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يف إطــار تكريــم العلمــاء الكويتيــن والعــرب اللذيــن حققــوا انجــازات متمــزة ومســاهمات أصيلــة يف مســرتهم البحثيــة ،تمنــح مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي منــذ عــام “ 1979جائــزة الكويــت” يف مجــاالت علميــة تتفــرع مــن حقــول معرفيــة رئيســية ،علمـا ً بــأن المجــاالت العلميــة الفرعيــة
تتغــر ســنويا.
وتدعــو المؤسســة اجلامعــات والمراكــز العلميــة والباحثــن المؤهلــن األفــراد إىل التقــدم برتشــيحاتهم اخلاصــة بالعلمــاء الكويتيــن والعــرب ممــن
يتلمســون يف إنتاجهــم العلمــي التمــز والريــادة وذلــك يف المجــاالت الفرعيــة للجائــزة للعــام احلــايل  ،2022وهــي:
العلوم األساسية:

العلوم الطبية األساسية (وتشمل عىل سبيل المثال ال احلرص) :علم الترشيح ،علم وظائف األعضاء ،علم
اجلينات البرشية ،علم اخللية ،علم االمراض ،علم السموم ،وعلم الصيدلة.

تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمستدامة (وتشمل عىل سبيل المثال ال احلرص) :الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة احليوية والهيدروجني ،وخاليا الوقود ،تجهزيات تخزين الطاقة
العلوم التطبيقية:
وتخفيف أثر الكربون يف الوقود االحفوري.
االقتصاد والعلوم المالية والمرصفية (وتشمل عىل سبيل المثال ال احلرص) :االقتصاد ّ
الكل ،االقتصاد اجلزيئ،
العلوم االقتصادية واالجتماعية :اقتصاد التنمية ،اقتصاديات األعمال ،االقتصاد النقدي ،المالية العامة ،تمويل الرشكات ،تمويل المشاريع،
التجارة اإللكرتونية ،رأس المال االستثماري ،التكنولوجيا المالية.
األدب والفن يف العالم العريب (وتشمل عىل سبيل المثال ال احلرص) :دراسات تحليلية للنصوص األدبية العربية
العلوم اإلنسانية والفنون واآلداب :احلديثة والقديمة (الشعر والمرسح والرسديات) ،النظريات النقدية ،تاريخ األدب العريب يف العصور المختلفة،
آداب البلدان العربية ،دراسات يف فن السينما والموسيقي العربية والفنون التشكيلية يف العالم العريب.

معايل الشيخ أحمد عبدهللا
األحمد الصباح
عضو مجلس اإلدارة

معايل الدكتور عبدهللا يوسف الغنيم
عضو مجلس اإلدارة

معايل الشيخ الدكتور مشعل جابر
األحمد الصباح

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور إبراهيم راشد الرشدان

الرؤية
تمكني العلم والتكنولوجيا واالبتكار
من أجل مستقبل مزدهر

الرسالة
تعز يز مكانة العلم والتكنولوجيا
واالبتكار يف املجتمع الكوييت من خالل
املبادرات واملنح

عضو مجلس اإلدارة

العلوم التخصصية الناشئة:

تقـدم المؤسسـة يف كل مجـال مـن المجـاالت الفرعيـة لعـام  2022جائـزة نقديـة مقدارهـا  40,000د.ك (نحـو  135ألـف دوالر أمريـي) ،إضافـة إىل
ميداليـة ذهبيـة ودرع المؤسسـة وشـهادة تقديريـة ،وتمنـح جائـزة الكويـت وفـق الـروط التاليـة:
.

ترشيحات اجلامعات والهيئات العلمية ،ويحق للفائزين باجلائزة سابقا ً ترشيح من يرونه مؤهال ً لنيلها ،وال تقبل ترشيحات الهيئات السياسية.
تطلبات الرتشيح الذايت ،عىل أن يرفق المرشح مع طلب التقدم بيانا ً موجزا ً يربز مسوغات أهليته للتقدم للجائزة.

.

أن يكون المرشح عريب اجلنسية ولديه ما يثبت منشأه العريب ،من خالل شهادة ميالد يف بلد عريب ،أو جواز سفر عريب ،أو وثائق أخرى ذات صلة تُــرفق مع طلب التقدم.
أن يكـون المرشـح عالمـا ً باحثـا ً يف المجـال المعلـن عنـه لعـام  ،2022ويحمـل شـهادة الدكتوراه ،وللمتقدمني يف مجال العلوم األساسـية (من غري حامل شـهادة الدكتوراة)

.
.

أن يكـون حاصال ً عىل شـهادة الزمالة.
.
.

معايل الدكتور خالد عيل الفاضل

املدير العام

أن يكون اإلنتاج العلمي مبتكرا ً وذا أهمية بالغة بالنسبة إىل المجال المقدم فيه ومنشورا ً خالل السنوات العرشين الماضية .ويشتمل اإلنتاج العلمي عىل ما يل:
أبحاث منشورة أو مقبولة للنرش يف مجالت علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مرتجمة أو محققة أو فصل منشور يف كتاب عىل أن يتمتع الكتاب برتقيم دويل معتمد
( )ISBNأو ( .)ISSNولن يتم مراجعة أو تقييم االعمال األدبية والفنية أو أطروحات الماجستري والدكتوراه أو المطبوعات المستخرجة منها كجزء من ملف اإلنجازات

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

تقبل المؤسسة طلبات الرتشيح الذايت عىل أن يكون التقديم مشفوعا ً بقائمة تضم أسماء ثالث شخصيات علمية باإلضافة إىل اسم مؤسسة علمية واحدة تزيك
المرشح/المتقدم لنيل اجلائزة.

الدكتورة أماين سليمان بوقماز
الدكتورة أمينة رجب فرحان

علوم وتكنولوجيا المواد النانوية وتطبيقاتها (وتشمل عىل سبيل المثال ال احلرص) :دراسة وتحليل الظواهر
الفزييائية والكيميائية عىل المستوى النانوي ،تصميم وإنتاج المواد النانوية وتراكيبها وأدواتها عىل المستوى
النانوي ،تطبيقات تكنولوجيا النانو يف العلوم والطب والهندسة.

اخلاصة بالمرشح.
.

أن يُــ ــستكمل طل ــب التق ــدم للجائ ــزة ويرس ــل اإلنت ــاج العلم ــي للمُـتقـ ــدم إلكرتوني ـاً .ويمك ــن احلص ــول ع ــىل طل ــب التق ــدم م ــن خ ــالل الموق ــع اإللك ــرتوين
للمؤسس ــة  ،www.kfas.org/kuwaitprize 0علمــا ً ب ــأن طل ــب التق ــدم يف حق ــل العل ــوم األساس ــية والعل ــوم التطبيقي ــة باللغ ــة اإلنجلزيي ــة فق ــط.

.

أن يرسـل اإلنتـاج العلمـي وفـق ملفـات  ،PDFبواسـطة مواقـع خدمـات التخزيـن السـحابية مثـل ( )Google drive – Dropbox OneDriveوترسـل
عـىل الربيـد اإللكـرتوين للجائـزة kuwaitprize@kfas.org.kw

.

قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نهائية وال يجوز االعرتاض عليها.

 . 0آخر يوم لتسلم طلبات الرتشيح هو يوم األربعاء الموافق  31أغسطس .2022

اللستفســـار يمكـــن التواصـــل مـــع المؤسســـة عـــىل

-0

 +والربيـــد اإللكـــرتوين لمكتـــب اجلوائـــزkuwaitprize@kfas.org.kw :
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مدير التحرير

الغرافيك والتنضيد

د .ليلى املوسوي

ستوديو رشف

سكرتريا التحرير

املتابعة والتنسيق

ر يهام العويض

دانيا حداد

د.عبدهللا بدران

الرتجمة العربية
هيئة التحرير
عبدهللا املهنا

صفاء كنج

دمحم الحسن

مي بورسلي
التدقيق اللغوي
فادي بدارنه

ر يهام العويض

مؤسسة الكويت للقدم العلمي
ص .ب  25263الصفاة 13113
هاتف+965 2227 8160 :
taqaddum@kfas.org.kw

فاكس+965 2227 8161 :

مع عودة الحياة
إىل طبيعتها

ونحن نفتتح هذا العدد معا ،نتســـلم الرايـــة من األخ الفاضل
د .ســـام العبـــاين الـــذي قـــاد مجلـــة (التقـــدم العلمـــي) ملا
يشـــارف عقدا من الزمن .وإن كنا ســـنفتقد قلمه معنا ،بيد أن
رؤيته ســـتبقى ماثلـــة يف األذهان ،وســـتظل أصـــداء كلماته
حارضة يف األسماع.
يف هـــذا العدد ،نســـتمر يف عرض عدد مـــن أهم األبحاث
الـــي مولتها مؤسســـة الكويت للتقدم العلمـــي أثناء اجلائحة.
ونـنقــــل جانــبــــا مـــن أهـــم املــؤتــــمرات والـفعـالـيــــات الـــي
مولتهـــا أو أقامتهـــا املؤسســـة ومراكزها مع عـــودة احلياة إىل
طبيعتها اجلديدة.
يف أوائـــل العام  ،2020صنفت منظمـــة الصحة العاملية
كوفيد 19-عىل أنـــه جائحة عاملية ،وأعلنـــت حالة الطوارئ يف
العـــامل .وبينما اضطر الكثـــر منا إىل االلزتام بإجـــراءات احلظر،
فـــإن العاملـــن يف مجـــال الرعايـــة الصحية واصلـــوا العمل
نوبـــات طويلـــة بكامـــل طاقتهـــم لرعايـــة املـــرىض املصابـــن
باملـــرض .يف مقالـــة الوجـــه اخلفـــي للجائحـــة :األثـــر النفيس
لكوفيـــد 19-عـــى العاملـــن يف مجـــال الرعايـــة الصحية يف
الكويت نستكشف مســـتويات القلق واالكتئاب بني العاملني
يف مجـــال الرعاية الصحية بســـبب ظـــروف العمـــل املُجهدة،
والتوصيـــات الـــي توصل إليهـــا بحث ســـارة الكنـــدري حول

5

وضــــع السيــــاسات الـــي تــــستهدف تــــوفري االحتيــــاجات
الرضوريـــة لضمـــان رفاهيـــة العاملـــن يف مجـــال الرعايـــة
الصحية يف الكويت.
كذلك يســـترشف اخلبـــر االقتصادي ســـليمان القديس
املســـتقبل ما بعـــد كوفيد بفعـــل تأثريات جائحـــة كوفيد19-
وانهيـــار أســـعار النفـــط ، ،مســـتخدما النمذجـــة االقتصادية
ملســـاعدة صانعـــي السياســـات واملواطنـــن الكويتيـــن عـــى
التخطيـــط للمســـتقبل .يوفـــر البحـــث ً
أيضـــا رؤيـــة عميقـــة
للمواطـــن الكوييت حول مســـتقبل قطاعـــات العمل والتعليم
والتجارة والتواصل اإلنســـاين .و إحدى نتائج الدراســـة املثرية
اللهتمـــام والـــي يمكن أن تســـاعد الكويتيني عـــى التخطيط
للمستقبل هي "التسارع التكنولويج".
ويســـتعرض العدد دراســـة د .بـــراك األحمـــد يف مجال
تقـــي اآلثـــار الصحيـــة للحـــر وتلـــوث الهـــواء يف الكويت يف
الصحـــة العامة .إذ يركز األحمد عـــى الصحة البيئية واملهنية،
والتعرضـــات البيئيـــة املســـتقبلية املُقلقـــة من تلـــوث الهواء
واحلـــرارة الشـــديدة والتغـــرات يف أنماط الطقـــس والظواهر
اجلويـــة .ويـــرى األحمد أن الكويـــت هي املكان املناســـب إلجراء
هذه الدراســـات ،فنظـــرا لتطرف اجلو يمكننا تقديم مســـاهمة
ذات مغـــزى تســـتند إىل األبحاث واألدلة لهيئـــات مثل الهيئة
احلكوميـــة الدولية املعنية بتغري املنـــاخ  IPCCواتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ .UNFCCC

د .ليىل املوسوي
مدير التحرير

املحتويات

أخـــــــبار //
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العمل الجماعي
والتكنولوجي موضوعان
رئيسيان ملؤتمر 2021
للغدد الصماء
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مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي تسهم يف
تمويل معرض جامعة
الكويت األربعني
للتصميم الهنديس

10

مراكز التقدم العلمي //

مــقــاالت يف العــمــق //

ملف العدد //

12

14

20

تعر يف األطفال بإرث
العلماء العرب واملسلمني
استخدام أبحاث الصحة
العامة لدراسة اآلثار
الصحية للحر وتلوث الهواء
يف الكويت

أحدث مستجدات تشخيص
رسطان الثدي والوقاية
منه وعالجه يف مؤتمر رسطان
الثدي وأبحاث الجينوم

16

استرشاف املستقبل
ما بعد كوفيد

تقر ير خاص //

18

الوجه الخفي للجائحة :األثر
النفيس لكوفيد 19-عىل
العاملني يف مجال الرعاية
الصحية يف الكويت

هالل األشول
آفاق واعدة لعالج
األمراض العصبية

أخــــــــبار

العمل الجماعي والتكنولوجيا
موضوعان رئيسيان ملؤتمر 2021
للغدد الصماء

أتاح املؤتمر االفرتايض الذي استمر يومني
بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي للباحثني العديد من الفرص للتفكري
فيما يدفع مجال أبحاث الغدد الصماء

