ال�صخ�صي، وهو منوذج من 
ا  املمار�صييات العالجية امل�صمميية خ�صي�صً
لييكل مري�ييس ا�صتنيياًدا لطبيعيية مر�صييه 
وال�صتجابة املتوقعة، كما كان لها دور كبري 
يف اإجناز م�رسوع اجلينييوم الب�رسي، والذي 

حّدد ال�صل�صلة اجلينّية الكاملة لالإن�صان.

ت�صاهييم  والبيئييي،  الزراعييي  املجييال  يف 
املعلوماتييية احليوييية يف تطوييير املحا�صيل 
الزراعية وحت�صن جييودة الأغذية، والتغلب 
علييى م�صكليية تطييور مقاوميية احل�رسات 
للمبيدات احل�رسية، والعديد من التطبيقات 

الأخرى املفيدة.
ي.ب

حوار5 lالأحد 22 نوفمرب 2020م
1442 الثاين  ربيع   6

 تلقيح �سك�ن الع�لم �سي�أخذ 
من 3 اإلى 4 �سنوات تقريب�

،، ،،

 كن� نلقب الربوفي�سور راوول ب�إندي�ن� 
جونز الأحي�ء الدقيقة

،، ،،

 نعي�س نف�س� جديدا للفريو�س
 ولي�س موجة ث�نية

،، ،،

املعلوم�تية احليوية تخ�س�س مهم 
لكت�س�ف الأدوية

،، ،،

من هو الدكتور محمد بلحسين؟
حت�س��ل على �س��هادة ما�س��رت يف البيولوجيا و امليكروبيولوجيا وعلوم اجلينات من 
جامعة �سعد دحلب بالبليدة �سنة 2005، قبل اأن ينتقل اإىل جامعة اإك�ص مر�سيليا 
اأين در�ص البيولوجيا اجلزيئية و اخللوية حتى 2008، ثم اأمت املا�سرت  2 بفرن�سا، 
يف البيولوجيا املعلوماتية و الكيمياء احليوية البنيوية، ثم حت�س��ل على دكتوراه 
م�س��رتكة م��ع جامعة دي��كارت بباري���ص �س��نة 2016 و ن�س��ر العديد م��ن املقالت 

العلمية.
عم��ل ب��ن 2012 و 2016 كباحث يف خمت��رب املعلوماتية احليوي��ة و علوم الوارثه 
مبر�س��يليا وكباحث يف م�ست�س��فى ني��كار لاأطفال بباري�ص ب��ن 2010 اإىل 2012 و 

باحث يف خمترب املناعة مبر�سيليا بن 2008 و 2010.
ب��ن �س��نتي 2007 و 2016 تنق��ل الدكت��ور حمم��د بلح�س��ن بن اجلزائر وفرن�س��ا 
 egene للتدري�ص يف جامعات البليدة و تلم�س��ان و ال�س��لف، وهو �س��احب م�س��روع

لتدري�ص املعلوماتية احليوية يف 5 جامعات جزائرية.
ه��و الي��وم رئي���ص ق�س��م املعلوماتي��ة احليوية و عل��م الوراث��ة مبخت��رب الوراثة 
اجلزيئية التابع لهيئة ال�سحة باإمارة دبي بالإمارات العربية املتحدة، وذلك منذ 

�سنة 2016. 
ي.ب

وزير الت�سال الناطق با�سم 
احلكومةعمار بلحيمر 

اإ�سالح القط�ع مرتبط ب�سدور القوانني 
املنبثقة عن التعديل الد�ستوري  

اأعل��ن وزي��ر الت�س��ال الناطق 
احلكوم��ة  با�س��م  الر�س��مي 
عم��ار بلحيم��ر، اأم�ص ال�س��بت، 
ع��ن �س��روع وزارت��ه يف تنفيذ 
اأ�سا�س��ا  يرتك��ز  عم��ل  برنام��ج 
عل��ى اإع��ادة النظ��ر يف الأط��ر 
للقط��اع  املنظم��ة  القانوني��ة 
الع�س��وي  القان��ون  ل�س��يما 
ال�س��معي-  وقان��ون  لاإع��ام 
الب�س��ري، وكذا تعميم رقمنة 

القطاع.
بث��ه  ح��وار  يف  الوزي��ر  واأك��د 
املوقع اللك��رتوين »اأنرتنيوز« 
اأن قطاعه �سرع يف جت�سيد هذا 
الربنام��ج من خال ن�س��اطات 

ولقاءات منها تنظيم ور�س��ات مو�سوعاتية اإل اأن الظرف ال�سحي 
الناجم عن انت�س��ار وباء كورونا - كم��ا قال- اأدى اإىل تاأجيل هذه 
الن�س��اطات وعلي��ه »فاإننا نعمل على اإيجاد �س��يغ بديلة ملوا�س��لة 

عملية الإ�ساحات«.
وي��رى ال�س��يد بلحيم��ر باأن��ه »يتع��ن الأخذ بع��ن العتب��ار اأن 
حالي��ا  اأ�س��بحت  الت�س��ال  وزارة  �س��طرتها  الت��ي  الإ�س��احات 
مرتبطة ب�س��دور التعديل الد�س��توري اجلديد وما يرتتب عليه 

كقوانن ع�سوية وعادية«.
وبخ�س��و�ص اجلديد فيما يتعلق ببطاقة ال�سحايف املحرتف قال 
الوزي��ر اإن ذل��ك يتطل��ب اإعداد ق��رار يه��دف اإىل اإن�س��اء اللجنة 
املوؤقت��ة املكلف��ة مبن��ح البطاقة وبتنظي��م النتخاب��ات املتعلقة 

