
"الوطني للتكنولوجيا الحيوية".. تحويل البحث األساسي إلى تطبيقي فـ "إنتاج اقتصادي"

الخالدي: العلم في العالم العربي متراجع قياسا مع العالم املتقّدم

يعمل املركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية على تحويل البحث األساسي إلى تطبيقي ثم إلى إنتاج اقتصادي، بخالف املراكز
.العادية

في حديثه لـ "النشامى"، يتناول رئيس املركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية األستاذ الدكتور أسامة الخالدي واقع العلم في العالم
.العربي مقارنة مع العالم األجنبي، باإلضافة إلى آلية عمل املركز وأبرز مشاريعه

يقول األستاذ الدكتور الخالدي أن واقع العلم في العالم العربي متراجع قياسا مع العالم املتقّدم، حيث أن عدد براءات اإلختراع
محدود، املوجود منها ال يتحّول إلى تكنولوجيا ثم إنتاج، باإلضافة إلى أن اتصال الباحثني العرب مع اإلنتاج االقتصادي شبه
مفقود، فضال عن أن بعض قوانني الجامعات ترّكز على تفرّغ الباحث للبحث العلمي األساسي الصرف، فيما ال يرى املجتمع
.العربي بما فيه الحكومات أي فائدة من العلم

ويضيف أن ما يعكس ضعف االهتمام بالعلم في العالم العربي هو أن أكثر من 95% من املراجع في املقاالت العلمية العربية هي
مراجع أجنبية، في حني أن أكثر من 95% ممن يرجعون إلى املقاالت العربية هم أجانب، كما أن العالم العربي هو األقل تمويال
للعلم من أي مكان في العالم، حتى في الدول الفقيرة، فيما يزداد املصروف على البحث العلمي في األبنية واألدوات وليس على
.البحث نفسه

ويشير إلى الفرق بني العلم والتكنولوجيا بأن العلم هو لزيادة املعرفة اإلنسانية، في حني أن التكنولوجيا هي منظومة معتمدة على
.العلم واملهارة إلنتاج سلعة أو خدمة ذات مردود اقتصادي

ويبني األستاذ الدكتور الخالدي أن املركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية مهتمه تحويل ما أمكن من البحث األساسي إلى بحث
.تطبيقي ثم إلى إنتاج اقتصادي، مما يحفّز زيادة االنفاق على البحث العلمي

ويوضح أن آلية عمل املركز تقوم على البدء بالخيرات، وتشكيل بنك معلومات يضم عدداً من األشخاص يبلغ اآلن 160 باحثا، مع
خبرات محددة ما أمكن، إلى جانب أكثر من 100 من األجهزة الخاصة، وكل ضلك ضمن منهج التفكير الجماعي في قراراته، عبر
.اجتماعات عصف ذهني، وتشكيل لجان مصغرة، وتقديم اقتراحات، والتفكير ثم اتخاذ قرار جماعي

وينّوه إلى أن اآللية تقوم على تحديد جدوى مبدئية للمشروع املقرر دعمه، ثم تقديم دعم صغير له، وصوال إلى دراسة جدوى
.مفّصلة، يصار بعدها إلى إنشاء شركة
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ويلفت إلى أن الدعم املقّدم يكون وفق عقد يعطي الباحث ومؤسسته واملركز قسما من أي مدخول، مشيرا إلى أن املركز سيصبح
.مموال لنفسه في املستقبل

ويشير رئيس املركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية إلى ارتفاع التكاليف، حيث أن األجهزة املستخدمة هي غالية الثمن، فيما يعمل
.املركز ضمن موقع إلكتروني، وعبر التعاون مع البلدان العربية والعالم

ويتناول األستاذ الدكتور الخالدي املشاريع التي جرى العمل عليها من قبل املركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية، بدءا بشركة
املضادات الحيوية وحيدة النسيلة، التي تأسست باالشتراك مع الجامعات والعلماء واملجلس األعلى والجمعية العلمية امللكية
والقطاع الخاص، بهدف تحقيق اإلنتاج الرخيص، مشيرا إلى أن نجاح املشروع يعتمد بالدرجة األولى على إيجادات مضادات
.جديدة كليا

ويقول أن املركز عمل كذلك على مشروع عزل الفيروس املسبب ألنفلونزا الطيور املستوطنه، مشيرا إلى أن املشروع تمّخض عن
عزل الفيروس وتحديد خريطته الجينية، واالتفاق مع شركة إنتاج األمصال الحيوانية على إنتاج مطعوم، وموضحا أيضا أن
.االتفاق ينص على توزيع حصص من املبيع بني الباحث والجامعة واملركز والشركة

ويضيف أن املركز عكف على إعداد عدة مشاريع زراعية، تتمثل بإنتاج عكوب بال شوك، مع إمكانية إنتاجه طوال السنة، باإلضافة
.إلى إنتاج نخيل يحتاج إلى ماء أقل، الذي تم إثباته، فضال عن إنتاج ماعز شامي باستعمال ماعز محلي لحمل األجنة

ومن املشاريع األخرى بحسب رئيس املركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية، مشروع تحسني بروتني الخبز، موضحا أن الخبز يعتبر
أكبر مصدر للبروتني في البلدان الفقيرة، في حني ينقصه الاليسني، في حني عمل املشروع على اختيار ساللة من الخميرة تنتيج
.الاليسني بكميات كبيرة، وإدخال جني الاليسني وبعض األحماض األمينية األخرى

ويلفت إلى أن املركز عمل أيضا في مشروع مضادات األجسام الصغيرة في الجمال، وتوليد مضادات أجسام من الخاليا
.اإلنسانية، وتعريف كامل لنوعني من املضادات الجديدة

ويوضح قيام املركز بمشاريع طبية مختلفة تتمثل في إنتاج األترفيرون في نبات التبغ، وتأثير أوراق الزعرور على الكلسترول، مع
ودورة تدريبية في استعمال ،DNA املتفرقات األخرى مثل تقديم دورة تدريبية الكتشاف الغش في زيت الزيتون بدراسة الـ
.تقنيات جديدة لتنقية مياه سد امللك طالل، وإدخال فحوص جديدة للفطريات السامة في األطعمة

مشاريع زراعية وطبية وعلمية مختلفة
 