آمــن الدكتــور الكويــي زيــدان املزيــدي طــوال مســرته املهنيــة بقــوة العمــل
اجلماعــي كفريــق ،وتوظيــف التقنيــات اجلديــدة لتطويــر مجــال الطــب وتحســن
رعايــة املــرىض" .كانــت هــذه بعــض األمــور الــي تناولناهــا يف مؤتمرنــا األخــر"،
قــال املزيــدي يف إشــارة إىل مؤتمــر الغــدد الصمــاء الــذي عُقــد يف ســبتمرب 2021
ونظمتــه اجلمعيــة الكويتيــة للغــدد الصمــاء بدعــم مــن مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي.
املزيــدي طبيــب مختــص بالغــدد الصمــاء عنــد األطفــال ،وتمتــد خربتــه إىل
عقــود مــن البحــث ورعايــة املرىض.وهــو يعمــل حال ًيــا يف مستشــفى الصبــاح،
ويــرأس اجلمعيــة الكويتيــة ألمــراض الغــدد الصمــاء .قــال إن مؤتمــر العــام
PHOTO: MAGIC MINE / SHUTTERSTOCK
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املــايض كان بمثابــة "مؤتمــر تعليمــي أللطبــاء" الذيــن حــروه ،بمــن فيهــم
مشــاركون مــن الكويــت واألردن واململكــة العربيــة الســعودية .خــال احلــدث
الــذي اســتمر يومــن ،تحــدث املشــاركون عــن موضوعــات تشــمل إدارة هشاشــة
العظــام ،واســتخدام العــاج بهرمــون النمــو ،وعالجــات العقــم عنــد الذكــور .كمــا
كان للمزيــدي مداخلــة حــول أحــد مشــاريعه البحثيــة الــي تستكشــف مــدى
االلــزام بتنــاول هرمــون النمــو لــدى املــرىض األطفــال.
ركــزت بعــض العــروض التقديميــة ً
أيضــا عــى التقنيــات الطبيــة ،مثــل
نظــام البنكريــاس االصطناعــي املتطــور ،وهــو نظــام مــن ثالثــة أجــزاء يحــايك
الكيفيــة الــي يتحكــم وفقهــا البنكريــاس الســليم يف نســبة الســكر يف الــدم.
ُصممــت هــذه التقنيــة ملســاعدة املصابــن بــداء الســكري مــن النــوع األول الذيــن
يتعــن عليهــم عــاد ًة احلفــاظ عــى مســتوى الســكر يف الــدم بالفحــص وتنــاول
األنســولني باحلقــن أو مضخــة األنســولني عــدة مــرات كل يــوم .بــد ًال مــن ذلــك،
يرصــد البنكريــاس االصطناعــي تلقائ ًيــا مســتوى الغلوكــوز يف الــدم لــدى
مريــض الســكري ،ويحســب كميــة األنســولني الــي يحتــاج إليهــا ،ويضخهــا يف
الــدم مبــارشة.
وبينمــا يَعِــ ُد هــذا اجلهــاز وغــره مــن املعــدات الطبيــة عاليــة التقنيــة
بخيــارات عالجيــة جديــدة للمــرىض ومثــرة اللهتمــام ،قــال املزيــدي إن تقنيــات
أبســط ،مثــل برامــج االجتماعــات عــر الفيديــو الــي جعلــت املؤتمــر عــر اإلنرتنــت
ممكنًــا -تدفــع بدورهــا التقــدم يف املجــال الطــي .وأضــاف" :كان اجلميــع يف
منازلهــم ،لكــن تمكنــا مــن عقــد املؤتمــر بوســاطة هــذه التكنولوجيــا .تمكنــا مــن
تشــارك معلوماتنــا" .ووصــف أجــواء احلــدث عــر اإلنرتنــت بأنهــا كانــت ممتــازة.
بصفتــه رئيــس اجلمعيــة الكويتيــة ألمــراض الغــدد الصمــاء ،كان املزيــدي
مســؤو ًال ً
أيضــا عــن إلقــاء الكلمــة اخلتاميــة يف املؤتمــر ،والــي قــال إنــه شــدد فيها
مــرة أخــرى عــى أهميــة العمــل اجلماعــي والتكنولوجيــا .كمــا ذكّر زمــاءه بأهمية
أن يلتقــوا م ًعــا يف املؤتمــرات ملشــاركة أبحاثهــم .عــن ذلــك قــال" :أخربتهــم أننــا
اآلن أفضــل مــن ذي قبــل يف فهــم املشــكالت الــي تواجــه مرضانــا ،والكيفيــة الــي
يمكننــا بهــا تحســن عملنــا".

بقلم ماريانا دينني
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العدد 118

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تسهم يف تمويل معرض
جامعة الكويت األربعني للتصميم الهنديس

أقامت كلية الهندســـة والبـــرول بجامعة الكويت
معرضها األربعني للتصميم الهنديس يف ديســـمرب
 2021وذلـــك للمرة األوىل يف مدينة صباح الســـامل
اجلامعيـــة .يقـــام املعرض منـــذ عـــام  ،2001بدعم
مـــن مؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمـــي .ويف كل
عـــام ،تعرض فـــرق مـــن طلبـــة الدراســـات العليا
مشاريعها التصميمية النهائية لتقييمها .مرشوع
تصميـــم التخرج هـــو الفصل النهـــايئ الذي يتعني
عـــى طلبة الهندســـة اجتيـــازه قبل التخـــرج ،ومن
خاللـــه يطبقـــون املعـــارف الـــي اســـتقوها خالل
سنوات الدراسة إلنتاج مشـــاريع هندسية فريدة.
وهـــو يعدُّهـــم كذلـــك ملواجهـــة تحديـــات احليـــاة
الواقعيـــة وتوقعات ســـوق العمل.
يف السنــــوات األخـــرة ،تطـــور الــــمعرض
من مجــــرد مــــساحة لــــعرض املــــشاريع النهائية

للخريجـــن ،ليصـــر حجـــر الزاويـــة لتطويـــر أي
مـــروع هنـــديس يف الكويـــت .إذ تدفـــع اجلائـــزة
التنافســـية مـــع توجيهاتهـــا اإلرشـــادية الطلبـــة
إىل إعداد مشـــاريع فريـــدة تتوافق مع املشـــكالت
املحليـــة والدولية امللحـــة .ويرى د .دعيـــج الركييب،
مديـــر مركـــز التدريـــب الهنـــديس واخلريجـــن ،أن
اجلائـــزة تحفـــز الطلبـــة عىل نحـــو إيجـــايب ،وتوفر
بيئـــة للمنافســـة الصحيـــة.
يقـــول الركيـــي إن "املعـــرض يحفـــز عـــى
خوض مناقشـــات مهمة حول الكيفيـــة اليت يمكن
وفقهـــا إيجـــاد حلـــول للمشـــكالت عىل املســـتوى
الوطـــي ،مثل تطويـــر البنية التحتية واســـتخدام
املـــوارد الطبيعيـــة" .ويضيف" :عىل ســـبيل املثال،
كيـــف يمكننـــا اســـتخدام يشء مثـــل األمـــواج
لتوليـــد الطاقة ،أو حل مشـــكلة تدهور األســـفلت

وأسـطــــح الــــطرق باستــــخدام الـتكنــــولوجيا
الهندســـية املتقدمـــة".
تضمـــن املعـــرض كذلك مشـــاريع هندســـية
رقميـــة تســـتخدم الواقـــع املعـــزز لدمـــج مختلف
أنواع املعلومات وتقديمها بطريقة فريدة وســـهلة
االســـتيعاب .يقـــول الركيـــي" :إنها جذابة بشـــكل
خـــاص أللطفـــال ... .هذا النـــوع مـــن التكنولوجيا
قد يكـــون مفيدًا جـــدًا لـــوزارة الرتبية".
يتضمـــن املعرض ســـبعة مواضيـــع مختلفة
تــــشارك فيــــها جميـــع األقســـام الهندســـية.
وهـــذا يشـــمل :الــــبناء واإلنشـــاءات ،والطاقـــة
النظيفـــة واملـــوارد الطبيعيـــة ،والبنيـــة التحتيـــة،
والعلوم التقنية والرقمــــية واالتصـــاالت ،والذكاء
االصـطنــــاعي وعــــلم الروبــــوتيات ،واإلنتــــاجية
الهندســـية وامليكنـــة ،واالســـتدامة البيئيـــة.
ويحصـــل أي تصميـــم فريـــد ومبتكـــر عـــى
فرصـــة التقدم بطلب للحصول عىل بـــراءة اخرتاع.
يقـــول الــــركييب "هنـــاك العديـــد مـــن
املجموعات الهندســـية الـــي لديها بـــراءات اخرتاع
بنـــا ًء عىل تصميمهـــا املمـــز أو ورقة بحثهـــا ... .يف
مركـــز التدريـــب الهنـــديس واخلريجـــن ،نوجههـــم
عـــر املراحـــل املتتالية حـــى يحصلوا عـــى براءات
االخـــراع .وكل عام لدينا مـــا يصل إىل مجموعتني
أو ثالث مجموعـــات تحصل عىل بـــراءات اخرتاع".

بقلم منرية اليحىي
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أخــــــــبار

أحدث مستجدات تشخيص رسطان
الثدي والوقاية منه وعالجه يف مؤتمر
رسطان الثدي وأبحاث الجينوم
يف أكتوبـــر املـــايض ،حرض الدكتور فهـــد املال مؤتمرا
دوليـــا حـــول رسطـــان الثـــدي وأبحـــاث اجلينـــوم
مـــن مكتبـــه املريـــح يف مدينـــة الكويت" .لقـــد كان
حـــا بكل معىن الكلمـــة" ،يقول املـــا عن احلدث
ناج ً
االفـــرايض الذي نظمته اجلمعيـــة الكويتية أللورام
بدعم مـــن مؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمي.
املـــا هو الرئيـــس التنفيـــذي العلمـــي CSO
يف معهد دســـمان للســـكري ،أحـــد املراكـــز التابعة
ملؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي ،وأســـتاذ علم

األمـــراض اجلزيئيـــة والطـــب اجليـــي يف جامعـــة
الكويـــت .وهـــو يثمِّن جهود تنظيـــم فعاليات مثل
فرصا
املؤتمـــر االفرتايض العـــام املايض ألنهـــا توفر ً
للتواصل مـــع باحثني آخرين والتعـــرف عىل أحدث
التطـــورات يف مجال أبحـــاث الرسطـــان يف جميع
أنحـــاء العامل.
شـــارك املـــا يف املؤتمـــر بمداخلـــة عـــرض
خاللهـــا أبحاثه حـــول الطب الشـــخيص أو الدقيق
 ،Personalized or Precision Medicineوهو
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مجـــال طيب يركز عىل تحســـن العـــاج ملجموعات
معينة مـــن املرىض باســـتخدام التنميـــط اجليين أو
اجلزيـــي .وتحـــدث عـــى وجـــه التحديد عـــن بحثه
املتعلـــق بالطفرات اجلينيـــة اليت تعمـــل كعالمات
لرسطان الثـــدي العائيل .بمجـــرد أن يحدد العلماء
هـــذه الطفـــرات ،يمكن أللطبـــاء البحـــث عنها لدى
املـــرىض لتحديـــد مخاطـــر اإلصابـــة بالرسطـــان
وتقديـــم رعايـــة وقائية أكـــر فعالية لهـــم .يمكن
أللطبـــاء ً
أيضـــا اســـتخدام الواســـمات اجلينيـــة
 Genetic Markersلقيـــاس حـــاالت الرسطـــان
الـــي يُحتمل أن تشـــتد ،وتلك الـــي يمكن عالجها
بســـهولة أكرب ،مما يســـمح لهم بتخصيص العالج
عىل نحـــو يالئـــم احتياجـــات كل مريض.
بينما تبحـــث العديد من الـــدول عن طفرتني
جينيتـــن محددتـــن – همـــا الطفرتـــان BRCA 1
و – BRCA 2لتحديـــد مخاطـــر إصابـــة املريضـــة
برسطـــان الثـــدي ،يقول املـــا إن هاتـــن الطفرتني
شـــائعتان فقـــط لـــدى مـــرىض الرسطـــان العائيل
يف "الغـــرب" ،ومـــن ثم فـــإن معايري االختبـــار هذه
غـــر مفيـــدة بالنســـبة إىل الكويـــت .ويوضـــح أن
"جينـــات أخـــرى تـــؤدي دورًا يف ظهـــور رسطـــان
الثدي العائيل أو رسطـــان املبيض بني الكويتيات".
يتقىص املال هـــذه الطفرات اجلينيـــة األخرى بهدف
تطويـــر معايـــر اختبـــار أكـــر مالءمـــة للكويـــت
واملنطقـــة ككل.
هـــذا وغريه مـــن املوضوعـــات اليت نوقشـــت
يف املؤتمـــر يف أكتوبر املايض تعد بإنقـــاذ حياة كثري
من املـــرىض .ومـــع وضع ذلـــك يف االعتبـــار ،يقول
املال إنـــه يأمـــل أن تُعقـــد مؤتمرات أخـــرى مماثلة
يف املســـتقبل ،وأن تجذب عددًا أكرب من املشـــاركني
مـــن اخلـــارج .فاملؤتمـــرات ،كمـــا يقـــول ،رضوريـــة
إلحـــراز تقدم يف هـــذا املجال "ألنها تشـــكل ملتقى
للباحثـــن .فأنت كعـــالِ  ،ال يمكنك املـــي قد ًما يف
غيـــاب التعـــاون" مع علمـــاء آخرين.

