ثٍزٔد درّثذ إعاليٍٍٍ عهى أخاللٍبد انعهٕو انجٍٕنٕجٍخ
ثٍزٔد « -انحٍبح »
انجًعخ ٌُ ١١بٌز ٢٠١٣
نعم أحذ األسئهخ انًمهمخ فً عصز يب ثعذ انزعزّف إنى انززكٍجخ انكبيهخ نشٍفزح انٕراثخ («انجٍُٕو»  )Genome -عُذ انجشزْٕ ،
عٍ األخاللٍبد انزً رزالءو يع ْذا انعصز ،انذي اَكشف فٍّ اإلَسبٌ ٔرزكٍجزّ انعًٍمخ أيبو عهٕو انطت ٔانجٍٕنٕجٍب Biology
انزً رُسًى أٌضبً «عهى األحٍبء» ألَٓب رزُبٔل انكبئُبد انحٍّخ كبفخ .
ٔألٌ االْزًبو ثًسأنخ أخاللٍبد انعهٕو األحٍبئٍخ ،ثًعُى انمٍى ٔانًفبٍْى ٔانمٕاٍٍَ ٔانسهٕكٍبد انًزّصهخ ثٓب ،رشى ل اإلعالو
ٔٔسبئهّ ٔانعبيهٍٍ فٍّ ،دأة «ثزَبيج سهٍى انحصّ» فً «انجبيعخ األيٍزكٍخ فً ثٍزٔد» ،عهى عمذ يؤرًز سُٕي ٌزُبٔل ْذا
انًٕضٕع.
ٔلجٍم خزبو عبو  ، 2012اسزضبفذ ْذِ انجبيعخ انجٍزٔرٍخ انًؤرًز انزاثع نـ «ثزَبيج سهٍى انحص نألخاللٍبد األحٍبئٍخ » ،رحذ
عُٕاٌ «اإلعالو ٔاألخاللٍبد األحٍبئٍخ »  ،ثبنزعبٌٔ يع كهٍخ انطت فً انجبيعخ األيٍزكٍخ ٔيزكزْب انطجًّ ،ثحضٕر عذد يٍ
انجبحثٍٍ .
ْٔذف انًؤرًز إنى اإلضبءح عهى دٔر ٔسبئم اإلعالو فً رعًٍى انًعهٕيبد عٍ األخاللٍبد األحٍبئٍخٔ ،اسزكشبف طُزق نُمم
األحٍبئً .
ح
ٔلبئع يزعهمخ ثأخاللٍبد انعهٕو
ثذأ انًؤرًز ثكهًخ أنمبْب انذكزٕر كًبل ثذر َبئت عًٍذ كهٍخ انطت فً انجبيعخ األيٍزكٍخٔ ،رُبٔنذ أْذاف انًؤرًز.
ثى أنمذ نٕر سهًٍبٌ يذٌزح «انٕكبنخ انٕطٍُخ نإلعالو» كهًخ أٔضحذ فٍٓب أٌ «األخاللٍبد انجٍٕنٕجٍخ ًْ دراسخ فهسفٍخ
نهخالفبد األخاللٍخ انُبجًخ عٍ انزمذو فً يجبل انجٍٕنٕجٍب ٔانطت» ،يؤكذح أٌ «أخاللٍبد يُٓخ انصحبفخ يبدح أسبسٍخ ٌزعهًٓب
اإلعاليً فً انًعبْذ ٔانجبيعبد ًٌٔبرسٓب فً عًهّ انٍــٕيً ،يب ٌمزّثّ يٍ انًٕضٕعٍخ ٔانحٍــبد ٔانشفبفٍخ ٔانصذق».
ٔرُبٔنذ انذكزٕرح ربنٍب عزأي يذٌزح «ثزَبيج سهٍى انحص» رأثٍز اإلعالو فً انًجزًع ٔلٍى انًشبْذٌٍ ًَٔط انحٍبح انسٍبسٍخ
فً انًُجزًعٔ .رأد أٌ ٔسبئم اإلعالو « ٌجت أٌ رهعت دٔر انًُثمّف ٔانًُعهّىٔ ،رٕاكت انمضبٌب انطجٍّخ انًزطّٕرح ٔيٕاضٍعٓب».
ٔرحذس فً انًؤرًز آرثٕر كبثالٌ يذٌز «يزكز األخاللٍبد األحٍبئٍخ » فً «يزكز الَغٌٕ انطجًّ» فً جب يعخ ٌٍَٕٕرن ،فزُبٔل
انزطّٕر انزبرٌخً نألخاللٍبد األحٍبئٍخ يُذ سجعٍٍُّبد انمزٌ انًبضً ،يشٍزاً إنى أٌ ْذِ األخاللٍبد «رؤيٍ أرضٍخ يشززكخ
نهُمبش انعبو عٍ أيٕر انطتّ ،ثًب فٍٓب انًصطهحبد ٔانهغخ».
ٔاعزجز كبثالٌ أٌ انعاللخ يع اإلعالو «رضًٍ رعًٍى انفبئذح ألٔسع شزٌحح يٍ انجًٕٓر » ،يمذيبً يجًٕعخ يٍ انُصبئح فً
انزعبطً يع اإلعالئٍٍٍ ،يُشذداً عهى أًٍْخ االسزعبَخ ثٕسبئم اإلعالو انحذٌثخ «ثطزٌمخ يٍُّٓخ ٔيٕثٕلخ»ٔ .عزض يجًٕعخ
يٕاضٍع طجٍّخ دلٍمخ ،كبنزهمٍح االصطُبعً ،طبرحبً كٍفٍخ يمبرثزٓب يٍ يُطهك األخاللٍبد األحٍبئٍخ .
ٔرطزّق ٌثٍم دجبًَ رئٍس دائزح عهى االجزًبع ٔانذراسبد اإلعاليٍّخ فً انجبيعخ األيٍزكٍخ إنى ٔضع اإلعالو فً نجُبٌ ٔ .اَطهك
يٍ يمٕنخ «انًسؤٔنٍخ االجزًبعٍخ» فً عهى اإلعالو ٔانزٕاصم ،يسزعزضبً ٔضع طالّة اإلعالو «انذٌٍ ٌزذرّثٌٕ عهى اصطٍبد
انخجز يٍ دٌٔ انززكٍز عهى انزفكٍز انٍلذي خالل ْذِ انعًهٍّخ».
ٔرًُّى « عهى اإلعالو ٔاإلعاليٍٍٍ انززكٍز عهى انذلّخ ٔاالحززافٍّخ انعبنٍخ ،يع انزُجّّ إنى انًعبٌٍز انثمبفٍخ ٔاالجزًبعٍخ
ٔاإلَسبٍَّخ».