بت�سكيل اللجنة الدائمة ملنح بطاقة ال�سحفي املحرتف.
ويف رده عل��ى �س��وؤال ح��ول القوان��ن املنظم��ة للقط��اع و »تاأخر« 
�س��دور دفرت �سروط ال�سمعي-الب�س��ري، ذكر ال�سيد بلحيمر باأن 
الن�سو�ص املنظمة لل�سمعي-الب�سري �سدرت يف �سنة 2016، واأنها 

»موجودة فعا ولي�ست غائبة«.
ومن ه��ذا املنظور، ذكر الوزير باملر�س��وم التنفيذي رقم 220-16 
املوؤرخ يف 11 اأوت 2016 املحدد ل�سروط وكيفيات تنفيذ الإعان 
عن الرت�س��ح ملنح رخ�س��ة اإن�س��اء خدمة ات�س��ال �سمعي-ب�س��ري 
مو�س��وعاتي، و كذا املر�س��وم التنفيذي رقم 16-222 املوؤرخ يف 11 
اأوت 2016 املت�س��من دفرت ال�س��روط العامة ال��ذي يحدد القواعد 

املفرو�سة على كل خدمة للبث التلفزيوين اأو للبث الإذاعي.
و ك�سف الوزير اأن قطاع الت�س��ال ب�سدد »اإعداد م�سروع مر�سوم 
تنفي��ذي ينظ��م ن�س��اط وكالت الت�س��ال وك��ذا م�س��روع ق��رار 
يت�س��من الإع��ان عن الرت�س��ح لفتح خدمات �س��معية ب�س��رية 
خا�س��عة للقانون اجلزائري وتبث عرب ال�ساتل اجلزائري )األكوم 

�سات 1(«.
وبخ�س��و�ص املوؤ�س�س��ة الوطني��ة للن�س��ر والإ�س��هار الت��ي عرف��ت 
موؤخ��را تغي��ريا على راأ�س��ها، اأو�س��ح ال�س��يد بلحيمر اأنها »لي�س��ت 
املوؤ�س�سة الوحيدة التي عرفت اأو التي �ستعرف تغيريا على راأ�سها 
�س��واء يف قطاع الت�س��ال اأو يف غريه من القطاعات واملوؤ�س�س��ات«، 
موؤكدا اأن »الدولة تظل قائمة مبوؤ�س�ساتها كما اأن اجلهود الفردية 
تبنى على بع�س��ها البع�ص وتتكامل«، و اأن »العربة بال�ستثمار يف 
كل امل�ساهمات التي ميكن اأن ت�سكل اإ�سافات من �ساأنها تطوير اأداء 

املوؤ�س�سة با�ستمرار«.
وحول مراجعة معايري ال�س��تفادة من الإ�س��هار العمومي ل�س��الح 
اجلرائ��د الوطني��ة، ذكر الوزي��ر اأن »هذه املعايري ال��� 15 املحددة 
لا�س��تفادة من الإ�سهار العمومي ل�سالح اجلرائد التي تتوفر فيها 
هذه ال�سروط واملعايري املو�س��وعية، �ستدخل حيز التنفيذ بدء 

من جانفي 2021«.
 ويف رده على �س��وؤال حول انعكا�س��ات جائحة كورونا على احلياة، 
عل��ى غرار تعليق النقل بن الوليات اإىل اإ�س��عار اآخر، وو�س��عية 
بع�ص الناقلن اخلوا�ص، اأبرز الناطق الر�سمي با�سم احلكومة اأن 
»انعكا�س��ات كورونا على خمتلف اأوجه احلياة، منها القت�س��ادية 
ه��ي ولاأ�س��ف ال�س��ديد قا�س��م م�س��رتك ل��كل دول الع��امل الت��ي 

يجتاحها هذا الوباء الفتاك منذ ت�سعة اأ�سهر«.
ولدى تطرقه اإىل احلراك ال�س��عبي اأكد ال�س��يد بلحيمر اأنه »ولد 
م��ن رحم ال�س��عب الذي قرر اخلروج يف م�س��ريات �س��لمية مثالية 
للتعبري عن رف�س��ه لتجاوزات العهد ال�س��ابق يف حق عموم فئات 
ال�سعب كما جاء مناه�سا لعهدة خام�سة لفائدة رئي�ص عاجز عن 

ممار�سة �ساحياته الد�ستورية«.
ومن هذا املنطلق - ي�س��يف الوزير- »فاإن اجلزائر اجلديدة حتت 
قيادة رئي�ص اجلمهورية ال�س��يد عبد املجيد تبون تبنت احلراك 
ال�س��عبي املبارك من خال د�س��رتته والتكفل تدريجيا بطلباته 
امل�س��روعة م��ن خ��ال 54 التزام��ا مت�س��منا يف برنام��ج الرئي�ص 
وبالتايل فاإن هذا املوقف والواقع املعي�ص ي�سقطان اأجندة بع�ص 
اجله��ات املناوئة للجزائر اجلديدة والت��ي تزعم اأو حتلم اأو تناور 
ل�س��تمرارية م��ا ت�س��ميه )ح��راكا( لتزكية من��اذج مطبوخة يف 

خمابر الليبريالية اجلديدة بدعوى )تلقيننا( الدميقراطية«.
واأج