بقلم ماريانا دينني

النجاح إدارة...
واإلدارة أفكار وابتكار

لإلدارة الناجحة مغز ى ونهج يف مجلة

aspdshop.com

مراكز التقدم العلمي
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تعر يف األطفال بإرث العلماء
العرب واملسلمني

قــــال محــــمد العــــبيدي مــــقدم الــــورشة
ومنظمهـــا" :كان مـــن املهـــم أال يتــــلقى األطفـــال
املعلــــومات فحســـب ،بـــل أن يـكونــــوا مشـــاركني
نشـيطــــن يف إنــــتاج املــــعلومات".
وأضـــاف العبيـــدي أن إرشاك األطفـــال يف
عمليـــة التعلم كمشـــاركني نشـــيطني وتعريفهم
يحســـن عـــى نحو كبري
بـــراء تراثهـــم العلمـــي قد ّ
قدراتهـــم التعليمية والتفكرييـــة .وأوضح" :عندما
يتعلمون عـــن املســـاهمات الكبرية ألســـافهم يف
العلـــوم ،فهـــذا يجعلهـــم واثقني مـــن أن بإمكانهم
هـــم ً
أيضـــا أن يســـاهموا يف هـــذا املجال".

ورشة عمل تعاونية بني رشكة التقدم العلمي
للنرش ومركز الشيخ عبدهللا السامل الثقايف

عبـــد اللـــه املوســـوي ()Big Jack

بقلم منرية اليحىي
صورة :عمر السيد عمر
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انطالقـــا ً مـــن إيمان مشـــرك بأهمية تعريـــف األطفال
بمختلف أشـــكال التعلم ،نظمت رشكـــة التقدم العلمي
للنـــر خـــال األعيـــاد الوطنية ورشـــة عمـــل أللطفال
بالتعاون مع متحف العلوم اإلســـامية العربية ومركز
الفنون اجلميلة يف مركز الشـــيخ عبدالله السامل الثقايف.
كان الهـــدف مـــن الورشـــة هـــو تعريـــف األطفال
بـــإرث العلماء العرب واملســـلمني ،وتعلـــم مراحل املنهج
العلمـــي .تعرف املشـــاركون عـــى تطور املنهـــج العلمي
منـــذ عصـــور الفالســـفة وعلمـــاء الطبيعـــة األوائـــل
الذيـــن اســـتخدموا التجربـــة كوســـيلة للتوصـــل إىل
اســـتنتاجات علمية .كما تعرفوا عـــى نظرية ابن الهيثم
يف البرصيـــات واإلدراك البـــري ،الـــي كانـــت نقطـــة
انطـــاق للعلـــم احلديـــث باالعتمـــاد عـــى منهجيـــة
االســـتقصاء إلثبـــات أن الرؤيـــة تحـــدث عندمـــا يدخل
الضـــوء إىل العـــن ،وليـــس بفعـــل انبعـــاث الضـــوء
مـــن العني.
يف اجلـــزء الثـــاين مـــن الورشـــة ،تعـــرَّف األطفـــال
عـــى مقصورة ابـــن الهيثـــم يف متحف العلـــوم العربية
اإلســـامية ،واشـــركوا يف تجربـــة تـــرح الوظائـــف
األسـاســــية للغـرفــــة املظــــلمة ،Camera Obscura
باســـتخدام كتـــاب أصدرتـــه التقـــدم العلمـــي للنـــر
املجســـمة.
بعنـــوان :كتاب العلـــوم األكرث عجبًا بالنماذج
َّ

تضمـــن احلدث كذلـــك ً
عرضا علم ًيـــا تفاعل ًيا
قدمـــه  Big Jackالـــذي يـــؤدي دوره عبـــد اللـــه
املوســـوي ،وهـــو مقـــدم للعلـــوم – متخصص يف
الكيميـــاء – أللطفـــال والكبـــار عـــى حـــد ســـواء.
املوســـوي الـــذي يعتمـــر باروكـــة شـــعر مســـتعار
عمالق رمادي يشـــبه آينشـــتاين ومعطف مخترب
مغطـــى باملعـــادالت الكيميائيـــة ،عـــرض تجـــارب
ً
وحيل
حول مبادئ التســـامي ،وكيميـــاء الرباكني،
ســـحرية باســـتخدام معطيـــات علمية.
خـــال عرضـــه ،كان يمكـــن ســـماع أصـــوات
جميع املتفرجني وهم يرصخـــون يف تعجب وإثارة
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وأفواههـــم فاغرة .قـــال املوســـوي "العلم يجعلين
ســـعيدا ،وخاصة الكيميـــاء ... .بعض األشـــخاص
الذيـــن يكرهـــون العلـــم يحبونـــه بعـــد مشـــاهدة
عريض ألنه يُقدم لهم بطريقة بســـيطة ومسلية".

كان من املهم أال يتلقى
األطفال املعلومات فحسب،
بل أن يكونوا مشاركني
نشيطني يف إنتاج املعلومات
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مقــــاالت يف العــــمــــق

إكلينيكيـــة مع املـــرىض  ...إنهـــا تُعىن أكرث بدراســـة
صحـــة الســـكان" .ولهذا الســـبب قـــرر الرتكزي عىل
أبحـــاث الصحـــة العامة.
الكتســـاب املزيد مـــن اخلربة ،حصـــل األحمد
عىل درجة املاجســـتري يف الصحـــة العامة من كلية
جونـــز هوبكزن للصحـــة العامـــة John Hopkins
 ، School of Public Healthويتـابــــع دراســــته
حال ًيـــا لنيـــل درجـــة الدكتـــوراه يف علـــوم صحـــة
الســـكان بكلية هارفارد للصحة العامة Harvard
.School of Public Health

براك األحمد

استخدام أبحاث الصحة العامة
لدراسة اآلثار الصحية للحر وتلوث
الهواء يف الكويت
الكويت بالنســـبة إىل بـــراك األحمـــد ،خريج الطب

بقلم شويتا
صورة :كنت دايتون

من جامعة ليفربول University of Liverpool
باململكـــة املتحدة ،هي مـــرادف للعواصـــف الرتابية
ودرجـــات احلـــرارة القصـــوى .فقـــد رافقتـــه هاتان
الظاهرتـــان منـــذ صغـــره ،وشـــعر بهمـــا تلفحـــان
وجهـــه كلمـــا نظـــر مـــن النافـــذة .هـــذا مـــا دفعه
منـــذ شـــبابه إىل أن يتخذ قـــرارًا بتكريـــس جهوده
لرعايـــة صحـــة الشـــعب .بعـــد عـــام ونصـــف من
عملـــه كطبيب مبتدئ يف مستشـــفى العـــدان ،قرر
التخصـــص يف الصحـــة العامـــة .عن ذلـــك يقول:
"حســـنًا ،الصحـــة العامـــة ال تعين اكتســـاب خربة

البدء بطرح األسئلة الصحيحة
الصحـــة العامـــة مظلـــة كبـــرة تنضـــوي تحتهـــا
جوانـــب عديـــدة ،مثـــل اجلانـــب االجتماعـــي
والســـلويك ،واجلانـــب الوبـــايئ ،وتحليـــل البيانات
وإدارة السياســـات الصحية ،من بـــن أمور أخرى.
يركـــز األحمد عـــى الصحـــة البيئيـــة واملهنية اليت
تـــويل اهتما ًما بصحة العمال كمجموعة ســـكانية
فرعية ،نظرًا ألن األشـــخاص الذين ال يستطيعون
العمـــل داخل املباين ويعملـــون يف اخلارج هم األكرث
تعرضـــا أللخطـــار الصحية.
مـــن أوىل الدراســـات الـــي أجراهـــا األحمـــد،
دراســـة تقصت تأثـــر درجات احلـــرارة القصوى يف
معـــدل وفيات ســـكان الكويت ،من خـــال تحليل
البيانـــات التاريخيـــة ،وتناولـــت مـــدى تعـــرض
املجتمع الكويـــي للمخاطر الصحية جـــراء درجات
احلـــرارة القصوى.
يقـــول األحمـــد إن احلصـــول عـــى إجابـــات
يســـتوجب طـــرح األســـئلة الصحيحـــة .فبمجرد
أن نعـــرف محـــددات الظـــروف الصحيـــة ونقـــاط
الضعـــف لـــدى املترضريـــن ،يمكننـــا العمـــل عـــى
التخفيـــف مـــن تأثريهـــا.
خلصـــت الدراســـة الـــي مولتهـــا مؤسســـة
الكويـــت للتقدم العلمـــي إىل أن العمـــال املهاجرين
هـــم الفئـــة الســـكانية الفرعيـــة األكـــر تعرضـــا
للمخاطـــر ألنهـــم ال يتأقلمـــون مع درجـــات احلرارة
القصوى هـــذه ،وال يتمتعون يف كثـــر من األحيان
باحلمايـــة أو يمكنهم الوصـــول إىل مرافـــق الرعاية
الصحيـــة االلزمـــة للبقـــاء بصحـــة جيـــدة .يعزتم
األحمـــد مواصلة عملـــه يف مجـــال التأثري الصيح
لذلـــك يف الفئـــات الضعيفـــة من الســـكان.

العدد 118

كوفيد  :19 -رد الجميل للمجتمع
عندمـــا حلـــت جائحـــة كوفيـــد ،19-كان األحمـــد
يتابع دراســـته لنيل الدكتوراه يف بوسطن ،بوالية
ماساتشوســـتس .شـــعر حينها أن الوقت قد حان
لـــرد اجلميل ملجتمعه وشـــعبه .تواصـــل مع بعض
األصدقـــاء الكويتيـــن املدربـــن يف مجـــال الصحة
العامـــة يف الواليـــات املتحـــدة وعـــاد إىل الكويـــت،
وبدأ بإجـــراء تقييمات بحثيـــة جلوانب مختلفة من
مـــرض كوفيـــد 19-واجلائحة نفســـها .كان القصد
من ذلك هـــو مســـاعدة وزارة الصحة عـــى اتخاذ
قـــرارات رسيعة بشـــأن عمليات احلظـــر ،والرشوع
يف بناء قـــدرات الرعايـــة الصحية.
يف مـــارس  ،2020عندمـــا بحـــث عبـــد اللـــه
الشـــمري ،عامل األحياء الرياضية واألستاذ املساعد
يف جامعـــة الكويـــت ،عن خبـــر يف مجـــال األوبئة
ملســـاعدته عـــى التنبـــؤ بـــذروة الوباء باســـتخدام
نمذجـــة رياضيـــة أولية من تصميمـــه ،كان األحمد
خيـــاره األول مـــن بـــن كثرييـــن .قـــال الشـــمري:
"كنـــت أبحث عـــن طبيب متخصـــص ً
أيضا يف علم
األوبئـــة ،وهو مزيج نادر يف الكويـــت ... .عالوة عىل
ذلـــك ،كان ينبغـــي أن يكـــون لديـــه فهـــم عميـــق
لتعقيـــدات بيانـــات البحـــث وأن يمتلـــك نزاهـــة
بحثيـــة[ .األحمد] كان الوحيد الـــذي انطبقت عليه
جميـــع املواصفـــات املطلوبة".
خـــال صيـــف  ،2020عمـــل األحمـــد يف
عـــدة مشـــاريع بحثيـــة تعاونيـــة .تمكـــن بفضـــل
معاينـــة مجموعـــة صغـــرة مـــن البيانـــات مـــن
مستشـــفى جابـــر األحمد من تســـليط الضوء عىل
العالقـــة بـــن مســـتويات الغلوكوز يف الـــدم أثناء
الصيـــام وشـــدة أعـــراض كوفيـــد  19 -لـــدى غـــر
املصابـــن بالســـكري .نُرشت النتائـــج يف النهاية يف
دورية  .Diabetes Care Journalوأجريت بعض
الدراســـات البحثية البارزة األخرى لقياس فعالية
احلظـــر والروابط بـــن كوفيـــد  19 -والعناية املركزة
والتقييـــم النوعي للمخاطر الصحيـــة الوبائية عىل
العمـــال املهاجرين.
ً
شـــارك األحمـــد أيضـــا يف مـــروع بنـــاء
القدرات مع جانفييه غاســـانا ،األســـتاذ املشـــارك
ورئيس قســـم الصحة البيئيـــة واملهنية يف جامعة
الكويـــت ،بالتعاون مـــع مؤسســـة الكويت للتقدم
العلمـــي .تضمـــن املـــروع تدريـــب العاملـــن يف

مجـــال الرعايـــة الصحيـــة عـــى ارتـــداء معـــدات
الوقاية الشـــخصية  ،PPEوالتخفيف من املخاطر
املهنيـــة جـــراء التعـــرض املســـتمر للفريوس.

التطلع إىل املستقبل
ال يبـــدي األحمـــد حماســـة للتأثري البيـــي لدرجات
احلـــرارة القصـــوى يف ســـكان الكويت فحســـب بل
يف ســـكان العـــامل ككل .ويـــرى أنه ينبغـــي الرشوع
يف إجـــراء مزيد من الدراســـات البيئيـــة يف منطقة
اخلليـــج احلـــارة واجلافـــة بطبيعتهـــا ،ويف الـــرق
األوســـط بشكل عام ،لدراســـة تأثري ارتفاع درجات
احلرارة يف الناس ،والســـيما الفئـــات األكرث تعرضا
للمخاطر من الســـكان.
يقول األحمد إن "الكويت هي املكان املناســـب
إلجـــراء هذه الدراســـات؛ إذ إن التعرضـــات البيئية
املســـتقبلية اليت نشـــعر بالقلق إزاءها – من تلوث
الهـــواء واحلـــرارة الشـــديدة والتغـــرات يف أنمـــاط
الطقـــس والظواهـــر اجلويـــة املتطرفـــة – تحـــدث
عىل مســـتوى كبـــر جـــدًا هنـــا بالفعـــل ... .يمكننا
تقديـــم مســـاهمة ذات مغزى تســـتند إىل األبحاث
واألدلـــة لهيئـــات مثل الهيئـــة احلكوميـــة الدولية
املعنية بتغري املنـــاخ  IPCCواتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشـــأن تغري املنـــاخ ."UNFCCC
تواجـــه الكويت بالفعـــل ارتفا ًعا شـــديدًا يف
قياســـا باملعدالت العاملية .فدرجات
درجات احلرارة
ً
احلـــرارة القصـــوى اليت نراهـــا هنا تختلـــف عن أي
مـــكان آخر يف العـــامل ،عل ًما أنها كانـــت أكرث األماكن
ســـخونة عىل وجه األرض يف يوليـــو 2021؛ حينما
ســـجلت مدينة اجلهراء الكويتيـــة 53.5°س.
لقـــد تدهورت البيئة يف العقد املايض نفســـه،
ورأى الكويتيـــون مـــا يكفـــي من األدلـــة للبدء عىل
وجـــه الرسعة بدراســـة اآلثـــار الصحية الســـلبية
للتغـــر البيـــي .يف ســـبتمرب  ،2021تلقـــى األحمد
منحـــة مـــن مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي
لدراســـة التأثري احلايل واملســـتقبيل لدرجات احلرارة
الشـــديدة واملنـــاخ يف معـــدل الوفيـــات يف الكويت
والعـــامل .ومـــن املتوقـــع نـــر نتائج هـــذه األبحاث
بنهاية هـــذا العام.
العلم والبحث يمكنهما تقديم إجابات
البيئـــة جـــزء أســـايس ال يتجـــزأ مـــن الصحـــة
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واملجتمـــع .ومـــا مـــن حل ســـحري إلصـــاح تأثري
التعرض البيـــي Environmental Exposures
 ،أو ارتفـــاع درجـــات احلـــرارة العامليـــة عـــى املديني
القصري أو الطويل .يقـــول األحمد" :يجب أن تكون
املناقشـــات املتعلقـــة بالبيئة والتغري املنـــايخ جز ًءا
من اخلطـــاب العام ،لكـــن إذا مل تكن لدينـــا البيانات
الـــي تدعم التصورات ،فســـيكون من الصعب ح ًقا
إقناع النـــاس بها".
ولكـــن إذا توفـــرت الرغبـــة يف التغيـــر ،فقـــد
يوفـــر العلـــ ُم لصنـــاع القـــرار البيانـــاتِ االلزمـــة
إلحـــداث التغيـــر .واألحمـــد يدفـــع بمثـــل هـــذه
املســـاعي البحثية بفضل شـــغفه بالبحـــث وذهنه
الفضويل ،واملنظـــور اجلديد الذي ينظـــر من خالله
إىل البيانـــات واألبحـــاث الســـابقة.

يجب أن تكون املناقشات املتعلقة
بالبيئة والتغري املناخي ً
جزءا من
الخطاب العام ،لكن إذا مل تكن لدينا
البيانات اليت تدعم التصورات،
فسيكون من الصعب حقا إقناع
الناس بها
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العدد 118

مازحـــا "ليـــس لدينـــا كـــرة بلورية ســـحرية" .بدال
مـــن ذلك ،اعتمـــد القـــديس وفريقه عـــى البيانات
املتوفـــرة واملســـوحات امليدانيـــة اجلديـــدة وطـــرق
النمذجـــة االقتصاديـــة الســـتخالص التوقعـــات
املستقبلية ورفع توصيات للمســـار الواجب اتباعه
للمـــي قد ًما بعـــد الصدمتـــن القويتني.

سليمان القديس

سليمان القديس

استرشاف املستقبل ما بعد كوفيد

الخبري االقتصادي سليمان القديس يستخدم النمذجة
االقتصادية ملساعدة صانعي السياسات واملواطنني الكويتيني
على التخطيط للمستقبل
ينصـــب عمـــل ســـليمان القـــديس عـــى تصـــور
ُّ
مـــا ســـيكون عليـــه املســـتقبل .حصـــل القـــديس
املقيـــم يف الكويـــت منـــذ فـــرة طويلة عـــى درجة
الدكتـــوراه يف االقتصاد مـــن جامعـــة كاليفورنيا،
ديفيس عـــام  .1979عمـــل مستشـــارا مهنيا لدى
منظمـــات عدة ،مثـــل البنك الدويل وبنـــك التنمية
اآلســـيوي ومنظمـــة األقطـــار العربيـــة املصـــدرة
للبـــرول ،ويعمـــل حال ًيـــا أخصايئ أبحاث رئيســـيا
صورة :باندييل زوبريري

يف قســــم االقتــــصاد الــــتقين بمــــعهد الكويـــت
أللبحـــاث العلمية.
لطاملـــا اهتـــم القـــديس بدراســـة الكيفيـــة
اليت تؤثـــر وفقهـــا التغـــرات العامليـــة يف األنظمة
االقـتصــــادية واملجــــتمعات .استـكــــشف أحــــد
مشـــاريعه األخـــرة تأثـــرات جائحة كوفيـــد 19 -
وانهيـــار أســـعار النفط ،وهمـــا من أهـــم التغريات
الـــي شـــهدها يف حياته ،وقد رزحـــت تحت ثقلهما

الكويـــت والعـــامل يف الربـــع األول من عـــام .2020
بدعـــم من مؤسســـة الكويت التقـــدم العلمي ،قاد
القـــديس فريـــق عمل وضـــع نمذجة لتبعـــات هذه
"الكارثـــة املزدوجة" عىل الكويـــت .يمكن لتوقعات
الفريـــق الـــي نُـــرت ألول مـــرة يف أبريـــل 2021
أن تســـاعد صانعـــي السياســـات واملواطنـــن عىل
التخطيط للمســـتقبل ما بعد كوفيد .عندما سئل:
كيف خلـــص فريقه إىل تلك النتائـــج ،قال القديس

نهج متعدد الجوانب
طـــرأت فكـــرة املـــروع قبـــل نحـــو عامـــن تما ًما
مـــع إعـــان كوفيـــد  19 -جائحة عامليـــة يف مارس
 ،2020عل ًمـــا أن فريـــق أبحـــاث القـــديس "يرصد"
عـــى الـــدوام التحـــوالت يف األســـواق العامليـــة
واإلقليميـــة والكويتيـــة .فقد جعلتهـــم عقود من
اخلربة مراقبـــن يقظني ملا يجري مـــن حولهم .قال
القـــديس" :عندما نشـــعر أن شـــيئًا ما يرتســـم يف
املســـتقبل القريب ،نســـتمر يف املراقبة ونبدأ بجمع
البيانـــات واملعلومـــات عنه".
جعل هذا النهج االســـتبايق القديس وزمالءه
يف طليعة املشـــهد عندما اكتسح كوفيد 19-العامل.
وعندمـــا أغلقـــت احلكومـــات الـــركات وفرضـــت
قيـــودًا عىل الســـفر ،انخفـــض الطلـــب العاملي عىل
النفط ،مما أدى إىل انهيار غري مســـبوق يف أســـعار
اخلـــام يف أبريـــل  .2020خـــال هذه الفـــرة ،اطلع
القـــديس وزمـــاؤه عـــى بيانـــات مـــن الواليـــات
املتحـــدة وكنـــدا وأمريـــكا االلتينية وأوروبا وآســـيا
والرشق األوســـط لفهـــم الكيفية الـــي تؤثر وفقها
هـــذه التغريات يف مختلـــف املناطق يف جميع أنحاء
العـــامل ،وتقديـــر الكيفيـــة الـــي ســـتؤثر بهـــا هذه
التغـــرات يف الكويت.
لكـــن الدوريـــات املتاحـــة مل توفـــر معلومات
كافيـــة إلنتاج نمذجات اقتصاديـــة دقيقة للكويت.
قـــال القـــديس" :عندمـــا حلـــت اجلائحـــة ،واجهنـــا
بالفعـــل نـــدرة يف البيانات".
لتطويـــر نمذجات أكـــر دقة للكويـــت ،اقرتح
القـــديس وفريقـــه مرشو ًعـــا يجمـــع بـــن أبحاثهم
األوليـــة وبيانـــات املســـح اجلديـــدة .قـــال" :كان
هدفنـــا احلصـــول عـــى تمثيل جيـــد وإجابـــات من
أرض الواقع" .تلقى الفريـــق خطاب دعم من خالد
املهـــدي من املجلس األعىل للتخطيـــط والتنمية يف
الكويـــت وتمويـــا ً من مؤسســـة الكويـــت للتقدم
العلمـــي .وبفضـــل هـــذا الدعـــم ،صمـــم الفريـــق

ثالثـــة اســـتبيانات ميدانيـــة ونفذهـــا الســـتكمال
بحثـــه األويل.
وُزعـــت االســـتبيانات الثالثة عـــى العاملني
واألرس وكبـــار رجـــال األعمـــال يف جميـــع أنحـــاء
الكويـــت ،وزُود فريـــق البحـــث بما يحتاجـــون إليه
تحديـــدًا لتنفيـــذ مرشوعهم .قال القـــديس" :كانت
البيانات جديدة وثرية باملعلومات" .لكنها رســـمت
صـــورة رهيبـــة ملا يمكـــن توقعه.
أفــــاد قـــادة األعـمــــال الــــذين شـمــــلهم
االســـتطالع أنهم خرسوا يف املتوسط  30إىل %50
من مبيعاتهم خالل اجلائحـــة .وأظهرت البيانات أن
الرشكات الصغرية واملتوســـطة هـــي األكرث ترضرًا،
واضطر الكثري منهـــا إىل اإلغالق .وأظهرت البيانات
الـــي جُمعت من األرس الكويتيـــة وغري الكويتية يف
الدولـــة أن دخـــل األرسة انخفض ،إذ فقـــد العديد
َ
خفض رواتبهم
من أفراد األرس وظائفهـــم أو عانوا
خالل األشـــهر األوىل مـــن اجلائحة.
مـــن خـــال البيانـــات الـــي جُمعـــت مـــن
العاملني الذين شـــملهم االستبيان ،استنتج فريق
القـــديس أن نحو ربـــع مليون عامل أجنـــي غادروا
الكويت ألنهم فقدوا وظائفهـــم ،أو اختاروا العودة
إىل ديارهـــم ليكونـــوا بجوار عائالتهم وســـط حالة
مـــن عـــدم اليقـــن الوظيفـــي .وقـــال القـــديس إن
بيانـــات وفرتهـــا احلكومـــة الكويتيـــة أكـــدت هـــذه
التقديـــرات يف وقـــت الحق.
قـــال القـــديس" :القاســـم املشـــرك هـــو أن
اجلائحـــة كانت وحشـــية .كانـــت ح ًقا قاســـية عىل
قطـــاع الصحة وعىل الناس وعـــى العاملني فضال ً
عـــن الطلبة .الـــركات ترضرت بشـــدة".
أخـــرًا ،اســـتخدم فريـــق القـــديس نمذجـــة
االقتصـــاد القيـــايس والتـــوازن العـــام القابـــل
للحوسبة Computable General Equilibrium
(اختصـــارًا :نمذجـــة  )CGEلفهم التغريات ورســـم
التوقعـــات .كان اســـتخدام نمذجـــات  CGEهـــو
النهج املثـــايل للمرشوع ألن هـــذه النمذجات تجمع
بـــن النظريـــة االقتصاديـــة والبيانـــات احلقيقيـــة
لقيـــاس التأثـــر االقتصـــادي للصدمـــات.

رسم مسار املستقبل
نـــر الفريـــق أول تقريـــر شـــامل عـــن نتائجه يف
أبريـــل  .2021ومنـــذ ذلـــك احلـــن نـــر أبحاثًـــا
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أخـــرى بناء عـــى النتائج نفســـها .هذه الدراســـات
املنشـــورة تســـلط الضـــوء عـــى كفـــاح الكويتيني
اليومـــي ،وتربزهـــا أمـــام واضعـــي السياســـات يف
الكويـــت واملنطقـــة عموما .كما أنهـــا توجه صانعي
السياســـات مـــن أجـــل رســـم مســـار يقـــود نحو
التعـــايف بعـــد الصدمة األوليـــة للجائحـــة وانهيار
أســـعار النفـــط يف عـــام .2020
يوفـــر البحـــث ً
أيضا رؤيـــة عميقـــة للمواطن
الكويـــي حـــول مســـتقبل قطاعـــات العمـــل
والتعليـــم والتجـــارة والتواصـــل اإلنســـاين .إحدى
نتائـــج الدراســـة املثرية اللهتمـــام والـــي يمكن أن
تســـاعد الكويتيني عىل التخطيط للمســـتقبل هي
"التســـارع التكنولـــويج" ،Tech-celerationوهو
مصطلـــح يســـتخدم لوصف مـــدى الرسعـــة اليت
تتغـــر وفقها األشـــياء بفضل التقـــدم احلاصل يف
التكنولوجيا.
وجد فريـــق القـــديس أن التكنولوجيـــا بدأت
باخـــراق قطاعـــات جديـــدة وإعـــادة تشـــكيلها
خـــال اجلائحـــة يف الكويـــت وخارجهـــا .كانـــت
التغـــرات جيدة من بعض النوايح؛ فهي ســـمحت
للطلبـــة بمواصلـــة التعلـــم عـــر اإلنرتنـــت عندما
كانـــت املـــدارس مغلقة بفضـــل تقنيـــات التعليم
اجلديـــدة .لكن "التســـارع التكنولـــويج" ألقى ً
أيضا
يف براثـــن البطالـــة برشيحـــة مـــن العاملـــن غـــر
املتمرســـن بالتكنولوجيا أو الذين مل تكن رشكاتهم
مســـتعدة للتحـــول إىل بيئات عمـــل تتمحور حول
التكنولوجيا .تشـــر هذه البيانـــات إىل أن العاملني
والـــركات عىل ح ٍد ســـواء بحاجة إىل االســـتعداد
لعـــامل إلكرتوين أكـــر اعتمـــادًا عـــى التكنولوجيا.
قـــال القـــديس" :عندمـــا نخاطـــب صانعـــي
السياسات وكذلك الناس العاديني ،فإننا نخربهم
أننـــا بحاجة فعال ً إىل مراقبـــة ما يحدث" .لقد جعل
بحثـــه رصد تأثري التحـــوالت االقتصاديـــة العاملية
والتخطيط للمســـتقبل أســـهل من أي وقت مىض.

بقلم ماريانا دينني
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تقــــــــرير خــــــــاص

الوجه اخلفي للجائحة :األثر
النفيس لكوفيد 19-عىل
العاملني يف مجال الرعاية
الصحية يف الكويت

بقلم منرية اليحىي
صورة :باندييل زوبريري

سارة الكندري

يف أوائـــل العـــام  ،2020صنفـــت منظمـــة الصحة
العامليـــة انتشـــار كوفيـــد  19 -عـــى أنـــه جائحـــة
عامليـــة ،وأعلنت حالـــة الطوارئ الصحيـــة العامة.
وبينمـــا اضطـــر الكثـــر منـــا إىل االلـــزام بإجراءات
احلظـــر ،والتحول إىل الدراســـة والعمـــل من املزنل،
ُطلـــب إىل العاملـــن يف مجـــال الرعايـــة الصحية

مواصلـــة العمـــل بكامـــل طاقتهم لرعايـــة املرىض
املصابـــن باملرض .لقد ثبت أن لشـــيوع عدم اليقني
واالضطـــراب الناجمـــن عـــن اجلائحة تأثـــرا كبريا
يف صحتنـــا النفســـية اجلماعية ،وبشـــكل أكرث حدة
يف العاملـــن يف مجـــال الرعايـــة الصحيـــة ،الذين
مـــا زالوا يعملـــون يف ظـــل حالة الطوارئ بســـبب
متحـــورات الفريوس الـــي تواصل انتشـــارها.
يف بدايـــة الوبـــاء ،كانـــت ســـارة الكنـــدري،
مســـاعدة األبحـــاث ورئيســـة جلنة رعايـــة احليوان
واألخالقيـــات يف معهد دســـمان للســـكري ،ضمن
مجموعـــة مـــن املتطوعـــن يف اخلطـــوط األمامية
الذيـــن لبـــوا النـــداء ملســـاعدة الطاقـــم الطـــي
عىل إجراء اختبارات تفاعل البوليمرييز املتسلســـل
( )PCRأللشـــخاص الذين يصلون إىل املستشـــفى
عـــى مـــن طائـــرات اإلجـــاء .معلوماتهـــا يف
مجال علـــم الوراثـــة جعلتها عىل درايـــة باالختبار
كأداة بحـــث صـــارت تُســـتخدم لتشـــخيص
كوفيـــد.19-
عندمـــا بـــدأت ســـارة الكنـــدري العمـــل يف
أبريـــل  ،2020كان قد مىض شـــهران عىل انتشـــار
اجلائحـــة ،وكانـــت تلـــك تجربتهـــا األوىل يف مجال
الرعايـــة الصحيـــة يف مختـــر إكلينيـــي .وصفـــت
تلـــك التجربـــة بأنهـــا مضنيـــة؛ فقـــد عملـــوا يف
نوبـــات طويلة اســـتمرت حـــى الثالثـــة أو الرابعة
حـــا – وأحيانًا أطـــول من ذلك ،حســـب حجم
صبا ً
العمـــل املطلـــوب إكماله.
قالـــت الكنـــدري" :عـــى الرغم مـــن أنين كنت
هنـــاك كمتطوعـــة وبإمـــكاين املغـــادرة عندمـــا
أنهيـــت فرتة األســـابيع الســـتة فإنين كنت أشـــعر
باإلرهـــاق ...ودفعـــي ذلـــك للتفكـــر يف العاملني
يف مجـــال الرعايـــة الصحيـــة الذين كانـــوا يؤدون
عملهـــم مـــن دون تحديد مـــدة معينـــة النتهائه".
بنـــا ًء عىل معرفتها بأنظمـــة الرعاية الصحية
وتعاونهـــا مـــع أطبـــاء مـــن مختلـــف املجـــاالت،
بـــدأت الكنـــدري بالبحـــث يف التأثري النفـــي لوباء
كوفيـــد 19-يف العاملني يف مجال الرعاية الصحية
يف الكويت.
بمســـاعدة الطبيب النفيس محمد السويدان،
اســـتخدمت الكندري واملتعاونـــون معها يف البحث
اســـتبيانات تـــم التحقق مـــن صالحيتهـــا لقياس
أمـــور مثـــل االكتئـــاب والقلـــق والرفاهيـــة بـــن
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العاملني يف مجال الرعاية الصحية .وباالســـتعانة
بمســـح منظمـــة الصحـــة العامليـــة للرفاهيـــة
واســـتبيان صحـــة املريـــض ( ،)PHQومســـح
اضطـــراب القلق العـــام ( ،)GADتمكن الفريق من
قيـــاس الصحة النفســـية لدى  378مـــن العاملني
يف مجـــال الرعايـــة الصحيـــة خـــال األســـبوعني
األولـــن من شـــهر يوليـــو .2020
قالت الكندري" :لقد اســـتخدمنا شيئًا يسمى
تقنيـــة جمـــع العينـــات املتسلســـلة Snowball
 ،Gathering Techniqueوهـــي عندمـــا نرســـل
االســـتبيان إىل شـــخص ثـــم يرســـله بـــدوره إىل
آخريـــن ضمـــن شـــبكة اتصاالتـــه ...كان لدينا عدد
من األطبـــاء يف مختلـــف املجاالت ملســـاعدتنا عىل
جمـــع البيانات مثل د .مها عنـــر ود .فاطمة احليج
من مستشـــفى الفروانية ،وكذلك د .عصام العمد
من مستشـــفى العدان".
تظهـــر الدراســـة أن هناك مســـتويات عالية
مـــن القلـــق واالكتئـــاب بـــن العاملـــن يف مجال
الرعايـــة الصحية بســـبب ظروف العمـــل املُجهدة.
فمـــن ناحية ،أفـــاد  %77عـــن مســـتويات معتدلة
مـــن القلـــق و %20عـــن أعـــراض القلق الشـــديد؛
ومـــن ناحية أخرى ،أبلـــغ  %83عن بعض االكتئاب،

يف حـــن أبلغ  %9عن اكتئاب حاد .أللســـف ،مل تكن
هذه النتائـــج مفاجئة للفريق نظـــرًا لوجود ارتفاع
عام يف مســـتويات االكتئـــاب والقلق بني العاملني
يف مجـــال الرعايـــة الصحية عىل نطـــاق عاملي.
قالـــت الكنـــدري" :كلنـــا نواجـــه الضغـــوط
نفســـها؛ اخلوف مـــن مرض يهـــدد احليـــاة ،وفقدان
األحبـــة ،والعزلة االجتماعية بســـبب قيـــود احلظر،
وتعطيـــل التعليـــم ،والبطالـــة ،وعدم االســـتقرار
املـــايل ...تخييل طاق ًما للرعايـــة الصحية يعمل عىل
خـــط املواجهـــة ملكافحـــة الوبـــاء مدة عامـــن ،من
دون إجـــازة ،وهـــم ً
أيضـــا يواجهون مـــا نواجهه".
مـــع دخـــول اجلائحـــة عامهـــا الثالـــث ،يمكن
أن يكـــون لهـــذا الضغـــط املطـــول عـــى العاملـــن
يف مجـــال الرعايـــة الصحيـــة عواقـــب وخيمـــة إذا
مل يتـــم التعامـــل معه عـــى النحو الصحيـــح .لقد
ثبت أن الدعـــم االجتماعي يقلـــل الضغط النفيس
الـــذي يعاين منـــه مقدمـــو الرعاية الصحيـــة أثناء
اجلائحـــة .فوف ًقـــا لنتائـــج مـــروع البحـــث ،أبلـــغ
املشـــاركون املزتوجـــون عـــن مســـتوى أقـــل مـــن
تواتـــر القلـــق واالكتئـــاب ومـــن شـــدة أعراضهما
مقارنـــة باملشـــاركني غـــر املزتوجـــن .عىل ســـبيل
املثـــال ،العاملـــون يف مجال الرعايـــة الصحية غري
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املزتوجـــن أكـــر عرضـــة بنســـبة  %12.4إللصابـــة
باالكتئـــاب الشـــديد مقارنـــة بالعاملـــن يف مجال
الرعايـــة الصحيـــة املزتوجني.
قالـــت الكندري" :لقـــد وجدنا أن اســـتجابات
اإلجهـــاد من مثل ســـوء التغذيـــة ،وإيـــذاء الذات،
والتفكـــر يف االنتحـــار ،كانـــت أكـــر تواتـــرًا لـــدى
العاملـــن يف مجـــال الرعايـــة الصحيـــة غـــر
املزتوجـــن ،ممـــا يقودنـــا إىل الوجه التـــام للكيفية
اليت يؤثـــر وفقها الدعم االجتماعي ،املتمثل يف هذه
احلالة يف الرشاكة ،بشـــكل كبري يف قـــدرة العاملني
عـــى التعامـــل مع الضغـــوط اليوميـــة" .وأضافت
أن " إيجـــاد طرق إلنشـــاء شـــبكة اجتماعية داعمة
أوســـع ضمن وضـــع يمثل ضغوطً ا عاليـــة قد يؤثر
بشـــكل إيجـــايب يف الصحـــة النفســـية للعاملـــن
يف هـــذه األوقـــات الصعبـــة .التدابـــر الداعمـــة
القائمـــة عـــى األدلة رضوريـــة ملســـاعدة العاملني
يف مجـــال الرعايـــة الصحيـــة عـــى احلفـــاظ عـــى
صحتهم النفســـية".
ال يؤثـــر اإلرهـــاق بـــن العاملـــن يف مجـــال
الرعايـــة الصحيـــة ســـلبًا يف العمـــال أنفســـهم
فحســـب ،بـــل يؤثـــر ً
أيضـــا يف املـــرىض ونظـــام
الرعايـــة الصحيـــة ككل .تحث املؤسســـات الطبية
ومؤسســـات الرعايـــة الصحيـــة يف جميـــع أنحاء
العـــامل احلكومات عىل تنفيـــذ تدابري داعمـــة قائمة
عـــى األدلة تســـتهدف عىل وجـــه التحديد الصحة
النفســـية للعاملـــن يف مجـــال الرعايـــة الصحية،
وإال فإنهـــا ســـتكون معرضـــة خلطـــر إجهـــاد نظام
الرعاية الصحيـــة ودفع العاملني فيـــه إىل التخيل
عـــن املهنة.
وف ًقـــا لتقريـــر صـــادر عـــن مجموعـــة اخلرباء
العلميـــن وقـــادة األنظمة الصحية االستشـــارية
يف مجـــال كوفيد 19-يف أونتاريو بكنـــداOntario ،
 ،COVID-19 Science Advisory Tableفـــإن
التعويض املـــايل ،وجداول العمـــل ،وطول النوبات
املناســـبة ،إضافـــة إىل شـــبكات الدعـــم هـــي بعض
الطـــرق اليت يمكـــن من خاللهـــا تخفيـــف اإلرهاق
النفـــي والبـــدين لـــدى الطاقـــم الطـــي .وربمـــا
يســـاعد مزيـــد مـــن األبحـــاث الـــي تُجـــرى محل ًيا
عـــى وضـــع السياســـات الـــي تســـتهدف توفـــر
االحتياجات املحـــددة للعاملني يف مجـــال الرعاية
الصحيـــة يف الكويت.
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هالل األشول

آفاق واعدة لعالج األمراض العصبية

مــن مختــره املتمــز يف مدينـــة لــوزان الســـويرسية يســعى
الدكتــور هــال األشــول إىل معرفــة وتحليل التغــرات اجلزيئية
الـــي تـســـبب أمـــراض الـشـيـخوخـــة ،والســـيما ألـزهـايـــمر
وباركنســون وهنتنغتون ،وتطوير وســائل مبتكرة للتشــخيص
املبكــر لهــذه األمــراض ،واســراتيجيات جديــدة ألدويــة تح ّد من
تطورها بعد تشخيصها.
يف ذلــك املخترب (مختــر البيولوجيا اجلزيئية والكيميائية
للتدهــور العصــي التابــع ملركــز الدمــاغ يف املعھــد الفيــدرايل
للتكنولوجيــا) يــرى الدكــــتور األشـــول يف حــوار مــع مجـــلة

حوار عبدهللا بدران

(التقــدم العلمــي) "أن إحــداث أي اخــراق علمــي يف معرفــة
مســببات أي مــن تلــك األمــراض ســيفتح آفاقــا جديــدة ،ويمهــد
الطريــق أمــام إحــداث تقــدم يف تشــخيص وعــاج األمــراض
األخرى ،ومعظم أمراض التنكس العصيب".
وأحــد أهــم العوامــل املشــركة بــن هــذه األمــراض هــو أن
من مســبباتها الرئيســية حــدوث تغريات يف تركيبــة ،أو وظائف
بروتينــات معينــة ،ممــا يــؤدي إىل تجمعهــا وترســبها داخــل
اخلاليــا العصبيــة أو خارجهــا ،وهــذا يــؤدي إىل تعطــل التواصــل
بــن اخلاليــا يف الدمــاغ وإحــداث خلــل يف وظائفهــا ،كمــا يقــول
الدكتــور األشــول .وبمــرور الوقــت يســبب ذلــك تنكسـا ً عصبيـاً،
ومــوت اخلاليــا العصبيــة ،وخلــا يف وظائــف الدمــاغ ،وهــو مــا
يــؤدي إىل حــدوث أعــراض مختلفــة ،مــن فقــدان الذاكــرة إىل
صعوبـة التحـكم يف احلركـة ،وأعـراض نفسية وجسدية تختلف
مــن مريــض إىل آخــر ،ومــن مرض إىل آخر ،بحســب خصوصيات
الشخص الوراثية ،ونمط حياته والبيئة اليت يتفاعل معها.
وعــن أهــم إســهاماته مــع فريقــه يف هــذا الشــأن يقــول
إنهــا تتمثــل يف تطويــر تكنولوجيــات وأدوات كيميائيــة مبتكــرة
لفــك الشــفرة اجلزيئيــة ألمــراض الدمــاغ الــي تنتــج عــن ترســب
الربوتينــات ،إضافــة إىل تطويــر نمــاذج لهــذه األمــراض يف خاليا
عصبيــة لــدى الفــران الــي تســتخدم حاليــا الكتشــاف وابتــكار
وســائل جديــدة ملعرفــة أســباب هــذه األمــراض واختبــار أدويــة
جديــدة لعالجهــا ،أو احلــد مــن تطورهــا .كمــا يعمــل مــع فريقــه
حاليــا عــى تطويــر وســائل جديــدة الكتشــاف مــؤرشات
جزيئيــة يف الــدم ،أو الســائل النخاعــي اللكتشــاف املبكــر ملــرض
باركنســون ،ومراقبــة تطــوره ،وقيــاس فاعليــة األدويــة وطــرق
العالج اجلديدة له.
وعــن الفوائــد املرتتبــة عــى تلــك األبحــاث بالنســبة إىل
املــرىض يجيــب األشــول إنهــا "تشــكل جــزءا ً مهمـا ً مــن القاعــدة
العلميــة الــي يبــي عليهــا الكثــر مــن العلمــاء واملراكــز البحثيــة
ورشكات األدويــة مشــاريعهم البحثيــة ،الــي تهــدف إىل تطويــر
أدويــة وطــرق جديــدة لتشــخيص هــذه األمــراض" .كمــا
ينعكــس ذلــك عــى عــدد األبحــاث واملنشــورات العلميــة الــي
تقتبس من أبحاث املخترب املنشــورة والرشاكات االســراتيجية
مع العديد من رشكات األدوية واملراكز البحثية العاملية.

والســتثمار جهــوده يف هــذا املجــال فقد أســس األشــول
فـــي عــــام  2019رشكـــة ( .)ND BioSciences SAوهــي
رشكــة تكنولوجيــا بيولوجيــة (حيويــة) "هدفهـــا ترجمــة
األبحــاث ،والتكنولوجيــات الــي تخــرج من مختربنــا ،وتطويرها
إىل عــالجـــات ووســائـــل للــتشـخيــــص املــبكـــر أللمــــراض
التنكسية العصبية".

تطلعات واعدة
يأمــل األشــول تحقيــق عــدد مــن التطلعــات عــى املديــن
القريــب والبعيــد ،إضافــة إىل حلــم وطــي ال يــزال يــراوده .فعــى
املــدى القريــب املمتــد مــا بــن خمســة أعــوام وعــرة يأمــل

ابتــكار وســائل حديثــة لتشــخيص ومتابعــة تطــور تلــك
األمــراض العصبيــة يف وقــت مبكــر مــن خــال إجــراء فحــوص
عــى عينــات يســهل أخذهــا مــن املريــض ،مثــل الــدم .ويقــول:
"حــى يف غيــاب أدويــة فعالــة لعــاج هــذه األمــراض اليــوم،
ســيكون للتشــخيص املبكــر أثــر كبــر يف تمكــن املصابــن مــن
وضــع خطــط مســتقبلية حلياتهــم الشــخصية وألرسهــم،
إضافــة إىل أنــه ســيمنح االختصاصيــن وقتــا الختبــار وســائل
عالجيــة مختلفــة ربمــا تفيــد يف إبطــاء تطــور املــرض .وهــذا
أيضــا أمــر مهــم جــدا يف االختبــارات الرسيريــة أللدويــة اجلديدة؛
ألنــه يســاعد عــى قيــاس فعاليــة تلــك األدويــة لعــاج هــذه
األمــراض واحلــد مــن تطورهــا ،وتحديــد املــرىض األكــر احتمــاال

ملـــــف العـــــدد

العدد 118

22

أي اخرتاق علمي

يف معرفة مسببات
أمراض اجلهاز

العصيب سيمهد

الطر يق أمام إحداث

تقدم كبري يف

تشخيص وعالج

األمراض األخرى،

ومعظم أمراض

التنكس العصيب.

اللســتفادة مــن بعــض العالجــات التجريبيــة" .وعــى املــدى
البعيــد املمتــد مــا بــن عــرة أعــوام وخمســة عــر عامــا يأمــل
أن يســاهم مــع فريقــه يف ابتــكار أدويــة وطــرق عــاج جديــدة
لعالج أمراض الشيخوخة واحلد من أعراضها وتطورها.
أمــا عــى املســتوى الشــخيص ،فيحلــم األشــول بإنشــاء
مركــز أبحــاث وطــي يف اليمــن ،وبصــورة خاصــة يف جزيــرة
ســقطرى ،ملــا تتمتــع بــه هــذه اجلزيــرة مــن تنــوع بيولــويج
ونباتــات فريــدة ذات قيمــة طبيــة عاليــة تمثــل مصــدرا
غـنيــــا الكتــشـــاف أدويـــة جــديـــدة وفـريـــدة للعـــديـــد مـــن
األمراض املستعصية.

جائزة الكويت
يف عــام  2018مـــنحت مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي
( )KFASالدكتـور األشـول جائزة (الكويت) السـنوية املرموقة
تقديــرا ألعمالــه الــي قدمهــا خــال مســرته البحثيــة ،والــي
ســاهمت يف توضيــح األســباب اجلزيئيــة والتغــرات الهيكليــة

الــي تســبب ترســبات الربوتينــات وتجميعهــا ،واآلليــات الــي
تســاهم بها هذه العمليات يف التســبب يف األمراض التنكســية
العصبيــة ،بمــا يف ذلــك أمــراض ألزهايمــر وباركنســون
وهنتنغتــون ،إضافــة إىل أمــراض اإلموليــود .ويفتخــر األشــول
بأبحاثــه الــي أجراهــا خــال دراســة الدكتــوراه ،وكان لهــا "دور
أســايس يف اكتشــاف طــرق عالجيــة جديــدة نجحــت الحقــا
(بعــد  15عامــا) يف التجــارب الرسيريــة ،وتســتخدم حاليــا
لعــاج أمــراض تنتــج عــن ترســب بروتــن يســمى ترانســثرياتن
يف القلب".
ويــرى األشــول أنــه مــن اجلميــل جــدا ً أن يكــرم اإلنســان،
ويــرى تقديــراً ،واعرتافــا ً بجهــوده ،ونجاحاتــه ،وإســهاماته
والســيما عندمــا يــأيت هــذا التكريــم مــن مؤسســات مرموقة يف
مجــال عملــه أو مــن الوطــن العــريب .ويقــول إن هــذا النــوع مــن
التكريــم "يعطينــا دعمـا ً معنويـاً ،ودافعـا ً اللســتمرار يف املثابرة،
والتمــز ،وتقديــم األفضــل يف مجاالتنــا العلميــة والبحثيــة،
وتســخري خرباتنــا ،وإنجازاتنــا لتطويــر العلــوم وخدمــة املجتمع

يف عام 2018

منحت مؤسسة
الكويت للتقدم

العلمي ()KFAS

الدكتور األشول
جائزة (الكويت)

تقديرا ألعماله يف

توضيح األسباب

اجلز يئية والتغريات

اهليكلية اليت تؤدي

إىل حدوث األمراض

التنكسية العصبية.

والبرشيــة .ومــا هــو أهــم مــن اجلائــزة هــو أن تشــعر بأنــك مــن
خــال إنجازاتــك العلميــة واملهنيــة أصبــح لــك تأثــر إيجــايب يف
حياة اآلخرين".
وأهميــة تكريــم العلمــاء العــرب مــن قبــل أوطانهــم
واملؤسســات العربيــة تكمــن يف أنــه يــرز نمــاذج ممــزة كقــدوة
ومصــدر إلهــام أللجيــال القادمــة .كمــا أنــه يعــزز مــن تواصلهــم
مــع أوطانهــم وزمالئهــم يف الوطــن العــريب ،ويفتــح أبوابــاً،
وآفاقـا ً جديــدة للتواصــل ،والتعــاون والعمــل معــا ،واملســاهمة
يف تطويــر التعليــم ،والتقــدم يف أوطانهــم والوطــن العــريب،
وفقا أللشول.
وهنالــك عــدد كبــر مــن العلمــاء والباحثني داخــل الوطن
العــريب وخارجــه ممــن يســتحقون التقديــر والدعــم .ويقــول:
"أتمــى أن نشــهد اهتمامــا أكــر بالعلــم والتعليــم والبحــث
العلمــي يف املنطقــة ،ونــرى عــددا أكــر مــن اجلوائــز ومنصــات
التكريــم الــي تســلط الضــوء عــى العلمــاء واملبدعــن والســيما
املوجوديــن يف الوطــن العــريب ،وتســخري جوائــز ووســائل دعــم
خاصــة تهــدف إىل تطويــر أطــر التعــاون بــن العلمــاء العــرب يف
الداخــل واخلــارج مــن خــال مشــاريع تســتفيد مــن القــدرات
واإلمكانــات الفريــدة للعلمــاء العــرب ،والــروات واملــوارد النادرة
والغنيــة لبلــدان املنطقــة ملواجهــة التحديــات املشــركة للــدول
العربيــة ،وتثمــر اكتشــافات وابتكارات تســاهم يف تقدم العلوم
ومكانة الوطن العريب يف اخلريطة العلمية العاملية".

بيئة اإلبداع العلمي
يــرى األشــول أن الســبيل األمثــل لتحفــز بيئــة اإلبــداع العلمــي
يف الوطــن العــريب ،وتشــجيع الباحثــن والعلميــن العــرب،
والســيما الشــباب ،عــى اإلنتــاج والعطــاء يف أوطانهــم ينطلــق
مــن اعتبــار االهتمــام بتطويــر التعليــم والبحــث العلمــي
مرشوعــا وطنيــا يــدرك أهميتــه ويدافــع عنــه املواطــن قبــل
املســؤول ،لــذا "يجــب أن تعكــس سياســتنا العلميــة ومــدى
اســتثمارنا يف التعليــم والبحــث العلمــي وثرواتنــا البرشيــة
إيماننــا القــوي ،شــعوبا وحكومــات ،بإمكانــات شــباب الوطــن
العــريب ،وقدرتهــم عــى اإلنتــاج والتمــز واإلبــداع واملنافســة
عــى جميــع األصعــدة ،واملســاهمة الفاعلــة يف بنــاء وتطويــر
اقتصــادات معرفيــة ومجتمعــات قــادرة عــى مواجهــة
التحديات االجتماعية والصحية واألمنية".
ولتعزيــز دور البحــث العلمــي والباحثــن يف تطوير جميع
مجــاالت احليــاة يف الوطــن العــريب ،فإننــا بحاجــة – كمــا يقــول
األشــول  -إىل أربعــة أمــور :األول مؤسســات مؤثــرة تدافــع عــن
أجنــدات التعليــم والبحــث العلمــي يف الوطــن العــريب؛ والثــاين
اســراتيجيات تعليميــة وبحثيــة واضحــة املعــامل بعيــدة املــدى،
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مبنيــة عــى اإلمكانــات النوعيــة والــروات الطبيعيــة ،وحاجــات
كل بلــد وأولوياتــه التنمويــة؛ والثالــث إيجــاد منظومــة بحثيــة
متكاملــة يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا ،وإنشــاء صناديــق
متخصصــة بتمويــل البحــوث والتطويــر وتوظيــف مخرجــات
األبحــاث خلدمــه السياســات واألولويــات الوطنيــة ،وترجمتهــا
إىل مشــاريع اقتصاديــة مربحــة ،وهــذا يتطلــب تأســيس مراكز
بحثيــة متخصصــة وصياغــة قوانــن وترشيعــات تمكــن مــن
ذلــك؛ واألمــر الرابــع مســاهمة رجــال األعمــال واملؤسســات
االقتصاديــة اخلاصــة يف دعــم األبحــاث والتطويــر ،كمــا يحــدث
يف الــدول املتقدمــة ،مــن خــال تخصيــص نســبة محــددة مــن
أرباحهــم أو ثرواتهــم لدعــم األبحــاث والتطوير يف املجــاالت اليت
تهمهــم وتدعــم االبتــكار والــركات الناشــئة .ودور القطــاع
اخلــاص يف هــذا املجــال يف الوطــن العــريب غائــب تمامــا ،ســواء
مــن حيــث دعــم البحــث العلمــي ،أو تمكــن الباحثــن واملبدعــن
من تطوير وتسويق أفكارهم وابتكاراتهم.
إن مـدى اسـتثمار احلكومـات يف التعليـم والبحـث واإلنتاج
العلمــي يعكــس مــدى إيمانهــا بقــدرات الشــباب ودورهــم يف
صنــع املســتقبل ،ووجــود أو غيــاب رؤيــة واضحــة وعمل منهيج
لتخطيــط مســتقبل بالدهــا ،ورغبتهــا يف اللحــاق بركــب الــدول
املتقدمــة مــن خــال مشــاريع وطنيــة متمــزة .و"هــذا يتطلــب
ســواعد وعقــول أجيــال مؤهلــة ليــس فقــط إللنتــاج ولكــن
أيضا إللبداع واالبتكار بدون حدود".
ويؤمــن األشــول أن االســتثمار يف التعليــم واإلنســان
والبنيــة التحتيــة أللبحــاث والتطويــر والقــدرة عــى إنتــاج
املعرفــة واالبتــكار أهــم مقومــات البقــاء ،والوســيلة الوحيــدة
ملواجهـــات تحديـــات هــذا العـــر .و"إذا مل نهتــم بالتعليــم
والبحــث العلمــي والتطويــر فســنظل مجــرد دول وشــعوب
تتسابق وتتباهى باالستهالك والتقليد وماضينا الفريد".

األدمغة املكتسبة
وينطلــق األشــول يف حديــث ذي شــجون عــن نزيــف األدمغــة
العربيــة وهجرتهــا بــل وتهجريهــا .ويعتقــد أن "معظــم العقول
العربيــة تحــب البقــاء يف أوطانهــا وبــن أهلهــا ،وترغــب يف
املســاهمة يف التنميــة فيهــا ،وأنهــم ســيختارون العــودة إذا مــا
هيئــت لهــم البيئــة اليت تقـدّر إمكاناتهم وتضحياتهــم وتمكنهم
مــن مزاولــة أعمالهــم وأبحاثهــم يف إطــار نظــم مبنيــة عــى
الكفــاءة واإلنتــاج والتمــز ،وهــو مــا يمنحهــم اإلحســاس
باالســتقرار واحلمايــة الوظيفيــة بنــاء عــى معايــر مهنيــة
يخضع لها اجلميع بالتساوي".
وهــل حــان الوقــت لتقبــل فكــرة هجــرة العقــول إىل
الغــرب ،وأنهــا ستســتمر عــى األقــل خــال الســنوات العرش إىل
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تكر يم الباحثني

العرب يعطيهم
ً
ً
ً
دعما معنويا ،ودافعا
لالستمرار يف التمزي،

وتسخري خرباتهم

وإنجازاتهم لتطوير

العلوم وخدمة

املجتمع والبرش ية.
ما هو أهم من أي
جائزة هو شعور

الباحث بالتأثري

اإليجايب إلنجازاته

يف حياة اآلخر ين.

العرشيــن املقبلــة؟ يجيــب األشــول بنعــم ،لكــن يــرى رضورة
تســهل مــن
الرتكــز عــى إيجــاد أدوات ووســائل ودعــم مــادي ّ
إرشاك الشــتات العــريب ،واالســتفادة مــن خرباتهــم ومواردهــم
وشــبكاتهم املهنيــة لصــاحل بلدانهــم واملنطقــة" .فتطــور وســائل
االتصــال والتواصــل يوفــر إمكانيــة إرشاكهــم ،وتبــادل املعرفــة
واخلــرة والتعــاون معهــم بشــكل فعــال ،دون احلاجــة إىل
عودتهــم جســديًا إىل أوطانهــم أو املنطقــة .مــا ينقصنــا هــو
اإلرادة السياســية الصادقــة مــن قبــل القــادة واحلكومــات يف
املنطقــة إلرشاك العلمــاء العــرب والعقــول املهاجــرة يف عمليــة
التطوير والتنمية يف أوطانهم واملنطقة".
ويمتلــك الوطــن العــريب – وفقــا أللشــول  -خصائــص
وثــروات نوعيــة تمكــن علمــاءه مــن إجــراء أبحــاث ليــس مــن
الســهل إجراؤهــا يف دول أخــرى .ويــرى أنــه "اليمكــن ألي دولــة

عربيــة مهمــا بلغــت ثروتهــا أن تحقــق نهضــة علميــة وصناعيــة
مســتدامة يف ضــوء غيــاب األمن واالســتقرار واســتمرار تدهور
املؤسســات التعليميــة وقطــاع البحــث العلمــي يف الــدول
املجــاورة؛ ألنــه ال توجــد اليــوم دولــة عربيــة تمتلــك كل
اخلصائــص النوعيــة بمــا يف ذلــك القــدرات املاديــة والبرشيــة
والــروات الطبيعيــة الــي تجعلهــا تتمــز عــن الــدول املتقدمــة
الــي تمتلــك بــى تحتيــة ممــزة ،وتخصــص نســبا عاليــة مــن
دخلها الوطين لدعم البحوث يف جميع املجاالت".
ويقــرح األشــول أن تســاهم الــدول العربيــة الغنيــة
كــدول مجلــس التعــاون اخلليــي يف إبطــاء هجــرة األدمغــة
مــن املنطقــة ،وتحويلهــا إىل "أدمغــة مكتســبة" مــن شــأنها أن
تعــود بفوائــد كبــرة عــى جميــع البلــدان يف املنطقــة .ويمكــن
إجــراء ذلــك مــن خــال احلفــاظ عــى املواهــب والقــوى العاملــة

ليست هناك

مشكلة يف غياب

املرأة عن املجاالت
العلمية بل يف
ثقافات بعض

املجتمعات العربية
ّ
اليت ال تمكن املرأة
من املنافسة

العادلة مع أخيها
الرجل ،وتستمر

يف تهميشها من

مجاالت صنع القرار.

املاهــرة مــن البلــدان املجـــاورة يف املنطقــة ،وتوفيـــر فــرص عمــل
مناســبة لهــم يف اجلامعــات واملؤسســات العلميــة ،وهــو مــا
سيتيــــح لهــم احلــــفاظ عــى ارتبــــاطاتهم العلميــة واملهنيــة
بزمالئهــم وباملؤسســات العلميــة واحلكوميــة يف أوطانهــم .كمــا
أن بقاءهــم يف املنطقــة يزيــد مــن فــرص عودتهــم يو ًمــا مــا إىل
بلدانهم األصلية.

تمكني املرأة علميا
أخـ َذ دور املــرأة العربيــة يف املجــاالت العلميــة نصيبــا وافــرا مــن
احلــوار مــع الدكتــور األشــول الــذي يــرى أن ذلــك احلضــور قــوي
عربيــا وعامليــا .والدليــل هــو " تقلــد عــدد كبــر مــن العاملــات مــن
أصــل عــريب مناصــب علميــة رفيعــة يف أرىق اجلامعــات بالعــامل،
والتقديــر والتكريــم واجلوائــز الــي يحصدنهــا مــن املؤسســات
العلميــة واملهنيــة يف جميــع املجــاالت .كما أننــا يف الوطن العريب
نجــد إقبــاال كبــرا من الفتيات عــى مجاالت العلوم والهندســة،
ونســبهن يف معظــم املجــاالت العلميــة متســاوية مــع الذكــور
إن مل تتفــوق عليهــا ،كمــا تحتــل املــرأة مناصــب قياديــة يف كثــر
من اجلامعات العربية".
ويــرى أنــه عــى مــدار العقــود الســتة املاضيــة كان للمــرأة
العربيــة دور قيــادي مهــم وإســهامات ممــزة يف تطويــر
املنظومــة التعليميــة والبحثيــة يف الدول العربيــة .وما زال عدد
النســاء يف املناصــب القياديــة يف اجلامعــات واملراكــز البحثيــة
والوزاريــة قليــا مقارنــة بالرجــال ،وذلــك لعوامــل عديــدة قــد
تختلف من بلد إىل آخر ،وهو أمر مجحف بحق النساء.
ويقــول عــن ذلــك" :املشــكلة ليســت يف املــرأة أو غيابهــا يف
املجــاالت العلميــة بــل يف ثقافــات بعــض املجتمعــات العربيــة
الــي ال تمكّــن املــرأة مــن املنافســة العادلــة مــع أخيهــا الرجــل،
وتســتمر يف تهميشــها يف مجــاالت صنــع القــرار .املــرأة تمثّــل
نصــف املجتمــع وال يمكــن ألي مجتمــع أن يرتقــي ويلحــق بركــب
التطــور ،والبنــاء ،وتحقيــق األمــن الصــي ،واالقتصــادي،
والســيايس يف ضــوء سياســات وممارســات تهمــش دور
وإمكانات نصف املجتمع".
تعاون عريب عاملي
يف عــام  2004حصــل األشــول عــى عــدة عــروض للعمــل يف
جامعــات ومراكــز بحثيــة مرموقــة يف الواليــات املتحــدة بيــد أنه
اختــار االلتحــاق باملعهد الفيــدرايل الســويرسي للتكنولوجيا يف
لــوزان .وكان هنالــك عوامــل شــخصية وأرسيــة ومهنيــة
جعلتــه يغــادر الواليــات املتحــدة وينتقــل إىل ســويرسا؛ فعــى
املســتوى الشــخيص "كنــت أعتقــد أن وجــودي مــع األرسة يف
ســويرسا ســيجعلنا أكــر قربــا مــن أهلنــا يف اليمــن ،ويزيــد مــن
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فــرص لقائنــا واملســاهمة يف خدمــة الوطــن واملنطقــة .وهــذا ما
حصل فعال إىل أن اندلعت احلرب يف اليمن".
وعــن التعــاون بــن املعهــد والــدول العربيــة يقــول " :منــذ
عــام  2006تمكنــت مــن العمــل مــع عــدد كبــر مــن الزمــاء
العــرب يف مشــاريع تهــدف إىل تطوير التعليــم العايل والبحوث
يف الوطــن العــريب ،وتوفــر فــرص تعليــم وتدريــب للطلبــة
العــرب والســيما يف مجــاالت علــوم األعصــاب ،إضافــة إىل عــدد
مــن املناصــب االستشــارية الــي تقلدتهــا يف قطــر حيــث عملــت
هنــاك مــدة عامــن مديــرا تنفيذيــا ملعهــد قطــر الوطــي لعلــوم
الطــب احليــوي" .وكان يأمــل تقديــم مســاهمة فاعلــة خلدمــة
بلــده ،لكنــه مل يســتطع ذلــك "ألن تطويــر التعليــم العــايل
والقــدرات البرشيــة مل يكــن مــن األولويــات لــدى اجلهــات املعنية،
ثم غاب ذلك كليا مع نشوب احلرب فيه".
وعــى املســتوى البحــي واملهــي وفــر له االلتحــاق باملعهد
الفيــدرايل الســويرسي للتكنولوجيــا يف لــوزان فرصــا نــادرة
تالقــت مــع مشــاريعه وطموحاتــه البحثيــة واملهنيــة ،ومنهــا
احلريــة التامــة يف تشــكيل فريقــه وبرنامجــه البحــي وف ًقــا
الهتماماتــه الشــخصية وأهدافــه وطموحاتــه العلميــة
والبحثيــة ،إضافــة إىل العمــل يف مؤسســة بحثيــة مرموقــة
تســتقطب أفضــل املواهــب وتوفــر مــوارد ســخية ومرافــق
بحــث مــزودة بأحــدث التقنيــات ،وهــو مــا مكنــه الحقــا مــن
االســتثمار يف أفــكار ومشــاريع بحثيــة جديــدة محفوفــة
باملخاطــر ،والتوســع يف مجــاالت علميــة أخــرى خــارج نطــاق
تخصصــه .وقــد أســهم ذلــك يف التوســع يف مجالــه وفتـ ِـح آفاق
جديــدة بنــاء عــى أفــكاره ورغباتــه العلميــة الشــخصية ،مــن
املســر األســايس
دون أن يكــون الدعــم املــايل اخلــاريج هــو
ّ
ألعماله البحثية.
وإضافــة إىل الرواتــب الشــهرية ،يوفــر املعهــد أللشــول
مبالــغ ســخية كل عــام لدعــم مشــاريعه البحثيــة ،ويكــون لــه
حريــة تامــة يف كيفيــة اســتخدامها .ويــرى أن "هــذا مــا يمــز
النظــام الســويرسي عــن النظــام األمريــي والنظــام الســائد يف
الــدول العربيــة؛ حيــث معظــم مــا قــد تقدمه اجلامعــات للباحث
هــو الراتــب الشــهري ،ممــا يضطــره إىل االعتمــاد الــكيل عــى
مؤسســات وصناديــق البحــوث الوطنيــة واخلاصــة الــي تقــدم
دعمــا ماليــا ملشــاريع تخــدم أولوياتهــا وليــس أولويــات الباحث
وطموحاته العلمية".

مسرية علمية
نشــأ األشــول يف أرسة تقــدّس التعليــم ،وتحــرم املتعلــم،
وتق ـدّر دور التعليــم يف بنــاء شــخصية الفــرد وتمكينــه مــن أن
يكــون شــخصية ناجحــة وفاعلــة يف املجتمــع .وحُــرم والــده

ملـــــف العـــــدد

صور ملجاميع الربوتني aSyn
يف دماغ مرىض مصابني
بأمراض باركنسون .ترشح
الصور الكيفية اليت يتيح
بها استخدام عدة أجسام
مضادة التقاط تنوع املسار
اإلمرايض يف الدماغ.
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ووالدتــه مــن فــرص التعليــم لكنهمــا ســخرا حياتهمــا وكل مــا
يملكان من أجل تعلم أوالدهما.
عندمــا بلــغ خمســة عــر عامــا غــادر األشــول اليمــن إىل
مدينــة نيويــورك إلتمــام دراســته الثانويــة ثــم اجلامعيــة.
ويقــول عــن تلــك املرحلــة" :مل يكــن ســهال عــى املســتوى النفيس
واملعيــي أن تغــرب يف هــذه الســن .عشــت يف نيويــورك مــع
أيخ الــذي يكــرين بعــام واحــد ،ومل تكــن لدينــا منحــة أو مصــادر
دخــل فاضطررنــا للعمــل مــا بــن  30-25ســاعة يف األســبوع،
وممارســة عــدة أعمــال لتغطيــة مصاريــف املعيشــة .وكنــا يف
كثــر مــن األيــام نشــك يف أننــا ســنتمكن مــن إتمــام تعليمنــا.
وفكرنــا يف تــرك الدراســة عــدة مــرات ،وكان الــرادع الوحيــد هــو
أننــا كنــا نــدرك مــدى التضحيــات الــي قدمهــا الوالــد ،رحمــه
اللــه ،والوالــدة ،حفظهــا اللــه ،لــي نتعلــم ونكــون قــدوة إلخوتنا
ومل نقبل أن نخيب أملهم فينا".
واألمــر الــذي مكّنــه مــن التغلــب عــى تلــك التحديــات
ليــس فقــط االجتهــاد واإلرصار بــل أيضــا ألنــه كان محظوظــا،
إذ وجــد يف كل مراحــل مســرته التعليميــة من يقــف إىل جانبه
ويدعمــه ويؤمــن بقدراتــه الــي ربمــا مل يتنبــه إليهــا يف زحمــة
املشــاعر واخلــوف مــن املســتقبل" .يف البدايــة كان الوالــدان
يؤديــان هــذا الــدور ،ثــم أيخ األكــر ،وبعــد ذلــك زوجــي
وأســاتذيت واملرشفــون عــى أبحــايث ،ثــم بعدهــا أوالدي وأعضــاء
فريق أبحايث واألصدقاء".
وكل هــذا مكّنــه مــن تحقيــق نجاحــات بســيطة ســاهمت
يف بنــاء ثقتــه بنفســه وإمكاناتــه ،لتنتهــي رحلــة املســتحيل،

وتبــدأ رحلــة الطمــوح واملمكــن" .يف البدايــة كانــت رغبــي أن
ألتحــق بكليــة الطــب ألصبــح طبيبــا ،ألن مهنــة الطبيــب أو
املهنــدس كانــت حينــذاك تعتــر رمــزا للنجــاح والتفــوق .ويف
العــام الثــاين مــن دراســي اجلامعيــة التحقــت كمتطــوع يف
مختــر بحــي يديــره أحــد أســاتذيت ،وكانــت هــذه نقطــة تغــر
محــوري يف حيــايت ومســتقبيل ،حيث اكتشــفت خــال عميل يف
املختــر شــغفي يف البحــث العلمــي ألنــه مجــال ديناميــي يخلــو
مــن الروتــن؛ بســبب التنافــس الدائــم واالكتشــافات اليوميــة
الــي تتطلــب منــك املتابعــة وتطويــر وتجديــد خططــك
البحثيــة ،كمــا أنهــا مهنــة توفــر لــك حريــة التفكــر واالبتــكار
والتعــاون مــع علمــاء مــن جميــع اجلنســيات لتحويــل أفــكارك
إىل مشاريع بحثية يكون لديك حرية كاملة يف تطبيقها".
إضافــة إىل ذلــك ،يســتمتع األشــول بالعمــل مــع فريــق
مــن الطلبــة والعلمــاء الطموحــن ،مــع األمــل الدائــم يف أن
يتمكنــوا جميعــا يومــا مــا مــن تحقيــق اكتشــافات ربمــا تحــدث
نقلــة نوعيــة يف مجــال الصحــة ،وابتــكار وســائل اللكتشــاف
املبكــر ألمــراض الشــيخوخة واخلــرف وعالجهــا" .وهــذا مــا
يحفزنــا إىل الذهــاب إىل العمــل واالجتهــاد والتمزي يف عملنا كل
يــوم .وأتمــى أن يــأيت اليــوم الــذي ال يســلب العمــر مــن آبائنــا
متعــة احليــاة مــع أبنائهــم وأحفادهــم ،ومشــاركتهم ذكرياتهــم
واللعــب معهــم .فأمــراض اجلهــاز العصــي مثــل ألزهايمــر
وباركنســون تــرق كل يــوم هــذه اللحظــات اجلميلــة مــن
اآلالف مــن كبــار الســن ،ونحــن نعمــل ليــل نهــار ملحاربتهــا
وابتكار وسائل جديدة لعالجها".

دراسات رائدة
خــال األشــهر القليلــة املاضيــة أجــرى الدكتــور األشــول
وفريقــه ثــاث دراســات رائــدة يف مجــال األمــراض العصبيــة.
أوىل هــذه الدراســات كانــت نظــرة جديــدة حــول الكيفيــة الــي
تســاهم وفقهــا الطفــرات اجلينيــة يف اإلصابــة بخــرف جســم
ليوي ومرض باركنســون New insight into how genetic
mutations contribute to Lewy body dementia and
 .Parkinson’s disease pathogenesisاســتهدفت الدراسة
معرفــة الســبب وراء تســبب طفــرة جديــدة يف الربوتــن
احلمــي األميــي ألفــا ســينوكلني  aSynبمــرض جســم ليــوي
 Lewy bodyالـشديـــد يف املنـــاطق القـــرية واحلـــصينية
مــن الدمــاغ أكــر منهــا يف مناطــق الدمــاغ الــي تُصــاب بشــكل
رئيــي عــادة بمــرض باركنســون .وأظهــرت أن الطفــرة
اجلديــدة قــد تؤثــر عــى بنيــة ألفــا ســينوكلني وتجميعهــا
وخاصـيـــة اإلمـــراض مـــن خــال آلــيـــات مـتـمـــزة عــن
تلــك اخلاصــة بالطفــرات األخــرى .وتســاعد الدراســة عــى
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العصيب مثل

ألزهايمر وباركنسون

ترسق كل يوم متعة

استمتاع املاليني

من كبار السن

بلحظات جميلة

مع أوالدهم

وأحفادهم ،ونعمل
ليل نهار ملحاربتها

وابتكار وسائل

جديدة لعالجها.

الكـشـــف عــن اآللـــيات املختلفــة الــي تســاهم يف التنكــس
العـــصيب وتـطـــور مــرض باركــنـــسون وأمــراض التـــنكس
العصيب األخرى.
أمــا الدراســة الثانيــة فكانــت الكشــف عــن بنيــة الكتــل
الــي تســبب مــرض هنتنغتــون Unmasking the structure
.of the aggregates that cause Huntington’s disease
عــى الرغــم مــن أننــا نعــرف أي بروتــن يتجمــع ويســبب
التنكــس العصــي يف مــرض هنتنغتــون فإننــا ال نملــك صــورة
مفصلــة عــن كيفيــة تجمــع بروتينــات هنتنغتــون م ًعــا لتكوين
هــذه الكتــل .وهــذه الدراســة تســاهم يف معاجلة هــذه الفجوة
املعرفيــة .واســتطاعت الدراســة ألول مــرة تكويــن صــورة عــن
الكيفيــة الــي تتفاعــل وفقهــا بروتينــات هنتنغتــون مــع
بعضهــا ً
بعضــا وتتجمــع لتشــكل املجاميــع عاليــة الرتتيــب
الــي نراهــا يف الدمــاغ .تمهــد هــذه املعرفــة الطريــق ملقاربــات
جديــدة لتحديــد بنيــة هــذه املجاميــع عــى املســتويات
اجلزيئيــة ،ولتطويــر اســراتيجيات جديــدة ملهاجمــة هــذه
الكتل وإزالتها من الدماغ.
وكـانـــت الدراســة الثـالثـــة بـعنـــوان تطـويـــر أدوات
جـــديدة لـــتحري مـســـار نـــشوء مــرض باركـــنسون وإعــادة
تعريفــه Development of new tools to investigate
.and redefine the pathology of Parkinson’s disease
لقــد شــكلت قدرتنــا عــى تكويــن تصــور عــن تشــكل مجاميــع
الربوتــن يف الدمــاغ فهمنــا أللمــراض التنكســية العصبيــة.
يُســتخدم اكتشــاف مجاميــع الربوتــن هــذه وتحديــد كميتهــا
ً
أيضــا مــن أجــل تقييــم فعاليــة العالجــات اجلديــدة .ومــع
ذلــك ،فــإن معظــم األدوات املســتخدمة حاليــا لتصــور
مجاميــع الربوتــن يف الدمــاغ ال يمكنهــا التقــاط األنــواع
املختلفــة مــن التكتــات يف دمــاغ املــرىض .وعملنــا عــى مــدى
الســنوات األربــع املاضيــة عــى تطويــر عــدد كبــر مــن األدوات
اجلديــدة (األجســام املضــادة) الــي تتيــح ،عنــد اســتخدامها
م ًعــا ،تكويــن تصــور عــن تنــوع آليــة اإلمــراض يف الدمــاغ
ً
شــمول .وهــذا يعــي أنــه يمكننــا
وتحليلهــا عــى نحــو أكــر
حال ًيــا أن نحصــل عــى صــورة دقيقــة ،وأن نحســب بدقــة
جميــع املجاميــع املوجــودة يف الدمــاغ .ســيمكننا هــذا ً
أيضــا
مــن تكويــن فهــم أفضــل عمــا إذا كان يمكــن تفســر التبايــن
اإلكلينيــي للمــرض باالختالفــات يف توزيــع األنــواع املختلفــة
مــن املجاميــع الربوتينيــة أو موقعهــا يف الدمــاغ .إن فهــم هــذه
االختالفــات قــد يمهــد الطريــق للحصــول عــى أدوات
تشــخيص جديــدة للكشــف املبكــر عــن مــرض باركنســون أو
ملراقبة الكيفية اليت يتطور بها املرض بمرور الوقت.
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نبذة شخصية :هالل أحمد ناجي األشول
■ أسـتاذ ومديــر مختـبر البيولوجيــا اجلزيئيــة والكيميائيـة
للتــدهـــور العصـبي يف مــركز الــدمــاغ باملعـھــد الفيــدرايل
للتكنولوجيا يف لوزان بسويرسا منذ عام .2005
■مـؤســـس وكــبـيـــر املـســؤولـين العـــلميـين فــي شــركـــة
 ،ND BioSciencesوهــي رشكـة تـكنولوجيــا بيولوجيـة
(حيويـة) تعمـل على تطوير عالجات ،وتشـخيصات مبتكرة
أللمـراض التنكسـية العصبيـة بمـا يف ذلك أمـراض ألزهايمر
وباركنسون (الشلل الرعاش) واخلرف.
■ ُسـمي ضمـــن قائمــة املئــة شخـصيــة املـؤثــرة يف املناطــق
السـويرسية الناطقـة بالفرنسـية مـن قبـل مجلـة األعمـال
السويرسية .L’Hebdo
■ ُســمي مـن قبــل املــنتدى االقتصــادي الــعاملي كواحـد مـن
القيادات العاملية الشابة.
■فـاز بجائـزة الكويـت يف العلـوم األساسـية (البيولوجيا) عام
 2018اليت تمنحها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
■حصــل على جائـرة تــكريم إللبـداع العلمـي والتكنولـويج
عام .2020
■عمـل مستشـارا ملؤسسـة قطـر واملديـر التنفيـذي ملعهد قطر
الـوطـني لبحــوث الطــب احليــوي ( ،)2016 – 2014وكان
عضـوا فعـاال يف العديـد مـن املشـاريع الوطنية واملؤسسـات
البحثـيـــة مثــل قطـرجـيـنــوم ،قطــربيــوبـانــك ،واملــجــالس
االستشارية لعدد من اجلامعات والصناديق البحثية.
■لديـه عـدد مـن بـراءات االختراع ،ونشر أكثر مـن  200بحـث
علمي ،وتم االقتباس منها  24ألف مرة حىت اآلن.

